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อ๋ินเชียนอวี่

บทน�ำ 

เกิดเป็นคนธรรมดา แค่ได้เป็นสัตวแพทย์ท่ีมีปณิธานของตัวเอง 

อยู่บ้าง มอิีสรเสร ีไม่ต้องแคร์สหีน้าผูค้น คดิไม่ถึงว่าวันหน่ึงจะถูกดงึเข้าไป

ในเรื่องสายลับระดับประเทศ แล้วยังถูกสายลับจากหลายประเทศ

ห้อมล้อมไว้...สถานการณ์อย่างนี้เกินจริงไปไหม

โม่ออียากแหงนหน้าถามพระเจ้าเหลอืเกินว่าท่านเข้าใจอะไรผดิไป

หรือเปล่า!

แต่ปัญหาคือถึงตอนนี้จะแหงนหน้าก็มองไม่เห็นพระเจ้า เพราะ 

พวกเขาทั้งหมดอยู่ในส่วนลับของยอดเขาลูกหนึ่งทางเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ภายในถ�้าไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน มีแค่แสงสว่างจากดวงไฟ 

ไม่กี่ดวง พระเจ้าก็ถูกกันอยู่นอกถ�้าโดยสิ้นเชิง 

"คณุโม่ ถ้าคณุยอมมาประเทศ A แล้วมอบของส่ิงนัน้ให้กับประเทศเรา  

ประเทศเราจะต้องให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติในราคาสูงลิบล่ิวครับ" 
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สายลับประเทศ A เอ่ยปากพูดก่อนอย่างมีมารยาทมาก

"คุณหมอโม่ เกิดเป็นคนประเทศ C ควรอุทิศตนรับใช้ประเทศชาติ

ของตนอย่างสดุความสามารถ ของสิง่นัน้เป็นของประเทศ C ครับ" สายลับ

ประเทศ C กล่าวขึ้นอย่างเด็ดขาด

"คุณโม่ ประเทศ I เคารพในการตัดสินใจของคุณ ถ้าคุณโม่ยอม 

ช่วยเหลือ น�าของสิ่งนั้นมายังประเทศ I พวกเรายินดีจะมอบอภิสิทธ์ิที่ดี

ที่สุดให้กับคุณ ขอเพียงคุณโม่พูดมาประโยคเดียว ประเทศ I จะพยายาม

ท�าอย่างสุดความสามารถครับ" สายลับประเทศ I กล่าวพลางยิ้มบางๆ 

อย่างเป็นสุภาพบุรุษ แฝงด้วยน�้าเสียงที่ฟังดู...โรแมนติกยิ่ง 

"คุณโม่งดงามตราตรึง เล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว ถ้าอยากไปเที่ยวที ่

ฮวาตู ต้องให้ผมเดินทางไปด้วย ผมยินดีเป็นอัศวินที่จงรักภักดีที่สุดครับ" 

สายลับคนนี้มาปฏิบัติภารกิจหรือมาชวนคุยกันแน่

"คุณโม่..."

"คุณโม่..."

พอที! ลองนับดู คิดไม่ถึงว่าท่ีน่ีจะมีสายลับจากเกือบสิบประเทศ 

นอกจากเธอทีต่วัคนเดยีวแล้ว คนอืน่จะมเีพ่ือนอกีคนมาด้วยเป็นอย่างน้อย

เฮ้อ...ทีจ่รงิจะพูดว่าเธอตวัคนเดยีวก็ไม่ถูก ถ้าหากจะดงึใครเข้ามา

เป็นเพ่ือนให้ได้ 'สัตว์ตัวใหญ่มหึมา' ด้านหลังนางก็น่าจะนับเป็นเพ่ือน 

ได้อยู่

โม ่อีเป ็นเด็กก�าพร้า ตอนยังเป็นทารกก็ถูกน�ามาทิ้งไว ้หน้า 

สถานรับเลี้ยงเด็กก�าพร้าเสียแล้ว ก่อนจะพบว่าตัวเองฟังสัตว์ท้ังหลาย

เข้าใจมาตั้งแต่เด็ก แต่เธอไม่ได้บอกใคร ในช่วงที่เธอยังตัวเล็กอ่อนแอ
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และโดดเดี่ยว สัตว์ทั้งหลายก็คือเพ่ือนสนิทและเพ่ือนเล่นของเธอ  

ด้วยเหตุนี้เธอจึงใฝ่ฝันอยากเป็นสัตวแพทย์

ต่อมาเธอก็กลายเป็นสตัวแพทย์จรงิๆ ขณะรกัษาก็จะได้เปรยีบกว่า

คนอื่นมากเพราะสามารถฟังสัตว์ท้ังหลายเข้าใจ ท�าให้เธอจึงนับว่ามี 

ชื่อเสียงอยู่บ้างเล็กน้อย และแน่นอนว่าก็จะต้องหาเงินได้มากกว่า

สัตวแพทย์คนอื่นอยู่บ้างด้วย

ทว่าโม่อีไม่สนใจการใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือย ในวันหยุดเธอก็มักจะ

ไปท่องเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ ดืม่ด�า่ชวิีตและชืน่ชมทศันยีภาพทีแ่ตกต่างกัน  

ใครจะรู้ว่าการท่องเที่ยวคนเดียวในครั้งนี้ เมื่อมาถึงด้านข้างภูเขา เธอดัน

บังเอิญได้ยินเสียงคล้ายขอความช่วยเหลือ จึงตามหาเสียงน้ันไปอย่าง

อยากรู้อยากเห็น ผลท่ีตามมาคือเธอเข้าไปสู่ถ�้าแห่งหนึ่งโดยไม่ตั้งใจ  

พอเข้าไปก็ได้กลิน่เหมน็สาบชนดิหนึง่ คล้ายกับเป็นท่ีควบคมุสตัว์บางชนิด 

โดยเฉพาะ ยังมี... 

งูเขียวยักษ์ขนาดมหึมา ล�าตัวหนากว่าหนึ่งเมตร ความยาวสุดจะ

ประมาณได้ มันยึดครองถ�้าที่มีความสูงกว่าตึกสามชั้นแห่งนี้ไว้ 

บนหัวงูเขียวยักษ์มีลวดลายที่ไม่เหมือนใคร ดูแล้วรู้สึกถึงกลิ่นอาย

โบราณอย่างมาก ถ้ามองผ่านๆ จากท่ีไกลๆ จะเหมือนตัวอักษร 'หวัง'*  

ลมหายใจของมันรวยริน บนล�าตัวมีบาดแผลและร่องรอยถูกเฆี่ยนตี

มากมาย แต่ลกูตาสทีองแวววาวท่ีมองมาท่ีเธอแฝงไปด้วยความเฉลยีวฉลาด  

ราวกับไม่สนใจสักนิดว่าชีวิตตนเองใกล้จะถึงวาระสุดท้าย

เธอไม่มีเจตนาร้ายต่อมันแม้แต่น้อย ไม่ได้รู้สึกเป็นปฏิปักษ์เพราะ

* อักษร 'หวัง' 王 แปลว่ากษัตริย์
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เป็นสัตว์ต่างสายพันธุ์ เพียงแต่มองด้วยความห่วงใยและเท่าเทียม

จิตใจเธอสงบอ่อนโยน ท�าให้งูเขียวยักษ์รู้สึกเป็นกันเองขึ้น

'เธอ...ไม่เป็นไรใช่ไหม' แม้โม่อจีะรกัสตัว์ แต่ก็รูส้กึกลวัสตัว์ขนาดใหญ่ 

อย่างนีอ้ยู่บ้าง เธอไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้มาก เพียงแต่ถามอย่างเป็นกังวล 

'รีบไปเถอะ ที่นี่อันตรายมาก'

ใครจะคิดว่างูเขียวยักษ์จะเตือนเธอ

ความหวาดกลัวเล็กๆ ในใจแทบจะดับมอดไปในทันที โม่อีเดินไป

ข้างหน้าช้าๆ กล่าวด้วยน�้าเสียงหนักแน่น 'ฉันช่วยอะไรได้บ้างไหม'

'ไม่กลัวข้าหรือ'

'ไม่กลัว' โม่อีพูดพลางเดินไปด้านหน้ามัน ก่อนจะค่อยๆ ย่ืนมือ 

ออกไปลูบเกล็ดเย็นยะเยือกอย่างเบามือ

เธอรู้สึกว่าลมหายใจของงูเขียวยักษ์ตัวนี้อ่อนแรงลงทุกที เพียงมัน

ขยับตัว เลือดก็จะไหลออกมาไม่หยุด

งเูขยีวยักษ์ไม่เอ่ยอะไรอกี กลบัอ้าปากกว้างในทันใด ฟันแหลมคม

กรดีแขนเธอเป็นรอยแผลผ่านแขนเสือ้ยาว ต่อมามนัก็ส�ารอกเอาไข่มกุเขียว 

กลมมนเม็ดหน่ึงออกมา พอไข่มุกเขียวสัมผัสเลือดก็ส่องแสงเจิดจ้า

บาดตาและซึมหายเข้าไปในร่างกายของโม่อี...

'เลือดเป็นตัวน�ำ จิตวิญญำณคล้อยตำม ยอมรับท่ำนเป็นนำย  

ข้ำมีนำมว่ำ...ทุน'

ขณะที่ก�าลังเคลิบเคลิ้มอยู ่นั้น โม่อีได้ยินแต่เสียงนี้ดังข้ึนใน 

ความคิด ความรู้สึกสั่นสะเทือนอย่างหน่ึงจากส่วนลึกสุดของร่างกาย

แทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญาณ ท�าให้เธอทรมานจนแทบจะล้มลงไป 
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บนพื้น แต่ที่ท�าให้เธอไม่สบายใจยิ่งกว่าคือเธอรู้สึกเหมือนว่างูเขียวยักษ์

จะหายตัวไป

'ทุน!'

พอเธอลืมตามอง เดิมทีงูเขียวยักษ์ยังชูคออยู่ แต่ขณะนี้มันหมอบ

อยู่บนพื้น ไม่ไหวติงแล้ว

'ทุน!' 

เธอยังต่ืนตระหนกไม่หาย จู่ๆ  ก็มคีนกลุม่หนึง่โผล่ออกมาจากในถ�า้ 

หนึ่งในน้ันก็คือสายลับประเทศ C เขารู้จักเธอเพราะก่อนหน้าน้ีเคยเชิญ

ไปรักษาสุนัขต�ารวจ ดังน้ันทุกคนจึงรู ้ว่าเธอเป็นสัตวแพทย์ แต่กลับ 

คาดไม่ถึงว่าเธอยังสามารถสื่อสารกับงูได้ด้วย ขณะที่งุนงงอยู่นั้น เมื่อครู่

ก็เห็นงูเขียวมอบของสิ่งหนึ่งให้เธอ 

และนั่นคือภารกิจของพวกเขาในครั้งนี้!

"ท�าไมพวกคุณถึงต้องการของสิง่น้ีคะ" โม่อยัีงไม่ค่อยเข้าใจเรือ่งราว

ทั้งหมด แต่รู้ว่าพวกเขาต้องการไข่มุกเขียวที่ทุนมอบให้เธอ

หรือเพราะว่ามี 'สัญญา' ต่อกัน เธอจึงรู้ได้เองว่าไข่มุกเขียวเม็ดน้ี

คล้ายแฝงพลังมหาศาลไว้ สามารถท�าลายฟ้าดินได้

"คุณหมอโม่ เชิญกลับประเทศ C ไปกับพวกเราเถอะครับ" ไม่มีใคร

ตอบค�าถามเธอ สายลับประเทศ C จึงพูดต่อ 

"แล้วถ้าดิฉันไม่ยอมล่ะคะ" 

โม่อีเห็นแผนการและรังสีอ�ามหิตจากแววตาของสายลับแต่ละคน 

ในขณะนี้ เธอมีลางสังหรณ์ว่าคงไม่รอดไปจากที่นี่แล้ว แต่เธอกลับ 

ไม่หวาดกลัว แค่ก้าวถอยหลังเล็กน้อย แผ่นหลังพิง 'ทุน' ไว้ เพียงเท่านี ้
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ก็คล้ายกับได้รับการปลอบโยน ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป

"เกิดเป็นคนประเทศ C ควรเคารพในการตัดสินใจของประเทศ C 

เชิญคุณกลับไปกับพวกเราเถอะครับ" สายลับประเทศ C ฉวยโอกาส 

ก่อนท่ีทุกคนจะทันตัดสินใจว่ิงไปหาโม่อี วางแผนจะควบคุมตัวเธอไว้ 

ในก�ามือก่อนแล้วค่อยคิดหาวิธีออกไป

โม่อีหันไปโอบกอดงูเขียวยักษ์ด้วยมือทั้งสองข้าง

ยามนัน้เองงเูขยีวยกัษท์ีเ่ดมิททีกุคนนกึว่าตายไปแลว้จู่ๆ  กช็ูคอขึน้ 

เปิดปากกว้าง และออกแรงค�ารามทันใด

"ฟ่อ..."

เสียงดังกึกก้องวนเวียนอยู่ทุกส่วนในถ�้า ท�าให้ทุกคนปวดเศียร 

เวียนเกล้าและหอ้ืูอ ทรมานจนแทบยืนไม่อยู่ ขณะเดยีวกันถ�า้ก็ถล่มลงมา

ตูม!

ก้อนหินจากยอดเขากลิ้งตกลงมากระแทกร่างของสายลับท้ังหมด 

ถ�้าถูกฝังกลบ โม่อีที่กอดงูเขียวยักษ์อยู่ก็ถูกฝังอยู่ด้านในด้วย

ครั้งนี้คงต้องจบชีวิตที่นี่จริงๆ ซะแล้ว...

โม่อีไม่ดิ้นรน ไม่หนี แค่คิดก่อนหมดสติว่า

ทีจ่รงิกำรท่ีฉนัได้อยู่กับ 'ทุน' ในช่วงเวลำสดุท้ำยก็นับว่ำไม่โดดเดีย่ว

แล้ว แต่ชำตินีฉ้นัยังเทีย่วเล่นไม่พอเลย ก็ต้องมำตำยซะก่อน...ถ้ำชำตหิน้ำ 

มีจริง ฉันขอมีก�ำลังแข็งแกร่งมำกกว่ำนี้บ้ำงได้ไหม เพ่ือจะได้ใช้ชีวิต 

อย่ำงอิสระต่อไป...
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1

ปฏิทินเทพยุทธ์ ปีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบส่ี ดินแดน 

เทพยุทธ์ ตระกูลนักยุทธ์ฉู่ 

ในช่วงต้นฤดเูหมนัต์ ระหว่างช่วงยามเซนิ* และยามโหย่ว** ซึง่เป็น

รอยต่อของกลางวันและกลางคืน ขณะท่ีท้องฟ้าจะเริ่มมืด เป็นช่วงที่ 

หนาวยะเยือกที่สุด สายลมอ่อนพัดโชยมาพักหนึ่งก็พอที่จะท�าให้ผู้คน 

ขดตัวด้วยความหนาวได้

ทว่าภายในเรือนหลิวอี้ที่นายหญิงแห่งสกุลฉู่อาศัย ขณะนี้ไม่มีใคร

ห่วงความหนาวเย็น เห็นแต่เพียงสาวใช้และหมอต�าแยว่ิงวุ่น ทุกคนสหีน้า

ตงึเครยีด ต่างฟังค�าสัง่จากสตรสีวมชดุเขียวท่ียืนอยูห่น้าห้อง ภายในห้อง

ด้านหลังสตรีนางน้ีกลับมีเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังออกมา 

อย่างต่อเนื่อง

* ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น.
** ยามโหย่ว คือช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น.
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"โอ๊ย...โอ๊ย..."

"ฮูหยิน ท่านอดทนอีกหน่อยนะเจ้าคะ"

"เจ็บเหลือเกิน...ท่านพี่ ท่านพี่ล่ะ"

"เอ่อ...นายท่านยังไม่กลบัมาเจ้าค่ะ ฮหูยนิ ยามน้ีท่านต้องออมแรง

ไว้เพื่อคลอดคุณชายน้อยอย่างราบรื่นนะเจ้าคะ"

"หุบปาก! เจ้าหลอกข้า ท่านพ่ี...ฉู่อวิ๋นเฟย เขา...รู้อยู่ว่าเขามา... 

มาถึง...โอ๊ย..."

"ฮูหยินเจ้าคะ!"

"เขา...อยู่กับนางตัวดีต้วนหลิงหลง ไม่ยอมมา...ใช่หรือไม่..." 

"ฮูหยิน..."

"โอ๊ย...เจ็บเหลือเกิน...ข้าจะไม่คลอดแล้ว..."

"ฮูหยิน ท่านต้องอดทนไว้ ออกแรงอีกนิด คุณชายน้อยก็จะออกมา

ลืมตาดูโลก ถึงเวลานั้นนายท่านจะต้องมาเจ้าค่ะ...คุณชายน้อยเป็น 

ลูกของนายท่าน นายท่านจะต้องมาเจ้าค่ะ"

"จริง จริงหรือ..."

"จริงย่ิงกว่าจริงเจ้าค่ะ ครั้นคุณชายน้อยเกิด นายท่านจะต้องมาดู 

ดังนั้นฮูหยินต้องนิ่งไว้ อดทนอีกสักพัก..." 

"ใช่...ใช่ พอลูกเกิด เขา...เขา...อวิ๋นเฟย...โอ๊ย..."

ตามมาด้วยเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดอีกสักพัก อ่างที่มีน�้า 

ปนเลือดถูกยกออกมาด้านนอกไม่ขาด หมอต�าแยอยู่ด้านใน หมอโอสถ

สองสามคนรออยู่ด้านนอก สีหน้าระแวดระวัง เตรียมป้องกัน เผื่อมีอะไร

ไม่คาดฝันจะได้เข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที
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ยังมีเด็กชายอายุราวแปดขวบคนหนึ่งและสามสี่ขวบอีกคนยืนอยู่

ด้านนอก เดก็ทัง้สองสหีน้าไร้ชวีติชวีาและไม่ร่าเริงอย่างท่ีเด็กวัยนีค้วรจะเป็น  

คนโตสีหน้าเงียบขรึม คนเล็กยืนอยู่ข้างพ่ีชายเงียบๆ มือซ้ายจับมือขวา

ของพี่ชายไว้

"น้าจิ้ง เกิดอะไรข้ึนหรือ" รอให้ทุกคนตระเตรียมของใช้จ�าเป็น 

ให้เรียบร้อย ไม่ยุ่งวุ่นวายเท่าไรแล้ว เด็กคนโตจึงเอ่ยถามพลางขมวดคิ้ว

เล็กน้อย

แม้อายุเพียงแปดขวบ แต่เขาก็เข้าใจเรื่องบางอย่าง เช่น...สตร ี

จะคลอดลกูเมือ่ต้ังครรภ์ครบสบิเดือน แต่ท่านแม่เพ่ิงตัง้ครรภ์ได้แปดเดือน 

ไยจึงคลอดในเวลานี้เล่า

สหีน้าทุกคนก็ดจูรงิจงัและตงึเครยีดย่ิงนกั สาวใช้ของท่านแม่ทัง้สีน่าง 

มีเพียงน้าจิ้งท่ีอยู่ด้านนอก น้าจิ้งเป็นคนสุขุมมาตลอด จัดการงาน

คล่องแคล่ว ได้รับความไว้วางใจจากท่านแม่มากที่สุด ยามน้ีแม้แต่ 

หมอโอสถนางยังตามมา นี่แสดงว่า...ท่านแม่อาจมีอันตรายถึงชีวิต?

"คุณชายใหญ่ เอ่อ..." อีจิ้งอึดอัดเล็กน้อย ไม่รู้ว่าควรพูดในยามนี้

หรือไม่

"ท่านพ่อไม่อยู่หรือ" ครั้นเห็นสีหน้าอีจิ้ง กอปรกับเม่ือครู่เพ่ิงได้ยิน

เสียงกรีดร้อง เด็กชายจึงคาดเดาได้บ้าง

"ไม่ใช่เจ้าค่ะ" อีจิ้งก�าชับสาวใช้คนอื่นอีกเล็กน้อย จากนั้นจึง 

จูงคุณชายใหญ่มาด้านข้าง กระซิบว่า "นายท่านอยู่...กับต้วนหลิงหลง

ทางโน้นเจ้าค่ะ"

เด็กชายเลิกคิ้วงามได้รูปพลางเอ่ยถามต่อ "เกิดอะไรขึ้น" 
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เขากบัน้องชายเพ่ิงออกมาจากห้องฝึกยทุธ์ หลงัจากล้างหน้าหวผีม

จึงมาเยี่ยมท่านแม่พร้อมกัน คาดไม่ถึงว่าจะเห็นภาพผู้คนในเรือนหลิวอี้

ว่ิงวุ่น โดยเฉพาะในห้องของท่านแม่ทางน้ีอลหม่านย่ิงกว่า ยามนี้น้าจิ้ง 

ก็กล่าวเช่นนี้อีก เห็นชัดว่าท่านแม่จะต้องขัดแย้งกับท่านพ่ออีกแน่ 

"ต้วนอีเ๋หนยีง* ตัง้ครรภ์เจ้าค่ะ พอฮหูยินทราบก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 

ขณะท่ีเดินเล่นอยู่นอกสวนบังเอิญพบกัน พูดไม่ก่ีค�าก็ไม่เข้าหู ฮูหยินก็ 

ลงไม้ลงมือด้วยความโมโห ต้วนอี๋เหนียงก็โต้กลับ พวกเราอยากห้าม 

แต่ก็กลวัจะท�าให้พวกนางทัง้สองบาดเจบ็ ผลสดุท้ายฮหูยินและต้วนอ๋ีเหนยีง 

ล้มลงทัง้คู ่แม้แต่คุณชายรองกบ็าดเจบ็ ย่ิงกว่านัน้ต้วนอีเ๋หนยีงก็เลอืดออก 

ในที่เกิดเหตุ นายท่านจึงตบหน้าฮูหยินฉาดหน่ึงด้วยโทสะ จากนั้นก็ 

ไม่เหลียวแลฮูหยินแม้แต่น้อย สั่งบ่าวไพร่ให้ไปเชิญหมอโอสถ แล้ว 

รีบอุ้มต้วนอี๋เหนียงกลับเรือนหลิงหลง ใครจะคิดว่าฮูหยินก็เจ็บท้อง..." 

"ท่านพ่อไม่รู้ว่าท่านแม่จะคลอดหรือ"

"ข้าส่งคนไปเชญินายท่านทีเ่รอืนหลงิหลงแล้วเจ้าค่ะ แต่ต้วนอีเ๋หนยีง 

แท้ง นายท่านโกรธมาก พอได้ยินว่าฮูหยินจะคลอดก็ไม่ดูด�าดูดี..." พอ 

พูดถึงตรงนี้อีจิ้งก็รู้สึกเศร้าใจแทนนายหญิงของตนอย่างยิ่ง

ฮูหยินมีชำติก�ำเนิดสูงส่ง แล้วยังเป็นภรรยำเอก นำยท่ำนไม่ค�ำนึง

ถึงควำมสมัพันธ์แม้แต่น้อย ตบหน้ำภรรยำเอกเพ่ือภรรยำรอง ท�ำเกินไป 

จริงๆ...

ครั้นฟังถึงตรงน้ีเด็กชายก็เข้าใจโดยคร่าวๆ ถึงเร่ืองราวที่เกิดข้ึน  

เขามองประตหู้องทีปิ่ดแน่น ฟังเสยีงโอดโอยจากด้านในท่ีอ่อนแรงลงเร่ือยๆ...

* อี๋เหนียง เป็นค�าที่ใช้เรียกอนุภรรยา
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"พ่ีใหญ่..." น้องชายเป็นกังวลอยู่บ้าง แม้เขาจะไม่ค่อยเข้าใจว่า 

เกิดอะไรขึน้ แต่เสยีงกรดีร้องของท่านแม่เบาลงเร่ือยๆ ขนาดเขายังฟังออก

ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้ว

"ไม่เป็นไรหรอก" เขาปลอบโยนน้องชาย จากนั้นจึงเอ่ยกับน้าจิ้ง  

"ส่งคนไปแจ้งท่านพ่ออกีครัง้ ถ้าเกิดท่านแม่..." เขาส่ายหน้า ไม่พูดอะไรอกี

อีจิ้งหน้าซีด "...ข้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ"

อีจิ้งสั่งบ่าวรับใช้ให้ไปเรือนหลิงหลงอีกครั้ง ก�าชับว่าจะต้อง 

เชิญนายท่านมาให้ได้ มิเช่นนั้น...หากฮูหยินเป็นอะไรขึ้นมา ผลสุดท้าย

ไม่ใช่เรื่องที่นายท่านจะรับไหวแน่นอน

ที่นี่ที่ไหน มืดจัง...

ใครก�าลังบีบเธอ...นางอยู่ แล้วยังดันตัวนางไม่หยุดหย่อน

ร่างกาย...เหมือนหยดลงไปในกองทราย ถูกหินทรายบดขยี้  

เจ็บแสบอยู่บ้าง...

ตอนนี้นางอยู่ที่ใด เกิดอะไรขึ้น

ท่องเท่ียว ถ�ำ้ในภูเขำ สำยลบั...นางค่อยๆ นกึย้อนกลับ นางจ�าได้ว่า  

'ทุน' ค�ารามอย่างโกรธเคืองอยู่พักหน่ึง จากน้ันเหมือนถ�้าจะถล่ม นาง 

อยู่กับ 'ทุน' ไม่ได้หนีออกไป และถูกฝังทั้งเป็น...

นางยังหวนร�าลกึอย่างเลอืนราง แล้วก็พลันได้ยินคนอืน่ๆ พูดข้ึนว่า...

"ฮูหยิน จวนแล้วเจ้าค่ะ จะออกมาแล้ว ออกแรงอีก..."

"โอ๊ย..."

นางถูกบีบออกมา จากนั้นก็มีคนรับตัวนางไว้...รับตัวนางไว้?
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"ฮูหยิน ยินดีด้วยเจ้าค่ะ เป็นคุณ...หนู คุณหนูคลอดออกมาแล้ว..." 

แต่ไยจึงไม่ร้องสักแอะเล่ำ

"อุแว้..." ใครตีนาง เด๋ียวก่อน เสียง...เสียงของนาง เหตุใดเป็น 

เสียงอุแว้ล่ะ

นางร้องเพียงเสียงเดียวก็หยุด เม้มริมฝีปากแน่นไม่ยอมร้องอีก 

เพราะการร้องอุแว้ๆ น่าอายจะตายไป! แต่เหตุใดเสียงนางถึงเปลี่ยนไป 

เป็นเช่นนี้ 

"คุณหนู?" จากน้ันนางก็ได้ยินเสียงสตรีแหบพร่าและอ่อนแรง  

เอ่ยถามอย่างไม่ค่อยเชื่อ 

"ฮูหยิน ยินดีด้วยเจ้าค่ะ คลอดคุณหนูออกมาได้อย่างราบรื่นแล้ว" 

หมอต�าแยทีท่�าคลอดล้างตัวทารกให้สะอาด ก่อนจะส่งให้สาวใช้นางหน่ึง

ที่ยืนอยู่ข้างเตียง ให้สาวใช้นางนั้นอุ้มทารกเข้าไปให้ฮูหยินชื่นชม

ทว่าฮูหยินกลับไม่ยอมมองแม้แต่น้อย

"นายท่านล่ะ" อวิ๋นเฟยไม่ได้มำหรือ

"นายท่าน ท่าน..." สาวใช้ที่อุ้มทารกมีสีหน้าเศร้าสลดเล็กน้อย

"ออกไป! อุ้มออกไป อุ้มออกไปเสีย ข้าไม่อยากเห็น!" จู่ๆ ฮูหยิน 

ก็โมโห ผลักทารกน้อยไม่หยุด

ลูกสำว? ลูกสำวหรือ... 

นางอยากได้ลูกชายที่มีพรสวรรค์อย่างอั๋งเอ๋อร์เพ่ือให้อว๋ินเฟย 

กลับมาอยู่ข้างกายนาง ไม่ใช่เอาแต่อยู่กับสตรีนางนั้น!

"ฮูหยิน ฮูหยิน ท่านเพ่ิงคลอด จะวู่วามไม่ได้..." สาวใช้และ 

หมอต�าแยที่อยู่ด้านข้างรีบพยุงนางไว้
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"ออกไป! ออกไปเสีย อุ้มนางออกไป พ่อนางไม่เอา นางเกิดมา 

จะมีประโยชน์อะไร ฉู่อว๋ินเฟย ท่านมันคนทรยศ!" นางกรีดร้องร�่าไห้ 

อย่างปวดร้าว

"ฮูหยิน ท่านอย่าวู่วามเจ้าค่ะ จะไม่ดีต่อร่างกายนะเจ้าคะ" สาวใช้

นางหนึ่งก�าลังปลอบโยนนาง แล้วบอกกับสาวใช้ที่อุ้มทารกน้อยอีกว่า  

"หรูเอ๋อร์ เจ้าอุ้มคุณหนูไปดูแลยังห้องด้านข้างก่อน ระวังหน่อยล่ะ"

"ได้" หรูเอ๋อร์พยักหน้าและเดินออกไปทันที

พวกนางอยูข้่างกายฮูหยนิมาตัง้แต่เดก็ รูจ้กันสิยัฮูหยนิเปน็อย่างดี 

ยามนีห้ากให้คณุหนูอยู่ท่ีน่ีต่อไปก็รงัแต่จะท�าให้ฮหูยินย่ิงรังเกียจมากข้ึน

คนที่อยู่ในห้องไม่รู้ว่ายามนี้มีบุรุษผู้หนึ่งยืนอยู่นอกห้องไม่ไกล 

"ฮูหยินคลอดแล้ว?" บุรุษผู้นั้นเอ่ยถามอีจิ้ง

"เจ้าค่ะ ฮูหยินคลอดคุณหนูนางหนึ่ง" น�้าเสียงของอีจ้ิงเคารพ

นบนอบ แต่สีหน้ากลับเย็นชา

"แม่ลูกปลอดภัย?"

