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คนในยุทธภพต่างเห็นพ้องต้องกันว่าหุบเขาหมื่นบุปผาเป็นส�ำนัก
ที่ลึกลับที่สุด ทั้งยังลือกระฉ่อนว่าคนของหุบเขาหมื่นบุปผาล้วนชั่วร้าย
ยิ่งนัก
หากท่านสอบถามคนทั้งหลายว่าคนของหุบเขาหมื่นบุปผาชั่วร้าย
เพียงใด พวกเขาสามารถไล่เรียงเรือ่ งต�ำ่ ช้าทีห่ บุ เขาหมืน่ บุปผาเคยกระท�ำ
ได้เป็นพรวนอย่างไม่ต้องสงสัย แต่หากท่านถามว่ามีผู้ใดเคยพบคนของ
หุบเขาหมื่นบุปผาหรือไม่ ค�ำตอบย่อมเป็นไม่มี
หากท่านถามอีกว่าในเมื่อไม่เคยพบ ไฉนจึงรู้เรื่องที่ผ่านมาของ
คนเหล่านั้น ซ�้ำยังรู้รายละเอียดดีปานเห็นมาด้วยตาตนเองได้เล่า
ค�ำตอบของคนทั้งหลายแน่นอนว่ามีเพียงหนึ่งเดียว 'ข้าได้ยินมา'
ว่ากันว่าคนของหุบเขาหมืน่ บุปผาเอาแน่เอานอนไม่ได้ ประพฤติตน
ตามอ�ำเภอใจ ท�ำอะไรไม่ยึดหลักของเหตุผล
7
Page ���������������.indd 7

23/3/2563 BE 12:52

เร้ า รั ก องครั ก ษ์

ว่ากันว่าประมุขหุบเขาหมืน่ บุปผางามเลิศล�ำ้ พราวเสน่ห์ เช่นเดียวกับ
ผู้คุมกฎทั้งสี่ข้างกายนาง ผู้คุมกฎอินทรี ผู้คุมกฎเสือดาว ผู้คุมกฎงู และ
ผู้คุมกฎจิ้งจอก สตรีก็เพริศพริ้งยวนใจ บุรุษก็โฉดชั่ว เอาเป็นว่าชื่อเสียง
ของหุบเขาหมืน่ บุปผาในยุทธภพไม่นา่ ฟัง ถูกเห็นเป็นพวกแปลกแยก และ
คนของหุบเขาหมื่นบุปผาก็คร้านจะไปอธิบายหรือล้างมลทินให้ตนเอง
เพราะพวกเขาเอาแน่เอานอนไม่ได้ ประพฤติตนตามอ�ำเภอใจ ไม่สน
เหตุผลจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คุมกฎทั้งสี่
ถัดจากที่ผู้คุมกฎงูและผู้คุมกฎจิ้งจอกรับค�ำสั่งของประมุขหุบเขา
ออกจากหุ บ เขาไปปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ลั บ ผู ้ คุ ม กฎอิ น ทรี น ามอู เ จี ย งและ
ผู้คุมกฎเสือดาวนามอูเช่อก็มิได้ว่างงาน ถูกประมุขหุบเขามอบหมาย
ภารกิจอื่นให้
ภารกิจนีก้ ล่าวว่าง่ายดายก็งา่ ยดายยิง่ กล่าวว่าส�ำคัญก็สำ� คัญสุดแสน
นัน่ คือการไป 'เก็บบัญชี'
คนของหุบเขาหมืน่ บุปผาต่อให้ลกึ ล�ำ้ ยากคาดเดาเพียงไร ก็หนีไม่พน้
การกิ น ดื่ ม ถ่ า ยหนั ก ปลดเบาของคนธรรมดา ประมุ ข หุ บ เขาในอดี ต
เพือ่ เลีย้ งดูผอู้ าวุโสและลูกน้องกลุม่ ใหญ่ นอกจากหักร้างถางพงท�ำไร่นา
ล่าสัตว์ภูเขาจ�ำนวนหนึ่ง เลี้ยงหมูเป็ดไก่ปลาอีกจ�ำนวนหนึ่ง ยังต้อง
คิดหาทางท�ำเงิน
มีเงินถึงจะจ่ายเบีย้ หวัดไหว ถึงปีใหม่วนั เทศกาลจึงจะตกรางวัลได้
ส่งคนไปท�ำงานนอกหุบเขาจึงจะมีคา่ เดินทาง ท่องยุทธภพจึงจะมีเงินใช้
ด้วยเหตุนี้ภารกิจเก็บบัญชีต้นฤดูใบไม้ผลิของทุกปีจึงส�ำคัญยิ่งยวด
อูเจียงและอูเช่อผู้รับภารกิจส�ำคัญทั้งสองร่วมกันออกจากหุบเขา
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ไปยังแหล่งการค้าของหุบเขาหมืน่ บุปผาทีต่ งั้ อยูใ่ นทีต่ า่ งๆ เพือ่ เก็บบัญชี
ขณะเดียวกันได้ตรวจตราสถานทีต่ า่ งๆ แลกเปลีย่ นข่าวคราวในยุทธภพ
เดิมเป็นธรรมเนียมปฏิบตั จิ ากรุน่ สูร่ นุ่ เช่นเดียวกับอูเจียงและอูเช่อ
ผูค้ มุ กฎอ่อนวัยทัง้ สองทีเ่ พิง่ รับต�ำแหน่งก็ไปปฏิบตั ภิ ารกิจอย่างมีความมัน่ ใจ
เต็มเปี่ยม กระนั้นระหว่างทางกลับเกิดความผิดพลาดขึ้น
"แน่จริงเจ้าพูดอีกครั้งซิ" อูเจียง...ผู้คุมกฎอินทรีเอ่ยปากเสียงต�่ำ
แต่ไรมานางมีความคิดละเอียดรอบคอบเป็นทีส่ ดุ ทัง้ ยังเป็นคนทีอ่ ปุ นิสยั
สงบสุขมุ ทีส่ ดุ ในบรรดาผูค้ มุ กฎทัง้ สี่ ยามนีพ้ ายุฝนฟ้าคะนองก�ำลังก่อตัวขึน้
ในดวงตาคู่นั้น จับจ้องอูเช่ออย่างมืดทะมึน
อูเช่อยืนกอดอกสูงตระหง่านดุจภูผาตรงหน้านาง สีหน้าเขาเฉยเมย
เผชิญกับการคาดคั้นของอูเจียงก็หน้าไม่เปลี่ยนสี ทว่าหากมองให้ถี่ถ้วน
จะพบว่าทีห่ น้าผากของเขามีเหงือ่ เย็นค้างเติง่ อยูเ่ ม็ดหนึง่ ยังไม่หยาดหยด
ลงมา
"ไม่อยู่แล้ว" เขาพูดซ�้ำอีกครั้ง สามค�ำนี้พาให้บรรยากาศตึงเครียด
ระหว่างคนทัง้ สองพุง่ สูงขึน้ มาภายในพริบตา แววตาประสานกันประหนึง่
พยัคฆ์ประชันเสือดาว อันตรายราวกับจะปะทะกันได้ทุกเมื่อ
เวลานี้อูเจียงกลับยกมุมปากขึ้นยิ้มเย็นเยือก
"อูเช่อ นัน่ มันหนึง่ หมืน่ ต�ำลึงเชียวนะ เป็นค่าใช้จา่ ยของหุบเขาหมืน่ บุปผา
หนึง่ ปีเต็ม ไร้ตวั๋ เงินแล้ว เจ้าอยากให้ทกุ คนกินแกลบหรือไร"
น�้ำเสียงของอูเจียงคลายลงมาก ทว่าก้นบึ้งของนัยน์ตาด�ำขลับ
ของนางมืดครึ้มยิ่ง โดยปกตินี่เป็นสัญญาณเตือนยามนางจวนเจียน
จะระเบิด อูเช่อที่โตมาด้วยกันกับนางรู้แจ้งเป็นที่สุด
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อูเช่อมองนาง เหงื่อเย็นที่หน้าผากค่อยๆ รินไหลในที่สุด
"เรื่องมาถึงบัดนี้..." เขาเอ่ยปากขึ้นด้วยใบหน้าที่เห็นความตาย
ดั่ ง คื น สู ่ ม าตุ ภู มิ "เจ้ า มั ด ตั ว ข้ า พาไปขอรั บ โทษกั บ ท่ า นประมุ ข เถิ ด
ความรับผิดชอบทั้งหมดข้ารับไว้เอง"
รอยยิ้ ม เย็ น ในส่ ว นลึ ก ของดวงตาอู เ จี ย งยิ่ ง เย็ น ยะเยี ย บ เจ้ า นี่
ตัง้ แต่เล็กก็อาศัยว่าตนเองหนังหยาบเนือ้ หนา โดนตีดว้ ยตะบองไม่กลัวเจ็บ
ทัง้ รูว้ า่ ประมุขหุบเขาคงจะใจอ่อน ท้ายทีส่ ดุ ย่อมยกโทษให้เขา หรือลงโทษ
ให้เขาท�ำความดีชดเชยความผิด ถึงได้กล้าลัน่ วาจาไม่ขลาดกลัว วาจานี้
พูดแล้วเท่ากับไม่ได้พูด
"ข้ามัดเจ้าไปหอโคมเขียวเสียเลยดีกว่า ให้พวกลุงแก่เที่ยวระเริง
ชายบ�ำเรอมาประมูลราคา ต้องมีคนยินดีจ่ายหนึ่งหมื่นต�ำลึงซื้อคืนแรก
ของเจ้าแน่" พูดยังไม่ทนั ขาดค�ำ นางก็ออกมือทันที รวดเร็วดุจสายฟ้าฟาด
แต่อูเช่อเร็วกว่าหนึ่งกระบวนท่า ฝีเท้าปีศาจหลบกรงเล็บอินทรีของนาง
พร้อมกับแสดงสีหน้าคัดค้านด้วยท่าทางเคร่งขรึม
"ความคิดนี้ไม่ดี ตอนอายุสิบเอ็ดอาจารย์ก็พาข้าไปเปิดหูเปิดตา
แล้ว ไม่ได้เป็นชายบริสุทธิ์!"
