ชิ ง หลิ ง เยวี่ ย

บทน�ำ

ค�่ำคืนยามจื่อ* ดวงดาราที่แต่งแต้มม่านฟ้าด�ำสนิทดั่งหยาดฝน
อันพร่างพราย จันทร์กระจ่างวงหนึ่งแขวนอยู่กลางท้องนภา
มหาคีรีอันดับหนึ่งแห่งต้าตง...เขาชังหมัง (ไพศาล) ภายใต้การ
สาดส่องของดวงดาวและดวงเดือน เขาชังหมังประหนึ่งภูผาหยกสูงชัน
ทีต่ งั้ ตระหง่านอยูเ่ หนือทีร่ าบฉีอวิน๋ แสงจันทร์ดจุ แพรสีเงินโปร่งบางทีค่ ลุม
ลงมาขับให้เขาชังหมังดูสงู ศักดิเ์ ลิศลอยสมกับสมัญญา 'ราชันแห่งขุนเขา'
ณ ยอดเขาสูงล�้ำ บัดนี้มีผู้เฒ่าสองคนก�ำลังนั่งประจันหน้ากันอยู่
คนหนึ่งสวมอาภรณ์ขาว คนหนึ่งสวมอาภรณ์ด�ำ ล้วนแต่อายุราวห้าสิบ
ใบหน้าซูบตอบ ตรงกลางระหว่างทั้งสองคือศิลาสัณฐานสี่เหลี่ยมขนาด
เขื่องก้อนหนึ่ง ด้านบนถูกเจียนจนเรียบเสมอกัน จารสลักเป็นกระดาน
หมาก บนกระดานฝังก้อนศิลาขนาดเล็กไว้แน่นขนัด ข้างกายคนทั้งสอง
* ยามจื่อ คือช่วงเวลา 23.00 น. ถึง 01.00 น.
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มีศิลาก้อนใหญ่ตั้งอยู่ฝั่งละสามสี่ก้อน เมื่อใดต้องการวางหมากก็บิออก
จากศิลาก้อนใหญ่ ฉวยจังหวะที่ศิลาอยู่ในมือถูคลึงสักหน่อย ศิลานั้น
ก็จะกลายเป็นตัวหมากกลมแบน หากถึงคราลงหมาก ตัวหมากก็จะ
ฝังลงในกระดานศิลาหนึง่ ชุน่ * โผล่ขนึ้ มาหนึง่ ชุน่ ไม่ผดิ เพีย้ นสักกระเบียด
บนกระดาน หมากได้เดินไปครึ่งหนึ่งแล้ว ทั้งสองฝ่ายก�้ำกึ่งสูสี
กวางจักสิ้นในมือผู้ใด** ยังไม่ประจักษ์
"ดาวเดือนทีส่ กุ สกาวถึงเพียงนีไ้ ม่ได้พบมานานนักหนาแล้ว" ดวงตา
แฝงรอยครุ่นคิดของผู้เฒ่าอาภรณ์ขาวพลันละจากกระดาน เขาเงยหน้า
แหงนมองดวงจันทร์และดวงดาวดาษฟ้าอย่างสะทกสะท้อนใจ
"กลียุคเสื่อมทรามก็ยากที่จะสุกสกาว" ผู้เฒ่าอาภรณ์ด�ำเคลื่อน
สายตาไปยังห้วงฟ้ายามราตรี "พ้นยามจื่อแล้ว ควรมาได้แล้วกระมัง"
ในน�้ำเสียงแฝงเศษเสี้ยวแห่งการเฝ้ารอวาดหวัง
สิ้นเสียงท่านผู้เฒ่า บนม่านฟ้าก็พลันบังเกิดแสงโชติช่วง ดาว
อันเจิดจ้าดวงหนึง่ เคลือ่ นผ่านเวหา วินาทีนนั้ แสงดาวสาดทะลวงเก้าชัน้ ฟ้า
ถึงกับกลบรัศมีแห่งเดือนเด่นดวงนั้น ส่องให้ฟ้าดินสว่างไสวในพริบตา
"ปรากฏแล้ว...ในที่สุดก็ปรากฏแล้ว!" ดวงตาสงบนิ่งของผู้เฒ่า
อาภรณ์ขาวมีแววตื่นเต้นโถมทะลักออกมาทันใด
ทว่าในเวลานี้เอง บนม่านฟ้าก็มีดาวอีกดวงหนึ่งเคลื่อนผ่าน มัน
ส่องแสงเรืองโรจน์จบั ตา สว่างอย่างอหังการราวกับทัว่ ทัง้ ฟ้าดินมีทใี่ ห้มนั
เป็นดาวได้เพียงดวงเดียว
* ชุ่น เป็นหน่วยมาตราวัดของจีนสมัยโบราณ เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 เชียะ (ฉื่อ)
** กวางจักสิ้นในมือผู้ใด เป็นส�ำนวน หมายถึงอ�ำนาจปกครองจะเป็นของใคร หรือใครจะเป็นผู้กุมชัยชนะใน
ขั้นสุดท้ายยังไม่เป็นที่แน่ชัด 'กวาง' ในที่นี้หมายถึงเป้าของการล่าสัตว์ อุปมาถึงบัลลังก์หรืออ�ำนาจปกครอง
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"ดูนั่น! ดังคาด...ปรากฏเช่นกันดังคาด!" ใบหน้าซูบตอบของผู้เฒ่า
อาภรณ์ด�ำฉายแววกระชุ่มกระชวยอันมิอาจระงับ
"พวกมัน...มาแล้วในที่สุด" ผู้เฒ่าอาภรณ์ขาวยืดกายขึ้น มอง
ดวงดาราทั้งสองที่สุกสว่างประชันกับดวงเดือน
"ฉะนั้ น ...ในที่ สุ ด กลี ยุ ค นี้ ก็ จ ะปิ ด ฉากแล้ ว " ผู ้ เ ฒ่ า อาภรณ์ ด� ำ
หยัดกายขึ้นยืนเคียงไหล่กับผู้เฒ่าอาภรณ์ขาว ร่วมมองดาวทั้งสองที่
ประชันรัศมีบนม่านฟ้าโดยเผชิญหน้ากันอยู่ไกลๆ
"กลียุคจักสิ้นสุดด้วยมือของพวกเขา ทว่าเก้าชั้นฟ้าเบื้องบนกลับ
ลิ ขิ ต ให้ เ หลื อ ดาวราชั น เพี ย งดวงเดี ย ว เมื่ อ ดารามาบรรจบ ผู ้ ใ ดอยู ่
ผู้ใดม้วย?" ผู้เฒ่าอาภรณ์ขาวชูมือขึ้นสูงประหนึ่งจะลูบไล้ดวงดาวบน
ขอบฟ้า ในน�้ำเสียงทั้งตื่นเต้นทั้งเคลือบแคลงกังวลอนาคตซึ่งไม่อาจ
จับต้อง
ดวงดาวเรืองรองทั้งสองกลางเวหาค่อยๆ ลดแสงชัชวาลลง ไม่
เจิดจ้าดึงดูดสายตาเช่นเมื่อครู่ แต่ยังคงสุกสกาวเหนือหมู่ดาวที่รายรอบ
มากมายนัก
"ดาราบรรจบ ผูใ้ ดอยูผ่ ใู้ ดม้วย...นัน่ อาจขึน้ อยูก่ บั ตัวพวกเขาเอง หรือ
อาจถูกก�ำหนดโดยโชคชะตา" เสียงผู้เฒ่าอาภรณ์ด�ำทอดยาว แผ่วเบา
วังเวงเสมือนดังมาจากบรรพกาล
"โชคชะตากระนัน้ หรือ..." ในดวงตาผูเ้ ฒ่าอาภรณ์ขาวมีแววเสียดาย
และอาดูรวูบผ่าน
"ใช่ ซึง่ เจ้าและข้าไม่อาจก�ำหนดได้" ผูเ้ ฒ่าอาภรณ์ดำ� ลดสายตากลับ
สู่กระดานหมากเบื้องหน้า "หมากตานี้ยังจะเดินต่อหรือไม่"
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ผูเ้ ฒ่าอาภรณ์ขาวเก็บสายตากลับมาจากม่านนภา มองหมากทีเ่ ดิน
ไปแล้วครึ่งหนึ่งตรงหน้า จากนั้นถึงส่ายศีรษะ "ในเมื่อเจ้าและข้าหาใช่
ผู้ก�ำหนด...เช่นนั้นไยต้องให้เจ้าและข้าเดินจนจบ" เขายกมือขึ้น ชี้ไปยัง
ท้องฟ้าที่มีดาวพร่างพราย "รอพวกเขามาเดินเถิด"
"พวกเขา?" ผู้เฒ่าอาภรณ์ด�ำมองกระดานหมาก มองนภาประดับ
ดาว ก่อนจะยิ้มจางๆ "ก็ได้ ทิ้งไว้ให้พวกเขามาเดินต่อเถิด"
ผูเ้ ฒ่าอาภรณ์ขาวสะบัดแขนเสือ้ หมุนกายไป "เราลงจากเขากันเถิด
ได้เวลาที่เจ้ากับข้าควรไปหาพวกเขาแล้ว"
"อืม" ผู้เฒ่าอาภรณ์ด�ำก็หมุนกายจะจากไปเช่นกัน "หมากครึ่ง
กระดานนีใ้ ห้พวกเขาเป็นผู้เดินเพื่อตัดสินผลแพ้ชนะระหว่างเรา และ
ตัดสินว่าผืนหล้านี้...จะตกเป็นของผู้ใด"
"หึๆ..." ผู้เฒ่าอาภรณ์ขาวหัวเราะแผ่วเบาแทนค�ำตอบ
ทั้งสองพลิ้วร่างจากไป เหลือไว้เพียงหมากครึ่งกระดานนั้นบน
ยอดเขาชังหมัง
ในกาลต่อมา เมื่อผู้ปีนขึ้นเขาชังหมังพบว่าบนยอดเขามีกระดาน
หมากเยี่ยงนี้ก็ล้วนหลากใจ ทว่าหาได้มีผู้ใดแตะต้องมันไม่ ผู้สามารถ
ขึน้ ไปถึงยอดมหาคีรอี นั ดับหนึง่ แห่งต้าตงมีไม่มากนัก อีกทัง้ ผูท้ ปี่ นี ขึน้ ไป
ก็หาใช่ชนชั้นธรรมดาสามัญ ในเมื่อมีผู้เดินหมากครึ่งๆ กลางๆ ไว้ ย่อม
ต้องมีผู้มาเดินต่อจนจบ
หลายปีให้หลัง บุคคลสองคนก็ตามรอยแห่งโชคชะตามาพบกัน
บนยอดเขาชังหมัง เผชิญกับหมากกระดานนีซ้ งึ่ โชคชะตาเก็บไว้ให้พวกเขา
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และเวลาทีผ่ เู้ ฒ่าทัง้ สองทิง้ กระดานหมากไว้บนยอดเขาชังหมังก็คอื
รัชศกจิ่งเหยียนปีที่สอง
นับแต่ฮอ่ งเต้เวยเลีย่ ตี*้ ก่อร่างสร้างแผ่นดินต้าตงจวบจนถึงรัชสมัย
แห่งฮ่องเต้จิ่งเหยียนตี้ก็รวมเวลาได้หกร้อยกว่าปีแล้ว
แรกเริม่ เดิมทีฮอ่ งเต้เวยเลีย่ ตีม้ พี นื้ เพเป็นสามัญชน มีชวี ติ อยูใ่ นช่วง
กลียุค ทว่าในอกเปี่ยมปณิธาน น�ำพี่น้องจ�ำนวนหนึ่งเริ่มฝึกจากมือเปล่า
หมัดเปลือยพัฒนาไปจนมีอาวุธเสื้อเกราะนับร้อยนับหมื่น ท้ายที่สุด
ก็รวบรวมเหล่าวีรบุรุษสถาปนาแผ่นดินส�ำเร็จ ตั้งชื่อสกุล 'ตง' เป็นนาม
แห่งอาณาจักร ต่อมาก็ปูนบ�ำเหน็จตามผลงาน อวยยศขุนพลเจ็ดนาย
ผูม้ คี วามดีความชอบเป็นทีป่ ระจักษ์มากทีส่ ดุ ให้กนิ ต�ำแหน่งอ๋อง นัน่ ก็คอื
อ๋องทั้งเจ็ดแห่งแคว้นทั้งเจ็ด...อ๋องแห่งจี้โจว หวงที่ อ๋องแห่งหมิ่นโจว
นิ่งจิ้งหย่วน อ๋องแห่งยงโจว เฟิงจี๋ อ๋องแห่งเป่ยโจว ไป๋อี้หม่า อ๋องแห่ง
โยวโจว ฮว่าจิงไถ อ๋องแห่งชิงโจว เฟิงตูอ๋ งิ่ ** อ๋องแห่งซังโจว หนานเพีย่ นเยวีย่
พร้อมทั้งน�ำโลหะสีหมึกที่ได้จากก้นทะเลเหนือมาหลอมเป็นป้ายค�ำสั่ง
สีกาฬแปดชิ้น ในแปดชิ้นนั้นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดได้แก่ 'ป้ายขั้วกาฬ' ฮ่องเต้
เป็นผู้ครอบครอง เจ็ดชิ้นเล็กคือ 'ป้ายแกนกาฬ' ที่พระราชทานให้อ๋อง
แห่งแคว้นทั้งเจ็ด เมื่อครั้งอวยยศพระราชทานป้ายค�ำสั่ง ฮ่องเต้และ
อ๋องทั้งเจ็ดก็ได้ใช้เลือดชโลมปากกล่าวสัตย์ปฏิญญา สาบานว่าจะเป็น
อันหนึง่ อันเดียวกัน โดยป้ายขัว้ กาฬคือเจ้าเหนือหัว ป้ายแกนกาฬคือถวาย
ความภักดีสูงสุด!
* ตี้ (เต้) หมายถึงฮ่องเต้ มักจะวางไว้ท้ายพระนามเมื่อขึ้นครองราชย์
** แซ่ 'เฟิง' （丰） ของอ๋องแห่งยงโจว และแซ่ 'เฟิง' （风） ของอ๋องแห่งชิงโจวพ้องเสียงกัน แต่เป็นคนละตัวอักษร
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ต่อจากรัชสมัยฮ่องเต้เวยเลี่ยตี้ ฮ่องเต้ไท่ซิงตี้ ฮ่องเต้ซีหนิงตี้ ฮ่องเต้
เฉิงคังตี้ ล้วนแล้วแต่เป็นองค์เหนือหัวผู้ปรีชาชาญ เปิดรับผู้มีความ
สามารถอย่างกว้างขวาง ใส่ใจความเป็นอยู่ของทวยราษฎร์ เกณฑ์
แรงงานน้อย เก็บภาษีต�่ำ ปกครองอย่างเป็นระบบระเบียบ ด้านเจ้าครอง
แคว้นก็ด�ำรงตนในหน้าที่ ภักดีต่อฮ่องเต้ บ้านเมืองจึงเข้มแข็งรุ่งเรืองขึ้น
เป็นล�ำดับในมือฮ่องเต้ผู้ปรีชาและขุนนางผู้มีธรรม
ครั้นถึงยุคกลางแห่งราชวงศ์ ฮ่องเต้หย่งอันตี้ ฮ่องเต้เหยียนผิงตี้
ฮ่องเต้หงเหอตี้ และฮ่องเต้อื่นอีกหลายพระองค์ แม้จะมิได้ปรีชาสามารถ
เปี่ยมล้น แต่ยังนับว่าเป็นเจ้าเหนือหัวที่รักษาความมั่งคั่งแต่กาลก่อนให้
สืบเนื่องต่อไปได้อย่างดี ครั้นถึงรัชสมัยแห่งฮ่องเต้เจินกวงตี้ ฮ่องเต้
เทียนถ่งตี้ ฮ่องเต้เซิ่งลี่ตี้ กลับเป็นเจ้าเหนือหัวผู้เขลาอับปัญญาทั้งสิ้น
ประสงค์เพียงแต่เสพสุขหาความส�ำราญ ละเลยการปกครอง ปล่อยให้
เหล่ า ขุ น นางใจคดสั บ ปลั บ กุ ม บั ง เหี ย นบริ ห ารบ้ า นเมื อ ง ราชส� ำ นั ก
อันยิ่งใหญ่จึงค่อยๆ เสื่อมทรามลง
ครัน้ ถึงรัชสมัยฮ่องเต้เป่าชิง่ ตีก้ พ็ สิ มัยความหรูหรา ลุม่ หลงอิสตรี สัง่
ให้บูรณะต�ำหนักและวังให้วิจิตรเลิศหรูเป็นการใหญ่ รับหญิงงามจาก
ทั่วหล้า อีกทั้งกระหายจะส�ำแดงแสนยานุภาพ จึงส่งกองทัพไปท�ำศึกกับ
อาณาจักรเหมิงเฉิงสองครา และก็ล้วนแต่ปราชัยย่อยยับกลับมา พอ
กระท�ำจนพระคลังร่อยหรอ แสนยานุภาพสูญสิ้น ราษฎรหมดทางท�ำกิน
เสียงครวญดังระงมทั้งสี่ทิศ เจ้าครองแคว้นจึงเริ่มมีใจออกห่าง เริ่มจาก
อ๋องแห่งหมิน่ โจวน�ำทัพขึน้ ลุกฮือ ประสงค์จะชิงอ�ำนาจ ทว่าฮ่องเต้เป่าชิง่ ตี้
มิทนั รอให้กองทัพของผูแ้ ซ่นงิ่ บุกถึงนครหลวง ร่างกายซึง่ ผุกร่อนด้วยสุรา
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นารีก็มีอันสูญสิ้นไปก่อนเพราะหวาดกลัวเกินขนาด ณ ต�ำหนักหลีฉือ
(อาชานิลทะยาน) อันเพริศแพร้ว
ไท่จื่อ* ขึ้นสืบราชสมบัติ ใช้นามรัชศก 'เซิ่งโย่ว' ฮ่องเต้เซิ่งโย่วตี้
อัญเชิญป้ายขั้วกาฬออกจากต�ำหนักหลิงเซียว (ควบเวหา) เพื่อบัญชา
ให้เจ้าแคว้นทั่วหล้ายกทัพรับใช้ฮ่องเต้ สุดท้ายทัพใหญ่จากหกแคว้น
ก็ ตี ทั พ หมิ่ น โจวแตกพ่ า ย หมิ่ น อ๋ อ งจนตรอกไร้ ห นทาง จึ ง เชื อ ดคอ
ท�ำอัตวินิบาตกรรม ดินแดนศักดินาในครอบครองถูกสกุลเฟิงแห่งยงโจว
สกุลหวงแห่งจี้โจว และสกุลเฟิงแห่งชิงโจวผนวกรวม
หลังสยบกบฏหมิน่ อ๋อง เจ้าครองแคว้นทัง้ หลายก็ลำ� พองในอิทธิพล
แม้นฮ่องเต้เซิง่ โย่วตีจ้ ะมีปณิธานยิง่ ใหญ่ แต่กอ็ บั จนด้วยต้าตงกลายเป็น
สรรพางค์ที่ร้อยโรครุมเร้าไปเสียแล้ว อีกทั้งพระองค์ยังต้องเกาทัณฑ์
ในการปราบจลาจลหมิ่นอ๋อง จึงป่วยเรื้อรังอยู่บนพระแท่น ไม่ถึงสามปี
ก็สวรรคต เพราะยังไม่มีหน่อเนื้อเชื้อไข ดังนั้นลี่อ๋องพระอนุชาจึงขึ้น
สืบราชบัลลังก์ ใช้ชื่อรัชศก 'ฉุนซี'
ฮ่องเต้ฉุนซีตี้นิสัยเหี้ยมโหด ไม่โปรดทรัพย์ศฤงคาร ทว่าชมชอบ
การล่าในที่ปิดล้อม และสิ่งที่ล้อมล่าหาใช่สัตว์ปา่ หากแต่เป็นมนุษย์
ฮ่องเต้ฉุนซีตี้จึงให้มนุษย์ที่ยังมีชีวิตกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ในสนามล่า
จากนัน้ ก็นำ� มหาดเล็กและขุนนางเข้าป่ารกชัฏ ล่าสังหารมนุษย์เยีย่ งเดียวกับ
สัตว์ปา่ ผูใ้ ดได้ศรี ษะมากเป็นผูม้ ชี ยั แม้นล่าได้มนุษย์เป็นๆ ก็จะแหวกอก
ผ่าท้อง ร�่ำเมรัยหาความส�ำราญ แรกเริ่มมนุษย์ที่ถูกล้อมล่านี้เป็นเพียง
นักโทษประหาร เรียกว่า 'เหยื่อเป็น' ภายหลังนักโทษประหารไม่เพียงพอ
* ไท่จื่อ หมายถึงรัชทายาท
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จึงน�ำนักโทษทั้งปวงในเรือนจ�ำไม่ว่าต้องทัณฑ์สถานใดไปยังสนามล่า
สุดท้ายเมือ่ กระทัง่ นักโทษก็ยงั ไม่พอ จึงจับประชาชนสามัญไปเติมให้ครบ
จ�ำนวน
พฤติ ก รรมโหดเหี้ ย มลั ก ษณะนี้ ก ระตุ ้ น ความเดื อ ดดาลไปทุ ก
หัวระแหง แต่ละท้องที่เกิดกองก�ำลังผดุงคุณธรรมขึ้นเนืองๆ แต่หลังจาก
ศึ ก เหมิ ง เฉิ ง สองครา ตามด้ ว ยจลาจลหมิ่ น อ๋ อ ง ทั พ หลวงใต้ อ าณั ติ
ของฮ่องเต้ก็จวนจะสิ้นสลายอยู่รอมร่อ ฮ่องเต้ฉุนซีตี้จึงมีแต่ต้องเชิญ
บรรดาเจ้าแคว้นให้ยกทัพมาปราบปราม ดังนัน้ เหล่าอ๋องผูค้ รองแคว้นจึง
อาศัยโอกาสนีร้ วบรวมทหารซือ้ อาชาอย่างเปิดเผย รบพุง่ ประหัตประหาร
เพื่ อ ขยายเขตแดนและความมั่ ง คั่ ง ของตน นอกจากนี้ บ างคราก็ ยั ง
ท�ำศึกบีฑากันเอง ส่วนฮ่องเต้กไ็ ร้ซงึ่ ก�ำลังจะควบคุมแต่ละแคว้นเสียแล้ว
รัชศกฉุนซีที่สิบเอ็ด ขณะฮ่องเต้ออกล่า ณ สนามล่าชิวจี๋ซึ่งอยู่
ชานเมือง ในที่สุดเหล่าเหยื่อเป็นที่ทนถูกทารุณกรรมไม่ไหวก็รวมตัวกัน
ลุกฮือขึน้ สังหารฮ่องเต้สำ� เร็จ ภายหลังพวกเขามุง่ หน้าต่อไปยังนครหลวง
อันเป็นสถานพ�ำนักแห่งเชื้อพระวงศ์และชนชั้นสูง ตลอดทางมีประชาชน
แห่เข้ามาร่วมล้นหลาม ในเวลาอันสั้นก็รวมตัวกันเป็นกองก�ำลังผดุง
คุณธรรมจ�ำนวนหลายพัน บุกสูน่ ครหลวงอย่างไม่ทนั ให้ตงั้ ตัว ทะลวงเข้า
วังหลวงอันหรูหราวิจติ ร...แม้ทา้ ยทีส่ ดุ จะถูกสมุหราชองครักษ์นามตงซูฟง่ั
ปราบปราม ทว่าเหตุเคลือ่ นไหวต่อต้านครัง้ นีก้ ไ็ ด้รบั การจารึกอย่างแจ่มชัด
ลงสู่บันทึกประวัติศาสตร์ โดยเรียกขานว่า 'กบฏสนามล่าชิวจี๋'
เมื่อฮ่องเต้ฉุนซีตี้เสด็จสวรรคต องค์ไท่จื่อก็เสด็จขึ้นสืบราชบัลลังก์
ใช้ชื่อรัชศก 'จิ่งเหยียน'
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หลังฮ่องเต้จิ่งเหยียนตี้เถลิงราชย์ก็พบว่าท่ามกลางเหตุจลาจล
ป้ายขั้วกาฬได้หายไปจากต�ำหนักหลิงเซียว จึงมีบัญชาฉับพลันให้ค้นหา
ทั่วแผ่นดิน ทว่าก็เป็นเช่นการงมเข็มในมหาสมุทร ไร้ร่องรอยแม้เพียง
น้อยนิด บรรดาเจ้าแคว้นจึงฉวยโอกาสยกเป็นข้ออ้างว่า 'เชื้อพระวงศ์
สูญคุณธรรม ขัว้ กาฬทอดทิง้ ' ไม่เคารพยกย่องเชือ้ สายแห่งฮ่องเต้อกี ต่อไป
นับแต่นั้นมาจักรวรรดิต้าตงก็เริ่มแตกแยกออกเป็นก๊กเป็นเหล่า เข้าสู่ยุค
ที่แคว้นทั้งหกปกครองตัวเอง บ่อนท�ำลายกันและกัน
หลังจากป้ายขัว้ กาฬสาบสูญ ผูก้ ล้าในใต้หล้าก็มมิ ผี ใู้ ดไม่ปรารถนา
จะครอบครองมันเพื่อก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่งสูงสุด
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อาภรณ์ขาว จันทร์หิมะ เฉิดโฉมปราดเปรื่องไร้เปรียบปาน
รัชศกจิ่งเหยียนที่ยี่สิบห้า เดือนเจ็ด
เพิ่งล่วงเข้าสู่ฤดูสารท อากาศยังคงร้อนระอุถึงสิบส่วน ยามเที่ยง
ยิง่ เป็นเวลาทีร่ อ้ นทีส่ ดุ ของวัน แสงอาทิตย์แรงกล้าดัง่ อัคคีแผดเผาผืนดิน
ผู้คนส่วนใหญ่ต่างหลบร้อนอยู่ในเคหสถานหรือใต้ร่มไม้
ทว่า ณ เชิงเขาเซวียนซานซึง่ ตัง้ อยูท่ างปัจฉิมทิศของเป่ยโจวกลับมี
คนมากมายไล่ล่ากันภายใต้แสงตะวันร้อนแรง ผู้ที่วิ่งตะบึงอยู่ด้านหน้า
คือบุรุษสวมชุดสีด�ำ
"เยียนอิ๋งโจว เจ้าไร้ทางหนีแล้ว!"