"เจ้าค่ะ โชคดีที่..." อีจิ้งก�าลังจะพูดอะไรบางอย่าง ทว่าบุรุษผู้นั้น

กลับร้องฮึเสียงหนึ่ง

"นางปลอดภัย แต่หลิงหลงกลับสูญเสียลูก ลูกของข้า..." บุรุษผู้นั้น

หลับตาลง แล้วค่อยลืมตาขึ้น จ้องอีจิ้งไม่วางตา "ในเมื่อแม่ลูกปลอดภัย 

เรื่องนี้ก็ขอให้จบลงเพียงเท่านี้ เจ้าเข้าใจหรือไม่"

"...เข้าใจเจ้าค่ะ" อีจิ้งตอบรับพลางกัดฟันกรอด

"ดมีาก เจ้าจงจ�าไว้ ทีน่ีค่อืสกุลฉู"่ อย่านึกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นเร่ืองพวกนาง  

เมื่อคิดถึงตรงน้ี ขณะท่ีเขาสะบัดแขนเสื้อจะจากไป กลับแลเห็นลูกชาย
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สองคนจ้องเขาเขม็งอยู่ด้านข้าง 

"อั๋งเอ๋อร์ ลูกเข้าไปดูท่านแม่และน้องแทนพ่อเถิด" พอพูดจบ เขาก็

ไม่แม้แต่จะแลลูกชายคนเล็ก เดินจากไปโดยไม่หันกลับมามอง

ยามนี้อีจิ้งจึงเงยหน้าขึ้น มองทิศทางท่ีบุรุษผู้น้ันจากไป สีหน้า 

คับแค้นใจยิ่ง แต่ก็กัดฟัน ไม่พูดอะไรออกมาทั้งสิ้น

นางเป็นสาวใช้ที่ติดตามมารับใช้เมื่อฮูหยินออกเรือน แล้วยังเป็น

องครักษ์คอยปกป้องนาย มาจากส�านักเถาฮวากู่ เดิมทีอยากส่งข่าว 

กลบัไปแจ้งหัวหน้าส�านกัว่าฮหูยินถูกย�า่ยีหวัใจ แต่ยามนี.้..นายท่านรู้เร่ือง

ทุกอย่าง ถ้ายังให้หัวหน้าส�านักมาอีก ต่อจากนี้ไปชีวิตของฮูหยินคงจะ

ทุกข์ระทมยิ่งขึ้น 

ทว่าขณะนี้เสียงภายในห้องเงียบลง สาวใช้ท่ีอยู่ด้านในก็ออกมา 

และปิดประตูลงอย่างเบามือ 

"ซื่อเอ๋อร์ ฮูหยินเป็นอย่างไรบ้าง" อีจิ้งรีบเอ่ยถาม

"นอนหลับได้ในที่สุด เฉียงเอ๋อร์อยู่เป็นเพื่อนข้างใน" ซื่อเอ๋อร์ตอบ

"เช่นนั้นก็ดีแล้ว" อีจิ้งถอนใจโล่งอก

อจีิง้ อหีร ูอซีือ่ อเีฉยีง ทัง้สีค่นเป็นสาวใช้คนสนทิของฉูฮ่หูยิน โม่อีโ้หรว  

เป็นผู้ติดตามที่คอยคุ้มกันโม่อี้โหรวมาแต่เด็ก แล้วก็ย้ายเข้ามายังสกุลฉู่

ด้วยพร้อมกัน

"ฮูหยินเสียใจมากที่ไม่ได้คลอดออกมาเป็นคุณชายน้อย แต่เป็น 

คุณหนู..." อีซื่อถอนใจ

อันที่จริงการให้ก�าเนิดคุณหนูก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย เพียงแต่ฮูหยิน

คาดหวังว่าจะคลอดลูกชาย และทางท่ีดีที่สุดให้เหมือนคุณชายใหญ่ที่มี

Page ������������������ 1.indd   20 4/8/2563 BE   13:51



21

อ๋ินเชียนอวี่

พรสวรรค์ด้านวรยุทธ์

"ซื่อเอ๋อร์ ซื่อเอ๋อร์" จู่ๆ หรูเอ๋อร์ที่เดิมทีคอยดูแลคุณหนูที่เพ่ิงเกิด 

อยู่ในห้องเล็กด้านข้างก็ตะโกนร้องเรียกอย่างตื่นตระหนก แต่ก็กลัวจะ

ท�าคณุหนต่ืูน เพราะกว่านางจะนอนหลบัได้ช่างยากเย็น ดังน้ันจงึตะโกนเรียก 

เสียงไม่ดังนัก

"หรูเอ๋อร์ มีอะไร" ซื่อเอ๋อร์รีบตอบรับ

"คุณหนู...คล้ายจะเป็นไข้"

"อะไรนะ!" อีจิ้งและอีซื่อตกใจพร้อมกัน

ทำรกหญิงเพิ่งเกิด ไยจึงไข้ขึ้นเร็วเช่นนี้!

"ซือ่เอ๋อร์ เจ้ากับหรเูอ๋อร์ไปดแูลคณุหนกู่อน ข้าจะไปเชญิหมอโอสถ

กลับมา" อีจิ้งพูดจบก็เดินออกนอกเรือนไปทันที

หลังจากยืนยันว่าฮูหยินคลอดอย่างราบร่ืน นางเพ่ิงสั่งคนให้ไป 

ส่งหมอโอสถออกจากเรือน ยามนี้ตามไปน่าจะทัน!

"คุณชาย คุณหนู นาง..." อีซื่อมองคุณชายน้อยสองคน อยากให ้

พวกเขากลับไปก่อน สถานการณ์ในวันนี้ช่างอลหม่านยิ่งนัก

"ข้ากับน้องฉีจะไปเยี่ยมน้องสาวด้วยกัน" เด็กชายอายุแปดขวบ... 

ฉู่เซวียนอั๋งจูงมือน้องชายฉู่เซวียนฉีเดินไปยังห้องเล็กก่อน 

เมือ่เหน็สถานการณ์เป็นเช่นนี ้อหีรแูละอซีือ่จงึรบีเดนิน�าอยู่ด้านหน้า  

คอยระวังไม่ให้เกิดเสียงดังปลุกฮูหยินตื่น

นางยังคงงงงวย ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจู่ๆ  ตนเองจงึกลายเป็นเดก็ทารก 

แล้วก็ถูกสตรีนางนั้นที่ควรจะเป็นแม่ขับไล่ ต่อมาก็รู้สึกไม่สบายไปทั้งตัว
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ร้อนยิ่งนัก ทรมำนเหลือเกิน...

ทารกน้อยหน้าแดงก�่า สะบัดมือเท้าอยู่ตลอด บางครั้งครวญคราง

ด้วยความทรมาน ร้องไห้กระซกิๆ ท�าให้คนมองตระหนกัได้ว่านางทรมาน

เพียงใด

แต่นางกลับไม่ร้องไห้งอแงแผดเสียงจ้า เพียงแต่ปัดสิ่งของท่ีอยู ่

ด้านข้าง ท�าให้แม้แต่หมอโอสถยังตรวจอาการนางได้อย่างยากล�าบาก

นางเป็นทารกน้อยท่ีเพ่ิงเกิดมาได้ชั่วยามกว่า ตัวผอมและตัวเล็ก

กว่าเดก็ทารกท่ัวไปเพราะคลอดก่อนก�าหนด บรรดาหมอโอสถระมดัระวัง

อย่างย่ิง ไม่กล้าจับตัวนางแรง ท�าให้การวินิจฉัยโรคเป็นไปอย่าง 

ยากล�าบากยิ่งขึ้น

หลังพยายามกันอยู่นาน ฉู่เซวียนอั๋งท่ียืนมองอยู่ด้านข้างตลอด 

ก็ค่อยๆ ปล่อยมือน้องชาย และเดินไปอุ้มน้องสาวขึ้นมา

น้องสำวช่ำงตัวเบำและตัวเล็กยิ่งนัก!

ฉูเ่ซวยีนอัง๋ประหลาดใจ ทว่ากลบัไม่แสดงออกทางสีหน้า รู้สึกเพียงว่า 

นางมีสภาพย�่าแย่กว่าน้องชายตอนเกิดมากนัก คล้ายมีน�้าหนักเพียง 

ครึ่งเดียวของน้องชายเท่านั้น

"เด็กดี ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวนะ" เขาปลอบโยนด้วยเสียงเบาๆ 

และตบตัวนางอย่างทะนุถนอม

ถูกปลอบเหมือนเด็กทำรกเลย... 

นางคิดอย่างจนใจเล็กน้อย จากน้ันก็ตระหนักได้ว่าตอนน้ีนาง 

เป็นทารกน้อยจริงๆ มิน่าล่ะทุกคนจึงปลอบนางด้วยน�้าเสียงเช่นนี้

แต่เสียงนี้ไพเราะยิ่งนัก รู้สึกเหมือนเป็นหนุ่มน้อยรูปโฉมหล่อเหลา 
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ท่าทางท่ีเขาอุม้นางดูระมดัระวังอย่างย่ิง แต่ก็ช�านิช�านาญ ฝ่ามอืท่ีตบเบาๆ  

และน�า้เสยีงนัน้มผีลต่อการปลอบโยน นางจงึค่อยๆ ผ่อนคลายลง เพียงแต่ 

ร่างกายยังคงร้อนผ่าวและปวดเมื่อย

ฉู่เซวียนอั๋งที่ปลอบโยนนางเห็นทารกน้อยค่อยๆ ผ่อนคลายลง  

ไม่ดิ้นทุรนทุรายอีก แต่ยังคงตัวร้อนนัก แค่อุ้มเช่นน้ีเขาก็รู้ว่านางมีไข ้

สูงมาก

"หมอโอสถ" ฉู่เซวียนอั๋งให้สัญญาณหมอโอสถรีบมาตรวจอาการ

ยามนี้หมอโอสถเพิ่งได้สติ ประหลาดใจในท่าทางการอุ้มและ

ปลอบโยนทารกของคุณชายใหญ่สกุลฉู่ ขณะเดียวกันก็เริ่มตรวจอาการ

โดยเร็ว

หมอโอสถยิ่งมองยิ่งขมวดคิ้ว จากนั้นก็ถอนใจ

"คุณชายใหญ่ โปรดอภัยท่ีข้าความรูต้ืน้เขิน ตรวจหาสาเหตุโรคของ

คณุหนูไม่พบจรงิๆ ข้าท�าได้เพียงคิดหาวิธีลดไข้ แต่...ไม่มัน่ใจว่าจะได้ผล"

"เช่นน้ันก็ลดไข้ก่อน" แม้จะไม่คุ้นเคยกับการพยาบาลคนเจ็บ แต่

เขาก็พอรูว่้าถ้าให้น้องสาวเป็นไข้ต่อไปเช่นน้ีเป็นอนัตรายแน่นอน ฉูเ่ซวียนอัง๋ 

ตัดสินใจอย่างเด็ดขาด จากนั้นจึงส่งสัญญาณให้อีจิ้งค่อยหาหมอโอสถ

คนอื่นที่เหนือชั้นกว่ามาตรวจนาง 

"ได้" หมอโอสถเตรียมการทันที 

"คุณชายใหญ่ ให้ข้าอุ้มคุณหนูน้อยเถิดเจ้าค่ะ" อีหรูเอ่ย

"ไม่เป็นไร" ฉูเ่ซวียนอัง๋อุม้นางนัง่ลง ทารกน้อยอยู่ในอ้อมกอด ยังคง

ไม่สบายตวัอย่างมาก แต่กลบัไม่ร้องไห้งอแง ปัดโน่นปัดนี ่ในทางตรงกันข้าม 

มอืหนึง่จบัสาบเสือ้ของเขา หน้าแดงย่นไปหมด แลดนู่าเวทนาย่ิงนกั ทว่า
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ท�าให้เขาปวดใจอย่างคาดไม่ถึง

เพรำะ...นำงคือน้องสำวหรือ

"พ่ีใหญ่" เดก็ชายตวัเลก็เดนิเข้ามาใกล้ มองดนู้องสาว ลบูแก้มนุ่มๆ 

ของนางด้วยสีหน้าเป็นกังวล

ความรู ้สึกเย็นเยียบท่ีข้างแก้มท�าให้นางตกใจ...นางก�าลังถูก 

กินเต้าหู*้ รู้สกึจนใจจรงิๆ แต่...น่ีคือพ่ีชายนางอกีคน? นางอยากลมืตาข้ึน 

พอลืมตาก็เพียงรู้สึกว่ามีแสงจากโคมไฟ มีเงาคนส่ันไหวไปมา แต่เห็น 

ไม่ชัด 

"อย่ากังวลไปเลย" เขาปลอบโยนน้องชาย จากน้ันเงยหน้าขึ้น  

"น้าซื่อ รบกวนช่วยเตรียมน�้านมให้ก่อนสักเล็กน้อย แล้วพาน้องฉี 

ไปกินข้าวเย็น ให้เขาเข้านอนเร็วหน่อย"

วุ ่นวายตั้งแต่พลบค�่าจนถึงยามน้ี ทุกคนยังไม่ได้กินข้าวเย็น  

เวลาเช่นนี้แทบไม่มีใครห่วงเรื่องความหิว

"พี่ใหญ่ ข้าอยากอยู่กับน้อง"

"น้องฉี..."

"ข้าเป็นพี่ชาย จะต้องปกป้องน้อง"

พอได้ยินประโยคนี้ สีหน้าของฉู่เซวียนอั๋งท่ีราบเรียบก็คลายลง 

เล็กน้อยในที่สุด

"ได้ พวกเราอยู่เป็นเพื่อนน้องด้วยกัน แต่เจ้าต้องไปกินข้าวก่อน"

"พี่ก็ต้องกิน" แม้ฉู่เซวียนฉีมีอายุเพียงสี่ขวบ แต่ดื้อรั้นยิ่งนัก

* กินเต้าหู้ เป็นส�านวน หมายถึงแต๊ะอั๋งเอาเปรียบผู้หญิง ในสมัยซีฮั่นที่ถนนฉางอันมีสองสามีภรรยาเปิดร้าน
ขายเต้าหู้ ภรรยาเป็นคนสวยผิวขาวราวกับเต้าหู้ บุรุษต่างชอบมาอุดหนุนและพูดจาแทะโลม บางทีก็จับมือ
ถือแขนนางจนเป็นที่มาของค�านี้
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"เจ้ากินก่อน อีกสักครู่พ่ีค่อยกิน" เขาจะรอดูหมอโอสถช่วยลดไข ้

ให้น้องสาวก่อน

"ได้" ฉูเ่ซวียนฉเีดนิไปยืนข้างอซีือ่เอง แม้น�า้เสยีงจะเป็นเดก็ไร้เดยีงสา 

แต่เด็ดขาดนัก "น้าซื่อ ข้าจะกินข้าว พี่ใหญ่และน้องสาวก็จะกินด้วย"

"ได้เจ้าค่ะ" อีซื่อพยักหน้า นางเดินออกจากห้องทันที มุ่งไปยัง 

ห้องครัวเล็กทางด้านหลัง คืนน้ีไม่รู้ว่าจะต้องอดหลับอดนอนนานเท่าไร 

นางอุ่นอาหารมากขึ้นสักหน่อย หากมีเวลา ทุกคนก็ผลัดกันกินข้าวแล้ว

ค่อยผลัดกันพักผ่อน

เพียงแต่ฮูหยิน...เฮ้อ...ไม่คิดเสียดีกว่ำ

เกิดเป็นสาวใช้ ก็แค่รับใช้นายให้ดีเป็นพอ

ผลสุดท้ายคืนน้ีไม่มีใครได้พักผ่อนเต็มที่ ส่วนหมอโอสถท่านนั้น 

ก็พักอยู่ในคฤหาสน์สกุลฉู่เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม ไม่อาจทิ้งไปได้ เพราะ

คุณหนูน้อยสกุลฉู่ท่ีเพ่ิงเกิดเป็นไข้กลับไปกลับมาอยู่ตลอด ดื่มน�้านม 

ไปสามค�าก็อาเจียนออกมาสักค�าสองค�า ร่างกายอ่อนแอจนน่าเป็นห่วง

ยิ่ง

พอฉูฮ่หูยินทีก่�าลงัอยู่ไฟรูเ้ข้าก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกว่าเดมิ นางอยากได้ 

ลกูทีม่พีรสวรรค์สงูส่งด้านวรยุทธ์ ไม่ใช่เดก็ป่วยกระเสาะกระแสะ ทันใดน้ัน 

นางก็อยากให้อีหรูอุ ้มเด็กคนน้ีไปไกลๆ หน่อย จะได้ไม่ร้องไห้งอแง 

รบกวนนาง

ฉู่อว๋ินเฟยผู้เป็นพ่อพอทราบข่าวก็ขมวดค้ิวเล็กน้อย เขายังคง 

อยู่ดูแลสตรีอันเป็นที่รักในเรือนหลิงหลง ไม่เฉียดเข้าเรือนหลิวอี้สักก้าว

ตลอดท้ังเดือน เพียงก�าชับอีจิ้งประโยคหน่ึง ถ้าจะต้องเชิญหมอโอสถ 
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ก็เชิญมา ไม่มีเรื่องใหญ่โตอะไรก็ไม่ต้องรายงานเขา ส่วนเร่ืองชื่อ... 

หากเด็กอายุถึงหนึ่งขวบก็ค่อยตั้งแล้วกัน

ฉู่อว๋ินเฟยไม่ใช่ไม่ดีใจที่ตนเองมีลูกเพ่ิมมาอีกคน แต่พอนึกถึง

เหตุการณ์ท่ีลูกคนนี้เกิดมาก็ท�าให้เขาสูญเสียลูกคนน้ันไป เขาจึงดีใจ 

ไม่ออก ย่ิงกว่าน้ันพอลูกสาวคนนี้เกิดมาก็มีโรครุมเร้า หมอโอสถยัง 

ตรวจหาสาเหตุโรคไม่พบ ท�าได้เพียงอ้างเหตุผลว่าเกิดก่อนก�าหนด 

ร่างกายอ่อนแอ จึงป่วยกระเสาะกระแสะ

นางป่วยกระเสาะกระแสะก็หมายความว่าไม่อาจฝึกยุทธ์ได้ เมือ่เป็น 

เช่นนั้นก็จะไม่มีต�าแหน่งในสกุลฉู่ จึงไม่จ�าเป็นต้องให้ความสนใจ

หากนางมีชีวิตรอด คุณค่าสูงสุดของนางก็คือแต่งงานเชื่อม 

ความสมัพันธ์กับตระกูลทีดี่ ในเมือ่จะช้าจะเรว็ก็ต้องเป็นคนของตระกูลอืน่  

เขาก็ไม่มีความคิดที่จะไปดูด�าดูดีลูกสาวคนนี้

พออีจิ้งรู้ข่าวก็ตระหนักว่านายท่านไม่สนใจไยดีเลยว่าคุณหนูน้อย

จะเป็นหรือตาย ท�าได้เพียงกลับเรือนหลิวอี้ด้วยความขุ่นข้องหมองใจ  

แล้วนายหญิงก็มีท่าทีเช่นนั้นอีก นางจึงได้แต่ถอนใจ

ทางด้านฉู ่เซวียนอั๋ง หลังจากทราบท่าทีของบิดามารดากลับ 

ไม่แสดงสีหน้าตกใจแม้แต่น้อย ให้อีหรูอุ้มน้องสาวไปอยู่ที่เรือนของเขา 

ทุกวันหลังจากฝึกยุทธ์ก็จะมาดูแลน้องสาวพร้อมกับน้องชายและเหล่า

หมอโอสถ ซึ่งไม่รู้ว่านางจะมีชีวิตรอดไปอีกนานเท่าใด...

จากการดูแลเอาใจใส่ของฉู่เซวียนอั๋ง ฉู่เซวียนฉี รวมท้ังบรรดา 

หมอโอสถ ในทีส่ดุลกูสาวคนเลก็ของสกุลฉูก็่มอีายุพ้นหนึง่ขวบ ฉูอ่ว๋ินเฟย
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ตั้งชื่อให้นางว่า...ฉู่อีเหริน* 

แม้ฉูอี่เหรนิจะรอดมาได้ ทว่าความเจ็บป่วยไม่จางหายไปเลย ดงันัน้ 

เด็กเล็กที่ควรมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองเมื่อครบเดือน ของขวัญครบร้อยวัน

หรอืพิธีผกูดวงแรกขวบ** จงึถูกตัดออกทัง้หมด ไม่มกีารจดังานเลีย้งอะไร

เป็นพิเศษ แล้วยิ่งไม่มีของขวัญ เสมือนคนไร้ตัวตนในสกุลฉู่

โชคดีที่ฉู่เซวียนอั๋งคอยยืนหยัดเพ่ือนาง นางจึงพักอยู่ในเรือนของ

คณุชายใหญ่ต่อไปได้ อีกท้ังพ่อบ้านก็ท�าตามข้อเรียกร้องของเขา จดัเตรียม 

สาวใช้สองคนที่คล่องแคล่วปราดเปรียวรับผิดชอบดูแลเร่ืองอาหาร 

สามมื้อและความเป็นอยู่ของคุณหนูน้อย 

ฉู่อว๋ินเฟยเรียกลูกชายคนโตมาพบเป็นการเฉพาะด้วยเรื่องนี้ เขา

เอ่ยถามด้วยน�้าเสียงเอาจริงเอาจัง

"อั๋งเอ๋อร์ เจ้าจะให้ฉู่อีเหรินอยู่ที่เรือนของเจ้าต่อไปจริงๆ หรือ"

"ขอรับ"

"เจ้าเป็นลูกชายคนโตของข้า แล้วก็เป็นประมุขตระกูลฉู่ในอนาคต 

ไยจงึต้องเสยีเวลามาดแูลทารกหญิงท่ีอ่อนแอ มสิูเ้อาเวลาเหล่านัน้ทุ่มเท

ฝึกฝนวรยุทธ์อย่างเต็มที่" เขาคาดหวังเหลือเกินว่าจะมีลูกชายที่ได้เลื่อน

ขั้นเป็นยอดฝีมือเร็วที่สุดในแผ่นดิน

"ในเมื่อข้าคือประมุขตระกูลฉู่ในอนาคตและเป็นคุณชายใหญ่  

แค่น้องสาวของตัวเองยังดูแลไม่ได้หรือ" ฉู ่เซวียนอั๋งตอบกลับอย่าง 

สงบนิ่ง

* อีเหริน หมายถึงคนผู้นั้น มักใช้หมายถึงผู้หญิง
** พิธีผูกดวงแรกขวบ หรือจวาโจว เป็นพิธีท�านายนิสัย ความสนใจ และความส�าเร็จในอนาคตของเด็ก 
ในวันเกิดครบรอบหนึ่งปี โดยเสี่ยงทายจากสิ่งของที่ทารกเลือกหยิบจากสิ่งของทั้งหมด 12 ชนิด
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ฉู่อวิ๋นเฟยถูกยอกย้อนกลับไม่โกรธ "นั่นจะท�าให้เจ้าเสียเวลา"

"ข้าไม่เคยเถลไถลในการฝึกยุทธ์"

ฉู่อวิ๋นเฟยพูดไม่ออก

ลกูชายคนโตมคีวามสามารถยอดเยีย่ม เขาเพ่ิงเก้าขวบ เป็นยอดฝีมอื 

ตัวน้อยท่ีฝึกเพลงกระบี่ของสกุลฉู่ท่ีสืบทอดกันมาได้ถึงขั้นดิน ระดับสี่  

แล้วยังฝึก 'เคล็ดวิชากระบี่เทียนฉู่' ของสกุลฉู่ได้ถึงกระบวนท่าท่ีส่ี  

ประสบความส�าเร็จย่ิงกว่าฉู่อวิ๋นเฟยตอนเก้าขวบท่ีฝึกได้ถึงแค่ขั้นดิน 

ระดับสาม กระบวนท่าท่ีสามเสียอีก แน่นอนว่าฉู่อว๋ินเฟยต้องคาดหวัง 

ในตัวลูกชายคนโตอย่างมาก ไม่อยากให้เรื่องใดมาหน่วงเหนี่ยวการ 

ฝึกยุทธ์ของเขา

"เอาอย่างนี้แล้วกัน ข้าจะจัดเตรียมเรือนให้ฉู่อีเหริน แล้วค่อยย้าย

แม่นมสองคนที่มีประสบการณ์ให้มาดูแลนางด้วยกัน เช่นนี้เจ้าคงวางใจ

ได้แล้วกระมัง" ฉู่อวิ๋นเฟยเอ่ยขึ้นหลังจากครุ่นคิด

อั๋งเอ๋อร์โตไวรู้จักคิด มีความคิดเป็นของตนเองสูง ฉู่อว๋ินเฟยรู้ว่า 

ไม่อาจบังคับเขาได้จึงเปลี่ยนวิถีทาง โดยสรุปก็คือคาดหวังที่จะให้เขา 

ฝึกยุทธ์อย่างสุดจิตสุดใจ ไม่ไปสนใจเรื่องจิปาถะอื่นใด

"ไม่ต้อง ข้ากับน้องฉีจะดูแลฉู่อีเหรินเอง ท่านพ่อ ข้าไม่เปล่ียนใจ

แน่นอน" ฉู่เซวียนอั๋งเงยหน้าตอบ แววตาเย็นชาทว่าหนักแน่น

"ข้าไม่อนุญาตให้เจ้าเสียเวลาในการฝึกยุทธ์ด้วยเรื่องพรรค์นี้"  

ฉู่อว๋ินเฟยใบหน้าง�้างอ เขามองว่าลูกสาวคนน้ีเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง

ยอดฝีมือสกุลฉู่

"ท่านพ่อ ฉู่อีเหรินเป็นน้องสาวข้า"
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ท่านพ่อไม่เป็นห่วงเป็นใย ท่านแม่ไม่รกั เกิดมาก็มโีรครมุเร้า สภาพ 

อย่างฉู ่อีเหรินน่าเป็นห่วงย่ิงกว่าน้องฉีเสียอีก ตอนที่นางเพ่ิงเกิดได ้

ไม่นาน ยามเขาอุ้มนาง เห็นนางค่อยๆ สงบลงในอ้อมกอดเขา แม้ 

ยามเจ็บป่วยก็ไม่ร้องไห้งอแง เขาก็ตั้งใจม่ันแล้วว่าจะต้องดูแลน้องสาว

คนนี้เอง

แม้นางจะเป็นลกูสาวของท่านพ่อ แต่หากไม่เล้ียงไว้ข้างกาย สาวใช้ 

เหล่านั้นท่ีถูกส่งตัวไปก็ไม่แน่ว่าจะดูแลนางอย่างจริงจังและระมัดระวัง

เพียงพอ หมอโอสถเคยกล่าวว่าน้องสาวเกิดมาร่างกายอ่อนแอ จะต้อง

ดูแลอย่างระมัดระวังมาก มิเช่นนั้น...

หมอโอสถยังพูดไม่ทันจบ ฉู่เซวียนอั๋งก็รู้แจ้งแก่ใจ

"เฉาหรงก็เป็นน้องสาวเจ้า" ฉูอ่ว๋ินเฟยพูดถึงลกูสาวอีกคน ต้วนหลงิหลง 

ให้ก�าเนิดลูกสาวคนโต พรสวรรค์สูงส่ง อายุน้อยกว่าอั๋งเอ๋อร์ปีเดียว  

ฝึกวิชาพลังภายในของสกุลฉู่ได้ถึงขั้นดิน ระดับสอง

ฉู่เซวียนอั๋งสีหน้าเรียบเฉย ไม่ตอบค�าถามใดๆ ทั้งสิ้น

ในทางสายเลือด พวกเขาเป็นพ่ีน้องกันจริง แต่ในความเป็นจริง 

นอกจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดน่ันแล้ว กลับมีสายสัมพันธ์ตื้นเขิน

ย่ิงนัก ฉู่เซวียนอ๋ังไม่ค่อยได้ใกล้ชิดนาง แต่ก็ไม่ได้อาฆาตแค้นเพราะ 

เป็นลูกคนละแม่ ภายใต้ข้อเสนอหลักของสกุลฉู่ท่ีจะต้องปรองดอง 

ไม่ขดัแย้งกันภายในหมู่เครือญาติ ครั้นพบหน้าเขาก็ทักทาย ไปมาหาสู่ 

ก็รู ้จักล�าดับอาวุโส ฉู่เซวียนอั๋งเป็นพ่ีชายคนโต ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่าย 

ยอมน้องเสมอ

เรือ่งเหล่าน้ีฉูอ่ว๋ินเฟยรูอ้ยู่แก่ใจ ดังนัน้จงึย่ิงโปรดปรานลกูชายคนโต 
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ในเมือ่อนาคตเขาจะต้องเป็นประมขุตระกูล จะต้องปกป้องคนในครอบครวั  

ไม่อาจละเลยผูห้น่ึงผูใ้ดด้วยความชอบไม่ชอบส่วนตวัได้ เร่ืองนีฉู่้เซวียนอัง๋ 

ท�าได้ดมีาตลอด เฉาหรงก็เคารพพ่ีชายใหญ่ ท�าให้ฉูอ่ว๋ินเฟยพออกพอใจ

ยิ่งนัก

"ฉู่อีเหรินเป็นน้องสาวข้า" ประโยคน้ีพอที่จะแสดงออกถึงความ 

มุ่งมั่นของฉู่เซวียนอั๋ง ไม่ว่าอย่างไรเขาจะไม่ละทิ้งการดูแลน้องสาว

"ก็ได้ๆ" เขาไม่อยากโกรธเคอืงลกูชายด้วยเร่ืองเล็กน้อยเช่นนี ้กอปรกับ 

ในเมือ่ฉูอี่เหรนิเป็นลกูสาวของโม่อีโ้หรว เขาจะต้องไว้หน้าส�านกัเถาฮวากู่ 

บ้างไม่มากก็น้อย ดังนั้นฉู่อว๋ินเฟยจึงยอมให้ก้าวหน่ึง แต่มีเรื่องหน่ึง 

จะต้องกล่าวให้ชัดเจนเสียก่อน "เจ้าจะดูแลฉู่อีเหรินก็ได้ แต่จะต้อง 

ไม่กระทบถึงการฝึกยุทธ์เด็ดขาด เจ้าคือลูกชายคนโตของข้า แบกรับ 

ความรบัผดิชอบของสกุลฉูไ่ว้ ต้องอาศยัความสามารถสงูส่งจงึจะมคีนให้

ความเคารพนับหน้าถือตา สกุลฉู่จะได้ตั้งตระหง่านดุจดั่งขุนเขา"

"ลูกเข้าใจ" ฉู่เซวียนอั๋งพยักหน้า

ดงันัน้ฉูอ่เีหรนิจงึพ้นเคราะห์กรรมทีจ่ะต้องถูกทิง้ขว้างไว้ในเรอืนอืน่ 

แม้ต้องกินยาทกุวนัและในเดือนหน่ึงนางต้องนอนพักอยู่บนเตยีงร่วมย่ีสบิวัน  

แต่ในที่สุดชีวิตน้อยๆ ชีวิตหนึ่งก็รอดมาได้

เวลาผ่านไปเช่นนี้ จนนางอายุสามปีในชั่วพริบตา 

จากเริม่แรกท่ีฉูอ่เีหรนิงนุงง ไม่เข้าใจอะไรทัง้น้ัน จนถึงยามน้ีในทีส่ดุ

จึงเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง

ที่แท้บนโลกนี้มีการเกิดใหม่ไปยังอีกโลกหนึ่งอยู่จริงๆ ด้วย แต่แค่
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นางไม่ได้เดินผ่านทางไปสู่อีกโลกหนึ่ง ไม่ได้เข้าสู่ทางน�้าพุเหลือง* ไม่ได้

พบบคุคลอย่างเช่นผท้ัีงหลายทีม่ชีือ่เสยีง ยมทูตด�ายมทตูขาว** ผูพิ้พากษา  

พญายม เป็นต้น ไม่ได้ดื่มน�้าแกงยายเมิ่ง*** อะไรนั่น จู่ๆ ก็ถูกบีบเคล้น 

ออกมาจากท้องสตรีนางหนึ่งพร้อมเสียงเอะอะโวยวาย สรุปแล้วนาง 

มาถึงดินแดนที่ไม่เคยนึกฝัน

จากข้อมูลที่พ่ีใหญ่และพ่ีเล็กเตรียมไว้ให้ ท่ีน่ีเรียกว่า 'ดินแดน 

เทพยุทธ์' เชิดชูการฝึกยุทธ์ ยกย่องผู้เข้มแข็ง มีแนวคิดท่ีจะต้องเป็นผู ้

เลิศล�้าที่สุด 

อ�านาจอันเลื่องลือที่สุดในดินแดนเทพยุทธ์มาจากสามตระกูล  

สามส�านัก และสี่สมาคมใหญ่

สามตระกูล แบ่งเป็นตระกูลนักยุทธ์ฉู่ ตระกูลนักยุทธ์ต้วน และ

ตระกูลนักยุทธ์เซียว

สามส�านัก แบ่งเป็นส�านักเถาฮวากู่ ส�านักคุนหยาง และส�านัก 

ชิงหยวน

สีส่มาคมใหญ่ ประกอบด้วยสมาคมผูค้รองสตัว์วเิศษ สมาคมหมอโอสถ  

สมาคมช่างหลอม และสมาคมนักล่า

การนับวันเวลาก็คล้ายกับทีน่างเคยชินอยู่แต่เดิม หน่ึงปีมสิีบสองเดือน  

เพียงแต่ละเดือนล้วนมีสามสิบวัน ไม่มีเดือนใดยาวหรือส้ันกว่า ทุกวัน 

* ทางน�้าพุเหลือง (หวงเฉวียน) หมายถึงทางน�้าใต้ดิน หรืออีกนัยหนึ่งคือยมโลก
** ยมทตูด�ายมทตูขาว หรอืเฮยไป๋อูฉ๋าง มหีน้าท่ีตามเก็บวิญญาณของผูห้มดอายุขยั ตามศาลเจ้ามกัมภีาพวาด 
หรือรูปปั้นตนหนึ่งใส่ชุดขาวทาหน้าขาว อีกตนใส่ชุดด�าทาหน้าด�า จึงเรียกอีกชื่อว่ายมทูตหน้าขาวหน้าด�า
*** น�้าแกงยายเมิ่ง มีต�านานเล่าว่าหญิงแซ่เมิ่งในสมัยฮั่นตะวันตกคนหน่ึงเป็นผู้ถือศีลกินเจ สวดมนต์และ
ครองพรหมจรรย์จวบสิน้อายุขัย ท้ังยังคอยเตอืนให้ผูค้นอย่าได้ฆ่าสตัว์ตัดชวิีต เมือ่ตายไปสวรรค์จงึแต่งต้ังให้
เป็นเทพประจ�าอยู่ในยมโลกคอยควบคมุให้วิญญาณทีจ่ะไปเกิดใหม่ด่ืมน�า้ลบล้างความทรงจ�าในภพเดิม หาก
วิญญาณดวงใดไม่ยอมดื่ม ก็จะถูกยมบาลบังคับจับกรอกโดยไม่ละเว้น จึงเรียกน�้าชนิดนั้นว่าน�้าแกงยายเมิ่ง
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มีสิบสองชั่วยาม หน่ึงชั่วยามเท่ากับสองชั่วโมงอย่างที่นางเคยชิน ซึ่งมี 

วิธีคิดเหมือนยุคโบราณ

คฤหาสน์ที่นางอาศัยอยู่เรียกว่า 'ตระกูลนักยุทธ์ฉู่' ฉู่อวิ๋นเฟยผู้เป็น

บิดายามนี้มีต�าแหน่งเป็นประมุขตระกูล แล้วนางยังมีท่านอาอีกสองคน 

ท่านแม่ของนางมีนามว่า 'โม่อี้โหรว' เป็นลูกสาวของหัวหน้าส�านัก

เถาฮวากู่ การเชื่อมสัมพันธ์ของท่านพ่อท่านแม่เรียกได้ว่า 'ถูกบีบบังคับ' 

ข้อเสียเพียงอย่างเดียวในความดีพร้อมคือท่านแม่ไม่ใช่สตรีในดวงใจ 

ท่านพ่อ

สตรใีนดวงใจท่านพ่อคือภรรยารองทีแ่ต่งเข้ามาหลังจากพ่ีใหญ่เกิด 

มีนามว่า 'ต้วนหลิงหลง' ภูมิหลังองอาจห้าวหาญย่ิงนัก เป็นน้องสาว

ประมุขตระกูลต้วน

ส่วนสาเหตุท่ีฉู่อว๋ินเฟยไม่สู่ขอสตรีในดวงใจแต่แรก แต่กลับไป 

สู่ขอโม่อี้โหรว...

