
ภาคที่หก

“เจ้าเป็นหญงิคนแรกที่ข้าตดัสนิใจว่าจะตามตื๊อให้ได้ และกเ็ป็นคนแรก

ที่ข้าโอบกอดเอาไว้ เป็นคนแรกที่ข้าจมุพติ ครั้งแรกของหลายๆ อย่างกเ็ป็นเจ้า

ทั้งนั้น”





หนึ่งร้อยหนึ่ง
เจ้าเล่ห์แสนกล

“คณุหนสูาม ท่านเป็นอย่างไรบ้าง นกัฆ่าเล่า” คนกลุ่มหนึ่งรบีวิ่งกรู

เข้ามาแล้วโอบล้อมรถม้าของคุณหนูสามเอาไว้อย่างแน่นหนา

คุณหนูสามผู้นี้หาใช่คุณหนูสามธรรมดาไม่ แต่นางคือคุณหนูสาม 

สกุลโม่แห่งวงัเว่ยยงั

วังเว่ยยังเป็นหนึ่งในสิบขั้วอำานาจสำาคัญแห่งจักรวรรดิ มีสถานะเดียว

กบัวงัสระหยกและวงัปี้ฝาน

“เอ...คนเล่า?” คุณหนูสามโม่อวิ๋นฉงิรู้สกึว่านำ้าหนกัที่ลำาคอผ่อนคลาย

ลง พอเหลอืบมองดูอกีครั้ง บุคคลผู้นั้นกห็ายตวัไปเสยีแล้ว

“โอ๊ย คอข้า!” พอได้สติคืนมา คุณหนูสามก็รู้สึกว่าลำาคอของตนเอง

แทบจะหกัเป็นสองท่อน เจบ็ปวดเสยีจนนำ้าตาเกอืบไหลพราก

“คุณหนูสาม?” หัวหน้าทหารองครักษ์ที่อยู่ด้านนอกรถม้าได้ยินเสียง

ร้องครวญครางของคุณหนูสามกร็บีแหวกม่านออกอย่างรวดเรว็

ด้านในรถม้า คุณหนูสามผู้งดงามเหนอืใครยามนี้คอเอยีงไปด้านหนึ่ง 

เจ้าตวันอนดิ้นกบัพื้นพลางกุมศรีษะเอาไว้แล้วส่งเสยีงร้องโอดโอยไม่หยุด

หวัหน้าทหารองครกัษ์มองสำารวจ ก่อนจะเหน็ว่าหลงัคารถม้าเป็นรูโหว่
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ขนาดใหญ่ เศษชิ้นส่วนไม้ด้านบนหลุดร่วงลงมา

“นี่มนั…” เกดิอะไรขึ้นกนัแน่ ไฉนหลงัคารถม้าถงึทรุดลงมาได้

“พวกเจ้าเปน็ศพหรอืไรกนั ทำาไมยงัไม่รบีไปจบัตวันกัฆ่าผูน้ั้นอกี! ต้อง

ให้ข้ามอดม้วยเสยีก่อนถงึจะพอใจหรอืไร!” แต่ไหนแต่ไรมา โม่อวิ๋นฉงิมกัจะ

วางตวัสงูส่งเยน็ชา ไม่แสดงสหีน้าท่าทต่ีอลูกน้องของนางเสมอ แต่ยามนี้เจ้าตวั

กลบัตวาดลั่นออกมาเสยีงดงั

“แต่ว่า…” พวกเขาหาได้เหน็นกัฆ่าสกัรายไม่ แล้วจะให้ไปจบัที่ไหนกนั

เล่า จู่ๆ หัวหน้าทหารองครักษ์ก็ทำาตัวไม่ถูก รู้สึกเหมือนศีรษะพองขยาย 

ใหญ่ขึ้น

“ยงัไม่รบีไปอกี!” โม่อวิ๋นฉงิสะบดัแส้ออกไป เลยทำาให้อาการเจบ็ปวด

ที่ลำาคอรุนแรงขึ้นกว่าเดมิ

คุณหนูสามสกุลโม่กุมคอของตนเองเอาไว้ แล้วร้องครวญครางออกมา 

“คอของข้าจะหกัแล้ว ฮอืๆๆ”

“น้องสาม เป็นอะไรไป” โม่อวิ๋นเฟิง คุณชายรองสกุลโม่รีบเข้ามาด ู

ทนัททีนัใด

“พี่รอง รบีช่วยข้าจบันกัฆ่าเรว็เข้า! มคีนลอบทำาร้ายข้า!” พอเหน็พี่ชาย

ของตนเอง โม่อวิ๋นฉงิกร็ู้สกึเหมอืนคนมทีี่พึ่ง นางออกปากฟ้องเสยีงดงัลั่น

“นักฆ่า? นักฆ่าที่ไหนกัน” คิ้วรูปดาบน่ามองของโม่อวิ๋นเฟิงขมวด 

เข้าหากนั

“พี่รอง! มันจะไม่มีได้อย่างไรกัน คอข้าจะผิดรูปแบบนี้ได้เองหรือไร” 

โม่อวิ๋นฉงิเบกิตากวา้ง มองโม่อวิ๋นเฟิงอย่างแทบไม่เชื่อสายตา “เมื่อครูม่นีกัฆ่า

คนหนึ่งร่วงลงมาจากด้านบนจริงๆ มันทำาให้คอข้าเคล็ดแบบนี้อย่างไรเล่า!” 

คุณหนูสามสกุลโม่ไม่กล้าเล่าว่าเจ้าคนคนนั้นนั่งทับบนศีรษะของนาง เพราะ

แบบนั้นทำาให้นางดูไม่ต่างกับวัวควายที่ถูกขี่ เป็นการยำ่ายีสถานะของคุณหนู

สามสกุลโม่อย่างนางเกนิไป

คิ้วของโม่อวิ๋นเฟิงขมวดเข้าหากันแน่นขึ้นกว่าเดิม เขาประกบอยู่ด้าน
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ข้างรถม้ามาตลอดเส้นทาง แต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีนักฆ่าหน้าไหนลอยลงมาจาก

ท้องฟ้า แล้วนับประสาอะไรกับที่นี่ซึ่งเป็นพื้นที่โล่งกว้างที่รอบด้านมีแต่หิมะ 

ขาวโพลน ถงึต่อให้มนีกัฆ่าจรงิ มนัผู้นั้นจะซุ่มซ่อนตวัที่ไหนได้เล่า

ข้างใต้ดนิแดนหมิะแห่งนี้คอืผลกึนำ้าแขง็ที่ก่อตวัขึ้นเป็นพนัปี แขง็แกร่ง

เหนือสิ่งใด หากคิดจะหลบซ่อนตัวใต้ล่างก็ต้องเป็นยอดฝีมือที่มีพลังยุทธ์ถึง

ขั้นสบิ แต่ยอดฝีมอืพลงัยทุธ์ขั้นสบิย่อมไม่มทีางลอบโจมตคุีณหนูสามสกุลโม่

เป็นแน่

“น้องสาม เจ้าฝันร้ายกระมงั” โม่อวิ๋นเฟิงหยั่งเชงิ

“พี่รอง!” โม่อวิ๋นฉงิโมโหแทบคลั่ง! ถ้าคนที่อยู่ตรงหน้านางไม่ใช่พี่รอง

ละก ็นางคงได้สะบดัฝ่าเท้าใส่อกีฝ่ายจนกระเดน็ออกไปไกลเป็นแน่

“พี่รอง! ท่านคิดว่าข้าจะฝันร้ายจนกระทั่งทำาให้คอตัวเองบิดเบี้ยว 

แบบนี้ได้หรอืไร” โม่อวิ๋นฉงิถลงึตาใส่อย่างขุ่นขึ้ง

บริเวณรอบข้างเงียบสนิท หลายคนแอบพึมพำาอยู่ในใจ ‘นอนหลับ 

จนคอเคลด็กใ็ช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เสยีหน่อย’

โม่อวิ๋นฉิงเห็นพี่ชายของตนดูจะไม่เชื่อถือสักเท่าไร นางก็ยิ่งโมโหมาก

ขึ้นกว่าเดมิ นางเป็นผูถ้กูกระทำานะ ไฉนเล่าความจรงิแล้วกลบัไม่มใีครเชื่อนาง

เลยสกัคน น่าโมโหชะมดั!

“พี่รอง! ท่านคิดว่าข้าฝันร้ายแล้วเหาะขึ้นไปกระทุ้งหลังคารถม้าของ 

ตัวเองจนเป็นรูโหว่แบบนั้นหรือ” โม่อวิ๋นฉิงชี้ไปที่หลังคารถม้าอย่างขุ่นเคือง 

“ข้ากล้าสาบานด้วยชวีติ เมื่อครู่มสีตรผีู้หนึ่งตกลงมาด้านล่างแล้วนั่งทบัศรีษะ

ของข้าเอาไว้จรงิๆ!”