"ไม่ต้องห่วง ดอกเบญจมาศที่ก้นด้านหลังของเจ้ายังไม่เคยมีคน
ทะลวงมาก่อนแน่นอน!"
อูเจียงออกมือตะครุบอีกหน อูเช่อเคลือ่ นฝีเท้าปราดกายอีก หนึง่ คน
ก้าวไปด้านหน้า หนึง่ คนถอยไปด้านหลัง สุดท้ายกลายสภาพเป็นเจ้าไล่ตาม
ข้าวิ่งหนี
"อูเช่อ เจ้าหยุดเดี๋ยวนี้!"
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"ข้าขายตับขายไตได้ทั้งนั้น แต่ไม่ขายก้น!"
"เจ้าหมูโง่นี่! กระทั่งตั๋วเงินยังรักษาไว้ไม่ได้ ข้าจะฟันเจ้าให้ตาย!"
อูเจียงปฏิบตั งิ านเชือ่ ถือได้ตลอดมา เมือ่ แผนการรัดกุมถูกคนท�ำให้
พลาดพลั้งล้มเหลวในขั้นสุดท้าย จึงยิ่งพาให้นางอดรนทนไม่ได้ โมโห
เป็นฟืนเป็นไฟ
อูเช่อหนีไปพลางหลบไปพลาง ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมปลอบนาง
"อาเจียงเอ๋ย คิดวิธีหาตั๋วเงินก่อนเถิด เมื่อรวบรวมตั๋วเงินพอแล้วข้าจะ
ยอมให้เจ้าเล่นงานได้ตามใจ..."
ทั้งสองหนึ่งอยู่หน้า หนึ่งตามหลัง กระโดดทะยานเหินบัดเดี๋ยวสูง
บัดเดีย๋ วต�ำ่ อยูใ่ นป่าเขา ท�ำให้นกและสัตว์ในป่าแตกฮือไปทัว่ ทิศ ท้ายทีส่ ดุ
อูเจียงก็ไม่ได้ลงมือกับอูเช่อ เพราะต่อให้เล่นงานเขาจนตาย ตั๋วเงินก็
ไม่มีทางกลับมา ไม่สู้คิดหาวิธีรวบรวมตั๋วเงินจนครบโดยเร็วที่สุดเสีย
จะดีกว่า
สุดท้ายอูเจียงสั่งให้อูเช่อกลับไปตามหาตั๋วเงินที่สูญหาย ส่วนนาง
คิดหาวิธรี วบรวมตัว๋ เงินทางอืน่ ทัง้ สองแบ่งงานกันด�ำเนินการ มีขา่ วคราว
อันใดก็ให้ส่งจดหมายบอกกล่าว
หลังตัง้ เป้าหมายส�ำเร็จ อูเจียงปฏิบตั กิ ารทันที วางบัญชีของอูเช่อนี้
ลงก่อนชัว่ คราว
นางเข้าเมือง คิดในใจว่าควรไปรวบรวมเงินที่ใดดี
หนึ่งหมื่นต�ำลึงเป็นจ�ำนวนเงินที่มากเอาการ หากไปขโมย ไปปล้น
ดึงดูดทหารทางการมานั้นเป็นเรื่องเล็ก แต่การท�ำให้ประมุขหุบเขาโกรธ
เป็นเรือ่ งใหญ่ ก่อนออกจากหุบเขา ประมุขหุบเขาก�ำชับพวกเขาหลายครัง้
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ไม่ให้ปล้นฆ่าฉกชิงวิ่งราว ไม่ว่าเรื่องใดให้ท�ำตัวไม่โดดเด่นเป็นหลัก
เมือ่ คิดถึงตรงนีอ้ เู จียงจึงล้มเลิกความคิดปล้นขโมยไป ในเมือ่ ขโมยไม่ได้
ปล้นไม่ได้ เช่นนั้นก็มีเพียงหาวิธีหลอกลวงแล้ว
ขณะนางก� ำ ลั ง ใคร่ ค รวญว่ า จะไปหลอกในบ่ อ นพนั น หรื อ ว่ า
ไปหลอกที่หอนางโลมดี อย่างไรเสียทั้งสองที่นี้ล้วนเป็นแหล่งถลุงเงิน
อยู่แล้ว คนมีเงินให้หลอกลวงต้มตุ๋นมีมากยิ่ง...
"ไร้มโนธรรมเกินไปแล้ว! นึกไม่ถึงว่าจะคิดหลอกลวงชาวบ้าน
เห็นพวกเราเป็นคนโง่หรือไร"
อูเจียงตะลึงงัน เหลียวหลังไปเห็นบุรษุ สองสามคนก�ำลังสนทนากัน
ล้วนมีสหี น้าโกรธเกรีย้ วไม่ยนิ ยอม ทัง้ ยังได้ยนิ คนเหล่านัน้ เอ่ยต่ออีกว่า...
"ท่านแม่ทัพใหญ่เวยหย่วนเป็นวีรบุรุษที่รู้โดยทั่วกัน เขาน�ำทหาร
ขับไล่ชาวหมาน* หลายครา ช่วยราษฎรให้รอดพ้นอันตราย ท�ำให้
ชาวหมานไม่กล้ารังแกพวกเรา มีหรือจะคิดคดทรยศแผ่นดิน เห็นชัดว่า
เป็นการยัดเยียดข้อหา!" วาจานี้เรียกเสียงฮือฮาจากคนอื่นๆ พากัน
ร้องหาความยุติธรรม ท�ำให้อูเจียงเงี่ยหูฟังอย่างประหลาดใจ
"ท่านแม่ทัพใหญ่เวยหย่วนเป็นคนเที่ยงตรง เขากวดขันทหาร
อย่างเข้มงวด หลายครัง้ ทีน่ ำ� ทัพออกไปเสีย่ งอันตราย บุกทะลวงค่ายทหาร
ข้าศึก จูโ่ จมจนชาวหมานพ่ายแพ้ยอ่ ยยับ ในกองทัพแม้แต่ทหารชัน้ ผูน้ อ้ ย
ยังรู้ แม้ชายแดนอากาศหนาวเหน็บ แต่อาหารเสื้อผ้าและรายรับของ
แม่ทัพล้วนเหมือนกับทหารใต้บังคับบัญชาทั้งสิ้น"
* หมาน แปลว่าป่าเถือ่ น โหดร้าย ชาวจีนใช้เป็นค�ำเรียกชนเผ่าในเชิงเหยียดหยาม โดยมากใช้สอื่ ถึงชนเผ่าทางใต้
ของดินแดนภาคกลางบริเวณมณฑลเจ้อเจียง ซือ่ ชวน (เสฉวน) ฉงชิง่ ฝูเจีย้ น (ฮกเกีย้ น) และก่วงตง (กวางตุง้ )
เป็นต้น
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"กล่าวได้ถูกต้อง บุตรชายคนโตสกุลหนิวก็เป็นทหารในค่ายของ
ท่านแม่ทพั ใหญ่เวยหย่วน เขาเขียนจดหมายเล่าว่าเห็นท่านแม่ทพั ฝึกยุทธ์
กับเหล่าพีน่ อ้ งทุกวันด้วยตาตนเอง กินนอนด้วยกัน ทหารใต้บงั คับบัญชา
แต่ละคนต่างนับถือท่านแม่ทัพ มาบอกว่าคนเช่นนี้สมคบกับข้าศึกกบฏ
ต่อแผ่นดิน ตีให้ตายข้าก็ไม่เชื่อ!"
ทุกคนต่างก็เห็นพ้องต้องกัน สีหน้าแม้จะโกรธแค้น ทว่ากล้าโกรธ
แต่ไม่กล้าออกปาก แท้จริงถ้อยค�ำเหล่านีล้ ว้ นพูดด้วยเสียงทีก่ ดต�ำ่ ลง แต่
อูเจียงหูตาเฉียบไว สามารถได้ยินค�ำพูดของพวกเขาทุกค�ำไม่มีตกหล่น
สาเหตุทผี่ คู้ นเหล่านีค้ บั แค้นใจ เป็นเพราะด้านหน้ามีกำ� ลังคนกองหนึง่
ก�ำลังคุมตัวนักโทษ และนักโทษผู้นี้ก็คือแม่ทัพใหญ่เวยหย่วนที่พวกเขา
เอ่ยถึง
อูเจียงฉงนสงสัยยิ่ง นางปะปนเข้าไปในฝูงชนเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น
ทหารที่คุมตัวนักโทษมีประมาณยี่สิบนาย มีอาชาตัวหนึ่งถูกทหาร
ล้อมหน้าหลังซ้ายขวาไว้แน่นหนา ไม่อนุญาตให้ผู้ใดก็ตามเข้าใกล้
แม้แต่หนึ่งก้าว บนหลังอาชาตัวสูงใหญ่ตรงกลางนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งนั่งอยู่
สวมชุดรัดกุมหุม้ เกราะสีดำ� ท่าทางเคร่งขรึม สองมือถูกคล้องด้วยตรวนเหล็ก
แต่ยังคงยืดตัวตรงนั่งบนหลังม้า แววตาไม่ว่อกแว่ก นัยน์ตาด�ำขลับ
ดุจน�้ำหมึกจับจ้องเบื้องหน้าอย่างตึงเครียด
ขณะที่เขาผ่านไปก็ยังมีผู้คนทนไม่ไหวจนร้องไห้ออกมา
อูเจียงมองประเมินอย่างประหลาดใจ รู้ว่าบุรุษผู้นี้คือแม่ทัพใหญ่
เวยหย่วนที่ชาวบ้านกลุ่มนั้นเอ่ยถึงแน่แท้ คิ้วเรียวดุจกระบี่ของเขาคู่นั้น
ด�ำเข้ม จมูกสูงโด่ง เค้าโครงใบหน้าเย็นชาแข็งกร้าวดุจสลักด้วยมีด
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บนตั ว เขามี ก ลิ่ น อายโหดเหี้ ย มเย็ น ชาน่ า คร้ า มเกรง กอปรกั บ รั ศ มี
กดดันคนที่เกิดจากการเข่นฆ่าในสนามรบ เข้าออกวายุคาวหยาดโลหิต
มานานปีเช่นนั้น
นางไม่รู้ว่าบุรุษผู้นี้สมคบคิดกับข้าศึกกบฏต่อแผ่นดินจริงหรือไม่
รู้เพียงบรรดาหญิงสาวที่ร้องไห้เพื่อบุรุษผู้นี้มีไม่น้อยเลยจริงๆ
"ท่านแม่ทัพ..."