ได้ยินว่าเริ่มแรกระหว่างการทัศนาจรของฉู่อว๋ินเฟยผู้หล่อเหลา 

รูปงาม ฐานะสูงส่ง บังเอิญพบกับโม่อี้โหรวผู้มีประสบการณ์โชกโชน  

สองฝ่ายล้วนมีผู้ติดตาม ร่วมกันปฏิบัติภารกิจหนึ่งจนส�าเร็จ หลังจากนั้น

โม่อ้ีโหรวก็กลับหุบเขา แจ้งแก่มารดาว่านางจะไม่ยอมแต่งงานกับใคร 

เด็ดขาดถ้าคนผู้นั้นไม่ใช่ฉู่อวิ๋นเฟย

หวัหน้าส�านกัเถาฮวากู่ผูร้กัลกูสาวดัง่ดวงใจก็รบีตดิต่อประมขุและ

ผูอ้าวุโสตระกูลฉูใ่นเวลาน้ันทนัทเีพ่ือก�าหนดการแต่งงานครัง้นี ้ฉูอ่ว๋ินเฟย

ที่มีสตรีในดวงใจอยู่ก่อนแล้วแต่กลับไม่ได้แจ้งทางตระกูลก็เลยช้าไป 

ก้าวหนึ่ง ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่อาจฝ่าฝืนการตัดสินใจของผู้อาวุโส
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ในตระกูลได้ แล้วยังไม่อาจล่วงเกินส�านกัเถาฮวากู่และบดิาของโม่อีโ้หรว 

จึงต้องยอมแต่งงานกับโม่อี้โหรวอย่างขุ่นเคืองและเศร้าใจ

หลังจากแต่งงาน ความรักของฉู่อว๋ินเฟยและต้วนหลิงหลงยังคง 

ไม่ขาดสะบัน้ ทัง้สองไปมาหาสูกั่นอยู่บ่อยครัง้ ครัน้โม่อีโ้หรวคลอดลกูชาย

คนแรก ฉู่อว๋ินเฟยก็ได้รับต�าแหน่งประมุขตระกูล จึงค่อยแสดงความ

ปรารถนาไปสู่ขอต้วนหลิงหลงยังสกุลต้วน ระหว่างท่ีตระเตรียมสินสอด

อย่างพอเหมาะพองามนั้นยังรับรองด้วยว่าจะไม่ให้ต้วนหลิงหลงถูก 

เอารัดเอาเปรียบอย่างแน่นอน กอปรกับต้วนหลิงหลงเองก็ยินยอม

พร้อมใจ จึงยอมแต่งงานกับฉู่อวิ๋นเฟยแต่โดยดี

ในทีส่ดุท้ังสองคนก็แต่งงานกันจนกลายเป็นคูรั่กหวานชืน่ ให้ก�าเนิด

ลกูสาวและลกูชายอย่างละคน หลงัจากนัน้เว้นไปห้าปีกว่าทีต้่วนหลงิหลง

จะตั้งครรภ์ได้อีกครั้ง แต่กลับเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับโม่อี้โหรวที่ 

ตั้งครรภ์ได้แปดเดือน จึงแท้งลูกแล้วยังบาดเจ็บ ต้ังแต่น้ันมาก็ต้ังครรภ์ 

ได้ยากขึ้น ฉู ่อว๋ินเฟยท้ังปวดใจทั้งโมโห ถ้าไม่ใช่เพราะโม่อี้โหรวก็ 

คลอดก่อนก�าหนดด้วยเหตนุี ้ร่างกายสญูเสยีพลงัไปมาก เรือ่งนีค้งไม่จบลง 

ง่ายดายเช่นนี้

เพียงเพราะเหตน้ีุลกูสาวทีค่ลอดก่อนก�าหนดจงึถูกทัง้สองฝ่ายทอดท้ิง 

ไม่เหลยีวแลในเวลาเดียวกัน เพราะครัน้เห็นทารกหญิงก็จะนกึถึงเรือ่งราว

ทั้งหมด ท�าให้อารมณ์เสีย อยากชวนคนทะเลาะ...

หลังจากฉู่อีเหรินท�าความเข้าใจสถานการณ์ จึงเข้าใจด้วยตนเอง

ว่านี่ก็คือ 'ละครน�้าเน่า' เรื่องหนึ่ง! 

จากนั้นเรื่องราวท้ังหมดก็กระทบถึงทารกน้อยไร้เดียงสา อ่อนแอ  
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ผูไ้ร้แรงต้านทานใดๆ...น่ันก็คอืตวันางเอง แล้วยังต้องป่วยกระเสาะกระแสะ 

อยู่ตลอดเวลา ร่างกายอ่อนแอเพราะเกิดก่อนก�าหนด ไม่ต้องพูดถึง 

การฝึกยุทธ์ แม้แต่วิ่งร้อยหมี่* ก็คงหมดแรงเป็นลมระหว่างทาง ร่างกาย

อ่อนแอยิ่งกว่าหลินไต้อวี้** 

เฮ้อ...

นอกจากความสัมพันธ์อันเน่าเฟะไม่ลงรอยกันของบิดามารดา 

ร่างกายของนางก็ไม่อาจฝึกยุทธ์ได้เลย และเพราะอยู่ในโลกท่ีบูชาผู้ม ี

วรยุทธ์และผู้เลิศล�้า นางจึงถูกลิขิตให้เป็นเด็กหญิงผู้แสนอาภัพ แม้นาง

จะเกิดจากภรรยาเอก ครอบครัวท่านยายเรืองอ�านาจย่ิงนัก แต่ท่านพ่อ 

ก็ไม่รัก ท่านแม่ก็ชิงชัง ถึงจะมีผู้สนับสนุนยิ่งใหญ่กว่านี้ ผลบุญคงไม่ตก

มาถึงนาง 

สิ่งที่นางพบเห็นหลังจากเกิดมาได้สามปี นอกจากห้องที่ตนเอง

อาศัยอยู่ก็คือเรือนของพ่ีใหญ่ ถึงแม้จะเดินได้ แต่ก็ไม่เคยเดินออกไป 

ด้านนอกเลย ยิ่งกว่าน้ันที่ผ่านมานางไม่เคยพบหน้าท่านพ่อท่านแม่  

หากมองโลกตามความเป็นจริงอีกสักนิด ไม่แน่ว่าขอทานอาจมีชีวิต 

ดีกว่านาง

เพราะขอทานเดินทางได้ พบปะผู้คน รู้เร่ืองรู ้ราวมากกว่านาง

แน่นอน!

หากเริ่มแรกไม่ใช่พี่ใหญ่ยืนกรานจะดูแลนาง นางเชื่อเหลือเกินว่า

ชีวิตน้อยๆ นี้คงจะสูญหายไปจากแผ่นดินนี้นานแล้ว

* หมี่ หมายถึงเมตร
** หลินไต้อว้ี นางเอกในวรรณคดีจีนเรื่อง ‘ความฝันในหอแดง’ ถูกใช้เป็นตัวแทนของผู้หญิงท่ีรูปร่างอรชร 
งดงามอ่อนหวาน ทว่าร่างกายอ่อนแอ
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"เฮ้อ..." คิดไปคิดมา ฉู่อีเหรินที่นั่งอยู่บนเตียงก็ถอนใจอีกครา ทว่า

หลังจากถอนใจเสียงหนึ่ง นางก็คลี่ยิ้ม

ชาติที่แล้วนางเป็นเด็กก�าพร้า ไร้ญาติพ่ีน้อง แต่ชาตินี้...แม้จะ 

เกดิมาอย่างแปลกประหลาด แต่มพ่ีีชายสองคนทีรั่กนางมาก คอยดแูลนาง  

ไม่คิดว่านางเป็นภาระแม้แต่น้อย ก็ยังนับว่าคุ้มค่าอยู่มากแล้ว ฮึๆๆ...

ฉู่อีเหรินก�าลังดีใจอยู่คนเดียว ไม่เอะใจสักนิดเลยว่ามีหนุ่มน้อย 

รปูงามยืนอยู่หน้าประตูห้อง มองดวงหน้าเล็กๆ ย้ิมแย้มแจ่มใสอย่างเงยีบๆ  

จากสหีน้าทีเ่ย็นชามาตลอดก็คลายลงโดยปริยาย มมุปากโค้งข้ึนเล็กน้อย 

แล้วเดินเข้าไปในห้อง

"ยิ้มอะไรอยู่"

"พี่ใหญ่กลับมาแล้ว!" ครั้นเห็นผู้มาเยือน ฉู่อีเหรินก็ร้องเรียกพลาง

ยิ้มกว้าง

"อมื" ขณะพยักหน้า ฉูเ่ซวียนอัง๋ก็เดนิมาถึงข้างเตียง มองดวงหน้าเล็กๆ  

ซีดขาวของนาง ก่อนจะดึงข้อมือนางมาตรวจอาการ

หลังดูแลน้องสาวมาสามสี่ปี จากที่ฉู ่เซวียนอั๋งไม่ประสีประสา 

เรื่องการแพทย์เลย จนกระทั่งยามนี้สามารถจับชีพจรได้แล้ว

"วันนี้อาการดีหรือไม่ ไม่สบายตรงไหนหรือไม่"

"ไม่มี" ฉู่อีเหรินย้ิมตาหยี "พ่ีใหญ่ วันน้ีข้างนอกอากาศดีใช่หรือไม่ 

ข้าขอออกไปเดินเล่นได้หรือไม่เจ้าคะ"

ฉู่เซวียนอั๋งแน่ใจว่าชีพจรของนางสม�่าเสมอ สีหน้าและอุณหภูมิ 

ก็ปกติจึงพยักหน้า

"ได้"
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"เช่นนั้นพาพี่เล็กออกไปข้างนอกด้วยกันได้หรือไม่"

"เจ้าอยากออกไปข้างนอก?" เดิมทีฉู ่เซวียนอั๋งนึกว่าน้องสาว 

อยากออกไปเดนิเล่นภายในเรอืน ผูใ้ดจะคิดว่านางกลบัอยากออกไปข้างนอก  

จึงแปลกใจเล็กน้อย

นี่เป็นครั้งแรกที่นางบอกว่าอยากออกไปข้างนอก!

"อืม ข้าอยากไปร้านหนังสือ ไปเดินเล่นบนถนน" ฉู่อีเหรินเอ่ย

มีเพียงสวรรค์ที่รู ้ว ่านางอยากออกไปส�ารวจโลกภายนอกใจ 

แทบขาด เพียงแต่ร่างกายไม่เอาไหนคอยเป็นอุปสรรค ท�าได้เพียงบ�ารุง

รกัษาตนเองอย่างว่านอนสอนง่าย แต่ช่วงหนึง่เดอืนมาน้ีนางสบายตวัขึน้ 

วันๆ เอาแต่นอนอยู่บนเตียง อดุอูอ้ยู่แต่ในเรอืน นอกจากเดนิเหนิไม่ก่ีก้าว

ก็อ่านหนังสือท่ีพ่ีชายสองคนมอบให้เสียจนหมดทุกเล่ม ยามนี้อยาก 

อ่านหนงัสอืเล่มใหม่ๆ ใจจะขาด ดังน้ันนางจงึอยากออกไปหาอาหารสมอง 

มาเพิ่มเติม 

"อ่านหนังสือหมดแล้ว?" ฉู ่เซวียนอั๋งมองไปทางผนังด้านซ้าย 

แวบหนึ่ง

ชั้นหนังสือที่อยู่ติดผนังด้านหน่ึงมีหนังสือวางจนเต็มบนชั้นที่สาม 

อีกช้ันหน่ึงว่างเปล่า ข้างเตียงนางมีชั้นหนังสือเล็กๆ วางหนังสือได้ราว 

สิบเล่ม นางจะได้หยิบมาอ่านสะดวก หนังสือมากมายเช่นน้ีนางอ่าน 

หมดแล้ว?

"อืม" นางพยักหน้า

ฉู่เซวียนอั๋งตะลึงอีกครั้ง

ตอนเกือบสองขวบ อีเหรินน้อยไม่ต้องพักผ่อนทั้งวัน จึงเริ่มเรียนรู ้

Page ������������������ 1.indd   36 4/8/2563 BE   13:51



37

อ๋ินเชียนอวี่

ตวัอกัษร เขยีนตวัอกัษร แล้วก็หัวไวย่ิงนัก หลังจากรู้หนงัสือ ชวิีตนางแทบจะ 

มีหนังสือเป็นสหาย ยามอาการดีข้ึนหน่อย มีแรง ก็จับพู่กันฝึกเขียน 

ตวัอกัษร กล่าวได้ว่านอกจากกินข้าว พักผ่อน และสนทนากับพวกเขาแล้ว 

นางล้วนกอดแต่หนังสือไม่ยอมวาง

ส�าหรับจุดน้ีฉู่เซวียนอั๋งรู้สึกโล่งอกเป็นอย่างย่ิง ถึงแม้นางไม่อาจ 

ฝึกยุทธ์ได้ ไม่อาจท�าเรื่องอะไรที่รุนแรงได้ แต่อย่างน้อยนางอ่านหนังสือ

และเขียนตัวอักษรได้ 

แล้วท่ีย่ิงต้องประหลาดใจก็คือฉู ่อีเหรินมีความจ�าดีเย่ียม วิชา 

พลังภายในและเคล็ดวิชากระบี่เทียนฉู่ของสกุลฉู่น้ัน เขาสอนนางเพียง 

ไม่ก่ีวันนางก็ท่องได้อย่างคล่องปรือ๋ น่ีท�าให้ฉู่เซวียนอัง๋ทัง้ดใีจระคนเศร้าใจ  

น้องสาวของเขาเฉลียวฉลาด แต่น่าเสียดายที่ฝึกยุทธ์ไม่ได้

"พ่ีใหญ่ ได้หรอืไม่ พาข้าออกไปเดนิเล่นหน่อย..." ฉูอ่เีหรนิออดอ้อน 

ดึงแขนพี่ใหญ่แกว่งไปมา

แม้ชาติก่อนนางมอีายุเกือบสามสบิปี แต่ยามนีม้อีายุเพียงสามขวบ 

การออดอ้อนพ่ีใหญ่ทีม่อีายุสบิเอด็ขวบเป็นเร่ืองธรรมดา ไม่นับว่าท�าเกินเลย  

ไม่น่าอาย นางคอยเตือนตนเองเช่นนี้ 

"ได้" ฉู่เซวียนอั๋งเรียกสติกลับคืน ก่อนจะพยักหน้าด้วยสีหน้าอบอุ่น

"ขอบคุณพี่ใหญ่" ฉู่อีเหรินกอดเขาสักครู่ จากนั้นก็พูดอย่างติดอ่าง

เล็กน้อย "แต่ว่า...พ่ีใหญ่ ถ้าไปครึ่งทางแล้วข้าเดินไม่ไหว พ่ีจะต้อง 

แบกข้ากลับมานะ" แม้อยากออกไปเดินเล่น ทว่าฉู ่อีเหรินเข้าใจ 

สภาพร่างกายของตนเองดี

ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ควรกราบขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ อยากมีแรง 
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เพียงใด...นั่นเป็นเพียงความฝันลมๆ แล้งๆ

อนัทีจ่รงิฉูอ่เีหรนิเองมกัจะสงสยัอยูบ้่างว่าร่างกายอ่อนแอจากการ

เกิดก่อนก�าหนดจะต้องป่วยเช่นนี้หรือ หรือยังมีสาเหตุอื่นอีก

ทีน่่าเสยีดายก็คอืนางไม่ค่อยมคีวามรูท้างด้านการแพทย์ของโลกนีเ้ลย  

แล้วก็ไม่มีเครื่องมือตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ท่ีก้าวหน้าอย่างใน

ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด ดังนั้นจึงไร้หนทางวินิจฉัย แต่ถ้ามีโอกาส นางจะต้อง

ตัง้ใจศกึษาวิชาแพทย์ นีน่บัเป็นความสามารถพิเศษ ต่อไปในภายภาคหน้า 

นางคงต้องพึ่งอาชีพนี้ในการด�ารงชีวิตต่อไปในแผ่นดินนี้

"ได้" ฉู่เซวียนอั๋งพยักหน้าทันที

"ขอบคุณพ่ีใหญ่เจ้าค่ะ" ฉู่อีเหรินย้ิมอย่างดีใจ อย่าคิดว่าพ่ีใหญ่

มีอายุแค่สิบเอ็ดขวบ ในสายตานางเขาเป็นยอดฝีมือท่ีเดินบนชายคา

ก�าแพงราวเหาะเหินได้ มฝีีมอืเพลงกระบีเ่หนือชัน้ ส่วนสูงเกินหนึง่ร้อยห้าสิบ 

กงเฟิน* ถ้าจะแบกนางซึ่งมีน�้าหนักไม่ถึงย่ีสิบกงจิน** ส่วนสูงไม่ถึง 

หนึ่งร้อยกงเฟิน ไม่นับเป็นปัญหาแน่นอน

"ไม่เป็นไร" ฉู่เซวียนอั๋งลูบหัวนาง

ในเมื่อจะออกไปข้างนอก แน่นอนว่าไม่อาจปล่อยผมสยายได้  

ฉู่เซวียนอั๋งจึงหยิบหวีมาสางและผูกผมที่ยาวเกือบถึงเอวของนางเป็น 

หางม้าสองข้าง จากน้ันจึงรัดด้วยแถบผ้าสีฟ้า แล้วค่อยก�าชับว่า "เจ้า 

รอพ่ีเล็กอยู่ที่น่ี พ่ีใหญ่จะไปจัดการอะไรสักหน่อย อีกสักครู่พวกเราก็จะ

ออกไปข้างนอก"

"ได้" นางพยักหน้า มองส่งพ่ีใหญ่เดินออกไปอย่างว่าง่าย หลังจากนัน้ 

* กงเฟิน คือเซนติเมตร
* กงจิน คือกิโลกรัม
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ก็ปีนลงจากเตียง เปิดตู ้เสื้อผ้า หาเสื้อกันลมสักตัว แล้วค่อยซ่อน 

ถุงเงินใบเล็กที่ใส่เงินค่าขนมในกระเป๋าเส้ือกันลม ตระเตรียมทุกอย่าง 

จนเรียบร้อย

เรื่องเงินค่าขนมก็ต้องยกความดีให้กับข้อดีของตระกูลใหญ่ซึ่ง 

มีกิจการใหญ่โต 

แม้ผู้คนในตระกูลมั่งคั่งนี้จะไม่ค่อยสนใจไยดีนาง ทว่าเงินค่าขนม

ทุกเดือนท่ีมอบให้ลูกหลานกลับไม่เคยขาดสักอีแปะเดียว...แน่นอนว่า 

ก็ต้องขอบคุณพี่ใหญ่ของนางด้วย

คุณชายใหญ่สกุลฉู่ไปรับเงินเดือนด้วยตนเอง ใครจะกล้าไม่ให้

ทุกครั้งที่รับเงินกลับมา พ่ีใหญ่จะช่วยนางเก็บ ปกติเรื่องกินอยู่ 

พี่ใหญ่จะจัดการให้อย่างดี นางไม่ต้องเป็นกังวลเลย ดังนั้นผ่านมาสามปี

จึงไม่มีโอกาสให้ใช้เงิน เงินที่เก็บสะสมไว้ก็มีจ�านวนไม่น้อย วันนี้ออกไป

ข้างนอกจะต้องซื้อของให้สะใจ

ฉู่อีเหรินกอดเสื้อกันลม นั่งรอพี่เล็กที่เก้าอี้นอกห้อง

แต่น่าแปลกจริงๆ เพราะช่วงเช้าจะเป็นเวลาฝึกยุทธ์ของพวกเขา 

เวลาเร่ิมและเลิกฝึกของท้ังสองคนจะไล่เลี่ยกัน ปกติพ่ีใหญ่และพ่ีเล็ก 

จะมาด้วยกัน เหตุใดวันนี้พี่เล็กมาช้าเช่นนี้ 

ฉูอ่เีหรนิรอไปรอมา นัง่รออยู่บนเก้าอีอ้ย่างเบือ่หน่าย ขาท้ังสองข้าง

แกว่งไปมาในอากาศ จู ่ๆ ก็ได้ยินเสียงพูดเสียดสีแดกดันดังมาจาก 

ด้านนอก

"...ลูกหลานสกุลฉู่สามขวบก็รู้หนังสือ ห้าขวบก็ฝึกยุทธ์ ถึงจะมี

พรสวรรค์ ถ้าเป็นคนธรรมดา ฝึกปีครึ่งก็ได้ถึงข้ันดิน ระดับสอง แต่เจ้า  
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ฉู่เซวียนฉี ทั้งท่ีมีพ่ีชายที่มีพรสวรรค์แท้ๆ ทว่าฝึกมาสองปีกว่ากลับยัง 

ไม่ผ่านขัน้ดิน ระดับหนึง่ ข้าว่าเจ้าเลกิฝึกเสยีเถอะ อย่างไรเสียน้องสาวเจ้า 

ก็ไร้ความสามารถในการฝึกยุทธ์ ป่วยต้ังแต่ต้นปียันท้ายปี แม้แต่ประตหู้อง 

ยังก้าวไม่พ้น เจ้าก็ไปอยู่เป็นเพื่อนนาง ไม่ต้องออกมา ต่อไปก็ให้พี่ใหญ่

เลี้ยงเจ้าอีกคนแล้วกัน!"

Page ������������������ 1.indd   40 4/8/2563 BE   13:51



41

อ๋ินเชียนอวี่

2

ฉู่เซวียนฉียืนอยู่ตรงทางเข้าเรือนพ่ีใหญ่ จ้องมองพ่ีรองและลูกผู้พ่ี

ที่บอกว่าจะมาส่งเขา มือสองข้างก�าหมัดแน่นอยู่ข้างล�าตัว สีหน้า

เคร่งเครียดยิ่ง

เด็กชายที่พูดถ้านับตามล�าดับอาวุโสถือว่าเป็นลูกผู้พ่ี ปีน้ีอายุ 

สิบขวบ โตกว่าเขาสามปี ก�าลังจะผ่านไปสู่ข้ันดิน ระดับสาม ในบรรดา 

ลูกหลานสกุลฉู่นับว่ามีฝีมือไม่เลว อีกคนคือพี่รอง นามว่า 'ฉู่เซวียนหลิง' 

สายตาที่มองฉู่เซวียนฉีแฝงไปด้วยความเหยียดหยามและรังเกียจ

ฉู่เซวียนฉีจ้องพวกเขา ไม่พูดไม่จา

"แม้ลูกผู้พ่ีจะพูดแรงไปหน่อย แต่ก็เป็นความจริง น้องเล็ก เจ้า 

เลิกฝึกยุทธ์ไปเสียดีกว่า ยอมรับเถิดว่าตัวเองไร้ความสามารถ ต่อไปก็ 

ไม่ต้องไปห้องฝึกยุทธ์ จะได้ไม่ย่ัวให้ท่านพ่อโมโห" ฉู่เซวียนหลิงเอ่ย 

ด้วยน�้าเสียงที่ดู 'ห่วงใย'
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แม้เป็นการเสแสร้ง แต่ก็จ�าเป็น

ฉูเ่ซวียนหลงิเป็นลกูชายของต้วนหลงิหลง ปีน้ีอายุแปดขวบ ฝึกยุทธ์

ถึงขั้นดิน ระดับสาม เป็นลูกรักของฉู่อวิ๋นเฟย 

ลูกทั้งห้าคนของฉู่อว๋ินเฟย มีเพียงฉู่เซวียนฉีและฉู่อีเหรินสองคน 

ทีไ่ม่เอาไหนท่ีสดุ คนหน่ึงไร้พรสวรรค์ คนหน่ึงป่วยมาตัง้แต่เกิด ถ้าไม่ใช่เพราะ 

ฉู่เซวียนอั๋งมีพรสวรรค์สูงส่ง ฉู่อว๋ินเฟยคงจะไม่ไว้หน้า เมินโม่อี้โหรว  

ปล่อยให้นางเป็นเพียงภรรยาเอกแต่ในนามอย่างแน่นอน

วันนี้เป็นเพราะฉู่เซวียนฉีฝึกวิชาพลังภายในไม่ผ่านสักที เคล็ดวิชา

กระบี่ก็เรียนไม่เอาไหน จึงถูกฉู่อวิ๋นเฟยเรียกตัวอบรม 

อันท่ีจริงสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ทว่าเกิดขึ้น 

บ่อยครัง้หลังจากฉูเ่ซวียนฉอีายุหกขวบ แทบจะเดอืนเว้นเดอืนเลยด้วยซ�า้ 

ครั้นฉู่อวิ๋นเฟยไปตรวจสอบการฝึกยุทธ์ของลูกหลานที่ห้องฝึกยุทธ์

รอบหนึ่ง ก็จะสั่งสอนเขารอบหน่ึง โดยพิจารณาจากฉู่เซวียนอ๋ังผู้มี

พรสวรรค์ อายุสิบเอ็ดขวบก�าลังจะผ่านขั้นดิน ระดับแปด กล่าวได้ว่า 

ฉู่เซวียนฉีไร้พรสวรรค์โดยแท้

ในดินแดนเทพยุทธ์ การเป็นผู้เลิศล�้ากลายเป็นความหวังของผู้คน 

หนทางที่จะกลายเป็นผู้เลิศล�้ามีอยู่สองทาง คือเป็นนักยุทธ์หรือผู้วิเศษ 

แต่การจะเป็นผู้วิเศษต้องมีพรสวรรค์เฉพาะทาง เมื่อเทียบกับ

จ�านวนผู้คนที่อาศัยในดินแดนนี้ทั้งหมด นักยุทธ์มีจ�านวนน้อยมาก 

ล�าดับขั้นของนักยุทธ์แบ่งเป็นข้ันดิน ขั้นฟ้า และขั้นราชันยุทธ์  

แต่ละขั้นแบ่งเป็นเก้าระดับ 

ไม่ว่าจะฝึกฝนวิชาพลงัภายในจากวรยุทธ์ส�านกัใด ย่ิงฝึกถึงช่วงหลงั
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ก็จะย่ิงผ่านได้ยาก ต้องใช้เวลานานกว่าและใช้ก�าลังมากกว่า ข้ันดิน 

สามระดบัแรกผ่านได้ง่ายทีส่ดุ ผูท้ีใ่ช้เวลาหนึง่ปีสอบผ่านหนึง่ระดบัถือว่า

มีพรสวรรค์ การเลื่อนขั้นหลังจากระดับสี่ในข้ันดินจะต้องพิจารณา 

เป็นรายบุคคล

แต่ฉู่เซวียนฉีเป็นลูกหลานสายตรงของประมุขตระกูลฉู่ สามขวบ

ท่องวิชาพลังภายใน ห้าขวบเริ่มฝึกยุทธ์ จนกระทั่งปีนี้เจ็ดขวบยังคงอยู่ที่

ขั้นดิน ระดับหนึ่ง ท�าให้ฉู่อวิ๋นเฟยอับอายขายหน้าอย่างท่ีสุด มิน่าเล่า 

พอฉู่อวิ๋นเฟยพบหน้าเขาครั้งใด ก็อดสั่งสอนไม่ได้ 

ถ้าไม่ใช่เพราะมฉีูเ่ซวียนอัง๋คอยปกป้อง แล้วฉูเ่ซวียนฉีเองก็ไม่ยอมแพ้  

ฉู่อวิ๋นเฟยคงจะไม่ให้เขาไปฝึกที่ห้องฝึกยุทธ์อีกแน่นอน

"ข้าไม่เคยยอมแพ้" ฉู่เซวียนฉีเอ่ยอย่างเด็ดขาด

ไร้ความสามารถกป็กป้องตนเองไม่ได้ ย่ิงปกป้องน้องสาวไม่ได้ด้วย 

ดังน้ันเขาจะต้องกลายเป็นผู้มีความสามารถให้จงได้ ไม่ว่ายากเพียงใด 

ก็จะไม่ยอมแพ้!

"ไม่ยอมแพ้?" ลกูผูพ่ี้หัวเราะพรวดเสยีงหน่ึง "ผลของการไม่ยอมแพ้

คือเจ้าก็จะฝึกยุทธ์ขั้นดิน ระดับหน่ึงทุกปี ทุกครั้งก็จะถูกประมุขตระกูล 

สัง่สอน รอวันใดทีป่ระมขุตระกูลทนไม่ไหวก็จะถีบเจ้าออกจากห้องฝึกยุทธ์  

พอถึงเวลาน้ันคุณชายใหญ่ก็ช่วยอะไรเจ้าไม่ได้ ไม่แน่ว่าอาจจะอับอาย

เพราะมีน้องชายไม่เอาไหนอย่างเจ้า ถูกหัวเราะเยาะลับหลัง!"

"หัวเราะอะไร" เสียงเด็กหญิงอ่อนหวานนุ่มนวลถามข้ึน ชวนให ้

คนฟังรู้สึกหวานชื่นไปถึงใจ

"หวัเราะยอดฝีมอืสกุลฉูท่ีม่น้ีองชายและน้องสาวไม่เอาไหน...เอ๊ะ?!" 
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น�้าเสียงเยาะเย้ยของลูกผู้พี่สะดุดลงในทันใด "ใคร!"

"ข้าเอง น้องสาวไม่เอาไหนท่ีพวกเจ้าพูดถึง" ฉูอ่เีหรนิกอดเสือ้กันลม

ยืนอยู่ด้านหลังประตูโค้งซึ่งเป็นทางเข้าเรือน จ้องมองเด็กชายทั้งสามคน

พลางหัวเราะเสียงหวาน 

น้องสำวไม่เอำไหน? ฉู่อีเหริน?!