หลั ง จากบี บ ให้ บุ รุ ษ ชุ ด ด� ำ เข้ า สู ่ ปา่ ทึ บ ในเขา คนทั้ ง กลุ ่ ม ก็ เ ข้ า
โอบล้อมไว้อย่างแน่นหนา ในบรรดานั้นบ้างเป็นทหารสวมเครื่องแบบ
บ้างแต่งกายเยี่ยงบัณฑิต บ้างสวมชุดอย่างวาณิช ยังมีผู้ที่ดูเหมือน
ชาวนา...อาภรณ์หลากหลาย ท่วงท่ากิริยาแตกต่าง ทว่าที่พ้องต้องกัน
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ก็คือดาบและกระบี่ในมือซึ่งล้วนแต่ชี้ไปยังผู้ที่ถูกล้อมอยู่ตรงกลาง
บุรุษที่ถูกล้อมอายุราวยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด มือถือกระบี่ยาว บน
ร่างกายมีบาดแผลหลายแห่ง โลหิตสดๆ ไหลไม่หยุด ย้อมให้พื้นหญ้า
ใต้เท้าแดงฉาน แต่เขายังคงยืนเหยียดร่างตรง มองกลุ่มคนเบื้องหน้า
ด้วยสีหน้าเย็นชา ไม่คล้ายกับผู้หนีตายที่จนตรอกสิ้นหนทางสักนิดเดียว
กลับเหมือนขุนพลที่ใคร่สู้แลกชีวิตกับศัตรู
คนกลุ่มนั้นแม้จะล้อมเขาไว้ได้ ทว่าสายตากลับจับจ้องอยู่ที่ห่อผ้า
ซึ่งบุรุษผู้นั้นสะพายอยู่
"เยียนอิ๋งโจว ทิ้งของเอาไว้ แล้วพวกเราจะเหลือทางรอดให้เจ้า!"
ผูแ้ ต่งเครือ่ งแบบอย่างทหารคนหนึง่ ชูดาบเล่มเขือ่ งในมือ ชีใ้ ส่บรุ ษุ ชุดด�ำ...
เยียนอิ๋งโจว
บุรษุ ผูถ้ กู ขานนามว่าเยียนอิง๋ โจวผุดรอยยิม้ จางๆ แฝงท่าทางเสียดสี
อันเย็นชา "เคยสดับว่าขุนพลเจิงฝูแ่ ห่งเป่ยโจว ทุกครัง้ ทีต่ เี มืองแตกจะต้อง
สังหารล้างเมืองสามวัน ใต้ดาบมีวญ
ิ ญาณคับแค้นเหลือคณานับ แต่วนั นี้
ถึงกับการุณย์แก่ข้าผู้แซ่เยียนอย่างน่าอัศจรรย์ใจนัก"
วาจานี้กระทบกระเทียบว่าค�ำกล่าวของเจิงฝู่เชื่อไม่ได้ อีกทั้งยังบ่ง
สันดานอ�ำมหิตของเขา ใบหน้าเจิงฝูฉ่ ายโทสะดังคาด ขณะคิดจะส่งเสียง
บุรษุ ในชุดบัณฑิตข้างกายก็โบกพัดพับหนึง่ ครา เอ่ยอย่างสุภาพมีมารยาท
ว่า "เยียนอิง๋ โจว วันนีท้ า่ นยากจะหนีเอาชีวติ รอดเป็นแน่ หากรูส้ ถานการณ์
ก็ทิ้งของไว้ พวกเราสามารถให้ท่านตายอย่างฉับไวตรงไปตรงมาได้บ้าง"
"ข้าผูแ้ ซ่เยียนย่อมรูว้ า่ วันนีย้ ากจะหนีพน้ ความตาย" เยียนอิง๋ โจวเอ่ย
อย่ า งเยือ กเย็น พร้อ มกับ ใช้มือ ข้างที่มิได้กุมกระบี่ดึงห่อผ้าบนหลัง
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ให้กระชับ "เพียงแต่วา่ ...กงอูต๋ ู้ พิษในพัดของเจ้าท�ำร้ายลูกน้องข้าไปยีส่ บิ คน
ข้าย่อมต้องเอาชีวติ สุนขั เยีย่ งเจ้าก่อน จึงจะไปอย่างวางใจได้" สิน้ ค�ำกระบีย่ าว
ก็ชี้ไปยังกงอู๋ตู้ แววตาคมกริบเย็นเยียบยิ่งกว่ากระบี่ล�้ำค่าในมือ
พัดของกงอูต๋ คู้ ร่าชีวติ มานับไม่ถว้ น ทว่าบัดนีพ้ อเผชิญแววตาเช่นนี้
ก็ถงึ กับหนาวสะท้านอย่างห้ามไม่อยู่ ผูค้ นโดยรอบพากันกระชับอาวุธในมือ
แน่นโดยมิรู้ตัว พร้อมระวังด้วยสมาธิทั้งหมด
สีข่ นุ พล 'วายุ น�ำ้ ค้าง หิมะ พิรณ
ุ ' แห่งจีโ้ จวนามกระเดือ่ งทัว่ แผ่นดิน
และบุคคลทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้าซึง่ กาลก่อนท�ำศึกทีฉ่ าเฉิงจนชือ่ เสียงลือเลือ่ งคือ
'ขุนพลวายุกล้า' เยียนอิ๋งโจว ผู้น�ำแห่งสี่ขุนพล...ตลอดทางมานี้พวกเขา
ได้เปิดหูเปิดตาเห็นความดุดนั กล้าหาญชนิดหนึง่ สูร้ อ้ ยของอีกฝ่ายมาแล้ว
"เยียนอิง๋ โจว วันนีเ้ จ้าได้รบั บาดเจ็บสาหัส ผูใ้ ดชนะผูใ้ ดแพ้กช็ ดั เจน
นานแล้ว" บุรษุ ฉกรรจ์ผแู้ ต่งกายคล้ายชาวนาก้าวเข้ามาหนึง่ ก้าว สายตา
จับจ้องเยียนอิ๋งโจวพร้อมเงื้อดาบตวาดร้อง "ทุกท่าน ไยต้องกริ่งเกรง
มันด้วย เราเคียงไหล่กันลงมือ หั่นร่างมันแล้วแบ่งไปคนละชิ้น กลับไป
รับความชอบโดยสะดวก!"
"ประเสริฐ! ท่านจอมยุทธ์หลินไหวกล่าวมีเหตุผล สังหารเยียนอิง๋ โจวเสีย
ของย่อมตกเป็นของเรา!" ผู้สวมชุดอย่างวาณิชปลดแส้อ่อนลงจากเอว
ไม่ทนั สิน้ กระแสความแขนของเขาก็สะบัด แส้ยาวเหินออกไปเร็วรี่ พุง่ เข้า
จะชิงห่อผ้าบนหลังเยียนอิ๋งโจว
"ลุยพร้อมกัน!"
ไม่รู้ว่าผู้ใดตวาดออกมาประโยคหนึ่ง คนทั้งหมดลงมือ ศาสตราวุธ
ล้วนแต่พุ่งใส่ร่างเยียนอิ๋งโจว
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เยียนอิ๋งโจวแม้จะบาดเจ็บ ทว่าการเคลื่อนไหวยังคงปราดเปรียว
เพียงเบีย่ งร่างเล็กน้อย ยกแขนซ้ายขึน้ ก็คว้าแส้ยาวทีพ่ งุ่ เข้ามาพัวพันจาก
ด้านหลังไว้ในมือได้ จากนัน้ เขาก็หมุนร่างอย่างรวดเร็ว กวาดมือหนึง่ ครา
บุรุษท่าทางเหมือนวาณิชก็ถูกกระชากเข้ามารับดาบที่เจิงฝู่ฟันเข้าใส่
ต่อมามือขวาก็ไหวโบก กระบีย่ าวขวางรับอาวุธทัง้ หลายทีฟ่ นั เข้าด้านข้าง
เขาเกร็งก�ำลังทีแ่ ขน ตวาด "ไป" เสียงเย็นชา สรรพาวุธทีป่ ะทะอยูบ่ นกระบี่
ก็สั่นสะท้านอย่างพร้อมเพรียง สามสี่คนที่ถืออาวุธรู้สึกเพียงง่ามมือปวด
สาหัส แทบจะกุมอาวุธไม่อยู่ จึงจ�ำต้องชักมือกลับ ถอยร่างไปหนึง่ ก้าวถึง
หลีกเลี่ยงความอัปยศอันเกิดจากอาวุธหลุดมือไปได้
ในเวลาเพียงชั่วครู่ เยียนอิ๋งโจวก็คุกคามจนคนกลุ่มนั้นล่าถอยไป
หลายคน ท่ า ร่ า งของเขาหมดจดว่ อ งไวจนผู ้ ที่ ช มดู อยู่ด ้ า นข้ า งอด
ละล้าละลังมิได้ว่าควรรั้งเป็นผู้เฒ่าหาปลาได้ผลประโยชน์* หรือจะร่วม
ลงมือเข้าประจันให้เรื่องจบโดยไว
"พวกเรา ลุยเข้าไป!" กงอู๋ตู้โบกพัดหนึ่งครา โผนร่างเข้าห�้ำหั่น คนที่
เหลือก็พากันลงมือตาม ชั่วขณะนั้นเห็นเพียงประกายดาบเงากระบี่ ยิน
เพียงเสียงโลหะดังเกรื่องกร่าง
ขณะที่กลุ่มคนก�ำลังล้อมสังหารเยียนอิ๋งโจว กลับมีทหารหนุ่มสวม
เสื้อคลุมขาวถือทวนชมดูอยู่ด้านข้าง เบื้องหลังเขามีผู้ติดตามอยู่สี่คน
แม้จะถูกสิบกว่าคนโอบล้อม เยียนอิง๋ โจวกลับไร้ซงึ่ อาการหวัน่ เกรง
แม้เศษเสี้ยว เมื่อกระบี่ล�้ำค่าพลิกเหินก็ก่อให้เกิดประกายสีครามเสียด
* มาจากส�ำนวน 'หอยกาบกับนกปากซ่อมยื้อแย่งกัน ผู้เฒ่าหาปลาได้ประโยชน์' มีเรื่องเล่าว่าหอยกาบอ้า
เปลือกผึ่งแดด นกปากซ่อมเข้ามาหวังจิกกินเป็นอาหาร หอยจึงงับเปลือกหนีบปากนกเอาไว้ ทั้งสองต่างไม่
ยอมอ่อนข้อให้กัน ชาวประมงผ่านมาจึงจับไปเป็นอาหารทั้งคู่ คล้ายนิทานเรื่องตาอินกับตานาของไทย
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แทงนัยน์ตา ต�ำแหน่งทีก่ ระบีย่ าวไปถึงจะบังเกิดเสียงครวญคราง จะมอง
เห็นเลือดหยาดหยด
ฝีมือฉกาจนัก! ทหารหนุ่มผู้เสื้อคลุมขาวลอบพยักศีรษะ ดวงตา
สุกใสเปี่ยมด้วยความชื่นชม
ทางเยียนอิ๋งโจวที่อยู่กลางวงล้อมย่อมประจักษ์ว่าวันนี้ยากจะ
รอดชีวิต จึงรุกอย่างเดียว ไม่ตั้งรับ สู้ด้วยวิธีแลกชีวิตโดยสมบูรณ์ ทว่า
ผู้ที่ล้อมสังหารเขาต่างก็เป็นยอดฝีมือทั้งสิ้น ทั้งยังมีจ�ำนวนมาก ดังนั้น
ไม่นานนักบนร่างเขาก็มีบาดแผลเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง โลหิตฉีดพุ่ง ทุกที่
ที่เท้าเหยียบย่างล้วนถูกย้อมจนแดงฉาน
"เฮ้อ!" ทหารหนุ่มเสื้อคลุมขาวส่ายศีรษะเบาๆ ครั้นเห็นว่าท่าร่าง
ของเยียนอิ๋งโจวช้าลงเพราะอาการบาดเจ็บทบทวีก็เผยสีหน้าเสียดาย
"เยียนอิ๋งโจว มอบชีวิตมา!" เสียงตวาดอันเย็นชาดังขึ้น กงอู๋ตู้เห็น
โอกาสจึงใช้พัดเหล็กต่างดาบ เสือกแทงเข้าใส่หน้าอกเยียนอิ๋งโจว
พัดเหล็กจู่โจมถึงตรงหน้า เยียนอิ๋งโจวเบี่ยงร่างเล็กน้อย มีเจตนา
จะหลบหลีก ทว่ายังช้าไป ท�ำให้พัดเหล็กแทงเข้าที่ชายโครง
ขณะกงอู๋ตู้เห็นว่าลงมือเป็นผลและก�ำลังล�ำพองใจอยู่นั้น อาการ
ปวดสาหัสก็แล่นมาจากอก เมื่อก้มลงมองก็พบว่ากระบี่เหล็กครามของ
เยียนอิ๋งโจวฝังอยู่ตรงหน้าอกเขาจนถึงด้ามเสียแล้ว
"ข้าบอกแล้วว่าต้องเอาชีวิตสุนัขอย่างเจ้าให้จงได้!" เยียนอิ๋งโจว
ขบฟันเอ่ย เขาถึงกับยอมให้พัดของกงอู๋ตู้ท�ำร้ายเพื่อสังหารอีกฝ่ายให้ได้
"เจ้า..." กงอูต๋ เู้ พิง่ ปริปากเอ่ยได้คำ� เดียว เยียนอิง๋ โจวก็ชกั กระบีก่ ลับ
อย่างรวดเร็ว โลหิตพุ่งทะลักปานสายฝน สาดชโลมทั่วร่างเขา กงอู๋ตู้
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ตาเหลือก ทรุดฮวบไป
เยียนอิ๋งโจวดึงกระบี่ได้ก็วาดไปต้านรับการจู่โจมจากด้านหลัง แต่
จนแล้วจนรอดก็ยงั ช้าไปหนึง่ ก้าว หัวไหล่ซา้ ยเขาเจ็บแปลบ ดาบของเจิงฝู่
เสียบจากข้างหลัง โลหิตพุง่ ทะลักดัง่ น�ำ้ พุในทันที อาบทัง้ ร่างให้กลายเป็น
มนุษย์โลหิต
"ถึงขัน้ ลอบโจมตีขา้ งหลัง...เสียทีทเี่ จ้าเป็นถึงแม่ทพั ใหญ่แห่งแคว้น!"
เยียนอิ๋งโจวสูดหายใจเฮือกหนึ่ง จ้องมองด้วยแววตาโกรธแค้น
"ฮึ ยามนี้ใครบ้างเล่าจะเป็นวิญญูชน" เจิงฝู่แค่นเสียงเย็นชาอย่าง
ไร้ความละอายแม้แต่น้อยนิด ดาบยังฝังอยู่ในร่างเยียนอิ๋งโจว เมื่อเห็น
ใต้คมดาบคือคนที่มีแผลฉกรรจ์รอถูกเชือดก็อดพึงพอใจมิได้ มือซ้ายเขา
ยื่นตรงเข้าฉวยห่อผ้าบนหัวไหล่เยียนอิ๋งโจว "ทางที่ดีเจ้า...อ๊าก!"
เห็นเพียงประกายกระบี่สาดวูบ จากนั้นเจิงฝู่ก็โหยหวนอย่างอนาถ
ล้มลงกับพื้นสิ้นชีพ มือทั้งสองของเขาถึงกับถูกตัดขาดเสมอข้อ!
ครั้นลงมือเป็นผลแล้ว เยียนอิ๋งโจวก็ถอยหลังหนึ่งก้าว พลิกมือไป
ดึงดาบทีป่ กั อยูบ่ นหลังออกโยนลงพืน้ บนด้ามดาบยังมีมอื ทีข่ าดของเจิงฝู่
ติดอยู่ กลุ่มคนที่ล้อมโจมตีเห็นเข้าก็สั่นสะท้านทั้งที่อากาศไม่หนาว
พากันถอยหนีไปหนึ่งก้าว
ทางด้านเยียนอิ๋งโจวผู้ถูกท�ำร้ายสาหัสสองครั้งสองคราก็สิ้นก�ำลัง
ทรงกาย ร่างโงนเงนจวนจะทรุดฮวบอยู่รอมร่อ เขาใช้กระบี่ยาวยันพื้น
คุกเข่าข้างหนึ่ง เงยหน้ากวาดตามองอริที่รายล้อม ดวงตาทั้งคู่คมดุ
กระหายเลือด ไม่ผิดอะไรกับสัตว์ร้ายที่ก�ำลังบาดเจ็บและคลุ้มคลั่ง ผู้คน
โดยรอบล้วนถูกรัศมีอันเหี้ยมหาญข่มทับ ไม่กล้าบุ่มบ่าม
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เยียนอิง๋ โจวผ่อนลมหายใจชัว่ ครู่ จากนัน้ ถึงหยัดกายขึน้ ช้าๆ บรรดา
ผู้ที่ล้อมอยู่ผงะถอยอย่างควบคุมตัวเองมิได้
"มาเถิด! วันนีข้ า้ เยียนอิง๋ โจวได้พบกับวีรบุรษุ มากหน้าหลายตาจาก
แว่ น แคว้ น ต่ า งๆ นั บ เป็ น กุ ศ ลอั น สั่ ง สมมาสามชาติ . ..บนหนทางสู ่
สัมปรายภพมีทุกท่านร่วมทางก็ไม่เดียวดายอีกต่อไป!"
ผูท้ ยี่ นื อยูต่ รงหน้าเยียนอิง๋ โจวคือหลินไหว เสีย้ วขณะนีล้ กู กระเดือก
ของเขาเคลื่อนขึ้นลง มอง 'ขุนพลวายุกล้า' ผู้เหมือนอสูรอาบโลหิต
เบื้องหน้าด้วยใบหน้าเปี่ยมความพรั่นพรึง เขาอดถอยเท้าหนีมิได้...
แปะๆๆ!