"ท่านแม่ทัพใหญ่เวยหย่วน..."
เหล่าหญิงสาวร�่ำร้อง ท่านน้าท่านป้าร�่ำไห้ ท่าทางปานดวงใจแตก
สลายนั้น ช่างราวกับสามีของตนหรือบุตรชายถูกส่งไปตายอย่างแท้จริง
อูเจียงเมียงมองรอบทิศ ไม่วา่ ท่านน้า ท่านป้า หรือว่าหญิงทีแ่ ต่งงาน
แล้ว สตรีแต่ละคนต่างมองเขาน�ำ้ ตารืน้ ผ้าซับน�ำ้ ตาเปียกชืน้ ไปหลายผืน
ครัน้ กลุม่ คนและม้าจากไปไกล อูเจียงก็หมุนตัวจากมา ส�ำหรับนาง
ความเป็นตายของแม่ทัพผู้นั้นใหญ่ไม่เท่าเรื่องท�ำเงินหมื่นต�ำลึงสูญหาย
นางลั ด เลาะถนนเดิ น ทะลุ ต รอกมาสามวั น เข้ า ออกโรงน�้ ำ ชา
ร้านอาหาร บ่อนพนัน และหอคณิกา เดิมคิดสืบเสาะวิธีการท�ำเงินจาก
ในนัน้ ทว่าสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ มากทีส่ ดุ ยังคงเป็นเรือ่ งราวของแม่ทพั ใหญ่เวยหย่วน
แม่ทัพใหญ่เวยหย่วนเข้าสนามรบตั้งแต่อายุสิบเอ็ด อายุสิบห้า
พาทหารสั ง หารทหารชาวหมานสามหมื่ น อายุ สิ บ เจ็ ด น� ำ ทั พ ทหาร
และอาชาสามพันบุกค่ายข้าศึก โค่นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายข้าศึก
อายุสบิ เก้าน�ำทัพห้าหมืน่ ท�ำลายล้างทหารชาวหมานสิบหมืน่ ทีด่ า่ นพยัคฆ์
ซีเป่ย ตัดหัวผู้บัญชาการของศัตรูนับไม่ถ้วน ท�ำให้ทหารข้าศึกได้ยินชื่อ
ก็ขวัญหนีดฝี อ่ ด้วยเหตุนจี้ งึ ได้รบั การขนานนามว่า 'แม่ทพั อสุรา' อายุยสี่ บิ เอ็ด
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ถูกข้าหลวงตรวจการยืน่ ค�ำร้องโทษว่าสมคบกับข้าศึก ตรวจพบจดหมาย
โต้ตอบไปมาระหว่างเขาและชาวหมาน เขาโดนยกเลิกอ�ำนาจทางทหาร
มีราชโองการสัง่ ขังคุก คุมตัวกลับเมืองหลวง
ข้างต้นคือข่าวสารทีอ่ เู จียงสืบความมาได้ นีเ่ ป็นเพียงสังเขปเท่านัน้
หลังจากที่เขาเข้าคุกข่าวเล่าลือมากมายเกี่ยวกับแม่ทัพใหญ่เวยหย่วน
ก็ยิ่งได้รับการสรรเสริญยกย่องในหมู่ราษฎร บ้างบอกว่าเขาแฝงตัว
เข้าค่ายข้าศึกอย่างไร ใช้คนน้อยสูค้ นมาก ทุม่ เทก�ำลังตัดหัวผูบ้ ญ
ั ชาการ
ฝ่ายตรงข้ า ม บ้ า งยั ง บอกว่ า เขามี ก�ำ ลั ง แขนที่ น ่ า ทึ่ ง ยิ ง ธนู ค รั้ ง เดี ย ว
สังหารได้ถึงสามคนเป็นต้น อูเจียงล�ำพังแค่ไปดื่มชาที่โรงน�้ำชา เรื่องที่
ผูเ้ ล่าเล่าก็เป็นเรือ่ งราวว่าแม่ทพั ใหญ่เวยหย่วนสังหารข้าศึกอย่างห้าวหาญ
ได้อย่างไรเช่นกัน
นี่ยังไม่นับเป็นอะไร ที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือขณะที่นางแอบฟังอยู่
นอกหน้าต่างห้องหนึ่งในหอคณิกา นางได้พบช่องทางสร้างเงินสายหนึ่ง
เข้าโดยบังเอิญ แต่ชอ่ งทางสร้างเงินนีก้ ลับเกีย่ วข้องกับแม่ทพั ใหญ่เวยหย่วน
"ที่ปรึกษาหลิว คนที่พวกเราส่งให้แฝงตัวเข้าไปในคุกถูกจับกุม
หมดแล้ว อยากช่วยท่านแม่ทัพยากเสียยิ่งกว่ายากโดยแท้"
"พวกเขาป้องกันรัดกุมแน่นหนา พวกเราส่งคนเข้าไปสอดแนมกีค่ รัง้
ล้วนไม่เป็นผล ที่แจ้งก็ไม่ได้ ที่ลับก็ล้มเหลว นี่ควรท�ำเยี่ยงไรดีเล่า"
"จะปล่อยให้ทา่ นแม่ทพั โดนคุมตัวกลับเมืองหลวงไปเสียเช่นนีไ้ ม่ได้
เช่นนั้นมีเพียงตายสถานเดียวเป็นแน่"
บุรษุ กลุม่ หนึง่ สนทนาลับอยูภ่ ายในห้อง ข้างกายไร้หญิงสาวปรนนิบตั ิ
คนกลุ่มใหญ่วเิ คราะห์หารือวิธชี ว่ ยแม่ทัพกันเอ็ดอึงฟังไม่ได้ศัพท์ พวกเขา
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สวมชุดผ้าหยาบของชาวบ้าน ทว่าแต่ละคนรูปร่างสูงใหญ่กำ� ย�ำ ห้าวหาญ
แข็งแกร่ง อูเจียงฟังเนื้อหาจึงรู้ว่าพวกเขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ
แม่ทพั ใหญ่เวยหย่วน ขณะทีห่ นึง่ ในนัน้ คือบุรษุ ทีถ่ กู เรียกว่าทีป่ รึกษาหลิว
สวมชุ ด คลุ ม ยาวสี ค ราม รู ป ร่ า งค่ อ นข้ า งสู ง โปร่ ง หน้ า ตาก็ ติ ด จะ
สุภาพเรียบร้อย มือขวาจับด้ามพัดหยกเล่มหนึง่ เคาะเบาๆ บนฝ่ามือซ้าย
สีหน้าครุ่นคิดอย่างเคร่งขรึม
"เรือ่ งมาถึงบัดนี.้ .." หลิวหงเมือ่ ฟังความเห็นของทุกคนจบ ในทีส่ ดุ
ก็เอ่ยปาก "ท�ำได้เพียงหาทางช่วยเหลือท่านแม่ทัพแหกคุก"
คนอื่นได้ฟังก็พากันส่ายหน้าอีก
"คราแรกพวกเราก็โน้มน้าวท่านแม่ทพั ไม่ให้คนื อ�ำนาจทางทหาร แต่
ท่านแม่ทัพไม่ฟัง สมัครใจโดนจับโดยไม่สู้ ยามนี้บอกให้ท่านแม่ทัพหนี
เขามีหรือจะฟังค�ำทัดทาน"
"จริงด้วย หากท่านแม่ทพั ต้องการหนีจริง ทหารเมืองหลวงธรรมดา
สองสามนายไหนเลยจะควบคุมท่านแม่ทัพได้"
หลิวหงเอ่ยอย่างสุขุมเยือกเย็น "ทุกท่านมิต้องรีบร้อน ยามนั้น
ที่ท่านแม่ทัพสมัครใจถูกคุมตัว เพียงเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน แต่
ตอนนี้ข้าได้ข่าวว่ามีคนต้องการฉวยโอกาสลอบโจมตีระหว่างทางคุมตัว
กลับเมืองหลวง ย่อมไม่เป็นการดีต่อท่านแม่ทัพแน่ หากส่งข่าวนี้เข้าไป
ในคุก เชื่อว่าท่านแม่ทัพจะต้องเปลี่ยนใจ"
พอกล่าววาจานีอ้ อกไป ทุกคนก็ถกเถียงกันอีกระลอกหนึง่ หากมีคน
คิดฉวยโอกาส ย่อมไม่เป็นการดีตอ่ ท่านแม่ทพั พวกเขาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ผูจ้ งรักภักดีกลุม่ นีไ้ ม่มที างนิง่ ดูดายเป็นอันขาด
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พวกเขาเป็ น ชาวยุ ท ธ์ ชอบลงมื อ ท�ำ เรื่ อ งใหญ่ โ ดยตรง ทุ ก คน
ล้วนเสนอให้ชิงตัวนักโทษเสียเลย แต่หลิวหงกลับมีความเห็นที่แตกต่าง
"พวกเจ้ า ลองคิ ด ดู ขบวนรถที่ คุ ม ตั ว ท่ า นแม่ ทั พ รอบทั้ ง สี่ ทิ ศ
ล้วนจัดการคุ้มกันแน่นหนา พวกเราส่งคนไปก็โดนจับทั้งสิ้น เห็นชัดว่า
พวกเขามีการป้องกันแต่แรก อีกทัง้ คาดการณ์ได้วา่ พวกเราคิดทีจ่ ะชิงตัว
นักโทษออกมา หากพวกเรากระท�ำเช่นนั้นจริง สิ่งที่รอคอยพวกเราก็คือ
กับดัก ฝ่ายตรงข้ามหาใช่ตวั โง่งมไม่ ในเมือ่ พวกเขาใส่ความว่าท่านแม่ทพั
สมคบคิดกับข้าศึก มีหรือจะปล่อยท่านแม่ทัพไปโดยง่ายดายเช่นนี้"
"เช่นนัน้ ควรท�ำเช่นไรดี จะให้พวกเราเบิกตามองท่านแม่ทพั ถูกคุมตัว
กลับเมืองหลวงเสียเช่นนี้หรือ"
หลิวหงยังคงเอ่ยประโยคเดิม "ดังนั้นข้าจึงพูดว่าพวกเราจ�ำต้อง
หาทางส่งข่าวเข้าคุกให้ท่านแม่ทัพรู้สถานการณ์ ข้าเชื่อว่าหลังจาก
ท่านแม่ทัพรู้เรื่อง ตราบใดที่เขายินยอม การหลบหนีก็มิใช่ปัญหา และ
สิ่งที่พวกเราควรท�ำก็คือรอประสานงานอยู่ด้านนอก"