โม่อวิ๋นฉิงประคองศีรษะที่บิดเบี้ยวผิดรูปของนางเอาไว้ ปากก็ยังฟ้อง

พี่ชายไม่หยุดอย่างโกรธแค้น ทว่าคำาพดูนี้ของนางกลบัทำาให้ทกุคนที่อยูต่รงนั้น

รู้สกึขนัหนกัขึ้นกว่าเดมิ

หลายคนพากนันกึขนัในใจ มคีนตกลงมาจากท้องฟ้าแล้วนั่งทบัศรีษะ

ของคุณหนูสาม? ฮาๆๆ นี่มนัเรื่องน่าขนัชะมดั พวกเขาต่างกอ็ารกัขาอยู่รอบ
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รถม้ามาตลอดเส้นทาง ไฉนถึงไม่เห็นว่ามีคนร่วงลงมาเลยเล่า ยิ่งไปกว่านั้น 

ต่อให้มีคนร่วงลงมาจากฟ้าแล้วนั่งทับศีรษะของคุณหนูสามจนลำาคอบิดเบี้ยว

จริง นั่นมิเท่ากับอธิบายได้ว่าคุณหนูสามผู้นี้ทำาบาปทำากรรมเอาไว้มากหรอก

หรอื แม้แต่สวรรค์กย็งัไม่ปรานนีาง

โม่อวิ๋นเฟิงลบูปลายคาง ก่อนจะหนักลบัมาถามทหารองครกัษ์นายอื่นๆ 

“พวกเจ้าเหน็นกัฆ่าเผ่นออกมาจากรถม้าของคุณหนูสามหรอืไม่”

“ไม่มขีอรบั” ทหารองครกัษ์นายหนึ่งส่ายหน้าอย่างหนกัแน่น

“ไม่มจีรงิๆ หรอื” โม่อวิ๋นเฟิงหน้าขรมึ สหีน้าเยน็เยอืก

“เรยีนคุณชายรอง ไม่มจีรงิๆ ขอรบั ข้าน้อยขอสาบานด้วยชวีติ แม้แต่

แมลงวันสักตัวก็ไม่ได้บินออกมาจากรถม้าของคุณหนูสาม” เสียงของทหาร

องครกัษ์แน่วแน่และจรงิจงัอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน พูดจบคนที่เหลอืกพ็ากนั

มองไปทางโม่อวิ๋นฉงิด้วยสายตาฉงน

โม่อวิ๋นฉิงรู้สึกว่าตัวเองโมโหจนแทบจะเป็นบ้า นางโวยวายลั่นอย่าง

เดอืดดาล “เจ้าพวกคนชั้นตำ่า กนิบนเรอืนขี้รดบนหลงัคา เจ้ากล้าหาว่าข้าโป้ปด

มดเทจ็อย่างนั้นหรอื ข้าจะจดัการเจ้าให้ตาย” ทนัททีี่ขยบัตวั คณุหนูสามสกลุโม่

กป็วดร้าวไปทั้งลำาคอ นางทำาได้เพยีงร้องครางออกมา

โม่อวิ๋นเฟิงมองโม่อวิ๋นฉิงอย่างจนปัญญาเต็มที “เอาละ ไปถึงเมือง 

เยวยีนเฉงิเมื่อไรกต็ามผูป้รงุโอสถมารกัษาอาการของเจ้าแล้วกนั อวิ๋นฉงิ เจ้าก็

อย่าหลบัในรถม้า จะได้ไม่เผลอทำาข้อไม้ข้อมอืเคลด็อกี”

คำาพูดนี้ของคุณชายรองทำาให้ลูกน้องคนอื่นๆ อยากจะหวัเราะแต่กไ็ม่

กล้า ทั้งหมดเลยได้แต่ข่มกลั้นเอาไว้ อดทนจนใบหน้าใบหูแดงกำ่าแต่กไ็ม่กล้า

เปล่งเสยีงอะไรออกมา

คุณหนูสามอยากจะร้องไห้ นางถูกใส่ร้าย นางไม่ได้รบัความเป็นธรรม

ชดัๆ ทว่ากลบัไม่มใีครเชื่อนางเลยสกัคน
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ขณะที่ยามนี้...ซูลั่วตัวต้นเหตุของโศกนาฏกรรมทั้งหมดได้กลับมา 

ที่เดมิอย่างเงยีบเชยีบ เจ้าตวัปาดเหงื่อที่หน้าผากด้วยความรู้สกึวูบโหวงในใจ 

ในที่สุดก็ใช้วิชาเคลื่อนไหวไร้เงาเอาตัวรอดกลับมาจนได้ ยังดีที่เผ่นได้ไว 

ไม่เช่นนั้นคงถูกจบัได้คาหนงัคาเขาไปแล้ว

“ลั่วลั่ว เจ้ากลบัมาแล้ว!” จื่อเหยยีนที่เหน็ซูลั่วกว็ิ่งเข้ามาหาด้วยอาการ

ลงิโลดทนัที

“ฮาๆ ใช่แล้ว” ซูลั่วหวัเราะเฝื่อนๆ ออกมา

“เมื่อครู่เจ้าเหาะไปไหนมา ไฉนแค่พริบตาเดียวก็หายวับไปเสียแล้ว” 

สหีน้าของจื่อเหยยีนเตม็ไปด้วยความสงสยั ดวงตาเป็นประกายวบิวบั

ซูลั่วเกาท้ายทอยแกรกๆ นางจะรู้ได้อย่างไรเล่าว่าตัวเองไปโผล่ที่ไหน 

รูแ้ค่ว่าเหาะละลิ่วไปนั่งทบับนศรีษะของสตรคีนหนึ่งเท่านั้น แต่ก่อเรื่องพรรค์นี้

เอาไว้ หากจะเอ่ยออกไปคงไม่ดเีท่าไรกระมงั

หนานกงหลิวอวิ๋นยิ้มในตา ดวงตางดงามดำาขลับวับวาวของเขาแฝง

ความหมายลกึซึ้ง

ซูลั่วสบตาอกีฝ่ายพลางยิ้มให้ “ท่านรู้แล้วหรอื”

หนานกงหลิวอวิ๋นหยิกแก้มเล็กๆ ของนาง ก่อนจะกระซิบแผ่วเบา 

ข้างหู “ใช่หรอืไม่”

“นบัว่าฉลาด” ซูลั่วเชดิหน้าขึ้นอย่างลำาพอง “ในที่สดุข้ากบ็รรลเุคลด็วชิา

เคลื่อนไหวไร้เงาแล้ว! เสวยีนเชนิสเีลอืดเป็นโอสถที่ยอดเยี่ยมที่สุดในใต้หล้า 

ไม่เพียงแต่ทำาให้ข้าเลื่อนขั้นพลังยุทธ์ได้ถึงสองขั้น แต่ยังช่วยให้เข้าถึงวิชา

เคลื่อนไหวไร้เงาได้ลกึขึ้นกว่าเดมิด้วย”

เดิมทีใช่ว่าซูลั่วจะไม่รู้จักวิชาเคลื่อนไหวไร้เงาเสียเลย เพียงแต่นาง

สามารถเคลื่อนไหวไร้เงาได้ในระยะแค่เพียงสิบเมตรเท่านั้น แต่ครานี้นาง

สามารถไปได้ไกลกว่านั้นมาก ทว่าเจ้าตวักย็งัไม่รู้อยู่ดวี่าการเคลื่อนไหวไร้เงา

ในครั้งนี้มรีะยะทางไกลเท่าใด

พอซูลั่วบอกเล่าเรื่องที่นางสามารถใช้เคล็ดวิชาเคลื่อนไหวไร้เงาได้  
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ทุกคนต่างก็ยินดีกับนางเป็นอย่างยิ่ง จื่อเหยียนถึงขั้นรบเร้าขอให้ซูลั่วพานาง

ไปท่องเที่ยวอกีคนด้วยซำ้า

ถ้าเป็นเมื่อก่อน ซูลั่วย่อมต้องรับปากทันทีอย่างไม่มีเกี่ยงงอน ทว่า 

หลงัจากผ่านเหตกุารณ์นั่งทบัศรีษะคนเมื่อครู่มา ซูลั่วกไ็ด้แต่กระอกักระอ่วนอยู่

ในใจ ตอนที่ไม่รู้ว่าควรจะตอบรบัเช่นไรอยู่นั้น หนานกงหลวิอวิ๋นที่อยู่ข้างๆ ก็

เอ่ยอะไรออกมาเสยีก่อน

“มกีองกำาลงัมุ่งมาทางนี้” หนานกงหลวิอวิ๋นหรี่ตาลง เขาเอ่ยเตอืนเรยีบๆ 

เพยีงประโยคเดยีว

แม้ว่าเวลานี้ชายหนุ่มจะมพีลงัยุทธ์อยู่ที่ขั้นเจด็ แต่ประสาทสมัผสัและ

สญัชาตญาณระแวงภยักห็าได้ลดทอนหรอืหายไปพร้อมกบัพลงัยุทธ์ไม่

แม่นางซูผู้มชีนกัตดิหลงัรบีปีนขึ้นต้นไม้ไปสอดส่ายสายตาดูในทนัที

“มขีบวนเดนิทางจรงิๆ ด้วย” ซูลั่วกระโดดลงมาจากต้นไม้ หมิะที่ร่วง

จากยอดไม้ปกคลุมไปบนร่างของนาง แต่เจ้าตวัหาได้ใส่ใจไม่

“เป็นอะไรไป เจ้ารู้จกัคนพวกนั้นหรอื” จื่อเหยยีนที่เหน็ท่าทางชะงกังนั

ของซูลั่ว แล้วไหนจะแววตาแปลกๆ แบบนั้นอกี นางจงึถามขึ้นอย่างนกึสนุก

“ฮาๆๆ จะรู้จกัได้อย่างไรเล่า” ซูลั่วหวัเราะแห้งๆ พอคดิถงึท่าทางเกนิ

จรงิของตวัเอง เจ้าตวักก็ระแอมออกมา

“ลั่วลั่ว เจ้ามีเรื่องปิดบังพวกเราใช่หรือไม่” จื่อเหยียนขยับเข้ามาใกล้

พลางหวัเราะเจ้าเล่ห์ ก่อนจะลองหยั่งเชงิดู

ซูลั่วหันกลับไปตอบอีกฝ่ายด้วยสีหน้าจริงจัง “ข้ามีเรื่องใดปิดบังพวก

เจ้า ไฉนข้าถงึไม่รู้ตวัเลย” ซลูั่วพดูพลางหยบิเสื้อคลมุหนงัจิ้งจอกสเีหลอืงอ่อน

ออกมาจากมติ ิก่อนจะเปลี่ยนแทนที่เสื้อคลุมหนงัเสอืดาวสขีาว

“อยู่ดีๆ  จะเปลี่ยนเสื้อผ้าทำาไมกนั” จื่อเหยยีนดูฉงนหนกัขึ้น

เหลวไหล... ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าหรอืจะต้องรอให้ถูกจบัได้เสยีก่อน? ซูลั่ว