ทันใดน้ันลูกผู้พ่ีกับฉู่เซวียนหลิงก็นึกได้ เรือนคุณชายใหญ่หรือ 

พ่ีใหญ่ยังมีคุณหนูน้อยหรือน้องสาวอยู่ด้วย เพียงแต่นางแทบไม่เคย 

เดินออกจากเรือน พวกเขาจึงไม่เคยพบหน้านาง นางก็คือ...ฉู่อีเหริน?

ตัวผอมเล็กแลดูบอบบาง สีหน้าขาวซีดย่ิงนัก ดูคล้ายโปร่งแสง 

ภายใต้แสงตะวัน ราวกับจะอนัตรธานหายไปได้ทกุเมือ่ ไม่เหมอืนคนเป็น

จริงๆ แต่อวัยวะท้ังห้าบนใบหน้ากลับงดงามเป็นพิเศษ รอยย้ิมช่วย 

ให้ใบหน้าทีซ่ดีขาวจากความอ่อนแอกระจ่างขึน้ ชวนให้คนทีเ่พ่ิงพบหน้า 

ครั้งแรกยังตะลึงในความงดงาม แล้วเสียงนุ่มนวลที่ฟังระรื่นหูนั่นก็ท�าให้

คนฟังอดใจอ่อนไม่ได้ จนอยากฟังอีกสักครา...

ขณะท่ีลูกผู ้พ่ีและฉู่เซวียนหลิงก�าลังตะลึงมองฉู่อีเหรินตาค้าง  

ฉูเ่ซวียนฉก็ีเดนิไปหานางทนัที เหน็นางกอดเสือ้กันลมไว้จงึหยิบมาสะบดั

แล้วสวมให้นาง ก่อนจะผูกสายรัดให้เรียบร้อย

"ไยเจ้าจึงออกมาล่ะ หนาวหรือไม่"

"ไม่หนาว พ่ีเลก็ไม่ต้องห่วง" นางย้ิมให้พ่ีเลก็ ยอมให้เขากุมมอืนางไว้  

รู้สึกว่ามือเขายงัสั่นเทาอยู่บ้าง เพราะเพิง่โมโหที่ถกูท�าให้ขายหน้าเมื่อครู่ 

ขณะท่ีเขากุมมือนางก็ค่อยๆ ลืมเลือนโทสะก่อนหน้าน้ีไป เพียง 

กุมก�าปั้นน้อยๆ สองข้างพลางขมวดคิ้วเอ่ย "เจ้ายังว่าไม่หนาว มือเจ้า 
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เย็นเฉียบราวกับน�้าแข็ง" 

"มอืข้าก็เย็นเช่นน้ีอยู่แล้ว ไม่หนาวสกัหน่อย" รอยย้ิมหวานๆ ของนาง 

ท�าให้ฉู่เซวียนฉีต�าหนินางไม่ลง ท�าได้เพียงกุมมือนางไว้แน่นๆ คิดจะ

ถ่ายทอดความอบอุ่นจากฝ่ามือตนเองไปให้นาง

พี่เล็กกุมมือนางไว้เช่นนี้ ไยจึงหันหลังกลับแล้วล่ะ

ฉูอ่เีหรนิไม่รูจ้ะท�าเช่นไรดี แต่ยังคงคดิหาวธีิเบีย่งตัว พ่ีเลก็อยากกุม

ก็กุมต่อไป นางอยากมองส�ารวจเด็กชายแปลกหน้าสองคนนี้ 

อืม...คนด้านซ้ายทีเ่รยีกว่า 'ลกูผูพ่ี้' คนด้านขวาคิว้ตาเรียวยาวคล้าย

พ่ีเลก็ น่าจะเป็น 'พ่ีรอง' ฉูเ่ซวยีนหลงิทีน่างเคยได้ยินชือ่แต่ไม่เคยพบหน้า

จากข้อมลูทีน่างได้ยินจากสาวใช้ ขณะนี ้'ท่านพ่อ' ผูน้ัน้มลีกูห้าคน 

เรียงล�าดับตามอายุ คนโตคือพ่ีใหญ่อายุสิบเอ็ดขวบ ลูกสาวคนโตซึ่ง 

เกิดจากต้วนหลิงหลงนามว่าฉู่เฉาหรง อายุสิบขวบ จากนั้นก็เป็นลูกชาย

คนรอง ฉู่เซวียนหลิง อายุแปดขวบ ต่อมาก็เป็นพ่ีเล็ก ลูกชายคนที่สาม  

ฉู่เซวียนฉี อายุเจ็ดขวบ คนสุดท้องก็คือนาง อายุสามขวบ 

ในบรรดาลูกทุกคน นอกจากนางที่ป่วยบ่อยมาแต่เล็ก ถูกตีตรา 

ว่าไม่เอาไหน ครองต�าแหน่ง 'นักยุทธ์ไร้ค่า' ก็ยังมีพี่เล็กที่เริ่มถูกทอดทิ้ง

ตั้งแต่ห้าหกขวบ 

เห็นชัดว่าเด็กชายสองคนที่เข้ามายุ่งอยู่ตรงนี้ก�าลังหาเรื่องพ่ีเล็ก 

ของนาง 

"เจ้าคือ...น้องสาวคนสุดท้องของข้า ฉู่อีเหริน?" ฉู่เซวียนหลิง

ประหลาดใจเล็กน้อย ก่อนจะถามข้ึนด้วยความอยากจะยืนยันฐานะ 

ของนาง
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"ข้าคือฉู่อีเหริน" นางพยักหน้า แต่ไม่ได้ยอมรับว่าเขาเป็นพ่ีชาย 

อีกคนของนาง

"พอเจ้าเจอข้า ไยจึงไม่ทักทาย" ฉู่เซวียนหลิงจงใจขมวดคิ้ว

"ข้าไม่รู้จักเจ้า" ฉู่อีเหรินตอบไปตรงๆ

นอกจากพ่ีใหญ่ พ่ีเลก็ และสาวใช้สองคนทีร่บัผดิชอบอาหารสามมือ้ 

ของนางแล้ว นางแทบจะไม่เคยพบเจอคนอื่น จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะ

ไม่รู้จักเขา

"ข้าคือฉูเ่ซวียนหลงิ เป็นพ่ีรองของเจ้า" แม้นางจะพูดถูก แต่ฉู่เซวียนหลิง 

ก็ยังรู้สึกเหมือนตนเองถูกมองข้าม จึงเสียหน้าเล็กน้อย

"อ๋อ" ฉู่อีเหรินพยักหน้า แสดงว่า 'รับรู้แล้ว'

เด็กชายคนนี้จะต้องมองพวกเขาสามคนเป็นศัตรูแน่นอน เหตุผล

อาจเป็นเพราะท่านแม่ของแต่ละฝ่ายไม่ลงรอยกัน แล้วยังมีเรื่องเมื่อ 

สามปีก่อนอีก 

"คุณหนูน้อย ไยเจ้าจงึไม่เรยีกคณุชายรองว่าพ่ีล่ะ" ลกูผูพ่ี้ทีถ่กูท้ิงไว้

ด้านข้างในที่สุดก็มีโอกาสเอื้อนเอ่ย

"แล้วเจ้าคือใคร" ฉู่อีเหรินเอียงคอมองเขา สีหน้าแลดูไร้เดียงสา 

น่ารักน่าเอ็นดูยิ่ง

"ข้า...นบัตามอายุและล�าดับอาวุโส ถือว่าเป็นลกูผู้พ่ีของเจ้า" ลูกผู้พ่ี 

เอ่ยอย่างล�าพองใจ

นางมาจากสายภรรยาเอกแล้วอย่างไร คนไร้พรสวรรค์ไม่มีสิทธ์ิ 

มาท�าอวดดี กอปรกับฉู่เซวียนหลิงยืนอยู่ข้างเขา ดังน้ันเขาจึงไม่ต้อง 

ให้เกียรติพวกเขาทั้งสองแม้แต่น้อย
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"อ๋อ" ฉู่อีเหรินพยักหน้าต่อไป

ลูกผู้พี่คนนี้ไม่ส�าคัญ ไม่จ�าเป็นต้องใส่ใจ

"ยามนี้รู้จักแล้ว ไยจึงไม่ทักทายอีก" ฉู่เซวียนหลิงซักถามนาง

"เจ้าดุเหลือเกิน" ฉู่อีเหรินตัวสั่น มือทาบหน้าอก สีหน้าตื่นตระหนก 

น�้าตาคลอดวงตากลมๆ

"เอ่อ..." สีหน้านางคล้ายกับเขาไปท�าเรื่องเลวทรามต�่าช้า ท�าให้ 

ฉู่เซวียนหลิงโมโหไม่ออกในทันใด

เขาเกลยีดสตรนีางน้ันก็เลยเกลยีดลูกท้ังสามของนางด้วย แต่ยามน้ี 

มองดูดวงหน้าเล็กๆ งามตาน่ารัก ไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วยังไร้เดียงสาน้ี 

อย่างไรก็เอ่ยค�าพูดรนุแรงไม่ออก เมือ่สบตากับลกูผูพ่ี้ ท่าทีของทัง้สองคน

ก็เป็นเฉกเช่นเดียวกัน

พวกเขาไม่มอีะไรจะพูด แต่ฉูอี่เหรนิม ีนางประสานมอืทัง้สอง สหีน้า

เปลี่ยนไป มองพวกเขาด้วยดวงหน้าเล็กๆ เป็นประกาย

"พวกเจ้าสองคน...น่านบัถือย่ิงนกั!" ฉูอ่เีหรนิเอ่ย แล้วยังแสดงสหีน้า

ท่าทาง 'เลื่อมใส' จริงๆ

ลกูผูพ่ี้และฉูเ่ซวียนหลงิงงเป็นไก่ตาแตก เหตใุดจู่ๆ  จงึเอ่ยประโยคนี้  

นางกับพี่ชายถูกด่า นางไม่โกรธก็แล้วไป ยังนับถือพวกเขาอย่างมาก?

สมองนำงคงไม่มีปัญหำกระมัง

"ฉูอ่เีหรนิ?" ฉูเ่ซวียนฉกีแ็ปลกใจย่ิงนัก น่ีฉูอ่เีหรนิทีเ่ขาคดิว่ามจีติใจ

ดีงามก�าลังเริ่มช่วยเขาแก้ปัญหาหรือ

"พี่ใหญ่รักพวกเรามากใช่หรือไม่" นางถามลูกผู้พี่และฉู่เซวียนหลิง

"อืม" ลูกผู้พี่พยักหน้า
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คุณชายใหญ่ขึ้นชื่อว่านอกจากฝึกฝนในด้านความสามารถแล้ว  

ก็รักทะนุถนอมน้องชายและน้องสาวมากเหลือเกิน ถ้าจะเปรียบเทียบ 

ด้วยประโยคที่ว่า 'แม่ไก่ปกป้องลูกไก่' ก็ไม่นับว่าเกินเลย ดังน้ันยามที่

คุณชายใหญ่อยู่ด้วย พวกเขาจะไม่กล้าหาเรื่องฉู่เซวียนฉี

"ที่นี่คือประตูทางเข้าเรือนพี่ใหญ่ใช่หรือไม่"

"อืม" ลูกผู้พี่พยักหน้าอีก 

"ดงัน้ันพวกเจ้าสองคนกล้ามาหัวเราะเยาะน้องชายท่ีพ่ีใหญ่รัก และข้า  

น้องสาวผู ้อ่อนแอในเรือนของพ่ีใหญ่โดยไม่เกรงกลัวพ่ีใหญ่สักนิด  

ความกล้าหาญเช่นนี้จะไม่นับถือได้อย่างไร" ฉู่อีเหรินเอ่ยด้วยน�้าเสียง 

ที่เกินจริงและแปลกใจ แสดงออกว่านางรู้สึกนับถือจริงๆ

คนที่ไม่กลัวตายกล้ามากระตุกหนวดเสือ กล่าวได้เลยว่า 'ไม่ยี่หระ

ต่อความตาย' หรืออาจกล่าวได้ว่า 'รนหาท่ีตาย' ความกล้าหาญเช่นน้ี 

ควรค่าแก่การนับถือจริงๆ

ในเมือ่ 'ผูไ้ม่กลวัตาย' คอืผูย่ิ้งใหญ่ แสดงความเคารพต่อ 'ผู้ไม่กลวัตาย'  

สักหน่อยคงไม่เป็นไร 

พอฉู่เซวียนหลิงได้ฟังก็ตื่นตระหนกเล็กน้อยในทันใด แต่ภายนอก

ยังพยายามรักษาความสงบไว้ พูดอย่างเต็มปากเต็มค�า

"เขาก็เป็นพ่ีใหญ่ของข้า แล้วข้าก็พูดความจริง ไม่กลวัใครหน้าไหน

จะได้ยินทั้งนั้น เขา...เขาจะท�าอะไรข้าได้"

"คุณชายรองพูดถูก!" พอได้ยินประโยคน้ี ลูกผู้พ่ีท่ีกินปูนร้อนท้อง 

ก็ร่วมเอ่ยด้วยเหตุผลเต็มที่ทันที

"ใช่ ท�าอะไรพวกเจ้าไม่ได้" ฉู่อีเหรินพยักหน้าเห็นด้วยกับพวกเขา 
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"แต่พรุ่งนี้พวกเจ้ายังต้องไปห้องฝึกยุทธ์ พ่ีใหญ่ที่คอยดูแลปกป้องน้องๆ 

สมควรแล้วที่จะ 'จริงจัง' 'ใส่ใจ' 'ควบคุม' พวกเจ้าฝึกซ้อม"

ค�าว่า 'จรงิจงั ใส่ใจ ควบคุม' เหล่าน้ีนางล้วนเน้นเสียงหนักเป็นพิเศษ 

ใครจะฟังความหมายแฝงไม่ออกกัน

"เจ้าคิดจะยุยงคุณชายใหญ่ให้ใช้อ�านาจส่วนรวมแก้แค้นส่วนตวั?!" 

ลูกผู้พี่เอ่ยทันที สีหน้าโกรธขึ้งยิ่ง

"ใช่ที่ใดเล่า" ฉู่อีเหรินท�าหน้าตาไร้เดียงสา "พี่ใหญ่เป็นประมุขน้อย

ของตระกูล ควบคุมพวกเจ้าฝึกฝนก็เป็นหน้าท่ีเขาอยู่แล้ว เก่ียวกับการ 

ใช้อ�านาจส่วนรวมแก้แค้นส่วนตัวตรงท่ีใด นอกจากน้ีพวกเรามคีวามแค้น

ต่อกันหรือ พวกเจ้าสองคนเพิ่งบอกว่าพูดความจริง ไม่กลัวใครหน้าไหน

จะได้ยิน เช่นน้ันตอนน้ีพวกเจ้าจะกังวลอะไรอกี หรือว่า...พวกเจ้าสองคน

กินปนูร้อนท้อง วางแผนเยาะเย้ยพ่ีเลก็ จงใจท�าให้ลูกชายประมขุตระกูลฉู่ 

อับอายขายหน้า"

"ไม่ ไม่ได้ท�าสกัหน่อย เจ้าอย่าพูดเหลวไหล! พวกเรามาส่งคณุชายสาม 

กลบัเรอืน ทีน่ีไ่ม่มเีรือ่งพวกเราแล้ว พวกเรากลบัก่อนล่ะ" ลกูผูพ่ี้ลกุลีล้กุลน

ดึงฉู่เซวียนหลิงกลับ ท�าให้ฉู่เซวียนหลิงที่อยากจะพูดอะไรอีกไม่มีโอกาส

ได้พูด

ฉู่เซวียนหลิงถูกดึงไป แต่ยังไม่ลืมหันมามอง พลันเห็นฉู่อีเหริน 

ยิ้มหวาน โบกมือให้พวกเขา ราวกับบอกว่า 'ไม่ส่งนะ' 

ปีนีฉู้อ่เีหรนิมอีายุเพียงสามขวบกระมงั เดก็หญิงตวัน้อยวยัสามขวบ

สามารถกล่าวค�าพูดเหล่านั้นออกมาได้หรือ แล้วยังพูดจนท�าให้เขาไม่รู้

จะตอบโต้อย่างไรอีกด้วย
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พอคิดถึงตรงนี ้จู่ๆ  ฉูเ่ซวียนหลงิก็รูส้กึว่าน้องสาวข้ีโรคคนน้ีไม่แน่ว่า

อาจจะเป็นคนที่...ไม่ควรหาเรื่องด้วยที่สุดในบรรดาสามคนพี่น้อง...

เอ่อ...เขาก�าลงัคดิเหลวไหลอะไร นางเพ่ิงสามขวบ! แล้วยังไม่เอาไหน  

ไยจึงหาเรื่องไม่ได้ เขาต้องคิดผิดแน่ๆ

คนท่ีไม่ควรหาเรือ่งทีส่ดุคอืพ่ีใหญ่ ฉูเ่ซวยีนอัง๋ผูม้พีรสวรรค์เหนือคนส!ิ

แต่น้องสาวคนเลก็ก็น่าชงิชงันัก ใช้พ่ีใหญ่มากดดนัเขา ฮ!ึ นางคดิว่า 

ท�าเช่นนี้แล้วเขาจะกลัวหรือ

ประมุขตระกูลไม่ใช่พี่ใหญ่ แต่เป็นท่านพ่อต่างหาก...

ฮึๆ ฉู่เซวียนฉี ฉู่อีเหริน อย่ำคิดนะว่ำเรื่องจะจบเพียงเท่ำนี้!

หลงัสองคนน้ันจากไป ฉูเ่ซวียนฉจีงึแลมองน้องสาวพลางเอ่ยอย่าง

ไม่สบายใจเล็กน้อย 

"ฉู่อีเหริน เจ้าไล่พวกเขาไป..."

"ใช่ที่ใดกันเล่า" พวกเขำวิ่งหนีเพรำะกินปูนร้อนท้องแท้ๆ

"แต่เจ้าพูดว่าพ่ีใหญ่จะ 'ควบคุม' พวกเขา..." ฟังคล้ำยข่มขู่ 

อย่ำงมำก

"ข้าพูดไม่ผิดนะ พี่ใหญ่จะต้องควบคุมความก้าวหน้าในการฝึกฝน

ไม่ใช่หรือ" ฉู่อีเหรินมีสีหน้าไร้เดียงสา ดูเปี่ยมไปด้วยเมตตา ไม่คิดว่า

ตนเองพูดอะไรผิดแม้แต่น้อย

"..." ฉู่เซวียนฉีสับสนอยู่บ้าง รู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากล

"พ่ีเล็ก อย่าคิดมาก วันนี้พวกเขากล้าด่าว่าพ่ีเช่นน้ี ไม่แน่วันใด 

อาจจะกล้าลงไม้ลงมือ ดังนั้นการขู่ขวัญพวกเขาตามความเหมาะสม 
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เป็นสิ่งที่จ�าเป็น" พ่ีเล็กเป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา หากไม่เก็บค�าพูด 

คนอื่นมาคิดมากก็จะไม่ต้องเหนื่อยใจ 

"แต่ท�าเช่นนี้...คล้ายกับใช้อ�านาจรังแกคนอื่นอยู่บ้างกระมัง" ข่มขู่

ผู้อื่นโดยใช้ชื่อเสียงของพี่ใหญ่ มันออกจะ...

"พวกเราใช้อ�านาจรังแกคนอื่นตรงที่ใด พวกเราแค่ 'ปกป้องตัวเอง' 

เท่านั้น"

ฉู่อีเหรินแสดงสีหน้าเคร่งเครียด สอนพ่ีเล็กของตนอย่างเอาจริง 

เอาจัง

"ถ้าพวกเขาให้เกียรติ พวกเราจะต้องมีมารยาทด้วยแน่นอน แต ่

พวกเขาไม่ให้เกียรติพ่ีสักนิด ยังด่าว่าพ่ี ไยพวกเราจึงต้องให้เกียรติเขา  

นี่ก็คล้ายกับการใช้เพลงกระบี่ของสกุลฉู่ต่อสู้กับคนอื่น จะต้องมีกระบี่ 

ในมอื ถ้าไม่มกีระบ่ีจะใช้เพลงกระบีไ่ด้อย่างไร ยามน้ีพ่ีใหญ่ก็เหมอืนกระบี่

เล่มนัน้ท่ีใช้ปกป้องตวัเองและคนอืน่ในยามท่ีพวกเรายังอ่อนแอ รอวันใด

ที่พวกเรากล้าแกร่ง ถึงวันน้ันค่อยพ่ึงตัวเอง ถึงจะใช้อ�านาจรังแกคนอื่น

แล้วอย่างไร พ่ึงอ�านาจก็คือพ่ึงอ�านาจ มอี�านาจให้พ่ึง พวกเราจะต้องรู้สกึ

โชคดีสิ! เพราะน่ีแสดงว่ามีคนยินยอมพร้อมใจปกป้องพวกเราโดย 

ไม่ค�านึงถึงสิ่งใด พวกเราจะต้องส�านึกในบุญคุณพ่ีใหญ่ ไม่ต้องไปท�าดี

กับพวกที่คิดจะรังแกพวกเราหรอก"

ฉู่อีเหรินพูดไม่หยุด คาดไม่ถึงว่าคนที่เป็นที่พ่ึงให้ก�าลังยืนฟังอยู่ 

ด้านข้าง เขาฟังจนสีหน้าสับสน ไม่รู้จะท�าเช่นไรดี 

นางมองสีหน้าพ่ีเล็กที่คล้ายจะเข้าใจ เสียงเด็กน้อยที่เอ่ยกล่าว

เปลี่ยนไปเป็นเสียงที่นุ่มนวลขึ้น
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"พ่ีเล็ก ไม่ว่าในสถานการณ์ใด การปกป้องตัวเองเป็นสิ่งจ�าเป็น  

ถึงจะอยู่ในเรอืน พวกเราก็ยังต้องพ่ึงตวัเอง ดงัน้ันพ่ีไม่ต้องกังวลมากเกินไป"  

พ่ีเล็กซื่อตรงเกินไปและเป็นคนคิดมาก ดังน้ันจึงถูกรังแกและไม่รู้จะ

โต้ตอบเช่นไร

"ข้ารู้ เพียงแต่..." เขาไม่มีพรสวรรค์ในการฝึกฝน น่ันคือความจริง  

ฉู่เซวียนฉีอดเศร้าใจบ้างไม่ได้ 

"พี่เล็ก อย่าคิดมาก พี่อยากฝึกฝนก็ฝึกฝนต่อไป พี่ใหญ่ก็ไม่ได้บอก

ว่าท�าไม่ได้ พ่ีไม่ต้องไปสนใจว่าคนอ่ืนจะพูดอย่างไร" ฉู่อเีหรินพิงแขนพ่ีเล็ก 

พลางปลอบโยนด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน

"แต่ท่านพ่อกล่าวว่า..." พอนกึถึงค�าพูดของท่านพ่อ ฉูเ่ซวียนฉก็ีรู้สกึ

สิ้นหวังอยู่บ้าง แต่กลับไม่คิดยอมแพ้

'ถ้ำผ่ำนไปอีกปี เจ้ำยังไม่ผ่ำนถึงข้ันดิน ระดับสอง เจ้ำก็เตรียมตัว

ไปเมืองชิ่งเฉิง ไปเรียนรู้วิธีกำรดูแลกิจกำรของสกุลฉู่เสีย' 

การดูแลกิจการคือการรวมคนในตระกูลท่ีไร้พรสวรรค์ทางด้าน 

วรยุทธ์ ฝึกฝนพวกเขาในด้านค้าขายหรือความสามารถในด้านอื่น 

เพื่อหาเงินทองมาให้คนในตระกูลใช้จ่าย

"ไม่ว่าท่านพ่อจะพูดอะไร พ่ีเล็กก็ไม่อยากเลิกฝึกยุทธ์ไม่ใช่หรือ"  

ฉู่อีเหรินมองพี่เล็ก อันที่จริงก็ปวดใจอยู่บ้าง

เด็กท่ีเพ่ิงมีอายุเจ็ดขวบ เติบโตท่ามกลางเสียงหัวเราะเยาะต่างๆ 

นานา ถ้าพ่ีเล็กไม่ใช่คนซื่อและจริงใจมากพอ อีกทั้งยังดื้อรั้นไม่ยอมแพ้ 

คงจะร้องไห้ฟูมฟายขี้มูกโป่งอย่างน้อยเนื้อต�่าใจทุกวันแน่

"อืม ข้าอยากเป็นผู้เลิศล�้า" ฉู่เซวียนฉีมองน้องสาว แล้วเอ่ยเสริม 
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อีกประโยค "วันข้างหน้าจะได้มคีวามสามารถปกป้องดูแลน้องกับพ่ีใหญ่" 

"อืม พยายามเข้านะ ขอเพียงมีความพยายาม ความส�าเร็จย่อมอยู่

ไม่ไกลเกินเอือ้ม!" ฉูอ่เีหรนิเขย่งปลายเท้า ตบบ่าพ่ีเลก็อย่างองอาจผึง่ผาย

เพื่อให้ก�าลังใจ

แต่ฉู่อีเหรินอ่อนแรงมาก ฉู่เซวียนฉีเพียงรู้สึกเหมือนถูกปุยฝ้าย 

ตบบ่า จึงอดกุมมือเล็กๆ ของน้องสาวไว้ไม่ได้

"จรงิส ิไยเจ้าจงึไม่อยู่ในห้อง แต่กลบัวิง่ออกมาเล่า" ยามน้ีฉูเ่ซวียนฉี

นึกถึงเรื่องนี้ได้ในที่สุด 

"พ่ีใหญ่รับปากข้าว่าจะพาออกไปเดินเล่น ข้าก�าลังรอพ่ีกลับมา  

พวกเราจะได้ไปด้วยกัน" ฉู่อีเหรินตอบพลางยิ้มตาหยี

"น้องฉี ฉู่อีเหริน" ในท่ีสุดคนท่ียืนอยู่ด้านข้างสักพักก็เดินออกมา  

ฉู่เซวียนอั๋งมองน้องชายและน้องสาว โดยเฉพาะอีเหรินน้อย ถ้าไม่ใช่

เพราะนางร่างกายอ่อนแอ เขากล้าพนันเลยว่าอีเหรินน้อยจะต้องเป็น 

สตรีที่เข้มแข็งคนหนึ่งแน่

"พี่ใหญ่!" ทั้งสองคนเรียกอย่างเบิกบานใจ

"อืม" เขาพยักหน้า ตรวจสอบเสื้อกันลมของฉู่อีเหรินอีกครั้งว่า 

สวมใส่เรียบร้อย ชุดของน้องชายก็เหมาะที่จะออกไปข้างนอก แล้วจึง

จูงมือพวกเขาออกไปด้านนอกพลางเอ่ย "ข้าให้คนเตรียมรถม้าแล้ว  

อีกสักครู่เราจะไปร้านหนังสือก่อน จากนั้นค่อยไปเดินเล่นที่นอกเมือง..."

มิเสียแรงเป็นพ่ีใหญ่ พอตัดสินใจจะออกข้างนอกก็จัดเตรียมการ

เดินทางและพาหนะอย่างเหมาะสม แล้วถือโอกาสรายงานท่านพ่อ 

ส�าหรับท่านแม่...แต่ไรมาไม่เคยสนใจอยู่แล้วว่าพวกเขาจะท�าอะไร
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"นอกเมือง?!" ด้วยเป็นครั้งแรกท่ีฉู่อีเหรินได้ออกจากเรือน นางจึง

มองไปรอบด้านอย่างจริงจัง แสดงสีหน้าอยากรู้อยากเห็น พอได้ยิน

ประโยคน้ีของเขานางก็หันหน้ามาอย่างแปลกใจระคนดีใจทันที มอง 

พี่ใหญ่ด้วยแววตาเป็นประกาย 

เดมิทเีพียงคาดว่าจะได้มองถนนหนทางทีแ่ตกต่างจากโลกก่อนว่า

มีสภาพเป็นเช่นไร ทว่ายามนี้กลับได้รู้ว่าจะได้ไปเที่ยวนอกเมืองอีกด้วย!

สวรรค์! ดียิ่งนัก

ต้องรู้ว่าฉู่อีเหรินนั้นจ�าใจ 'อุดอู้' อยู่ในเรือนมาสามปีเต็ม จนนาง

เกือบจะลืมไปแล้วว่าการเท่ียวเล่นมีความรู้สึกเช่นไร ยามน้ันได้แต่ 

หวนนกึถึงชวิีตในโลกก่อนทีเ่ป็นสขุเพราะได้เท่ียวเล่นมาปลอบประโลมใจ

"พ่ีใหญ่ช่างประเสริฐย่ิง" ฉู่อีเหรินกอดแขนพ่ีใหญ่อย่างซาบซึ้ง 

เพราะนางตัวเล็กเหลือเกิน จึงดูคล้ายถุงทรายท่ีห้อยไปมาบนแขนเขา

มากกว่า

"ระวังหน่อย" ฉู่เซวียนอ๋ังรีบอุ้มน้องสาวข้ึนอย่างว่องไว ก่อนจะ 

ให้นางนัง่บนแขน เอนหวัพิงไหล่ของเขา และเดนิออกไปด้วยสภาพเช่นนี้

ฉู่อีเหรินไม่อึดอัดใจ อย่างไรเสียยามนี้นางเป็นเด็กน้อย ถูกอุ้ม 

ก็สมควรอยู่...นางพยายามเตือนใจตนเองเช่นนี้เป็นสิบรอบ จากนั้นก็ 

เริ่มมองทิวทัศน์ต่อ

ต้องบอกว่าคนตวัสงูมข้ีอดหีลายอย่าง ให้พ่ีใหญ่อุ้ม ตนเองไม่ต้องเดิน  

ท�าให้ได้มองสภาพทั่วคฤหาสน์สกุลฉู่อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

ส่วนที่สกุลฉู่สายตรงอาศัยคือเรือนด้านใน พวกเขาเดินจากเรือน

ด้านในผ่านลานสวน เลี้ยวไม่ก่ีครั้งก็ถึงเรือนด้านหน้า จากนั้นเดินออก

Page ������������������ 1.indd   54 4/8/2563 BE   13:51



55

อ๋ินเชียนอวี่

ทางประตูใหญ่ รวมแล้วขั้นแรกนี้ใช้เวลาเกือบหนึ่งเค่อ* 

ฉู่อีเหรินลอบคาดเดาในใจ ยังไม่รวมโถงด้านหน้า แค่ตัวเรือน 

อย่างน้อยก็กินพ้ืนท่ีเกินร้อยผิง** แล้วน่ียังเป็นเพียงส่วนของเรือนหลัก  

ไม่รวมเรือนอื่นๆ ที่อยู่ข้างเคียงอีกนะ

แสดงว่าสกุลฉู่มั่งค่ังย่ิง มิเสียแรงท่ีเป็นตระกูลร�่ารวยมีชื่อเสียง 

หนึ่งในสามของดินแดนเทพยุทธ์

ครั้นออกจากคฤหาสน์ หลังจากที่พี่น้องสามคนนั่งบนรถม้า คนขับ

ก็บงัคบัรถเคลือ่นไปบนถนนอย่างช้าๆ เพราะฉู่อเีหรินเรียกร้อง ฉูเ่ซวียนอัง๋

จึงเลิกผ้าม่านด้านหนึ่งให้นางมองทิวทัศน์ 

คเูมอืงท่ีตัง้ของคฤหาสน์สกุลฉูเ่รยีกว่า 'เมอืงฉู'่ ตามบนัทกึล�าดบัศกัดิ ์

ของตระกูล ตระกูลฉู่มีประวัติศาสตร์อาศัยอยู่ที่น่ีมากกว่าสองพันปี  

ขณะทีฟั่งพ่ีใหญ่กล่าว ฉูอ่เีหรนิก็ตะลงึงนั อ้าปากเป็นรปูวงกลม เกือบตะโกน 

ค�าว่า 'โอ้' ออกมา 

มำกกว่ำสองพันปี เช่นนั้นต้องสืบทอดกันมำกี่รุ่นล่ะเนี่ย!

