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ค�ำน�ำ

คนอยู่ในยุทธภพ ไม่เป็นตัวของตัวเอง ถ้อยค�ำนี้เป็นเรื่องจริงแท้ ทว่ำ 

ในโลกนี้มีสักก่ีคนที่เป็นตัวของตัวเองได้อย่ำงแท้จริง ที่แน่ๆ ไม่ใช่เล่อเยว่ีย 

แล้วหนึง่ แม้ควำมใฝ่ฝันของเขำคอืกำรได้เป็นจอมยทุธ์ผู้มคีณุธรรมออกเทีย่วท่อง 

ไปในโลกหล้ำ แต่ตอนน้ีเขำกลบัต้องมำร่วมงำนเลอืกคูข่องท่ำนหญิงฉู่หลิง ทัง้ยัง

ต้องฝึกทหำรไปร่วมประลอง เขำ้สู่วังวนของกำรแย่งชิงบัลลังก์จักรพรรดิ ทวำ่ 

นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขำต้องกำรเลยสักนิด มิหน�ำซ�้ำหนทำงเบื้องหน้ำดูเหมือนจะยังม ี

เรื่องเช่นนี้อีกมำก ท้ังเรื่องที่ไม่ท�ำไม่ได้แม้จะฝืนใจตนเองก็ตำม รวมถึงเรื่องที่ 

แม้อยำกท�ำแค่ไหนก็มอิำจท�ำด้วย

ยำกจะบอกเหลอืเกินว่ำสิง่เหล่ำนีเ้รยีกว่ำโชคชะตำ ลขิติสวรรค์ หรอืวำสนำ 

แต่ไม่แน่ว่ำหำกตำมดูจนถึงท้ำยที่สุดเรำทุกคนอำจรู้ค�ำตอบว่ำเรื่องรำวเหล่ำนี ้

ควรเรยีกว่ำสิง่ใด

ส�ำนักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์





ประวัตินักเขียน

ต้ำเฟิงกวำก้ัว

นักเขียนระดับเทพของวงกำรนิยำยออนไลน์ ท่ีต่อยอดสู่แวดวงนิตยสำร 

และแวดวงสิง่พิมพ์มำตัง้แต่ปี 2010 เคยได้รบักำรจดัอันดบัโดย 'China Book 

Business Report' ให้เป็นหน่ึงในสบิสดุยอดนกัเขยีนนยิำยออนไลน์

ต้ำเฟิงกวำก้ัวเป็นผู้ที่สำมำรถสร้ำงตัวละครในนิยำยให้ถูกโชคชะตำ 

บีบคั้นเล่นตลกอย่ำงร้ำยกำจ ขนำดนักอ่ำนยังต้องโอดครวญ จนกลำยเป็น 

แบบฉบับเฉพำะตัว

ฝีไม้ลำยมือของเธอโดดเด่น ส�ำนวนภำษำมำกชั้นเชิง ถ่ำยทอดบุคลิก 

และอำรมณ์ควำมรูส้กึละเอยีดลกึซึง้

ในเนื้อเรื่องท่ีตลกขบขันแฝงด้วยรอยน�้ำตำ พำให้นักอ่ำนตกหลุมรัก  

เรื่องรำวจะย่ิงสะเทือนอำรมณ์และสมจริงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใกล้ถึงตอนจบ

ผลงำนของต้ำเฟิงกวำก้ัวได้รบักำรแปลเป็นหลำยภำษำ และขำยดทีัง้ใน

และต่ำงประเทศ



ตัดสินแพ้ชนะตอนนี้ยังเร็วไป
หรือไม่ลิขิตสวรรค์ก็คงก�าหนดไว้เช่นนี้แต่แรกแล้ว
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แปดเก้ำปีก่อนเมื่อครั้งเล่อเยวี่ยยังเป็นเด็กอำยุไม่ถึงสิบขวบ  

ตอนนั้นบรรดำศิษย์พ่ียังมิได้แปรพักตร์ไปพ่ึงพิงส�ำนักชิงเสวียน เขำ 

ยังเป็นศิษย์เยำว์วัย ทุกวันต้องฝึกยุทธ์กับอำจำรย์และเหล่ำศิษย์พ่ี 

หรือไม่ก็เล่นกับเหล่ำศิษย์น้อง

ฤดูใบไม้ผลิในปีนั้น เฮ่อจีจื่อได้รับค�ำเชิญจำกนักพรตอิ่นหลูจื่อ 

ให้ไปสนทนำธรรมที่อำรำมกุยอว๋ินในหังโจว ด้วยเหตุน้ีเล่อเยวี่ยจึงได้

สัมผัสกับเหตุกำรณ์ที่เป็นควำมสุขย่ิงในชีวิต...อำจำรย์พำเขำไปด้วย

หงัโจวในเดือนสำม ทิวทศัน์งดงำมรำวกับแดนเซยีนอย่ำงท่ีเคยฟัง

จำกนกัเล่ำนิทำน อำรำมกุยอว๋ินอยู่ติดกับทะเลสำบซหูี นอกอำรำมสิบหล่ี

เตม็ไปด้วยต้นหลวิ ส่วนในอำรำมก็เตม็ไปด้วยดอกท้อ

เล่อเยว่ียเก็บว่ำวปลำทองตวัหน่ึงได้บนต้นหลวิต้นใหญ่ท่ีแข็งแรงท่ีสุด

ข้ำงก�ำแพงอำรำมกุยอว๋ิน

ก่อนจะปีนขึ้นไปเก็บเล่อเยว่ียได้ดูรอบๆ แล้วว่ำไม่มีคน แต่เมื่อ

หยิบว่ำวแล้วกระโดดลงมำและปีนก�ำแพงอำรำมกลับ ตอนกระโดดลงพ้ืน

บทที่ 11
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อีกครั้งเขำกลับล้มหน้ำคะม�ำ หน�ำซ�้ำว่ำวยังครูดกับก้อนหินจนขำด 

เป็นรูใหญ่ ตอนนั้นเองได้มีเจ้ำตัวเปี๊ยกที่ไม่รู้โผล่มำจำกที่ใด มำยืน 

กระทบืเท้ำร้องตะโกนอยู่ข้ำงๆ เขำ "เจ้ำท�ำว่ำวของข้ำขำด! เจ้ำต้องชดใช้ 

ให้ข้ำ!"

เล่อเยว่ียย่อมไม่พอใจ เขำพลิกตัวแล้วลุกข้ึน "ว่ำวปลำทองตัวน้ี 

ข้ำเก็บได้จำกบนต้นไม้ด้ำนนอก มสีทิธ์ิอนัใดมำบอกว่ำเป็นของเจ้ำ"

รูปร่ำงของเขำสูงกว่ำเจ้ำตัวเป๊ียกตรงหน้ำ เจ้ำตัวเป๊ียกจึงต้อง 

เงยหน้ำถึงจะจ้องมองเขำได้ "มันเป็นของข้ำ! ว่ำวตัวนี้ท่ำนพ่อท�ำให้ข้ำ  

ตอนท่ีข้ำเล่นมนัลอยไปตดิบนต้นไม้ใหญ่ ด้ำนหลงัว่ำวเขียนอักษรเยว่ียไว้

หน่ึงตวัเป็นชือ่ของข้ำ หำกเจ้ำไม่เชือ่ก็พลกิดสู!ิ"

เล่อเยว่ียพลิกว่ำวดูก็เห็นว่ำด้ำนหลังมีอักษรค�ำว่ำเยวี่ยตัวใหญ ่

เขียนอยู่จริงๆ แต่เขำยังคงยืดอก "เขียนอักษรเยว่ียไว้แล้วอย่ำงไร ชื่อ 

ของข้ำก็มอีกัษรเยว่ียเหมอืนกัน ข้ำชือ่เล่อเยวีย่ ข้ำบอกแล้วว่ำว่ำวตวันี้ 

เป็นของข้ำ"

เจ้ำตวัเป๊ียกเบะปำก ดวงตำทัง้สองข้ำงเริม่มนี�ำ้คลอหน่วย "เจ้ำ... 

เจ้ำรงัแกข้ำ! ข้ำจะฟ้องท่ำนพ่อ ให้ท่ำนพ่อมำตเีจ้ำ!"

เล่อเยว่ียหมุนแขนเป็นวง "เจ้ำกล้ำหรือ ข้ำเป็นวรยุทธ์นะ ท้ังยัง

เก่งกำจมำกด้วย แล้วข้ำยังใช้วิชำเกรำะระฆังทองและภูษำเหล็กได้อีก  

ไม้ของพ่อเจ้ำตีข้ำไม่เจ็บหรอก ก่อนที่เจ้ำจะไปตะโกนเรียกท่ำนพ่อ 

ข้ำจะต่อยเจ้ำให้หัวปูดก่อน ดูซิว่ำไม้ของพ่อเจ้ำกับหมัดของข้ำ สิ่งใด 

จะร้ำยกำจกว่ำกัน!"

เจ้ำตัวเป๊ียกกะพริบตำปริบๆ จำกนั้นก็อ้ำปำกร้องไห้กระจองอแง

เสยีงดงั

เล่อเยวี่ยแลบลิ้น "สู้ไม่ไหวก็ร้องไห้ ไม่ได้เรื่อง!"
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ทันใดนัน้ก็มเีสยีงฝีเท้ำดังเข้ำมำใกล้ เล่อเยว่ียยังไม่ทันได้เอำว่ำวหนไีป 

ก็มีบุรุษในชุดบัณฑิตผ้ำต่วนเดินมำหำเจ้ำตัวเป๊ียกที่ร้องไห้กระจองอแง 

แล้วย่อกำยลงเชด็น�ำ้ตำให้ "เสีย่วเยว่ียเลีย่ง เจ้ำเป็นอนัใด"

เสียงร้องไห้ของเจ้ำตัวเปี๊ยกพลันดังแหลมขึ้นมำอีกเท่ำตัวแล้ว 

ซกุเข้ำไปในอ้อมอกของบรุษุผูน้ั้น "ท่ำนพ่อ เขำแย่งว่ำวของข้ำไป ท�ำว่ำว

ขำด ท้ังยังรงัแกข้ำ บอกว่ำจะตข้ีำด้วย!"

เล่อเยว่ียเห็นผู้ใหญ่ก็ร้อนตัวเล็กน้อย แต่ยังคงจับว่ำวเอำไว้แน่น 

แล้วยืดอก "เจ้ำพูดเหลวไหล! ว่ำวตวัน้ีข้ำเกบ็ได้บนต้นไม้นอกลำน เจ้ำดสิู 

ด้ำยขำดหมดแล้ว เจ้ำเอำแต่บอกว่ำว่ำวตวันีเ้ป็นของเจ้ำ บอกว่ำข้ำท�ำขำด 

ข้ำต้องชดใช้ ทัง้ยังบอกว่ำจะให้พ่อของเจ้ำเอำไม้มำตีข้ำอกี!"

บรุษุผูน้ัน้เชด็น�ำ้ตำให้เจ้ำตวัเป๊ียกอกีครัง้ "เสีย่วเยว่ียเลีย่ง เรือ่งน้ี 

เจ้ำก็ท�ำไม่ถูก พ่อเคยสอนเจ้ำว่ำคนเรำต้องซือ่สตัย์ ห้ำมพูดโกหก และก็

ห้ำมไม่รูค้ณุคน พ่ีชำยท่ำนน้ีช่วยเจ้ำเก็บว่ำวลงมำ เจ้ำควรขอบคณุเขำ และ

เขำก็ไม่รูว่้ำน่ีเป็นว่ำวของเจ้ำ เจ้ำกยั็งจะให้เขำชดใช้ เขำย่อมต้องไม่พอใจ 

เหตุใดเจ้ำยังบอกว่ำจะให้ใช้ไม้ตเีขำด้วยเล่ำ รบีขออภัยพ่ีชำยท่ำนน้ีเสยี"

เจ้ำตัวเป๊ียกเห็นว่ำบิดำไม่ยอมช่วยจึงย่ิงร้องไห้หนักขึ้นไปอีก  

"เป็น...เป็นเขำรงัแกข้ำ...ข้ำบอกเขำว่ำด้ำนหลงัว่ำวมชีือ่อยู.่..เขำยังพูดว่ำ

ว่ำวเป็นของเขำ..."