บ่นกระปอดกระแปดในใจ ถึงแม้ว่านางจะเห็นใบหน้าของแม่นางที่ตนเองนั่ง

ทบัศรีษะผู้นั้นไม่ชดักเ็ถดิ แต่ไม่แน่ว่าอกีฝ่ายอาจจะมองเหน็นางแล้วกเ็ป็นได้
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ซูลั่วโยนเสื้อคลุมหนังเสือดาวกลับเข้าไปในมิติเพื่อ ‘ทำาลายหลักฐาน’ 

จากนั้นก็เดินเนิบนาบไปหยุดอยู่ข้างกายหนานกงหลิวอวิ๋น ทำาราวกับไม่เคย

เกดิเรื่องอะไรขึ้นมาก่อนทั้งสิ้น

“พวกเราต้องหลบหรอืไม่” ซูลั่วมองกลุ่มคนที่เหน็เป็นจดุดำาๆ เหลา่นั้น

ใกล้เข้ามาทุกท ีนางเอ่ยปากถามเรยีบๆ

“ทำาไมต้องหลบคนพวกนั้น” เป่ยเฉนิอิ่งเดนิตรงเข้ามาสมทบด้วยท่าทาง

ผึ่งผาย ก่อนจะเอ่ยด้วยนำ้าเสยีงลำาพอง “ด้วยกำาลงัของพวกเราในเวลานี้ ไม่ว่า 

ที่ใดในใต้หล้ากล็้วนบุกบั่นไปได้ทั้งสิ้น มแีต่ผู้อื่นจะหลบเลี่ยงเรา แต่เราหาได้

จำาเป็นต้องหลบเลี่ยงใครไม่”

“ถูกต้อง” หนานกงหลวิอวิ๋นหวัเราะพลางหรี่ตาลง ทว่าประโยคถดัมา 

กลับทำาร้ายเป่ยเฉินอิ่งจนแทบถลอกปอกเปิกไปทั้งร่าง “คุณชายรองสกุลโม่ 

เจ้าในเวลานี้หาใช่คู่ต่อกรของเขาไม่”

“คุณชายรองสกุลโม่?” เป่ยเฉินอิ่งได้ยินดังนั้นก็ตะลึงงันไป สกุลโม ่

แห่งวังเว่ยยังเป็นหนึ่งในสิบขั้วอำานาจสำาคัญแห่งจักรวรรดิ คุณชายรองอย่าง

โม่อวิ๋นเฟิงเป็นผูม้พีรสวรรค์และพลงัวเิศษกล้าแกร่ง ความสามารถของเขาเรยีก

เสยีงฮอืฮาจากผู้คนในจกัรวรรดมิาแล้ว

ตั้งแต่เล็กจนโต เวลาที่ผู้อาวุโสในสกุลดุด่าว่ากล่าวความไม่เอาถ่าน 

ของเขากจ็ะพูดว่า... ดูอย่างโม่อวิ๋นเฟิงบ้างเถดิ ตั้งแต่เลก็เขาก…็

โม่อวิ๋นเฟิงผู้นี้คือต้นแบบของคำาว่า ‘ลูกบ้านอื่นย่อมสมบูรณ์แบบกว่า

ลูกตน’ แน่นอนว่าชื่อเสยีงของหนานกงหลวิอวิ๋นเกรยีงไกรกว่าโม่อวิ๋นเฟิงมาก 

นกั เหล่าผู้เฒ่าในสกุลต่างๆ กใ็ช่ว่าจะไม่รู้ ทว่าหนานกงหลวิอวิ๋นนั้นเปรยีบ

ประหนึ่งเทพเจ้าจากสรวงสวรรค์ คนธรรมดาหน้าไหนจะอาจหาญเทยีบได้ แต่

คุณชายรองโม่อวิ๋นเฟิงผู้นี้ละคือมนุษย์ธรรมดาที่เป็นตัวเปรียบเทียบชั้นด ี

เพราะเหตุนี้เอง ช่วงวัยเด็กอันขมขื่นของหนูน้อยเป่ยเฉินอิ่งจึงได้ยินคำาพูด 

กรอกหไูม่หยดุหย่อนว่าคณุชายรองแห่งสกลุโม่นั้นสมบรูณ์แบบอย่างไร ไร้ที่ติ

ขนาดไหน ถงึขั้นทำาให้ชายหนุ่มรู้สกึอ่อนไหวกบัคำาว่า ‘โม่อวิ๋นเฟิง’ เป็นพเิศษ
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เลยทเีดยีว

หนานกงหลวิอวิ๋นเลกิคิ้วขึ้น สหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม “เป็นอะไร เจ้า

ยงักริ่งเกรงเขาอยู่อกีหรอื”

“ข้าหรือจะกริ่งเกรงเขา?” เป่ยเฉินอิ่งราวกับถูกเหยียบหางเข้าอย่างจัง 

ชายหนุ่มแทบจะสะดุง้เฮอืกขึ้นมา “ตอนนี้ข้าคอืผู้มยีทุธ์ขั้นแปด ขั้นแปดระดบั

สูงแล้วด้วย มหีรอืที่เขาจะเทยีบชั้นข้าได้ หากจะให้รนินำ้าชารบัใช้ข้ากพ็อไหว

อยู่” เจ้าตวัแค่นเสยีงฮหึนกัๆ อย่างหงุดหงดิ

หนานกงหลิวอวิ๋นยืดตัวตรงไพล่มือไปด้านหลัง สายตาทอดมองไกล

ออกไปและจับนิ่งอยู่ที่จุดสีดำาเล็กๆ เหล่านั้น “ก่อนที่เราจะเข้าวิหารเก้าชั้น 

ได้ยนิว่าคุณชายรองสกุลโม่มพีลงัยุทธ์ขั้นแปดระดบัสูงแล้ว ไม่รู้ว่าบดันี้จะถงึ

ขั้นไหน”

ขั้นแปดระดับสูงเหมือนกันหรือ... เป่ยเฉินอิ่งหน้าบูดขึ้นมาโดยพลัน 

เจ้าตวัสบถในใจ ‘โม่อวิ๋นเฟิง เจ้าหยุดเชยีวนะ ห้ามเลื่อนขั้นพลงัยุทธ์ก่อนข้า

เดด็ขาด!’

ทว่าดูเหมอืนคำาสบถของเป่ยเฉนิอิ่งจะไม่เป็นผล จุดสดีำาที่เหน็แต่ไกล

นั้นทะยานเข้ามาเบื้องหน้ากลุ่มของหนานกงหลวิอวิ๋นอย่างรวดเรว็

โม่อวิ๋นเฟิงในชุดคลุมตัวยาวสีเขียวคราม ใบหน้าหล่อเหลาหมดจด

งดงาม ท่าทางสง่าอย่างคุณชายมีชาติตระกูล ดวงตาสวยได้รูป ริมฝีปาก 

ยกสูงขึ้นนิดๆ รอยยิ้มดุจเนื้อหยกละมุน แค่แรกพบหน้าก็ให้ความรู้สึกเป็น

มติรในทนัที

“เอ หนานกง เป่ยเฉนิ ที่แท้กพ็วกเจ้าสองคนนี่เอง” โม่อวิ๋นเฟิงอยูบ่นม้า

รูปร่างกำายำา หลงัจากเกบ็แส้แล้วกย็ิ้มกริ่มมองมายงักลุ่มคนตรงหน้า

“ทำาไม เห็นเราสองคนแล้วไม่แปลกใจสักนิดเลยหรือไร” เป่ยเฉินอิ่ง

ไพล่สองมอืไว้ด้านหลงั ดูราวกบัผู้อาวุโส เจ้าตวัเพยีงปรายตามองโม่อวิ๋นเฟิง

โม่อวิ๋นเฟิงลงจากหลงัม้า ก่อนจะกำาหมดัขึ้นแล้วคารวะอกีฝ่าย “ขออภยัๆ 

มีข่าวหนาหูว่าพวกเจ้าเดินทางไปยังตำาหนักมู่เซียน และที่นี่ก็เป็นเส้นทาง 
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มุ่งสู่ตำาหนักมู่เซียน เพราะฉะนั้น...” ดวงตาของเขาแฝงรอยยิ้ม มารยาทดู