ผลสุดท้ายพ่ีใหญ่ก็ไขข้อสงสัยให้นาง หากมองจากเวลาสองพันป ี

พวกเขานบัเป็นลกูหลานรุน่ทีส่บิสาม บดิาของท่านปูท่วดยังมชีวิีตอยู่ด้วย 

ยามนี้มีอายุสี่ร้อยสิบสองปี

ปีศำจเฒ่ำ! ฉู่อีเหรินตะโกนอยู่ในใจ

ราวกับพ่ีใหญ่รบัรูว่้านางก�าลงัประหลาดใจ เขาลบูหัวนางพลางเอ่ย

ยิ้มๆ ว่า "นี่ไม่นับว่าแปลก เกิดเป็นนักยุทธ์ ขอเพียงผ่านถึงขั้นฟ้า ถ้าไม่

* เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนที่มีมาแต่โบราณ เทียบเวลาประมาณ 15 นาที
** ผิง คือหน่วยวัดพื้นที่ที่นิยมใช้ในประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง ไต้หวัน 1 ผิง เทียบได้ประมาณ 3.3 ตารางเมตร
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ฆ่าตัวตาย ไม่ถูกท�าร้ายจนตาย อย่างน้อยจะมีชีวิตอยู่ได้ราวสามร้อยปี 

ยิ่งมีพลังกล้าแกร่งยิ่งอายุยืนยาว"

นี่เป็นโลกแห่งจินตนำกำรโดยแท ้ฉู่อีเหรินคิดในใจ

ได้ ต้องท�ำตัวให้เคยชิน ในเมื่อยามนี้นางอยู่ในดินแดนเทพยุทธ์  

ไม่ได้อยู่บนโลกเดิมแล้ว ก็ต้องท�าตัวให้เคยชินและท�าใจเย็นๆ เข้าไว้

นั่งอยู่ในรถม้า มองไปข้างนอก ท้องถนนทั้งตัดตรงและกว้างขวาง 

ความกว้างของถนนอย่างน้อยมีรถม้าสามคันเคลื่อนไปมาพร้อมกันได้ 

บ้านเรือนสร้างอยู่บนสองฟากฝั ่งถนน ท้ังเป็นระเบียบและใหญ่โต  

ส่วนใหญ่รักษาระดับความสูงสามชั้น ด้านหน้าร้านรวงมีขนาดพอๆ กัน 

เป็นระเบียบเสียจนพอมองแล้วอยากลงไปเดินเล่น 

การก่อสร้างคล้ายรปูแบบยุคโบราณ เพียงแต่มบีางอย่างทีก้่าวหน้า

กว่าหน่อย อย่างเช่นไฟท่ีใช้ส่องตามแผงขายของ ไฟส่องป้ายร้าน  

ระยิบระยับสว่างไสว ทั้งยังสามารถเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ ได้ จะจัดให้ส่อง

เฉพาะสินค้าชิ้นใดชิ้นหน่ึง หรือมุมใดมุมหน่ึงก็ได้ ใช้ดีกว่าไฟนีออน 

หรือไฟฉายเสียอีก ท�าให้ฉู่อีเหรินมองอย่างตะลึงงัน 

...โลกลึกลับแห่งน้ี วิทยำกำรช่ำงก้ำวหน้ำเสียจริง ฉู่อีเหรินชื่นชม

อยู่ในใจ

โชคดีท่ีนางชื่นชมอยู่ในใจ ไม่ได้โพล่งออกมา มิเช่นน้ันจะต้องถูก

หัวเราะเยาะแน่ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงของเล็กๆ น้อยๆ ท่ีคนทั่วไป 

ใช้กันในดินแดนเทพยุทธ์ ไม่น่าประหลาดใจเลยสักนิด

แต่ช่วยไม่ได้ ใครให้ฉู่อีเหรินเห็นแต่สิ่งของจ�าพวกไข่มุกแวววาว 

ที่ใช้ส่องแสงในห้องต้ังแต่เล็กกันเล่า นางเคยถามพ่ีชายจึงรู้ว่านั่นคือ 
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หินชนิดหน่ึงที่ใช้ส่องแสงในยามราตรีในดินแดนแห่งนี้ เดิมทีนางคิดว่า

นัน่คอืสิง่มหศัจรรย์พันลกึมากพอแล้ว ใครจะรู้ว่าส่ิงของทีใ่ช้ส่องแสงไม่ใช่

สิ่งอัศจรรย์ที่สุด มีที่อัศจรรย์ยิ่งกว่ามากมาย ยามนี้ยังมีแม้แต่ไฟหลากสี

ทีส่ามารถควบคุมขอบเขตทีส่่องแสงไปได้ด้วย มน่ิาเล่าฉูอ่เีหรนิถึงมสีหีน้า

ประหลาดใจ

"นั่นคือผลงานของช่างหลอม" ฉู่เซวียนอั๋งเห็นนางจ้องไฟหลากสี

เหล่านั้น รู้ว่าน้องสาวรู้สึก 'ทึ่ง' มาก จึงอธิบายให้นางฟังว่า "ในดินแดน

เทพยุทธ์ มีคนท่ีหลอมข้าวของเครื่องใช้และอาวุธโดยเฉพาะ พวกเรา 

เรยีกว่า 'ช่างหลอม' ล�าดบัขัน้ของช่างหลอมกเ็หมอืนกับนักยุทธ์ แบ่งเป็น

สามขัน้คือช่างหลอม ปรมาจารย์ช่างหลอม และราชาช่างหลอม แต่ละข้ัน 

แบ่งเป็นสามระดับ ต้น กลาง สูง 

ล�าดับขัน้ของช่างหลอมตัดสนิโดย 'สมาคมช่างหลอม' สมาคมยนิดี

ต้อนรับช่างหลอมในดินแดนให้เข้าร่วม พวกเขาสามารถน�าผลงาน 

ของตนที่หลอมออกมาให้สมาคมวางขายหรือประมูลได้

แม้ว่าช่างหลอมไม่จ�าเป็นต้องมีวรยุทธ์แก่กล้า ทว่าช่างหลอม

สามารถหลอมอาวุธให้แก่นักยุทธ์และผู้วิเศษใช้ ดังน้ันคนส่วนใหญ่จึง 

ไม่กล้าล่วงเกินพวกเขา เพ่ือหลกีเลีย่งการไม่มอีาวุธใช้ แล้วยังอาจถูกตามฆ่า 

เพราะมีความแค้นกับช่างหลอมอีกด้วย"

ในเมื่อเขากล่าวถึงช่างหลอมแล้วก็เลยแนะน�าสมาคมไปด้วยเลย

ในคราเดียว

"โอ้!" ฉู่อีเหรินฟังจนพูดไม่ออก "ถ้าไปมีความแค้นกับช่างหลอม  

ไยจึงถูกตามฆ่าเจ้าคะ"
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ฉู่เซวียนอั๋งข�าสีหน้าตะลึงของน้องสาว

"ไม่ต้องค�านงึถึงผูส้นบัสนุน ช่างหลอมข้ันสูงยังสามารถหลอมอาวุธ

เพ่ือใช้เป็นรางวัลได้ เจ้าว่าถ้าเป็นศตัรกัูบช่างหลอมจะถูกตามฆ่าหรอืไม่" 

แน่นอน

รางวัลไม่ใช่มีเพียงเงินทอง ในดินแดนเทพยุทธ์ อาวุธท่ีร้ายกาจ 

มีแรงดึงดูดย่ิงกว่าเงินเสียอีก ความร้อนแรงในการประกาศรางวัลก็ 

เพิ่มเป็นเท่าตัว ดังนั้นผู้คนจึงแย่งชิง

พอคิดเช่นนี้ ฉู่อีเหรินก็ดวงตาลุกวาว

"เป็นช่างหลอมยากหรือไม่" นี่ต้องเป็นอำชีพท�ำเงินแน่...น่ำสนใจ 

ทีเดียว!

"ยากย่ิงกว่าเป็นนักยุทธ์เสียอีก" ฉู่เซวียนอั๋งเห็นสีหน้าน้องสาว

ราวกับตกลงไปในหลุมเงินก็อดยิ้มบางๆ ไม่ได้

"โอ้!" เสียงนี้ไม่ใช่ชื่นชม แต่เป็นการอุทานอย่างตะลึง

ในดินแดนแห่งนีไ้ม่มสีิง่ทีเ่รยีกว่าอตุสาหกรรมและวทิยาการแขนง

ต่างๆ แต่สามารถใช้วัสดุดั้งเดิมหลอมออกมาเป็นสิ่งของ 'อัตโนมัติ'  

เช่นนี้ พอที่จะท�าให้นางรู้สึกทึ่ง

"แล้วยงัมสีมาคมอืน่อกีหรอืไม่" ฉูอ่เีหรนิถามอย่างอยากรูอ้ยากเหน็

"ยังมีสมาคมอีกสามแห่ง สมาคมหมอโอสถ สมาคมผู ้ครอง 

สตัว์วิเศษ สมาคมนักล่า" ฉูเ่ซวียนฉช่ีวยกล่าวเสริม "ล�าดบัข้ันของหมอโอสถ 

เหมือนกับช่างหลอม แบ่งเป็นสามขั้น หมอโอสถ ปรมาจารย์โอสถ และ

ราชาโอสถ แต่ละขั้นแบ่งเป็นสามระดับ ต้น กลาง สูง ล�าดับขั้นตัดสิน 

โดยสมาคม ตั้งแต่เจ้าเกิด คนที่ตรวจอาการและปรุงยาให้เจ้าก็คือ 
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หมอโอสถขั้นสูง"

"อ๋อ" ฉูอี่เหรนิพยักหน้า นางคุ้นเคยกับอาชพีนีม้ากกว่า บนชัน้หนังสือ 

ของนางมีต�าราที่เกี่ยวกับโอสถไม่น้อย ในต�าราเกี่ยวกับโอสถ แน่นอนว่า

ต้องแนะน�าถึงล�าดับขั้นของหมอโอสถ

หมอโอสถขั้นสูงไม่ถือว่าดีนัก แต่ก็ไม่นับว่าแย่ ตรวจไม่พบสาเหตุ

ของโรค ท�าได้เพียงใช้โอสถแต่ละแบบปรบัสมดุลในร่างกายนาง อาการป่วย 

ของนางคงยากและซับซ้อนเกินไปกระมัง แต่อย่างน้อยนางก็รอดมาได้

แผ่นดินนี้ต่างจากบนโลกโดยสิ้นเชิง ไม่สามารถฝึกยุทธ์ก็เท่ากับ

ไม่มีก�าลังปกป้องตนเอง นี่ท�าให้คนที่เคยชินกับการพ่ึงตนเองอย่าง 

ฉู่อีเหรินรู้สึกไม่คุ้นเคยและสิ้นหวัง เรื่องที่พ่ีเล็กประสบมาในวันน้ี พรุ่งน้ี

อาจจะเกิดขึ้นกับนาง...พอนึกขึ้นมาเช่นนี้แล้วก็รู้สึกสลดใจยิ่งนัก

"ไม่ต้องกังวล แม้เจ้าจะฝึกยุทธ์ไม่ได้ แต่มพ่ีีใหญ่อยู่นะ" ฉูเ่ซวียนอัง๋

เอ่ยปลอบโยนขึ้นราวกับล่วงรู้ว่านางก�าลังคิดอะไรอยู่ในใจ

"อืม" เรื่องยังไม่เกิดขึ้น นางจะเสียก�าลังใจไปก่อนได้อย่างไร 

ต้องฮึกเหิมเข้ำไว้สิ...ฉู่อีเหรินให้ก�าลังใจตนเอง จากนั้นถามอีกว่า 

"พี่ใหญ่ เป็นหมอโอสถยากหรือไม่"

"เจ้าอยากเป็นหมอโอสถหรือ" น�้าเสียงของฉู่อีเหรินที่ถามในคร้ังนี้

แตกต่างจากตอนถามถึงช่างหลอม ฉู่เซวียนอ๋ังเข้าใจความคิดในยามนี้

ของนางทันที

"เอ่อ...อืม" พี่ใหญ่เฉียบแหลมนัก ฉู่อีเหรินแลบลิ้นและพยักหน้า

ฉู่เซวียนอั๋งและฉู่เซวียนฉีสองพี่น้องเงียบงันไปพร้อมกันชั่วครู่

"ไม่ได้หรือ" สีหน้าเช่นนี้ท�าให้นางหมดก�าลังใจลงเล็กน้อย
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"ไม่ใช่ไม่ได้ เพียงแต่ล�าบากมาก แล้วอีกอย่าง...การประสบ 

ความส�าเร็จก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเสมอไป" ฉู่เซวียนอั๋งเอ่ยอย่างรักษาท่าที  

ไม่อยากท�าลายความมั่นใจของน้องสาว

"เพราะเหตุใดกัน"

ฉูเ่ซวียนอ๋ังลบูหวันางแล้วค่อยคิดว่าจะพูดอะไรต่อ พอดกัีบคนรบัใช้ 

ที่ขับรถม้าหยุดรถพร้อมรายงานด้วยความเคารพ 

"คุณชายใหญ่ คุณชายสาม คุณหนูน้อย ถึงร้านหนังสือแล้วขอรับ"

"พวกเราไปซือ้หนังสอืท่ีเจ้าอยากได้ก่อนแล้วค่อยพูดต่อ" ฉูเ่ซวียนอัง๋ 

กระโดดลงจากรถแล้วค่อยอุ้มน้องสาว รอให้น้องชายลงมา จากน้ันก็ 

สั่งให้คนขับจอดรถม้ารอด้านข้าง ไม่ให้ฉู ่อีเหรินมีโอกาสเหยียบพ้ืน  

เขาอุ้มนางเข้าไปในร้านหนังสือเลย

ด้านในร้านหนังสือสว่างไสวย่ิงนัก พ้ืนเป็นพ้ืนไม้ บนเพดานมีหิน

แวววาวสีขาวลูกแล้วลูกเล่าส่องไปถึงชั้นหนังสือท่ีจัดเรียงอย่างเป็น

ระเบียบ 

ทางเดินระหว่างชั้นหนังสือกว้างพอส�าหรับสองคนเดินสวนกัน 

ได้เท่านัน้ พอเดนิเลีย้วตรงหวัมมุ หินแวววาวบนเพดานก็เปลีย่นเป็นแสง

ออกสีส้ม การออกแบบของร้านหนังสือท�าให้รู้สึกละมุนละไมแต่ดูเป็น

ระเบยีบ คล้ายกับเดินเข้าไปในห้องสมดุ เสยีงพูดคุยของผูค้นฟังดเูบาบาง 

คนในร้านหนังสือไม่มากมายเท่าไร

ครั้นเห็นพวกเขาเข้ามา หลงจู ๊ ท่ียืนอยู่ที่โต๊ะยาวเดินขึ้นหน้า 

มาต้อนรับทันที

"ขอต้อนรับคุณชายใหญ่สกุลฉู่ คุณชายสามสกุลฉู่ รวมท้ังคุณหนู

Page ������������������ 1.indd   60 4/8/2563 BE   13:51



61

อ๋ินเชียนอวี่

ท่านนี้ขอรับ" คนขายคุ้นเคยกับเด็กชายสองคนดีเนื่องจากอ�านาจและ 

ชื่อเสียงของสกุลฉู่เปรียบเสมือนเจ้าเมือง อีกท้ังคุณชายน้อยสองคนนี ้

ยังมาอุดหนุนที่ร้านอยู่บ้างเมื่อสองปีก่อน แต่คุณหนูท่ีอุ้มมาด้วยคนนี ้

เขายังไม่เคยได้พบหน้า

ทว่าแค่เห็นคุณชายใหญ่สกุลฉู่อุ้มนางเข้ามา หลงจู๊ก็สุภาพยิ่งนัก

"เอารายชื่อหนังสือในร้านมาที" ฉู่เซวียนอั๋งสั่งด้วยเสียงราบเรียบ

"ขอรับ โปรดรอสักครู ่" หลงจู๊หยิบแผ่นหินขนาดยาวประมาณ 

สบิสองกงเฟินจ�านวนสีแ่ผ่นออกมา จากนัน้เรียกพวกเขาเดินเข้าใกล้โต๊ะยาว  

วางแผ่นหินลงตรงหน้า "น่ีคอืรายชือ่หนงัสอืของร้านเรา สเีทาเป็นหนงัสอื

ทั่วไป สีแดงเป็นหนังสือแนะน�าเก่ียวกับเตาหลอมหรือวัสดุ สีเขียว 

เป็นหนงัสอืเก่ียวกับโอสถและสมนุไพร สดี�าเป็นหนังสอืฝึกยทุธ์" คนขายเอ่ย 

พลางอธิบายวิธีการใช้รอบหนึ่ง

อนัทีจ่รงิด้านหน้าแผ่นหินคล้ายหน้าจอเรียงรายชือ่หนังสอืและค�าน�า 

อยากพลิกไปหน้าถัดไปก็เลื่อนน้ิวไปด้านซ้าย อยากพลิกไปหน้าท่ีแล้ว 

ก็เลือ่นนิว้ไปด้านขวา พอเห็นหนังสอืทีช่อบก็ใช้น้ิวกดลงไป ตวัอกัษรสดี�า

ก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาว ท�าเช่นนี้หลงจู๊ก็จะรู้ว่าเราต้องการหนังสืออะไร

ฉู่อีเหรินฟังไปฟังมาจนตะลึงงัน

นี่...นี่มันสมำร์ตโฟนชัดๆ! 

คดิไม่ถึงว่ำโลกน้ีจะมกีำรใช้วิทยำกำรเช่นน้ี ช่ำง...ไม่ล้ำหลังแม้แต่น้อย!

ไม่ต้องใช้แบตเตอรี ่ไม่ต้องใช้ไวไฟ แผ่นหินแผ่นเดยีวก็มปีระสทิธิภำพ 

ถึงเพียงนี้...นี่คือโลกมหัศจรรย์โดยแท้!

"แผ่นหินรายชื่อหนังสือเช่นน้ีเป็นของธรรมดามาก ร้านค้ามีเกือบ
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ทกุแห่ง โดยเฉพาะร้านทีม่สีนิค้าหลายชนิด เช่น ร้านหนงัสอื ร้านขายอาวธุ 

ร้านขายโอสถ เป็นต้น บนแผ่นหินจะระบุราคาไว้ด้านล่างรายชื่อสินค้า" 

ฉู่เซวียนอั๋งอธิบายเสริม มือหน่ึงอุ้มนาง มือหนึ่งหยิบแผ่นหินรายชื่อ

หนังสือสีเทาให้นาง "เลือกหนังสือที่เจ้าชอบ ไม่ต้องสนใจราคา"

ฉู่เซวียนอั๋งไม่ได้เป็นคนรวยมือเติบ แต่เป็นเพราะเขามีเงินเก็บ 

ส่วนตัวอยู่ไม่น้อย ไม่เกี่ยวกับอายุ แต่เกี่ยวกับฐานะและพรสวรรค์

ในสกุลฉู ่ลกูหลานท่ียังไม่โตเป็นผูใ้หญ่จะได้รับเงนิค่าขนมทกุเดอืน 

คนที่อายุน้อย ยังไม่เริ่มฝึกยุทธ์อย่างเช่นฉู่อีเหรินที่เป็นลูกหลานสายตรง 

เดอืนหนึง่จะได้หน่ึงต�าลงึเงิน นอกจากเป็นลกูหลานลุงป้าน้าอาก็จะถูกหกั 

ครึ่งหน่ึง พอเริ่มฝึกยุทธ์ก็จะเริ่มต้ังแต่สองต�าลึงเงินข้ึนไป จ�านวนเงิน 

ค่าขนมจะเพ่ิมขึน้เป็นเท่าตวัตามล�าดบัขัน้วรยุทธ์ แล้วจะมกีารแจกโอสถ

เพื่อส่งเสริมการฝึกยุทธ์ตามสมควร

หน่วยเงินตราของดินแดนแห่งนี้แบ่งเป็นหนึ่งต�าลึงทองเท่ากับ 

หนึง่ร้อยต�าลงึเงนิ หน่ึงต�าลงึเงินเท่ากับหนึง่ร้อยจเูฉยีน หน่ึงจเูฉยีนเท่ากับ

หนึ่งร้อยเฉียน 

ครอบครัวทั่วไปที่มีสี่คน หนึ่งปีใช้จ่ายราวยี่สิบต�าลึงเงิน ค่าใช้จ่าย

ไม่สงูมาก แต่ถ้าเป็นนักยุทธ์ต้องใช้ของพวกอาวุธ เสือ้เกราะ โอสถ เป็นต้น 

ซึง่ล้วนต้องใช้เงนิทัง้สิน้ เงนิย่ีสบิต�าลงึเงนิส�าหรบันกัยุทธ์ถือว่าเป็นจ�านวน

ไม่มากนัก 

แสดงให้เห็นว่าการฝึกยุทธ์ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ผลาญเงินยิ่ง

มองจากราคาท่ีระบุบนแผ่นหินรายชื่อหนังสือ ก็พอเห็นได้ว่า 

ชื่อหนังสือบนแผ่นหินสีเทามีราคาถูกมาก มีหนังสือเล่มหน่ึงราคาไม่ก่ี 
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สิบเฉียน ดังนั้นฉู่อีเหรินจึงเลือกหนังสือหลายเล่มที่เก่ียวกับภูมิศาสตร์ 

สภาพแวดล้อม สภาพราษฎรในดินแดนเทพยุทธ์อย่างไม่เกรงใจ เพ่ือเสรมิ

ความรู้ตนเองเกี่ยวกับแผ่นดินแถบนี้ เพราะก่อนหน้านี้หนังสือที่นางอ่าน

ส่วนมากล้วนเก่ียวกับเรือ่งราวท่ีได้ยินมาในสกุลฉู ่เป็นเรือ่งภายในคฤหาสน์ 

สกุลฉู่ นางจะต้องใช้ชีวิตในดินแดนเทพยุทธ์ต่อไปในภายภาคหน้า  

ก็จ�าเป็นต้องเข้าใจแผ่นดินแถบนี้ด้วย 

แต่พอมองหนังสืออีกสามประเภทล้วนมีราคาเป็นหน่วยต�าลึงเงิน

ขึ้นไป ฉู่อีเหรินปวดใจทันใด หนังสือที่นางอยากซื้อมีจ�านวนมาก แต ่

เงินในกระเป๋ากลับไม่พอ...

"เป็นอะไรหรือ" ฉู ่เซวียนอั๋งมองน้องสาวอย่างเป็นห่วง ยามนี้ 

ดวงหน้าเล็กๆ แทบจะขมวดมุ่น

"เอ่อ...ไม่มีอะไร เพียงแต่ก�าลังคิดว่าถ้าข้าซื้อหนังสือจ�านวนมาก 

พวกเราจะแบกกลับได้หรือ" นางไม่ลืมว่าพวกนางยังจะต้องไปเท่ียว 

นอกเมืองต่ออีก จึงใช้เรื่องนี้มาอ�าพรางความรู้สึกท่ีอยากได้แต่ไม่อาจ

ครอบครองของตนได้พอดี

"ทางร้านจะช่วยไปส่งท่ีคฤหาสน์ ไม่ต้องแบกไป" ฉูเ่ซวียนอ๋ังระบายย้ิม  

เหลือบไปเห็นแผ่นหินรายชื่อหนังสือสีเขียวในมือนาง นางเอาแต่ยืนจ้อง

หนังสือสองเล่มในหน้านี้ตาไม่กะพริบ ท่าทางลังเลยิ่งนัก เขาจึงช่วยนาง

กดเลือกหนังสือให้เสียเลย 

"พ่ีใหญ่?!" เอ่อ...หนังสือสองเล่มน้ันรวมกันสำมสิบกว่ำต�ำลึงเงิน

เชียวนะ!

"ไม่ต้องกังวลเรื่องราคา เลือกเร็วเข้า" ฉู่เซวียนอั๋งบีบจมูกนางเบาๆ 
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ในเมื่อเขาพานางมาซือ้หนงัสอื ย่อมต้องจ่ายเงนิให้นางเองอย่างแน่นอน 

แล้วนางยังจะต้องกังวลว่าเงินตนเองไม่พออีกหรือ

ฉู่อีเหรินมีสมบัติในตระกูลเท่าไร ฉู่เซวียนอั๋งรู้ดีกว่าใคร เขารับเงิน

ค่าขนมให้ทกุเดือน ทัง้เขาและน้องฉยัีงเป็นคนให้ซองแดงในวันปีใหม่และ

เทศกาลต่างๆ รวมถึงของขวัญอีกมากมาย รวมสามปี ถ้าเป็นคนทั่วไป

นางก็นับว่าเป็นเศรษฐีน้อยแล้ว น่ีจะซื้อหนังสือสักเล่มยังกังวลว่าเงิน 

จะไม่พออีกหรือ 

"อ๋อ" ฉู่อีเหรินพยักหน้า อ่านรายชื่อหนังสือเสร็จโดยเร็ว

แม้พ่ีใหญ่จะพูดเช่นน้ัน แต่นางก็ยังยับย้ังชั่งใจ ซื้อหนังสือ 

พวกความรูพ้ื้นฐานก่อน ส่วนเล่มอืน่ทีอ่ยากซือ้ นางจ�าชือ่ไว้ให้ขึน้ใจแล้ว

ต่อไปค่อยว่ากัน มีเพียงหนังสือเก่ียวกับวรยุทธ์ท่ีนางไม่ได้เลือก หน่ึง 

เป็นเพราะนางไม่อาจฝึกยุทธ์ได้ สองคือหนังสือเก่ียวกับความรู้พ้ืนฐาน

ด้านวรยุทธ์สกุลฉู่มีอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องซื้อ

หลังจากน้องสาวดูเสร็จ ฉู ่เซวียนฉีค่อยเพ่ิมหนังสือที่ตนเอง 

อยากได้เข้าไป

"คิดเงินด้วย" ฉู่เซวียนอั๋งคืนแผ่นหินทั้งสี่ให้กับหลงจู๊

"ขอรบั โปรดรอสกัครู"่ หลงจูก๊ดท่ีแป้นกดทีหนึง่ ด้านหน้าหินทุกแผ่น

แสดงรายชื่อหนังสือที่ฉู่อีเหรินเลือกเมื่อครู่ทันที จากนั้นคนขายก็คิดเงิน

รวมหนังสือต�าราทั้งหมดได้

"คุณหนูเลือกหนังสือเก่ียวกับเตาหลอมห้าเล่ม เก่ียวกับสมุนไพร 

ห้าเล่ม หนงัสอืท่ัวไปย่ีสบิเล่ม คณุชายสามเลอืกหนงัสอืเก่ียวกับพลงัยุทธ์

สองเล่ม ทั้งหมดสองต�าลึงทอง สิบหกต�าลึงเงิน เจ็ดสิบหกจูเฉียน  
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ห้าสิบเฉียน ข้าลดราคาให้คุณชายน้อยสกุลฉู่ เหลือสองต�าลึงทองถ้วน

ขอรับ" 

"อืม" ฉู่เซวียนอั๋งจ่ายเงินพลางก�าชับคนขายว่า "เจ้าส่งหนังสือ 

เหล่านี้ไปยังคฤหาสน์สกุลฉู่ มอบให้พ่อบ้าน ให้เขาส่งไปที่เรือนเฉิงจู๋"

"ขอรับ คุณชายใหญ่สกุลฉู่ ถ้าต้องการอะไรอีก โปรดให้คนมา 

ส่งข่าวได้ทุกเวลา ผู ้น้อยจะส่งแผ่นหินรายชื่อหนังสือไปให้ท่านถึง

คฤหาสน์" คนขายก็เป็นคนหัวไว รู้ว่าคุณหนูน้อยนางนี้รักการอ่าน ดังนั้น

จึงเสนอ 'การบริการถึงคฤหาสน์' เช่นนี้

"ดี" ฉูเ่ซวียนอ๋ังพอใจอย่างย่ิง จากนัน้ก็พาน้องชายน้องสาวออกจาก

ร้านหนังสือไป

หลังจากทั้งสามกลับมานั่งบนรถม้าเรียบร้อยแล้ว ฉู่เซวียนอั๋ง 

หยิบน�้าสองขวดมาจากตู้ด้านหลังส่งให้น้องสาวและน้องชายคนละขวด

ฉู่อีเหรินจึงรู้ว่าพ่ีใหญ่ตระเตรียมแม้แต่ของกินอย่างครบถ้วน เขา

รอบคอบและใส่ใจอย่างมาก แต่เดิมนางคิดจะให้แวะซื้อของว่างไปกิน 

ที่นอกเมือง จึงมิต้องแวะแล้ว

"นอกจากหนังสือ เจ้ายังอยากซื้ออะไรอีกหรือไม่"

"ไม่มีแล้วเจ้าค่ะ" ฉู่อีเหรินส่ายหน้า นางรู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้างที ่

ใช้เงินของพ่ีใหญ่มากมายเช่นนั้น "พ่ีใหญ่ ข้าจะใช้เงินจนหมดหรือไม่" 

สมบัติของนางทั้งหมดยังไม่ถึงหนึ่งต�าลึงทองเลยด้วยซ�้ากระมัง

"ไม่หรอก พ่ีใหญ่เลีย้งเจ้าได้" ฉูเ่ซวียนอัง๋มองดนู้องสาวดืม่น�า้ไม่ก่ีค�า 

ก่อนจะช่วยนางเก็บน�า้กลบัมา จากน้ันก็มองน้องชายแวบหนึง่ "ถึงจะรวม
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น้องฉีด้วย พี่ใหญ่ก็เลี้ยงไหว" 

"พ่ีใหญ่..." ฉู่เซวียนฉีใจฝ่อเล็กน้อยโดยพลัน ตระหนักได้เองว่า 

พี่ใหญ่คงจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่หน้าประตูเรือนวันนี้แล้ว

"พี่ใหญ่มีเงินมากหรือ" ฉู่อีเหรินประหลาดใจ พี่ใหญ่ของนางไม่ได้

ท�างานหาเงนิอะไร หรอืว่าทางตระกูลให้เงนิค่าขนมพ่ีใหญ่มากมายเช่นนัน้

"ฉูอ่เีหรนิอยากรูวิ้ธีเป็นหมอโอสถและช่างหลอมหรอืไม่" ฉูเ่ซวียนอัง๋

เบนความสนใจนาง

"อยาก!" ฉู่อีเหรินน่ังหลังตรงทันที นางมองพ่ีใหญ่อย่างรอคอย 

ค�าอธิบาย

"ไม่ว่าอยากเป็นหมอโอสถหรอืช่างหลอม การมเีชือ้ไฟในตวัหรือไม่

เป็นเรือ่งส�าคญัมาก คนทีไ่ม่มเีชือ้ไฟในตัวใช้ได้เพียงเชือ้ไฟธรรมดาท่ัวไป

ในการหลอมโอสถหรอืหลอมอาวุธ คนเช่นนีเ้ลือ่นขัน้ไปเป็นช่างหลอมหรอื

หมอโอสถขัน้สงูได้ก็นบัว่ายอดเย่ียมแล้ว" แต่ไม่สำมำรถเลือ่นข้ันสงูกว่ำนีไ้ด้

"จะต้องมีเชื้อไฟในตัว?" ฉู่อีเหรินรู้สึกงุนงงยิ่งนัก

นีห่มำยควำมว่ำอะไร หรอืว่ำจะมไีฟลกุออกมำจำกในร่ำงกำยได้...

คงเป็นไปไม่ได้กระมัง!

ฉูเ่ซวยีนอ๋ังมองดวงหน้าเลก็ๆ รปูไข่งดงามน่ารักท่ีขมวดคิว้มุน่คล้าย

หมั่นโถวลูกหน่ึงเบื้องหน้าตนเองนี้ พลันรู้สึกทั้งอารมณ์ดีและนึกข�า จึง 

อุ้มน้องสาวขึ้นมานั่งบนตัก จากนั้นเล่าให้นางฟังว่า...

"ถ้าอยากจะมีเชื้อไฟ วิธีที่ง่ายที่สุด เร็วที่สุด ปลอดภัยที่สุดคือเป็น

ผู้ครองสัตว์วิเศษ"
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3

"ผู้ครองสัตว์วิเศษ?!" 