บุรุษผู้น้ันอุ้มเจ้ำตัวเป๊ียกขึ้นมำและลูบศีรษะเล่อเยว่ีย "ขออภัย 

ด้วย เสี่ยวเยว่ียเลี่ยงถูกข้ำตำมใจจนเคยตัว เป็นคนไม่มีเหตุผล ท�ำให ้

เจ้ำล�ำบำกแล้ว ข้ำขออภัยแทนก็แล้วกัน ขอบคณุเจ้ำมำกทีเ่ก็บว่ำวตวันี้ 

ลงมำให้ แต่น่ำเสยีดำยว่ำวขำดไปแล้ว เอำอย่ำงนี ้หำกเจ้ำชอบวันหลัง 

ข้ำจะมอบตวัใหม่ให้เจ้ำตวัหน่ึง"

เล่อเยวีย่จบัว่ำวเอำไว้และรูส้กึว่ำศรีษะทีถู่กบรุษุผู้นีล้บูพลันหนกัข้ึน 
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ว่ำวทีอ่ยู่ในมอืก็คล้ำยร้อนลวกมอื "ควำมจรงิ...ควำมจรงิข้ำ..." เขำเงยมอง

บรุษุผูอ่้อนโยนตรงหน้ำ ในใจคิดจะยอมรบัว่ำตนเองนัน้พูดโกหก แต่แล้ว 

ก็ยังฝืนกลนืค�ำพูดกลบัลงไป

เขำจับว่ำวแน่นพลำงก้มหน้ำ ทันใดนั้นเองก็มีเสียงของอำจำรย์

ดังข้ึนมำจำกด้ำนข้ำง "เล่อเยว่ีย ว่ำวตัวนี้เจ้ำกล้ำเอำไปจริงๆ หรือ"

เล่อเยวี่ยรีบทิ้งว่ำวและคุกเข่ำดังตุบ "อำจำรย์ ข้ำผิดไปแล้ว"

เฮ่อจีจื่อเอ่ยด้วยน�้ำเสียงเข้มงวด "อำจำรย์สอนเจ้ำว่ำอย่ำงไร  

คนโป้ปดมใิช่ชำยชำตบิรุษุ คนไร้สจัจะมอิำจเข้ำส�ำนักเต๋ำ ยังไม่รบีขออภัย 

ผู้มพีระคณุท้ังสองท่ำนอกี"

อิ่นหลูจื่อที่ยืนอยู่ข้ำงๆ เฮ่อจีจื่อเอ่ยด้วยรอยย้ิมว่ำ "พ่ีเฮ่อ ข้ำ 

ไม่ยักรู้ว่ำส�ำนักของท่ำนจะเชี่ยวชำญในเคล็ดวิชำของส�ำนักพุทธอย่ำง

เส้ำหลิน กระทั่งวิชำเกรำะระฆังทองและภูษำเหล็กก็ยังเคยฝึก"

ใบหน้ำของเล่อเยวีย่เห่อร้อนขึน้มำ เขำหมอบลงบนพืน้ รู้สึกละอำย 

จนไม่กล้ำเงยหน้ำข้ึนมำ เหตุกำรณ์นี้ในท้ำยท่ีสุดก็จบลงด้วยกำรที่เขำ

ยอมรับผิดต่อเจ้ำตัวเป๊ียกและบิดำอีกฝ่ำยด้วยควำมจริงใจ บิดำของ 

เจ้ำตวัเป๊ียกเป็นคนด ีบอกว่ำเรือ่งนีเ้จ้ำตวัเป๊ียกก็เป็นฝ่ำยผดิก่อน ทัง้ยัง

ขอร้องอำจำรย์แทนเล่อเยว่ียว่ำอย่ำลงโทษเขำอกีด้วย

อำจำรย์ย่อมไม่ฟังค�ำของบิดำเจ้ำตัวเปี๊ยก และลงโทษเล่อเยวี่ย

โดยกำรน�ำตวัเขำไปขงัไว้ในห้องมดืเลก็ๆ ในอำรำมกุยอวิน๋ ให้เขำคดัคมัภีร์

อยู่ทีน่ั่น เล่อเยว่ียหดหูย่ิ่งนกั ห้องมดืท่ีเขำถูกกักบรเิวณก็คอืห้องทีอ่ำรำม

กุยอว๋ินไว้ใช้เก็บข้ำวของจปิำถะ เล่อเยวีย่ค้นเจอตอกไม้ไผ่จำกข้ำงในนัน้

จึงใช้เวลำช่วงพักมือจำกกำรคัดคัมภีร์มำประกอบว่ำวนกนำงแอ่นขึ้น 

ด้วยตนเอง จำกนัน้ก็ใช้หมกึวำดลำย หลงัจำกพ้นกำรท�ำโทษ เล่อเยว่ียก็ห้ิว

ว่ำวนกนำงแอ่นไปปล่อยท่ีเรอืนส่วนหลงัของอำรำม จำกนัน้ก็ตระหนกัว่ำ
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ของท่ีได้มำด้วยมอืตนเองนัน้ย่อมดกีว่ำ

ว่ำวของเขำลอยข้ึนสูงมำก เล่อเยว่ียนึกอย่ำงภำคภูมิใจว่ำ 

แม้ว่ำวปลำทองของเจ้ำตัวเปี๊ยกนั่นจะมีสีสันสวยงำม แต่บินสูงสู ้ 

ว่ำวนกนำงแอ่นสีขำวด�ำของตนไม่ได้แน่

ตอนทีเ่ขำก�ำลงักระตุกด้ำยก็พบว่ำเจ้ำตัวเป๊ียกผูน้ั้นแอบอยู่ข้ำงหลงั

ต้นท้อ ก�ำลงัดดูนิว้พลำงมองว่ำวของเขำอย่ำงอจิฉำ และเมือ่รูส้กึได้ถึง

สำยตำของเล่อเยว่ียก็รบีหลบไปข้ำงหลงัต้นไม้ทนัที

เล่อเยวี่ยช�ำเลืองมองอีกฝ่ำย ก่อนพูดด้วยเสียงหยำบกระด้ำง  

"น่ี เจ้ำอยำกเล่นหรือ"

ครั้นเห็นเจ้ำตัวเปี๊ยกหดตัวอยู่หลังต้นไม้ไม่ส่งเสียง เล่อเยว่ียจึง 

ดึงว่ำวมำใกล้ต้นท้อแล้วยื่นแกนด้ำยที่อยู่ในมือให้ "นี่ ถ้ำเจ้ำอยำกเล่น 

ข้ำก็จะให้ยืมเล่นสกัเดีย๋ว"

เจ้ำตัวเปี๊ยกชะโงกหน้ำมำและเงยมองเขำตำปริบๆ ดวงตำของ 

เจ้ำตัวเปี๊ยกทั้งใหญ่และเป็นประกำย งดงำมคล้ำยกับดวงจันทร์จริงๆ  

เจ้ำตัวเป๊ียกย่ืนมือออกไปอย่ำงลังเลและรับแกนด้ำยในมือเล่อเยว่ีย 

มำอย่ำงช้ำๆ ด้วยควำมขลำดกลวั

เล่อเยวีย่น่ังลงใต้ต้นไม้ เมือ่เหน็เจ้ำตวัเป๊ียกดงึว่ำวว่ิงไปว่ิงมำอย่ำง

สนุกสนำนก็เชดิคำงข้ึน "น่ี ว่ำวของข้ำบนิได้สงูมำก สูงกว่ำว่ำวปลำทอง

ของเจ้ำตวัน้ันใช่หรอืไม่"

เจ้ำตัวเปี๊ยกพยักหน้ำด้วยควำมตื่นเต้น

เล่อเยว่ียย้ิมอย่ำงมีควำมสุข เจ้ำตัวเปี๊ยกว่ิงมำข้ำงๆ เขำ "ข้ำชื่อ 

เสีย่วเยว่ียเลีย่ง เจ้ำชือ่อนัใดหรอื"

เล่อเยว่ียเอ่ย "ข้ำเคยบอกเจ้ำไปแล้ว ข้ำชือ่เล่อเยว่ีย" เขำหยิบก่ิงไม้ 

มำเขียนอกัษรค�ำว่ำเล่อเยว่ียบนพ้ืน เจ้ำตวัเป๊ียกย่อกำยนัง่ลงมองชือ่ทีอ่ยู่ 
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บนพ้ืน จำกนัน้ก็กะพรบิตำมองเขำ "อักษรเยวีย่ของเจ้ำคอืเยว่ียท่ีมำจำก

แคว้นอูเ๋ยว่ีย มใิช่เยว่ียท่ีมำจำกดวงจนัทร์เสยีหน่อย"

เล่อเยว่ียกระแอม "ข้ำ...น่ีคอืชือ่จรงิของข้ำ แต่ข้ำยังมฉีำยำอืน่อีก 

ฉำยำของข้ำก็คอือกัษรเยว่ียท่ีมำจำกดวงจนัทร์ ข้ำชือ่ต้ำเยวีย่"

เจ้ำตวัเป๊ียกเบกิตำกว้ำงมองเขำ เล่อเยว่ียยืดอกขึน้มำ "เอำอย่ำงน้ี 

ข้ำอำยุมำกกว่ำเจ้ำ ข้ำชื่อต้ำเยว่ีย เจ้ำชื่อเสี่ยวเยว่ียเล่ียง เพรำะฉะน้ัน 

นบัแต่วันน้ีเป็นต้นไปเจ้ำคือน้องชำยของข้ำ ข้ำจะดแูลเจ้ำเอง ว่ำอย่ำงไร 

ข้ำเป็นวรยุทธ์ เจ้ำจะไม่ถูกใครรงัแกแน่นอน"

เจ้ำตัวเป๊ียกกะพริบตำ "น้องชำยคือสิ่งใด"

เล่อเยว่ียอธิบำย "ก็คอืพ่ีน้อง คล้ำยๆ กับสหำย ข้ำแก่กว่ำเจ้ำ ดงัน้ัน 

ข้ำก็จะปกป้องเจ้ำ"

เจ้ำตัวเป๊ียกคล้ำยเข้ำใจคล้ำยไม่เข้ำใจ แต่ในที่สุดก็พยักหน้ำ 

อย่ำงหนักแน่นหลงัเล่อเยวีย่สำธยำยโน้มน้ำว

"อื้ม ดีๆ"