งดงามเป็นอย่างยิ่ง ดวงตาเปื้อนยิ้มยงัจบัมองอยู่ที่กลุ่มของหนานกงหลวิอวิ๋น 

จังหวะที่แววตาคู่นั้นกวาดผ่านร่างของหนานกงหลิวอวิ๋น ประกายลึกลำ้า 

บางอย่างกผ็ุดวาบขึ้นมา

หนานกงหลวิอวิ๋นยนืนิ่งอยู่ที่เดมิ สหีน้าเฉยชาและหยิ่งผยอง แววตา

ของเขาดุจดังอินทรีเทพยามราตรีผู้ยโสโอหัง ที่เหลือบแลสายตาด้วยท่าที

แขง็กร้าวและเตม็ไปด้วยอำานาจบาตรใหญ่

ดวงตาโม่อวิ๋นเฟิงหรี่ลงเพยีงเลก็น้อยอย่างที่จบัสงัเกตไม่ได้ หลี่เหยา-

เหยาบอกว่าหนานกงหลวิอวิ๋นบาดเจบ็สาหสัและใกล้สิ้นชพีแล้วไม่ใช่หรอื ไฉน

เวลานี้ถึงดูปกติสามัญขนาดนี้ หรือว่าคนเหล่านี้กำาลังแสร้งใช้อุบายจิ้งจอก 

แอบอ้างบารมเีสอื1

จงัหวะนั้นเอง เสยีงขุ่นขึ้งกด็งัลอยมาจากด้านในรถม้า “หยุดทำาไมกนั 

รบีไปเรว็”

พอได้ยินเสียงนี้ ซูลั่วก็ย่นคอลงโดยไม่รู ้ตัว ก่อนจะถอยหลังไป 

หนึ่งก้าว นางเผลอทำาร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้อีโหน่อีเหน่เข้า เจ้าตัวรู้สึกละอายใจ 

มใิช่น้อย…

ยามนี้ม่านรถม้าถูกเลกิขึ้น เผยให้เหน็ใบหน้ารูปไข่เลก็ๆ น่ารกั ใบหน้า

นั้นดจุบปุผาคล้ายจนัทร์เสี้ยว ผู้ใดที่ได้พบเหน็ล้วนแต่สตเิตลดิกนัทั้งสิ้น ทวา่

น่าเสยีดายที่หญงิสาวผู้นั้นกลบัมลีำาคอเอยีงบดิเบี้ยว

ซูลั่วเกอืบจะหลุดหวัเราะพรดืออกมา นางก้มหน้าตำ่า กดัรมิฝีปากแน่น 

เพราะทำาแบบนี้ผู้อื่นจงึจะไม่สงัเกตเหน็ถงึความผดิปกตนิี้ ทว่าจื่อเหยยีนที่อยู่

เคียงข้างนางกลับรับรู้ได้ เจ้าตัวกระทุ้งศอกใส่ซูลั่ว “โม่อวิ๋นฉิงเรียกว่าเป็น 

หญิงงามที่เทียบชั้นหลี่เหยาเหยาได้เลยทีเดียว แต่ทำาไมคอนางถึงบิดเบี้ยว 

แบบนั้น เจ้าไม่รู้สกึว่าผดิปกตหิรอืไร”

1 สำานวนจนี ‘สนุขัจิ้งจอกแอบใช้อำานาจเสอื’（狐假虎威）หมายถงึ การแอบอ้างผู้ใหญ่ข่มขูร่งัแก

ผูค้น
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ซูลั่วกัดริมฝีปาก ทำาสีหน้าสำารวม ก่อนจะเงยหน้าขึ้นแล้วเอ่ยด้วย 

นำ้าเสยีงจรงิจงั “อาจจะไม่ทนัระวงัพลดัตกหมอนตอนนอนหลบักเ็ป็นได้”

“ไม่ใช่กระมงั” จื่อเหยยีนรู้สกึไม่อยากจะเชื่อ

จะอย่างไรเสยีโม่อวิ๋นฉงิกเ็ป็นถงึผู้มพีลงัยทุธ์ขั้นหก ไฉนเลยจงึนอนไม่

ระวงัพลดัตกหมอนจนคอเคลด็ได้ แบบนั้นไม่สมเหตุสมผลเลยสกันดิ แม้ว่า

ซูลั่วจะแสร้งทำาเป็นนิ่งขรมึ ทว่ารอยยิ้มเจ้าเล่ห์ผุดวาบขึ้นในตาของนาง…

จู่ๆ ดวงตาของจื่อเหยยีนกเ็ป็นประกายวาบ “ลั่วลั่ว เมื่อครูท่ี่เจ้าหายตวั

ไป หรอืว่า…”

ซูลั่วปิดปากของจื่อเหยยีนในทนัท ี“ไม่ใช่!”

“อื้อๆๆ” จื่อเหยยีนแทบจะถูกปิดปากจนหายใจไม่ออก

ซลูั่วปล่อยอกีฝ่ายให้เป็นอสิระ จากนั้นกม็องตาขวาง “เจ้าไม่รูเ้รื่องอะไร

สกันดิเดยีวใช่หรอืไม่”

“รู้แล้วน่า” จื่อเหยยีนปิดปากตวัเองพลางหวัเราะคกิ ท่าทางเช่นนี้ของ 

ซลูั่วแสดงให้รู้ว่านางมส่ีวนเกี่ยวข้องกบัเรื่องลำาคอบดิเบี้ยวของโม่อวิ๋นฉงิอย่าง

แน่นอน คดิๆ ดูแล้วกน็่าสนุกดชีะมดั

สองพี่น้องสกุลโม่หาได้รู้ไม่ว่าซูลั่วนี่เองที่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด 

ยามนี้โม่อวิ๋นเฟิงยกสองมือขึ้นคารวะอีกฝ่ายด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม “ยากยิ่งที่ 

ทกุท่านจะเดนิทางมาถงึดนิแดนทางเหนอื ได้พบหน้าเช่นนี้นบัว่ามวีาสนาต่อกนั

มใิช่น้อย ไม่ทราบว่าทุกท่านจะไปเยี่ยมเยยีนวงัเว่ยยงัพร้อมข้าดหีรอืไม่”

หนานกงหลิวอวิ๋นหรี่แววตาอันตรายลง ปรายตามองโม่อวิ๋นเฟิงด้วย

สหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม

สายตาของเขาดุจดังกระบี่คมกริบ โม่อวิ๋นเฟิงแทบเกือบจะยอมยก 

ธงขาว ชายหนุ่มสูดลมหายใจเข้าลกึๆ กว่าจะรกัษาสหีน้าให้สงบนิ่งดงัเดมิได้

“หากพวกเราไม่ไปเล่า” เป่ยเฉนิอิ่งเชดิหน้าขึ้นอย่างลำาพอง เขาหวัเราะ

หยนัออกมา “บอกให้เราไป เรากต็้องไป แบบนั้นมเิสยีศกัดิ์ศรแีย่หรอืไร”

โม่อวิ๋นเฟิงหน้าตึง อับอายขึ้นเล็กน้อย จังหวะนี้เอง โม่อวิ๋นฉิงที่อยู ่
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ด้านในรถม้ากโ็ผล่หน้าออกมาพร้อมกบัประคองลำาคอของตนเองเอาไว้ ตอนที่

นางเหน็หน้าเป่ยเฉนิอิ่ง หญงิสาวกข็ุ่นเคอืงใจขึ้นในทนัท ี“ฮ!ึ เป่ยเฉนิอิ่ง ที่แท้

กเ็ป็นพวกเจ้าจรงิๆ”

“ข้ารู้จกัเจ้าร”ึ เป่ยเฉนิอิ่งปรายตามองโม่อวิ๋นฉงิอย่างโอหงั

“เจ้าไม่รู้จักข้า?” โม่อวิ๋นฉิงเบิกตากว้าง หันขวับกลับมาทันทีทั้งๆ ที่

มอืขวายงัประคองลำาคออยู่เช่นนั้น นางถลงึตาใส่อกีฝ่ายอย่างโมโห “เป่ยเฉนิ-

อิ่ง เจ้ากล้าบอกว่าไม่รูจ้กัข้าอย่างนั้นหรอื ครั้งนั้นใครกนัที่เป็นคนผลกัข้าตกลง

ไปในบ่อโคลน เพราะเหตุการณ์ครานั้นที่ทำาให้คอของข้าต้องบดิเบี้ยวไป!”

เป่ยเฉินอิ่งลูบจมูกของตนอย่างกระดากใจ ก่อนจะแก้ต่างให้ตัวเอง 

ด้วยท่าทผีึ่งผาย “ข้าหาได้ตั้งใจเสยีหน่อย ใครใช้ให้เจ้ายนือยูข้่างบ่อโคลนตอนที่

ข้ากบัโม่อวิ๋นเฟิงต่อสู้กนัเล่า แค่ถกูลมพดัเบาๆ เจ้ากต็กลงไปคอเบี้ยวเอง แล้ว

จะมาโทษข้าได้อย่างไรกนั”

โม่อวิ๋นฉงิโมโหจนเกอืบจะหน้ามดืไป

ซูลั่วได้ยินเช่นนั้นก็หลุดหัวเราะพรืดออกมา ที่แท้แม่นางโม่อวิ๋นฉิงก็ 

หาได้คอเคลด็แบบนี้เป็นครั้งแรกไม่ ดูท่าแล้วกระดกูคอของนางน่าจะเคลื่อนที่

เป็นนจิ แบบนี้จะมาโทษกนัไม่ได้นะ

“นี่ เจ้าขันอะไร!” โม่อวิ๋นฉิงได้ยินเสียงหัวเราะก็พุ่งเป้ามาที่ซูลั่วทันที 

นางถลงึตาใส่ซลูั่วด้วยความโกรธเคอืง “เจ้าเป็นใคร ใครอนุญาตให้เจ้าหวัเราะ!”