ทั้งหมดได้ฟังแล้วรู้สึกว่ามีเหตุผลจึงเห็นด้วย เพียงแต่จะส่งผู้ใด
ไปเล่า คนที่ส่งไปก่อนหน้านี้ล้วนกลับมาไม่ได้ ดังนั้นภารกิจแฝงตัว
เข้าคุกนี้จึงเรียกได้ว่ามีโอกาสตายเก้าส่วน มีโอกาสรอดแค่หนึ่งส่วน
พวกเขาเป็นจอมยุทธ์ผู้ไม่กลัวความตายทั้งสิ้น ขณะที่คนทั้งกลุ่ม
ก�ำลังแย่งกันอาสารับภารกิจนี้อย่างกระตือรือร้นไม่เกี่ยงงอน หลิวหง
กลับส่ายหน้า สีหน้าจริงจัง "พวกเจ้าไม่ต้องแย่งกันแล้ว ข้าไม่มีทางให้
พวกเจ้าคนใดคนหนึ่งไปตาย ภายใต้การตกรางวัลอย่างงาม จ�ำต้องมี
ผู้กล้า ข้าตัดสินใจออกเงินหนึ่งพันต�ำลึง มองหายอดฝีมือกระท�ำการนี้
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ให้ส�ำเร็จ"
หลิวหงพูดยังไม่ทันขาดค�ำ และในขณะที่ทุกคนยังไม่ทันอ้าปาก
แสดงความคิดเห็นก็มีคนสอดรับก่อนแล้ว
"ข้าเห็นด้วย"
เสียงแผ่วเบาของหญิงสาวดังขึน้ โดยไร้ทมี่ า ท�ำให้บรุ ษุ ในห้องทัง้ หมด
ตะลึงงัน ก่อนพากันชักดาบออกจากฝัก จ่อไปยังหญิงสาวทีจ่ ๆู่ ก็โผล่ออกมา
แต่ละคนสายตาเหี้ยมเกรียม
อูเจียงมองข้ามปลายดาบที่จ่อมายังตนเอง บนใบหน้านางปิดไว้
ด้วยผ้า เผยดวงตาคู่หนึ่งจ้องตรงไปที่หลิวหง
"ภารกิจนี้ข้ารับแล้ว" นางกล่าว
หลิวหงอึ้งไปชั่วขณะ ก่อนถามอย่างสงสัย "เจ้าเป็นใคร"
"ข้าคือยอดฝีมอื " นางตอบอย่างสงบนิง่ ยิง่ นัก ทว่าคนอืน่ เมือ่ ได้ยนิ
วาจาอวดเบ่งโดยไม่ละอายนี้กลับหัวเราะอย่างอดไม่ได้
"พวกเจ้าได้ยนิ หรือไม่ นางกลับเรียกขานตนเองว่ายอดฝีมอื เฮอะ!"
รองแม่ทัพจงจั่วหัวเราะอย่างดูแคลน น�ำ้ เสียงเจือแววเย้ยหยัน พวกเขา
ล้วนเป็นผูเ้ คยออกศึกเข้าสูส่ มรภูมริ บ ใช้ชวี ติ อยูท่ า่ มกลางฝนดาบหอกธนู
เข่นฆ่าศัตรูและผ่านสนามรบมาไม่รู้กี่หน กระนั้นหญิงสาวบอบบาง
ที่ปรากฏกายกะทันหันผู้นี้กลับพูดว่าตนเป็นยอดฝีมือ เห็นว่าพวกเขา
ไม่เคยผ่านโลกหรือไร
"แม่นาง เจ้าอาศัยสิ่งใดบอกว่าตนเองเป็นยอดฝีมือ" รองแม่ทัพ
อีกคน...เกาอู๋เยี่ยนสีหน้าเย็นชา เขาเอาแขนกอดอก ไต่ถามด้วยท่าที
หยิ่งยโส
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อูเจียงเอ่ยอย่างเรียบเฉย "อาศัยที่ข้าฟังอยู่ข้างๆ ครึ่งค่อนวัน แต่
พวกท่านไม่มีผู้ใดรู้ตัวเลยสักคน"
บรรยากาศหนั ก อึ้ ง ขึ้ น มาโดยฉั บ พลั น บรรดาบุ รุ ษ เก็ บ รอยยิ้ ม
บนใบหน้า ไม่มีผู้ใดสามารถโต้แย้งได้ เป็นเพราะนางพูดเรื่องจริง หาก
นางไม่ปรากฏกายขึ้นมา จนกระทั่งตอนนี้พวกเขาก็ยังคงไม่พบการมีอยู่
ของนาง อดมองพิจารณานางใหม่ไม่ได้
ทว่ามีคนไม่ตดิ กับลูกไม้นขี้ องนาง หลูข่ ยุ สืบเท้ามาข้างหน้าก้าวหนึง่
เขาสูงถึงเจ็ดฉื่อ* เป็นคนที่สูงที่สุดในบรรดาคนทั้งหมด ใบหน้าสี่เหลี่ยม
ยังมีรอยแผลเป็น ตาชั้นเดียวคู่นั้นชี้ขึ้น ยามปราดมองประหนึ่งผีร้าย
ขึงตาใส่ผู้คน
เขาชายตามองนางอย่างผู้ที่อยู่เหนือกว่า "ปากพูดไร้หลักฐาน มิสู้
ลงมือให้เห็นความสามารถที่แท้จริง หากเจ้าสามารถชนะข้าได้ พวกเรา
ค่อยไตร่ตรองอีกครัง้ มิเช่นนัน้ ..." แววตาของหลูข่ ยุ ขูเ่ ตือนอย่างอันตราย
"วันนี้เจ้าก็อย่าคิดที่จะมีชีวิตออกไป"
อูเจียงเงยหน้ามองเขา ขานออกไปค�ำหนึง่ โดยปราศจากความลังเล
"ได้"
เมือ่ นางตอบรับ คนอืน่ จึงถอยออกไปก้าวหนึง่ อย่างรูก้ นั ทันที แหวก
พืน้ ทีต่ รงกลางออก พร้อมกับยึดครองห้องทัง้ สีด่ า้ น เฝ้าทางออกทัง้ หมด
อย่างชาญฉลาด อุดกั้นทางรอดของนางโดยสมบูรณ์
อูเจียงกวาดตามองรอบด้าน มองทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในส่วนลึกของ
ดวงตา ส่วนฝ่ายตรงข้ามม้วนแขนเสือ้ ขึน้ กระดูกข้อมือลัน่ ดังกร๊อบแกร๊บ
* ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนสมัยโบราณเทียบระยะประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร
ปัจจุบันยังใช้ค�ำนี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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กล้ามเนื้อบนท่อนแขนขยายแน่น แต่ต่อให้อานุภาพของเขาน่าตื่นตะลึง
เพียงใด นางก็ยงั คงนิง่ ไม่ไหวติงดัง่ ภูผา เพียงจ้องฝ่ายตรงข้ามด้วยดวงตา
เย็นชาคู่หนึ่ง
หลูข่ ยุ ตวาดกร้าวเสียงดัง หนึง่ หมัดเหวีย่ งไปหาใบหน้านาง อูเจียง
ลดกายลงต�่ำในทันใด หลบก�ำปั้นของฝ่ายตรงข้าม ตามด้วยอีกฝ่าย
เตะกวาดมาทางช่วงล่างของนาง นางกระโดดขึ้นมาทันที หลบหลีก
ได้ทันเวลา สุดท้ายฝ่ายตรงข้ามหมุนตัวรวดเร็วซัดหมัดคู่ออกมา จู่โจม
ทั้งช่วงบนและช่วงล่างของนางพร้อมกัน นางพลันหมุนตัวเฉียดผ่าน
ช่วงเอวหลู่ขุยไปยังด้านหลังเขา
การเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นพรวนนี้คล่องแคล่วว่องไว แลคล้าย
เป็นการหลบหลีกอย่างง่าย แต่ฝไี ม้ลายมือภายในกลับไม่ง่ายดาย
เกาอู๋เยี่ยนกับจงจั่วที่อยู่ด้านข้างเห็นแล้วอดอึ้งไม่ได้ ขณะที่หลิวหง
ยิ่งเลิกหัวคิ้วขึ้น
หลู่ขุยยิ่งสู้ยิ่งมีน�้ำโห หญิงสาวผู้นี้ไหลลื่นยิ่งนัก เขาจับอย่างไร
ก็จับไม่ได้ แต่อีกฝ่ายกลับรู้จักหลบหลีกเพียงอย่างเดียว เขาก่นด่า
อย่างหมดความอดทน "เจ้าจะสู้หรือไม่กันแน่ อย่าบอกข้านะว่าที่เจ้า
ช�ำนาญที่สุดก็คือการหนีน่ะ!"
อูเจียงไม่ตอบ เพียงหลบหลีกต่อ ร่างนางลอยสลับไปมา วรยุทธ์
ลึกลับพิสดาร ทุกคนมองออกถึงจุดแข็งแกร่งของนาง มีเพียงหลู่ขุย
ที่ประมือกับนางที่ยังคงมองคู่ต่อสู้ของตนไม่ออก
"พอแล้ว" สุดท้ายยังคงเป็นทีป่ รึกษาหลิวทีเ่ อ่ยปากยุตกิ ารประลองยุทธ์
คราวนี้
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เมือ่ เขาเอ่ยค�ำ ทัง้ สองก็หยุดมือโดยพลัน หลูข่ ยุ แค่นเสียงเฮอะสองหน
ด้วยสีหน้า 'ถือเสียว่าเป็นโชคดีของเจ้า' ขณะที่อูเจียงกลับไม่สนใจ
แววดูแคลนในสายตาของหลู่ขุย หันมองไปทางหลิวหงเพื่อรอค�ำตอบ
ของเขา
"แม่นางเป็นยอดฝีมืออย่างแท้จริง" หลิวหงเอ่ยชมเชย
หลู่ขุยที่อยู่ด้านข้างถลึงตาโตสองข้างอย่างตะลึงลาน ชี้หน้านาง
พลางกล่าวดูหมิ่น "นางเป็นยอดฝีมือเช่นนั้นหรือ ที่ปรึกษาหลิว ท่าน
ไม่ได้เข้าใจผิดไปกระมัง"
จงจั่วเดินเข้าไปตบไหล่เขา ส่ายหน้าถอนใจพลางกล่าว "พี่น้อง
เมื่อครู่เจ้าตายไปสามครั้งแล้ว"
หลู่ขุยยิ่งไม่ยินยอม "เจ้าพูดเลอะเทอะอันใด!"