ขณะทีห่ ลินไหวกริง่ เกรงไม่กล้าบุกเข้าไป ในป่าก็พลันเกิดเสียงปรบมือ
ทีแ่ ปลกแยกอย่างยิง่ ในบรรยากาศยะเยือกอึมครึมนี้ คนทัง้ หลายตะลึงลาน
หันหน้าไปมองผู้ปรบมือ แล้วก็พบว่าเป็นทหารหนุ่มในเสื้อคลุมขาว
ซึ่งเอาแต่ชมดูอยู่ด้านข้าง
ทหารหนุม่ ผูน้ นั้ ก้าวมาด้านหน้าอย่างแช่มช้า สายตาจ้องตรงไปยัง
เยียนอิง๋ โจวทีถ่ อื กระบีต่ า้ นรับศัตรู เขาเอ่ยเสียงใสกังวานว่า "เยียนอิง๋ โจว
เจ้าเป็นวีรบุรุษผู้เก่งกล้าโดยแท้! แทนที่จะตายใต้เงื้อมมือชนชั้นมุสิก
ไร้สามารถเหล่านี้ มิสู้ให้ข้าช่วยเสริมส่งนามเกริกเกียรติของเจ้า!"
สิ้นวาจาร่างของเขาก็เหินขึ้น ทวนเงินในมือประหนึ่งล�ำแสงสีขาว
ทะลวงเมฆหมืน่ ลี้ รวดเร็วและงดงาม มันม้วนตลบมากับความเกรีย้ วกราด
ไร้ใดเปรียบ แทงเข้าใส่เยียนอิ๋งโจว
เยียนอิ๋งโจวนิ่งไม่ไหวติงอยู่กับที่ มือขวากระชับด้ามกระบี่แน่น
รอคอยทวนแหวกอากาศแยกวายุนี้ เขาไม่อาจหลบและก็หลบไม่พน้ ได้แต่
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ยืนรออย่างเดียว รอให้ทวนเงินเสียบเข้าสู่แผ่นอก...จากนั้นกระบี่ของเขา
ก็จะเสียบเข้าสู่แผ่นอกของศัตรูอย่างแน่แท้เช่นกัน!
ทวนเงินระยับจับตาจวนจะแทงเข้าสู่ร่างของเยียนอิ๋งโจวในอึดใจ
ทว่าฉับพลันนัน้ มีอสนีบาตสีขาววูบผ่านกลางเวหา เร็วจนไม่ทนั ได้เห็นชัด
ถนัดตาก็หายไป ทว่าที่สาบสูญไปพร้อมกับอสนีบาตคือเยียนอิ๋งโจวที่
บาดเจ็บสาหัส
ความพลิกผันนีเ้ กิดขึน้ อย่างกะทันหันยิง่ ไม่เพียงคนทัง้ หลายทีน่ งิ่ อึง้
กระทั่งทหารอาภรณ์ขาวคนนั้นก็ด�ำรงท่าร่างเดิม พุ่งทวนเงินราวกับ
จะแทงเข้าสูร่ า่ งศัตรู...ทว่าแท้ทจี่ ริงเขาแทงไม่ถกู สิง่ ใดเลย ดวงตาเขาจ้อง
คมทวนเขม็งราวกับมิกล้าเชือ่ ว่าภายใต้การแทงด้วยก�ำลังทัง้ หมดของตน
จะถึงกับพลาดเป้า มิหน�ำซ�้ำอีกฝ่ายอยู่หนไหนก็ยังไม่รู้
"ฮ่าๆๆๆ..."
ขณะทีผ่ คู้ นก�ำลังพรึงเพริดอยูน่ นั้ กลางป่าอันร้อนอ้าวและคาวคลุง้
ไปด้วยกลิ่นเลือดก็พลันมีเสียงหัวเราะสดใสดังขึ้น เพียงพริบตากลางป่า
ก็เสมือนมีสายลมเย็นชื่นพัดผ่าน ทั้งเหมือนตาน�้ำใสพิสุทธิ์สายหนึ่งที่
ผุดทะลัก ท�ำให้กลิ่นคาวเบาบางลง ไอร้อนอบอ้าวเจือจางลง กระแสเย็น
ชื่นใจสายหนึ่งซึมขึ้นมาจากส่วนลึกของหัวใจ
"น่าสนุกนัก หลับไปหนึ่งงีบ ตื่นมายังได้ชมละครหนึ่งฉากอีกด้วย"
เสียงกังวานใสดังขึ้นอีกหน ผู้คนมองตามเสียง บนไม้สูงที่ห่างออก
ไปสามจัง้ * มีดรุณนี อ้ ยในชุดขาวนัง่ พิงกิง่ ไม้อยู่ เส้นผมด�ำขลับยาวสลวย
ปล่อยลงตรงๆ ดวงหน้าหมดจดงดงามเหนือสามัญ มุมปากแฝงรอย
* จั้ง เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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ยั่วยิ้มขี้เล่น ดวงตาครึ่งลืมครึ่งหลับ ก้มมองคนทั้งหลายด้วยอาการ
เกียจคร้านเช่นคนเพิ่งตื่นจากการนอนกลางวัน
ครั้นกลุ่มคนใต้ต้นไม้พบดรุณีผู้ใสบริสุทธิ์เพียงนี้ก็อดอึ้งไปมิได้
ล่วงไปครู่หนึ่ง หลินไหวถึงส่งเสียงถามไถ่เป็นคนแรก "ไม่ทราบว่า
แม่นางคือผู้ใด"
ดรุณีน้อยชุดขาวไม่ตอบค�ำ กลับเอ่ยด้วยรอยยิ้มละไมว่า "อ้าว
ท่านจอมยุทธ์หลิน ยามนี้ท่านยืดอกออกมาได้แล้วหรือ เมื่อครู่เผชิญกับ
กระบี่ยาวสามเชียะ* ของผู้อื่น เหตุใดถึงได้ล่าถอยเสียเล่า" ขณะกล่าว
ก็โบกมือ แล้ววัตถุอย่างหนึ่งก็ลอยและร่วงลงสู่มือ
ยามนี้ผู้คนถึงเพิ่งเห็นอย่างแจ่มชัดว่าสิ่งที่นางหิ้วอยู่ในมือก็คือ
เยียนอิ๋งโจวนั่นเอง เพียงแต่ตอนนี้หมดสติไปแล้ว เอวเขายังพันไว้ด้วย
ภูษาขาวผืนยาว คิดว่าเมื่อครู่ก็คือดรุณีนางนี้ที่ใช้ภูษาขาวช่วยเขาไป
"เจ้า!" หลินไหวโดนดรุณีชุดขาวกระทบกระเทียบ ใบหน้าด้านหนา
ก็อดร้อนผ่าวมิได้
"จุๆ๊ เยียนอิง๋ โจวผูน้ แี้ ม้จะเป็นวีรบุรษุ ผูส้ ามารถ แต่บดั นีถ้ กู พวกเจ้า
จัดการจนเหลือเพียงครึ่งชีวิตแล้ว ช่างน่าเสียดายโดยแท้!" ดรุณีชุดขาว
หิ้วเยียนอิ๋งโจวด้วยมือข้างเดียว พินิจพิเคราะห์เขาอย่างละเอียด อีกทาง
หนึ่งยังส่ายหน้าพลางทอดถอนใจ บุรุษหนักร้อยกว่าชั่ง** ผู้หนึ่งกลับ
ถูกนางหิ้วไว้ในมืออย่างผ่อนคลายประหนึ่งอุ้มทารก
"นางหญิงน่ารังเกียจนี่ ไม่อยากมีชวี ติ แล้วรึ!" น�ำ้ เสียงแหบกระด้าง
* เชียะ (ฉื่อ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีน เทียบความยาวได้ประมาณ 10 นิ้ว หรือหนึ่งส่วนสามเมตร 10
เชียะเท่ากับ 1 จั้ง
** ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีน ที่มีน�้ำหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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ดังขึน้ บุรษุ ฉกรรจ์รา่ งใหญ่หยาบกร้านผูห้ นึง่ แหวกฝ่าผูค้ นออกมา ชีไ้ ปยัง
ดรุณชี ดุ ขาวพร้อมกับเอ็ดตะโรว่า "หากรูส้ ถานการณ์กร็ บี วางเยียนอิง๋ โจว
ลงแล้วไสหัวไปให้ห่าง! นาง...อ๊อก..."
เขายังกล่าวไม่ทันสิ้นค�ำ คนทั้งหมดก็เห็นแสงสีเขียวสาดวาบ
ตามด้วยเสียงเพียะดังก้อง ปากของเขาถึงกับโดนใบไม้ใบหนึง่ อุดไว้อย่าง
แน่นหนา
"เสียงของเจ้าฟังแล้วฝืดหูเหลือเกิน ข้าไม่ชมชอบฟังเจ้าพูด" ดรุณี
ชุดขาวทางหนึง่ ถือโอกาสพาดเยียนอิง๋ โจวไว้บนกิง่ ไม้ ทางหนึง่ ก็เอ่ยอย่าง
ผ่อนคลายว่า "อีกอย่างลมปากเจ้าก็เหม็นนัก ยังคงหุบปากไว้เป็นการดี"
"พรืด!" มีผกู้ ลัน้ หัวเราะไม่อยู่ ทว่าติดขัดทีบ่ รุ ษุ ร่างใหญ่ทำ� หน้าถมึงทึง
จึงรีบเก็บอาการ
บุ รุ ษ ร่ า งใหญ่ ข ่ ม กลั้ น จนใบหน้ า แดงดั่ ง ตั บ สุ ก ร เขายกมื อ ขึ้ น
กระชากใบไม้บนปากทีย่ งั เจ็บชาไม่หายออก ในใจทัง้ แตกตืน่ ทัง้ เดือดดาล
แต่กลับไม่กล้าปริปากอีก จากการกระท�ำเมื่อครู่ของดรุณีชุดขาวก็เห็น
ได้แล้วว่าวรยุทธ์ของนางเข้าขั้นเด็ดใบซัดดอกท�ำร้ายคนถึงชีวิตได้ทันที
และที่น่าหวาดหวั่นที่สุดคือเขามองไม่ออกเลยว่านางลงมือเช่นไร พอตา
เห็นใบไม้ลอยมาก็ไม่อาจหลบหลีก แพ้ชนะเป็นที่ประจักษ์แล้ว หากมิใช่
ผู้อื่นยั้งมือไว้ไมตรี เวลานี้เขาอาจได้ร่วมมรรคาไปกับกงอู๋ตู้แล้ว
ระหว่างคุมเชิงกันนั้น บุรุษท่าทางเยี่ยงวาณิชก็สืบเท้าออกมา
เอ่ยเสียงละมุนละม่อมว่า "แม่นางท่านนี้ วันนี้ผู้ที่อยู่ที่นี่ล้วนแล้วแต่มิใช่
ชนชั้นไร้นาม แม้ว่าแม่นางจะมีวรยุทธ์เลิศล�้ำ ทว่าสองหมัดยากต้านรับ
สี่มือ ฉะนั้นแม่นางมิสู้เดินไปตามทางของตน คิดเสียว่าซื้อน�้ำใจพวกข้า
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วันข้างหน้าหากพบกันยังขุนเขาเขียวธารน�้ำใสก็จะได้สะดวกใจ"
"อ้า เถ้าแก่เหอสุภาพอ่อนโยนจริงทีเดียว มิน่าเล่าส�ำนักคุ้มภัยของ
ท่านถึงกิจการรุ่งเรืองเพียงนั้น" ดรุณีชุดขาวพยักหน้าให้ผู้ท่าทางเหมือน
วาณิช แสดงชัดว่ารูฐ้ านะคนผูน้ ี้ "วาจาของท่านชอบด้วยเหตุผลยิง่ กล่าวได้
จับใจข้านัก"
เดิมทีเหอซวินอยู่ในยุทธภพก็ชื่อเสียงระบือไกล จึงไม่รู้สึกหลากใจ
ที่ดรุณีชุดขาวรู้ฐานะของเขา เขาประสงค์เพียงแต่ให้ดรุณีนางนี้จากไป
โดยไวก็พอ ต้องทราบว่าเขาผาดโผนในยุทธภพมาทัง้ ชีวติ ผูใ้ ดมีฝมี อื กีช่ งั่
กี่ ต� ำ ลึ ง * ย่ อ มมองออกแปดเก้ า ส่ ว น ดรุ ณี ชุ ด ขาวนางนี้ ยั ง คงพู ด จา
ยิ้มหัวต่อหน้าพวกเขาได้ คาดว่าคงมั่นใจในวรยุทธ์ของตนเป็นพื้นฐาน
ทั้งดูจากการลงมือ นางก็หาใช่ชนชั้นธรรมดา ด้วยเหตุนี้เรื่องมากขึ้น
อีกหนึ่งมิสู้เรื่องน้อยลงอีกหนึ่ง ยิ่งกว่านั้นแก่นสารส�ำคัญคือห่อผ้าที่
เยียนอิ๋งโจวแบกไว้เท่านั้น
"เพียงแต่..." ขณะทีผ่ คู้ นก�ำลังจะผ่อนลมหายใจนัน้ เอง ดรุณชี ดุ ขาว
ก็โพล่งออกมาอีกสองค�ำ
"เพียงแต่อันใดรึ" เหอซวินยังคงถามอย่างละมุนละม่อม
"ขอเพียงพวกเจ้าชดใช้ความสูญเสียของข้าได้ ข้าย่อมจากไป" ดรุณี
ชุดขาวยิ้มกล่าวอย่างไม่อนาทรร้อนใจ
"เรือ่ งนีง้ า่ ย ไม่ทราบแม่นางต้องการเท่าไร" เหอซวินสดับค�ำนางจบ
ก็ผ่อนลมหายใจ ที่แท้ก็เป็นผู้นิยมในโภคทรัพย์
"ข้าต้องการไม่มากไม่มาย" นางชูนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้ว
* ต�ำลึง เป็นหน่วยมาตราชั่งของจีน น�้ำหนัก 1 ต�ำลึงเท่ากับ 31.25 กรัม
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"หนึ่งร้อยแผ่นเงิน?" เหอซวินถามหยั่งเชิง
ดรุณีชุดขาวส่ายศีรษะ
"หนึ่งพันแผ่นเงิน?" เหอซวินเลิกคิ้วถามอีกครา
ดรุณีชุดขาวส่ายศีรษะอีกค�ำรบ
"หรือแม่นางต้องการหนึ่งหมื่นแผ่นเงิน?" เหอซวินสูดลมหายใจ
นี่ไยมิใช่สิงโตอ้าปาก* เรียกราคาสูงเทียมฟ้า?
"มิได้ๆ" ดรุณีชุดขาวถอนใจส่ายศีรษะ
"เช่นนั้นแม่นาง..." นางต้องการเท่าใดกันแน่เหอซวินก็สุดรู้ ถึง
อย่างไรก็ไม่อาจเรียกหนึ่งล้านแผ่นเงินได้กระมัง
"เถ้าแก่เหอเป็นผูค้ า้ ขายเสียจริง ทว่านอกจากวัตถุเช่นเงินทอง ท่าน
จะเอ่ยถึงอย่างอืน่ บ้างมิได้หรือ" ดรุณชี ดุ ขาวเอ่ยพลางม้วนภูษาขาวในมือ
เล่นไปมา
"ขอแม่นางโปรดแถลงไข" เหอซวินคร้านจะคาดเดาต่อแล้ว
"เฮ้อ!" ดรุณีชุดขาวถอนใจยาวราวกับนึกเสียดายที่เหอซวินไม่อาจ
เข้าใจเจตนาของนาง "เดิมทีขา้ ก�ำลังนอนกลางวันและฝันหวานอยูท่ เี ดียว
แต่ก็ถูกพวกท่านก่อกวนจนตื่น"
เหอซวินมองนาง ไม่รนู้ างต้องการอะไรกันแน่ ส่วนคนอืน่ ๆ ด้านข้าง
เริ่มขมวดคิ้วอย่างร�ำคาญแล้ว
"เดิมทีความฝันถูกขัดจังหวะยังไม่เป็นอันใด แต่ติดอยู่ที่เจ้าความ
ฝันในครัง้ นี.้ ..เป็นฝันทีพ่ นั ปียากจะพานพบ!" ดรุณชี ดุ ขาวพลันเก็บรอยยิม้
กล่าวจริงจังเป็นนักหนาว่า "พวกท่านทราบหรือไม่ ข้าก�ำลังฝันเห็นตัวเอง
* สิงโตอ้าปาก อุปมาถึงเรียกราคาสูงเพราะความละโมบ หรือยื่นเงื่อนไขที่เอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
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ได้รบั เชิญจากเจ้าแม่ซหี วังหมู*่ ให้ขนึ้ เขาคุนหลุนขุนเขาแห่งเทพเซียนเพือ่
ลิ้มชิมเมรัยหยกอันเป็นทิพย์ ชมเทพธิดาขับร้องร่ายระบ�ำ อภิรมย์ใจยิ่ง
สุดท้ายพระนางยังประทานท้อเซียนจากสระทิพย์** ให้อกี ด้วย แต่เมือ่ ข้า
ก�ำลังจะรับท้อเซียน พวกท่านก็บุกเข้ามาขัดจังหวะฝันหวานของข้า
ขัดขวางจนข้าไม่ได้รับมา เถ้าแก่เหอ ท่านว่านี่ร้ายแรงหรือไม่เล่า"
"อะไรนะ นางหญิงเหม็นโฉ่น่ารังเกียจ เจ้าแกล้งพวกเราชัดๆ!"
หลินไหวได้ยินวาจานี้ก็อดด่าเสียงเกรี้ยวกราดมิได้
"จุๆ๊ " ดรุณชี ดุ ขาวส่ายศีรษะมองหลินไหว ใบหน้าผุดแววขบขันอีกครา
"ข้าแกล้งพวกท่านที่ใดกัน ข้าจริงจังมากเชียวนะ ต้องทราบว่าท้อเซียน
สระทิพย์นไี้ ม่ใช่ธรรมดา กินแล้วเป็นอมตะไม่แก่ไม่เฒ่า ได้เข้าสูท่ ำ� เนียบ
เซียน ท่านว่านีเ่ ป็นสิง่ ทีค่ นมากน้อยเพียงไรเฝ้าปรารถนาแม้ในยามนิทรา
แต่ เ พราะพวกท่ า นกระท� ำ จนข้ า มิ ไ ด้ กิ น ความสู ญ เสี ย นี้ ใ หญ่ ห ลวง
ตั้งเท่าใด! ฉะนั้นย่อมต้องชดใช้ให้ข้า!"
"หรือแม่นางต้องการให้เราชดใช้ทอ้ เซียนจากสระทิพย์ให้?" เหอซวิน
สีหน้าแปรเปลี่ยน เผยแววคดโกงโหดเหี้ยมออกมาหลายส่วน
"แน่นอน!" ดรุณีชุดขาวสะบัดมือหนึ่งครา ภูษาขาวก็พลิ้วไหวใน
อากาศเป็นรูปท้อผลหนึ่ง "ขอเพียงพวกท่านชดใช้ท้อเซียนจากสระทิพย์
ให้ข้า ข้าจะจากไปทันที ส่วนเยียนอิ๋งโจวผู้นี้..." ลูกตานางกลอกกลิ้ง
มองเยียนอิ๋งโจวที่หมดสติแวบหนึ่ง "หรือป้ายขั้วกาฬอะไรนั่น ล้วน
ไม่เกี่ยวข้องกับข้า"
* เจ้าแม่ซีหวังหมู่ คือเทพเจ้าผู้ดูแลความประพฤติของเหล่าเซียนเทพและปีศาจ เล่ากันว่าพระนางอาศัยอยู่
ในสระทิพย์บนเขาคุนหลุนทางตะวันตก ที่สถิตของพระองค์ยังเป็นสถานที่ปลูกท้อวิเศษซึ่งหากรับประทาน
แล้วก็จะไม่แก่ไม่เฒ่า พระนางมีชื่อเรียกขานมากมาย เช่น พระนางหวังหมู่ พระแม่สระทิพย์ เป็นต้น
** สระทิพย์ ตามคติความเชื่อของจีนเชื่อว่าตั้งอยู่บนเขาคุนหลุน เป็นที่สถิตของเหล่าเทพ
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เมื่อสดับวาจาสุดท้ายของนางแล้ว ผู้คนทั้งปวงในที่นั้นก็พากัน
สีหน้าแปรเปลี่ยน จ้องดรุณีชุดขาวอย่างพร้อมเพรียง ในแววตามีเจตนา
สังหารเร้นอยู่
"เห็นทีแ ม่นางหมายใจจะยุ่ง เรื่องผู้อื่นไว้แล้ว " เหอซวินสีหน้า
เย็นเยียบ มือขวาลอบกุมอาวุธลับชิ้นหนึ่งไว้อย่างเงียบเชียบ "ทว่าข้า
ผู้แซ่เหอขอเกลี้ยกล่อมแม่นางสักค�ำ วันนี้ ณ ที่แห่งนี้รวมวีรบุรุษจาก
แคว้นต่างๆ ไว้แทบจะพร้อมหน้า ทันทีที่แม่นางข้องเกี่ยวก็จะล่วงเกิน
หกแคว้นจนครบถ้วน ใต้หล้าแม้ไพศาล แต่เกรงว่ากาลข้างหน้าแม่นาง
ก็จะไร้ซึ่งสถานซ่อนกายแล้ว!"