ฉู่อีเหรินยิ่งสับสนมากกว่าเดิม นี่...คืออะไรอีกล่ะ

"ฉู่อีเหริน เจ้ารู้หรือไม่ว่าในดินแดนเทพยุทธ์นอกจากมนุษย์แล้ว  

มีสิ่งมีชีวิตอะไรเยอะที่สุด" ฉู่เซวียนฉีเอ่ยถามนาง

"ไม่รู้"

"สัตว์วิเศษอย่างไรเล่า" ฉู่เซวียนฉีตอบ

"สัตว์วิเศษ?!" พอได้ยินค�านี้ ฉู่อีเหรินก็ตาเป็นประกายเล็กน้อย

'สตัว์' เป็นสิง่มชีวีติทีน่างท้ังรูจ้กัและสนทิสนมย่ิงนกั แต่ 'สตัว์วิเศษ' 

นั้น...คงไม่เหมือน 'สัตว์ในนิยายแฟนตาซี' ที่เกิดมามีพลังวิเศษ เคารพ 

ในสายเลือด ครอบครองพ้ืนท่ี เฉลียวฉลาดไม่แพ้มนุษย์ แล้วยังต่อสู ้

ได้ด้วยพวกนั้นกระมัง

"เจ้าคงเคยอ่านต�าราเก่ียวกับผู้ครองสัตว์วิเศษมาจากท่ีคฤหาสน์
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บ้างแล้วกระมัง"

"เคยอ่าน"

"ผู้วิเศษก็คือผู้ครองสัตว์วิเศษ" ฉู่เซวียนฉีค่อยๆ ชี้แจง

ในดนิแดนเทพยุทธ์ คนท่ีแขง็แกร่งท่ีสุดไม่ใช่นักยุทธ์ แต่เป็นผู้วิเศษ

ต่างหาก ขั้นแรกในการเป็นผู้วิเศษคือต้องท�าพันธสัญญากับสัตว์วิเศษ 

ตวัหน่ึง จากนัน้เริม่ฝึกท่องคาถาเพ่ือสะสมพลงัวิเศษ คนทีจ่ะฝึกพลังวิเศษ

ได้ หลังจากท�าพันธสัญญากับสัตว์วิเศษแล้ว ในร่างกายจะเกิดช่องว่าง

ห้วงหนึ่งส�าหรับสัตว์วิเศษให้มันใช้อาศัยและฝึกฝนบ�าเพ็ญตน 

ตามต�านาน ห้วงสัตว์วิเศษที่เกิดขึ้นในร่างมนุษย์เป็นสถานท่ี 

เหมาะส�าหรับพวกมันในการฝึกพลังและอยู่อาศัยที่สุด แต่มนุษย์เหล่านี้

จะมองไม่เห็น

ยามสู้รบ ผู้วิเศษสามารถใช้ความสามารถของสัตว์วิเศษในการ

โจมตแีละเป็นเกราะป้องกัน พวกมนัสามารถกลายร่างเป็นอาวธุและต่อสู้

เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้วิเศษได้ 

สิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือจ�านวน ยามสู้รบ นักยุทธ์มีตัวคนเดียว แต่ 

ผูวิ้เศษกลบัมสีตัว์วเิศษรวมอยู่ด้วย เท่ากับมสีองคน ครัน้เปลีย่นเป็นเกราะ

ก็จะมีพลังสองเท่า ดูอย่างไรก็เป็นการได้เปรียบกว่า

"การฝึกบ�าเพ็ญเป็นผู้วิเศษแบ่งเป็นสามขั้น คือผู้ครองสัตว์วิเศษ  

ผู้บัญชาสัตว์วิเศษ และราชาสัตว์วิเศษ แต่ละข้ันแบ่งเป็นเก้าระดับ แม ้

ฟังดูเหมือนล�าดับขั้นของการฝึกฝนวรยุทธ์ของนักยุทธ์ แต่การโจมตีของ

ผู้วิเศษรวมพลังสัตว์วิเศษไว้ด้วย ดังน้ันพลังการท�าลายล้างจึงเหนือกว่า

นกัยุทธ์ในระดบัเดยีวกนั สามารถต่อสูข้้ามขัน้ได้ โจมตคู่ีต่อสูท้ีม่รีะดบัสงู
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กว่าตนเองได้"

"เช่นนั้นพ่ีใหญ่เป็นผู้วิเศษได้หรือไม่" แม้จะซับซ้อนไปสักหน่อย  

แต่ฉู่อีเหรินก็ฟังเข้าใจ

"เมื่อครู ่บอกแล้วว่าขั้นแรกที่จะกลายเป็นผู ้ วิเศษคือต้องท�า 

พันธสญัญากับสตัว์วิเศษตัวหนึง่ก่อน แต่ก่อนท่ีจะท�าพันธสญัญา จะต้อง

ฝึก 'ท่องคาถา' พ้ืนฐาน เพ่ือยืนยันว่ามพีลงัวิเศษ จงึจะท�าข้อพันธสญัญา

กับสัตว์วิเศษได้" 

"ท่องคาถา? พลังวิเศษ?" ไยจึงซับซ้อนเช่นนี้นะ ฉู่อีเหรินงุนงง 

อีกครั้ง

"แม้ในดินแดนเทพยุทธ์จะมีจ�านวนผู้คนอาศัยอยู่มาก แต่คนท่ีจะ

ฝึกท่องคาถาได้ ได้ยินว่ามีเพียงส่วนเดียว เพราะผู้ครองสัตว์วิเศษ 

มีจ�านวนน้อยมาก ดังนั้นสมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษจึงตัดสินใจเปิดเผย

คาถาพ้ืนฐานท่ีสดุท่ีเดิมทีควรเป็นสิง่ล�า้ค่า ท�าให้ผู้คนฝึกฝนได้อย่างอสิระ 

ขอเพียงฝึกฝนจนมีพลังวิเศษ ครั้นท�าพันธสัญญากับสัตว์วิเศษได้ส�าเร็จ

ก็จะได้เข้าร่วมสมาคมและได้รบัการปกป้องจากสมาคมผูค้รองสตัว์วิเศษ 

อีกทั้งได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ที่สมาคมเตรียมไว้ให้"

เมื่อเล่าถึงตรงนี้ ฉู่เซวียนอั๋งมองน้องชายและน้องสาวอันเป็นที่รัก

พลางเอ่ยอย่างอ่อนโยน

"แม้ข้าจะมพีรสวรรค์เป็นนกัยุทธ์ แต่ไม่อาจฝึกคาถาวิเศษได้ ดงัน้ัน

จึงเป็นผู้วิเศษไม่ได้ แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเจ้าไม่มีโอกาส รอให้

ก�าลงัของพ่ีกล้าแกร่งกว่าน้ีอีกหน่อยก็จะไปล่าสตัว์วเิศษท่ีเทอืกเขาวัน่โซ่ว 

มาให้พวกเจ้าลองท�าพันธสญัญา บางทพีวกเจ้าอาจจะท�าส�าเรจ็ กลายเป็น 
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ผู้เลิศล�้า" 

นี่แสดงว่ำพ่ีใหญ่เห็นเหตุกำรณ์ที่ทำงเข้ำเรือนกระมัง...ฉู่เซวียนฉี

คิดในใจ

"พ่ีใหญ่ การไปล่าสัตว์วิเศษอันตรายเกินไป" เขาจะไม่ให้พ่ีใหญ่ 

ต้องเสี่ยงอันตรายเช่นนี้เพื่อเขาเป็นแน่

"ไม่ต้องกังวล ถ้าไม่มั่นใจ ข้าไม่มีทางไป" ฉู่เซวียนอั๋งตัดสินใจแล้ว

ก็จะไม่เปลี่ยนใจ เพ่ือน้องฉีและอีเหรินน้อย เขาจะต้องระมัดระวังและ

ปกป้องตนเอง เขาเข้าใจดีว่าถ้าน้องฉีและอีเหรินน้อยยังไม่แข็งแกร่งพอ 

ก็มีเพียงเขาเท่านั้นที่จะปกป้องพวกเขา ดังนั้นจึงไม่อาจให้เกิดเรื่องอะไร

ขึ้นกับตนเองได้เด็ดขาด

แม้จะได้ยินเช่นนี้ ฉู่เซวียนฉีก็ยังรู้สึกไม่วางใจอยู่บ้าง 

ด้านฉูอ่เีหรนิมองดูพ่ีใหญ่ท่ีมแีผนอยู่ในใจ แล้วมองพ่ีเลก็ท่ีว้าวุน่ใจ

เล็กน้อย ก่อนจะตัดสินใจข้ามหัวข้อนี้ไปก่อน

"พ่ีใหญ่ เหตุใดวิธีที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด เร็วที่สุดที่จะกลายเป็น

หมอโอสถ คือการเป็นผู้ครองสัตว์วิเศษเล่า"

"เพราะถ้าผู้ครองสัตว์วิเศษท�าพันธสัญญากับสัตว์วิเศษท่ีมีธาตุไฟ 

เขาก็จะมีเปลวไฟเหมือนกับสัตว์วิเศษ เท่ากับว่ามีเปลวไฟในตัว ยามที่

หลอมโอสถหรือหลอมอาวุธก็จะราบรื่นกว่าคนอื่น เมื่อมีเครื่องมือชั้นดี 

ก็จะหลอมสิ่งของได้เร็วกว่าคนอื่นแน่นอน 

ถ้าไม่มเีปลวไฟในตัวอยู่แต่เดิมก็จะใช้ได้เพียงเชือ้ไฟและเตาหลอม

โอสถธรรมดา แม้ตัวเองจะเก่งกาจเพียงใด ถ้ามีข้อจ�ากัดในเรื่องเชื้อไฟ

และพลังควบคุมก็จะหลอมโอสถออกมาได้ไม่ดี ไม่ได้คุณภาพดีท่ีสุด  
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ไม่อาจประสบความส�าเร็จถึงจุดสูงสุดได้ 

นี่คือเหตุผลที่ว่าคนใช้เชื้อไฟธรรมดากลายเป็นหมอโอสถได้ก็ 

ยอดเย่ียมแล้ว ไม่มีเชื้อไฟชั้นดี ไม่มีคุณสมบัติที่ดี ไม่มีทางหลอมโอสถ 

ได้เทียบเท่าขั้นราชาแน่นอน ช่างหลอมก็เช่นกัน 

นอกจากนียั้งมสีถานการณ์อกีอย่าง ถ้าตวันักยุทธ์เองฝึกพลงัธาตไุฟ  

เม่ือผ่านถึงขัน้ฟ้า สามารถเปลีย่นพลงัยุทธ์ให้เป็นไฟกจ็ะหลอมอาวุธและ

หลอมโอสถได้ หากโชคดีได้รับเชื้อไฟชนิดพิเศษจากฟ้าดิน อานุภาพ 

จะเลื่อนขั้นอย่างรวดเร็ว เทียบเท่าสัตว์วิเศษธาตุไฟ"

"เป็นเช่นน้ีนีเ่อง" ฉูอ่เีหรนิพยักหน้าเข้าใจ โลกน้ีอศัจรรย์อย่างทีน่างคิด 

จริงๆ มีเรื่องราวต่างๆ และสิ่งของมากมายท่ีนางไม่เข้าใจ ทว่าหลังจาก

ได้ฟังพ่ีใหญ่ของนางอธิบายรายละเอียดท้ังหมดแล้ว ฉู่อีเหรินก็พลันมี

แผนการของตนเองในใจ

ไม่ว่าจะมีพรสวรรค์นักยุทธ์หรือผู้ครองสัตว์วิเศษหรือไม่ แต่นาง 

จะต้องเรยีนรูเ้ก่ียวกับโอสถ เพราะเดมิทนีางเองก็เป็นสตัวแพทย์ การแพทย์ 

เป็นความถนัดของนาง แม้การรักษาจะไม่เหมือนกัน แต่นั่นคือสิ่งท่ี 

นางรัก ดังนั้นจะต้องเรียนรู้ให้จงได้

นอกจากนี้นางยังมีความสามารถพิเศษอีกอย่างท่ีคนอื่นไม่รู้ ก็คือ

นางสามารถฟังภาษาสัตว์ได้ เพียงแต่ไม่รู ้ว่าความถนัดที่ใช้บนโลก 

จะใช้ได้กับสัตว์วิเศษในดินแดนแห่งนี้หรือไม่

ถ้ำมีโอกำสพบสัตว์วิเศษ จะต้องลองดู...

"ฉู่อีเหริน?" ฉู่เซวียนอั๋งเรียกน้องสาวในอ้อมกอดตนเอง

"หืม?" ฉู่อีเหรินได้สติกลับมา นางมองพี่ใหญ่อย่างงุนงง
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"ถึงแล้ว" คิดไม่ถึงว่ำจะก�ำลังเหม่อลอย 

"อ๋อ?" ฉู่อีเหรินรู้สึกเก้อเขินอยู่บ้าง จากนั้นก็พบว่ารถม้าจอดแล้ว 

อีกทั้งพี่เล็กยังถือกล่องของว่างลงไปรอนางอยู่ด้านข้างแล้วด้วย

ฉูอ่เีหรนิแลบลิน้ ก่อนจะถูกฉูเ่ซวียนอัง๋อุม้ลงจากรถม้า จากนัน้นาง

ก็มองเห็นแม่น�้าเบื้องหน้า

แม่น�้ำสำยยำวเช่นน้ี...อืม เป็นแม่น�้ำท่ีมีควำมกว้ำงหลำยสิบหมี่ 

ด้ำนข้ำงก็มีผืนป่ำขนำดเล็ก... จู่ๆ ฉู่อีเหรินก็นึกถึงชื่อหนึ่ง

"แม่น�้าเสี่ยวฉู่?"

"ใช่" ฉูเ่ซวียนอัง๋ปล่อยนางยืนบนพ้ืนพลางเล่าให้นางฟังว่า "พวกเรา

ออกจากประตูเมืองทางตะวันออก ด้านนั้นคือป่าตงซู่ ที่นี่มีทุ่งหญ้ากว้าง 

เป็นสถานที่เหมาะแก่การเดินเล่นและผ่อนคลาย ในทุกปีจะมีเทศกาล

พิเศษเทศกาลหน่ึง เจ้าเมืองฉู่ก็จะจัดงานที่น่ี เชิญบัณฑิตจากตระกูล 

ที่มีชื่อเสียงทั้งหมดมาเฉลิมฉลองด้วยกัน"

"ที่นี่สวยงามยิ่งนัก"

ฉู ่อีเหรินหรี่ตาเล็กน้อย สายลมปลายฤดูสารทท�าให้รู ้สึกหนาว 

อยู่บ้าง ผิวน�้าทอเป็นประกาย มีต้นไม้คล้ายต้นหลิวปลูกอยู่สองฟากฝั่ง

แม่น�้า กิ่งก้านอยู่สูงจากพื้นหนึ่งหมี่กว่าห้อยย้อยลงไปยังผิวน�้า เมื่อมอง

จากท่ีไกลคล้ายผ้าม่านสีเขียวตามธรรมชาติปกปิดผิวน�้าไว้เสียครึ่งหนึ่ง 

เป็นทัศนียภาพที่ดูเลือนรางเหมือนมีหมอกปกคลุม 

"ที่นี่อยู่ใกล้กับเมืองฉู่ที่สุด ทิวทัศน์งดงามที่สุด ขณะเดียวกันก็เป็น

สถานท่ีท่ีปลอดภัยท่ีสดุ ถ้าออกมาจากประตเูมอืงอกีสามด้าน กระแสน�า้

จะไม่อบอุ่นเท่าที่น่ี ป่าก็จะลึกและใหญ่กว่า เมื่อเทียบกันแล้วถนนก็ 
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แคบกว่า ที่ท่ีมีป่าก็อาจจะมีสัตว์ร้ายออกมาหรือมีกับดักท่ีนักล่าวางไว้  

ถ้าไม่ระวังก็มีโอกาสบาดเจ็บได้ง่าย" ฉู่เซวียนอั๋งเอ่ยกับน้องชายและ 

น้องสาว 

น้องสาวไม่เคยออกจากเรือนมาก่อน แต่น้องชายอย่างมากก็เคย

เดินเล่นตามถนนในเมืองเพียงไม่ก่ีสายเพราะอยู่แต่ในห้องฝึกยุทธ ์

เสียหลายปี ไม่เคยออกนอกเมืองเช่นน้ี เขาจึงใช้โอกาสน้ีสอนความรู ้

บางอย่างแก่ทั้งสอง

อนัท่ีจรงิในดินแดนเทพยุทธ์ ขอเพียงไม่ใช่ตวัเมอืงใหญ่ สภาพแวดล้อม 

โดยมากยังเป็นเช่นเดิม แม่น�า้ล�าธารก็มหีลายสาย ด้วยเหตุนีจ้งึมพืีชพันธ์ุ

ดัง้เดมิและสตัว์ชนดิต่างๆ รวมถึงสตัว์วิเศษมากตามไปด้วย บริเวณท่ีสัตว์

วิเศษชอบผลบุๆ โผล่ๆ มกัจะมผีูค้นอยู่ด้วย ท�าให้บรรยากาศคกึคกัย่ิงนกั 

ฉู ่เซวียนอั๋งพาน้องสาวและน้องชายปลีกตัวจากผู ้คนหมู ่มาก  

หลังจากเดินเลียบริมฝั่งน�้าสักระยะหนึ่งก็อุ้มน้องสาวและพาน้องชาย 

ไปหาที่ว่างตรงชายป่าเล็กๆ พอปูผ้าเรียบร้อยก็น่ังลง ด้านหลังมีต้นไม้

หลายต้น ด้านหน้ามแีม่น�า้เสีย่วฉู ่ดืม่ด�า่กับทวิทศัน์ในช่วงฤดสูารทต่อไปได้ 

"เหนื่อยและหิวหรือไม่" ครั้นนั่งเรียบร้อย ฉู่เซวียนอั๋งก็ถามน้องสาว

"ไม่เหน่ือย แต่หิวนิดหน่อยเจ้าค่ะ พ่ีใหญ่เอาของกินอะไรมาหรือ"  

ฉู่อีเหรินมองพี่ใหญ่อย่างรอคอย

พูดตามตรง สามปีมานี้นางกินยาลงไปในท้องมากที่สุด รองลงมา

ก็คอืข้าว ส่วนผกัใบเขยีวและเนือ้สตัว์นบัว่าไม่มากนกั กใ็ครให้นางกินไม่ได้ 

ตั้งหลายอย่างล่ะ

"มีพวกของดอง ขนมอบไม่ก่ีอย่าง พอให้เจ้ารองท้อง ถ้าหิวจริงๆ 
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พวกเราก็กลับเข้าเมืองไปกินข้าวที่หออิ๋งเซียงกัน" แม้จะไม่ได้วางแผน

ตั้งแต่แรกว่าจะไปกินข้าวในเมือง แต่ในเมื่อจะออกมาข้างนอกทั้งที 

ฉู่เซวียนอั๋งจึงอยากพาน้องชายและน้องสาวเดินเล่นให้ทั่ว ก่อนออกจาก

คฤหาสน์เขาจึงก�าชับพ่อบ้านไม่ต้องเตรียมอาหารเย็นส�าหรับพวกเขา  

เขาจะพาไปหออิง๋เซยีงทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุในเมอืง ได้ยนิว่าอาหารอร่อยทีสุ่ด 

และจะได้กินอาหารสดใหม่ที่เพิ่งปรุงสุกด้วย

"หออิง๋เซยีง?!" ฉูอ่เีหรนิและฉูเ่ซวียนฉไีด้ฟังแล้วต่างตาเป็นประกาย

เกิดเป็นคนเมอืงฉู ่ตัง้แต่เจ้าเมอืงระดบัสงูจนถึงขอทานน้อยสามขวบ 

ผู้ต�่าต้อยจะต้องเคยได้ยินชื่อหอน้ีอย่างแน่นอน ได้ยินว่าหออิ๋งเซียงมี 

สาขาย่อยตามเมอืงต่างๆ ซึง่ถนนท่ีตัง้หออิง๋เซยีงจะต้องเป็นถนนทีค่กึคกั

ที่สุดของเมืองนั้น

"อืม วันนี้พวกเราจะไปกินอาหารเย็นท่ีนั่น" ฉู่เซวียนอั๋งแบ่งกล่อง

ของว่างให้น้องชายและน้องสาว บอกพวกเขาให้ลองชิม

ฉู่อีเหรินกัดขนมอบค�าหนึ่ง ขนมรสชาติไม่เลวและหอมหวานยิ่ง  

แต่นางชอบขนมไข่มากกว่า

ฉู่เซวียนฉีกินขนมอบไม่กี่ค�าก็หมด 

"พี่ใหญ่ ได้ยินว่าจะไปกินที่หออิ๋งเซียงต้องจองก่อน ถ้าจู่ๆ ไปเช่นนี้

อาจจะไม่มีโต๊ะกระมัง"

"ก่อนออกมาข้าวานพ่อบ้านส่งคนไปจองให้พวกเราแล้ว" 

"พี่ใหญ่ช่างยอดเยี่ยมจริงๆ" มิเสียแรงที่เป็นพี่ใหญ่ ใส่ใจแม้กระทั่ง

เรื่องนี้ ฉู่อีเหรินแสดงสีหน้านับถือ

ฉู่เซวียนอั๋งย้ิมบางๆ ชั่วครู่ เขาลูบหัวนางและป้อนผลไม้เชื่อม 
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ชิ้นหนึ่งให้นาง รสชาติของมันเปรี้ยวๆ หวานๆ ดึงดูดนางได้มากกว่า

ขนมอบ ฉู่อีเหรินจึงวางขนมอบไว้ด้านข้าง เปลี่ยนมากินผลไม้เชื่อมแทน

สามพ่ีน้องกินของว่างไปพลางชืน่ชมทัศนยีภาพอนังดงามไปพลาง 

พูดคุยเล่นกันไปพลางอย่างมีความสุขยิ่ง

บทสนทนาส่วนใหญ่ของทั้งสามจะเป็นการตอบปัญหาน้องชาย

และน้องสาวของฉู่เซวียนอั๋ง 

ฉูเ่ซวยีนฉถีามถงึข้อสงสยัในการฝึกยุทธ์ ฉูเ่ซวียนอัง๋ก็อธิบายอย่าง

ละเอียด คิดในใจว่าค�าตอบของตนเองน่าจะช่วยน้องชายได้บ้าง 

ทั้งสามคนสนทนากันอย่างใจจดใจจ่อ ไม่ได้สังเกตว่าต้นไม ้

ด้านหลงัมีสตัว์สดี�าตวัเลก็ๆ โผล่ออกมา มนัโผล่หน้าออกมาด้อมๆ มองๆ 

หลายครั้งก็ไม่มีใครสังเกตเห็น จึงตัดสินใจพุ่งตัวออกมา เป้าหมายคือ 

จานขนมอบข้างตัวฉู่อีเหริน 

ตุบ!

"ระวัง!" ขณะที่สัตว์ตัวน้อยพุ่งออกมา ฉู่เซวียนอั๋งรีบอุ้มน้องสาว

อย่างตื่นตัว ขนมอบถูกฉกไป

เมือ่บกุครัง้เดียวก็ส�าเรจ็เช่นนี ้สตัว์ตวัน้อยพุ่งกลบัไปหลบหลงัต้นไม้

ทันทีพร้อมส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว 

"อย่าหนีนะ!" ฉู่เซวียนฉีรีบวิ่งตามไปทันที 

คาดไม่ถึงว่าสตัว์ตัวน้อยไม่ได้ว่ิงหนี ขาหน้าคว้าขนมอบ น�า้ลายไหล  

ยืนประจันหน้ากับฉู่เซวียนฉี สีหน้าเกรี้ยวกราด ทั้งยังค�ารามสองทีเพ่ือ 

ขู่เขาให้หนีไป

ฉู่เซวียนอั๋งอุ้มฉู่อีเหรินตามไป พอเห็นสัตว์ตัวน้อยแสดงท่าทาง
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ดุร้ายก็ยกมือขึ้นเตรียมโจมตี

"พี่ใหญ่ช้าก่อน!" ฉู่อีเหรินรีบห้ามเขาเอาไว้

"มีอะไรหรือ"

"พ่ีใหญ่ มนัตวัเลก็มาก แล้วก็น่ารกัด้วย ไม่ได้ตัง้ใจจะโจมตพีวกเรา

จริงๆ อย่าท�าร้ายมันเลยได้หรือไม่เจ้าคะ" ฉู่อีเหรินมองสัตว์ตัวน้อย  

ขนาดของมันพอๆ กับแมว มลีกัษณะคล้ายทัง้สุนัขและแมว สดี�ามอมแมม 

ทั้งตัว จึงอดขอร้องแทนมันไม่ได้

"พี่ใหญ่ มันไม่ได้โจมตีพวกเรา อย่าท�าร้ายมันเลยได้หรือไม่ขอรับ" 

ฉู่เซวียนฉีก็เอ่ยคล้อยตาม เขารู้สึกถูกชะตากับสัตว์น้อยตัวนี้เสียแล้ว 

"เจ้าชอบ?" ฉูเ่ซวียนอัง๋วางมอืลงพลางครุน่คดิไปมาว่าจบักลบัไปให้ 

ฉู่อีเหรินเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนก็ไม่เลว

"อืม พี่ใหญ่ วางข้าลง ข้าอยากพูดกับมัน" ฉู่อีเหรินขอร้องเขา

"ก็ได้ แต่ต้องระวังหน่อย สัตว์ตัวน้อยไม่มีเจ้าของเช่นนี้อันตราย 

ยิ่งนัก" ฉู่เซวียนอั๋งไตร่ตรองเล็กน้อยจึงวางน้องสาวลง แต่ตนเองก็เตรียม

ป้องกันอยู่ด้านข้าง หากมันกล้าท�าร้ายนาง เขาก็จะลงมือฆ่ามันทันที

ยามน้ีสัตว์ตัวน้อยมองพวกเขาอย่างดุร้ายเพ่ือป้องกันตนเอง  

แต่กลับไม่ดุร้ายใส่ฉู่อีเหรินแล้วก็ไม่ค�ารามใส่ฉู่เซวียนฉี 

ฉู่อีเหรินเดินเข้าไปใกล้มันก้าวหนึ่ง สัตว์ตัวน้อยถอยหลังหน่ึงก้าว

ทนัท ีแต่ไม่รูเ้พราะเหตใุดหัวเลก็ๆ นัน้จงึเอยีงมาแล้วก็หยุด ดวงตากลมๆ 

เป็นประกายจ้องมองฉู่อีเหริน

ฉู่อีเหรินเดินขึ้นหน้าอีกก้าว จากนั้นย่อตัวลง ย้ิมบางๆ มองมัน  

"เจ้าหิวแล้วใช่หรือไม่ รีบกินเสียเถิด ข้าไม่แย่งเจ้าหรอก"

Page ������������������ 1.indd   76 4/8/2563 BE   13:51



77

อ๋ินเชียนอวี่

"จริงหรือ" สัตว์ตัวน้อยร้องเสียงต�่าเสียงหนึ่ง

"จริงสิ"

"เจ้า...เจ้าฟังข้าออกหรือ!" สัตว์ตัวน้อยตะลึง

เป็นไปได้อย่างไร พวกเขาไม่เคยท�าพันธสัญญากัน มันก็พูด 

ภาษามนุษย์ไม่เป็น หนูน้อยนางนี้ฟังออกได้อย่างไร! 

"อืม ฟังออก" ฉู ่อีเหรินย้ิมตาหยี "เจ้าอยากกลับไปกับพวกเรา 

หรือไม่"

"นี.่..เจ้าอยากให้ข้าเป็นสตัว์ในครอบครองของเจ้าหรือ" สัตว์ตวัน้อย

ระแวดระวัง แต่ในตัวนางก็มีบางอย่างที่ท�าให้มันรู ้สึกอยากใกล้ชิด  

ขณะเดยีวกันก็มลีมหายใจทีน่่ากลวัอยู่บ้าง คล้ายกับ...เป็นลมหายใจของ

เผ่าพันธ์ุเดยีวกนั น่าแปลก เห็นชดัว่านางเป็นมนุษย์ จะมคีวามรูส้กึเช่นน้ี

ได้อย่างไร 

"ไม่ใช่" ฉู่อีเหรินส่ายหน้า

สัตว์ตัวน้อยเอียงคอ คิดไปคิดมาก็กินขนมอบสองสามค�า จากนั้น

จงึกระโดดเข้าไปในอ้อมกอดนาง หมายความว่ามนัยอมตามนางกลบัไป

"อ.ู..ข้าอยากกินขนมอบอย่างเมือ่ครูอ่กี" ขนมอบน่ันนุ่ม หวาน หอม 

มันไม่เคยกินมาก่อน อร่อยมาก

เมื่ออยู่ในอ้อมกอดนาง สัตว์น้อยแน่ใจว่าในตัวนางมีลมหายใจที่

แปลกประหลาด รุนแรงมากเสียจนท�าให้พวกสัตว์รู้สึกหวาดกลัว แต่ไม่รู้

เพราะเหตุใดมันยังรู้สึกอยากใกล้ชิดนางอย่างมาก มันควรจะเชื่อใจนาง 

รู้สึกว่านางไม่น่าจะท�าร้ายมันได้...นี่คือลางสังหรณ์ของมัน

"เดก็ด"ี พอได้ยินเสยีงอูๆ  จากสตัว์ตวัน้อย ฉูอ่เีหรนิก็ย้ิมแย้ม ลบูมนั
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ด้วยความปรารถนาดี จากนั้นก็ยืนขึ้นและอุ้มไปให้พี่ๆ ดู

"มันจะกลับไปกับพวกเราเจ้าค่ะ พวกเราเอาขนมอบป้อนมันได้ 

หรือไม่" ฉู่อีเหรินยิ้มตาหยี นางดีใจยิ่งนัก

นางใช้ความสามารถพิเศษที่นี่ได้เช่นกัน ฟังภาษาสัตว์วิเศษ 

ออกด้วยเช่นนี้ ช่างยอดเยี่ยมจริงๆ

"ได้" เขายังมองไม่ออกว่าสัตว์น้อยตัวนี้เป็นสัตว์วิเศษหรือไม่ ปกติ

สัตว์วิเศษจะไม่เข้าไปขโมยของกินในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน...มัน 

ไม่ควรจะเซ่อซ่าเช่นนั้น ดังนั้นมันอาจเป็นเพียงสัตว์น้อยธรรมดา คงไม่มี

อันตรายอะไร เมื่อครุ่นคิดได้ดังนั้นฉู่เซวียนอั๋งค่อยพยักหน้า 

"ขอบคุณพี่ใหญ่ เช่นนั้นพวกเรารีบกลับเถิดเจ้าค่ะ" ฉู่อีเหรินรีบเดิน

น�าหน้าไปทันที

"ได้" ฉู่เซวียนอั๋งและฉู่เซวียนฉีท�าได้เพียงเดินตามนาง

ฉู่อีเหรินคว้าโอกาสที่พวกเขาไม่ทันสังเกตเห็น กระซิบถามมันว่า 

"ข้าไม่รูว่้าเจ้าเป็นสตัว์อะไร แต่ว่าเมือ่ครูเ่จ้าพูดถึงข้อตกลง นัน่ก็แสดงว่า

เจ้าเป็นสัตว์วิเศษ เช่นนั้นเจ้ายอมเป็นสัตว์วิเศษของพ่ีชายข้าคนใด 

คนหนึ่งหรือไม่"

"เขาได้ เขาไม่ได้" 

คนที่ได้คือฉู่เซวียนฉี คนที่ไม่ได้คือฉู่เซวียนอั๋ง

ทันใดน้ันฉู่อีเหรินก็นึกถึงที่พ่ีใหญ่พูดเมื่อครู่ว่าเขาไม่มีพรสวรรค์

พิเศษที่จะกลายเป็นผู้วิเศษ 

หรือว่ำ...สัตว์น้อยตัวนี้รู้ว่ำใครเป็นผู้วิเศษได้หรือไม่ได้

"เจ้ารู้ว่าใครเป็นผู้วิเศษได้ ใครเป็นไม่ได้ใช่หรือไม่" ฉู่อีเหรินรีบ 
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ถามมันทันที

สัตว์น้อยแสดงสีหน้างุนงง มันแค่ใช้ลางสังหรณ์เท่านั้น

สตัว์น้อยไม่ตอบ ท�าให้ฉูอี่เหรนิผดิหวังเล็กน้อย แต่ช่ัวประเดีย๋วเดียว 

นางก็ถามอีก "เช่นนั้นเจ้ายินยอมหรือไม่"

สัตว์น้อยครุ ่นคิดก่อนจะถามนางกลับ "จะให้อาหารข้าทุกวัน  

ไม่ปล่อยให้ข้าหิว จะดูแลข้าอย่างดี ไม่ทารุณข้าใช่หรือไม่"

"แน่นอน"

"สัญญา?"