นบัตัง้แต่วันนัน้เล่อเยว่ียกบัเจ้ำตัวเป๊ียกเสีย่วเยว่ียเล่ียงก็กลำยเป็น

เพ่ือนเล่นกัน เขำเหน็เสีย่วเยวีย่เลีย่งเป็นพ่ีน้องด้วยใจจริง มขีองเล่นสนกุๆ  

ก็แบ่งให้เสีย่วเยวีย่เลีย่ง และก็มกัจะพำอกีฝ่ำยไปเล่นว่ำวบ่อยๆ

ในที่สุดก็ถึงวันที่เล่อเยว่ียจะต้องกลับส�ำนักชิงซำน ตอนท่ีเขำ 

ไปหำเสี่ยวเยว่ียเลี่ยงเพ่ือบอกลำก็ถือโอกำสมอบว่ำวนกนำงแอ่นให้

เสีย่วเยว่ียเลีย่งเป็นทีร่ะลกึ เสีย่วเยว่ียเลีย่งร้องไห้จนผ้ำเชด็หน้ำท้ังสองผืน 

แขนเสือ้ของตนเอง รวมไปถึงแขนเสือ้ของเล่อเยว่ียน้ันเปียกชุม่

เล่อเยว่ียเอ่ยด้วยเสียงหยำบกระด้ำง "เจ้ำอย่ำร้องไห้ ลูกผู้ชำย 

ที่แท้จริงไม่ควรเสียน�้ำตำง่ำยๆ ข้ำเพียงกลับบ้ำนเท่ำนั้น พวกอำจำรย ์

มกับอกว่ำหำกวนัหน้ำมวีำสนำจะต้องได้เจอกันแน่!"
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เสี่ยวเยวี่ยเลี่ยงพูดอันใดสักอย่ำงขณะสะอึกสะอื้น แต่เพรำะ

ร้องไห้หนักเกินไปจึงฟังอู้อ้ีท�ำให้เล่อเยว่ียได้ยินไม่ชัด ตอนน้ันเองได้ม ี

ดรุณีหลำยคนว่ิงเข้ำมำ หน่ึงในนั้นร้องอุทำนพลำงรั้งเสี่ยวเยว่ียเลี่ยง 

ออกมำจำกเบือ้งหน้ำเล่อเยว่ีย "ตำยแล้วคณุหนู ไยจงึร้องไห้จนกลำยเป็น 

เช่นน้ี แล้วเหตุใดถึงได้แต่งกำยเหมอืนเด็กผูช้ำยหนอีอกมำเล่นล่ะเจ้ำคะ  

นำยท่ำนกับฮหูยินก�ำลงัรอคณุหนูไปกินข้ำวอยู่"

เล่อเยว่ียรำวกับถกูสำยฟ้ำฟำดลงท่ีกลำงกระหม่อม เขำยนือยู่ท่ีเดมิ

อย่ำงท่ึมท่ือ มองดูเสี่ยวเยว่ียเลี่ยงที่ร้องไห้เสียงดังสะเทือนฟ้ำถูกดรุณี 

เหล่ำน้ันดงึมอืพำไป

คุณหนู...

คุณหนู คุณหนู คุณหนู คุณหนู...

เขำเห็นเจ้ำตัวเป๊ียกเป็นน้องชำย แต่เสี่ยวเยว่ียเลี่ยงที่วิ่งไปว่ิงมำ 

กับเขำตลอดหลำยวนัมำน้ีกลบัเป็นเดก็หญิง!

เขำถึงกับเห็นเด็กหญิงเป็นน้องชำย!

อ๊าก!

เล่อเยว่ียคล้ำยถูกสำยฟ้ำฟำดจนหัวไหม้ และออกจำกหังโจวไป

พร้อมกับอำจำรย์ด้วยสตเิลือ่นลอย

หลำยปีให้หลงั เสีย่วเยว่ียเลีย่งและว่ำวนกนำงแอ่นตวันัน้ก็ถกูเขำ

โยนทิ้งไว้ในซอกมุมหนึ่งของควำมทรงจ�ำ คิดไม่ถึงว่ำในวันน้ีมันจะถูก 

พูดถึงขึน้อกีครัง้และพวกเขำจะได้พบกันอกีครัง้ กลำยเป็นสำยฟ้ำทีฟ่ำด

ลงมำยังกลำงกระหม่อมเขำอกีครัง้

บุตรีของอัครมหำเสนำบดีถำนไถ ว่ำที่ชำยำรัชทำยำท ก็คือ 

เสีย่วเยว่ียเลีย่งน้องชำยในวันวำนของเขำ โลกน้ีช่ำงน่ำเหลอืเชือ่มำกเกินไป
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แล้วจรงิๆ

คิดไม่ถึงว่ำเสี่ยวเยว่ียเลี่ยงเติบโตแล้วจะ...งดงำมถึงเพียงน้ี

เล่อเยวีย่ไม่รูว่้ำตนเองนิง่งันไปนำนเท่ำใด ได้ยินเพียงค�ำพูดทีห่ลดุ

ออกมำจำกปำกของตน "แค่กๆ...เจ้ำ...เปลีย่นไปค่อนข้ำงมำก..."

ดวงตำท้ังสองข้ำงของถำนไถหรงเยว่ียยงัคงโค้งลงรำวจนัทร์เสีย้ว 

"ท่ำนไม่ค่อยเปลี่ยนไปนัก ดังนั้นตอนท่ีท่ำนบอกชื่อแซ่วันนี้ ครู่เดียว 

ข้ำก็เดำได้ว่ำเป็นท่ำน แต่ด้วยไม่แน่ใจนักจงึไม่กล้ำเรยีก ถึงได้ไหว้วำนให้ 

ร่ัวซำนช่วยเชญิท่ำนมำ"

พูดตำมสตัย์จรงิ เมือ่ต้องเผชญิกับถำนไถหรงเยว่ียท่ีอยู่ตรงหน้ำนี้ 

เล่อเยว่ียย่ิงไม่รูว่้ำควรท�ำตวัอย่ำงไรดี

โชคดีท่ีลว่ีหลัวฮูหยินพูดแทรกด้วยสีหน้ำประหลำดใจ "ท่ีแท ้

คุณหนูถำนไถกับพ่อหนุ่มเล่อเยว่ียก็รู้จักกันนี่เอง"

ถำนไถหรงเยว่ียผงกศรีษะเลก็น้อย ในดวงตำยังคงเจอืด้วยรอยย้ิม 

"เจ้ำค่ะ เคยพบกันเมือ่ตอนเดก็  ๆขณะทีไ่ปอำรำมกุยอว๋ินในหังโจวกับท่ำนพ่อ 

ตอนนัน้ท่ำนพ่อข้ำเพ่ิงจะเป็นข้ำหลวงตรวจกำร ได้รบัพระรำชโองกำรให้ไป

ตรวจตรำทีแ่ถบเจยีงเจ้อ"

ลว่ีหลัวฮูหยินถึงได้เข้ำใจในทันใด

ควำมทรงจ�ำของเล่อเยว่ียทีม่ต่ีอบดิำของเสีย่วเยว่ียเลีย่งน้ันเลอืนรำง

นัก จ�ำได้เพียงว่ำบิดำของเสี่ยวเยว่ียเลี่ยงในตอนน้ันไม่นับว่ำแก่เท่ำใด  

อำยุอำนำมรำวๆ สำมสบิปี สง่ำงำมโดดเด่น ปฏบิติัต่อผูค้นอย่ำงสภุำพย่ิง 

คดิไม่ถงึว่ำจะได้เป็นอคัรมหำเสนำบดใีนวันน้ี เล่อเยว่ียลอบถอนหำยใจ  

ทีแ่ท้ข้าก็มโีชคได้พบกับบคุคลสงูศกัดิต์ัง้แต่เดก็หรอืนี่

ถำนไถหรงเยว่ียเอ่ยด้วยรอยยิม้ "ว่ำวนกนำงแอ่นตวันัน้ข้ำปล่อยมนั

ทิง้ไว้อยู่นำนมำก สดุท้ำยก็ถูกควำมชืน้จนพังไปแล้ว แต่ว่ำวตวัอืน่ท่ีได้เล่น
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หลงัจำกนัน้ไม่มตีวัใดท่ีลอยได้สงูเหมอืนกับมนัอกีเลย"

เจำหยวนเห็นบรรยำกำศระหว่ำงเล่อเยว่ียกับถำนไถหรงเยว่ีย

สว่ำงไสวเป็นประกำยขึ้นมำอีกครั้ง ก็ช�ำเลืองมองหลินชิ่งอย่ำงกังวล

ลว่ีหลัวฮูหยินกล่ำว "ท่ำนทั้งสองได้มำพบกันอีกครั้ง และ 

จอมยุทธ์น้อยเล่อก็ได้ช่วยเหลอืคณุหนูถำนไถไว้ เรยีกได้ว่ำไม่มใีครคำดคดิ

จรงิๆ" จำกนัน้ก็ละสำยตำหันไปมองเล่อเยว่ีย "อ้อใช่ จอมยุทธ์น้อยเล่อ  

เจ้ำมำร่วมงำนเลอืกคู่ในครัง้นี ้จะให้คุณหนถูำนไถช่วยท่ำนกล่ำวค�ำชืน่ชม

ต่อหน้ำท่ำนหญิงสกัหน่อยดหีรอืไม่"

เล่อเยว่ียชะงักไป ก่อนจะเอ่ยด้วยรอยย้ิมฝืดๆ "ข้ำขอสู้ด้วยกำร 

พ่ึงพำตนเองดกีว่ำขอรบั เช่นน้ีจงึจะยุตธิรรม"

ถำนไถหรงเยว่ียเอ่ย "ฮหูยินพูดถูก ข้ำจะช่วยพูดเร่ืองดีๆ ของท่ำน 

ให้มำกหน่อย"

ลวีห่ลวัฮหูยินยกย้ิมขึน้มำ "หำกจอมยุทธ์น้อยเล่อได้เป็นรำชบตุรเขย

จรงิๆ คณุหนูถำนไถได้เป็นชำยำรชัทำยำท และได้รบัแต่งตัง้เป็นอคัรมเหสี

ในอนำคต น่ันคงเป็นเรือ่งท่ีน่ำยินดย่ิีงแล้ว"

หลังทั้งสองคนได้ยินค�ำพูดประโยคนี้ก็ต่ำงเงียบกันไปครู่หน่ึง  

ถำนไถหรงเยว่ียหลบุตำลง "ยำมนีดึ้กแล้ว เพรำะได้พบสหำยเก่ำจงึดใีจ

เกินไป ท�ำให้รบกวนเวลำพวกท่ำนมำนำน"

เล่อเยวีย่ลกุขึน้ยืน "เอ่อ...ใช่ คือว่ำ...ดึกแล้ว พวกเรำขอตวัลำก่อน 

ดีกว่ำ เจ้ำ...คุณหนูถำนไถกับลว่ีหลัวฮูหยินเชิญพักผ่อนเร็วหน่อยเถอะ

ขอรบั"

เขำลกุข้ึนโดยเรว็ แต่ทันใดนัน้ทีใ่ต้ซีโ่ครงก็เจบ็แปลบคล้ำยถูกเขม็ท่ิม 

จนอดไม่ได้ทีจ่ะร้องข้ึนมำเบำๆ

หลนิชิง่รูส้กึถึงควำมผดิปกตขิองเล่อเยว่ียได้อย่ำงรวดเรว็ จงึขมวดคิว้
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ถำม "เล่อเยว่ีย เจ้ำเป็นอนัใด บำดเจบ็ตรงท่ีใดหรอืไม่"

ถำนไถหรงเยว่ียได้ยินก็มองมำด้วยควำมเป็นห่วง

เล่อเยวีย่โบกมอืพลำงเอ่ย "ไม่เป็นไรๆ อำจเพรำะเมือ่ครูล่กุเรว็ไป

หน่อย"

ลว่ีหลัวฮูหยินลุกขึ้นกล่ำว "นั่นสิ จอมยุทธ์น้อยเล่อรั้งอยู่ก่อนเถิด  

ด้ำนหลงัฉำกบงัลมมโีจ๊กเมด็บวัใส่ไป่เหอ* อุ่นๆ ข้ำเข้ำครวัลงมอืต้มด้วย 

ตวัเอง หำกจอมยุทธ์น้อยเล่อและอกีสองท่ำนไม่รบีร้อน ลองชมิสกัชำม 

แล้วค่อยไปเถิด ถือเสยีว่ำเป็นมือ้ดกึก็แล้วกัน"

เล่อเยวี่ยรู้สึกตกใจอยู่บ้ำง จะให้รั้งกินโจ๊กอยู่ท่ีนี่ดูเหมือนว่ำ... 