ซูลั่วเหลอืบตาขึ้น ปรายมองอกีฝ่ายด้วยสายตาเย้ยหยนั พอโม่อวิ๋นฉงิ 

มองเหน็ใบหน้าของซูลั่ว จู่ๆ  เจ้าตวักเ็บกิตากว้าง ร่างแขง็ทื่ออยูก่บัที่ ใบหน้านี้...

งดงามเกนิใครยิ่งนกั อวยัวะบนใบหน้าสมบูรณ์แบบจนแทบจะหาที่ตไิม่ได้เลย

แม้แต่นดิเดยีว แม้แต่คนช่างตอิย่างนางกย็งัต้องตะลงึงนัไป

ปกตใิครๆ กพ็ากนัเล่าลอืว่าหลี่เหยาเหยางดงามดงัเทพธดิา ผูใ้ดมอิาจ

เทยีบเทยีม ทว่าแม่นางผู้นี้กลบังดงามกว่าหลี่เหยาเหยามากนกั ซำ้ายงัมสีง่าราศี

และสงบนิ่งจากภายใน หาใช่สิ่งที่จะเสแสร้งแกล้งทำาได้ เทยีบกบัหลี่เหยาเหยา

แล้วต่างกนัราวฟ้ากบัเหว หลงัจากตะลงึงนัไปครู่หนึ่ง โม่อวิ๋นฉงิกไ็ด้สตกิลบั
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มาอย่างรวดเรว็ ก่อนที่แววรษิยารุนแรงจะปรากฏวาบขึ้นในดวงตาของหญงิสาว

ที่มีสติพร้อมมูลอีกครั้ง ไฉนอีกฝ่ายถึงงดงามกว่านางได้ แบบนี้ให้อภัย 

ไม่ได้!

“เจ้าเป็นใครกนั!” ดวงตาของโม่อวิ๋นฉงิเตม็ไปด้วยแววอจิฉารษิยา นาง

ถลงึตาใส่ซูลั่วอย่างชดัเจน

ซูลั่วลูบจมูกตัวเองอย่างจนคำาพูด แค่สบตากันก็ล่วงเกินคุณหนูสาม 

สกุลโม่เข้าให้เสยีแล้ว นี่มนัดวงอะไรกนั ซูลั่วถลงึตากลบัไปบ้าง “หากเจ้าถาม

แล้วข้าต้องตอบ เช่นนั้นมไิร้ศกัดิ์ศรแีย่หรอืไร”

โม่อวิ๋นฉงิขุ่นขึ้งขึ้นมาในพรบิตา นางสะบดัแส้ในมอืออกไปทนัท ี “เจ้า

เป็นใครกนัแน่ มสีทิธิ์อนัใดมายนือยู่เคยีงข้างท่านพี่หนานกง”

พอได้ยินเช่นนั้น ซูลั่วก็รู้สึกสนใจมากขึ้นกว่าเดิม ที่แท้คุณหนูสาม 

สกุลโม่และหนานกงหลิวอวิ๋นก็รู้จักกันมาก่อน หรือว่าอีกฝ่ายจะมีใจปฏิพัทธ์

ต่อหนานกงหลิวอวิ๋น? คิดแล้วซูลั่วก็หรี่ตาลง ก่อนจะปรายตามองไปทาง 

หนานกงหลวิอวิ๋นอย่างมนียั

หนานกงหลิวอวิ๋นยังมีสีหน้าสงบนิ่ง ดวงตาดำาขลับแฝงไปด้วยคลื่น

อารมณ์อ่อนหวานชวนเคลบิเคลิ้ม “ลั่วลั่ว เป็นอะไรไป”

เปน็อะไร... ยงัจะเป็นอะไรได้อกีเล่า ชายเจ้าชูผู้ห้วา่นเสน่ห์ไปทั่ว! ซลูั่ว

มองชายหนุ่มตาขวาง

หนานกงหลวิอวิ๋นหาได้นกึถงึเรื่องอื่นใดไม่ พอเหน็ซลูั่วจอ้งมาแปลกๆ 

เจ้าตัวก็จับคางอีกฝ่ายแล้วชะโงกหน้าเข้าไปใกล้ ก่อนจะดีดหน้าผากของซูลั่ว

ไปทหีนึ่ง “เดก็น้อย ตกลงเจ้าเป็นอะไรกนัแน่”

โม่อวิ๋นฉิงมองไปทางหนานกงหลิวอวิ๋น จากนั้นก็คลี่ยิ้มกว้างออกมา 

รอยยิ้มดูอบอุ่นดุจดงับุปผา “ท่านพี่หนานกง!”

หนานกงหลิวอวิ๋นปรายตามองอีกฝ่ายด้วยสีหน้าเรียบเฉย เขาย่น 

หวัคิ้วเข้าหากนั ก่อนจะเบนความสนใจกลบัไปที่ซลูั่วอกีครั้ง จากนั้นกถ็ามขึ้นอย่าง

เอาใจ “เดก็ด ีเจ้าเป็นอะไรไป ไม่สบายตรงไหนร”ึ
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“ท่านพี่หนานกง!” โม่อวิ๋นฉิงเห็นหนานกงหลิวอวิ๋นไม่สนใจไยดีนาง 

เจ้าตวักเ็บะปากทนัท ี ก่อนจะเอ่ยเสยีงสูงขึ้นกว่าเดมิ “ท่านพี่หนานกง ข้าคอื

เสี่ยวฉงิอย่างไรเล่า ท่านจำาเสี่ยวฉงิไม่ได้แล้วหรอื”

ซูลั่วรู้สึกเย็นยะเยือกไปทั้งร่าง เสียงนี้ของนางกับเสียงที่ขู่ถามอย่าง

กระโชกโฮกฮากเมื่อครู่ ราวกบัเป็นคนละคนกนัเลยทเีดยีว

ซูลั่วและจื่อเหยยีนสบตากนั แววตาจนด้วยคำาพูดปรากฏขึ้นในดวงตา

ของทั้งคู่ ซูลั่วถอยหลังหนึ่งก้าวไปหลบอยู่ด้านหลังหนานกงหลิวอวิ๋นทันท ี

ปล่อยให้อกีฝ่ายรบัหน้ากบัโม่อวิ๋นฉงิเอง นสิยัของโม่อวิ๋นฉงิและหลี่เหยาเหยา

คล้ายคลึงกัน ซูลั่วไม่อยากยั่วโมโหคนบ้า นางไม่อยากถือสาหาความ แต ่

โม่อวิ๋นฉงิดูเหมอืนจะกดันางไม่ปล่อยเช่นกนั

“เจ้า! หยุดเดี๋ยวนี้นะ” โม่อวิ๋นฉิงชี้มือมาที่ซูลั่วด้วยความโกรธเคือง 

ตอนที่เหลอืบตามองหนานกงหลวิอวิ๋น แววตาของนางแฝงแววซกัไซ้ “ท่านพี่

หนานกง สตรผีู้นี้เป็นใครกนัแน่ ทำาไมนางถงึมายนือยู่เคยีงข้างท่านได้”

หนานกงหลิวอวิ๋นมองโม่อวิ๋นฉิงด้วยสายตาที่ใช้มองคนเขลา เขาเอ่ย

ออกมาอย่างเยน็ชาเพยีงประโยคเดยีว “หากเจ้าคดิจะเรยีกร้องความสนใจจาก

ข้าแล้วละก ็ยนิดด้ีวย เจ้าทำาสำาเรจ็แล้ว” เพราะแม่นางโม่อวิ๋นฉงิทำาให้องค์ชาย

จิ้นรู้สกึสะอดิสะเอยีนได้สำาเรจ็แล้วจรงิๆ

เป่ยเฉนิอิ่งได้ยนิเช่นนั้นกร็ู้สกึขำาขึ้นมา เขาหวัเราะพลางมองโม่อวิ๋นฉงิ 

“สตรเียี่ยงเจ้ากป็ระหลาดแท้ เจ้ามสีทิธิ์อนัใดมาซกัไซ้หนานกง เจ้าเป็นใครกนั”

โม่อวิ๋นฉงิหวัเราะเยอืก นางเชดิหน้าขึ้น ปรายตามองไปรอบๆ อย่างยโส 

สุดท้ายกห็นัมาถลงึตาใส่เป่ยเฉนิอิ่ง “ท่านพี่หนานกงเป็นว่าที่พระสวามขีองข้า 

เจ้าคดิว่าข้ามสีทิธิ์หรอืไม่เล่า”

พอนางเอ่ยคำาพูดนี้ออกไป รอบกายก็พลันเงียบสนิท ซูลั่วรู ้สึก

สะอดิสะเอยีนราวกบัเหยยีบไปบนอาจม นางกระทุ้งศอกใส่หนานกงหลวิอวิ๋น 

พลางเอ่ยเสยีงตำ่า “จรงิหรอืเทจ็?” ซูลั่วถามออกมาเช่นนี้กแ็สดงว่านางไม่เชื่อถอื

เลยแม้แต่นดิ เจ้าตวักำาลงัดูละครสนุกๆ อยู่ต่างหากเล่า
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หนานกงหลวิอวิ๋นจ้องซูลั่วเงยีบๆ “เจ้าคดิว่าเป็นไปได้อย่างนั้นร”ึ