"วีรบุรุษจากนานาแคว้นมาอยู่อย่างพร้อมหน้า ช่างเป็นเกียรติ
โดยแท้ " ดรุ ณี ชุ ด ขาวฟั ง แล้ ว กลั บ ยั ง ยิ้ ม ระรื่ น "ทว่ า ข้ า ผู ้ นี้ แ ต่ ไ รมา
ก็แยกแยะไข่มุกกับตาปลาได้ไม่ใคร่จะชัด ดังนั้นจึงมองไม่ออกจริงๆ
ว่าท่านทั้งหลายเหมือนวีรบุรุษตรงไหน ด้วยวิธีการของพวกท่าน เรียกว่า
ตาขาวกลับเหมาะเจาะเหมาะสมแก่ตัวกว่าเป็นไหนๆ"
"เจ้ า !" ถึ ง เหอซวิ น จะอารมณ์ เ ย็ น เพี ย งไรแต่ ก็ ก ลั้ น แรงโทสะ
ไว้ไม่อยู่แล้ว เดิมทีเขาหลงนึกว่าหว่านล้อมสักค�ำรบหนึ่ง ไม่ว่าดรุณีผู้นั้น
จะมีวรยุทธ์สงู ล�ำ้ แข็งกล้าปานใดก็ควรจะเกิดความหวัน่ เกรงสักสองสามส่วน
ผู้ใดจะรู้ว่านางจะเห็นวีรบุรุษทั้งหกแคว้นอยู่ในสายตาสักนิดก็หาไม่
กลับออกปากถากถาง เมือ่ เหอซวินเห็นผูค้ น ณ ทีน่ นั้ โทสะพลุง่ พล่านก็ไม่
เอ่ยมากความอีก ฝ่ามือซ้ายทาบอาวุธ คิดรวมแรงคนหมู่มากเข้าท�ำร้าย
คนผู้นี้ให้ถึงตายในครั้งเดียว
บนเส้นแบ่งแห่งความคับขันนั้น ทหารหนุ่มเสื้อคลุมขาวที่นิ่งเงียบ
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อยู่นานนับแต่ดรุณีชุดขาวปรากฏกายขึ้นก็พลันส่งเสียง "ไม่ทราบว่าคือ
จอมยุทธ์หญิงแซ่เฟิงใช่หรือไม่"
ดรุณชี ดุ ขาวยินดังนัน้ ก็กะพริบตา มองไปทางทหารหนุม่ เสือ้ คลุมขาว
"เจ้ารู้จักข้า?" ถือเป็นการยอมรับว่าตนคือ 'จอมยุทธ์หญิงแซ่เฟิง' ที่
เขากล่าว
ทหารเสื้อคลุมขาวจ้องกลางหน้าผากนางเขม็ง ต�ำแหน่งนั้นมี
หยกหิมะทรงเดือนเสี้ยวร้อยไว้ด้วยมุกด�ำขนาดเท่าเมล็ดข้าวห้อยอยู่
เขาลดทวนเงินลง แสดงคารวะอย่างนบนอบ " 'อาภรณ์ขาว จันทร์หิมะ'
ไป๋เฟิงซี ใต้หล้าต่างรู้ดี มิพักต้องเอ่ยถึงข้าน้อย"
ทันทีที่วาจานี้หลุดออกมาผู้คนล้วนสั่นสะท้าน โดยเฉพาะเหอซวิน
เขาอดยินดีมิได้ที่เมื่อครู่อาวุธลับในมือตนยังมิได้ซัดออก หาไม่แล้ว...
แร่สารหนูจ�ำนวนนั้นได้มีอันหวนคืนสู่ร่างเขาทั้งหมดแน่
ต้องทราบว่าบัดนี้ผู้ที่มีนามกระเดื่องที่สุดในยุทธภพก็คือเฟิงซีและ
เฟิงซี เนือ่ งจากชือ่ ของทัง้ สองพ้องเสียงกัน สับสนได้งา่ ย ชาวยุทธ์จงึ เรียก
ขานตามการแต่งกายของพวกเขา โดยเรียก เฟิงซี* ผู้นี้ว่า 'ไป๋เฟิงซี'
(เฟิงซีขาว) เรียกอีกเฟิงซี** ว่า 'เฮยเฟิงซี' (เฟิงซีด�ำ) และเรียกรวมกันเป็น
'ไป๋เฟิงเฮยซี' พวกเขามีชื่อเสียงมาเกือบสิบปีแล้ว ต่างก็เป็นยอดฝีมือ
อันดับต้นๆ ในปัจจุบนั เดิมทีหลงนึกว่าต่อให้ไม่สงู วัยนัก อย่างน้อยก็ตอ้ ง
ราวสามสิบสีส่ บิ กลับไม่เคยคาดคิดเลยว่าไป๋เฟิงซีจะถึงกับเป็นหญิงสาว
อ่อนวัยรูปโฉมหมดจดงามตาเพียงนี้ ยิง่ ไม่คาดคิดว่านางจะมาปรากฏตัว
ที่นี่
* แซ่ 'เฟิง' （风） หมายถึงลม นาม 'ซี' （夕） หมายถึงเวลาอัสดง
** แซ่ 'เฟิง' （丰） หมายถึงอุดมสมบูรณ์ นาม 'ซี' （息） หมายถึงลมหายใจ ผลประโยชน์ และผ่อนคลาย
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"ฮิๆ เจ้าไม่ตอ้ งมีมารยาทเช่นนีห้ รอก หากพวกเจ้าชดใช้ให้ขา้ พอใจ
มิได้ ไม่แน่ว่าภูษาขาวผืนนี้ของข้าอาจพันอยู่รอบคอเจ้าก็ได้" ไป๋เฟิงซี
นั่งบนกิ่งไม้ ขาทั้งสองแกว่งซ้ายทีขวาที เส้นผมยาวสลวยด้านหลัง
ก็ไหวน้อยๆ ตามแรงโยกของนาง "เห็นเจ้าถือทวนเงิน คงเป็น 'ขุนพล
ทะลวงเมฆา' เหรินชวนอวิ๋นแห่งยงโจวผู้นั้นกระมัง"
"เป็นชวนอวิน๋ มิผดิ " เหรินชวนอวิน๋ ยังคงตอบอย่างนอบน้อม จากนัน้
ถึงถามว่า "จอมยุทธ์เฟิงก็สนใจป้ายขั้วกาฬเช่นกันหรือ"
"ข้าไม่สนป้ายขัว้ กาฬ" ไป๋เฟิงซีสา่ ยศีรษะ "แค่วา่ เยียนอิง๋ โจวผูน้ ตี้ อ้ ง
อัธยาศัยข้าเป็นทีส่ ดุ จะให้เขาจบชีวติ ณ ทีน่ กี้ น็ า่ เสียดาย ฉะนัน้ ข้าจึงคิด
จะพาเขาไป" น�้ำเสียงนางไม่อินังขังขอบ ราวกับการน�ำตัวเยียนอิ๋งโจวไป
ไม่ผดิ อะไรกับฉวยก้อนกรวดข้างทาง วีรบุรษุ หกแคว้นเสมือนหนึง่ ไร้ตวั ตน
ในสายตานาง
"ผายลม! เจ้ า กล่ า วว่ า เพื่ อ เยี ย นอิ๋ ง โจว แต่ ที่ แ ท้ ยั ง มิ ใ ช่ เ พื่ อ
ป้ายขัว้ กาฬชิน้ นัน้ บนร่างมันหรอกหรือ! ข้ออ้างพรรค์นหี้ ลอกเด็กสามขวบ
ยังพอท�ำเนา ทว่าต่อหน้าข้าก็เก็บเอาไว้เถิด!" บุรุษฉกรรจ์หนวดเคราเฟิ้ม
ผู้หนึ่งได้สดับแล้วก็อดออกปากผรุสวาทมิได้
ต้องทราบว่าทุกผูท้ กุ นามทีอ่ ยู่ ณ ทีน่ ลี้ ว้ นแล้วแต่มาเพือ่ ป้ายขัว้ กาฬ
ทั้งสิ้น บ้างประสงค์ครอบครองเอง บ้างถูกซื้อด้วยทองมหาศาลให้มา
บ้างท�ำตามบัญชาอ๋องแคว้นต่างๆ ป้ายขั้วกาฬคือวัตถุสูงศักดิ์ที่สุดใน
ใต้หล้า ประโยคเดียวที่ว่า 'ผู้ได้ครองป้ายได้ครองแผ่นดิน' ชักน�ำให้คน
เหลือคณานับปรารถนาน�ำมาเป็นของตน แก่งแย่งกันอย่างเกรงว่าจะถูกทิง้
ให้รงั้ อยูเ่ บือ้ งหลัง ต่อให้ตนไม่อาจบัญชาทัว่ หล้า ทว่าอ๋องแห่งแคว้นทัง้ หก
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ผูใ้ ดบ้างไม่ประสงค์จะเป็นนายแห่งสายน�ำ้ และขุนเขาหมืน่ ลีผ้ นื นี้ ขอเพียง
ถวายหรือขายป้ายขัว้ กาฬให้เจ้าแคว้นคนใดก็ตาม ยศถาบรรดาศักดิแ์ ละ
ทรัพย์ศฤงคารย่อมติดตามมา
"ปากเหม็นยิ่งนัก!"
ไป๋เฟิงซีกล่าวเรียบๆ จากนั้นประกายสีเขียวก็วูบผ่าน พุ่งตรงไปยัง
บุรุษฉกรรจ์หนวดเคราเฟิ้ม บุรุษผู้นั้นเห็นใบไม้ลอยมาก็คิดจะหลบหลีก
ตามสัญชาตญาณ ทว่ายังไม่ทันขยับ ใบไม้ก็ปิดเพียะลงบนปากแล้ว
ฉับพลันนั้นอาการเจ็บปวดรุนแรงก็เข้าจู่โจมจนเขานึกอยากร้องหาบิดา
เรียกหามารดร แต่กลับท�ำได้เพียงส่งเสียงอือๆ ในล�ำคอ
"กงจื่อ* ของข้าใคร่อยากได้ป้ายขั้วกาฬ ไม่ทราบจอมยุทธ์เฟิง
จะอนุญาตให้ข้าหยิบเอาจากร่างเยียนอิ๋งโจวได้หรือไม่" เหรินชวนอวิ๋น
ประหนึ่งไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น เพียงแต่เอ่ยถามไป๋เฟิงซีเท่านั้น
"อันใดกันนี่ หลันซีกงจื่อก็ประสงค์เป็นนายแห่งใต้หล้าด้วย?"
ไป๋เฟิงซีเอียงศีรษะ มองเขาด้วยอาการคล้ายยิม้ คล้ายไม่ยมิ้ กล่าวต่อโดย
ไม่รอเขาตอบว่า "แต่ป้ายขั้วกาฬนี้คือวัตถุซึ่งเยียนอิ๋งโจวยอมตายก็จะ
รักษาไว้ให้ได้ ข้าว่ายังคงให้เขาเก็บเอาไว้เถิด"
"หากเอ่ยเช่นนี้ จอมยุ ท ธ์ เ ฟิ ง ไม่เ ห็ น ด้ ว ยที่ จ ะให้ ข ้ า น� ำ ไป?"
เหรินชวนอวิ๋นหรี่ตาทั้งคู่เล็กน้อย เผลอกระชับมือที่กุมทวนเงินโดยมิรู้ตัว
"อันใดกันนี่ เจ้าคิดฉวยเอาด้วยก�ำลังรึ" ไป๋เฟิงซีกวาดตามอง
เหรินชวนอวิ๋นเรียบๆ ไม่เห็นนางเคลื่อนไหว ทว่าภูษาขาวในมือพลันร่าย
ระบ�ำราวกับมีชวี ติ ดูคล้ายมังกรขาวตัวหนึง่ ทีส่ า่ ยไหวร่างกายกลางเวหา
* กงจื่อ เป็นค�ำเรียกบุตรชายของผู้เป็นเจ้า ต่อมาเรียกรวมไปถึงบุตรชายของผู้มีอ�ำนาจและฐานะ ทั้งยังเป็น
ค�ำยกย่องบุตรชายของคู่สนทนา อาจแปลได้ว่าท่านชายหรือคุณชาย
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อย่างล�ำพอง พริบตานัน้ คนทัง้ ปวงก็สมั ผัสได้ถงึ รังสีคมปลาบและอหังการ
ประหนึง่ จะพลิกภูผาคว�ำ่ สมุทรกดทับลงมาและโอบล้อมพวกเขาไว้ ท�ำให้
ผู้คนไร้หนทางขยับเขยื้อน พวกเขาจ�ำต้องเดินลมปราณต้านทาน ทว่า
เมื่อ 'มังกรขาว' นั้นส่ายไหวหนึ่งครา รังสีก็รุนแรงขึ้นหนึ่งส่วน ไม่มีผู้ใด
ไม่ขบฟันแน่น ฝืนต้านรับสุดชีวิต ในใจล้วนกระจ่างแจ้งว่าหากปล่อยให้
รังสีนี้กดทับ ถึงไม่อาสัญก็เหลือชีวิตเพียงครึ่งเดียว!
เหรินชวนอวิ๋นใช้ทวนเงินยันเบื้องหน้าไว้มั่น คมทวนเล็งสูงเข้าใส่
ภูษาขาว ดวงตาจับนิ่งไม่กะพริบอยู่ที่ผืนผ้าซึ่งร่ายระบ�ำกลางอากาศ
เขารวบรวมพละก�ำลังทั่วร่างมาไว้ที่แขนทั้งสอง ทว่าแรงกดยิ่งมาก็ยิ่ง
หนักหน่วง ปลายทวนไหวริกๆ อย่างต้านไม่อยู่ มือทัง้ สองทีจ่ บั ทวนก็ปวด
จนแทบชา ขาทั้งสองสั่นเล็กน้อย จวนเจียนจะต้านไม่ไหว ใกล้ล้มพับลง
ไปกับพื้นอยู่รอมร่อ...
ทันใดนัน้ ภูษาขาวก็มว้ นเกลียวแล้วร่วงลงอย่างแผ่วเบา คนทัง้ หมด
รู้สึกว่าทั่วร่างผ่อนคลาย ลมหายใจที่กลั้นไว้ในอกก็พ่นออกมาได้ในที่สุด
แต่สงิ่ ทีต่ ามมาคือทัง้ กายไร้เรีย่ วแรง อ่อนเปลีย้ จนคิดเพียงแต่จะล้มตัวลง
กับพื้นแล้วหลับไป
ทางด้านเหรินชวนอวิ๋น เมื่อแรงกดผ่อนลงก็รู้สึกล�ำคอหวานเฝื่อน
จึงรีบกลืนลงไป ใจรู้ว่าตนบาดเจ็บภายในเสียแล้ว นึกไม่ถึงว่าไป๋เฟิงซี
เยาว์วยั แต่กลับมีกำ� ลังภายในสูงส่งล�ำ้ ลึกขัน้ นี้ ยังมิทนั ลงมือจริงก็กำ� ราบ
ทุกคนในที่นี้ได้ เคราะห์ดีเพียงอย่างเดียวก็คือที่สุดแล้วนางยังยั้งมือไว้
ไมตรี หาได้เอาชีวิตไม่
"ข้าคิดจะพาเยียนอิ๋งโจวไป พวกท่านเห็นด้วยหรือไม่" ข้างหูมีเสียง
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ราบเรียบของไป๋เฟิงซีดังขึ้นอีกครา
ในใจผู้คนย่อมไม่ยินยอม แต่กลับหวั่นเกรงวรยุทธ์ของนางจึง
ไม่กล้าอ้าปาก
"จอมยุทธ์เฟิง ตามสะดวก" เหรินชวนอวิ๋นปรับลมหายใจ ลดทวน
เงินลงแล้วน�ำผู้ติดตามกระโดดออกนอกวงไป
"อันใดกันนี่ ไม่ชงิ ป้ายขัว้ กาฬแล้วหรือ" ไป๋เฟิงซีมองเขาด้วยรอยยิม้
ดวงตาทั้งคู่แจ่มใสกระจ่างจ้าประหนึ่งสามารถทะลวงผ่านจิตวิญญาณ
และอ่านความคิดทั้งหมดของเขาทะลุได้
เหรินชวนอวิ๋นกลับยิ้มบางแล้วกล่าวว่า "กงจื่อเคยรับสั่งว่าหากพบ
ไป๋เฟิงเฮยซี อวี้อู๋หยวนกงจื่อ หวงเฉากงจื่อแห่งจี้โจว และซีอวิ๋นกงจู่*
แห่งชิงโจว ไม่เอ่ยเรือ่ งแพ้ชนะ ขอแค่ถอนตัวออกมาได้อย่างครบสมบูรณ์
ก็นับเป็นความชอบ"
"กระนั้นหรือ" ไป๋เฟิงซีโบกมือ ภูษาขาวยาวผืนนั้นก็ลอยกลับสู่
แขนเสื้อทันควัน "หลันซีกงจื่อให้เกียรติพวกเราถึงขนาดนั้นเชียว"
"กงจื่อเคยตรัสว่าห้าคนนี้เท่านั้นจึงจะคู่ควรเป็นสหายหรือศัตรู
ของพระองค์" เหรินชวนอวิ๋นเหลือบมองไป๋เฟิงซีคราหนึ่ง จากนั้นก็เอ่ย
อย่างยิ้มแย้มราวกับมีความนัยลึกล�้ำอย่างอื่นอยู่ "หากในภายภาคหน้า
จอมยุทธ์เฟิงมีวาสนาเยือนยงโจว กงจื่อจะต้องทรงลาดแพรไหมสิบลี้
มาต้อนรับเป็นแน่"
ในต้าตง การปูลาดแพรไหมยาวสิบลี้เป็นพิธีการอันเอิกเกริกที่สุด
ที่บรรดาเจ้าผู้ครองแคว้นใช้ต้อนรับซึ่งกันและกัน ต่อให้ไป๋เฟิงซีมีวรยุทธ์
* กงจู่ เป็นค�ำเรียกธิดาของฮ่องเต้และอ๋องผู้ครองแคว้น
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ฉกาจฉกรรจ์กว่านี้ ระบือนามกว่านี้ กล่าวกันถึงทีส่ ดุ ก็เป็นเพียงสามัญชน
ผูห้ นึง่ อย่างไรเสียก็ไม่พอให้ซอื่ จือ่ * แห่งแคว้นหนึง่ ๆ รับรองด้วยพิธกี ารนี้
ตริตรองดูแล้ววาจานีข้ องเหรินชวนอวิน๋ ก็เป็นเพียงค�ำกล่าวตามมารยาท
เท่านั้น
"แพรไหมสิบลี้อย่างนั้นหรือ เกรงว่าจะกลายเป็นค่ายกระบี่สิบลี้
เสียมากกว่า" ไป๋เฟิงซีสดับค�ำเช่นนีก้ ไ็ ม่หวัน่ ไหว สีหน้ายังคงสงบราบเรียบ
"ส่วนเจ้า ถ้าเมื่อครู่ไม่ทดสอบสักคราบัดนี้ก็ไม่คิด 'ถอนตัวอย่างครบ
สมบูรณ์' กระมัง"
เหรินชวนอวิน๋ ได้ยนิ ดังนัน้ สีหน้าก็แปรเปลีย่ นเล็กน้อย ทว่ากลับเป็น
ปกติอย่างรวดเร็ว "ชวนอวิ๋นได้ยินกงจื่อตรัสอยู่ประจ�ำว่าทั้งห้าท่าน
คือยอดฝีมือแห่งยุค แต่ไร้วาสนาพบพานมาตลอด วันนี้มีโชคได้พบ
จอมยุทธ์เฟิง ย่อมประสงค์ให้ทา่ นจอมยุทธ์ชแี้ นะสักเล็กน้อยเป็นธรรมดา
หากล่วงเกินไปต้องขออภัย"
"กระนั้นหรือ" ไป๋เฟิงซีเอ่ยเสียงราบเรียบ ต่อมาก็ถีบร่างอย่าง
แผ่วเบาขึ้นไปยืนบนกิ่งไม้ ผู้คนที่เบื้องล่างล้วนมีท่าทีระแวดระวัง
ไป๋ เ ฟิ ง ซี ก วาดตามองคนทั้ ง กลุ ่ ม มุ ม ปากผุ ด ยิ้ ม บาง จากนั้ น
ถึงมองไปทางเหรินชวนอวิ๋น "หากมิใช่เพราะเจ้ายังเกิดเสียดายวีรบุรุษ
เห็นค่าวีรบุรษุ อย่างเยียนอิง๋ โจวอยูบ่ า้ ง ด้วยเจตนานัง่ รอเก็บผลประโยชน์
เป็นชาวประมงเมื่อครู่ของเจ้า ข้าก็จะไม่ชี้แนะแค่ 'เล็กน้อย' แล้ว"
"ชวนอวิ๋นขอขอบคุณที่จอมยุทธ์เฟิงยั้งมือไว้ไมตรี" เหรินชวนอวิ๋น
ค้อมศีรษะกล่าว มืออดกุมทวนเงินแน่นมิได้
* ซื่อจื่อ เป็นต�ำแหน่งทายาทของอ๋องผู้ได้รับต�ำแหน่งให้ไปปกครองเมือง
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"ฮ่าๆ...มีผใู้ ต้บงั คับบัญชาเช่นเจ้า ก็พอเห็นได้วา่ หลันซีกงจือ่ ร้ายกาจ
ระดับใด วันหน้าหากมีวาสนาข้าต้องขอค�ำชี้แนะจากหลันซีกงจื่อด้วย
ตัวเองแน่" ทันใดนั้นไป๋เฟิงซีก็หิ้วเยียนอิ๋งโจวเหินร่างจากไป ชั่วพริบตา
ก็หายลับไม่เหลือร่องรอย มีเพียงเสียงซึ่งดังมาจากที่ไกลๆ ว่า "วันนี้
ขอตัวก่อน หากผู้ใดต้องการชิงป้ายขั้วกาฬก็ตามมาเถิด!"