"พี่น้อง เจ้าดูว่าในมือนางถืออะไรอยู่"
หลูข่ ยุ จึงตัง้ ใจเหลือบดู พบว่านางถือปิน่ ไม้อนั หนึง่ เหอเปา* ใบหนึง่
และหยกชิ้นหนึ่ง ของสามอย่างนี้เป็นของติดตัวเขาทั้งสิ้น
หลู่ขุยรีบร้อนลูบคล�ำเนื้อตัวอย่างตกตะลึง ปิ่นไม้บนหัวขาดไป
อันหนึ่ง หยกที่คอน้อยไปชิ้นหนึ่ง และเหอเปาที่เอวหายไปใบหนึ่งจริงๆ
ซ�้ำเหอเปาใบนี้ยังเป็นใบที่ภรรยาท�ำให้เขา
คราวนี้หลู่ขุยมีแววตกตะลึงไปทั้งหน้าจนเอื้อนเอ่ยค�ำใดไม่ออก
กระทัง่ ฝ่ายตรงข้ามหยิบของตนไปเมือ่ ใด เขาก็จบั สังเกตไม่ได้ นีแ่ สดงว่า
เมือ่ ครูร่ ะหว่างประมือกัน ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสฆ่าเขาถึงสามครัง้ แบ่งเป็น
ส่วนหัว ส่วนคอ และส่วนท้อง นี่ก็คือความหมายที่จงจั่วบอกว่าเขา
* เหอเปา คือกระเป๋าพกติดตัวใบเล็กส�ำหรับใส่เศษสตางค์หรือของจุกจิก มักปักรูปสัตว์หรือตัวอักษร
ที่มีความหมายเป็นมงคล
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ตายไปแล้วสามครั้ง
คนทั้งหมดไม่กล้าดูเบาหญิงสาวตรงหน้าอีก เวลาเดียวกันก็รู้สึก
ฉงนสงสัยในฐานะของนาง
หลิวหงประสานมือกล่าว "ขอเรียนถามชือ่ เสียงเรียงนามของแม่นาง
และมาจากส�ำนักใด"
อูเจียงตอบ "ข้าไร้ชื่อไร้ส�ำนัก เรียกข้าว่าพี่ใหญ่เจียงก็พอแล้ว"
พี่ใหญ่เจียง? ค�ำพูดดูโอ้อวดไม่เบา ยังกล้าให้ทุกคนเรียกนางว่า
พีใ่ หญ่อกี หญิงผูน้ แ้ี ลดูออ่ นวัยอย่างมาก ไม่มที างอายุมากกว่ายีส่ บิ ปีแน่
เกาอู๋เยี่ยนแค่นเสียงเย็น "เจ้าไม่ยอมบอกกล่าวนามแท้จริง ทั้งยัง
ปิดบังใบหน้า เห็นชัดว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์"
อูเจียงมองเกาอูเ๋ ยีย่ น "ข้าไม่บอกชือ่ เสียงเรียงนามเพราะฐานะต�ำ่ ต้อย
ปิดหน้าเพราะอัปลักษณ์เกินไป"
นางเปิดเผยไม่ถอื สา กลับพาให้คนทัง้ หมดตะลึงงันอีกครัง้ เงียบกริบ
ไปชัว่ ขณะ
บนโลกนี้มีคนโอ้อวดตนเองมากยิ่ง ทว่าแม่นางที่สามารถยอมรับ
อย่างโจ่งแจ้งเปิดเผยว่าตนเองหน้าตาอัปลักษณ์ถึงเพียงนี้ยังพบได้
ไม่บ่อยนัก กระทั่งเกาอู๋เยี่ยนที่เป็นที่รู้กันว่าพูดจาไร้คุณธรรมน�้ำมิตร
มาแต่ไหนแต่ไรยังสะอึกจนพูดไม่ออกชั่วขณะ
หลิวหงกระแอมทีหนึ่ง "แม่นาง...เจียง ฝีมือของเจ้าล�้ำเลิศยิ่งนัก
แต่เรื่องของท่านแม่ทัพเป็นเรื่องใหญ่ พวกเรากับเจ้าไม่รู้จักกัน หาก
ไม่เปิดเผยจริงใจต่อกัน ก็ต้องขออภัยที่ข้ามิอาจฝากฝังเรื่องนี้กับเจ้าได้"
อูเจียงเอ่ย "หากต้องการให้ขา้ แสดงโฉมหน้าทีแ่ ท้จริง ต้องเพิม่ เงิน
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รวมทั้งหมดสองพันต�ำลึง"
คนทัง้ หมดถลึงตาโตอีกครัง้ หลูข่ ยุ ตะคอก "เจ้า...นีเ่ ป็นการชิงเงินนี!่
ดูหน้าก็เพิ่มหนึ่งพันต�ำลึง เจ้าเห็นตนเองเป็นยอดบุปผาหอโคมเขียว
หรือไร"
วาจานี้ทารุณกรรมคนอย่างแท้จริง จงจั่วมุ่นคิ้ว อยากต่อว่าเขา
สักสองสามประโยค ไหนเลยจะคาดคิดว่าหญิงผูน้ นั้ กลับไม่ใส่ใจแม้สกั นิด
"หมีดำ� ยักษ์ เจ้าผิดแล้ว ยอดบุปผาหอโคมเขียวต้องมีราคาสูงกว่านี้
ดูท่าเจ้าคงไม่มีโอกาสไปหอโคมเขียวเลย"
จงจั่วกลั้นไม่อยู่ข�ำพรืดออกมา ส่วนเกาอู๋เยี่ยนเลิกคิ้ว คนอื่นก็
หัวเราะตัวสั่นเทิ้มเช่นกัน เพราะหญิงผู้นี้กล่าวถูกต้องเรื่องหนึ่ง หลู่ขุย
ไม่มโี อกาสเข้าหอโคมเขียวจริงๆ เพียงเพราะทีบ่ า้ นมีสงิ โตเหอตง* ร้ายกาจ
ตัวหนึ่ง ควบคุมเข้มงวด อีกทั้งหลู่ขุยยังรูปร่างทั้งสูงทั้งด�ำและบึกบึน
ประกอบกับโครงหน้าเหลี่ยมและหนวดเฟิม้ เหมือนเป็นหมีด�ำตัวโตมาก
จริงๆ
หนก่อนคนทีด่ า่ เขาว่าเป็นหมีดำ� ยักษ์ถกู เขาซ้อมจนเป็นคนพิการไปแล้ว
หลู่ขุยหน้าด�ำทะมึน "หญิงหน้าเหม็น เจ้าเรียกข้าว่าอะไร!"
อูเจียงเอ่ย "ที่บ้านเกิดข้า หมีเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ได้รับการเคารพ
ยกย่องจากผู้คน โดยเฉพาะหมีสีด�ำ ข้าเห็นว่าเจ้ารูปร่างสูงใหญ่แข็งแรง
มีรูปโฉมหล่อเหลา เป็นวีรบุรุษ ควรค่าแก่ค�ำเรียกนี้ หมีด�ำยักษ์"
* สิ ง โตเหอตง มี ที่ ม าจากซู ต งพั ว ปราชญ์ ใ นสมั ย ซ่ ง มี เ พื่ อ นรั ก ชื่ อ เฉิ น จี้ ฉ าง ซึ่ ง เป็ น คนที่ มี ศ รั ท ธา
ในพระพุทธศาสนา ภรรยาของเฉินจี้ฉางคือนางหลิ่ว เป็นชาวเหอตง มีนิสัยดุร้ายชอบดุด่าสามี ซูตงพัวจึง
แต่งโคลงล้อเพื่อนว่า 'พอได้ยินเสียงสิงโตเหอตงก็หัวหด' ที่เปรียบเป็นสิงโตเพราะคนในสมัยนั้นเปรียบ
เสียงสวดมนต์ว่ามีอ�ำนาจบารมีดุจดังเสียงสิงโต ต่อมาผู้คนจึงใช้ค�ำนี้เรียกหญิงดุร้ายที่ชอบดุด่าสามีหรือ
ผู้หญิงที่ชอบส่งเสียงดัง
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คนทั้งหลายเงียบสนิทอีกครั้ง ค�ำพูดของหญิงผู้นี้ท�ำให้ชะงักค้าง
และที่ยิ่งพาให้พวกเขาตะลึงงันก็คือหลู่ขุยที่เดิมนึกว่าจะโกรธเกรี้ยว
ยามนี้กลับคลี่ยิ้มอย่างผิดธรรมดา
"หึ...มิกล้ารับว่าเป็นวีรบุรุษ ข้านั้นก็แค่กินมากกว่าผู้อื่นเล็กน้อย
สูงหน่อยก็เท่านั้น"
อูเจียงขมวดคิ้ว "ท่านเห็นว่าหมีด�ำบ้านเกิดข้าไม่ดีอย่างนั้นหรือ
ท่านดูถูกหมีด�ำบ้านข้าหรือ"
หลูข่ ยุ รีบโต้แย้ง "หามิได้อย่างแน่นอน" เขาขบคิดดูพลางกัดฟันเอ่ย
"ก็ได้ หมีด�ำยักษ์ก็หมีด�ำยักษ์"
จริงหรือเท็จเนี่ย?