จะไม่ค่อยเหมำะสม...คงเป็นเพรำะว่ำลว่ีหลัวฮูหยินเป็นเจ้ำส�ำนัก  

กำรกระท�ำจงึไม่ค่อยเกรงใจผูอ่ื้นนกั ถำนไถหรงเยว่ียเองก็ตกใจเลก็น้อย 

ทว่ำลว่ีหลัวฮูหยินได้กล่ำวรั้งไว้อย่ำงจริงใจ

"ฝีมือกำรท�ำอำหำรของข้ำอำจไม่นับว่ำดีนัก แต่หวังว่ำพวกท่ำน 

จะรบัค�ำเชญิ"

พูดถึงเพียงนีแ้ล้วจะไม่ไว้หน้ำฮหูยินก็คงไม่ดีนัก เล่อเยว่ีย เจำหยวน 

และหลนิชิง่จงึรัง้อยู่กินโจ๊กเมด็บวัใส่ไป่เหอกันคนละชำม

โจ๊กเมด็บวัใส่ไป่เหอเป็นเพียงโจ๊กธรรมดำๆ เท่ำน้ัน ไม่ได้มวีตัถุดบิ

พิเศษอันใดและก็ไม่ได้มีรสชำติพิเศษอันใดเช่นกัน ทว่ำเล่อเยว่ียกลับ 

รู ้สึกว่ำอำหำรอันโอชะท้ังหมดในงำนเลี้ยงคืนน้ีล้วนเทียบโจ๊กชำมนี ้

ไม่ได้สกันดิ

เจำหยวนได้กินเป็นครัง้แรก มนัจงึกอดชำมไว้และกินอย่ำงเอรด็อร่อย 

ระหว่ำงน้ันวหิคน้อยได้กระโดดมำยังข้ำงชำมมนัและจกิกินกลีบไป่เหอกับ

เมด็บวัท่ีอยู่ในชำม หลงัจำกกินเสรจ็วิหคน้อยก็กระโดดข้ึนบ่ำเจำหยวน  

* ไป่เหอหรือแปะฮะ (เหง้ำลิลลี่) เป็นสมุนไพรจีนอย่ำงหนึ่ง มีสรรพคุณบ�ำรุงล�ำไส้และกระเพำะอำหำร 

ระงับประสำท บ�ำรุงปอด
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แล้วใช้คอเสือ้เจำหยวนเชด็จะงอยปำกทีเ่ป้ือนโจ๊ก

หลังจำกกินโจ๊กเสร็จ พวกเล่อเยวี่ยก็กล่ำวลำ สำวใช้ที่น�ำทำงมำ 

เมือ่ครูย่กโคมไฟขึน้มำอกีครัง้และน�ำทำงพวกเขำออกไป

วิหคน้อยยังคงเกำะติดอยู่บนบ่ำของเจำหยวน แม้จะออกจำก 

จวนอ๋องแล้วก็ยังไม่ไปทีใ่ด เมือ่เดินมำถึงตรอกยำวท่ีเชือ่มจำกจวนอ๋อง

ทะลไุปยังเรอืนพักรบัรอง มองซ้ำยขวำไม่มคีนแล้ว เจำหยวนถึงได้จบัมนั

อย่ำงระมดัระวงัและดงึออกจำกบ่ำ ก่อนจะเกลีย้กล่อมเสียงเบำว่ำ "เจ้ำ 

กลบัไปเถอะ"

วิหคน้อยหดคอแล้วปิดตำลง แสร้งว่ำตนเองก�ำลังหลับ

เจำหยวนเกลี้ยกล่อมอีกครั้ง "หำกเจ้ำไม่กลับไป เจ้ำนำยของเจ้ำ 

จะโกรธเอำ แล้วจะมำโทษว่ำพวกเรำลกัพำตวัเจ้ำไปนะ"

หลนิชิง่ย่ืนน้ิวออกไปสะกิดหัวของวิหคน้อย "นี ่เจ้ำเป็นตวัเมยีหรอื"

หวงหลงิท่ีลอยอยูก่ลำงอำกำศเหนอืศีรษะเอ่ยด้วยน�ำ้เสียงขุน่เคอืง 

"อำหวง กลบัมำ!"

พูดถึงสิ่งใดสิ่งน้ันก็มำจริงๆ

หวงหลิงร่อนลงตรงหน้ำเจำหยวนแล้วฉกวิหคน้อยไปจำกมือ  

จำกนัน้นำงก็เคำะทีหั่วของวิหคน้อยหนกัๆ สองท ี "เจ้ำจะท�ำให้ข้ำขำยหน้ำ

ไปจนถึงทีใ่ดกัน!"

วิหคน้อยร้องจิ๊บๆ อย่ำงร่ำเริง

หลินชิ่งบอกกับหวงหลิงว่ำ "ขอร้องล่ะ เจ้ำดูแลมันให้ดีๆ หน่อย  

อย่ำให้มนัเพ่นพ่ำนส่งเดช โชคดีทีเ่จอพวกข้ำ หำกเป็นคนอืน่ล่ะก็ ไม่แน่ว่ำ

อำจลกัพำตัวมนัไปนำนแล้ว"

หวงหลงิจ้องมองเจำหยวนด้วยใบหน้ำเย็นชำ "อำหวงมใิช่ตัวเมยี"

เจำหยวนตกตะลึง ฮะ?
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หวงหลิงเชิดปลำยคำง "มันเป็นตัวผู้ เด็กหญิงของเผำ่หงส์เรำ 

ไม่มทีำงลดตวัลงไปหำพวกเจ้ำหรอก โดยเฉพำะลดตัวให้เผ่ำมงักร มงักร 

ทัง้โง่เขลำทัง้หยำบกระด้ำง พญำหงส์สง่ำงำมสงูส่งกว่ำมงักรไม่รูต้ัง้ก่ีเท่ำ"

เจำหยวนกะพริบตำ หวงหลิงก�ำลังด่ำว่ำเผ่ำมังกรอยู่แท้ๆ แต ่

อำจเพรำะนำงเป็นเด็กสำว เจำหยวนจึงไม่โกรธ ท้ังยังรู้สึกว่ำหวงหลิง 

ค่อนข้ำงน่ำรัก

หลินชิ่งฟั่นเส้นผมที่ยำวมำถึงหน้ำอก "ข้ำจะบอกเจ้ำให้รู้ไว้นะ  

เดก็หญิงของเผ่ำกิเลนเรำรวมถึงเผ่ำเต่ำเองก็ไม่ชอบหงส์ตัวผูข้องพวกเจ้ำ 

อย่ำว่ำแต่เรื่องนิสัยร้ำยกำจเสื่อมทรำมเลย แค่รสนิยมก็เกินทนแล้ว  

เป็นตัวผู้แต่กลับชอบสวมเสื้อผ้ำสีแดงท้ังตัว" คืนน้ีนำงอัดอั้นไฟโทสะ 

ไว้เตม็ท้อง เวลำนีห้วงหลงิมำชนปำกปล่องภูเขำไฟของนำงพอด ี นับว่ำ 

หงส์น้อยตวันีเ้ครำะห์ร้ำยเสยีแล้ว

หวงหลิงถูกนำงแทงใจด�ำจนเต้นเร่ำ "พ่ีเฟิ ่งถงสวมชุดสีแดง 

ได้สง่ำงำมที่สุด ไม่เหมือนกิเลนตัวเมียบำงตัวท่ีสวมสีแดงฉูดฉำด 

บำดตำยิ่งนัก"

หลนิชิง่จงใจลำกเสยีงยำว "ฉดูฉำดบำดตำก็ยังดกีว่ำผูช้ำยอ้อนแอ้น"

หวงหลิงโมโหจนตัวสั่นระริก "เจ้ำน่ะสิอ้อนแอ้น! พ่ีเฟิ่งถงองอำจ

ทีส่ดุ!"

หลินชิ่งกระตุกมุมปำก "ข้ำอ้อนแอ้น? เดิมทีข้ำก็เป็นสตรีอยู่แล้ว 

ขอบคุณเจ้ำที่ชมว่ำข้ำสวยหยำดเยิ้ม พ่ีเฟิ่งถงที่องอำจของเจ้ำผู้น้ันน่ะ 

ยังตกเป็นรองข้ำ แล้วก็เพรำะสำยตำของเด็กหญิงในเผ่ำหงส์ของพวกเจ้ำ

มองท่ำทำงเช่นนัน้ว่ำ 'สงูส่ง' นัน่แหละ ถึงได้ชืน่ชอบพวกหงส์ตวัผูไ้ด้ลง!"

เล่อเยว่ียลบูหน้ำผำกและสบตำกับเจำหยวนแวบหนึง่โดยไร้ค�ำพูด 

เดก็หญิงทะเลำะกันช่ำงไร้สำระจรงิๆ
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หวงหลงิกระทบืเท้ำอย่ำงไม่พอใจ "กิเลนฉดูฉำดบำดตำอย่ำงเจ้ำ 

ก็เหมำะแล้วท่ีจะชอบแค่มนุษย์พรรค์นี ้แต่ถึงอย่ำงนัน้เขำก็ยังไม่ชอบเจ้ำ

เลย!"

สีหน้ำหลินชิ่งพลันด�ำมืด

หวงหลงิพูดต่ออย่ำงไม่ยีห่ระ "มนษุย์ทีเ่จ้ำชอบ เขำก็ชอบแม่นำง 

ทีเ่ผ่ำหงส์ของพวกเรำเลอืก น่ีก็ย่อมเป็นเรือ่งธรรมดำ แม้คุณหนูถำนไถ 

จะเป็นมนุษย์ แต่กลบัอ่อนโยน งดงำม และสงูส่ง ตอนทีกิ่เลนอย่ำงเจ้ำ

กลำยร่ำงเป็นคนก็ดูฉูดฉำดบำดตำ หำกคืนร่ำงเดิมล่ะก็ ฮ่ำๆ คงท�ำให ้

มนุษย์ตกใจตำยได้ทีเดยีวเชยีว!"