เมือ่ เห็นไป๋เฟิงซีไปไกลแล้ว ผูต้ ดิ ตามสีห่ า้ คนด้านหลังเหรินชวนอวิน๋
ก็ถามว่า "ท่านขุนพล จะหยุดเพียงเท่านี้หรือขอรับ"
เหรินชวนอวิน๋ โบกมือห้ามพวกเขาแล้วกล่าวว่า "ไป๋เฟิงซีมใิ ช่ผทู้ ขี่ า้
และเจ้าจะสามารถต่อกรได้ กลับไปขอบัญชาจากกงจื่อแล้วค่อยว่ากัน"
"ขอรับ"
"พวกเราไปกันเถิด" เหรินชวนอวิ๋นไม่อ�ำลาผู้อื่นก็น�ำผู้ใต้บังคับ
บัญชาหมุนร่างจากไป
รอจนเขาจากไปแล้ว คนทั้งหลายในป่าก็มองหน้ากันไปมา ไม่รู้ว่า
จะแยกย้ายหรือจะไล่ตามไปอย่างกะทันหัน
สุดท้ายเหอซวินก็ประสานหมัด เอ่ยว่า "ทุกท่าน ผูแ้ ซ่เหอขอตัวก่อน
ป้ายขัว้ กาฬจะชิงจากมือไป๋เฟิงซีได้หรือไม่ ให้ขนึ้ กับโชคของพวกเราเถิด"
สิ้นค�ำก็หมุนกายจากไป ส่วนคนที่เหลือเห็นเขาไปแล้ว ครู่เดียว
ก็แยกย้ายดั่งนกแตกรัง เหลือไว้แค่เจิงฝู่ซึ่งมือทั้งสองข้างขาดสะบั้น
ล้มสิ้นใจอยู่ในป่ากับร่างไร้วิญญาณอีกร่างสองร่าง
อาทิตย์ไขแสง จันทร์ลาลับ วันใหม่เริ่มขึ้นอีกครา
ทิวากาลเริ่มถักทอ บนม่านฟ้าเหลือเดือนเสี้ยวเว้าแหว่งอยู่ร�ำไร
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มันลดรัศมีอันเรืองรองลงแล้ว ท่ามกลางแสงอรุโณทัยอ่อนจาง หมอก
บางเบาปกคลุมยอดคีรีอันแหลมชันดุจปลายพู่กันของภูเขาเซวียนซาน
ขับให้ทิวทัศน์แห่งขุนเขาสง่างามปานภาพวาด
ณ ถ�้ำแห่งหนึ่งบนยอดเขาทางทิศเหนือของเขาเซวียนซาน เสียง
ครางทุ้ม ต�่ำที่เบาเป็นที่สุด ดัง ขึ้น นั่นคือเสียงของบุรุษผู้ฟุบอยู่ในถ�้ำ
เปล่งออกมา หลังจากส่งเสียงครางเบาๆ แล้ว บุรษุ ผูน้ นั้ ก็ลมื ตาเหลือบมอง
รอบกายก่อน ต่อมาจึงหยัดกายขึ้น ทว่าเพิ่งยันแขนทั้งสองก็มีอันต้อง
เปล่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวด
"เจ้าตื่นแล้ว" เสียงสตรีใสกังวานหากเจือแววเกียจคร้านดังขึ้น
บุรษุ มองตามต้นเสียง เห็นปากถ�ำ้ มีคนผูห้ นึง่ ก�ำลังนัง่ หันออกนอกถ�ำ้
หวีจัดแต่งผมยาวอันด�ำขลับ แม้แสงจะสลัว ทว่ายามหวีสางผ่าน ผมด�ำ
สลวยนั้นก็ทอประกายเป็นสีน�้ำเงินเข้ม
"เจ้าคือผู้ใด" บุรุษออกปากถาม ทันทีที่ส่งเสียงก็พบว่าคอทั้งแหบ
ทั้งเฝื่อน
"เยียนอิ๋งโจว กับผู้มีพระคุณช่วยชีวิตไยท�ำกิริยาเยี่ยงนี้เล่า" สตรี
ที่ปากถ�้ำลุกขึ้นพร้อมกับผินกายก้าวมาหาเขา ในมือถือหวีไม้ นางยังคง
ประคองผมปอยหนึ่งไว้ที่อก หวีๆ หยุดๆ
"เจ้าช่วยข้าไว้?" เยียนอิ๋งโจวย้อนถาม จากนั้นก็นึกถึงทวนเงิน
ที่แหวกอากาศก่อนหมดสตินั่น ฉับพลันนั้นก็กระหวัดจิตถึงสิ่งส�ำคัญ
ยิ่งกว่า จึงลนลานวาดมือไปด้านหลัง ทว่าจะคล�ำพบสิ่งใดก็หามิได้ กลับ
กลายเป็นสัมผัสถูกปากแผลเข้า สร้างความร้าวระบมขึน้ ระลอกหนึง่ และ
บัดนี้เองถึงพบว่าร่างครึ่งบนของตนเปลือยเปล่า ไม่มีเครื่องสวมใส่ใดๆ
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ท่อนล่างก็เหลือเพียงกางเกงชั้นในชิ้นเดียว
"เจ้าหาสิง่ นัน้ อยูห่ รือ" มือของสตรีชไี้ ปยังเบือ้ งซ้ายของเขา ต�ำแหน่งนัน้
มีเศษผ้ากองอยู่ บนผ้ายังย้อมด้วยคราบเลือดซึง่ แห้งกรังแล้ว ข้างกองผ้า
มีหอ่ ผ้าวางอยู่ "วางใจเถิด ข้ามิได้ทำ� มันตกหล่นและมิได้แตะต้องมันด้วย"
สตรีผู้นั้นเสริมอีกประโยคประหนึ่งอ่านความคิดของเขาออก
เยียนอิ๋งโจวได้ยินดังนั้นก็เงยหน้ามองนาง ตอนนี้ถึงเพิ่งค้นพบว่า
สตรีผนู้ มี้ ดี วงหน้าใสกระจ่างหมดจดอย่างวิเศษ กลางหน้าผากห้อยไว้ดว้ ย
หยกหิมะทรงจันทร์เสีย้ วชิน้ หนึง่ บนร่างสวมอาภรณ์หลวมๆ สีขาว ผมด�ำยาว
ปล่อยสยายมิได้รวบเก็บ ทั่วทั้งร่างปลอดโปร่งผ่อนคลายเป็นธรรมชาติ
อย่างพรรณนาไม่ถูก
"ไป๋เฟิงซี?" เยียนอิ๋งโจวมองเครื่องตกแต่งอันเป็นหยกหิมะทรง
จันทร์เสี้ยวกลางหน้าผากนาง
"มิใช่เฮยเฟิงซี" ไป๋เฟิงซีพยักหน้ายิ้มแย้ม "สี่ขุนพลวายุน�้ำค้างหิมะ
พิรุณแห่งจี้โจวล้วนแต่ไม่กริ่งเกรงความตายเช่นเจ้าใช่หรือไม่ เมื่อคืนข้า
นับดูแล้ว เว้นเสียจากแผลเป็นเก่าเหล่านั้น บนร่างเจ้ามีบาดแผลทั้งสิ้น
สามสิบแปดแห่ง ถ้าเป็นคนธรรมดาถึงไม่ตายอย่างน้อยก็ต้องสลบ
สักสามวันห้าวันกระมัง แต่เจ้าไม่เพียงไม่ตาย แต่ยังสลบแค่คืนเดียว
ก็คืนสติ ดูไปแล้วอาการก็ไม่เลวอีกด้วย"
"เจ้า...นับรอยแผล?" เยียนอิ๋งโจวถามด้วยสีหน้าชอบกล พร้อมกับ
นึกถึงสภาพการแต่งกายของตนในขณะนี้
"ใช่นะ่ สิ ร่างของเจ้าข้านับโดยตลอดถ้วนทัว่ ทัง้ สรรพางค์แล้วรอบหนึง่ "
ไป๋เฟิงซีก้าวเข้ามาหนึ่งก้าว เก็บหวีในมือแล้วตรวจตราสีหน้าเขาอย่าง
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นึกสนุก "ต้องรู้ว่าเจ้าได้รับบาดเจ็บภายนอกมากมายถึงเพียงนั้น ข้าต้อง
ห้ามเลือดและใส่ยาให้ ย่อมได้เห็นบรรดาแผลเหล่านั้นแน่นอน ดังนั้น
จึงถือโอกาสนับเสียหน่อย อีกอย่างเสื้อผ้าของเจ้าก็กลายเป็นผ้าขาด
กองหนึ่งไปแล้ว ข้าจึงถือวิสาสะปลดออกเสียเลย จะได้ไม่เกะกะเวลา
ข้าใส่ยาให้เจ้า"
วาจานางยังกล่าวไม่ทันจบ เยียนอิ๋งโจวก็โลหิตสูบฉีด ใบหน้า
ร้อนผะผ่าว
"อา เหตุใดใบหน้าเจ้าถึงแดงเช่นนี้ หรือจับไข้เข้าแล้ว" ไป๋เฟิงซีมอง
เยียนอิ๋งโจว แสร้งร้องทักอย่างประหลาดใจ ซ�้ำร้ายยังยื่นมือมาทาบ
หน้าผากเขาอีกด้วย
มือเย็นเยียบนั้นเพิ่งแตะถูกหน้าผาก เยียนอิ๋งโจวก็สะดุ้งถอยกรูด
ทันควันด้วยความแตกตื่น "เจ้าอย่าแตะต้องตัวข้า!"
"หือ?" ไป๋เฟิงซีเอียงศีรษะมองดูเขา "หรือว่าเจ้ามิได้จับไข้ แต่
หน้าแดงเพราะขวยเขิน? อายเพราะข้าเอาร่างของเจ้ามาจ้องมาสัมผัส
โดยตลอดถ้วนทั่วทั้งสรรพางค์?"
เยียนอิ๋งโจวสดับค�ำก็รู้สึกว่าโลหิตทั้งหมดในร่างล้วนแต่ฉีดทะลัก
มาบนใบหน้า ทว่าพอเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าไป๋เฟิงซีแล้วก็กลับไร้ซ่ึง
ค�ำโต้แย้ง ครึ่งค่อนวันให้หลังจึงออกปากอย่างติดจะหัวเสียว่า "เจ้า
เป็ น สาวเป็ น นาง...ไฉนจึ ง ...จึ ง ...เพี ย งนี้ . .." ค� ำ พู ด หลั ง อึ ก อั ก อ�้ ำ อึ้ ง
เอ่ยไม่ออก
"ฮ่าๆๆ..." ไป๋เฟิงซีได้ยินแล้วก็ระเบิดหัวเราะลั่น ไร้เศษเสี้ยวความ
นุม่ นวลและส�ำรวมซึง่ สตรีพงึ มี นางหัวเราะอย่างผ่อนคลายเป็นธรรมชาติ
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ยิ่ง "ข้าเป็นอันใด ฮ่าๆ...ก่อนหน้านี้เจ้าต้องไม่เคยพบสตรีเช่นข้ามาก่อน
เป็นแน่"
ครั้นถูกเสียงหัวร่อดังลั่นของไป๋เฟิงซีทิ่มแทงเข้า เยียนอิ๋งโจวก็
อดไม่ได้ทจี่ ะออกปากว่า "หากสตรีในใต้หล้าล้วนเป็นเช่นเจ้า คง..." วาจา
ตอนท้ายกลับกลืนลงไป เดิมทีเขาก็พูดไม่เก่ง ทั้งเนื้อแท้เปิดเผยซื่อตรง
จึงไม่อาจหักใจกล่าวค�ำล่วงเกินผู้มีพระคุณช่วยชีวิตตรงหน้าได้
"หากล้วนเหมือนข้าจะเป็นอันใดหรือ" ดวงตาทั้งคู่ของไป๋เฟิงซีแฝง
แววขบขันรุนแรง ใบหน้าฉายแววสนุกสนานออกมาสามสีส่ ว่ น "ทีจ่ ริงบุรษุ
เช่นเจ้าข้าก็เคยพบมาบ้าง ถูกข้าเห็นถูกข้าลูบคล�ำเจ้าก็ไม่มสี งิ่ ใดเสียหาย
ยิ่งกว่านั้นข้าเองก็หาได้จงใจมองเจ้าลูบคล�ำเจ้าเสียเมื่อไร รู้ไว้ด้วย
ว่าข้าก�ำลังช่วยเจ้าอยู่"
เมื่อโดนไป๋เฟิงซีทิ่มแทงด้วยค�ำก็มองสองค�ำก็ลูบคล�ำ ใบหน้าของ
เยียนอิ๋งโจวที่โลหิตท�ำท่าจะจางลงก็สูบฉีดกลับมาอีกครา
"อ้าว เจ้าหน้าแดงอีกแล้ว!" ไป๋เฟิงซีร้องเอะอะคล้ายพบเรื่องสนุก
"หรือว่า..." นัยน์ตานางกลอกกลิ้ง ยิ้มอย่างมีเลศนัยถึงสิบส่วน "หรือว่า
เจ้าไม่เคยถูกสตรีมองถูกสตรีลูบคล�ำมาก่อนเลย อ้า หน้าแดงหนัก
กว่าเก่าแล้ว! หรือข้าพูดแทงใจด�ำจริงๆ? โถๆ ไม่กล้าเชื่อเลยจริงๆ ขุนพล
วายุกล้าอย่างเจ้าเป็นวีรบุรุษนามระบือ ดูอายุก็ควรจะใกล้สามสิบแล้ว
กระมัง แต่ถึงกับไม่เคยแตะต้องสตรีมาก่อน? จิ๊ๆ ช่างเป็นเรื่องอัศจรรย์
แห่งใต้หล้าโดยแท้!"
ใบหน้าเยียนอิ๋งโจวแดงก�่ำจนแข่งได้กับแสงเงินแสงทองยามเช้า
หลั ง จากนิ่ ง อั้ น อยู ่ ค รึ่ ง ค่ อ นวั น สุ ด ท้ า ยจึ ง เอ่ ย ออกมาหนึ่ ง ประโยคว่ า
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"ไป๋เฟิงซีเป็นเช่นนี้หรอกหรือ" จอมยุทธ์หญิงผู้มีชื่อเสียงระบือลือเลื่อง
ทั่วยุทธภพ เหตุใดพฤติกรรมและวาจาถึงไร้กรอบเกณฑ์เช่นนี้
"ใช่แล้ว ข้าก็เป็นเยี่ยงนี้" ไป๋เฟิงซีพยักศีรษะแล้วขยับเข้าใกล้เขา
"ท�ำให้ท่านขุนพลผิดหวังใช่หรือไม่"
เยียนอิง๋ โจวเห็นนางเข้ามาใกล้กส็ ะดุง้ เฮือก ถอยหลังโดยพลัน ผูใ้ ด
จะรู้ว่าการขยับครั้งนี้จะกระเทือนถึงบาดแผลทั่วร่าง "โอย!" เขาสูดปาก
เป็นการใหญ่อย่างห้ามมิได้
"เจ้าอย่าขยับสิ!" ไป๋เฟิงซีเร่งกดร่างเขาไว้ "ข้าใช้ยาสมานแผลที่มี
ติดตัวจนหมดเกลี้ยงกว่าจะห้ามเลือดเจ้าได้ แต่ตอนนี้แผลปริอีกแล้ว"
สายตานางกวาดทั่วกายเขา แล้วก็พลันหยุดอยู่ที่ชายโครง ต�ำแหน่งนั้น
ถูกพัดเหล็กของกงอู๋ตู้ทิ้งรอยแผลลึกเอาไว้ ยามนี้โลหิตที่ไหลออกมา
ถึงกับเป็นสีด�ำ
"บนพัดของกงอูต๋ มู้ พี ษิ แม้วา่ เมือ่ วานข้าจะช่วยดูดโลหิตพิษออกมา
ไม่นอ้ ย แต่เห็นทีพษิ ยังออกไม่หมด บนร่างเจ้ากับข้าก็ล้วนไม่มียาแก้พษิ
คราวนี้จะท�ำเช่นไรดี" ไป๋เฟิงซีขมวดหัวคิ้วมุ่นขณะเอ่ยค�ำ
"เจ้าช่วยดูดโลหิตพิษให้ข้า?" เยียนอิ๋งโจวได้ยินก็อึ้งไป สายตามอง
ไปยังริมฝีปากนาง พลันรู้สึกว่าบาดแผลที่ชายโครงร้อนดังเพลิงแผดเผา
"หากไม่ชว่ ยดูดพิษให้เจ้า เกรงว่าเมือ่ คืนเจ้าก็คงตายไปแล้ว" ไป๋เฟิงซี
กลับไม่ทนั สังเกตอาการของเขา นางหมุนร่างก้าวไปยังปากถ�ำ้ หิว้ ถุงหนัง
บรรจุน�้ำและผลไม้ป่าสองสามผลกลับมา "เจ้าหิวแล้วกระมัง กินผลไม้
รองท้องสักหน่อยก่อน ข้าจะลงเขาไปหายาให้ จะได้ถือโอกาสหาเสื้อผ้า
มาให้เจ้าด้วย" นางยื่นถุงน�้ำกับผลไม้ให้เขาแล้วกล่าวอีกว่า "เมื่อวาน
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คนเหล่านั้นต้องยังไม่ถอดใจกับป้ายขั้วกาฬเป็นแน่ อาจจะยังค้นหาอยู่
บนเขานี้ เจ้าอย่าเที่ยวเพ่นพ่านไปไหน หากพวกเขามาก็ซ่อนตัวก่อน
แล้วข้าจะมาหาเจ้าเอง" สิ้นค�ำนางก็หมุนร่างจากไป
พอเงาร่างของไป๋เฟิงซีจวนจะหายลับไปจากปากถ�้ำ เยียนอิ๋งโจว
ก็อดร้องมิได้ว่า "ช้าก่อน!"
ไป๋เฟิงซีชะงักแล้วผินร่างมา "ยังมีอันใดอีก"
"เจ้า...เจ้า...ข้า...เอ่อ..." เยียนอิ๋งโจว 'เอ่อ' อยู่เป็นนาน กลับไม่อาจ
ปริปากออกมาได้ อัดอั้นจนใบหน้าแดงก�่ำไปด้วยสีโลหิต
"เจ้าคิดขอบคุณข้า? อยากบอกให้ขา้ ระวังตัวให้มาก?" ไป๋เฟิงซีคาดเดา
ครั้นเห็นท่าทางของเขาก็นึกขัน "เยียนอิ๋งโจว ต�ำแหน่งขุนพลวายุกล้า
ของเจ้านี้ได้มาด้วยหนทางใดกัน ไฉนอึกอักนัก นี่ ข้าช่วยเจ้าไว้ ทั้ง
เห็นร่างกายเจ้าจนทัว่ เจ้าจะให้ขา้ รับผิดชอบความบริสทุ ธิเ์ จ้าหรืออย่างไร
หรืออยากจะใช้ร่างกายตอบแทนพระคุณที่ข้าช่วยชีวิตกระนั้นหรือ"
"เจ้า..." เยียนอิ๋งโจวถลึงตาใส่ไป๋เฟิงซี เอ่ยวาจาใดไม่ออก
ชือ่ เสียงเขาลือเลือ่ งตัง้ แต่อายุยงั น้อย นิสยั เงียบขรึมเข้มงวดจริงจัง
ในจี้โจวมีฐานะเป็นผู้น�ำแห่งสี่ขุนพล ซื่อจื่อเห็นค่าความสามารถของเขา
อย่างยิง่ สหายในการงานเคารพเขาสิบส่วน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาน้อมฟังค�ำสัง่
เป็นเด็ดขาด ยามใดเล่าจะเคยพบสตรีผู้มีวาจาและพฤติกรรมไร้กรอบ
เกณฑ์เฉกเช่นไป๋เฟิงซีมาก่อน
"ฮ่าๆ...ท่านขุนพลวายุกล้าผู้ยิ่งใหญ่เอ๋ย...น่าสนุกเป็นที่สุดแล้ว"
ไป๋เฟิงซีระเบิดหัวเราะอีกค�ำรบอย่างกลั้นไม่อยู่ "พวกเจ้าสี่ขุนพลวายุ
น�้ำค้างหิมะพิรุณล้วนแต่น่าสนุกเยี่ยงนี้หรือไม่ เช่นนั้นวันหน้าข้าจะต้อง
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ไปเที่ยวจี้โจวให้จงได้" นางหัวเราะไปพลางเดินออกนอกถ�้ำไปพลาง
เมื่อถึงปากถ�้ำก็พลันผินหน้ากลับมามองเขา รอยยิ้มบนดวงหน้าเจิดจ้า
ยวนตาเหนือกว่าตะวันที่เพิ่งไขแสงนอกถ�้ำ แสงเงินแสงทองที่เบื้องหลัง
นางก็ทำ� ให้เยียนอิง๋ โจวดวงตาพร่าลายจิตใจสัน่ ไหวในพริบตา "เยียนอิง๋ โจว
สุดท้ายนีข้ อบอกอะไรเจ้าสักหน่อย นัน่ ก็คอื ...บนร่างเจ้าแม้จะมีบาดแผล
มากมาย แต่เรือนร่างก็ยังชวนมองนัก! ฮ่าๆๆ..."