ซูลั่วพยักหน้าเรียบๆ “เรื่องที่เกี่ยวพันกับชื่อเสียงเกียรติยศของสตร ี

นางไม่น่าจะโป้ปดมดเทจ็”

หนานกงหลวิอวิ๋นรู้สกึปวดหวัขึ้นมา “หรอืเจ้าคดิว่าข้าโกหก”

“หาใช่ไม่” ซูลั่วอธิบายเนิบนาบ “ท่านลืมแล้วหรือว่าท่านมีเสด็จพ่อ 

ที่ชอบสรรหาเรื่องวุ่นวายมาให้ท่าน”

หนานกงหลวิอวิ๋น “…”

“ไม่จริงกระมัง พวกเจ้าหมายถึง…” เป่ยเฉินอิ่งได้ยินคำาพูดของทั้งคู่

เตม็สองหู รู้สกึว่าเรื่องนี้ยากที่จะเชื่อได้

“องค์จักรพรรดิของพวกเจ้าคงไม่เลอะเลือนถึงขั้นนั้นหรอกกระมัง”  

จื่อเหยยีนพูดไม่ออก กล้าหมั้นหมายโดยไม่ถามความเหน็ศษิย์พี่สามอย่างนั้น

หรือ องค์จักรพรรดิเสวยโอสถผิดขนาน หรือเสวยดีหมีอุ้งตีนเสือหรือไรกัน 

ช่างไม่กลวัตายแท้ๆ

ซูลั่วตบแผ่นอกผึ่งผายของหนานกงหลิวอวิ๋น นางยิ้มกริ่มพลางเอ่ย 

“ดูเถดิ บุรุษผู้แสนดเีช่นนี้กย็่อมต้องขายให้แก่ผู้ที่เสนอราคามาสูงสุดเท่านั้น”

ทุกคนในที่นั้นต่างก็พูดไม่ออก ฝ่ามือข้างลำาตัวของหนานกงหลิวอวิ๋น 

กำาเข้าหากนัแน่นจนได้ยนิเสยีงกระดูกลั่นกร๊อบ

ทั้งสี่คนสุมหัวกันบ่นพึมพำาและปรึกษาหารือกันเองในกลุ่มโดยกัน 

โม่อวิ๋นฉงิให้เป็นคนนอก โม่อวิ๋นฉงิพยายามตะแคงหฟัูงแต่กไ็ม่ได้ยนิ จะเบยีด

แทรกเข้าไปก็เข้าไม่ถึง ทำาเอาเจ้าตัวโมโหขึ้นมา “พวกเจ้าปรึกษาอะไรกันฮึ! 

ท่านพี่หนานกงกำาลงัจะเป็นพระสวามใีนอนาคตของข้า เรื่องนี้ไม่ว่าผูใ้ดกม็อิาจ

เปลี่ยนแปลงได้”

ซูลั่วมองโม่อวิ๋นฉิงที่ลำาคอบิดเบี้ยวอย่างจนคำาพูด เมื่อครู่นางยังรู้สึก

ละอายใจเพราะเป็นต้นเหตทุี่ทำาให้ลำาคอของอกีฝ่ายผดิรปูอย่างไม่ตั้งใจอยูเ่ลย 

ทว่ายามนี้ซูลั่วกลับหงุดหงิดใจนัก ว่าไฉนถึงไม่กระแทกใส่แม่นางโม่อวิ๋นฉิง 

ผูน้ี้ให้แรงกว่านี้หนอ กล้าแย่งหนานกงหลวิอวิ๋นของนางอย่างนั้นหรอื ไม่รูเ้สยี



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
21

แล้วว่าซลูั่วเป็นใคร

รมิฝีปากบางของหนานกงหลวิอวิ๋นเผยรอยยิ้มจางๆ “โม่อวิ๋นฉงิ เจ้านี่

น่าสนใจดแีท้”

“ท่านพี่หนานกง!” พอเห็นว่าหนานกงหลิวอวิ๋นให้ความสนใจตนเอง 

โม่อวิ๋นฉงิกล็งิโลดขึ้นในใจ นางแทบจะกระโดดโลดเต้นขึ้นมา แต่เพราะออก 

ท่าทางหนกัหน่วงเกนิไปจนส่งผลต่อลำาคอ พรบิตานั้นนางกเ็จบ็ปวดจนนำ้าตา 

คลอเบ้า “ฮ!ึ ข้าต้องหานงัตวัดใีนชดุคลุมหนงัเสอืดาวให้พบ จากนั้นกส็บัร่างนาง

ออกเป็นหมื่นๆ ชิ้น!”

“เพราะเหตุใดกัน” หนานกงหลิวอวิ๋นเอ่ยปากถาม สีหน้าคล้ายยิ้มแต่

ไม่ยิ้ม พลางปรายตามองซูลั่วด้วยสหีน้าเรยีบเฉย

“เพราะนังตัวดีในชุดคลุมหนังเสือดาวผู้นั้นทำาให้ลำาคอของข้าบิดเบี้ยว

อย่างไรล่ะ!” โม่อวิ๋นฉงิขงึตาใส่ด้วยความขุ่นขึ้ง

นางจำารูปร่างหน้าตาของอกีฝ่ายไม่ได้ ทว่าเหน็ชดักบัตาว่าฝ่ายนั้นสวม

เสื้อคลุมหนังเสือดาว เสื้อคลุมหนังเสือดาวชุดนั้นทำาจากหนังเสือดาวหิมะ 

ชั้นด ีราคาแพงลบิลิ่ว ผู้ที่จะสวมได้ต้องมฐีานะรำ่ารวยมหาศาล แล้วอย่างไรเล่า 

ถ้าจะพูดถงึความรำ่ารวย ใครกนัจะอาจหาญสู้คุณหนูสามสกุลโม่ได้

นงัตวัดใีนชุดคลุมหนงัเสอืดาว? เป่ยเฉนิอิ่งและคนที่เหลอืลอบมองมา

ทางซูลั่ว แม้ว่าพอจะเดาเรื่องราวได้อยู่บ้างแล้ว แต่คำาบอกเล่าจากปากของ 

โม่อวิ๋นฉงินี้ทำาให้ทุกคนรู้สกึประหลาดใจ

“นี่ พวกเจ้าทำาสีหน้าแบบนี้หมายความว่าอย่างไร หรือพวกเจ้าเห็น 

นงัตวัดใีนชดุคลมุหนงัเสอืดาวมาก่อน” โม่อวิ๋นฉงิเหน็อกีฝ่ายทำาสหีน้าประหลาด 

นางกอ็ุทานลั่นออกมา

ซูลั่วตอบกลั้วหัวเราะ “คอเจ้าบิดเบี้ยวก็เพราะถูกคนนั่งทับนี่เอง นั่ง

อย่างไรกนันะ หรอืว่าขี่คอเจ้าเหมอืนขี่ม้า” ตอนนั้นนางเคลื่อนไหวอย่างรวดเรว็ 

พอนั่งทบัศรีษะของโม่อวิ๋นฉงิได้ไม่เท่าไรกห็ายวบัไปทนัทเีพราะวชิาเคลื่อนไหว

ไร้เงา คนด้านนอกรถม้าไม่มใีครเหน็แม้แต่เงาของนางเลยด้วยซำ้า
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โม่อวิ๋นฉงิมองซูลั่ว สหีน้าของนางดูประหลาดขึ้นทุกทีๆ  แล้วทนัใดนั้น

ดวงตากเ็ป็นประกายวาบ เจ้าตวัเบกิตามองซูลั่ว ก่อนจะร้องลั่น “หรอืว่าเจ้า

คอืหญงิในชุดคลุมหนงัเสอืดาวผู้นั้น!”

โม่อวิ๋นฉิงจงใจจะป้ายสีให้ซูลั่วเพื่อที่จะกำาจัดอีกฝ่ายได้ง่ายๆ ทว่า 

แม่นางโม่หารู้ไม่ว่าแม่นางซูที่นางพยายามจะป้ายสใีส่อยู่นี้ แท้จรงิแล้วคอืคน

ที่นั่งทบัศรีษะของนางจรงิๆ หาใช่การใส่ร้ายป้ายสแีม้แต่นดิเดยีวไม่

ซูลั่วเลิกคิ้ว สีหน้าคล้ายยิ้มไม่เชิงยิ้ม นางตอบด้วยนำ้าเสียงสงบ 

ราบเรยีบ “เจ้าคดิว่าเป็นไปได้หรอืไม่เล่า”

โม่อวิ๋นฉิงเบิกตากว้าง “เจ้านี่เอง คนที่ทำาร้ายข้าก็คือเจ้า! ข้าบอกว่า 

เป็นเจ้ากต็้องเป็นเจ้าส”ิ

ซูลั่วคร้านจะเปลืองนำ้าลายกับโม่อวิ๋นฉิงผู้มีนิสัยดื้อรั้นเอาแต่ใจ นาง

ปรายตาเอื่อยๆ ไปทางโม่อวิ๋นเฟิง “คุณชายโม่ ท่านคดิวา่เป็นไปได้หรอืไม่เลา่”

ใบหน้าของโม่อวิ๋นเฟิงเปื้อนยิ้ม สีหน้าเขาดุจดังแสงอาทิตย์อันอบอุ่น 

เจ้าตวัเอ่ยอย่างหนกัแน่น “เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว กลุ่มของพวกเจ้าอยู่ด้านหน้า