หลินชิ่งถลึงตำ เล่อเยว่ียพลันดึงมือนำงไว้ "ดึกมำกแล้ว พวกเรำ 

รบีกลบักันเถอะ ยังต้องเอำมือ้ดกึไปให้อิง้เจ๋ออกี"

หลนิชิง่อดัอัน้จนใบหน้ำแดงเถือกและเบอืนหน้ำหนีไม่มองเล่อเยว่ีย

เล่อเยว่ียแสร้งมองนำงอย่ำงประหลำดใจ "เหตใุดหน้ำของเจ้ำถึงได้

เหมอืนจะพ่นไฟอย่ำงนัน้เล่ำ" เขำย้ิมขึน้มำ "แต่ว่ำกิเลนพ่นไฟก็น่ำรกัดี  

ข้ำชอบ"

หลนิชิง่อึง้ไป ก่อนจะค่อยๆ หนัหน้ำกลบัมำ เห็นรอยย้ิมของเล่อเยว่ีย 

ดเูย็นสบำยดัง่สำยลมยำมรำตรี

เล่อเยว่ียหนัไปพูดกับหวงหลงิว่ำ "เจ้ำเองก็รบีกลบัไปพักผ่อนเถอะ" 

จำกน้ันก็พำหลนิชิง่เดนิจำกไป

หลนิชิง่กัดรมิฝีปำกเดินตำมหลงัเล่อเยว่ีย แต่ไรมำนำงชอบปะทะ 

อยู่ข้ำงหน้ำ เคยชนิกับกำรปกป้องผูอ้ืน่ ทว่ำพอเล่อเยว่ียดงึนำงไว้ นำง 

ก็รูส้กึได้ถึงควำมสขุจำกกำรถูกปกป้อง ควำมสขุนี.้..นำงอยำกได้มำกขึน้

อกีหน่อย
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หวงหลงิจบัวิหคน้อยไว้แล้วลอยข้ึนสูเ่วหำกลบัไปยังจวนซจีว้ินอ๋อง

เมือ่นำงจำกไปไกลแล้ว อีกด้ำนหนึง่ของตรอกยำวก็มเีงำร่ำงสดี�ำ

เคลือ่นผ่ำน จำกนัน้ก็หำยเข้ำไปในเงำมดืตรงมมุถนน

หลินชิ่งและเจำหยวนสัมผัสได้ถึงกลิ่นอำยมนุษย์รำงๆ แต่กลับ 

ไม่สนใจ คิดว่ำเป็นเพียงคนท่ีบังเอิญผ่ำนมำเท่ำนั้น

เงำสดี�ำจบัจ้องแผ่นหลงัของพวกเล่อเยวีย่ทีไ่กลออกไปเรือ่ยๆ วันนี้

เขำได้รับค�ำสั่งเพียงให้ออกมำสืบข่ำวเท่ำนั้น คิดไม่ถึงว่ำจะได้เจอเรื่อง

ประหลำดอย่ำงกำรท่ีคนข้ำงกำยของตู้ซื่อจื่อพูดกับอำกำศอยู่ในตรอก  

คนผู้นี้มีเบ้ืองหลังไม่ธรรมดำเป็นแน่ จ�ำเป็นต้องรีบกลับไปรำยงำนให ้

เจ้ำนำยทรำบ และจบัตำดใูห้มำกหน่อย

กว่ำจะกลบัมำถึงเรอืนพักรบัรองก็ดกึมำกแล้ว เล่อเยว่ียทนเหง่ือท่ี

เหนียวเหนอะหนะทั้งตัวไม่ไหวจึงลำกเจำหยวนไปแช่น�้ำที่โรงอำบน�้ำ 

ด้วยกัน โรงอำบน�ำ้ท่ีน่ีเปิดตลอดเวลำไม่ว่ำจะกลำงวันหรอืกลำงคืน เรือ่งนี้ 

ท�ำให้เล่อเยว่ียชอบมำก

เวลำนี้ย่ำงเข้ำยำมสำม นอกจำกบ่ำวอำวุโสของโรงอำบน�้ำแล้ว 

ก็มเีพียงเล่อเยวีย่กับเจำหยวนเท่ำน้ัน ในสระใหญ่และสระเลก็ล้วนเป็น 

น�้ำสะอำดที่เปลี่ยนใหม่ พวกเขำเข้ำไปแช่สระในห้องเล็ก เล่อเยว่ีย 

พิงขอบสระพลำงพ่นลมหำยใจอย่ำงสบำยอำรมณ์

หลงัจำกท่ีต่ำงฝ่ำยต่ำงถูหลงัให้กันเสรจ็ จู่ๆ  เล่อเยวีย่ก็ดงึเจำหยวน 

มำดซู้ำยดขูวำอย่ำงละเอยีด ก่อนจะบบีหน้ำมนั เจำหยวนงนุงง เล่อเยว่ีย 

หัวเรำะเหอะๆ แล้วพูดว่ำ "ข้ำก�ำลังคิดอยู่ว่ำเมื่อเจ้ำโตแล้วจะรูปร่ำง 

เป็นอย่ำงไร" จำกนัน้เขำก็กลบัไปแช่ในสระต่อแล้วเอำผ้ำชบุน�ำ้ร้อนๆ วำงไว้

บนศรีษะ "แต่กว่ำเจ้ำจะโตคงต้องใช้เวลำอีกหลำยปี ไม่แน่ว่ำตอนข้ำเป็น 
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ตำแก่หนวดขำวแล้ว เจ้ำก็อำจจะยังตัวโตเท่ำตอนนีอ้ยู่ก็ได้"

เจ้ำตัวเป๊ียกในวันวำนยังสลัดครำบกลำยเป็นแม่นำงผู้งดงำมได้  

ไม่แน่ว่ำในอนำคตมงักรโง่ก็อำจจะเปลีย่นไปจนเหนือจนิตนำกำร

เจำหยวนถำมเสยีงเบำ "เจ้ำก�ำลงัคดิถึงถำนไถหรงเยว่ียอยู่ใช่หรอืไม่"

เล่อเยว่ียพยักหน้ำและถือโอกำสเล่ำให้เจำหยวนฟังว่ำรู ้จัก 

ถำนไถหรงเยว่ียได้อย่ำงไร

เจำหยวนเข้ำใจได้ในทันทีว่ำเหตุใดเล่อเยว่ียเห็นถำนไถหรงเยว่ีย 

แล้วถึงมท่ีำทำงเช่นน้ัน อืม เรือ่งระหว่างเล่อเยว่ียกับถานไถหรงเยวีย่ก็คอื

เหมยเขียวม้าไม้ไผ่* ท่ีมนษุย์เรยีกกันใช่หรอืไม่ มนัอดกังวลแทนหลินชิง่ 

ขึน้มำไม่ได้ "เจ้ำ...ชอบถำนไถหรงเยว่ียใช่หรอืไม่"

เล่อเยว่ียมุน่คิว้จ้องมนั "เหตใุดทุกครัง้ท่ีข้ำเจอผูห้ญิงเจ้ำถึงเอำแต่

ถำมประโยคนี"้ ตอนเจอหลนิชิง่ก็ถำม ตอนเจอแม่นำงภตูกระต่ำยก็ถำม 

ตอนเจอท่ำนหญิงก็ถำม ตอนนีเ้จอถำนไถหรงเยวีย่ก็ย่ิงไปกนัใหญ่ ถำม

ตดิๆ กันเสยีหลำยรอบ ค้ิวของเล่อเยว่ียผกูแน่นเป็นปม "เจ้ำคดิว่ำข้ำเหมอืน

คนบ้ำสตรหีรอื"

เจำหยวนหดตัวลงไปในน�้ำ "เปล่ำ ข้ำ...ข้ำแค่คิดว่ำเจ้ำกับ 

ถำนไถหรงเยว่ียรูจ้กักันมำตัง้แต่เดก็..." และทกุครัง้ท่ีเจ้ามองนางก็มกัจะ

ตาค้างด้วย

เล่อเยว่ียถอนหำยใจ "นำงเป็นบตุรสำวของอคัรมหำเสนำบด ีมใิช่ 

เดก็หญิงธรรมดำๆ กำรเป็นชำยำรชัทำยำทเหมำะสมกับนำงมำกกว่ำ"

เจำหยวนพูดออกหน้ำอย่ำงระมัดระวัง "อืม หลินชิ่งยังดีกว่ำ"

เล่อเยวี่ยหัวเรำะ "หลินชิ่งย่ิงเป็นไปไม่ได้ นำงเป็นเทพกิเลน ข้ำ 

เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งเท่ำนั้น ช่วงเวลำที่พวกเจ้ำรู้สึกว่ำแค่กะพริบตำ  

* เหมยเขียวม้ำไม้ไผ่ เป็นส�ำนวน หมำยถึงผูช้ำยกับผูห้ญิงทีรู่จ้กัและเป็นเพ่ือนเล่น สนิทกันมำต้ังแต่เด็ก
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ข้ำก็จะกลำยเป็นคนชรำแล้ว" เขำบีบหน้ำมังกรโง่อีกครั้ง "ปีนี้เจ้ำอำยุ 

เก้ำสิบกว่ำปีแล้วสินะ มนุษย์ผู้หน่ึงมีชีวิตจนเติบใหญ่ได้เท่ำเจ้ำนับว่ำ 

เป็นเร่ืองน่ำอัศจรรย์นัก อย่ำงข้ำอำจจะไปพบพญำยมก่อนอำยุเท่ำเจ้ำ 

ก็เป็นได้"

ในใจเจำหยวนรู้สึกหนักอ้ึงอยู่บ้ำง มันใช้มือจับแขนเล่อเยวี่ย  

เล่อเยว่ียก็ตีมือมันเบำๆ "ไม่ต้องท�ำหน้ำอย่ำงน้ี มนุษย์อย่ำงพวกเรำ 

ยังมลีกูหลำน ผ่ำนไปอกีสกัสบิกว่ำปีลกูหลำนข้ำก็จะกลำยเป็นชำยชำตรี

อีกคนหนึ่งแล้ว!"

ล�ำบำกมำหนึง่วันหน่ึงคนื เล่อเยว่ียจงึเหนือ่ยล้ำมำกและงบีหลับไป

ขณะแช่อยู่ในน�ำ้ร้อน เจำหยวนเองก็หลบัอยู่ข้ำงๆ โดยไม่รูต้วัเช่นกนั

หน้ำห้องเล็กมีคนผู้หน่ึงเดินผ่ำน เมื่อคนผู้น้ันเหลือบเห็นด้ำนใน 

ก็พลนัชะงกัเท้ำค้ำงอยู่ทีข้่ำงประตู

คิดไม่ถึงว่ำหลังจำกเขำรำยงำนเจ้ำนำยเสร็จและแวะมำอำบน�้ำ  

ก็ยังได้ค้นพบควำมลบัอนัน่ำตืน่ตะลงึอกีเรือ่งหน่ึง

เล่อเยวีย่หลบัพิงขอบสระ บนบ่ำของเขำท่ีอยู่เหนอืผวิน�ำ้มสีิง่ของ 

รปูร่ำงคล้ำยงูสทีองจำงๆ ยำวไม่ถึงฉือ่เกำะอยู่ ผวิท้องของมนัยังกระเพ่ือม 

น้อยๆ...น่ีเป็นสิง่มชีวีติ มใิช่สิง่ของ

แม้มนัจะตวัเลก็มำก แต่เขำก็ยังคงมองออกว่ำมนัคอืส่ิงท่ีคงอยู่มำ

ตัง้แต่อดตีกำลและถูกจดัให้เป็นสิง่ต้องห้ำม... 

มังกร

เป็นมังกรเยำว์วัยตัวหน่ึง

ในยำมรำตรีนี้ หลินชิ่งก�ำลังฝัน

นำงฝันเห็นตนเองยืนอยู่เบื้องหน้ำต�ำหนักหลังหน่ึง ผู้คนที่สวม 
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ชดุคลมุสแีดง สนี�ำ้เงนิ สเีขยีว บนศีรษะสวมหมวกขนุนำงสดี�ำปีกกว้ำง  

ในมอืถือป้ำยงำช้ำงแผ่นหนึง่ ต่ำงพูดคยุกันเสยีงเซง็แซ่อยู่ในต�ำหนัก ทว่ำ

บลัลงัก์ซึง่อยู่ยังจดุสงูสดุน้ันว่ำงเปล่ำ

'เหตุใดฝ่ำบำทจึงไม่มำว่ำรำชกำรอีกแล้วเล่ำ'

'ได้ยินว่ำมีพรรคมำรแห่งยุทธภพปรำกฏตัวออกมำ ฝ่ำบำทจงึออกไป

ผดงุธรรม เฮ้อ...รำชส�ำนักไร้เจ้ำแผ่นดนิควรท�ำอย่ำงไรด'ี

'อัครมหำเสนำบดีตู้อยู่ที่ใด'

'ในวัดพุทธทีเ่จยีงหนำนขดุเจอแผ่นศลิำโบรำณ อคัรมหำเสนำบดตีูจ้งึ

ออกเดนิทำงไปสงัเกตกำรณ์ท่ีเจยีงหนำนตัง้แต่เมือ่วำนแล้ว'

'แม่ทัพลั่วก็ไม่อยู่หรือ'

'เพ่ือให้รำชวงศ์นีม้สีงครำมน้อยลง วันก่อนแม่ทัพลัว่จงึไปทีช่ำยแดน 

ใช้หลกัธรรมแห่งเต๋ำขดัเกลำชำวป่ำเถ่ือนของแคว้นข้ำงเคยีง'

เสยีงรบกวนนียั้งคงดงัเกรยีวกรำวจนในหวัของหลนิชิง่เริม่มเีสยีงว้ิงๆ 

ตอนน้ันเองนำงถึงได้ยินเสยีงถอนหำยใจแหบพร่ำเสยีงหนึง่

'อีกไม่นำน รำชวงศ์จะต้องสูญสิ้นแน่!'