ว่าแล้วนางก็หัวเราะร่าจากไป ทิ้งท่านขุนพลเยียนผู้ยิ่งใหญ่ที่หน้า
แดงฉานไปถึงใบหูไว้ในถ�้ำ ผู้แค้นที่ไม่อาจขุดรูบนพื้นให้มุดเข้าไปได้
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อาภรณ์ด�ำ จันทร์หมึก กรายมาเหนือเมฆา
ณ เป่ยโจว ทางปัจฉิมทิศแห่งหร่วนเฉิงมีคฤหาสน์หลังหนึง่ ทีแ่ ห่งนี้
คือที่ตั้งของสกุลหาน สกุลชาวยุทธ์อันลือนามแห่งเป่ยโจว
แม้สกุลหานจะจัดอยูใ่ นท�ำเนียบสกุลชาวยุทธ์ ทว่ามิได้เลือ่ งชือ่ ด้วย
วิทยายุทธ์อันเลิศล�้ำ หากแต่อาศัยโอสถวิเศษ 'ผงต�ำหนักม่วง*' และ
'เม็ดพุทธจิต' อันมีชื่อเสียงระบือลือเลื่องทั่วยุทธภพ
ผงต�ำหนักม่วงคือโอสถชัน้ เลิศส�ำหรับบาดแผลภายนอก เม็ดพุทธจิต
คือเครือ่ งแก้พษิ อันวิเศษ เหล่าชาวยุทธ์ตา่ งใช้ชวี ติ กลางคมดาบคาวเลือด
เรื่ อ งบาดเจ็ บ ถู ก พิ ษ ย่ อ มเกิ ด ได้ ทุ ก ขณะ ด้ ว ยเหตุ นี้ โ อสถวิ เ ศษของ
สกุลหานจึงเป็นยอดปรารถนาส�ำหรับชาวยุทธ์ ทว่าโอสถเหล่านี้ล้วน
ปรุงผสมด้วยวิธีอันลับเฉพาะ ไม่มอบให้คนนอกอย่างสะดวกง่ายดาย
เป็นอันขาด ดังนั้นแม้สกุลหานจะมินับว่ามีวรยุทธ์สูงส่ง แต่ชาวยุทธ์
* ต�ำหนักม่วง เป็นชื่อสถานพ�ำนักแห่งเทพเซียนตามแนวคิดลัทธิเต๋า
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ทั้งปวงพากันยอมอ่อนข้อให้สามส่วน เผื่อปะเหมาะเคราะห์สอดแทรก
เกิ ด บาดเจ็ บ เป็ น แผลฉกรรจ์ เ จี ย นตายอาจจะต้ อ งการให้ ส กุ ล หาน
มอบโอสถช่วยชีวิตก็เป็นได้
วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดรอบส�ำคัญหกสิบปีของหานเสวียนหลิง
ประมุขสกุลหาน หน้าคฤหาสน์มีรถม้าวิ่งเข้ามาไม่ขาดสาย ทางเข้าออก
คลาคล�่ำปานท้องตลาด กลางสวนจัดงานเลี้ยงแขกเหรื่อนับร้อยโต๊ะ
สุราอาหารบริบูรณ์ ครึกครื้นถึงสิบส่วน ไม่เพียงวีรบุรุษจากสายต่างๆ
ในเป่ยโจวและผู ้ มี ชื่ อ เสี ย งมี คุ ณ ธรรมความรู ้ เ ป็ น ที่ นั บ หน้ า ถื อ ตาใน
หร่วนเฉิงเท่านัน้ ทีม่ ากันพร้อมหน้า กระทัง่ ยอดคนจากต่างแคว้นก็ทยอย
เดินทางมาจากแดนไกลเพื่ออวยพรให้แก่นายท่านสกุลหาน
"อ้า ครึกครื้นยิ่งนัก" ขณะที่เจ้าภาพและแขกเหรื่อก�ำลังรื่นเริง
อย่างที่สุดนั้น เสียงใสกังวานก็พลันดังขึ้น กลบเสียงเจี๊ยวจ๊าวทั้งหลาย
กลางสวนจนสิน้ บรรดาแขกเหรือ่ มองไปตามต้นเสียงอย่างแตกตืน่ ระคน
ประหลาดใจ เห็นบนหลังคามีดรุณนี อ้ ยนางหนึง่ นัง่ เอนกายพิงชายคาอยู่
เสื้อตัวยาวขาวพิสุทธิ์พลิ้วไหวน้อยๆ ภายใต้แสงทิวากร ดูประหนึ่งเมฆา
ซึง่ เคลือ่ นคล้อยอยูก่ ลางนภากาศ นางมองเหล่าแขกผูม้ เี กียรติทดี่ า้ นล่าง
ด้วยรอยยิ้มสดใสเจิดจ้า
"เจ้าอีกแล้ว!" หานเสวียนหลิงเจ้าภาพซึ่งนั่งหน้าแดงอิ่มเอิบบน
ที่ นั่ ง ประมุ ข ผุ ด ลุ ก ขึ้ น ทั น ควั น ถลึ ง ตามองสตรี บ นหลั ง คาด้ ว ยความ
โกรธเกรี้ยว
"ใช่ เป็นข้าอีกแล้ว" สตรีชุดขาวเอ่ยด้วยยิ้มละไม "นายท่านหาน
วันนี้ท่านครบรอบมงคลหกสิบปี ข้าขอร่วมอวยพรให้ท่านสุขล้นดั่งทะเล
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ตะวันออก อายุยืนยาวดั่งขุนเขาจงหนัน"
"อย่าเลย ขอเพียงเทพโรคระบาดอย่างเจ้าไม่ปรากฏตัวอีก ข้าผูเ้ ฒ่า
ย่อมอายุยืนร้อยปี!" หานเสวียนหลิงผละจากที่นั่ง เดินไปยังกลางสวน
แหงนศีรษะวางสีหน้าเย็นชาพร้อมเอ่ยกับดรุณีชุดขาวว่า "ไป๋เฟิงซี เจ้า
ใช้ก�ำลังแย่งชิงโอสถวิเศษสกุลหานของข้าหลายครั้งหลายครา ข้าเป็น
ผู ้ ใ หญ่ ใ จกว้ า งจึ ง ไม่ เ ค้ น เอาเหตุ ผ ลกั บ เจ้ า วั น นี้ ฤ กษ์ ง ามยามดี ยิ่ ง
ไม่ประสงค์จะถือสาหาความ หากเจ้ารูส้ ถานการณ์กเ็ ร่งจากไปโดยไวเถิด"
แขกเหรื่อทั้งหลายที่กลางสวนสดับค�ำก็ตระหนกระคนหลากใจ
ในทันที
แม้นามไป๋เฟิงซีจะสะท้านสะเทือนทั่วยุทธภพ ทว่าแต่ไรมาเป็น
ดัง่ มังกรศักดิส์ ทิ ธิเ์ ห็นหัวไม่เห็นหาง ไปมาลึกลับไม่ทงิ้ ร่องรอย ในยุทธภพ
มีผู้รู้จักจดจ�ำนางได้น้อยยิ่งกว่าน้อย ไม่นึกฝันว่าวันนี้จะได้พบพาน และ
ไม่เคยนึกฝันว่านางจะอ่อนอาวุโสถึงเพียงนี้ ที่ยิ่งหลากใจก็คือวาจา
'ใช้ก�ำลังแย่งชิงโอสถวิเศษ' ของนายท่านหาน ชื่อเสียงด้านคุณธรรม
ของนางแผ่ไพศาลนัก เหตุใดจึงท�ำเรื่องพรรค์นี้ได้
ครั้นแล้วผู้คนทั้งหลายในสวนจึงอดทยอยลุกจากที่นั่งมาล้อม
อยู่ด้านล่างชายคามิได้
"นายท่านหาน อย่าโมโหเป็นฟืนไฟเช่นนี้ซี ต้องทราบว่าโอสถ
เหล่านัน้ แม้ขา้ จะฉวยไปโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากท่าน ทว่าล้วนแต่นำ� ไป
ช่วยเหลือผูอ้ นื่ นับว่าช่วยสกุลหานของท่านสร้างชือ่ เสียง สัง่ สมกุศลกรรม
จะว่าไปแล้วท่านควรขอบคุณข้าถึงจะถูก" ไป๋เฟิงซีกล่าวด้วยรอยยิม้ ระรืน่
"เจ้า...ยังจะเถียงข้างๆ คูๆ!" หานเสวียนหลิงเอ็ดเสียงเดือดดาล
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ประมุขคนปัจจุบันของสกุลหานพื้นฐานนิสัยเป็นผู้นิยมในทรัพย์
ส่วนไป๋เฟิงซีผู้นี้กลับมาลักโอสถวิเศษซึ่งทองพันชั่งก็ยากจะแลกได้อยู่
เนืองๆ โดยไม่จา่ ยแม้อแี ปะเดียว ซ�้ำร้ายนางวรยุทธ์สงู ส่ง ไปมาคฤหาสน์
สกุลหานอย่างเสรี สหายชาวยุทธ์หลายคนที่หานเสวียนหลิงเชิญมา
ก็ลว้ นแต่ปราชัยใต้เงือ้ มมือนาง ด้วยเหตุนเี้ มื่อหานเสวียนหลิงเห็นผูท้ ยี่ มิ้
เผล่อยู่บนชายคา ก็มีแต่อยากจับเจ้าคนหน้าเป็นที่เบื้องหน้าลงมาซ้อม
อย่างทารุณสักคราใจจะขาดถึงจะคลายความคับแค้นในใจลงได้
"นายท่านหาน ผูใ้ ดให้โอสถบ้านท่านเป็นทีต่ อ้ งใจผูอ้ นื่ ถึงเพียงนีเ้ ล่า
แต่ราคาโอสถของท่านสูงเกินไป ข้าหรือก็จนแสนจน จึงจ�ำต้องใช้วิธี
หยิบเอาเองโดยไม่ไถ่ถาม หรือมิฉะนัน้ ท่านก็ลอกสูตรโอสถให้ขา้ สักฉบับซี
ข้าไปปรุงผสมเอาเองก็ได้ เช่นนี้ท่านก็จะไม่ต้องเจอข้าอีก ย่อมไม่ต้อง
โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเยี่ยงนี้ทุกคราไป โทสะพลุ่งพล่านไม่ดีต่อสุขภาพ
นะเจ้ า คะ" ไป๋ เ ฟิ ง ซี พู ด เองเออเอง มองข้ า มหานเสวี ย นหลิ ง ที่ โ มโห
จนใบหน้าแดงก�่ำไปโดยสนิท
"ข้าอยูม่ าจนบัดนีย้ งั มิเคยพบเคยเจอคนหน้าด้านไร้ยางอายเช่นเจ้า
มาก่อนเลย!" หานเสวียนหลิงตวาดเสียงเย็นอย่างดูแคลน "ไป๋เฟิงซี
ข้าผู้เฒ่าขอเตือนเจ้า รีบไปเสียให้ไว และอย่าได้มาปรากฏตัวในบ้าน
สกุลหานของข้าอีก มิฉะนั้นอย่าโทษที่ข้าไม่เกรงใจ!"
"จะได้อย่างไรกัน" ไป๋เฟิงซีสะกิดปลายเท้าเหินลงจากหลังคา
ทิ้งร่างลงตรงหน้าหานเสวียนหลิงอย่างชดช้อยนุ่มนวลดั่งผีเสื้อโบยบิน
หานเสวี ย นหลิ ง เห็ น นางเหิ น ร่ า งลงมาก็ อ ดผงะถอยหลั ง ไป
หลายก้าวมิได้
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ไป๋ เ ฟิ ง ซี ไ ม่ ถื อ สาแม้ แ ต่ น ้ อ ย ถู มื อ ไปมา มองหานเสวี ย นหลิ ง
ด้วยใบหน้ายิ้มระรื่นแล้วเอ่ยว่า "ข้ามาคราวนี้ก็เพื่อขอโอสถจากท่าน
อี ก สั ก เล็ ก น้ อ ย คาดไม่ ถึ ง ว่ า ท่ า นก� ำ ลั ง จั ด งานเลี้ ย งใหญ่ โ ต ข้ า เอง
ก็ไม่ได้กนิ อะไรมาหนึง่ วันหนึง่ คืนแล้ว จึงตัดสินใจว่าจะร่วมอวยพรให้ทา่ น
ด้วยคน ถือโอกาสกินอาหารสักมื้อแล้วค่อยไป"
ว่าแล้วนางก็มุ่งหน้าตรงไปยังโต๊ะที่อยู่ใกล้เคียง ตลอดทางยัง
พยักหน้าส่งรอยยิ้มให้แขกเหรื่อคนอื่นๆ ประหนึ่งเป็นเพียงอาคันตุกะ
รับเชิญคนหนึ่งที่มาช้าเท่านั้น ส่วนแขกเหรื่อเหล่านั้นเห็นดรุณีคิ้วตางาม
สะคราญหมดจด รอยยิ้มสดชื่นดั่งสายลมเช่นนี้ก็ถึงกับเผลอถอยหลัง
หนึ่งก้าวเพื่อเปิดทางให้นาง
อีกด้านหานเสวียนหลิงกลับโกรธาจนใบหน้าแดงเปลี่ยนเป็นเขียว
"เด็กๆ! ไล่นางออกไป!"
ทั น ที ที่ สิ้ น ค� ำ บุ รุ ษ ฉกรรจ์ ร ่ า งสู ง ใหญ่ แ ขนขาหนาก� ำ ย� ำ สองคน
ก็กระโดดออกมา ก้าวเข้าหาไป๋เฟิงซีอย่างห้าวหาญและเหี้ยมเกรียม
แขนเหล็กยื่นออก ตรงเข้าคว้าเหนือศีรษะไป๋เฟิงซีปานอินทรีโฉบลูกไก่
ไป๋เฟิงซีทเี่ พิง่ นัง่ ประจ�ำทีป่ ระหนึง่ ไม่รบั รูเ้ ลยสักนิด มือหนึง่ ฉวยเมรัย
เลิศรส มือหนึ่งโบกแขนเสื้ออย่างผ่อนคลาย ต่อมาคนทั้งหลายก็ได้แต่
เบิกตามองบุรุษฉกรรจ์ผู้เหี้ยมหาญเปี่ยมพละก�ำลังสองคนนั้นถูกกวาด
กระเด็นไปไกลลิบราวกับแท่งไม้สองแท่ง
"อา สุราชั้นเลิศ!"
โครม! โครม!
เสียงชืน่ ชมของไป๋เฟิงซีคละเคล้าด้วยเสียงบุรษุ ฉกรรจ์สองคนหล่น
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กระแทกพื้นดังเลื่อนลั่น
ผู้คนที่มองดูอยู่ยังไม่ทันได้สติ ไป๋เฟิงซีก็ยื่นมือขวาคว้าขาหมูข้าง
หนึ่งมาไว้ในมือ อ้าปากกัดค�ำใหญ่ ทางหนึ่งเคี้ยวทางหนึ่งพยักศีรษะ
"อืม...อืม...ขาหมูห้ารสนี้หอมยิ่ง...พ่อครัวคนนี้ฝีมือไม่เลว"
ผู้คนเห็นแล้วอดกลืนน�้ำลายมิได้ ลอบคิดว่าปากน้อยๆ เยี่ยงนั้น
ไฉนถึงกัดเนื้อชิ้นเขื่องขนาดนั้นได้ในค�ำเดียว คนผู้นี้คือไป๋เฟิงซีผู้มีนาม
คุณธรรมขจรขจายทั่วหล้าจริงหรือ
ไป๋เ ฟิ ง ซี ท างหนึ่ ง กิ น ทางหนึ่ ง ร้ อ งเรี ย กผู ้ ค น "ทุ ก ท่าน ดื่ ม สุ ร า
กินอาหารกั น ต่อเถอะ งานเลี้ ย งวั น คล้ายวั น เกิ ด อั น บริบูร ณ์ เช่นนี้
ของนายท่านหาน กินครั้งนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าจะมีครั้งหน้าหรือไม่"
"เหตุใดท่านต้องแช่งท่านพ่อข้าด้วย" ฉับพลันนั้นเด็กชายสวมชุด
งามหรูอายุประมาณไม่ถึงสิบขวบก็กระโดดออกมาส่งเสียงร้องพร้อมกับ
ชี้นิ้วใส่ไป๋เฟิงซี
"หืม?" ไป๋เฟิงซีมือขวาถือขาหมู มือซ้ายถือน่องไก่ ปากก็มีเนื้อ
เต็มแน่น พยายามจะออกเสียงให้ชดั ถ้อยชัดค�ำ ทว่าจนใจทีเ่ สียงยังคงอูอ้ ี้
อยู่ดี "น้อง...ชาย...ข้า...แช่ง...บิดา...เจ้าด้วยรึ ไฉน...ข้า...ไม่รู้เลยเล่า"
"ก็ท่านแช่งท่านพ่อข้าว่าจะไม่มีวันคล้ายวันเกิดครั้งหน้าแล้ว!"
เด็กชายกล่าวด้วยโทสะพลุ่งพล่าน
ไป๋เฟิงซีพยายามกลืนเนือ้ ในปาก จากนัน้ ถึงก้าวไปตรงหน้าเด็กน้อย
ย่อร่างลงเอ่ยว่า "น้องชาย เจ้าเข้าใจผิดแล้ว ข้าไม่ได้แช่งว่าบิดาเจ้า
ไม่อาจมีงานวันคล้ายวันเกิดครั้งหน้า แต่หมายความว่าด้วยนิสัยขี้ตืด
ขี้เหนียวพรรค์นี้ของบิดาเจ้า คราวหน้าต้องหักใจออกเงินเลี้ยงอาหาร
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คนมากมายเพียงนี้ไม่ลงเป็นแน่" ว่าแล้วมือมันเยิ้มทั้งคู่ของนางก็ถือ
โอกาสตบศีรษะเด็กชายอย่างเบามือ
เด็กชายหลบซ้ายเบีย่ งขวา ทว่าอย่างไรก็หลบมือมันเยิม้ คูน่ นั้ ไม่พน้
สุดท้ายก็ถูกตบเข้าตรงๆ ด้วยความอับจน รู้สึกเพียงกลางหน้าผากมัน
ไปทั้งแถบ เขาร้องว่า "มือท่านสกปรกแทบตายแล้ว!"
"ผูเ่ อ๋อร์ เจ้าถอยมา" หานเสวียนหลิงสืบเท้ายาวๆ เข้ามาดึงเด็กชาย
ไปคุ้มกันไว้เบื้องหลัง
"ท่านพ่อ สตรีผู้นี้น่าชังนัก ท�ำหน้าของลูกเปื้อนหมดแล้ว" บุตร
คนเล็กของหานเสวียนหลิงนามหานผู่ยกแขนเสื้อขึ้นเช็ดหน้าผาก
"เจ้าไปล้างหน้า" หานเสวียนหลิงส่งสัญญาณให้ข้ารับใช้มาน�ำตัว
กงจื่อน้อยไป จากนั้นถึงหันศีรษะมาจ้องไป๋เฟิงซี "ไป๋เฟิงซี หากว่ากัน
เรือ่ งวรยุทธ์ ข้าหานเสวียนหลิงหาใช่คมู่ อื ของเจ้าไม่ ทว่าวันนีเ้ จ้าอย่าหวัง
จะได้ท�ำตามอ�ำเภอใจอีก!"
"หืม?" ไป๋เฟิงซีเอียงศีรษะกวาดตามองแขกเหรือ่ ในสวน "ค�ำกล่าวนี้
ไม่ผิด วันนี้คฤหาสน์ของท่านมีผู้เก่งกล้ามากันมากหน้าหลายตานี่นะ"
"เจ้ารู้ก็ดี" หานเสวียนหลิงแค่นเสียง
ไป๋เฟิงซีมองหนึ่งรอบแล้วหันศีรษะกลับมา นางยิ้มระรื่นดังเดิม
จะมีแววหวาดหวั่นสักนิดก็หาไม่ "ตาเฒ่าหาน ข้ามีสหายผู้หนึ่งเจ็บหนัก
เกินก�ำลังอยู่ จ�ำต้องได้โอสถผงต�ำหนักม่วงและโอสถเม็ดพุทธจิตของ
สกุลท่านไปช่วยชีวิตโดยเร็ว ท่านยกให้ข้าอีกสักสองขวดเถิด ไหนๆ
บ้านท่านก็มตี งั้ มาก ข้าเองจะได้ไม่ตอ้ งลงมือแย่งชิง ท�ำลายความส�ำราญ
ของทุกคน" น�ำ้ เสียงนางปลอดโปร่งราวกับเป็นเรือ่ งง่ายดายเหมือนขอยืม
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เกลือหนึ่งช้อนจากสหายเก่า
หานเสวียนหลิงยังไม่ทันปริปากก็มีผู้ลุกขึ้นทวงความยุติธรรม
ให้เขาแล้ว "ไป๋เฟิงซี ท่านวีรบุรุษผู้เฒ่าแซ่หานใจกว้างอดกลั้นกับเจ้า
ถึงสิบส่วน ถ้ารู้ความก็รีบไปเสีย หาไม่แล้วที่นี่มีผู้กล้ามากมาย หนึ่งคน
หนึ่งหมัดเจ้าก็เหลือรับแล้ว!" คนผู้หนึ่งกระโดดออกมาตวาด รูปร่าง
ห้าสัน้ * ผอมแห้ง ทว่าแลดูคล่องแคล่วเหีย้ มหาญ ดวงตาทรงสามเหลีย่ ม
ทั้งคู่กลอกไปมา
"ข้าก็อยากไป แต่ตาเฒ่าหานต้องมอบโอสถให้กอ่ น" ไป๋เฟิงซีกล่าว
พร้อมกับท�ำท่าจนใจ
"ฮึ! สุราคารวะไม่กนิ จะกินสุราปรับ!" คนผูน้ นั้ แค่นเสียงอย่างดูเบา
จากนั้นจึงหันไปหาหานเสวียนหลิง "ท่านวีรบุรุษผู้เฒ่าหาน วันนี้เป็น
วันมงคลของท่าน เชิญพักทีด่ า้ นข้างก่อน รอข้าเว่ยอันสัง่ สอนนางให้เอง!"
ขณะกล่าวก็หมุนร่าง ก้าวเข้าหาไป๋เฟิงซีอย่างรวดเร็ว มือทั้งสองงอเป็น
กรงเล็บ พุ่งตรงเข้าจู่โจมดวงตาทั้งคู่ของนาง
เว่ยอันผู้นี้เห็นไป๋เฟิงซีอ่อนอาวุโสนัก คาดว่าวรยุทธ์คงไม่สูงล�้ำ
เหตุทชี่ อื่ เสียงระบือลือเลือ่ งขนาดนัน้ ไม่แน่วา่ อาจเป็นเพราะเหล่าชาวยุทธ์
กล่าวเกินจริงไปเอง ด้วยเหตุนจี้ งึ คิดอาศัยวรยุทธ์ทฝี่ กึ ฝนได้แปดส่วนแล้ว
ของตนลงมือก�ำราบนาง หากเอาชนะไป๋เฟิงซีได้ในที่นี้เขาก็จะโด่งดัง
ไปทั่วหล้า ทั้งสามารถกระท�ำให้หานเสวียนหลิงพึงใจ สะดวกต่อการ
ขอโอสถวิเศษ นี่เป็นผลดีสองสถานในคราวเดียว
"อ้า! ทีแ่ ท้คอื ยอดฝีมอื จากพรรคอิงเจ่า (กรงเล็บอินทรี) ร้ายกาจแท้"
* รูปร่างห้าสั้น หมายถึงสองแขน สองขา และล�ำคอสั้น ใช้บรรยายลักษณะคนตัวเตี้ย
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ไป๋เฟิงซีปากร้องเอะอะ ทว่าอากัปกิริยาหามีแววเคร่งเครียดสักนิดไม่
นางหมุนร่างอย่างผ่อนคลายหนึ่งครา ชั่วพริบตาก็หลบกรงเล็บเหล็ก
ที่โจมตีใส่ดวงตาทั้งคู่ได้ จากนั้นแขนเสื้อขวาก็โบกสะบัด พุ่งไปพัวพัน
ข้อมือทั้งสองของเว่ยอัน
เว่ยอันหดมือหลบ คิดว่าหากสามารถลงมือส�ำเร็จในกระบวนท่า
เดียวจะยิ่งน่าเกรงขาม ทันใดนั้นมือขวาของเขาก็แปลงกระบวนท่า
รวบรวมก�ำลังเต็มที่แล้วตะปบใส่หัวไหล่ซ้ายของไป๋เฟิงซี หมายใจว่า
การตะปบครานี้จะต้องกระชากแขนนางให้หลุดออกมาหนึ่งข้าง
"ข้ากับเจ้าไม่มีความแค้นต่อกัน ลงมือเช่นนี้ออกจะโหดเหี้ยม
ไปหน่อยกระมัง" ไป๋เฟิงซีฟังเสียงลมก็หรี่ตาลงเล็กน้อย ไม่ถอยร่าง
แต่กลับพุ่งเข้าหา กรงเล็บอินทรีจึงตะปบลงบนไหล่ซ้ายของนาง เว่ยอัน
เห็นว่าลงมือได้ผลในใจก็ยินดีวูบหนึ่ง ทว่าอึดใจต่อมาก็ต้องตระหนก
เพราะมือเสมือนตบใส่กองฝ้าย ส่วนไป๋เฟิงซีมือซ้ายทาบลงบนมือขวา
ของเขาตั้งแต่เมื่อใดก็มิทราบ ทันใดนั้นมือขวาของเขาก็ออกแรงไม่ได้
อีกต่อไป
เสียงกร๊อบคราหนึ่งดังขึ้น ตามติดมาด้วยเสียงโหยหวนของเว่ยอัน
"อ๊าก!" จากนั้นคนทั้งหลายก็เห็นเพียงไป๋เฟิงซีพลิ้วร่างถอยออก เว่ยอัน
ทรุดลงคุกเข่ากับพืน้ มือซ้ายประคองข้อมือขวาทีห่ ้อยไร้เรีย่ วแรง ใบหน้า
เต็มไปด้วยแววเจ็บปวด
ด้วยกระบวนท่าเดียว กระดูกข้อมือของเว่ยอันก็ถูกไป๋เฟิงซีหักเอา
ตรงๆ!