เรา จะย้อนกลับมาก่อเรื่องแล้วเหาะกลับไปอีกครั้งได้อย่างไรกัน ว่ากันด้วย

ระยะเวลากเ็ป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจงึเป็นไปไม่ได้เดด็ขาด”

คำาพูดของโม่อวิ๋นเฟิงช่วยล้างมลทนิให้ซลูั่วอย่างหมดจด หากโม่อวิ๋น- 

เฟิงรู้ว่าสิ่งที่ ‘เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด’ ของเขา สำาหรบัซูลั่วแล้วกเ็ป็นเพียงเรื่อง

ง่ายๆ ที่ไม่ต้องเปลอืงแรงสกัเท่าไร ไม่รู้ว่าชายหนุ่มจะโมโหจนคอเคลด็ไปอกีคน

หรอืไม่

ซูลั่วยิ้มกริ่มพลางมองโม่อวิ๋นฉงิ “ได้ยนิแล้วหรอืไม่ ข้าเป็นผู้บรสิุทธิ์” 

นางเองกม็พียานบุคคลเตม็ไปหมด

จื่อเหยียนและเป่ยเฉินอิ่งก้มหน้างุด พรสวรรค์ในการเล่นละครของ 

ทั้งคูย่งัไม่เก่งกาจเท่าไรนกั ด้วยกลวัว่าจะกลั้นเสยีงหวัเราะเอาไว้ไม่อยู ่ทั้งสอง

คนเลยได้แต่ก้มหน้าแล้วกดัรมิฝีปากล่างแน่น พยายามสะกดกลั้นเอาไว้

หนานกงหลิวอวิ๋นมีสีหน้าสงบราบเรียบ ราวกับไม่รู้เรื่องราวอะไรที่ 
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เกดิขึ้นทั้งสิ้น เขาดงึตวัซลูั่วเข้ามาใกล้ๆ “เดก็โง่ ผู้อื่นสงสยัเจ้าเพยีงนดิ จำาเป็น

ต้องเถยีงเพื่อพสิจูน์ตวัเองคอเป็นเอน็ถงึขนาดนี้เลยหรอื ไม่เหนื่อยหรอืไร ไม่ดู

เล่าว่าอีกฝ่ายมีคุณค่าพอให้เจ้าสนใจหรือไม่ เห็นเจ้าเหนื่อยแบบนี้ ข้าก ็

ปวดใจแทน”

ทั้งคู่สนทนากันโดยไม่เห็นผู้ใดอยู่ในสายตา ทำาเอาโม่อวิ๋นฉิงโมโห 

เสยีจนใบหน้ายบัย่นไปหมด

“กล้ายั่วยวนท่านพี่หนานกงของข้าอย่างนั้นหรอื รนหาที่ตาย!” พอเหน็

ท่าทางของชายหญงิตรงหน้า โม่อวิ๋นฉงิกค็ลุ้มคลั่งขึ้นมา นางสะบดัแส้ออกไป

ทนัท!ี

หนานกงหลวิอวิ๋นหรี่ตาลง วนิาททีี่ชายหนุม่กำาลงัตดัสนิใจจะลงมอื ซูลั่ว 

กลบักระตกุแขนเสื้อของอกีฝ่ายเอาไว้พลางหวัเราะ “ฆ่าไก่ไฉนต้องใช้มดีเชอืดววั 

ข้าจดัการเอง”

จงัหวะที่แส้เส้นนั้นกำาลงัจะสะบดัเข้าใส่ ไม่มใีครเหน็ว่าซูลั่วลงมอืเช่นใด 

วินาทีที่ใบหน้าของนางกำาลังจะปะทะเข้ากับแส้ที่สะบัดมาอย่างหนักหน่วง 

วตัถสุขีาวขนาดเลก็กพ็ุง่ออกมาจากอกเสื้อของซลูั่ว กรงเลบ็น้อยๆ ตะปบเข้าไป

ที่แส้หนงัอย่างเตม็กำาลงั

ดวงตาวาววับของจิ้งจอกเทพเก้าหางจับนิ่งไปที่โม่อวิ๋นฉิงด้วยสายตา 

ไม่เป็นมติร

“จิ้งจอกเทพเก้าหาง!” พอเหน็จิ้งจอกเทพเก้าหาง โม่อวิ๋นฉงิกต็กใจจน

แส้หนงัในมอืเกอืบร่วงหล่นลงพื้น นี่มนัจิ้งจอกเทพเก้าหางเชยีวนะ จิ้งจอกเทพ

เก้าหางในตำานานที่แสนฉลาดปราดเปรื่องและเตม็ไปด้วยพลงัอาคมกล้าแกร่ง! 

จิ้งจอกเทพเก้าหางตวันี้โผล่มาจากที่ใดกนั

โม่อวิ๋นฉงิยงัไม่ทนัได้รูว่้าอะไรเป็นอะไร นางกร็ูส้กึตาลายขึ้นมา ร่างของ

มังกรเทพสีขาวตัวจ้อยปรากฏขึ้นเคียงข้างจิ้งจอกเทพเก้าหาง มันอ้าปากแล้ว

งบัลงไปบนแส้หนงัที่จิ้งจอกเทพเก้าหางตะปบเอาไว้

โม่อวิ๋นฉงิแทบทนดูไม่ได้ แส้เส้นนี้ของนางหาใช่แส้หนงัธรรมดาๆ ไม่ 



24
ทรราชตื๊อรัก เล่ม 6

แต่มันเป็นแส้หางกระซู่ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากหางของสัตว์วิเศษร้อยชนิด ตอนที่ 

โม่อวิ๋นฉิงคาดว่าจะได้เห็นอีกฝ่ายฟันหลุดร่วงกราว สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลาย 

เป็นมงักรเทพน้อยเคี้ยวกลนืแส้ของนางลงคอไปจนหมด เคี้ยวไปจนหมดสิ้น 

แส้หางกระซู่ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากหางของสัตว์วิเศษร้อยชนิดถูกกลืนลงคอไป 

แบบนี้

โม่อวิ๋นฉิงรู้สึกเหมือนโลกใบนี้พลิกควำ่าคะมำาหงาย โลกทัศน์ของนาง

กลับตาลปัตรไปอย่างสิ้นเชิง เจ้ามังกรตัวจ้อยนี้...กินแส้หางกระซู่ของนางไป

จนหมด ซำ้ามนัยงัทำาท่าเหมอืนว่าอาวุธของนางเอรด็อร่อยมากทเีดยีว มนัฉวย

แส้ไปจากอุง้เท้าของจิ้งจอกเทพเก้าหางแล้วกดักร้วมๆๆ เหมอืนเคี้ยวอ้อยไม่มี

ผดิ ท่าทางเอรด็อร่อยยิ่งนกั

แววตาที่เต็มไปด้วยความอิจฉาของจิ้งจอกเทพเก้าหางจับนิ่งอยู่ที่ 

อกีฝ่าย มนัเขย่งปลายเท้าน้อยๆ ขึ้น อุง้เท้าทั้งสองข้างจบัตวัมงักรเทพน้อยเอาไว้ 

นำ้าลายใสไหลยดืออกมาเป็นทาง “กนิด้วย กนิด้วย ขอกนิด้วย ฮอืๆ”

มังกรเทพน้อยรู้สึกว่าอีกฝ่ายน่ารำาคาญเต็มที มันสะบัดอุ้งเท้าออกไป 

เพียงเท่านั้นจิ้งจอกเทพเก้าหางก็หงายหลังตึง ทว่ามันก็ยังกระเสือกกระสน

พลิกตัวแล้วยืนขึ้นมาเกาะตัวมังกรเทพน้อยเอาไว้อีกครั้ง ก่อนจะถลึงตาใส่ 

อกีฝ่ายจนลูกตาแทบหลุด

มงักรเทพน้อยขงึตาใส่อย่างหงดุหงดิ จิ้งจอกเทพเก้าหางเองกจ้็องกลบั

อย่างไม่ยอมแพ้เช่นกนั ปกตเิจ้าจิ้งจอกเทพเก้าหางเจ้าเล่ห์ร้ายกาจยิ่งนกั มงักร

เทพน้อยตกเป็นฝ่ายที่ถกูรงัแกตลอด ทว่าหากเป็นเรื่องของกนิเมื่อใดละก ็พละ

กำาลังของมังกรเทพน้อยย่อมไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอน ดังนั้นเวลานี้

จิ้งจอกเทพเก้าหางเลยต้องแสร้งทำาเป็นอ่อนแอ ทำาตวัน่ารกัเพื่อขอแบ่งของกนิ

จากอกีฝ่าย

ในฐานะสุภาพบุรุษ มังกรเทพน้อยได้แต่นิ่วหน้าด้วยความขัดเคืองใจ 

ก่อนจะจำาใจแบ่งอาหารโอชะของมันไปให้จิ้งจอกเทพเก้าหางในที่สุด จิ้งจอก

เทพเก้าหางอ้าปากแดงๆ ด้วยท่าทางดอีกดใีจ มงักรเทพน้อยฉกีแส้หางกระซู่
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ออกเปน็ชิ้นเลก็ๆ แล้วส่งเข้าปากจิ้งจอกเทพเก้าหาง มนักระโดดโลดเต้นไปมา