หลินชิ่งหมำยจะเข้ำไปฟังต้นเสียงให้ชัดขึ้นสักหน่อย ก็มีเสียง 

คนก�ำลงัร้องเรยีกซ�ำ้ๆ ดังแว่วมำ 'อคัรมเหสเีพคะ อคัรมเหส.ี..' หลนิชิง่ 

อดหันไปมองไม่ได้ แต่ทันใดนัน้รอบ  ๆก็ปรำกฏไอหมอกหนำ ภำพเบือ้งหน้ำ

พลนัเลอืนรำง ต�ำหนกัใหญ่ท่ีนำงอยู่หำยไป และตวันำงก็มำปรำกฏอยู่

กลำงสวนดอกไม้อันโอ่อ่ำ หมู่ภมรบินตอมดอกเสำเย่ำสีแดงอ่อนท่ีอยู ่

ตรงหน้ำ

เสียงนั้นยังคงร้องเรียกอยู่ 'อัครมเหสี อัครมเหสีเพคะ...'

นำงเพ่งมอง ผูท้ีร้่องเรยีกนัน้เป็นดรณีุสวมชดุนำงก�ำนัลสีชมพูอ่อน

ท�ำผมทรงมวยคู ่ก�ำลงัว่ิงมำทำงนำง
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'อัครมเหสี อัครมเหสีเพคะ...'

หลนิชิง่งุนงง น่ีก�าลงัเรยีกข้าอยู่หรอื เงำร่ำงนัน้ค่อยๆ ว่ิงเข้ำมำใกล้ 

ใกล้เข้ำมำ...ใกล้เข้ำมำ...ว่ิงมำจนถึงเบือ้งหน้ำหลนิชิง่ ทว่ำกลบัตรงทะลุ

ผ่ำนร่ำงนำงไป รำวกับว่ำนำงเป็นเพียงไอหมอกกลุม่หนึง่

'อัครมเหสีเพคะ อัครมเหสี...'

หลงัพุ่มดอกไม้สแีดงเข้มมเีงำร่ำงสง่ำงำมท่ีสวมมงกุฎหงส์ย่ำงก้ำว

ออกมำ 'มเีรือ่งอนัใดถึงรบีร้อนเช่นน้ี'

ใบหน้ำของเงำร่ำงนั้นถูกบดบังด้วยไอหมอก มองเห็นไม่ชัด ทว่ำ 

น�ำ้เสยีงอนันุม่นวลของนำงน้ันคุน้หูอย่ำงย่ิง

'อัครมเหสีเพคะ ฝ่ำบำทออกจำกวังไปผดุงธรรมอีกแล้ว'

น�้ำเสียงอันนุ่มนวลนั้นหัวเรำะพลำงเอ่ย 'แต่ไรมำฝ่ำบำทก็มีนิสัย 

เช่นนี ้ปล่อยพระองค์ไปเถิด'

'อคัรมหำเสนำบดตีูแ้ละแม่ทัพลัว่ก็ไม่อยู่ในรำชส�ำนักเช่นกันเพคะ 

ขุนนำงต่ำงโกลำหลกันไปหมด'

เงำร่ำงทีส่วมมงกุฎหงส์นัน้เดินเข้ำมำสองสำมก้ำว 'เจ้ำค่อยๆ พูด  

ไม่ต้องรบี...' ส่วนหน้ำท้องของนำงนูนออกมำเหมอืนว่ำตัง้ครรภ์มำแล้ว 

หลำยเดือน ในมือยังจูงเด็กน้อยท่ีสวมชุดสีเหลืองอีกคนหน่ึง ไอหมอก 

ทีป่กคลมุอยูเ่บือ้งหน้ำจำงลงไปเลก็น้อย ทนัใดนัน้เองหลินชิง่ก็เหน็ใบหน้ำ

ของนำง

นั่นคือ...ถานไถหรงเยวี่ย!

เดก็น้อยชดุเหลอืงเขย่ำมอืถำนไถหรงเยว่ียอย่ำงสดุก�ำลงั 'เสดจ็แม่ 

เสด็จแม่ ตอนที่น้องชำยเกิด เสด็จพ่อจะรีบกลับมำหรือไม่ ลูกคิดถึง 

เสดจ็พ่อ'

ถำนไถหรงเยวี่ยประคองท้องและลูบศีรษะเด็กน้อยอย่ำงรักใคร่ 
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'เดก็ด ี เสดจ็พ่อจะต้องกลบัมำแน่นอน อกีทัง้ยังจะเอำน�ำ้ตำลป้ันกลบัมำ

ให้เจ้ำกินด้วย'

หลินชิ่งถูกควำมฝันของตนท�ำให้ตกใจตื่น นำงพลันลุกขึ้นนั่ง  

เหง่ือเย็นๆ ซึมไปทั่วท้ังร่ำง

ความฝันของเทพผูพิ้ทกัษ์มกัจะเป็นลางบอกเหต ุหรอืว่าความฝันน้ี

จะเป็นอนาคตของพวกเล่อเยว่ีย?

หลินชิ่งกุมหน้ำผำก ไม่! ต่อให้ตัดถานไถหรงเยว่ียออกไป แต่

ส�าหรบัแผ่นดนิแล้ว หากความฝันเช่นนีเ้ป็นจรงิ นัน่ก็เป็นฝันร้ายโดยแท้

แล้ว ไม่กล้าจะคิดถึงผลลัพธ์เลยทีเดียวเชียว

หำกบังคับให้เล่อเยวี่ยเป็นจักรพรรดิ ก็จะมีจุดจบเช่นนี้จริงหรือ

วันต่อมำขณะกินอำหำรเช้ำ เล่อเยว่ียพบว่ำหลินชิง่ท่ำทำงเซือ่งซมึ

และไร้ชวิีตชวีำอย่ำงไม่เคยเป็นมำก่อน นำงกินโจ๊กเพียงค�ำสองค�ำ อ้ิงเจ๋อ

เหน็ดงันัน้จงึตดัสนิใจกินเสีย่วหลงเปำทัง้หมดแทนนำงอย่ำงมนี�ำ้ใจ

ตอนที่เล่อเยว่ียก�ำลังจะไปฝึกทหำรต่อ หลินชิ่งถึงได้เงยหน้ำขึ้น 

และพูดด้วยสหีน้ำทีเ่ต็มไปด้วยควำมลงัเลใจ "เล่อเยวีย่ หำกเจ้ำไม่ชอบ 

ก็อย่ำฝืนเลย"

เล่อเยว่ียยกมอืแตะหน้ำผำกตนเอง อมื ไม่มไีข้ จำกนัน้ก็กดัน้ิวทหีน่ึง 

ไม่ได้ฝัน จำกนัน้เขำก็หันกำยไปอย่ำงสงบน่ิงและโบกมอื "ข้ำไปล่ะ"

เจำหยวนกับลั่วหลิงจือล้ำงถ้วยชำมเสร็จและเช็ดโต๊ะจนสะอำด  

จำกนั้นเจำหยวนก็ขยับเข้ำไปใกล้หลินชิ่ง "พวกเรำต้องไปดูเล่อเยว่ีย 

ฝึกซ้อมหรอืไม่"

หลินชิ่งกุมหน้ำผำก "วันนี้ข้ำไม่มีอำรมณ์"
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ใบหน้ำเจำหยวนเต็มไปด้วยควำมงุนงง ก่อนจะลำกอิ้งเจ๋อไป

ลัว่หลงิจอืหยิบกระดำษกับพู่กันออกมำและถำมนำงว่ำจะฝึกศำสตร์

กำรรบต่อหรือไม่ หลนิชิง่ถำมเขำอย่ำงจรงิจงัว่ำ "เจ้ำบอกข้ำมำตำมตรง 

เจ้ำชอบกำรสูร้บหรอืไม่"

ลัว่หลงิจอืเอ่ย "กำรหยุดศึกสงครำม หำกใช้ควำมเมตตำและคณุธรรม

ขัดเกลำผูค้นได้ ใต้หล้ำไร้ซึง่ควำมขดัแย้งไปตลอดกำลจงึจะดีทีส่ดุ"

หลนิชิง่กุมหน้ำผำกอกีครัง้ "วนันีไ้ม่ฝึกแล้ว ข้ำอยำกพักสกัหน่อย"

ใบหน้ำลั่วหลิงจือเต็มไปด้วยควำมสงสัย

เล่อเยว่ียและพลทหำรท้ังสิบฝึกซ้อมอยู่ตรงพ้ืนที่โล่งล่ำงเนินเขำ

จนถึงกลำงยำมอู่ และพักครึ่งชั่วยำมเหมือนอย่ำงเคย 

เล่อเยวี่ยเดินไปยังก้อนหินขนำดใหญ่ที่อยู่ข้ำงต้นไม้เต้ีย ก่อนจะ 

หยิบเอำน�ำ้และขนมเป๊ียะชิน้ใหญ่ทีพ่กมำเติมให้เตม็ท้อง

เขำนอนใต้ต้นไม้แล้วหวนนกึถึงค�ำพูดแปลกๆ ของหลินชิง่เมือ่เช้ำ 

หลนิชิง่ท่ีแต่ไรมำเตม็ไปด้วยควำมเด็ดเดีย่วถึงกับบอกเขำว่ำไม่ต้องฝืน

เล่อเยวีย่เดด็ก้ำนดอกหญ้ำมำคำบไว้ในปำก เขำรูว่้ำเจำหยวนกับ

หลินชิ่งมกัจะแอบมำดกูำรฝกึซ้อมทกุวนั หลนิชิ่งพูดเชน่นี้ออกมำ ดทู่ำ 

คงคดิว่ำเขำไม่ได้เรือ่งจรงิๆ สนิะ

เล่อเยว่ียนอนหนุนแขนพลำงถอนหำยใจ เขำเป็นคนไม่มีควำมรู้  

แม้ฝึกมำหลำยวันแล้วแต่ก็ยังคงคล�ำทำงไม่เจอ ในสำยตำของผูเ้ชีย่วชำญ

จะต้องน่ำขันมำกแน่ เขำยันกำยลกุขึน้นัง่แล้วหยิบก้อนหนิมำหลำยๆ ก้อน 

หกัก่ิงไม้เป็นท่อนเลก็ๆ มำกองไว้ มอืวำดผงัค่ำยกล ซกัซ้อมสถำนกำรณ์ 

ด้วยกำรเดินหมำกอีกครั้งอยู่ใต้ต้นไม้ เขำมีนิสัยเช่นนี้ เรื่องที่ท�ำไปแล้ว  

ไม่ว่ำอย่ำงไรก็จะพยำยำมท�ำให้ถึงท่ีสุด เหมือนดังถ้อยค�ำที่ว่ำเมื่อท�ำ 
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จนถึงท่ีสดุแล้ว ชวิีตก็จะไม่มคี�ำว่ำเสยีใจ