แขกเหรื่อที่กลางสวนบ้างขลาดกลัวพรั่นพรึง บ้างก็คับแค้น
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"นางสตรีผู้นี้โหดเหี้ยมเกินไปแล้ว!"
เมือ่ เสียงนีด้ งั ขึน้ ก็มหี ลายคนพุง่ เข้าโจมตีไป๋เฟิงซีโดยมิได้นดั หมาย
อาวุธในมือทอประกายเย็นวูบ ตรงเข้าทิ่มแทงจุดอันตราย คนเหล่านี้
บ้างคิดทวงความยุติธรรม บ้างเป็นสหายของเว่ยอัน ครั้นเห็นเขาถูกหัก
ข้อมืออย่างน่าอนาถก็ย่อมต้องลงมือล้างแค้นให้ บ้างเห็นพฤติกรรม
อันธพาลของไป๋เฟิงซีแล้วขัดตา ยิ่งกว่านั้นบ้างก็ประสงค์จะทดสอบว่า
ไป๋เฟิงซีผู้นี้ร้ายกาจสมค�ำเล่าลือจริงหรือไม่ แน่นอนว่าไม่ขาดผู้ที่อาศัย
คนหมู่มากผสมโรงขอมีส่วนร่วม ชั่วขณะนั้นกลางสวนก็มีเงาคนวูบวาบ
โต๊ะเก้าอี้ดังโครมคราม ดาบฟันกระบี่แทง สู้กันครึกครื้นยิ่ง
ทางด้านไป๋เฟิงซียังมีรอยยิ้มทั่วใบหน้า ท่วงท่าผ่อนคลายดังเดิม
นางโบกมือซ้ายคราหนึ่ง ก็ฟาดลงบนใบหน้าของบางคน มือขวาตบ
คราหนึ่ง ก็จู่โจมใส่หัวไหล่ของบางคน ยืดขาคราหนึ่ง ก็มีผู้ปลิวออก
นอกวง เกีย่ วเท้าคราหนึง่ ก็มผี ลู้ ม้ ลงกับพืน้ ยังได้ยนิ เสียงหัวเราะล้อเลียน
อันใสแจ๋วของนางเป็นระยะ
"อ๊ะ หมัดนี้ของเจ้าช้าเกินไปแล้ว!...ทึ่มจริง ฝ่ามือนี้ของเจ้าหากซัด
มาจากทางซ้าย ไม่แน่ว่าข้าอาจถูกฟาดไปแล้ว...เขลานัก! ข้าว่ากระไร
เจ้าก็ท�ำตามจริงๆ เสียด้วย...พี่ชายท่านนี้ เท้าของท่านเหม็นยิ่ง ได้โปรด
อย่ายื่นมา!...อ้า น้องชาย ขนบนแขนเจ้ารุงรังเกินไป น่าตกใจนัก ข้าช่วย
ถอนให้เจ้าสักหน่อย!..."
ท่ามกลางการยั่วเย้า เสียงร้องเจ็บปวดของบางคนคละเคล้ากับ
เสียงจานชามร่วงแตก เสียงโต๊ะเก้าอี้หัก...ไม่ถึงชั่วครู่ในสวนก็กลายเป็น
ซากปรักหักพัง และผู้ที่มีสภาพทุลักทุเลที่สุดกลับเป็นวีรบุรุษยอดคน
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ทัง้ หลายทีล่ อ้ มโจมตีไป๋เฟิงซี ทัง้ ๆ ทีจ่ ำ� นวนมาก ทัง้ ๆ ทีล่ ว้ นเป็นยอดฝีมอื
จากทุกสารทิศ ทว่าบัดนี้ไป๋เฟิงซีกลับเดินแทรกไปมาท่ามกลางฝูงชน
อย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาติ ประเดี๋ยวตบผู้นี้หนึ่งฝ่ามือ คว้าผู้นั้นสักหน
บ้างก็ดงึ คอเสือ้ ผูน้ สี้ กั หน่อย ตบท้ายทอยผูน้ นั้ สักนิด...ภายใต้เงือ้ มมือนาง
ยอดฝีมือแห่งยุทธภพเหล่านั้นหาผิดอันใดกับวานรที่ถูกหยอกเย้า ไม่ว่า
จะกระเสือกกระสนเพียงไหนก็ไม่อาจพลิกร่างออกจากฝ่ามือ* นางได้
"เอาล่ะ น�้ำมันบนมือข้าเช็ดสะอาดดีแล้ว ไม่เล่นกับพวกท่านแล้ว"
เพิ่งจะสิ้นวาจา ภูษาขาวสายหนึ่งก็เหินออกดุจมังกรทะยานร่าง
สู่เวหา ได้ยินเพียงเสียงผัวะผะ จากนั้นแต่ละคนก็ถูกกวาดร่วงอยู่บนพื้น
หลังจากทุกคนล้มลงแล้ว ภูษาขาวของไป๋เฟิงซีถึงคืนสู่แขนเสื้อ
นางปรบมืออย่างผ่อนคลาย "ตาเฒ่าหาน วีรบุรุษเหล่านี้ที่ท่านเชิญมา
ก็เพียงแค่นี้ พอแค่ให้ข้าเช็ดมือเองนี่"
"ไป๋เฟิงซี เจ้า...เจ้า..." หานเสวียนหลิงชี้ไป๋เฟิงซี เอ่ยค�ำใดไม่ออก
ยอดคนจากทั่วทิศานุทิศที่มาอวยพรวันเกิดให้ตนยามนี้ทรุดอยู่บนพื้น
จมูกเขียวหน้าบวม ไม่เหลือความน่าเกรงขาม เพียงเพราะไป๋เฟิงซีตอ้ งการ
จะเช็ดคราบมันบนมือกับร่างพวกเขาเท่านั้น ครั้นคิดถึงตรงนี้เขาก็โกรธ
จนปวดหนึบในอก
"ตาเฒ่าหาน อย่าโมโหไปเลย ข้าลงมือไม่หนักหรอก" ไป๋เฟิงซียังมี
ท่าทีไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ยิ้มหน้าตาชื่นบานดังเดิม "ผู้ใดให้พวกเขาคิดใช้
คนมากเอาชนะเล่า กล่าวไปแล้วยังนับว่าข้ายั้งมือไว้ไมตรี พวกเขา
* เปรียบกับเหตุการณ์ในเรื่องไซอิ๋ว ตอนที่ซุนหงอคงอวดอ้างอิทธิฤทธิ์อยู่บนฝ่ามือพระยูไล พระยูไลจึงท้าให้
กระโดดให้พน้ ฝ่ามือ หงอคงส�ำแดงวิชาลังกาเมฆซึง่ กระโดดได้ไกลสิบหมืน่ แปดพันลี้ ทว่าหลังกระโดดไปหนึง่
รอบกลับพบว่าตนยังอยู่บนฝ่ามือพระยูไลดังเดิม
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ล้วนแต่บาดเจ็บภายนอกนิดๆ หน่อยๆ เท่านั้น พักสักสามวันห้าวัน
ก็หายดีแล้ว"
"ไป๋เฟิงซี!" หานเสวียนหลิงตวาดแหวโดยไม่สนใจหน้าตา จ้องไป๋เฟิงซี
อย่างขบเขีย้ วเคีย้ วฟัน "งานเลีย้ งดีๆ ของข้าผูเ้ ฒ่าถูกเจ้าก่อกวนจนหมดสิน้
เจ้าให้ข้าไม่โมโห? มือของเว่ยอันถูกเจ้าหัก นี่เรียกว่าลงมือไม่หนัก?
แขกเหรื่อของข้าล้วนถูกเจ้าท�ำร้ายบาดเจ็บ นี่ยังเรียกยั้งมือไว้ไมตรี?"
"ตาเฒ่าหาน นีก่ ห็ าโทษข้าได้ไม่" ไป๋เฟิงซีแบะมือ "จะโทษก็ตอ้ งโทษ
ระเบียบทีท่ า่ นก�ำหนด 'ไม่วา่ ยากดีมจี น หากขอยาต้องจ่ายทองพันต�ำลึง'
ข้าฐานะยากจน ไหนเลยจะมีเงินให้ทา่ นได้ ถ้าท่านมอบยาให้ขา้ ไปช่วยคน
ตั้งแต่แรก ข้าก็ไม่ก่อเรื่องแล้ว ดังนั้นถ้าสืบสาหาความถึงที่สุด ก็เป็น
ที่ท่านตระหนี่ถี่เหนียวเกินไป"
"เจ้า!" หานเสวียนหลิงเดือดดาลจนลูกตาจวนเจียนจะหลุดออก
นอกเบ้า
ไป๋เฟิงซีกลับเหมือนมองไม่ออกถึงเพลิงโทสะของเขา ยังคงกล่าว
เสียงเรียบเรื่อยว่า "ส่วนเว่ยอันผู้น้ี..." สายตานางเคลื่อนไปยังเว่ยอัน
ผู้ยังครวญครางอยู่ด้านข้าง เว่ยอันถูกสายตานางกวาดผ่านก็หนาว
สะท้านอย่างเฉียบพลัน เสียงครางชะงักไป "ที่ร้านน�้ำชาสมุนไพรนอก
หร่วนเฉิง ท่านลุงผู้นั้นก็เพียงแต่มือเท้าเชื่องช้าไปบ้าง รินชาให้ 'วีรบุรุษ
เว่ยอันผูย้ งิ่ ใหญ่' ดืม่ ไม่ทนั ใจ ไม่ถงึ ขัน้ ต้องท�ำร้ายจนผูอ้ นื่ กระอักเลือดใน
ก�ำปั้นเดียวกระมัง อาศัยวรยุทธ์เที่ยวข่มเหงผู้อื่น ยังคู่ควรเรียกขานว่า
วีรบุรษุ อีกหรือ ข้าก็แค่ให้ทา่ นลิม้ รสชาติแห่งการถูกผูอ้ นื่ ท�ำร้ายเอาตามใจ
บ้างเท่านั้น"
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ยามนี้หานเสวียนหลิงโกรธจนสั่นไปทั้งร่าง โลหิตสูบฉีด ดวงตา
พร่าเลือน เขาชีไ้ ป๋เฟิงซีแล้วกล่าวว่า "ดี! ดี! ดี! ล้วนแต่เป็นเจ้าทีม่ เี หตุผล!
ชิงโอสถมีเหตุผล! ก่อความวุน่ วายมีเหตุผล! ท�ำร้ายคนบาดเจ็บก็มเี หตุผล!
เจ้านึกว่าใต้หล้านีไ้ ร้ผสู้ ามารถก�ำราบเจ้าไป๋เฟิงซีได้จริงๆ สินะ เจ้าไป๋เฟิงซี
ไร้คู่ต่อกรในใต้หล้าจริงๆ? วันนี้ข้าผู้เฒ่าจะเชิญผู้ที่สามารถก�ำราบเจ้าได้
มา!"
"อ้อ?" ไป๋เฟิงซียินวาจานี้มิเพียงไม่ลนลาน ดวงตาทั้งคู่กลับเปล่ง
ประกายอย่างนึกสนอกสนใจ "ผูใ้ ดหรือ ท่านเชิญวีรบุรษุ ผูย้ งิ่ ใหญ่ทา่ นใด
มา"
"ไป รีบไปเรือนหลังเชิญเฟิงกงจื่อออกมา!" หานเสวียนหลิงสั่งบ่าว
คนหนึ่ง
"เฟิงกงจือ่ ? ท่านเชิญเฮยเฟิงซีมาจัดการไป๋เฟิงซี?" นางฟังแล้วมอง
หานเสวียนหลิงด้วยสีหน้าชอบกล
"หึ เป็นอย่างไรเล่า กลัวแล้วสินะ" หานเสวียนหลิงเห็นอาการนาง
ก็ตีความว่านางหวาดกลัวแล้ว
"มิใช่" ไป๋เฟิงซีส่ายหน้า สายตาที่มองเขาคล้ายเจือแววเห็นใจ
ขึ้นมาสองสามส่วน "ตาเฒ่าหาน ท่านเชิญเฮยเฟิงซีมาได้อย่างไร"
"วันก่อนเฟิงกงจื่อมายังหร่วนเฉิง เขาไม่รังเกียจถึงกับมาคารวะข้า
ผูแ้ ซ่หาน ผูเ้ ฒ่าอย่างข้าย่อมยกให้เป็นอาคันตุกะผูส้ งู เกียรติ" หานเสวียนหลิง
จ้องนาง "ไป๋เฟิงซี หากเจ้ามีความกล้าก็อย่าได้หนีเสียล่ะ!"
"ฮ่าๆๆ...ข้าจะหนีได้อย่างไร" ไป๋เฟิงซีระเบิดหัวเราะราวกับได้ฟัง
เรือ่ งชวนหัวทีส่ ดุ ครัน้ หัวเราะจบก็มองทางหานเสวียนหลิง ร�ำพันประหนึง่
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เอ่ยกับตัวเองว่า "ค�ำกล่าวทีว่ า่ 'อัญเชิญเทพสะดวกดาย ส่งเทพยากเข็ญ'
ตาเฒ่าหาน ท่านรู้จักหรือไม่"
"ฮึ เทพโรคระบาดเฉกเจ้า ข้าถามตัวเองแล้วได้ค�ำตอบว่าส่งได้
ไม่ยากเข็ญ!" หานเสวียนหลิงจ้องไป๋เฟิงซีอย่างเคืองแค้น หากเพลิงโทสะ
ในดวงตาสามารถสังหารคนได้ บัดนี้ไป๋เฟิงซีต้องถูกสลายกระดูกเป็น
ผุยผงปลิวว่อนแน่แท้!
"เฮ้อ กระทั่งผู้ใดคือเทพโรคระบาดยังแยกแยะมิชัดเจน ไม่รู้จริงๆ
ว่าท่านมีชีวิตจนบัดนี้ได้อย่างไร" ไป๋เฟิงซีส่ายหน้าถอนหายใจ
ขณะสนทนาก็มเี ด็กหนุม่ สวมอาภรณ์สคี รามสองคนเดินเข้ามาจาก
ประตูสวน พวกเขาอายุราวสิบสี่สิบห้า รูปโฉมสะอาดสะอ้านหมดจด
คมคาย ซ�้ำยังหน้าตาเหมือนกันราวกับลอกจากพิมพ์เดียว ในมือของ
ทั้งสองถือห่อสัมภาระคนละห่อ
เด็กหนุ่มทั้งสองก้าวมาถึงกลางสวนก็ค�ำนับหนึ่งครา
"ทัง้ สองท่านมิตอ้ งมากพิธี ไม่ทราบว่าเฟิงกงจือ่ เล่า" หานเสวียนหลิง
รีบเข้าไปถามไถ่
ใครจะรู้ว่าหนุ่มน้อยทั้งสองกลับมิเหลียวแลเขา หันไปกล่าวกับ
ไป๋เฟิงซีว่า "กงจื่อล้างหน้าอยู่ ก�ำลังใช้น�้ำที่สาม โปรดรอสักครู่" ว่าแล้ว
ทั้ ง สองก็ ต วาดไล่ บ รรดายอดฝี มื อ แห่ ง ยุ ท ธภพที่ น อนอยู ่ บ นพื้ น ว่ า
"พวกเจ้ารีบลุกขึ้นเสีย อย่าขวางทาง กงจื่อบ้านข้าก�ำลังจะมาแล้ว"
ระหว่ า งกล่ า วค� ำ ทั้ ง สองยั ง ลงมื อ ลงไม้ ด ้ ว ย วี ร บุ รุ ษ เหล่ า นั้ น
บ้างตะเกียกตะกายขึน้ เอง บ้างถูกพวกเขาผลักเข้าด้านข้าง ส่วนโต๊ะเก้าอี้
จานชามล้วนถูกพวกเขาใช้ขาเตะมือเก็บจนหมด พริบตาเดียวก็ท�ำ
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ความสะอาดกลางสวนให้เกิดเป็นที่ว่างอันกว้างขวางขึ้น
หลั ง จากเก็ บ กวาดพื้ น ที่ แ ล้ ว ทั้ ง สองก็ ห มุ น กายกลั บ ไป ทว่ า
อึดใจเดียวก็กลับมาใหม่ คนหนึ่งยกเก้าอี้ไม้แดงตัวเขื่องมา คนหนึ่ง
ยกโต๊ะน�้ำชา ต่อมาก็เปิดห่อสัมภาระติดตัว ล้วงไม้ปัดฝุ่นมาปัดเก้าอี้
และโต๊ะน�้ำชา ปูผ้าแพรลงบนเก้าอี้ จากนั้นถึงประคองถ้วยหยกเขียว
มรกตออกมา เปิดฝาถ้วยและรินน�้ำชา ชานั้นถึงกับยังมีไอร้อนลอย
เป็นสาย
การเคลื่อนไหวของพวกเขาทั้งสองคล่องแคล่วปราดเปรียวถึง
สิบส่วน ครู่เดียวก็เสร็จสิ้น หลังจัดการสิ่งเหล่านี้แล้ว พวกเขาก็ถอย
ออกไป เวลาล่วงไปอีกครู่หนึ่ง บนพื้นก็ลาดด้วยพรมสีชาดมาจนจรดใต้
เก้าอี้ไม้แดง พอพวกเขาท�ำทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นก็ยืนอย่างสงบอยู่หน้าเก้าอี้
ทางซ้ายและขวาด้านละคน
ขณะที่ทั้งสองจัดการสิ่งเหล่านี้ บรรดายอดคนทั้งหลายรวมทั้ง
หานเสวียนหลิงก็ล้วนแน่นิ่งไม่เข้าใจต้นสายปลายเหตุ ส่วนไป๋เฟิงซีกลับ
หาเก้าอี้ตัวหนึ่งมานั่ง หลับตาสัปหงกไปนานแล้ว
ทุกคนรอต่ออีกครูห่ นึง่ กลับไม่เห็นเฮยเฟิงซีปรากฏกาย หานเสวียนหลิง
ปรารถนาจะไถ่ถามสักค�ำ ทว่าเมื่อเห็นอากัปกิริยาของเด็กหนุ่มคนรับใช้
ทั้งสอง วาจาที่มาถึงล�ำคอก็ต้องกลืนกลับไปอีกค�ำรบ
"ฮ้าว..." ไป๋เฟิงซีที่หลับตาโดยตลอดหาวหวอดยกใหญ่ จากนั้น
ก็พลันแผดเสียงร้องว่า "จิ้งจอกด�ำ ถ้าเจ้ายังไม่ไสหัวออกมาอีก ข้าจะไป
ถลกหนังเจ้าแล้วนะ!"
ทั น ที ที่ สิ้ น เสี ย งนางก็ มี เ สี ย งบุ รุ ษ ผู ้ ห นึ่ ง ลอยมา "สตรี เจ้ า
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หยาบกระด้างเช่นนี้เสมอเลยนะ" เสียงนั้นดั่งลมบางเบาโชยผะแผ่ว
เนิบนาบสุขุม ทั้งละม้ายเสียงประจงเคาะแผ่นหยก สูงค่าสง่างาม
ขณะที่เสียงนี้ดังกังวานขึ้น ประตูสวนก็ปรากฏกงจื่อเยาว์วัยผู้หนึ่ง
ผมรวบไว้ดว้ ยเกีย้ วหยกขาว หน้าผากประดับด้วยหยกสัณฐานจันทร์เสีย้ ว
สีหมึก สวมเสื้อคลุมแพรสีด�ำตัวหลวม เอวคาดเข็มขัดหยกขาวประณีต
ใบหน้าคมคายดุจสลักจากหยกงามประดับด้วยรอยยิม้ บางๆ อันเยือกเย็น
และผ่ อ นคลาย ราวกั บ กรายเท้ า ผ่ า นเมฆาสี ช าดมาด้ ว ยอาการเสรี
เป็นธรรมชาติเช่นนี้เอง
ผู้คนเห็นกงจื่อท่านนี้ก็คิดโดยพร้อมเพรียงว่าคนเช่นนี้ควรจะก้าว
ออกจากต�ำหนักหรุ่ยจู* (เกสรมุก) อันมีหยกขาวเป็นบันได มรกตปูแทน
กระเบื้อง ปะการังเป็นผนัง ผลึกแก้วท�ำเป็นม่านจึงจะถูก และมีเพียงคน
เช่นนีเ้ ท่านัน้ ทีค่ คู่ วรจะเป็นเฮยเฟิงซีผรู้ ะบือนามทัว่ แผ่นดิน ไม่เหมือนกับ...