ทุกคนได้ยนิ พลันเบิกตากว้างพูดไม่ออก เมือ่ ครูห่ ลูข่ ยุ ทีย่ งั มีทา่ ทาง
เหมือนจะต่อยคน บัดนีก้ ลับขัดเขินเล็กน้อยทีถ่ กู เรียกว่าหมีดำ� ยักษ์ ถึงขัน้
เม้มปากข่มกลั้นสีหน้ายินดี
จงจั่วเดินมายังข้างกายหลิวหง เอ่ยเสียงเบา "ที่ปรึกษา ท่านว่า
หญิงผู้นี้เป็นเช่นไร"
หลิ ว หงนิ่ ง คิ ด ครู ่ ห นึ่ ง ก่ อ นยิ้ ม น้ อ ยๆ พลางเอ่ ย "แม่ น างเจี ย ง
สองพันต�ำลึงแพงเกินไป ข้าให้ได้เพียงหนึ่งพันต�ำลึง"
อูเจียงต่อราคาทันควัน "พันแปดร้อยต�ำลึง"
"พันต�ำลึง"
"พันห้าร้อยต�ำลึง"
"พันต�ำลึง"
"พันสามร้อยต�ำลึง"
24
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"พันต�ำลึง"
สายตาของคนทั้งหมดมองไปยังทั้งสองที่ต่อราคากันสลับซ้ายขวา
ไปมา สุดท้ายอูเจียงจึงถลึงตามองหลิวหง ส่วนหลิวหงก็มองหน้านางตรงๆ
โดยไม่ละสายตา ทั้งสองคนประชันสายตากันเนิ่นนาน ภายในห้อง
ทีเ่ งียบสนิทจนเข็มตกยังแทบได้ยนิ เสียงนัน้ ในทีส่ ดุ อูเจียงก็เอ่ยเสียงเย็น
"ตกลง!"
บุรษุ ผูน้ เี้ จ้าเล่หน์ กั เขามองออกว่านางร้อนใจต้องการเงิน เป็นนาง
ที่เสียแผน ดูเบาเขาเกินไป
หลิ ว หงประสานมื อ ด้ ว ยรอยยิ้ ม พรายบนใบหน้ า "เช่ น นี้ ก็ ดี ยิ่ ง
ขอแม่นางโปรดแสดงโฉมหน้าที่แท้จริง"
อูเจียงไม่ร�่ำไรอีก นางถอดผ้าบนใบหน้าออกในทันที เมื่อนาง
เผยโฉมหน้าของตนเองแล้ว ทั้งห้องก็เงียบลงไปอีกครั้ง ถึงขั้นมีคน
สูดหายใจเฮือก
โฉมหน้าของนางไม่อาจใช้ค�ำว่าอัปลักษณ์มาบรรยาย แต่ต้อง
เรียกว่าอุบาทว์ เพราะบนใบหน้านางมีปานรูปหนูเป็นแถบใหญ่ และ
ปานน่าเกลียดนีก้ นิ พืน้ ทีเ่ กินครึง่ ของใบหน้าเลยทีเดียว พาให้ใบหน้าของนาง
ดูนา่ เกลียดน่ากลัว หากมิใช่เพราะบุรษุ เหล่านีเ้ คยผ่านโลกมาอย่างโชกโชน
เกรงว่าคงได้รอ้ งตระหนกเสียงหลงเพราะหน้าตาอันน่าสะพรึงนีข้ องนาง
อูเจียงกวาดตามองทุกคนแวบหนึ่ง สุดท้ายจึงมองไปทางหลิวหง
"ว่าอย่างไร"
หลิวหงทีม่ สี หี น้าตกตะลึงในทีแรกก็คนื กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วยิง่
ในดวงตาไม่มแี ววดูหมิน่ แม้แต่นอ้ ย ก่อนหยิบตัว๋ เงินจากในถุงเงินออกมา
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"นี่คือห้าร้อยต�ำลึง หลังจากเสร็จเรื่องค่อยให้อีกห้าร้อยต�ำลึง"
อูเจียงเดินไปรับเงินห้าร้อยต�ำลึงอย่างไม่เกรงใจแล้วถามขึน้ "ว่ามา
ต้องการให้ข้าเอาข่าวอะไรเข้าคุกไปให้ท่านแม่ทัพ"
หลิวหงไม่รงั้ รออีก เชิญนางให้นงั่ ลงรอสักครูใ่ นทันใด เขาให้คนไป
เตรียมสีส่ ง่ิ ล�ำ้ ค่าในห้องหนังสือ* มาให้เรียบร้อย เขียนจดหมายฉบับหนึง่
อย่างรวดเร็ว แล้วมอบจดหมายพร้อมด้วยกล่องใบหนึง่ แก่นาง ทัง้ ก�ำชับว่า
"เข้าไปในห้องนักโทษที่จุดพักม้า มอบของให้ท่านแม่ทัพก็พอแล้ว"
"รับทราบ" อูเจียงเก็บของเสร็จก็หมุนตัวจะจากไป
"ช้าก่อน"
อูเจียงหันหน้ากลับไปมองเขา "ยังมีเรื่องใด"
"แม่นางคิดแฝงตัวเข้าไปในคุกอย่างไร"
"ข้าย่อมมีวธิ กี ารของข้า" กล่าวจบก็จากไปโดยไม่แม้แต่เหลียวหลัง
ครั้นนางจากไปแล้ว เกาอู๋เยี่ยนมีสีหน้าครุ่นคิดก็มุ่นหัวคิ้วพลาง
ไต่ถามหลิวหง "ท่านเชื่อหญิงผู้นั้นหรือ"
หลิวหงเอ่ย "เจ้าก็เห็นฝีมอื ของนางแล้ว หากส�ำเร็จย่อมเป็นประโยชน์
กับพวกเรา หากนางล้มเหลว พวกเราก็ไม่เสียประโยชน์ ยิ่งกว่านั้น
นางต้องการเงิน นีม่ ปี ระโยชน์และไร้ผลเสียกับพวกเรา"
คนอื่นพากันเห็นด้วย มีเพียงเกาอู๋เยี่ยนที่ยังขมวดคิ้วนิ่งคิด
จงจั่วเดินมายังข้างกายเขา ตบไหล่เขาแล้วถาม "เป็นอะไร สงสัย
เรื่องใดหรือ"
เกาอู๋เยี่ยนมองไปทางจงจั่ว ถามข้อสงสัยที่ค้างคาใจ "ข้ารู้สึกว่า
* สีส่ งิ่ ล�ำ้ ค่าในห้องหนังสือ ตามค่านิยมของชาวจีนสมัยโบราณหมายถึงอุปกรณ์สำ� คัญสีอ่ ย่างในห้องหนังสือ
ได้แก่ พู่กัน หมึก กระดาษ แท่นฝนหมึก
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เหมือนเคยเห็นนางที่ใด แต่นึกไม่ออกชั่วขณะ"
จงจัว่ เอ่ยกลัว้ หัวเราะ "เจ้าเคยเห็นนางเช่นนัน้ หรือ ไม่กระมัง หาก
เจ้าเคยเห็นนางจริง รูปโฉมเช่นนั้นก็ยากที่จะท�ำให้คนลืมเลือนกระมัง"
หาใช่เขาปากเสีย แต่บนโลกใบนี้มีหญิงสองประเภทที่จะท�ำให้บุรุษ
พบเห็นแล้วยากลืมเลือน หนึง่ คืองดงามเหนือบรรยาย สองคืออัปลักษณ์
จนโดดเด่นเกินไป และหญิงแซ่เจียงผู้นี้ประจวบเหมาะเป็นแบบหลัง
เกาอูเ๋ ยีย่ นรูส้ กึ ว่าถ้อยค�ำนีม้ เี หตุผล "นีก่ ลับถูกต้อง อาจเป็นเพราะ
ข้าจ�ำผิดไป"
พวกเขาสองสามคนหารือลับเรือ่ งการช่วยเหลือท่านแม่ทพั ต่อ หาก
หญิงแซ่เจียงผู้นั้นแฝงตัวเข้าไปในคุกได้อย่างราบรื่นก็ดี หากโชคไม่ดี
พลาดพลั้ง พวกเขาจ�ำต้องมีแผนการช่วยเหลือส�ำรองไว้จึงจะได้
ไหนเลยจะคาดคิด วันถัดมาพวกเขาได้รับข่าวใหม่ข่าวหนึ่ง...
นางปีศาจราคะที่ทางการประกาศจับมาแสนนานได้ติดกับถูกจับขังคุก
เมื่อพวกเขาเห็นภาพวาดในประกาศจับของนางปีศาจราคะผู้นั้น ทุกคน
ล้วนตื่นตะลึงสุดขีด
ในที่สุดเกาอู๋เยี่ยนก็นึกออกว่าตนเองเคยเห็นหญิงผู้นั้นจากที่ใด
ปานรูปหนูบนใบหน้าของนางปีศาจราคะในภาพวาดประกาศจับนั้น
หาใช่เหมือนกับปานรูปหนูบนหน้าหญิงผูน้ นั้ เป็นพิมพ์เดียวกันหรอกหรือ
พวกเขามองหน้ากันไปมา ล้วนมองเห็นแววกังวลบนใบหน้าอีกฝ่าย...
นีพ่ วกเขาส่งคนเช่นนีไ้ ปช่วยท่านแม่ทพั หรือว่าส่งท่านแม่ทพั ไปเข้าปากเสือ
กันแน่

27
Page ���������������.indd 27

23/3/2563 BE 12:52

เร้ า รั ก องครั ก ษ์

2
ท่ามกลางราตรีมืดมิด แสงเทียนในคุกที่จุดพักม้ากะพริบวูบไหว
ผู้คุมนักโทษสามคนอยู่ในมุมเอาหัวชนหัว หูชิดหู ก�ำลังกดเสียงต�่ำ
กระซิบกระซาบกัน
"เจ้านัน่ ท�ำได้อย่างไรกัน หลายสิบวันไม่กนิ ไม่ดมื่ เปลีย่ นเป็นผูอ้ นื่
คงทนไม่ไหวตั้งนานแล้ว"
"อย่าลืมเสีย คนเขาคือแม่ทพั ใหญ่เวยหย่วน ออกศึกในพืน้ ทีท่ รุ กันดาร
หนาวเหน็บนั้นยังทนได้ นามเกรียงไกรที่คนเรียกกันว่าอสุรามิได้มีไว้
หลอกเด็กนะ"
"เป็นแม่ทัพใหญ่เวยหย่วนแล้วมีประโยชน์อะไร เป็นอสุราแล้ว
อย่างไร สุดท้ายยังมิใช่เพราะประโยคเดียวของฝ่าบาทต้องกลายเป็น
นักโทษในอาณัติหรอกหรือ"
"เขาไม่กินไม่ดื่ม ต้องรู้ว่าพวกเราวางยาในอาหารเป็นแน่..."