"ข้าสัญญา"

"เช่นนั้น...ก็ได้"

เพื่อไม่ให้ท้องหิว เพื่อของอร่อย สัตว์น้อยจึงยอมขายตัวเอง

"ขอบคุณนะ" ฉู่อีเหรินยิ้มอย่างดีใจ

"แค่มีสัตว์เลี้ยงท�าให้เจ้าดีใจถึงเพียงนี้" ฉู่เซวียนอั๋งมองน้องสาว  

เขาน่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วว่าฉู่อีเหรินมักจะเหงาอยู่ในห้องคนเดียว  

น่าจะหาสัตว์เลี้ยงมาเป็นเพื่อนนางตั้งแต่เนิ่นๆ

"เอ่อ...อืม พ่ีใหญ่ พวกเรากลับกันเลยได้หรือไม่เจ้าคะ" ฉู่อีเหริน 

ตอบรับอย่างขอไปที ก่อนจะเอ่ยถาม

"น้องฉี เจ้ายังอยากอยู่ที่ น่ีอีกสักพักหรือไม่" ฉู ่เซวียนอั๋งถาม 

ฉู่เซวียนฉีต่อ

"ในเมื่อนางอยากกลับ พวกเราก็กลับกันเถิด" ฉู ่เซวียนฉีเห็น 

ความคิดเห็นของน้องสาวเป็นส�าคัญ

"เช่นน้ันก็ได้" ฉูเ่ซวียนอัง๋รบีเก็บของทันท ีจากน้ันกวักมอืเรียกรถม้า
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ของตระกูลมา พี่น้องสามคนขึ้นนั่งบนรถม้าด้วยกัน

รอให้รถม้าเคลื่อนท่ีไปได้สักพัก ฉู่อีเหรินจึงถามฉู่เซวียนฉี "พ่ีเล็ก  

พี่รู้คาถาพื้นฐานหรือไม่"

"รู้" ส�าหรับเรื่องนี้คนในดินแดนล้วนรู้ดี

"เช่นนั้นพ่ีลองท�าพันธสัญญากับมันดูสิ" ฉู ่อีเหรินอุ ้มสัตว์น้อย 

ไปตรงหน้าเขา

"มนั?!" พ่ีเลก็ตะลงึตาค้าง มองสตัว์น้อยอย่างงงงนัแล้วก็มองไปทาง

พี่ใหญ่ ไม่รู้จะท�าเช่นไรดี

ท่องคำถำกับสัตว์ธรรมดำน่ะหรือ...ช่ำงดูโง่เง่ำเหลือเกิน

พ่ีใหญ่ท�าได้เพียงเอ่ยว่า "ฉูอ่เีหรนิ พวกเรายังไม่รูว่้ามนัใช่สตัว์วิเศษ

หรือไม่"

"ลองดูสิ ถึงไม่ส�าเร็จก็ไม่เป็นไร" ฉู่อีเหรินออดอ้อน "พ่ีใหญ่ พ่ีให้ 

พี่เล็กลองดูเถอะนะ" นางยิ่งอ้อนยิ่งคล่องปากขึ้น

"ก็ได้" ฉู ่เซวียนอั๋งทนไม่ได้ที่จะท�าให้น้องสาวผิดหวังจึงได้แต่ 

พยักหน้า จากน้ันปลอบน้องเล็กทางสายตา ให้เขาคิดเสียว่าเล่นกับ 

น้องสาว ไม่ต้องคิดอะไรมาก

ฉู่เซวียนฉีจึงเริ่มท่องคาถา

ใครจะคิดว่าสัตว์น้อยกลับทนรอไม่ไหว กระโจนไปด้านหน้า 

ฉู่เซวียนฉี กัดนิ้วมือเขาแผลหนึ่ง จากนั้นเกิดแสงสีขาวสว่างจ้าสาดส่อง

ออกจากรถม้า ร่องรอยการท�าพันธสัญญาปรากฏข้ึนที่เท้าฉู่เซวียนฉี 

ในเวลาเดียวกัน

การท�าพันธสัญญาส�าเร็จ!
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ฉู่เซวียนอั๋งงุนงงยิ่ง

ด้านฉู่เซวียนฉีก็งงเป็นไก่ตาแตก

ส่วนฉู่อีเหรินระบายยิ้มอย่างดีใจ

จากนั้นสัตว์น้อยก็ค�ารามเสียงต�่ากับเจ้านายสองเสียง 

'ข้ำหิวแล้ว อยำกกินเนื้อ อยำกกินอันนั้นที่หวำนๆ'

นี่ข้ำ...ข้ำได้ยินสัตว์วิเศษพูด?

โป๊ก! 

ด้วยความตกใจ ฉู่เซวียนฉีตัวเอียงไปชนกับผนังรถม้าทันใด 

"แค่กๆๆ"

"ง�่าๆๆ"

"งับๆๆ"

ห้องเล็กห้องหนึ่งในหออิ๋งเซียง มีสัตว์น้อยตัวด�าขลับกินไม่หยุดอยู่

บนโต๊ะ มันกินอาหารจานแล้วจานเล่า เด็กชายสองคน คนหนึ่งตัวโต  

คนหนึง่ตัวเลก็มองมนักินเอาๆ เด็กหญิงตวัน้อยอกีคนนัง่ไกลออกไปหน่อย 

ถือจานขนมกินไปพลางยิ้มตาหยีไปพลาง 

ฉู่เซวียนฉีมองมันอย่างเอาจริงเอาจัง แม้มันจะตัวเล็กมาก แต่มัน

เป็นสัตว์วิเศษของเขาแล้วจริงๆ เมื่อท�าพันธสัญญากับมันส�าเร็จ มันก็จะ

สามารถสื่อสารกับเจ้านายได้ ต่อไปเขาก็จะสื่อสารกับมันเช่นนี้ได้  

เขาแย้มยิ้มอย่างพอใจ

"อีเหริน เจ้ารู้ว่ามันเป็นสัตว์วิเศษหรือ" ฉู่เซวียนอั๋งมองสัตว์น้อย 

สกัพัก ไม่เข้าใจถึงสาเหตทุีน้่องสาวพามนัมาและยังพยายามให้น้องชาย
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ท�าพันธสัญญากับมัน ดังนั้นจึงหันไปถามนาง

"ไม่รู้หรอก" ฉู่อีเหรินที่เคยชินกับการปิดบังความสามารถพิเศษ  

เอ่ยขออภัยพี่ใหญ่ในใจ "ข้าแค่สนใจในวิธีการจะเป็นผู้วิเศษ จึงอยากให้

พ่ีเล็กลองดูเจ้าค่ะ" พอพูดถึงตรงน้ี นางก็กวักมือเรียกพ่ีใหญ่ แน่ใจว่า 

พ่ีเล็กยังเหม่อลอยมองสัตว์ในข้อตกลงของตน และกระซิบข้างหูพ่ีใหญ่

ว่า "พี่เล็กไม่ค่อยมีพรสวรรค์ในการฝึกยุทธ์ ดังนั้นข้าจึงหวังว่าพี่เล็กจะมี

อีกโลกหนึ่งท่ีให้เขาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มท่ี ท�าให้ความฝัน 

ของเขาเป็นจริง" และกลำยเป็นผู้เลิศล�้ำ

พอฉู่เซวียนอั๋งฟังก็เข้าใจทันที เขาลูบหัวน้องสาว แม้ฉู่อีเหรินน้อย

จะมีอายุเพียงสามขวบ แต่โดยส่วนใหญ่นางไม่เหมือนเด็กสามขวบ  

ไม่ร่าเรงิ ไม่ชอบเล่นเท่าทีค่วร แต่ฉูเ่ซวยีนอัง๋คดิว่านีเ่ป็นเพราะนางพักฟ้ืน

อยู่ในห้องเป็นเวลานาน กอปรกับหน่ึงปีมาน้ีนางอ่านหนังสือไม่น้อย  

อ่านเยอะ คดิเยอะ จงึแสดงออกคล้ายผูใ้หญ่ พอคดิมาถึงตรงน้ีฉู่เซวียนอัง๋ 

ก็รู้สึกปวดใจเล็กน้อย

"พ่ีใหญ่ พ่ีกับพ่ีเล็กอย่าเอาแต่ดูสัตว์วิเศษกิน พวกพ่ีก็กินด้วยสิ  

อีกสกัพักพวกเราไปสมาคมผูค้รองสตัว์วิเศษ ช่วยพ่ีเลก็สมคัรเข้าสมาคม 

ดีหรือไม่" ฉู่อีเหรินเอ่ยอย่างกระตือรือร้น

นางเองก็ยังไม่เคยไปที่สมาคม จะได้ไปเปิดหูเปิดตาบ้าง

"เจ้าไม่เหนื่อยหรือ" ฉู่เซวียนอั๋งเป็นห่วงสุขภาพฉู่อีเหริน หนึ่งปีมานี้

แม้สขุภาพนางจะดขีึน้มาก แต่ยังมโีรคเลก็ๆ น้อยๆ อยูบ่่อยครัง้ เขาเพียง

กังวลว่าจะท�าให้นางเหนื่อยและกลับไปนางจะป่วยอีก

"ไม่เหนื่อย" ฉู่อีเหรินส่ายหน้าย้ิมๆ แม้สีหน้านางจะยังขาวซีด แต่ 
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ดูมีก�าลังวังชามากทีเดียว "หากพ่ีเล็กเข้าร่วมสมาคมได้ ต่อไปก็จะ 

ไม่มีใครกล้ารังแกอีก" สมาคมเป็นแหล่งสนับสนุนที่ทรงอ�านาจทีเดียว

พอฉู่เซวียนอั๋งได้ยินดังนี้ก็เข้าใจทันที ฉู่อีเหรินคงกลัวว่าฉู่เซวียนฉี

จะโดนรังแกและถูกด่าว่าไม่เอาไหนอีก เมื่อมีสมาคมรับรอง ต่อไป 

ฉูเ่ซวยีนฉก็ีเป็นผูค้รองสตัว์วิเศษ ไม่มใีครกล้าดถููกเขาอกี แล้วมอีกีข้อหน่ึง

ทีฉู่อ่เีหรนิไม่รู ้แต่ฉูเ่ซวียนอัง๋รูด้ ีนัน่ก็คอืผูค้รองสตัว์วิเศษท่ีมาจากตระกูล

นักยุทธ์ใดก็ตามจะได้รับความสนใจและให้ความส�าคัญไม่ด้อยไปกว่า

นักยุทธ์ยอดฝีมือ ตระกูลฉู่ก็เป็นเช่นนี้ หากฉู่เซวียนฉีกลายเป็นผู้ครอง 

สตัว์วเิศษ ต่อไปท่านพ่อก็ไม่กล้าทอดทิง้อกีและไม่กล้าแม้กระทัง่สัง่สอนเขา 

ต่อหน้าลูกหลานสกุลฉู่

อีเหรินน้อย...แม้จะได้ออกจำกเรือนเฉิงจู๋น้อยมำก แต่คล้ำยกับ 

ล่วงรู้ไปเสียทุกอย่ำง!

"ฉูอี่เหรนิ เจ้ากลวัคนอืน่จะหวัเราะเยาะ รังแกเจ้าหรือไม่" ฉู่เซวียนอัง๋ 

ถามด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน

"ไม่กลัวเจ้าค่ะ" ฉู่อีเหรินยิ้มตาหยี

"เพราะเหตุใด" ฉู่เซวียนอั๋งประหลาดใจยิ่งนัก

"ข้ามีพ่ีใหญ่ ตอนน้ีก็เพ่ิมพ่ีเล็ก ต่อไปไม่มีใครกล้ามาเหิมเกริม 

ต่อหน้าข้าแน่นอน!" ฉู่อีเหรินชูหมัดน้อยๆ ดูท่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง 

ฮ่ำๆๆ ข้ำจะต้องท�ำปณิธำนน้ีให้เป็นจริง แม้จะเป็นคนไม่เอำไหน  

ก็ต้องเป็นอย่ำงทระนง

ขั้นแรกจะต้องหำคนหนุนหลังที่ดี พึ่งต้นไม้ใหญ่ตำกลมเย็นๆ

"เจ้าน่ี..." ก�ำลังคิดอะไรอยู่กันแน่...ฉู่เซวียนอ๋ังจนต่อถ้อยค�า ทว่า 
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ขอแค่ฉู่อีเหรินมีความสุขก็พอแล้ว

ดงัน้ันฉูเ่ซวียนอัง๋จงึสัง่เสีย่วเอ้อร์ในหออิง๋เซยีงให้น�าอาหารอกีไม่ก่ีอย่าง 

มาเพ่ิมเพ่ือกินกบัฉูเ่ซวยีนฉ ี เพราะสตัว์น้อยกินอาหารทัง้โต๊ะทีส่ั่งก่อนหน้าน้ี 

เสียเรียบแล้ว 

มันมีขนำดแค่ครึ่งแขน ท้องของมันท�ำด้วยอะไรกันแน่ ไยจึงกิน...

อำหำรทั้งโต๊ะได้...

"เอ่อ..." หลังมันกินอิ่มแล้วยังนอนแผ่บนโต๊ะ ขาชี้ฟ้า และเรออย่าง

สบายอกสบายใจ

ฉูเ่ซวียนอัง๋มองด้วยความจนใจ ฉูเ่ซวียนฉอ้ีาปากค้างด้วยความทึง่ 

มีเพียงฉู่อีเหรินท่ีกินขนมในจานตนเองหมดแล้ว จากนั้นก็ปีนข้ึนเก้าอี้ 

นอนคว�่าหน้าลงบนโต๊ะพลางเอื้อมมือไปเกาพุงมัน

"ข้าอิ่ม อย่าเพิ่งมาแกล้งข้า!" สัตว์น้อยประท้วง

ฉู่อีเหรินไม่สนใจค�าเตือนของมัน ยังคงเกาพุงมันเล่นต่อไปพลาง

ถามพี่เล็ก "พี่เล็ก ตั้งชื่ออะไรให้มันดี"

"ช่ือ?" ฉู่เซวียนฉีเพ่ิงนึกได้ เขาควรจะตั้งชื่อให้สัตว์วิเศษ แต่ต้อง 

ถามมันก่อน เขาจึงพูดกับสัตว์น้อยในใจ 

เจ้ำมีชื่อหรือไม่

'ไม่มี'

เช่นนั้น...ชื่อว่ำ 'ด�ำน้อย' ดีหรือไม่

'ไม่เอำ ฟังไม่มีอ�ำนำจเอำเสียเลย' สัตว์น้อยปฏิเสธ

"พ่ีเลก็ พ่ีดสู ิหวัมนัมขีนกระจกุหน่ึง ดคูล้ายเปลวไฟน้อยๆ ตัง้ชือ่ให้

มันว่า 'เปลวอัคคี' ดีหรือไม่" ฉู่อีเหรินอุ้มสัตว์ตัวน้อยที่นอนแผ่อยู่บนโต๊ะ
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ขึ้นมา น�าไปด้านหน้าพี่เล็กพลางเอ่ยอย่างตื่นเต้น

อนัทีจ่รงิขนกระจกุนัน้ไม่ค่อยสะท้อนแสงภายใต้แสงไฟ ออกสีทองเข้ม  

อยู่ท่ามกลางขนสีด�าขลับ ไม่สังเกตให้ดีก็จะมองไม่ค่อยออก

"ดสี!ิ" พอฉูเ่ซวียนฉมีองไป คล้ายกับเปลวไฟน้อยจริงๆ จงึพยักหน้ารบั 

ทันที แล้วมองไปทางพี่ใหญ่ "พี่ใหญ่ว่าดีหรือไม่"

"ขอแค่เจ้าชอบก็พอ" ฉูเ่ซวียนอ๋ังตบไหล่น้องชายเพ่ือบอกให้กินเรว็ๆ 

แล้วพวกเขาจะเตรียมตัวไปสมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษกัน

ครั้งนี้ไม่ต้องนั่งรถม้า เพียงเดินไปไม่นานก็ถึงสมาคมแล้ว เพราะ 

ที่ตั้งของสมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษอยู่ห่างจากหออิ๋งเซียงร้อยกว่าหมี่ 

เสมือนอยู่ติดกันอย่างไรอย่างนั้น

ที่มีคนกล่าวว่า 'ถนนท่ีมีหออิ๋งเซียงจะต้องเป็นถนนที่คึกคักท่ีสุด 

ในท้องถิ่นนั้นๆ' ประโยคนี้ไม่ได้กล่าวอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยแน่นอน เริ่มแรก

สมาคมเป็นองค์กรที่ทรงอ�านาจ รู ้ทั่วกันในดินแดนเทพยุทธ์ จุดเด่น 

ของแต่ละเมอืงจะต้องชดัเจนย่ิงนัก บงัเอญิเพราะอาหารอร่อยของหออิง๋เซยีง 

เป็นที่ชื่นชอบของเหล่าบัณฑิต ผู ้ดีมีตระกูล รวมถึงพวกชนชั้นสูง 

ในสมาคม เพ่ือสะดวกในการทานอาหาร แน่นอนว่าหออิ๋งเซียงย่ิงอยู ่

ใกล้สมาคมยิ่งดี

ดังนัน้ถนนทีเ่ป็นศูนย์รวมของสมาคมต่างๆ และหออิง๋เซยีงไม่คกึคกั

สิแปลก!

หลังจากกินอิ่ม ฉู่เซวียนอั๋งก็อุ้มน้องสาว สัตว์ตัวน้อยเกาะบนไหล ่

ฉู่เซวียนฉี พากันเดินไปทางสมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษ

"ถึงแล้ว" 
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เกือบหน่ึงเค่อต่อมา ฉูเ่ซวียนอ๋ังและน้องๆ ก็มาถึงหน้าประตสูมาคม

ผู้ครองสัตว์วิเศษแล้ว 

หน้าประตูสมาคมสร้างอย่างย่ิงใหญ่และน่าเกรงขาม มีรูปปั้นหิน 

สีเขียวแกะสลักเป็นรูปสิงโตและเสืออย่างละตัวตั้งขนาบข้าง ทั้งสามคน

เดินเข้าไป

ภายในห้องโถงมเีพดานสงู ลกัษณะโอ่อ่า นอกจากมเีสาหนิรปูสตัว์

ไม่ก่ีต้นก็ไม่มสีิง่อืน่ตกแต่งเกินความจ�าเป็น ทว่าครัน้ย่างเท้าเข้าไป ท�าให้

รู้สึกได้เองถึงความโอ่โถงและน่าเกรงขามยิ่ง 

ห้องโถงมีผู้คนมากมาย คนจ�านวนมากกว่าครึ่งจะน�าสัตว์วิเศษ 

มาด้วย ด้านในวางโต๊ะยาวตัวหนึ่ง เป็นฝ่ายต้อนรับชั้นหนึ่ง

ในสมาคมมีคนเข้ามาติดต่อเป็นประจ�า ผู้วิเศษพาสัตว์วิเศษมา

ด�าเนินการ แล้วยังมีนักล่าจับสัตว์วิเศษมาท�าการซื้อขายที่นี่ หรือผู้ใหญ่

พาลูกมาเย่ียมชม โดยสรุปแล้วที่นี่มีคนรูปแบบต่างๆ นานาปรากฏ แต่

การที่จะมีเด็กอุ้มเด็กมาด้วยกันเช่นพวกเขานั้นแทบไม่มี 

แม้ทุกคนจะรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างที่เด็กสามคนมาด้วยกันโดยท่ี 

ข้างกายไม่มีผู ้ใหญ่พามาและไม่มีสัตว์วิเศษ มีเพียงสัตว์เลี้ยง แต่ก็ 

ไม่มีใครสอดรู้สอดเห็นถึงขั้นวิ่งเข้ามาถามพวกเขาว่ามาด้วยเหตุอันใด  

ดังนั้นฉู่เซวียนอั๋งสามพี่น้องจึงรีบเดินไปยังโต๊ะของคนต้อนรับ 

"ท่านคือ...คุณชายใหญ่สกุลฉู่ มีเรื่องอะไรหรือ" คนต้อนรับสายตา

เฉียบแหลมนัก จ�าฉู่เซวียนอั๋งได้ทันที 

สกุลฉู่เป็นตระกูลนักยุทธ์ชื่อเสียงเลื่องลือในดินแดนเทพยุทธ์ คน 

ในเมืองฉู่ไม่มีใครไม่รู้จัก แล้วหนึ่งในยอดฝีมือที่โด่งดังที่สุด ฉู่เซวียนอ๋ัง 
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ก็นับว่าเป็นอนัดบัต้นๆ แม้เขาไม่ใช่ผูวิ้เศษ แต่ผูเ้ลศิล�า้ทกุคนต่างเลือ่มใส 

นักยุทธ์อายุสิบขวบสามารถผ่านถึงขั้นดิน ระดับเจ็ด แม้ขณะนี้เขามีอายุ

สิบเอ็ดขวบ ก็เป็นที่นับถือของผู้คนเช่นกัน 

"คุณชายใหญ่สกุลฉู่? ยอดฝีมือที่อายุน้อยท่ีสุดในสกุลฉู่?!" คนท่ี 

อยู่ใกล้โต๊ะของคนต้อนรับพอได้ยินค�าเรียกขานของคนต้อนรับก็แอบ 

กรดีร้องเบาๆ พลางเอ่ยถามขึน้ทนัที คนอืน่ท่ีได้ยินเสยีงจงึเดนิมาเมยีงมอง 

ในทันใด

ยอดฝีมือสกุลฉู่? 

ต้องท�ำควำมรู้จักสักหน่อยแล้ว

"น้องชายข้ากลายเป็นผู้ครองสัตว์วิเศษ โปรดช่วยจัดการพาเขาไป

ทดสอบด้วย" ฉูเ่ซวียนอัง๋ไม่ได้สนใจสายตาประเมนิจากทกุคนทัง้ต่อหน้า

และลับหลัง เขาเอ่ยกับคนต้อนรับอย่างใจเย็น

น้องชำย?

ผู้ครองสัตว์วิเศษ?

สายตาของทุกคนเคลื่อนไปเล็กน้อย ก่อนจะมองไปทางฉู่เซวียนฉี

ที่เตี้ยกว่าเขา

น้องชำยคนนี้ดูท่ำอำยุรำวหกเจ็ดขวบกระมัง 

เขำเป็นผู้ครองสัตว์วิเศษ?! 

มีสัตว์วิเศษแล้ว?!

คงไม่ใช่...สัตว์เลี้ยงตัวนั้นที่คล้ำยแมวนั่นกระมัง 

นั่นคือสัตว์วิเศษ?!

มคีนสงสยั และมคีนล้อมเข้ามามากขึน้อย่างเงยีบๆ ด้วยอยากดวู่า
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เกิดอะไรขึ้น

"เอ่อ...ได้" คนต้อนรับก็ไม่อยากเชื่อเช่นกัน แต่การเป็นผู้ครอง 

สัตว์วิเศษไม่เก่ียวข้องกับอายุ ต้องดูว่ามีพลังวิเศษหรือไม่ ดังน้ันเขาจึง

ตะลงึไปชัว่ครู ่ก่อนจะเริม่สอบถามอย่างมแีบบแผน "ขอทราบชือ่ของท่าน

และอายุ"

"ฉู่เซวียนฉี เจ็ดขวบ"

"เพิ่งเจ็ดขวบเอง?" คนด้านข้างแอบโห่ร้องอย่างตะลึง

คนต้อนรับรู้หน้าท่ีดี ไม่สนใจเสียงเจี๊ยวจ๊าวของผู้อื่น หันไปหยิบ 

ป้ายหยกที่ใช้ทดสอบพลังวิเศษจากชั้นวางของด้านหลังส่งให้ฉู่เซวียนฉี

"โปรดก�าแผ่นหยกไว้ แล้วถ่ายเทคาถาวิเศษ"

"ได้" ฉูเ่ซวียนฉกี�าแผ่นหยก ขณะท่ีท่องคาถาอยู่ในใจเงยีบๆ เลอืดลม 

ในร่างกายก็หมุนเวียนไปด้วย แผ่นหยกในมือส่องแสงสว่างบาดตา 

ในทันใด

"เป็นพลังวิเศษ!"

"เขาเป็นผู้วิเศษจริงๆ!"

แม้คนส่วนใหญ่ในสมาคมล้วนมีพลังวิเศษ แต่พอเห็นมีผู้วิเศษ 

เพ่ิมขึ้นอีกคน ทุกคนก็ยังคงตื่นเต้นยิ่งนัก แน่นอนว่าจะต้องมีคนอิจฉา

ด้วย

"คุณชายเล็กสกุลฉู ่ โปรดเดินไปด้านหลังกับข้า" หลังจากเอา 

แผ่นหยกคืนมา คนต้อนรับก็เดินออกมา ท่าทางเคารพนบนอบต่อ 

ฉู่เซวียนฉี จากนั้นก็บอกกับฉู่เซวียนอั๋งว่า "คุณชายใหญ่สกุลฉู่ รบกวน

ท่านกับคุณหนูท่านนี้รอที่นี่สักครู่" คนต้อนรับเดินน�าเขาไปยังเก้าอี้นั่งรอ
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ด้านข้าง จากนั้นก็พาฉู่เซวียนฉีไปสนามทดสอบด้านหลัง

ฉู่เซวียนฉีเพ่ิงเข้าไปไม่นาน จู่ๆ ก็มีเสียงสัตว์ดุร้ายดังออกมาจาก

ข้างใน

"โฮ่ว!"
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4

"โฮ่วๆ!"

หนึ่งเสียงไม่พอ จึงร้องอีกสองที ทุกคนในห้องโถงล้วนได้ยิน  

ต่างตื่นตระหนกไปตามๆ กัน

"เกิดอะไรขึ้น!"

"นี่เป็นเสียงสัตว์วิเศษชนิดใดกัน"

"สัตว์วิเศษของคุณชายน้อยคนเมื่อครู่นี้หรือ"

"เป็นไปไม่ได้ เมื่อครู่เขาไม่ได้น�าสัตว์วิเศษเข้าไปเลยนะ"

"ถ้าสัตว์วิเศษอยู่ในอากาศ ท่านไม่มีทางมองเห็น"

"ไม่ใช่ เมื่อครู่เขามีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งบนไหล่"

"ท่านคงไม่คิดว่าสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆ น้ันจะค�ารามเสียงเกร้ียวกราด

ได้กระมัง"

"จริงสิ เด็กน้อยเพ่ิงอายุเท่าไรเอง ไม่มีทางมีสัตว์วิเศษที่มีเสียง 
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ทรงพลังเช่นนี้ได้!"

"เช่นนั้นเสียงค�ารามนี้..."

หลงัจากทีทุ่กคนตะลงึ ก็ยังเดาไม่ออกว่าด้านในเกิดอะไรขึน้กันแน่

"อูๆ ๆ..." เหล่าผูวิ้เศษท่ีมสีตัว์วิเศษอยู่ข้างกาย เมือ่หย่ังถึงความรู้สกึ

ของพวกมนัผ่านจติทีเ่ชือ่มกัน ก็รบัรูไ้ด้อย่างชดัแจ้งว่าพวกมนัตวัสัน่และ

หวาดกลัว 

สัตว์วิเศษจะรู้สึกถูกข่มขู่หรือท�าให้ตกใจกลัวจนตัวสั่นเมื่อพบกับ

สัตว์วิเศษที่มีสายเลือดบริสุทธิ์กว่าหรือล�าดับขั้นสูงกว่าตน

บรรดาผู้วิเศษย่ิงท่ึงกันเข้าไปใหญ่ ไม่รู้ว่าเสียงค�ารามนั้นมาจาก

สัตว์วิเศษชนิดใดกันแน่ 

ทุกคนมองไปทางคุณชายใหญ่สกุลฉู ่ที่ น่ังอยู่ตรงน้ัน ท่าทาง 

ไม่ตึงเครียดเลยแม้แต่น้อย จึงอดคาดเดาต่อไปไม่ได้ 

หรือว่ำประมุขตระกูลฉู ่จับสัตว์วิเศษข้ันสูงอะไรได้ จำกนั้นก็ 

ให้ลูกชำยตนเองท�ำพันธสัญญำกระมัง

ทุกคนมองไปทางฉู่เซวียนอั๋ง คาดเดากันไปต่างๆ นานา อันที่จริง

ในใจฉู่เซวียนอั๋งก็กังวลอยู่บ้าง แม้จะไม่แสดงออกทางสีหน้า 

สัตว์น้อยตัวนั้นสามารถค�ารามเสียงดังเช่นนี้ได้เลยหรือ พอเขา

นึกถึงท่าทางตอนมันกินอิ่ม เรอ นอนแผ่พุงยกขาช้ีฟ้า ฉู่เซวียนอั๋งก็รู้สึก

จนปัญญาอยู่บ้าง เหตุใดจึงนึกไม่ถึงว่ามันจะทรงพลังเพียงนี้

เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า ฉู่เซวียนอั๋งยังคงนั่งอย่างเคร่งขรึม อุ้ม 

ฉู่อีเหรินที่เกือบจะหลับพลางตบหลังนางเบาๆ

"เหนื่อยแล้วก็นอน ไม่ต้องกังวล" เขาปลอบโยนน้องสาว
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"ได้" ฉู่อีเหรินพยักหน้า หลับตาพิงพี่ใหญ่ ลมหายใจรวนเรอยู่บ้าง 

ตัวร้อนรุมๆ คล้ายเป็นลางบอกเหตุว่านางก�าลังจะป่วย แต่ก็พยายาม

ควบคุมไม่ให้ตัวสั่นด้วยกลัวจะท�าให้พี่ใหญ่ตื่นตระหนก

ผ่านไปอีกราวสองเค่อ ในที่สุดคนต้อนรับที่เข้าไปเมื่อครู่ก็ออกมา 

เดินตรงมาท่ีด้านหน้าฉู่เซวียนอั๋ง กระซิบหลายประโยคอย่างเคารพ

นบนอบ จากนั้นฉู่เซวียนอั๋งก็อุ้มน้องสาวและยืนขึ้น เดินตามคนต้อนรับ

เข้าไปด้านใน 

ทุกคนมองอย่างงุนงงและแปลกใจยิ่งนัก "เกิดอะไรขึ้นกันแน่" 

คนต้อนรับคนนั้นดูใจดีอยู่บ้าง เลยหันไปบอกพวกเขา  

คนต้อนรับพาฉู ่เซวียนอั๋งเดินตรงไปยังห้องโถงด้านข้างท่ีอยู่ 

ด้านหลัง ไม่ได้พาไปยังสนามทดสอบ ที่นี่คือสถานที่ที่สมาคมใช้ต้อนรับ

แขกเหรื่อ 

ฉูเ่ซวียนอัง๋อุม้ฉูอ่เีหรนิเดนิเข้าไป ภายในห้องนัน้มคีนสามคนนัง่อยู่ 

นอกจากฉู่เซวียนฉี ยังมีบุรุษอีกสองคนอายุราวย่ีสิบห้าถึงสามสิบปี  

หนึง่ในนัน้น่ังฝ่ังเดียวกับฉูเ่ซวียนฉ ีท่วงท่าสง่างาม อวัยวะทัง้ห้าบนใบหน้า

ดูอ่อนโยนหล่อเหลา สวมชุดสีฟ้า สายตาอบอุ่น คลี่ยิ้มบางๆ รอยยิ้มนั้น

มีความเป็นกันเอง ดูสบายอยู่บ้าง ทว่ากลับแฝงอ�านาจน่าย�าเกรงไว้  

ไม่มีใครกล้ามองข้าม

ฉู่อีเหรินมองอย่างแปลกใจพลางวิจารณ์อยู่ในใจ คนผู้นี้ท่าทาง

เอาแต่ใจตนเองและมีบุคลิกอบอุ่นยิ่งนัก 

พอนางมองอีกคนหนึ่ง คนนี้นั่งไกลออกไปอีกหน่อย ถือว่านั่งอยู ่
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ตรงมุมห้อง คล้ายไร้ตัวตน แต่กลับรู้สึกถึงความย่ิงใหญ่ ท�าให้ไม่มีใคร

กล้าละเลย เขาสวมชุดสีเทาเงิน ทั่วทั้งร่างแผ่กลิ่นอายเย็นชาที่ท�าให้รู้สึก

เหินห่างเป็นพันลี้ ท่าทางการนั่งสบายๆ แสดงให้เห็นถึงนิสัยเฉพาะตัวที่

มักกระท�าการอย่างบ้าคลั่ง อวัยวะทั้งห้าบนใบหน้าราวแกะสลักได ้

อย่างสมบูรณ์แบบและประณีต ขับเน้นความเย็นชายิ่งขึ้น ท�าให้พอมอง

แต่ไกลไม่กล้าเข้าหา มองจากใบหน้าท่ีขมวดคิว้เลก็น้อยก็พอมองออกว่า

เขาคล้ายจะไม่อยากนั่งต่อไป แต่ยังนั่งน่ิงไม่จากไปไหน เพียงเพราะ 

ท่านอารูปงามที่สวมชุดสีฟ้าคนนั้นใช้สายตาขอร้องให้เขาอยู่ต่อ 

ฉู ่อีเหรินคิดว่าคนผู ้น้ีเย็นชาอย่างย่ิง แต่หากเป็นคนที่เขาให ้

ความส�าคัญแล้ว เขาจะยอมละทิ้งความดื้อดึงถือดีของตนเอง ถือว่าเป็น

คนที่ใช้ความรู้สึกเป็นใหญ่ 

ขณะท่ีฉู่อีเหรินประเมินท่านอารูปงามสองคน พวกเขาก็มองมา 

ที่พวกนางแวบหนึ่ง โดยเฉพาะท่านอาที่สวมชุดสีเทาเงิน จ้องนางคล้าย

ขมวดคิ้วอยู่ชั่วครู่ จากนั้นสายตาก็แสดงถึงการใคร่ครวญ

ฉู่อีเหรินไม่รู้จักคนสองคนน้ีก็เลยไม่ได้คิดอะไรมาก เพียงแต่ซบ 

พี่ชายแล้วก็มองพี่เล็ก 

"เจ้าคือพ่ีใหญ่ของฉูเ่ซวียนฉ ีคณุชายใหญ่สกุลฉู ่นามว่าฉูเ่ซวียนอัง๋ 

แล้วเจ้าก็คือน้องสาวที่ฉู ่เซวียนฉีรักมาก นามว่าฉู่อีเหรินใช่หรือไม่"  

ท่านอารปูงามท่ีสวมชดุสฟ้ีาย้ิมแย้มพลางแนะน�าตนเอง "ข้าคอืเฟิงเหย่ียน  

เปน็หนึง่ในผูอ้าวโุสของสมาคมผู้ครองสตัว์วเิศษ เมื่อครูห่ลังจากทดสอบ

เซวียนฉีเสร็จสิ้น ข้ารับเขาเป็นลูกศิษย์แล้ว แต่ฉู่เซวียนฉีหวังว่าจะได้ 

รับความยินยอมและสนับสนุนจากพวกเจ้า"
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ฉู่เซวียนอั๋งและฉู่อีเหรินตะลึงมองฉู่เซวียนฉีพร้อมกัน

เพ่ิงผ่ำนกำรทดสอบ คำดไม่ถึงว่ำกรำบไหว้อำจำรย์เรียบร้อยแล้ว 

ช่ำงรวดเร็วเหลือเกิน

"น้องฉี เจ้ากราบไหว้ผู้อาวุโสเฟิงเป็นอาจารย์แล้ว?"