คนผู้นั้น ทุกคนผินหน้าไปมองไป๋เฟิงซีโดยพร้อมเพรียงกัน ทว่าเห็นนาง
สวมอาภรณ์ขาวบริสทุ ธิ์ ผมสลวยด�ำขลับ ใบหน้าหมดจด ดวงตาสุกสกาว
ดูอิสรเสรีไร้กรอบเกณฑ์ดังเมฆาเคลื่อนคล้อยบนท้องนภาสีคราม ก็พลัน
รู้สึกว่าไป๋เฟิงซีเช่นนี้ก็เป็นหนึ่งมิมีสองเช่นกัน
เฮยเฟิงซีทรุดกายนั่งลงบนเก้าอี้ปูผ้าแพรนั้น มือซ้ายยกน้อยๆ
เด็กหนุ่มทางซ้ายก็ประคองถ้วยชามาส่งให้ที่มือเขา เขาเปิดฝาถ้วย
เป่าเบาๆ หนึ่งครา จิบชิมหนึ่งค�ำ จากนั้นถึงส่ายหน้ากล่าวว่า "แก่ไป
จงหลี คราวหน้าลดใบชาลงสามใบ"
"ขอรับ กงจื่อ" จงหลีรีบก้มศีรษะรับค�ำ
* ตามต�ำนานคือที่สถิตของเหล่าเซียน
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เฮยเฟิงซีปิดฝาถ้วย เด็กหนุ่มทางขวาก็รับถ้วยจากมือเขาไปวาง
บนโต๊ะ
ในสวนมีผู้คนนับร้อย แต่กลับพากันเงียบกริบมองเขา มิมีผู้ใดกล้า
รบกวน
สุดท้ายเฮยเฟิงซีก็กวาดสายตามองคนทั้งหลาย ทุกคนรู้สึกเพียง
หัวใจเต้นตึกตัก กงจื่อผู้นี้มีแววตาเจิดจ้าเหลือเกิน ราวกับส่วนที่ด�ำมืด
ที่สุดในก้นบึ้งของหัวใจตนก็ถูกสายตานี้ของเขาสาดจนสว่างแจ้งชัดตา
"สตรี พวกเราไม่พบกันนานแล้วนะ" เฮยเฟิงซีเอ่ยด้วยรอยยิม้ สีหน้า
ปรีดา สายตาจ้องตรงไปยังเบื้องหน้า
ทุกคนมองตามสายตาของเขา พอเห็นก็อดถอนใจอีกครามิได้
หากเทียบกับบุคลิกสูงศักดิ์สง่างามของเฮยเฟิงซี ไป๋เฟิงซีก็ไม่มี
มาดใดๆ ให้เอ่ยถึงทั้งสิ้น ร่างนางเอียงเค้เก้พิงพนักเก้าอี้ ผมยาวระถึง
พื้นดิน ขาทั้งสองยืดตรงพาดไว้บนเก้าอี้อีกตัว ดวงตาหรี่ปรือครึ่งหลับ
ครึ่งตื่น คล้ายง่วงเหงาหาวนอนสิบส่วน
ครั้นได้ยินเสียงเรียกของเฮยเฟิงซี นางก็เปิดเปลือกตาขึ้นอย่าง
เกียจคร้าน จากนั้นก็หาวยาวๆ อีกหนึ่งครา อ้าแขนทั้งสอง บิดขี้เกียจ
อีกหนึ่งครั้งกว่าจะปริปาก "จิ้งจอกด�ำ ทุกครั้งที่เจ้าท�ำเรื่องพิรี้พิไรนี้
ล้วนเพียงพอให้ข้านอนหนึ่งตื่น" แม้นางจะเอ่ยค�ำท�ำตัวตามใจตน ทว่า
กลับไม่หยาบคาย เห็นแล้วชวนให้สบายใจ
"สตรี ไม่พบกันหนึง่ ปี เจ้าไม่พฒ
ั นาขึน้ บ้างเลย" เฮยเฟิงซีสา่ ยศีรษะ
ท่าทางติดจะเสียดายอยู่บ้าง
ไป๋เฟิงซียืดกายยืนขึ้น อาการเกียจคร้านบนดวงหน้าหมดสิ้นไป
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นางยืดเท้าแล้วสะกิดคราหนึง่ เก้าอีท้ พี่ าดอยูใ่ ต้เท้าก็ลอยเข้าใส่เฮยเฟิงซี
อย่างรุนแรงถึงขีดสุด ปากก็พร�่ำโวยวายว่า "สตรีอย่างข้ามีชื่อมีแซ่
อย่ามาค�ำก็สตรีสองค�ำก็สตรี คนไม่รู้จะหลงนึกว่าเจ้ากับข้ามีความ
สั ม พั น ธ์ อั น ใดไม่ บ ริ สุ ท ธิ์ ถู ก ขนานนามร่ ว มกั บ เจ้ า ข้ า ก็ เ คราะห์ ร ้ า ย
เหลือประมาณแล้ว หากมีเรื่องอื่นโยงเข้าด้วยกันอีก ข้ามิสู้หาแม่น�้ำ
สักสายแล้วกระโดดลงไปให้รู้แล้วรู้รอด"
กับเก้าอีท้ ปี่ ลิวมาอย่างกะทันหัน ท่วงท่าของเฮยเฟิงซียงั คงเนิบนาบ
ดังเดิม มือขวายืน่ ออกอย่างผ่อนคลายคราหนึง่ เก้าอีท้ พี่ งุ่ มาอย่างเร็วแรง
ก็หยุดลงในมือเขาอย่างมั่นคง พอเขาโบกมืออีกครา เก้าอี้ก็ลงสู่พื้น
อย่างแผ่วเบา มิเกิดเสียงใดแม้แต่น้อย
"ข้าเพียงประสงค์จะเตือนเจ้าสักค�ำเท่านัน้ เกรงว่าหากเจ้าประพฤติ
เยีย่ งนีส้ บื ไป วันหน้ากระทัง่ ตัวเองเป็นสตรีกอ็ าจลืมเลือนไปแล้ว" เฮยเฟิงซี
กล่าวอย่างสุภาพอ่อนโยน เขาชายตามองนางแวบหนึง่ จากนัน้ ก็สา่ ยหน้า
"จะเป็นผู้หญิงของข้า จุ๊ๆ...สภาพเจ้าเช่นนี้...เฮ้อ" วาจาแม้จะไม่ระบุ
ชัดแจ้ง ทว่าเสียงถอนใจนั้นแสดงถึงความนัยจนสิ้น ดังนั้นในสวนจึงมี
บางคนลอบหัวเราะอย่างกลั้นไม่อยู่
"เฟิงกงจื่อ" หานเสวียนหลิงสืบเท้าเข้าไปหนึ่งก้าว ขัดจังหวะการ
กระทบกระเทียบระหว่างทั้งสอง
"ท่านวีรบุรุษผู้เฒ่าหาน" เฮยเฟิงซีหันหน้าไปมองหานเสวียนหลิง
ใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มชิดเชื้อนุ่มนวล "ท่านเรียกข้ามา จะให้ข้า
ท�ำความรู้จักกับผู้กล้าทั้งหลายหรือ"
"นี่ เ ป็ น เพี ย งเรื่ อ งหนึ่ ง " เมื่ อ เห็ น ใบหน้ า ยิ้ ม แย้ ม ของเฮยเฟิ ง ซี
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หานเสวียนหลิงก็เผลอยิ้มตามโดยมิรู้ตัว "ส่วนอีกเรื่องนั้นเล่า..." สายตา
เขาเหล่มองไป๋เฟิงซี จากนั้นถึงกลับมามองเฮยเฟิงซี "เฟิงกงจื่อ ธุระที่ข้า
เอ่ยให้ท่านฟังเมื่อวันก่อน มิทราบกงจื่อ..."
"อ้อ เข้าใจแล้ว" เฮยเฟิงซีพยักหน้าอย่างพลันกระจ่างแจ้ง "ท่าน
วีรบุรุษผู้เฒ่าหานขอให้ข้าลงมือช่วยเรื่องที่ไป๋เฟิงซีใช้ก�ำลังหยิบฉวย
โอสถวิเศษ" ว่าแล้วเขาก็หันไปมองสตรีที่อยู่อีกด้าน "ได้ยินว่าหลายปี
มานี้เจ้าฉวยเอาโอสถจากบ้านสกุลหานไปไม่น้อย ความหมายของท่าน
วีรบุรุษผู้เฒ่าหานคือให้เจ้ามอบยาคืนมาให้หมด หากไม่มีคืนก็ให้หัก
เป็นเงิน" แน่นอนว่าวาจาที่หานเสวียนหลิงให้ลงมือสั่งสอนไป๋เฟิงซี
เขามิได้ถ่ายทอดออกมา ด้วยรู้นิสัยของนางดี
"ฮ่าๆๆ..." ไป๋เฟิงซีได้ยินดังนั้นก็หัวเราะ "ยานั้นข้าใช้หมดแล้ว
ส่วนเงิน..." นัยน์ตานางกลอกกลิง้ "นาทีนบี้ นตัวข้าไม่มเี งินสักอีแปะเดียว"
เฮยเฟิงซีฟงั แล้วก็ยมิ้ น้อยๆ ราวกับรูค้ ำ� ตอบของนางตัง้ แต่แรกแล้ว
เขาหันไปทางหานเสวียนหลิง ขมวดคิ้วมุ่น ท่าทางล�ำบากใจพอสมควร
"นี่...ท่านเห็นควรว่าอย่างไร"
หานเสวียนหลิงมองไป๋เฟิงซี หวนนึกถึงโอสถเหล่านั้น หวนนึกถึง
ที่นางอาละวาดใหญ่โตเมื่อครู่ เขาก็แค้นขึ้นมาอย่างฉับพลันที่มิอาจ
จับนางมาถลกหนังเลาะกระดูกได้ จึงกล่าวว่า "นั่นก็เรียบง่ายนัก ให้นาง
ขออภัยต่อหน้าข้าและทิ้งมือทั้งสองข้างไว้เป็นใช้ได้"
"โอ๊ย อ�ำมหิตยิง่ !" ไป๋เฟิงซีแผดเสียงเอะอะทันควัน นางชูมอื ทัง้ สอง
ขึน้ มองหนึง่ รอบ จากนัน้ ก็สะกิดปลายเท้า พลิว้ ร่างมาอยูต่ รงหน้าเฮยเฟิงซี
อย่างแผ่วเบา ก่อนจะยืน่ มือทัง้ คูไ่ ปตรงหน้าแล้วถามเขาว่า "เจ้าจะตัดมือ
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ของข้าจริงๆ หรือ"
เฮยเฟิงซีมองนาง ต่อมาก็มองมือขาวผ่องเรียวยาวคู่นั้น เขากุม
หน้าผากถอนใจยาวคล้ายจนใจสุดประมาณ "ชาตินขี้ า้ มีเคราะห์ทตี่ อ้ งมา
รู้จักกับเจ้า" จากนั้นเขาก็หยัดกายขึ้นประสานมือคารวะหานเสวียนหลิง
"มิกล้า! เฟิงกงจือ่ ไฉนท�ำเช่นนี"้ หานเสวียนหลิงลนลานคารวะตอบ
"ท่านวีรบุรุษผู้เฒ่าหาน ข้าขออภัยท่านแทนนาง ณ ที่นี้ด้วย"
เฮยเฟิงซีตอบนอบน้อมมีมารยาท นัยน์ตาสีด�ำขลับสุกใส สีหน้าจริงใจ
"แม้นางจะใช้ก�ำลังหยิบฉวยโอสถวิเศษของบ้านท่าน แต่ล้วนใช้เพื่อ
ช่วยคน หาใช่หวังประโยชน์ส่วนตน นับว่าช่วยสกุลหานสั่งสมกุศลกรรม
มิสู้ขอให้ท่านใจกว้างให้อภัยที่นางเยาว์วัยไม่รู้ความ"
"นี่..." หานเสวียนหลิงเกิดลังเล หากให้จัดการตามเจตนาของ
เฮยเฟิงซี เขาจะยอมรามือได้ง่ายดายจริงหรือ ครั้นจะปฏิเสธเฮยเฟิงซี
ซึ่งหน้าก็ไม่สู้สะดวกนัก
"ส่วนโอสถทีน่ างฉวยไป ขอท่านโปรดคิดดูวา่ เป็นเงินเท่าใด แล้วข้า
จะช่วยชดใช้ให้แทนนางเอง เช่นนี้เป็นอย่างไร" เฮยเฟิงซีว่าต่อ
ทันทีที่วาจานี้เปล่งออกมาหานเสวียนหลิงก็หวั่นไหว ลอบคิดว่า
เห็นทีเฟิงกงจื่อกับไป๋เฟิงซีผู้นี้คงมีมิตรภาพไม่ใช่เพียงผิวเผิน ทั้งเขา
รวมถึงยอดฝีมือผู้กล้าเหล่านี้ต่างมิใช่คู่มือของไป๋เฟิงซี หากแข็งขืนสร้าง
ความล�ำบากใจ เกรงว่าผู้ที่ต้องประดักประเดิดจะกลายเป็นเขา วันนี้
เมื่อเฮยเฟิงซียอมชดใช้แทนนาง ไยมิรับน�้ำใจอันง่ายดายนี้ไว้เล่า
เฮยเฟิงซีเห็นสีหน้าเขาก็รถู้ งึ เจตนาในใจ จึงหันไปทางทุกคนในสวน
"เมื่อครู่นางล่วงเกินวีรบุรุษทุกท่านไม่น้อย ทว่านั่นเป็นเพียงธาตุแท้
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อั น ชมชอบสร้ า งความวุ ่ น วายของนาง นางล้ อ ทุ ก ท่ า นเล่ น เท่ า นั้ น
ขอทุกท่านได้โปรดใจกว้างอย่าถือสาหาความเอากับนาง ข้าขออภัย
ทุกท่านแทนนางด้วย" ว่าแล้วก็ประสานหมัดคารวะ
พฤติกรรมนี้ของเขาเหนือความคาดหมายของทุกคน ต้องทราบว่า
เดิมทีคนทัง้ หลายนึกว่าจะได้ชมไป๋เฟิงเฮยซีประมือกันสักตัง้ บัดนีเ้ มือ่ เห็น
เขาน้อมกายคารวะ ผู้คนในสวนก็รีบพากันคารวะตอบ เมื่อครู่พวกเขา
ถูกไป๋เฟิงซีก่อกวนค�ำรบหนึ่ง แม้ในใจจะขุ่นเคือง แต่มิอาจไม่ยอมรับว่า
ฝีมือเป็นรองผู้อื่น ดังนั้นนอกเหนือจากความอับอายโกรธแค้นก็คือ
ความละอายใจ การกระท�ำนีข้ องเฮยเฟิงซีเป็นการมอบทางออกให้ทกุ คน
ยิง่ กว่านัน้ ผูท้ ไี่ ด้รบั การคารวะจากเฟิงกงจือ่ ผูเ้ ป็นหนึง่ ในสีก่ งจือ่ ผูย้ งิ่ ใหญ่
แห่งใต้หล้าก็มีไม่มาก ท�ำให้มีหน้ามีตาขึ้นเป็นทบทวี โทสะของพวกเขา
จึ ง พลั น สลาย พากั น เอ่ ย ว่ า "เฟิ ง กงจื่ อ เอ่ ย ค� ำ พวกข้ า มี ห รื อ จะ
ไม่ปฏิบัติตาม" ในทางลับก็คาดเดาโดยมิได้นัดหมายว่าไป๋เฟิงเฮยซี
มีความสัมพันธ์เช่นไรกันแน่
กับพฤติกรรมนี้ของเฮยเฟิงซี ไป๋เฟิงซีก็เห็นเป็นเรื่องปกติ แค่
ยืนมองด้วยสายตาเย็นชาอยู่ด้านข้าง มุมปากนางยกเล็กน้อยคล้ายยิ้ม
คล้ายไม่ยิ้ม
"ในเมือ่ วีรบุรษุ ทุกท่านล้วนแต่ใจกว้างไม่ถอื สาเอาความ เพือ่ เป็นการ
ขอบคุณ วันนีย้ ามเซิน* ข้าจะเตรียมสุราหมักเลิศรสร้อยไหไว้ทหี่ อจุย้ เซียน
(เซียนเมามาย) ในตัวเมือง หวังว่าทุกท่านจะให้เกียรติมาร่วมเมามายกัน
สักครา" เฮยเฟิงซีเอ่ยต่อ
* ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น.
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เมื่อวาจานี้เอ่ยออกมา คนทั้งหลายก็ส่งเสียงฮือฮา ล้วนแต่ตื่นเต้น
ยินดีถึงสิบส่วน
บุรษุ ร่างใหญ่ผหู้ นึง่ แหวกผูค้ นออกมา ประสานหมัดคารวะเฮยเฟิงซี
พร้อมกับกล่าวว่า "ข้าน้อยจั่นจือหมิง ชาวหร่วนเฉิง วันนี้ได้พบกงจื่อ
ถือเป็นบุญกุศลอันสั่งสมมาสามชาติ ด้วยเหตุนี้สุราที่หอจุ้ยเซียนนั้น
ขอท่านโปรดให้เกียรติข้าน้อย ให้ข้าน้อยแสดงมิตรภาพของเจ้าถิ่น
เมามายไปกับท่านและผู้กล้าทั้งหลาย" กล่าวจบก็ประสานมือมองผู้คน
ในสวนรอบหนึ่ง "มิทราบทุกท่านจะยอมให้เกียรติหรือไม่"
"ประเสริฐ!" ทุกคนพากันตอบรับ จากนั้นสายตาก็มองไปทาง
เฮยเฟิงซีอย่างพร้อมเพรียง
"เฟิงซีนับถือมิสู้น้อมปฏิบัติตาม" เฮยเฟิงซีตอบรับด้วยรอยยิ้ม
ระหว่างหันหน้ากลับก็เหลือบเห็นแววขบขันบนใบหน้าไป๋เฟิงซี ดวงตา
ทั้งสี่ข้างสอดประสาน แลกเปลี่ยนสายตาอันมีเพียงทั้งสองที่ประจักษ์
แก่ใจ
ไป๋เฟิงซีหมุนร่างฉับพลัน กวาดสายตามองเด็กหนุม่ ทัง้ สองข้างกาย
เฮยเฟิงซี "อยู่กับผู้ใดในพวกเจ้า"
เด็กหนุม่ ทัง้ สองถูกสายตาไป๋เฟิงซีจบั จ้องก็อดมองไปทางเฮยเฟิงซี
มิได้
เฮยเฟิงซียิ้มบางพร้อมกับพยักหน้า "จงหยวน"
จากนัน้ เด็กหนุม่ ทางขวาก็ลว้ งกล่องไม้แดงทีย่ าวหนึง่ เชียะสูงสามชุน่
ออกมาจากห่อสัมภาระบนหลัง ยื่นให้ไป๋เฟิงซี
นางรับมาเปิดฝาออก พริบตานั้นผู้คนทั้งหลายในสวนก็รู้สึกถึง
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แสงอัญมณีอนั ล่อตา จึงพากันจับจ้องไปยังกล่องไม้ เห็นในกล่องมีไข่มกุ
เม็ดเท่านิว้ โป้ง มีตน้ หลิวอันท�ำจากทองค�ำ มีภเู ขาซึง่ สลักจากโมรา มีหตั ถ์
พระพุทธรูปที่ท�ำจากปะการังแดง มีหยกก้อนเท่าฝ่ามือ...ทุกชิ้นล้วนแล้ว
แต่เป็นสิ่งล�้ำค่าอันประณีตถึงที่สุด
ทุกคนยังไม่ทันมองให้ชัดกว่านี้ ไป๋เฟิงซีก็ปิดกล่องดังปึง เดินไปยัง
เบื้องหน้าหานเสวียนหลิง แล้วส่งกล่องไม้ไปตรงหน้าเขา "ตาเฒ่าหาน
ของในกล่องมีคา่ ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ แสนแผ่นทอง ซือ้ โอสถทีแ่ ต่กาลก่อนข้า
หยิบไปจากทีน่ ไี่ ด้อย่างเหลือเฟือ ฉะนัน้ วันนีท้ า่ นต้องมอบผงต�ำหนักม่วง
และเม็ดพุทธจิตให้ข้าอีกอย่างละขวด"
"หะ...ให้ข้าทั้งหมดเลยหรือ" หานเสวียนหลิงเบิกตามองกล่องไม้
แล้วมองไป๋เฟิงซี และเลยต่อไปมองเฮยเฟิงซี รู้สึกเหมือนอยู่ในความฝัน
ไปชั่วขณะ บ้านสกุลหานแม้จะมั่งมี ทว่าสิ่งล�้ำค่าหายากตรงหน้าเหล่านี้
เขาเพิง่ ได้เห็นเป็นครัง้ แรก ดังนัน้ จึงมิคอ่ ยกล้าเชือ่ ว่าในเวลาอันสัน้ เขาจะ
สามารถครอบครองยอดอัญมณีทั้งหลายนี้ได้
"สิ่งเหล่านี้ตีเสียว่าข้าจ่ายค่าโอสถในกาลก่อน ขอท่านวีรบุรุษ
ผู้เฒ่าหานโปรดรับไว้และมอบโอสถให้นางอีกสองขวดเป็นอย่างไร"
เฮยเฟิงซียิ้มพลางพยักหน้า
"ได้...ย่อมได้แน่นอน!" หานเสวียนหลิงพยักหน้าไม่หยุด พร้อมทั้ง
รีบรับกล่องจากมือไป๋เฟิงซีด้วยมือที่สั่นเทาเล็กน้อย
"เช่นนั้นข้าไปหยิบโอสถก่อนล่ะ" ไป๋เฟิงซีส่งเสียงหัวเราะแผ่วเบา
พอเงาร่างไหววูบร่างของนางก็หายไปจากสวนแล้ว
"อืม" หานเสวียนหลิงยังมัวพยักหน้ารับค�ำ ทว่าชั่วครู่ต่อมาเขาก็
66
Page ������������ 1.indd 66

12/1/16 10:05 AM

ชิ ง หลิ ง เยวี่ ย

สะดุ้ง "ช้าก่อน! ไป๋เฟิงซี เจ้ารอประเดี๋ยว! สวรรค์...โอสถของข้า...ต้องถูก
นางกวาดเกลี้ยงอีกคราแน่แล้ว!"
ผู้คนในสวนเห็นเขาเหินร่างตามไป๋เฟิงซีไป ทั้งยังได้ยินเสียงร้อง
ด้วยความปวดใจของเขาดังมาแต่ไกล
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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