28
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ทั้ ง สามคนนิ่ ง เงี ย บ ก่ อ นเหลี ย วหลั ง ไปมองห้ อ งคุ ม ขั ง ที่ อ ยู ่
ด้านในสุดอย่างระแวงระวัง เห็นเพียงแม่ทัพใหญ่เวยหย่วนนั่งขัดสมาธิ
อยู่กลางห้องคุมขัง ผมยาวของเขาแผ่สยาย หนวดเคราทั่วแก้ม ต่อให้
สวมชุดนักโทษ แผ่นหลังล�่ำสันก็ยังคงยืดสูงประหนึ่งภูผา ดูสง่าผ่าเผย
เย็นชาเฉียบคม คล้ายไม่มีความอิดโรยอย่างอเนจอนาถจากการติดคุก
แม้แต่นอ้ ย ต่อให้แขนขาทัง้ สีถ่ กู ล่ามโซ่ตรวนก็ยงั คงมีกลิน่ อายคุกคามคน
แม้พวกเขาอยูห่ า่ งกันไกลเพียงนี้ แต่ยงั คงสัมผัสได้ถงึ รังสีนา่ พรัน่ พรึง
ทีแ่ ผ่ออกมาจากส่วนลึกทีส่ ดุ ของคุกใต้ดนิ
สามารถได้รับนาม 'อสุรา' มา หาใช่ไม่มีเหตุผล
ผูค้ มุ นักโทษหนึง่ ในนัน้ ลดเสียงต�ำ่ ลงอีก "ไม่มที างเลือก ท่านใต้เท้า
สัง่ การไว้ หากก่อนกลับเมืองหลวงท�ำให้เขาตายไม่ได้ ถึงตอนนัน้ คนทีต่ าย
ก็คือพวกเรา"
ทั้งสามคนนิ่งเงียบไประลอกหนึ่ง นี่ก็คือความโศกเศร้าในฐานะ
หมากตัวหนึ่ง พวกเขาเป็นเพียงทหารชั้นผู้น้อยคุมคุกใต้ดินที่จุดพักม้า
แม้ไร้ความแค้นต่อแม่ทัพ แต่เพื่อปกป้องตนเอง จ�ำต้องตัดใจวางยา
แม่ทัพผู้นี้ให้ตายจงได้
"ข้าไม่เชือ่ ว่าเขาจะไม่กนิ ไม่ดมื่ ไปตลอดได้จริงๆ" ประตูคกุ เปิดออก
กะทันหันขัดบทสนทนา จู่ๆ ก็มีลมเย็นเยือกพัดมา แสงเทียนไหววูบ
ประเดี๋ยวสว่างประเดี๋ยวมืด กระทั่งเงาของทุกคนยังเจือแววแปลกพิกล
ขึ้นหลายส่วน ชวนให้ทั้งสามคนหวาดหวั่น พากันชูดาบกระโดดขึ้นยืน
หม่าเทาชายตามองพวกเขาอย่างเย็นชาพลางต�ำหนิขนึ้ "ดูพวกเจ้า
เสียขวัญสิ ขายหน้ากันหรือไม่!"
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"ใต้เท้าหม่า" ทั้งสามคนรีบร้อนเก็บดาบ พลันประสานมือคารวะ
หม่าเทาคือใต้เท้าจากกรมอาญา ได้รบั บัญชาให้นำ� ทหารกองหนึง่
รับหน้าที่คุมตัวนักโทษ
เขามองทั้งสามคนแวบหนึ่ง ก่อนหันไปสั่งทหารทางด้านหลัง
"คุมตัวคนเข้ามา"
ทหารสองนายพานักโทษคนหนึ่งเข้ามา จางหยวนเป่า...ผู้ซึ่งเป็น
หัวหน้าผู้คุมรีบเดินขึ้นหน้า ประสานมือถามอย่างเคารพ "ท่านใต้เท้า
นี่คือ..."
"นักโทษหญิงที่มาใหม่ คุมขังไว้ที่นี่ก่อน"
ทั้งสามคนพอได้ยินว่าเป็นหญิง ดวงตาก็เปล่งประกายทันใด
ในคุกใต้ดินที่จุดพักม้านี้ไม่มีนักโทษหญิงมาเนิ่นนานแล้ว
ขณะทีพ่ วกเขาก�ำลังปีตยิ นิ ดี หลังจากทหารถอดผ้าคลุมศีรษะสีดำ�
บนหัวนักโทษหญิงออก ก็ตนื่ ตะลึงจนกระโดดถอยหลังจากตรงนัน้ ในทันที
นักโทษหญิงผูน้ หี้ น้าตาน่าสะพรึงยิง่ บนใบหน้าของนางมีปานรูปหนู
น่ากลัวแถบใหญ่แถบหนึง่ หน้าตาราวกับมีแมลงตัวหนึง่ ไต่อยูบ่ นใบหน้า
อัปลักษณ์นา่ พรัน่ พรึงยิง่ นัก
หม่ า เทายิ้ ม เย็ น "ดู พ วกเจ้ า สิ ท่ า ทางไม่ เ อาไหนเลย ทว่ า นี่ ก็
ไม่น่าแปลกใจ นางปีศาจราคะผู้นี้ข่มขวัญบุรุษมาแล้วไม่น้อยจริงๆ"
จางหยวนเป่าร้อ งอย่างตื่นตระหนก "นางก็คือนางปีศาจราคะ
ที่ขืนใจบุรุษนับไม่ถ้วน จนถูกตั้งค่าหัวล่าตัวผู้นั้นหรือ"
"ไม่ผิด"
จางหยวนเป่าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหยิบภาพวาดมาเปรียบเทียบ
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หญิงผูน้ เี้ หมือนกับคนในภาพจริงๆ ปานรูปหนูบนใบหน้าก็คอื ลักษณะพิเศษ
ที่ใหญ่ที่สุด
จางหยวนเป่าเก็บภาพวาด แค่นเสียงหนักๆ ทีหนึ่ง "ที่แท้ก็คือ
นางปีศาจราคะที่ขืนใจบุรุษ หญิงน่าสะอิดสะเอียนเช่นนี้ เห็นแล้วข้า
ไม่มีความอยากอาหารแล้ว" เขาหมุนตัวไปขณะจะสั่งการผู้คุมนักโทษ
อีกสองคนให้รับช่วงต่อเอาตัวนางไปขังคุก สมองก็แล่นปราดขึ้นมา
ในทันใด
เขาขยับเดินขึ้นหน้าไปเสนอแนะใต้เท้าหม่าเสียงเบา "ท่านใต้เท้า
จากที่ผู้น้อยดู มิสู้ขังนางปีศาจราคะผู้นี้ไว้ในห้องด้านข้างของคนผู้นั้น
เป็นอย่างไรขอรับ" เขาชี้ไปยังห้องคุมขังที่อยู่ด้านในสุด
ใต้เท้าหม่าหัวคิ้วกระตุกทันใด แม้มิเอ่ยวาจา แต่จางหยวนเป่า
ก็มองออกว่าใต้เท้าหม่าก�ำลังฟังอย่างสนใจยิ่งยวด
"ท่ า นใต้ เ ท้ า เที ย บกั บ พวกเราลงมื อ ก� ำ จั ด เขาด้ ว ยตนเอง มิ สู ้
ยืมดาบฆ่าคน..." ดาบที่ว่านี้ก็คือนางปีศาจราคะ
ดัดแปลงภายในคุกสักหน่อย ให้นางปีศาจราคะไปย�่ำยีบุรุษผู้นั้น
ทั้งสองฝ่ายต่อสู้พัวพัน ย่อมต้องมีฝา่ ยหนึ่งตาย ส่วนใครตายส�ำหรับ
พวกเขาล้วนไม่มผี ลเสียทัง้ สิน้ หลังสิน้ เรือ่ งก็บอกว่านางปีศาจราคะผูน้ นั้
อาศัยจังหวะที่พวกเขาไม่ทันระวังท�ำห้องคุมขังเสียหาย พวกเขาก็จะ
สามารถผลักภาระได้อย่างสะอาดหมดจด
แววตาของใต้เท้าหม่ามีประกายเจ้าเล่ห์วาบผ่าน เขาตบไหล่
จางหยวนเป่าพลางยิ้มเอ่ย "นับว่าเป็นความคิดที่ไม่เลว"
จางหยวนเป่าคลี่ยิ้มประจบ เขาก�ำลังกลัดกลุ้มว่าควรใช้วิธีการใด
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จึงจะสามารถท�ำให้แม่ทัพตายได้ บุรุษผู้นั้นรู้ว่าในอาหารมียาพิษ จึง
ไม่หลงกลใดๆ เลย ทว่าตอนนี้ประจวบเหมาะมีโอกาสดีหล่นลงมา
ด้วยการให้นางปีศาจราคะกระท�ำเรื่องนี้แทนพวกเขา
หม่าเทาก�ำชับจางหยวนเป่าด้วยแววตาชืน่ ชม "คนมอบให้เจ้าแล้ว"
"ขอรับ ท่านใต้เท้าโปรดวางใจ" จางหยวนเป่ารูว้ า่ นีค่ อื ได้รบั อนุญาต
แล้ว เขาหมุนตัวเป็นเชิงให้บรรดาผู้ใต้บังคับบัญชาไปจัดการ หลังจาก
จัดแจงดัดแปลงห้องคุมขังที่ติดกันแล้วก็คุมตัวนางปีศาจราคะเข้าไป
เมื่ อ ถึ ง ยามราตรี เ ขาสั่ ง การกั บ ทุ ก คน "คื น นี้ ไ ม่ ว ่ า เกิ ด อะไรขึ้ น
ไม่ว่าใครก็ล้วนห้ามเข้าไปจัดการ"
เขามัน่ อกมัน่ ใจว่าคืนนีน้ างปีศาจราคะจะต้องมีการเคลือ่ นไหว แม้
แม่ทพั ใหญ่เวยหย่วนถูกขนานนามว่าอสุรา ทว่ากลับมีรปู โฉมโนมพรรณ