ยำมน้ีเองทีด้่ำนหลงัเล่อเยว่ียพลนัมคีวำมเคลือ่นไหวบำงอย่ำง เขำ

หันกลับไปมองและเห็นคนผู้หน่ึงก้ำวออกมำจำกหลังต้นไม้ใหญ่แล้ว 

เดินมำยังข้ำงกำยเล่อเยว่ีย ก่อนก้มหน้ำมองผงักระบวนทัพทีอ่ยู่ตรงหน้ำ 

"น่ีเจ้ำเป็นคนวำดหรอื"

เล่อเยวี่ยพยักหน้ำอย่ำงอึ้งงัน คนผู้นี้อำยุรำวๆ ส่ีสิบปี บนศีรษะ 

โพกผ้ำ สวมชดุผ้ำไหมสนี�ำ้ตำล เล่อเยว่ียเหลอืบมองดรูองเท้ำของอกีฝ่ำย 

เป็นรองเท้ำผ้ำธรรมดำๆ ตรงขอบมีฝุน่และดินโคลนไม่มำกนัก อีกท้ัง 

สองมอืว่ำงเปล่ำ คล้ำยกับคนนอกทีอ่อกมำเดินเล่นนอกเมอืง เล่อเยวีย่

ส�ำรวจใบหน้ำและท่วงท่ำตลอดท้ังตวัของชำยตรงหน้ำอกีครัง้ สผีวิธรรมดำ 

ไว้หนวดสัน้ คล้ำยขนุนำงอยูห่ลำยส่วน และก็คล้ำยกับพ่อค้ำอยู่หลำยส่วน

เช่นกัน

คนผู้นั้นมองผังกระบวนทัพบนพ้ืนอีกครั้ง ก่อนจะย่อกำยนั่งลง 

อย่ำงสขุมุ "ตนเองสูกั้บตนเอง สองฝ่ำยย่อมล่วงรูกั้นอย่ำงทะลปุรโุปร่ง ไย 

เจ้ำจงึยังมองก่ิงไม้เป็นก่ิงไม้ มองก้อนหินเป็นก้อนหนิเล่ำ" 

หมื? เล่อเยวีย่เกำท้ำยทอย "ข้ำว่ำงๆ ไม่มอีนัใดท�ำ จงึวำงเล่นไป 

เรือ่ยเป่ือย ไม่ทรำบว่ำเหตใุดท่ำนจงึพูดว่ำก่ิงไม้ก็ยังคงเป็นก่ิงไม้ ก้อนหิน

ก็ยังเป็นก้อนหนิเล่ำ"

ดีร้ำยอย่ำงไรเล่อเยว่ียก็มำจำกส�ำนักชิงซำน เขำตระหนักได้ว่ำ 

แม้คนผู้นี้จะมีวำจำลึกลับน่ำสงสัยแต่กลับมีเจตนำจะชี้แนะ จึงรีบขอ 

ค�ำแนะน�ำอย่ำงถ่อมตนทันที

คนผู้น้ันหยิบก่ิงไม้มำก่ิงหนึ่ง "ก่ิงไม้น้ียำวกว่ำก่ิงอื่น ย่อมเคล่ือน 

ตรงเข้ำไปได้ แต่เมือ่วำงไว้แนวหน้ำ มนัย่อมเข้ำไปไม่พร้อมกับคนอืน่ๆ 

หำกเข้ำไปก่อนก็จะถูกโต้กลับและหักได้ง่ำย เหตุใดเจ้ำถึงวำงมันไว้ 
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ด้ำนหน้ำสุด ไม่วำงไว้ตรงกลำงหรือข้ำงหลังเล่ำ" เขำหยิบก้อนหินท่ีอยู่ 

อีกด้ำนขึ้น "หินก้อนนี้มีขอบมุมโดดเด่น ใช้เป็นแนวหน้ำได้ หินก้อนนี ้

กลมมน ขนำดใหญ่และแขง็แรง ใช้ป้องกันได้ด"ี

เล่อเยวีย่ตศีรีษะตนเองและเข้ำใจได้ในทนัท ีจำกน้ันจงึประสำนมอื

เอ่ย "ขอบคณุท่ำนมำก"

คนผูน้ัน้ลกุข้ึนและกล่ำวด้วยรอยย้ิมว่ำ "สิง่ทีเ่รยีกว่ำกำรมอบหมำย

หน้ำทีค่อืกำรจดัผูท่ี้มคีวำมสำมำรถเหมำะสมให้อยูใ่นต�ำแหน่งทีเ่หมำะสม 

ต้องมกีำรมอบหมำยหน้ำทีก่่อน จงึจะวำงกระบวนทพัได้"

เล่อเยว่ียดใีจเป็นอย่ำงย่ิง จงึลกุข้ึนกล่ำวอย่ำงนอบน้อมว่ำ "ได้รับ 

ค�ำชี้แนะจำกท่ำนถือเป็นประโยชน์มำกมำยนัก ไม่ทรำบว่ำท่ำนเป็นคน 

ของจวนจว้ินอ๋องใช่หรือไม่" คนผู้นี้คุ้นเคยกับวิธีกำรจัดวำงกระบวนทัพ 

จะต้องมพ้ืีนเพไม่ธรรมดำแน่

คนผูน้ั้นส่ำยหน้ำแล้วเอ่ย "ข้ำเป็นเพียงคนนอกท่ีผ่ำนทำงมำเท่ำน้ัน 

ปกติเคยอ่ำนต�ำรำกำรทหำรมำสองเล่ม อกีทัง้ชอบเดินหมำก บงัเอญิได้พบ

จอมยุทธ์น้อยท่ีนีจ่งึอดไม่ได้ทีจ่ะมำถกปัญหำกันสกัเลก็น้อย"

ผู้สูงส่งมักจะชอบปิดบังตนเองเช่นน้ี เล่อเยว่ียแสร้งท�ำเป็นเชื่อ 

ค�ำพดูของเขำและหวัเรำะแหะๆ "เช่นน้ันวันนีข้้ำก็นับว่ำได้รับผลประโยชน์

แล้ว"

คนผูน้ั้นยกคิว้และถำมต่อ "จรงิส ิดทู่ำทำงจอมยุทธ์น้อยคงจะมำ 

ร่วมงำนเลอืกคูข่องท่ำนหญิงใช่หรอืไม่"

เล่อเยว่ียยอมรับอย่ำงตรงไปตรงมำ คนผู้นั้นเอ่ยด้วยรอยย้ิม  

"งำนเลือกคู่ของท่ำนหญิงครั้งนี้มีแต่คนหนุ่มมำกฝีมือเต็มไปหมดจริงๆ"

เล่อเยว่ียรบีกล่ำวทนัท ี "ท่ำนกล่ำวเกินไปแล้ว" และอดมองส�ำรวจ

คนตรงหน้ำอกีรอบหนึง่ไม่ได้
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คนผูน้ั้นลกุขึน้ยืนแล้วเดนิจำกไป โดยไมรู่ว่้ำเจำหยวนและอิ้งเจอ๋ 

นั่งพรำงตัวอยู่บนต้นไม้ข้ำงๆ เล่อเยว่ียมำโดยตลอด เจำหยวนรู้สึกว่ำ 

คนผูน้ัน้แปลกๆ จงึแอบตำมไป

หลงัจำกทีค่นผูน้ั้นออกไปจำกเนินเขำทีเ่ล่อเยว่ียอยู่ เขำกเ็ดนิตรง 

เข้ำเมอืงและไปยังโรงเต๊ียมแห่งหนึง่ เป็นโรงเตีย๊มทีซ่นุเปินก�ำลงัท�ำงำน

รบัจ้ำงอยูใ่นช่วงน้ี

ตอนกลำงคืนหลังกลับไปยังที่พัก เจำหยวนก็น�ำเรื่องที่เจอมำ

ท้ังหมดเล่ำให้เล่อเยวี่ยฟัง เล่อเยว่ียคิดว่ำอำจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลัง  

ตู้หรูยวนและลั่วหลิงจือเองก็บอกว่ำต้องสืบอีกสักหน่อย

หลินชิ่งเอ่ย "จะใช่หนึ่งในมือสังหำรที่ลอบสังหำรถำนไถหรงเยวี่ย 

หรอืไม่"

เจำหยวนกล่ำว "เช่นนั้นเหตุใดเขำต้องชี้แนะเล่อเยว่ียด้วย แม้

พวกเรำจะไม่รู้จักมือสังหำร แต่มือสังหำรจะต้องรู้จักเล่อเยว่ียแน่"

หลินชิ่งกล่ำว "ไม่จ�ำเป็น เขำเพียงอำศัยกำรชี้แนะท�ำให้เล่อเยวี่ย 

ไว้วำงใจ เท่ำนีก็้จะสอดแนมสถำนกำรณ์ท่ีเก่ียวกับจวนเจิน้ซอ๋ีองได้"

เจำหยวนคดิว่ำมเีหตผุลย่ิง มนัยังคงเข้ำใจในโลกมนษุย์น้อยเกินไป 

แต่เห็นได้ชดัว่ำหลนิชิง่มไิด้เซือ่งซมึเหมอืนเมือ่ตอนเช้ำแล้ว มนัจงึดใีจ

ยำมนี้หลินชิ่งคิดตกแล้ว อนำคตยังไม่อำจรู้ ดังนั้นตอนน้ีต้อง

พยำยำมให้มำก อนำคตจะได้ไม่สิน้หวังดังเช่นฝันร้ำย นำงเปลีย่นควำม

ท้อแท้ให้กลำยเป็นแรงผลักดัน และแรงผลักดันนี้ก็ทรงพลังย่ิง นำง 

เอ่ยกับเจำหยวนด้วยสำยตำเป็นประกำยและกระตือรือร้น "หรือไม่...

กลำงดึกของวันน้ีไปจนถึงพรุ่งน้ี พวกเรำไปสืบหำคนคนนั้นกันเถอะ  

อ้อใช่ เจ้ำรู้หมำยเลขห้องพักของเขำหรือไม่"

เจำหยวนส่ำยหน้ำ "ไม่รู้ ข้ำเห็นเขำเดินเข้ำโรงเตี๊ยมไปแล้วก็เลย 
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กลับมำ"

หลินชิ่งระอำใจ "เจ้ำน่ียังประสบกำรณ์อ่อนด้อยเกินไปจริงๆ"  

เห็นคนเดนิเข้าไปก็ไม่ตามแล้ว ไม่คดิบ้างหรอืว่าเขาอาจจะไม่ได้พักอยู่ 

ที่น่ัน แต่เข้าไปหาคน หรือไม่ก็คุยความลับกับใครบางคน

บำงทีตอนน้ีเบำะแสชิ้นนี้อำจจะไม่มีค่ำแล้ว

หลินชิ่งรู ้สึกร้อนรน พอเริ่มดึกนำงก็ลำกเจำหยวนไปสอบถำม 

ทีโ่รงเตีย๊มแห่งน้ันด้วยกัน พวกมนัหำคนผูน้ั้นในโรงเตีย๊มไม่เจอ หลินชิง่ 

จงึพำเจำหยวนเดินวนอยู่ในเมอืงอกีรอบหนึง่ แต่ก็ยังคงไม่ได้ข่ำวอนัใด

แม้จะผ่ำนยำมสำมไปแล้วก็ยังไม่ล้มเลิกควำมพยำยำม พวกมัน

กลบัไปท่ีโรงเตีย๊มอีกครัง้แล้วใช้ศำสตร์อ�ำพรำงกำยกับวิชำเวททะลผุ่ำน

ก�ำแพงไปทลีะชัน้ๆ และแล้วก็ได้พบคนผูน้ั้นอยู่ในห้องชัน้บนโดยบงัเอญิ

แต่พวกมันยังพบเรื่องนอกเหนือควำมคำดหมำยอีกเรื่องหนึ่ง 

ภำยในห้องชั้นบนนอกจำกบุรุษวัยกลำงคนท่ีชี้แนะเล่อเยว่ียผู้นั้น ยังมี 

สตรีอีกหน่ึงคน...เป็นป้ำของท่ำนหญิงฉู่หลิง เจ้ำส�ำนักของส�ำนักกระบี่

หนำนไห่ ลว่ีหลัวฮูหยิน

ตอนที่พวกมันเข้ำไปในห้อง ลว่ีหลัวฮูหยินก�ำลังน�้ำตำคลอหน่วย  

นำงวงิวอนบำงอย่ำงกับคนผูน้ั้นท่ำมกลำงแสงสลวัๆ จำกตะเกียง

"...ข้ำแค่อยำกเจอเขำสักครั้ง ฟังเขำพูดกับข้ำสักประโยค เพียง 

ครัง้เดยีวและประโยคเดยีวก็พอ..."