ฉู่เซวียนฉีและฉู่อีเหรินไม่รู้ ทว่าฉู่เซวียนอั๋งกลับรู้ดี เฟิงเหย่ียนคือ 

ผูอ้าวุโสในสมาคมผูค้รองสตัว์วิเศษท่ีอายุน้อยท่ีสดุ เป็นผูบ้ญัชาสตัว์วิเศษ

ระดับเจ็ด สัตว์เทพที่ครอบครองคือสิงโตมรกตที่มีพลังปกป้องสูงมาก  

เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังในดินแดนเทพยุทธ์

"ใช่" ฉู่เซวียนฉีพยักหน้า หวังว่าพี่ใหญ่จะไม่คัดค้าน

"ยินดีด้วย" ฉู่เซวียนอั๋งรู้สึกยินดีกับน้องชายจากใจจริง นี่คือโอกาส 

มีอาจารย์เช่นน้ีต่อไปคงไม่ล�าบากนัก พอคิดถึงจุดน้ีฉู่เซวียนอ๋ังก็ค�านับ

เฟิงเหย่ียนด้วยความเคารพ "ผูอ้าวุโสเฟิง วันนีน้้องฉเีพ่ิงกลายเป็นผูค้รอง

สัตว์วิเศษ ยังไม่เข้าใจเรื่องราวอีกมากมาย รบกวนท่านเอาใจใส่สั่งสอน

เขาด้วย ฉู่เซวียนอั๋งขอขอบคุณท่าน ณ ที่นี้"

"เขาเป็นลูกศิษย์ข้า จนถึงขณะนี้ข้ามีเขาเป็นลูกศิษย์เพียงคนเดียว 

ข้าจะต้องตั้งใจสั่งสอนเขาแน่นอน เจ้าไม่ต้องกังวล" เฟิงเหยี่ยนเอ่ยยิ้มๆ

เฟิงเหย่ียนก็เคยได้ยินเรื่องของฉู่เซวียนอั๋ง แน่นอนว่าเขาจะต้อง 

รักและทะนุถนอมเด็กที่มีพรสวรรค์เช่นน้ี เขามองออกว่าฉู่เซวียนอั๋ง 

รกัและปกป้องน้องชายน้องสาวอย่างย่ิง โดยเฉพาะเดก็หญิงตวัน้อยท่ีเขา

อุ้มไว้ในอ้อมกอดขณะนี้

เพียงแต่ว่า...เด็กหญิงสภาพย�่าแย่ ไม่เพียงแค่หน้าซีดเผือด ยังมี

เม็ดเหงื่อเกาะตามหน้าผาก คล้ายมีโรครุมเร้า...
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"อุ ้มนางมานี่" ท่านอารูปงามที่นั่งอยู่ตรงมุมห้องซึ่งก่อนหน้าน้ี

เงียบกริบมาตลอดจู่ๆ ก็เอ่ยปาก ไม่เพียงท�าให้พ่ีน้องสกุลฉู่ตกอกตกใจ 

แม้แต่เฟิงเหยี่ยนยังตะลึงไปเล็กน้อย

"ผู้อาวุโส..." ฉู่เซวียนอั๋งเอ่ยเรียกเพราะอยากยืนยันค�าพูดของเขา

อีกครั้ง ผู้อาวุโสท่านนี้ดูท่าเป็นคนเข้าหาได้ยาก เหตุใดจึงอยากเห็น 

ฉู่อีเหรินใกล้ๆ กัน

"อุ้มนางมาน่ี" เขาบอกอีกครั้ง น�้าเสียงเหมือนกับเมื่อครู่ ไม่สนใจ 

ที่คนอื่นมองมาอย่างตะลึงงันเลย

"อุ ้มนางไปเถิด" เฟิงเหย่ียนที่เห็นว่าฉู ่เซวียนอั๋งละล้าละลังจึง 

ใช้สายตาบอกให้เขาสบายใจว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มีเจตนาร้าย

ฉู่เซวียนอั๋งจึงอุ้มน้องสาวไปด้านหน้าเขา

บุรษุผูน้ั้นท่ีเรยีกพวกเขาเข้าไปหาเพียงมองแต่ฉู่อเีหรินท่ีหน้าขาวซดี  

ไม่ได้มองดูฉู่เซวียนอั๋งแม้แต่น้อย "เจ้าเป็นเช่นนี้มานานเท่าใดแล้ว"

ฉู่อีเหรินช้อนตาขึ้นมองเขา ดวงตาด�าขลับใสแจ๋วไม่ขลาดกลัว

แม้แต่น้อย ท�าให้บุรุษผู้นั้นพลันรู้สึกคาดไม่ถึงอยู่บ้าง และมีความรู้สึก

สงสัยขึ้นมาบางเบา  

"น่าจะ...ตั้งแต่เกิด ก็เป็นเช่นนี้แล้ว" นางตอบ

"ยื่นมือออกมา" บุรุษผู้นั้นเอ่ยอีกครั้ง

ฉู่อีเหรินพยักหน้า ยื่นมือขวาออกไป

บรุษุผูน้ัน้จบัข้อมอืน้อยๆ เห็นชดัว่านางเจบ็ปวด ใบหน้าย่ิงซดีเผอืด 

ทว่าไม่ได้แสดงสหีน้าอะไรออกมาแม้แต่น้อย รูส้กึชพีจรของนางก�าลงัเต้น 

ประกายบางอย่างแวบผ่านดวงตาเฉียบแหลมนั้น 
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"เจ้ากลัวตายหรือไม่" จู่ๆ เขาก็ถามขึ้น

ฉู่อีเหรินไม่ตกใจเท่าไร แต่พี่น้องสกุลฉู่กลับฟังแล้วตะลึงพรึงเพริด 

ดวงตาสองคู่จ้องไปทางบุรุษผู้นั้นอย่างตื่นตระหนกพร้อมกัน

"กลวันดิหน่อย แต่กค็ล้ายกบัว่าไมก่ลวัมาก" ฉูอ่เีหรนิตอบตามตรง

"กลัวก็คือกลัว ไม่กลัวก็คือไม่กลัว ไม่มีคล้ายกับว่า" ความหมาย

ของเขาคือนางจะต้องตอบอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชัดเจน

ฉู่อีเหรินระบายยิ้มออกมาอย่างอ่อนแรง

"ถ้าเป็นไปได้ แน่นอนว่าข้าคาดหวังให้ตนเองมีชีวิตรอดต่อไป  

แล้วข้าก็จะพยายามมุ่งหน้าสู่เป้าหมายนี้ แต่ถ้าหากไม่รอดจริงๆ ข้าก็จะ

ยอมรับผลลัพธ์นั้น"

บรุษุผูน้ัน้แสดงสหีน้าพอใจเลก็น้อย แม้แต่เฟิงเหย่ียนยังคดิไม่ถึงว่า

นางจะตอบค�าถามเช่นนี้

"ปีนี้เจ้ากี่ขวบ"

"สามขวบ"

เพ่ิงสำมขวบก็กล่ำววำจำเช่นนี้ได้ นี่เป็นควำมฉลำดล้นเหลือตำม

ธรรมชำติหรือพ่อแม่ท่ีสอนนำงมำเก่งกำจนัก เฟิงเหยี่ยนรู้สึกปวดเศียร

เวียนเกล้าขึ้นมาเล็กน้อย

"ผูอ้าวุโส ท่านรูส้าเหตกุารป่วยของน้องสาวข้าใช่หรือไม่ ท่านรกัษานาง 

ได้หรือไม่" ฉู่อีเหรินอาจจะยอมรับอย่างสงบได้ แต่ฉู่เซวียนอั๋งรับไม่ได้  

เขาไม่อาจมองน้องสาวท่ีตนคอยฟูมฟักดูแลมาตั้งแต่เกิดจากโลกนี้ไป 

กับตาตนเอง นางยังไม่ทันเติบโต ไม่ทันได้เรียนรู้ชีวิต ช่างไม่ยุติธรรม 

ต่อนางเอาเสียเลย
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บุรุษผู้นั้นไม่สนใจเขา เอ่ยถามนางต่อว่า "พ่อแม่เจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้า

มีสุขภาพย�่าแย่"

"...ข้าไม่รู้" ฉู่อีเหรินครุ่นคิดไปมา นางไม่แน่ใจจริงๆ ว่าพ่อแม่รู ้

สภาพของนางหรือไม่

"ไม่รู้?!" ในที่สุดบุรุษผู้นั้นก็แสดงสีหน้าตกใจออกมาเป็นคราแรก 

หัวคิ้วเขาขมวดมุ่นทันใด

"ไม่รู้ได้อย่างไร" เฟิงเหย่ียนก็แปลกใจเช่นกัน เขาหันหน้าไปถาม 

ลูกศิษย์ที่เพิ่งรับมา 

"ตั้งแต่ฉู่อีเหรินเกิดก็ไม่เคยเจอหน้าท่านพ่อท่านแม่ พวกเขา...ก็ 

ไม่เคยเอ่ยว่าอยากพบหรือเป็นห่วงฉู่อีเหริน ท่ีผ่านมามีพ่ีใหญ่และข้า 

คอยดูแลนาง" ตนเองถูกด่าว่า ถูกละเลย ฉู่เซวียนฉีไม่เคยโอดครวญ 

พยายามคิดหาวธีิทีจ่ะท�าให้ตนเองแขง็แกร่ง แต่ส�าหรบัฉูอ่เีหรนิ...เขากลบั

ไม่เข้าใจท่านพ่อท่านแม่อยู่บ้างจริงๆ 

ฉู่อีเหรินอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจะเป็นจะตายอยู่หลายครั้ง แต่ 

ท่านพ่อท่านแม่ไม่เคยแยแส ไม่เคยแสดงความห่วงหาอาทรสักครั้ง  

ทกุครัง้ท่ีนางป่วยเขาและพ่ีใหญ่จะผลดักันเฝ้านางตลอดคนื เพียงหวังว่า

น้องสาวคนนี้จะเจ็บปวดน้อยลง สามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้ โชคดีมาก

แล้วที่ยามนี้ฉู่อีเหรินก็ยังอยู่ข้างกายพวกเขา

ครัน้เฟิงเหย่ียนและสหายรกัได้ยินเขาบอกเช่นน้ีก็สบตากันแวบหนึง่ 

ก่อนที่บุรุษผู้นั้นจะเอ่ยถามฉู่อีเหรินต่อ

"เจ้าเกลียดพ่อแม่หรือไม่"

"ไม่เกลียด" ฉู่อีเหรินตอบอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อย
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"ไยจึงไม่เกลียด"

"คนท่ีไม่เก่ียวข้อง ไยจึงต้องเกลียด" ฉู่อีเหรินถามกลับด้วยสีหน้า 

ไร้เดียงสาและงุนงง ดูท่าจริงใจอย่างที่สุด

บุรุษผู้นั้นตะลึงงันชั่วครู่ คล้ายคิดไม่ถึงว่านางจะตอบเช่นนี้

"เจ้าไม่กลวัว่าพอคนอืน่รูเ้ข้า จะด่าว่าเจ้าอกตญัญ ูด่าว่าเจ้าไร้น�า้ใจ 

ไม่รู้จักบุญคุณหรือ" เขาถามอย่างลึกซึ้ง 

ฉู ่อีเหรินหัวเราะร่า "คนอื่นอาจหัวเราะเยาะว่าข้าบ้า ข้าก็จะ 

หัวเราะเยาะพวกเขาว่าไม่เข้าใจชีวิต ข้าก็แค่ตอบตามที่ใจคิดเท่านั้น"

ประโยคนี้ท�าให้บุรุษอาวุโสทั้งสองคนท่ีอ่านคนมาไม่รู้เท่าไรตะลึง

พรึงเพริดไปพร้อมกัน

คนอื่นหัวเราะเยาะว่านางบ้า นางก็จะหัวเราะเยาะพวกเขาว่า 

ไม่เข้าใจชวิีต คนนอกไม่ใช่นาง ไม่รูห้รอกว่านางเจออะไรมาบ้าง มสีทิธ์ิอะไร 

มาตัดสินนางว่าถูกหรือผิด

แล้วประโยคที่ว่า 'ตอบตามท่ีใจคิดเท่านั้น' บ่งบอกได้อย่างลึกซึ้ง

ย่ิงขึ้นว่าเด็กหญิงตัวเล็กเท่านี้ช่างมีความกล้าหาญและความบ้าระห�่า 

ย่ิงกว่าผูใ้หญ่เสยีอีก นางเมนิเฉยต่อสายตาทางโลก คนอืน่ก็เลกิคดิได้เลย

ที่จะใช้สายตาทางโลกมาผูกมัดตัวนาง

"ฮ่าๆ ประเสริฐ! ช่างประเสริฐโดยแท้!" จู่ๆ บุรุษผู้น้ันก็หัวเราะร่า 

แสดงสีหน้ายกย่องชมเชยอย่างมาก

เฟิงเหยี่ยนมองนางราวกับมองสัตว์ประหลาดกระนั้น

"อีเหรินน้อย เจ้ามีอายุเพียงสามขวบจริงๆ หรือ"

เด็กหญิงตัวน้อยอายุเพิ่งสามขวบก็สามารถเอ่ยประโยคเช่นนั้น  
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มีสภาพจิตใจเช่นนั้นได้หรือ

นี่ออกจะน่าตกใจเกินไปหรือไม่! 

นี่ท�าให้พวกเขาบุรุษอกสามศอกท่ียังใช้ชีวิตท่ามกลางสายตา 

ทางโลกจนถึงขณะนี้ จะมีชีวิตต่อไปอย่างไรภายใต้ค�าว่า 'ผู้อาวุโส' ที ่

ผู้อื่นเรียกกัน 

เป็นครั้งแรกที่เฟิงเหย่ียนตั้งค�าถามนี้กับตนเอง เขาแก่ชราแล้ว 

หรือไม่ เขาเป็นผู้อาวุโสในสมาคมผู้ครองสัตว์วิเศษท่ีอ่อนวัยที่สุด คนที ่

แก่กว่าเขามีมากมาย...จะแก่ชราได้อย่างไร

"ปีนีข้้ามอีายุสามขวบ" ฉูอ่เีหรนิพยักหน้าไปทางเฟิงเหย่ียนด้วยท่าที

จริงจัง สุ้มเสียงแน่ใจเป็นท่ีสุด แต่กล่าวเสริมในใจเงียบๆ ประโยคหนึ่ง  

ไม่รวมชำติท่ีแล้วท่ีมีอำยุสำมสิบปี นับแค่ชำตินี้น่ะนะ นางยอมรับ 

อย่างมั่นใจ นางมีอายุเพียงสามขวบจริงๆ

"แล้วเจ้ามีแนวคิดเช่นนี้ได้อย่างไร" เฟิงเหยี่ยนแปลกใจอย่างยิ่ง

ครัน้ฉูเ่ซวียนอัง๋แลมองก็ตระหนกัได้ว่าตนเองมนีสิยัสขุมุ รูค้วามเรว็

กว่าอายุ ส่วนฉู่เซวียนฉีซื่อตรง พูดน้อย ไม่มีไหวพริบ เขาเช่ือแน่ว่าน่ี 

ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสอนนาง 

"อืม..." ฉูอี่เหรนิครุน่คิดอย่างจรงิจงัย่ิงนัก ก่อนจะตอบเขาด้วยสีหน้า

เคร่งเครียด "อาจารย์ของพ่ีเล็กคนหนึ่งเหมือนว่าเจ็บป่วยออดๆ แอดๆ 

ตัง้แต่เกิด หลงัจากท่ีผ่านความเป็นความตายมาไม่รูก่ี้รอบ ก็จะเข้าใจชวิีต

ในทันใด"

น�้าเสียงและสีหน้านาง ตอบอย่างเคร่งขรึมไม่มีผิดเพ้ียน เพียงแต่

ก่อนตอบราวกับมีล�าแสงแห่งความขี้เล่นแวบผ่านดวงตา
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ทว่าประจวบเหมาะกับที่บุรุษชุดสีเทาเงินเห็นเข้า ดังนั้นเขา 

กล้ามั่นใจว่าเด็กหญิงตัวน้อยที่ดูมีเมตตา ไร้เดียงสา และอ่อนแอผู้นี้ 

ภายในต่างจากบุคลิกภาพภายนอกโดยสิ้นเชิง

พูดง่ายๆ ว่านางก็คือเสอืแก่ท่ีสวมเสือ้คลุมแมวน้อย ไม่อาจมองข้าม 

ไปได้เลย

ที่หาได้ยากก็คือเห็นชัดว่าร่างกายนางเจ็บปวด ทว่ายังคงพูดเล่น

หยอกล้อกับผู้อื่นได้ ไม่แสดงออกถึงความเจ็บป่วยเพราะความทรมาน 

เพื่อเรียกร้องความสงสารแม้แต่น้อย

ช่ำงประเสริฐนัก!

เขาหยิบขวดหยกออกมาจากอกเสื้อ เทลูกกลอนเม็ดหนึ่งออกมา

ป้อนใส่ปากนาง 

"กินลงไป"

ยามท่ีเขาเทลูกกลอนออกมาน้ัน กลิ่นหอมอ่อนก็พัดโชย คนที่อยู่

ตรงนั้นล้วนรู้สึกได้

ฉู่อีเหรินช้อนตาขึ้นมองด้วยใบหน้าราบเรียบ เอียงคออย่างงุนงง  

แต่นางลังเลเพียงชั่วครู่ก็อ้าปากกินลูกกลอนเม็ดนั้นเข้าไป

พอลูกกลอนเม็ดนั้นเข้าปากก็ละลายไหลลงไปในล�าคอ ความรู้สึก

เย็นสบายและผ่อนคลายไหลเวียนไปทั่วร่างทันที บรรเทาความเจ็บปวด

ที่กระจายออกมาจากกระดูกได้จริงๆ

"นี่คือ..." ฉู่เซวียนอั๋งแลมองเขา

"ลูกกลอนที่ท�าให้นางรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย" บุรุษผู้นั้นเอ่ยสั้นกระชับ

"ขอบคุณอย่างย่ิง" ฉู่เซวียนอั๋งเอ่ยจากใจจริงพลางกอดน้องสาว 
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ไว้แน่น

บรุษุผูน้ั้นไม่มองพวกเขาอกี เขานัง่ลงอกีครัง้ จากนัน้เรยีกสหายรกั

เสียงหนึ่ง "เหยี่ยน"

"ข้ารู้" เฟิงเหย่ียนพยักหน้า คงอยำกรู้เร่ืองของฉู่อีเหรินเพ่ิมเติม

กระมัง

ระหว่างท้ังสองไม่ต้องกล่าวอะไรท้ังน้ันก็รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไร 

นี่คือสิ่งที่รู้กันระหว่างสหายรักสินะ เฟิงเหยี่ยนเดินไปที่หน้าประตู สั่งคน

ด้านนอกไม่กี่ประโยคแล้วค่อยเดินกลับมา

อันที่จริงแม้ว่าสหายรักจะไม่เอื้อนเอ่ย เฟิงเหย่ียนก็เตรียมจะสืบ

เรื่องราวของสามพ่ีน้องสกุลฉู่อย่างละเอียดอยู่แล้ว ในเมื่อฉู่เซวียนฉี 

เป็นถึงลูกศิษย์เพียงผู ้เดียวของเขาในขณะนี้ แน่นอนว่าเขาจะต้อง

ท�าความรู้จักกับอีกฝ่ายให้มากหน่อย

"ผู้อาวุโส ท่านรักษาน้องสาวข้าให้หายได้หรือไม่" ฉู่เซวียนอ๋ังถาม

อีกครั้ง ยามนี้เขาอยากรู้ค�าตอบของค�าถามนี้มากที่สุด

"นางจะไม่เป็นอะไรชั่วคราว" บุรุษผู้นั้นมองฉู่เซวียนอั๋งแวบหนึ่ง 

แล้วค่อยตอบ

"ประมุขน้อยตระกูลฉู่" เฟิงเหย่ียนคลี่ย้ิมบางๆ บอกเป็นนัยว่า 

อย่าถามอีก เผื่อจะไปย่ัวโทสะใครบางคน จากนั้นหันมามองลูกศิษย ์

ที่ตนเองเพิ่งรับ "ฉีเอ๋อร์ วันนี้ดึกมากแล้ว พวกเจ้ากลับไปก่อนเถิด"

"ขอรับ...อาจารย์" ฉู่เซวียนฉีตอบรับอย่างเคารพนบนอบ

"ข้าจะให้คนส่งพวกเจ้ากลับไป"

"ขอบคุณผู ้อาวุโสเฟิงมาก แต่ไม่ต ้อง พวกเรานั่งรถม้ามา"  
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ด้วยตระหนักดีว่าไม่ควรขอร้องมากเกินไป ฉูเ่ซวียนอัง๋กลบัมาสขุุมดงัเดมิ 

โค้งค�านบัไปยังบรุษุสวมชดุสเีทาเงินอกีครัง้อย่างนอบน้อม "ขอบคณุมาก

ที่มอบยาให้ พวกข้าขอตัวก่อน" เขาโค้งค�านับไปทางเฟิงเหยี่ยนอีกครั้ง 

จากนั้นฉู่เซวียนอั๋งพาน้องชายและน้องสาวเดินออกจากสมาคม 

โดยมีคนของสมาคมคอยน�าทาง

เฟิงเหยี่ยนมองส่งพวกเขาจากไป ค่อยนั่งลงข้างสหายรัก

"ฉู่เซวียนอั๋งเป็นพี่ชายที่แสนดีจริงๆ" 

ในความเป็นจริง เฟิงเหยี่ยนและสหายรักเริ่มสังเกตพวกเขาตั้งแต่

พวกเขาสามพ่ีน้องย่างเข้ามาในสมาคม ท่าทางฉูเ่ซวียนอัง๋ท�าให้เฟิงเหย่ียน 

ชื่นชมอย่างยิ่ง

เด็กที่เพ่ิงอายุสิบเอ็ดปีผู้หน่ึงรักใคร่และปกป้องน้องชายน้องสาว

ของตนได้ถึงเพียงนี้ อีกทั้งสายตาของเด็กผู้น้ันก็ยังสุขุมและแน่วแน่ย่ิง 

ไม่มกีารเสแสร้งแต่อย่างใด หากพิเคราะห์ข้อเสนอในดนิแดนทีใ่ห้ความส�าคญั 

ต่อผู้เลิศล�้าและมีพรสวรรค์ ฉู่เซวียนฉีและฉู่อีเหรินคงจะต้องถูกสกุลฉู่

ละเลย แต่ฉูเ่ซวียนอัง๋กลบัใช้อ�านาจของตนปกป้องน้องชายและน้องสาว

กระมัง 

แม้คล้ายกับจะปกป้องมากเกินไปสกัหน่อย แต่น�า้ใจนีช่้างล�า้ค่านัก

"ฉูอ่ว๋ินเฟยเลีย้งลกูเช่นน้ี?!" พอบรุษุสวมชดุสเีทาเงนิเอ่ยปาก ก็ไม่อาจ 

ปิดบังการดูแคลนในใจไปได้

เฟิงเหย่ียนได้ยินก็เกือบอดคล้อยตามไม่ได้ ทว่ายังอดกล้ันไว้ 

หวัเราะเยาะผูอ่ื้นลบัหลงัคล้ายไม่ค่อยมศีีลธรรมเท่าใด จะดีจะเลวอย่างไร

เขาก็ต้องไว้หน้าบิดาของลูกศิษย์บ้าง
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"เฉนิ ท่านแสดงทีท่ากับอเีหรนิน้อยต่างออกไป" เฟิงเหย่ียนรู้จกัเขาดี  

ถ้าหากไม่ใช่คนทีเ่ขาถูกใจ เขาจะไม่ยอมพูดด้วยสกัประโยค ทว่าเขากลบั

คุยกับฉู่อีเหรินตั้งมากมายเพียงนั้น

"ข้าจะพานางไป" เขาพูดตรงๆ

"จะพาฉู่อีเหรินไป?!" เฟิงเหยี่ยนมองเขาอย่างคาดไม่ถึง

สหายรกัของเขาคนนีแ้ม้แต่ร่างกายยังไม่ยอมให้เป้ือนฝุน่ จะเลีย้งเดก็ 

ไว้ข้างกายได้อย่างไรกัน

อีเหรินน้อยแม้จะถูกมองข้ามอย่างไร แต่ก็เป็นลูกหลานสกุลฉู่ 

คนในสกุลฉูจ่ะเห็นด้วยหรอื...แม้เฟิงเหย่ียนจะรู้ว่าไม่ต้องเป็นกังวลเร่ืองนี้ 

เท่าไรนัก เพราะเรื่องท่ีเฉินอยากท�า ฉู่อวิ๋นเฟยคงไม่กล้าไม่เห็นด้วย  

เพียงแต่ว่าเขาจะขออะไรแลกเปลี่ยนจากเฉินหรือไม่...

ฉู่อว๋ินเฟยกลายเป็นประมุขตระกูลฉู่ได้ คงไม่ใช่คนที่มีโอกาสแล้ว

จะไม่คว้าผลประโยชน์ไว้แน่นอน ท่ีผ่านมาขอเพียงเขามโีอกาส จะพยายาม 

คิดหาวิธีท�าความรู้จักกับเฉิน ทว่ายามนี้เฉินจะไปเยือนถึงที่เอง...

"ท่านคิดว่าข้าจะให้โอกาสคนพรรค์น้ันหรือ" เขาพูดขึ้นอย่าง 

เหยียดหยาม

เฟิงเหยี่ยนตะลึงไปเล็กน้อย จากนั้นก็ระบายยิ้ม

"ก็ใช่" ไม่ว่าเฉินจะท�าอะไรก็ไม่เคยสนใจเสียงคนรอบข้าง เวลาเขา

จะผูกความสัมพันธ์กับใคร จะมองเพียงแค่ถูกชะตาหรือไม่ อารมณ์ดีพอ

หรือไม่... 

เดี๋ยวก่อน นี่คล้ำยกับท่ำทำงของอีเหรินน้อยเมื่อครู่ หรือว่ำน่ีคือ...

กำรถ่ำยทอดข้ำมรุ่น! 
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"เหย่ียน อย่าคดิเหลวไหล" เขาเพียงเหลอืบมองแวบหนึง่ ก็รูว่้าสหายรัก 

ต้องก�าลังคิดเรื่องที่จะท�าให้เขาโมโหอีกแน่นอน

"ข้าไม่ได้คิดเหลวไหล แต่ว่า..." เฟิงเหย่ียนย้ิมอยู่ช่ัวครู่ "นิสัยของ 

อีเหรินน้อยคล้ายท่านมาก"

"นางแตกต่างจากฉู่เซวียนอั๋งและฉู่เซวียนฉี" เขาเอ่ยเสียงเรียบ

"ไม่เหมือนตรงที่ใด"

ทว่าเขากลบัไม่ตอบ เพียงแต่ท�าหน้าครุน่คิด หากเขาไม่เหน็คณุค่านาง  

กลัวว่าฐานะของฉู่อีเหริน...

ก๊อกๆ 

เสียงเคาะประตูไม้สองเสียงดังขึ้นขัดการสนทนาของพวกเขา

"ผูอ้าวุโส สารข้อมลูทีท่่านต้องการมาส่งแล้วขอรับ" มคีนมารายงาน

ด้านนอกห้อง

"เข้ามา" เฟิงเหยี่ยนเอ่ย

หลังจากรับสารข้อมูลมาก็ให้คนผู้นั้นออกไป ครั้นเฟิงเหย่ียนอ่าน

สารข้อมูลส่วนแรกเสร็จ เขาก็หน้าคว�่าโดยพลัน ก่อนจะส่งสารข้อมูล 

ให้เฉิน

เฉินอ่านแล้วไม่ได้ท�าหน้าเช่นเขา เพียงแต่บรรยากาศรอบกาย

เปลี่ยนเป็นเย็นยะเยือกจนท�าให้คนที่อยู่ใกล้แทบต้องถูมือให้อบอุ่น

"ไป!" ทิ้งสารข้อมูลในมือ เขาลุกขึ้นก้าวยาวๆ เดินออกไปด้านนอก

เฟิงเหยี่ยนตามไปทันที

คืนนี้คฤหาสน์สกุลฉู่ต้องคึกคักแน่! 
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(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page ������������������ 1.indd   105 4/8/2563 BE   13:51