ล�้ ำ เลิ ศ รู ป ร่ า งก� ำ ย� ำ มี ส ง่ า ราศี เรี ย วคิ้ ว ดุ จ กระบี่ จมู ก สู ง ดั่ ง ต้ น สน
ยามเคลื่อนไหวก็สง่าผ่าเผย เต็มไปด้วยความเผด็จการ ยามสงบนิ่ง
ก็ไม่ลดทอนกลิน่ อายอันเฉียบคม เพียงแต่ฆา่ ฟันข้าศึกในสนามรบมานาน
กลิ่นอายอ�ำมหิตที่รวมอยู่รอบกายจึงพาให้คนมองข้ามรูปโฉมหล่อเหลา
สง่างามของเขาโดยง่าย
เกรงว่ า คื น นี้ ค งได้ เ สี ย ประโยชน์ ใ ห้ น างปีศ าจราคะนั่ น แล้ ว
จางหยวนเป่าพลันรู้สึกสะท้อนใจแทนแม่ทัพผู้นี้ คนผู้นี้ควบอาชาศึก
ตะลุยสมรภูมิรบมาชั่วชีวติ ท่าทางดูนา่ เกรงขาม ทว่าถึงท้ายทีส่ ุดกลับมี
จุดจบถูกนางปีศาจราคะเหยียดหยาม หากเป็นเช่นนี้แล้วไม่สู้ใช้มีด
จบชีวิตตนเองเสียเลยจะดีกว่า
เพื่อรักษาชีวิตไว้ จางหยวนเป่าจึงได้แต่ท�ำใจแข็ง ที่บ้านเขายังมี
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ลูกและภรรยาต้องเลีย้ งดู เขากระท�ำเช่นนีเ้ พราะไม่มที างเลือก หวังเพียง
แม่ทัพผู้นี้จะคิดตก กินข้าวปลาอาหารที่วางยาพิษเสียแต่เนิ่นๆ เพื่อ
จบชีวิตตนเอง อย่างน้อยยังสามารถรักษาเกียรติยศชื่อเสียงไว้ได้
ตกค�่ำ แสงเทียนบนผนังไหวระริก บุรุษที่เดิมหลับตาพักผ่อนพลัน
ลืมตาคมกริบขึ้น จับจ้องนางปีศาจราคะที่ยืนอยู่ตรงหน้าตนเองผู้นั้น
แม้ชายหนุม่ มิได้สง่ เสียง แต่ทวั่ กายของเขาล้วนแผ่กลิน่ อายโหดเหีย้ ม
ประหนึง่ สัตว์ดรุ า้ ยยืดกรงเล็บแหลมคม เตรียมตัวพุง่ ตะครุบเหยือ่ ตัวหนึง่
ออกมา
อูเจียงมิได้หวั่นกลัวต่อแรงคุกคามของเขา กลับปรายตามองเขา
จากเบื้องสูง ดวงตาคู่นั้นพิจารณาเขาจากหัวจรดเท้าก่อนเอ่ยเสียงเย็น
"จิ้นจื่อฮวา มีคนไหว้วานข้าให้มอบของสิ่งหนึ่งกับท่าน"
นางไม่พดู ให้มากความ ยืน่ มือหยิบของทีห่ ลิวหงฝากฝังออกมาทันที
นางผู้เคร่งขรึมจริงจังยื่นสิ่งของไปเบื้องหน้า หมายจะมอบให้นักโทษ
คนส�ำคัญของราชส�ำนักผู้เคร่งขรึมจริงจังยิ่งกว่าผู้นี้
ชายหนุ่มมิได้รับไว้ นัยน์ตาสีหมึกเย็นเยือกทอประกายเฉียบคม
อันตราย เอ่ยปากขึ้นช้าๆ "ข้ามิได้ชื่อจิ้นจื่อฮวา"
อูเจียงตะลึงงัน หดมือกลับ มองประเมินฝ่ายตรงข้ามอย่างสนเท่ห์
"เจ้าไม่ได้ชื่อจิ้นจื่อฮวา เช่นนั้นเจ้าคือใคร"
แต่เจ้าคนแซ่หลิวนั่นบอกนางว่าเป็นคุกใต้ดินนี้ ทั้งยังบอกว่า
ด้านในคุมขังคนเพียงคนเดียวชัดๆ อย่าบอกนะว่าเข้าใจผิด? หากคนผูน้ ี้
ไม่ใช่คนที่นางต้องการตามหา เช่นนั้นนางก็มาเสียเที่ยวหรือนี่
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คราแรกที่นางเห็นภาพวาดของนางปีศาจราคะบนกระดานติด
ประกาศจับ ความคิดก็แล่นวาบขึ้นมาในทันที ตัดสินใจแปลงรูปโฉม
ให้ เ หมื อ นนางปีศ าจราคะ ปานรูปหนูบนหน้านี้นางใช้เ งินตนเองถึง
ห้าสิบต�ำลึงท�ำออกมา ใช้วัสดุชั้นดี ฝีมือเหมือนจริงแนบเนียน ติดแล้ว
ไม่คัน และติดทนเป็นเลิศ
เดิมทีนางคิดจะส่งลูกน้องคนหนึ่งมาลากนางให้ทางการเอง เพื่อ
กินเงินรางวัลนี้ ทว่าก่อนเริ่มงานนางได้ล่วงรู้แผนการของหลิวหงและ
คนกลุม่ นีเ้ ข้าพอดี ใจคิดว่าในเมือ่ ต้องติดคุกอยูแ่ ล้ว เช่นนัน้ เงินหนึง่ พันต�ำลึง
ไม่เอาคงเสียเปล่า
หลิวหงและคนอื่นคิดว่าได้เห็นหน้าตาที่แท้จริงของนางแล้ว ทว่า
อันทีจ่ ริงกลับมิใช่ นางรับเงินมัดจ�ำห้าร้อยต�ำลึงอย่างยินดีปรีดา ปลอมรูปโฉม
เป็นนางปีศาจราคะปะปนเข้าคุก มิคาดกลับหาคนผิด บุรษุ ตรงหน้าไม่ใช่
จิน้ จือ่ ฮวาอย่างสิน้ เชิง
ขณะที่นางก�ำลังก่นด่าหลิวหงว่าท�ำงานเชื่อไม่ได้อยู่ในใจ พลัน
ได้ยินค�ำตอบอันเย็นยะเยียบของบุรุษผู้นี้
"ข้าชื่อฮวาจื่อจิ้น"
นางอึง้ ไปอีกค�ำรบ ก่อนหยิบเศษกระดาษออกมาอย่างกังขา อาศัย
แสงไฟมืดสลัวเพ่งดูโดยละเอียด ก่อนร้องชิอย่างตระหนักได้ ทีแ่ ท้อกั ษรนี้
ต้องอ่านจากซ้ายมาขวา!
เป็นฮวาจือ่ จิน้ ไม่ใช่จนิ้ จือ่ ฮวา เจ้าคนแซ่หลิวนัน่ ก็ไม่พดู ให้กระจ่างชัด
ให้เศษกระดาษเขียนชือ่ คนเพียงใบเดียว ทว่าเมือ่ แน่ใจว่าตามหาคนไม่ผดิ
นางจึงเก็บเศษกระดาษ พลันยืน่ ของไปตรงหน้าอีกครัง้ เริม่ พูดใหม่อกี หน
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"ฮวาจื่อจิ้น มีคนไหว้วานข้ามามอบของให้ท่าน"
ฮวาจือ่ จิน้ มองนาง ยังไม่ได้รบั ไป ไอสังหารทัว่ ร่างมีแต่เพิม่ ไม่มลี ด
คล้ายเป็นสัตว์ปา่ ที่พร้อมจู่โจมได้ทุกเมื่อ
อูเจียงเห็นเขามีสีหน้ามืดทะมึน แสดงชัดแจ้งว่าไม่เชื่อถือนาง
(ติน้ ดางเป็
ตามอ่นานางปี
นต่อได้
ในฉบับเต็ม)
นีก่ ็ไม่น่าแปลก ตอนนี
ศาจราคะในสายตาของคนทั
ว่ ไปนี!่
ดังนั้นนางจึงเอ่ยเสริมอีกประโยค "ท่านรู้จักหลิวหงใช่หรือไม่ เป็นเขา
ที่วานข้ามา"
พอได้ยินชื่อที่ปรึกษาทัพ ดวงตาฮวาจื่อจิ้นก็ผุดแววคาดไม่ถึง
ขณะที่สายตากลับเฉียบคมยิ่งขึ้น
"เจ้าเป็นคนของหลิวหงหรือ" นางปีศาจราคะทีถ่ กู ประกาศจับจะไป
เกี่ยวข้องกับหลิวหงได้อย่างไร
"เขาให้รางวัลอย่างงามกับข้าหนึ่งพันต�ำลึง ให้ข้ามอบของสิ่งนี้
ถึงมือท่าน ตอนนี้ของได้ส่งถึงท่านแล้ว ก็ถือว่าหน้าที่ของข้าลุล่วงเสียที"
อูเจียงวางของลงบนพืน้ พลันหมุนตัวแล้วจากไปทันที นางเดินตาม
ทางเดิมกลับห้องคุมขังที่ติดกัน และยังถือโอกาสต่อแท่งเหล็กที่ถูกถอด
ออกมากลับไปด้วย
แท่งเหล็กนีถ้ กู ผูค้ มุ นักโทษดัดแปลงตัง้ แต่แรก เป้าหมายคือต้องการ
ให้นางซึง่ เป็นนางปีศาจราคะไปจัดการฮวาจือ่ จิน้ กลางดึก เห็นทีวาจาของ
พวกหลิวหงไม่เป็นเท็จ มีคนคิดร้ายต่อฮวาจือ่ จิน้ แต่ผทู้ อี่ ยูเ่ บือ้ งหลังก็คง
จะคิดไม่ถงึ ว่านางหาใช่นางปีศาจราคะตัวจริง ทว่าเป็นผลดีกบั นางพอดี
หลังจากมอบของเสร็จนางก็สะบัดก้นกลับห้องคุมขังของตนเอง
หนึง่ พันต�ำลึงนีห้ ามาได้งา่ ยดายเกินไปเสียจริง เมือ่ รวมกับเงินค่าหัว
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