คนผูน้ั้นถอนหำยใจยำว "อำหลวั เจ้ำท�ำเหมอืนว่ำเขำตำยไปแล้ว

ตัง้แต่ตอนคลอดเสยีเถอะ"

ลว่ีหลวัฮหูยินก�ำผ้ำเชด็หน้ำในมอืแน่นด้วยควำมสะเทอืนใจ "เหตใุด

ข้ำต้องท�ำเหมอืนว่ำเขำตำยแล้วด้วยเล่ำ! ทัง้ๆ ท่ีเขำยงัมชีวิีตอยู่แท้ๆ! เขำ

เรยีกฮหูยินของท่ำนว่ำเป็นมำรดำแท้ๆ มำสบิกว่ำปี ตอนนีฮ้หูยินของท่ำน 
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ก็สิน้ไปแล้ว ข้ำไม่ได้ต้องกำรให้ท่ำนมอบสถำนะให้แก่ข้ำ และก็ไม่ได้หวัง

จะให้เขำมำรูจ้กัข้ำ ข้ำแค่อยำกให้เขำพูดกับข้ำสกัประโยคเท่ำน้ัน!"

สีหน้ำของคนผู้นั้นทั้งจนใจและเคร่งเครียด "อำหลัว เป็นไปไม่ได้  

เจ้ำก็รู้ว่ำตอนนี้คือเวลำใด เจ้ำเป็นมำรดำแท้ๆ ของเขำย่ิงต้องค�ำนึงถึง

อนำคตของเขำ"

ลวี่หลัวฮูหยินกัดฟันแน่น ใช้ผ้ำเช็ดหน้ำซับน�้ำตำที่ไหลอำบหน้ำ 

ไม่หยุด นำงสดูลมหำยใจเข้ำลกึๆ และเชดิหน้ำขึน้ "ด ีในเมือ่ท่ำนพูดเช่นนี้ 

ข้ำก็จะไม่วิงวอน และก็จะไม่มำเจอท่ำนอีก" นำงลกุขึน้ "นับแต่น้ีเป็นต้นไป 

ท่ำนกับข้ำขำดกัน"

นำงเดนิไปยังหน้ำต่ำงอย่ำงรวดเรว็ คนผูน้ัน้รีบเข้ำไปคว้ำแขนนำง 

ไว้ "อำหลวั เหตใุดเจ้ำจงึยังรัน้เช่นนี ้ เรือ่งบำงเรือ่งต้องยืดหยุ่นสักหน่อย  

ทุกคนจะได้มลีูท่ำงและก็จะได้ลงมอืสะดวก"

ลว่ีหลัวฮูหยินสะบัดมือเขำออกอย่ำงเย็นชำ "ข้ำเกลียดท่ีเมื่อ 

สบิกว่ำปีก่อนเหตุใดข้ำถึงไม่ใจแขง็อีกสกัหน่อย เหตใุดข้ำถึงได้ตำมดืบอด

มำรู้จักกับท่ำน!" นำงสวมหมวกที่อยู่บนเสื้อคลุมกันลมสีด�ำ จำกน้ันก็ 

เปิดหน้ำต่ำงและกระโดดหำยเข้ำไปในม่ำนรำตรี

"คิดไม่ถึงว่ำคนผู้น้ีจะเป็นคนรักเก่ำของลว่ีหลัวฮูหยิน" หลินชิ่ง 

กุมถ้วยชำ นัง่ถอนหำยใจอยู่ข้ำงโต๊ะ หลงัจำกน้ันนำงกับเจำหยวนก็เฝ้ำอยู่

ท้ังคืน แต่ก็ไม่เห็นมีใครมำหำเขำอีก จนถึงเช้ำเขำก็เก็บสัมภำระและ 

ขึ้นรถม้ำออกจำกเมืองไปพร้อมกับบ่ำวหน่ึงคน ท่ำทำงจะมำพบหน้ำ 

คนรกัเก่ำอย่ำงลว่ีหลวัฮหูยินจรงิๆ หลนิชิง่ยังสะกดรอยตำมรถม้ำไปตลอด

ทัง้เช้ำ แต่ก็ไม่เหน็ว่ำระหว่ำงทำงจะหยุดรถหรอืทกัทำยกับผู้ใดเลย

หรือว่าแค่คิดมากไปเองจริงๆ?
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ตูห้รยูวนเอ่ยด้วยรอยย้ิมเบกิบำน "หำกเจ้ำยังไม่วำงใจ จะรบีตำมไป

จบัตำดรูถม้ำคนันัน้ต่อก็ได้"

หลนิชิง่อ้ำปำกหำว "ข้ำไม่อยำกจะเสยีแรงเปล่ำ" จำกนัน้กเ็ข้ำไปงบี

ในห้องของตน

ในวันสุดท้ำยของกำรฝึกซ้อม เล่อเยวี่ยก็กลับมำในเวลำพลบค�่ำ

เหมอืนอย่ำงเคย หลงัเขำกินข้ำวเสรจ็และก�ำลงัจะไปแช่น�ำ้กับเจำหยวน 

ก็ได้เจอนำยน้อยหนำนกงระหว่ำงทำง

นำยน้อยหนำนกงหน้ำตำดูอ่อนเพลยีและหย่ังเชงิถำมเล่อเยวีย่ว่ำ 

"พ่ีเล่อ เรือ่งพรุง่น้ีท่ำนมัน่ใจหรอืไม่"

เล่อเยวี่ยตอบ "บอกตำมตรง ไม่มั่นใจเลย"

นำยน้อยหนำนกงถอนหำยใจก่อนจะเอ่ย "ท่ำนไม่มั่นใจ ข้ำก็ย่ิง 

ไม่มัน่ใจ" เขำยกมอืกดท่ีใต้ซีโ่ครงข้ำงซ้ำยโดยไม่รูต้วั

เล่อเยวี่ยถำม "ท่ำนไม่สบำยตรงที่ใดหรือไม่"

นำยน้อยหนำนกงส่ำยหน้ำอย่ำงอ่อนแรง "ไม่เป็นไร หมอทีท่่ำนป้ำ 

พำมำด้วยช่วยจับชีพจรให้ทุกวัน แต่ไม่มีอันใดผิดปกติ อำจเป็นเพรำะ 

เกิดจำกจติใจไม่สงบร่ำงกำยกระสบักระส่ำยท�ำให้หำยใจไม่ค่อยออก"

เมือ่ถึงโรงอำบน�ำ้ก็พบกับเหวินจีพ้อด ี ต่ำงฝ่ำยต่ำงทักทำยกันอย่ำง

สภุำพ ขณะถอดชดุในห้องเปลีย่นเสือ้ผ้ำ เล่อเยวีย่กับเจำหยวนก็ได้ยนิ 

คนที่อยู่ห้องข้ำงๆ พูดว่ำ "ข้ำว่ำนำยน้อยเหวินมีโอกำสชนะมำกกว่ำ 

นำยน้อยหนำนกง เขำเป็นคนไม่มีพิธีรีตอง ท้ังยังเป็นกำรเป็นงำน  

ไม่เหมือนกับนำยน้อยหนำนกงผู้นั้น ดูท่ำทำงเหมือนยังไม่หย่ำนม 

เสยีด้วยซ�ำ้ มำร่วมงำนเลอืกคู่ยังต้องมผีูใ้หญ่มำด้วย อำหำรกำรกินและ

กำรอำบน�ำ้ก็ล้วนให้คนของตนจดักำรดแูล ไม่เคยมำทีโ่รงอำบน�ำ้น่ีเลย"

อีกคนเอ่ยต่อ "เฮ้อ นำยน้อยเหวินก็ช่ำง นำยน้อยหนำนกงก็ช่ำง  
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จะว่ำไปซื่อจื่อของท่ำนอ๋องแห่งหนำนจว้ินมีโอกำสชนะมำกที่สุดมิใช่ 

หรอกหรือ ข้ำเดำว่ำกำรประลองอันใดน่ีก็เป็นแค่ฉำกหน้ำ ดีไม่ดี 

ท้ำยที่สุดแล้วรำชบุตรเขยก็อำจจะเป็นตู้ซื่อจื่อ"

เล่อเยวี่ยและเจำหยวนยกกล่องอุปกรณ์อำบน�้ำออกมำจำก 

ห้องเปลีย่นเสือ้ผ้ำ คนสองคนท่ีคุยกันเมือ่ครูก็่เดนิออกมำจำกห้องข้ำงๆ 

พอดี เม่ือเห็นเล่อเยว่ียกับเจำหยวน พวกเขำก็รู้ทันทีว่ำค�ำพูดเมื่อครู ่

ถูกได้ยินแล้ว น�้ำเสียงที่ทักทำยจึงกระอักกระอ่วนเล็กน้อย

วันน้ีมีคนมำอำบน�้ำมำกเป็นพิเศษ ห้องเล็กจึงเต็มแล้ว เล่อเยว่ีย 

กับเจำหยวนจึงได้แต่ไปแช่ในสระใหญ่ท่ีอยู่ด้ำนนอก หลังแช่น�้ำเสร็จ 

และก�ำลงัจะสวมเสือ้ผ้ำ จู่ๆ  ก็มเีสยีงวุ่นวำยดงัมำจำกข้ำงนอก

เล่อเยว่ียผกูสำยคำดเอวแล้วชะโงกศีรษะออกมำ เหน็คนกลุ่มหนึง่

ส่งเสียงเกรียวกรำวและเบียดเสียดอยู่ด้วยกัน มีคนตะโกนเสียงดังว่ำ  

"อย่ำเบียดๆ หำมเขำขึ้นมำนอนริมสระก่อน รีบสวมเส้ือผ้ำให้แล้วไป 

เรยีกหมอ!"

ขณะเอ็ดตะโรกันอยู่นั้นก็มีเสียงครวญครำงและเสียงกรีดร้อง 

ดงัมำจำกอกีด้ำน เล่อเยว่ียหันไปก็เห็นว่ำมคีนผูห้น่ึงกระอกัเลอืดออกมำ 

จำกน้ันก็ล้มคว�่ำลงไป

ผู้ท่ีอยู่รอบๆ คนผู้น้ันร้องอย่ำงตื่นตระหนก "ถูกพิษ นี่คืออำกำร 

ถูกพิษ!" ท่ำมกลำงกลุม่คนท่ีก�ำลงัร้องอทุำนจู่ๆ  ก็มคีนกระอกัเลอืดสดี�ำ

ออกมำเช่นกัน รำวกับถูกคำถำบำงอย่ำง ในโรงอำบน�ำ้มคีนกระอกัเลอืด

และล้มลงไปมำกขึ้นเรื่อยๆ

ภำยในโรงอำบน�้ำปั่นป่วนโดยสมบูรณ์ "พิษ! มีคนวำงยำพิษ!"
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