อย่างลงิโลด หลงัจากได้ลองชมิไปคำาหนึ่ง มนักใ็ช้ลูกไม้เดมิ แสร้งทำาท่าทาง

น่าสงสารอกีครั้ง เนื่องจากกรงเลบ็และคมเขี้ยวของมนัยงัไม่แขง็แรงพอ หาก

ไม่ได้มังกรเทพน้อยช่วยเหลือ มันก็ขบเคี้ยวเองไม่ไหว มังกรเทพน้อยขึงตา

อย่างรำาคาญ แต่สดุท้ายคนหวงของกนิอย่างมนักจ็ำาใจแบ่งอาหารอกีคำาเข้าปาก

จิ้งจอกเทพเก้าหางอย่างเสยีไม่ได้

เจ้าสัตว์วิเศษทั้งสองฉลาดปราดเปรียว เคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไว 

ทั้งน่ารักน่าเอ็นดู ทำาเอาโม่อวิ๋นฉิงได้แต่ตะลึงงันไป ทว่าพอได้สติอีกครั้ง 

เจ้าตวักเ็กดิโทสะขึ้นมาในทนัท ีของที่พวกมนักนิหาใช่สิ่งอื่นไม่ แต่เป็นอาวธุที่นาง

ภาคภูมใิจมากที่สุด พวกมนักลบักนิกนัอย่างเอรด็อร่อยแบบนั้น

“หยุดเดี๋ยวนี้นะ!” โม่อวิ๋นฉิงพุ่งเข้าไปด้วยความโมโห ก่อนจะสะบัด

ฝ่ามอืใส่ ทวา่โม่อวิ๋นฉงิผู้น่าสงสารคงจะลมืไปแล้ววา่มงักรเทพน้อยที่ขบเคี้ยว

แส้หางกระซู.่..อาวุธอนัศกัดิ์สทิธิ์ของนางราวกบัลำาอ้อยหาใช่สตัวว์เิศษที่จะถกู

เล่นงานได้ง่ายๆ ไม่ วนิาททีี่โม่อวิ๋นฉงิสะบดัฝ่ามอืออกไป มงักรเทพน้อยกง็บั

ปลายนิ้วของนางในทนัที

“อ๊ะ!” โม่อวิ๋นฉงิอุทานออกมา ก่อนจะชกัมอืกลบัอย่างรวดเรว็ ถ้าช้า

กว่านี้เพียงนิดเดียว มีหวังว่านิ้วมือของนางคงถูกมังกรเทพน้อยขยำ้าจนขาด

เป็นแน่

พอโทสะมาเยือน กรงเล็บสองข้างของมังกรเทพน้อยก็คว้าเข้าที่ 

ชายกระโปรงของโม่อวิ๋นฉิง จากนั้น...สวบๆๆ มันก็ไต่ขึ้นไปบนศีรษะของ 

โม่อวิ๋นฉงิในทนัที

“โอ๊ยๆๆ เจบ็เหลอืเกนิ ปล่อยนะ ปล่อย!” โม่อวิ๋นฉงิรู้สกึว่าเส้นผมบน

ศรีษะของนางกำาลงัจะถูกกระชากจนเกลี้ยง เจ้าตวัร้องโวยวายออกมาในทนัที

จิ้งจอกเทพเก้าหางตวัแสบกระโดดยำ่าไปบนบ่าของโม่อวิ๋นฉงิ อุ้งเท้าของ

มนัจกิทึ้งเส้นผมบนศรีษะของโม่อวิ๋นฉงิแล้วดงึออกมาเป็นกำาๆ กรงเลบ็น้อยๆ 

คมกรบิ ขยุ้มผมออกมากำาใหญ่ไม่ต่างจากถอนหญ้า
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หากมแีค่จิ้งจอกเทพเก้าหางเพยีงตวัเดยีวกย็งัไม่เท่าไร แต่ยงัมเีจ้ามงักร

เทพน้อยผู้รักสนุกอย่างชนิดไม่สนโลกใบนี้อีกหนึ่งตัว พอมนัเหน็จิ้งจอกเทพ

เก้าหางเล่นสนกุสนานเตม็ที่แบบนั้น ตวัมนักก็ระโดดมดุเข้าไปใต้ชายกระโปรง

ของโม่อวิ๋นฉงิด้วยอาการคกึคกั

ซูลั่วทำาหน้าไม่ถูกขึ้นมาทนัท ี เจ้ามงักรเทพน้อย! มนัตดินสิยันี้มาจาก

ตอนเล่นงานหลี่เหยาเสยีงหรอืไรกนั ตอนนี้ถงึได้มดุเข้าไปในชายกระโปรงของ

โม่อวิ๋นฉงิแบบนั้น ดูท่าว่าคงถงึเวลาต้องอบรมความรูเ้รื่องชายหญงิให้มนัเสยีที

แล้ว

จงัหวะที่ซลูั่วกำาลงัคดิว่าจะเรยีกตวัมงักรเทพน้อยกลบัมาอย่างไรด ีนาง

กเ็หน็โม่อวิ๋นฉงิกระโดดตวัลอย ปากกร้็องโวยวายออกมาว่า “ออกไป! ออกไป

นะ! ออกไปเดี๋ยวนี้!” โม่อวิ๋นฉงินำ้าหูนำ้าตาไหลขณะกระโดดไปมา

ยามนี้ผมเผ้าของโม่อวิ๋นฉิงกระเซอะกระเซิงดั่งรังนก เสื้อผ้าขาดเป็น

ริ้วๆ ดยูำ่าแย่เสยียิ่งกว่าขอทาน กระโปรงของนางถกูอุ้งเลบ็แหลมคมของมงักร

เทพน้อยฉีกทึ้งเสียจนขาดกระจุยกระจายเป็นริ้วๆ เผยให้เห็นภายในวับๆ 

แวมๆ ดูล่อแหลมเตม็ที

สรุปแล้วกค็อื โม่อวิ๋นฉงิในตอนนี้ถกูสตัว์วเิศษสองตวัเล่นงานจนสภาพ

ยบัเยนิยิ่งกว่ายายแก่ขอทาน

“พี่รอง!” โม่อวิ๋นฉงิทั้งเจบ็ทั้งกลวั นางร้องไห้โฮพลางโผเข้าหาโม่อวิ๋นเฟิง

เพื่อขอให้อกีฝ่ายปกป้อง

โม่อวิ๋นเฟิงเองกต็ะลงึงนัไปกบัเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นตรงหน้า เขาคดิไม่ถงึ

เลยด้วยซำ้าว่าแค่พริบตาเดียวน้องสาวสุดที่รักของตนเองจะมีสภาพยับเยินได้

ถงึเพยีงนี้ ถ้าจะว่ากนัตามเหตุผลแล้ว เขาควรจะออกหน้าทวงความยุตธิรรม

ให้น้องสาว ทว่าปัญหาก็คือ... ผู้ที่ก่อเรื่องหาใช่กลุ่มคนที่อยู่ตรงหน้าไม่ แต่

เป็นสตัว์วเิศษสองตวัต่างหาก นี่มนั…

แต่กระนั้นโม่อวิ๋นเฟิงกต้็องจำาใจก้าวออกไป “หนานกงหลวิอวิ๋น น้องสาว

ข้าถูกเล่นงานจนมสีภาพเช่นนี้ พวกเจ้าจะรบัผดิชอบเยี่ยงไร!”
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“รบัผดิชอบ?” หนานกงหลวิอวิ๋นโอบซูลั่วไว้ในอ้อมแขน ก่อนปรายตา 

มองอกีฝ่ายช้าๆ มมุปากยกยิ้มร้ายกาจ “ข้ายงัมทินัได้เอาผดิสตรผีูน้ั้น เจ้ากลบั

มาชงิให้ร้ายก่อนเสยีอย่างนั้น”

ชงิ...ชงิให้ร้าย? โม่อวิ๋นเฟิงโมโหจนแทบจะขบลิ้นตนเอง น้องสาวของ

เขาถูกรงัแกถงึขนาดนี้ แต่เขากลบัถกูต่อว่าว่าชงิให้ร้ายผูอ้ื่นอย่างนั้นหรอื แบบนี้

มันไร้เหตุผลสิ้นดี รอยยิ้มอ่อนโยนที่ฉายอยู่บนใบหน้าของโม่อวิ๋นเฟิงเป็น 

ประจำาเลอืนหายไปในทนัที

“พี่รอง! กุมตัวพวกมันไปให้หมด จับกลับไปทั้งหมด!” โม่อวิ๋นฉิงดู

ราวกบัคนบ้า นางตะโกนเกรี้ยวกราดใส่พวกของซูลั่ว

เป็นหญิงบ้าแท้ๆ... ซูลั่วลอบถอนหายใจ หญิงสาวเกาศีรษะแกรกๆ 

อย่างจนคำาพูด เพิ่งจะกำาจดัหลี่เหยาเหยาไปได้ ไฉนถงึได้ล่วงเกนิหญงิบ้าผู้นี้

เข้าอกีจนได้หนอ วุ่นวายแท้จรงิเชยีว

จับกลับไปให้หมด...? เรื่องนี้หาได้ง่ายดายไม่ สายตาของโม่อวิ๋นเฟิง 

อดเหลอืบไปยงัหนานกงหลวิอวิ๋นไม่ได้ ไม่รูว่้าพลงัยทุธ์ของหนานกงหลวิอวิ๋น

ยงัแขง็แกร่งดงัเดมิอยู่หรอืไม่ ได้ยนิว่าตอนที่เข้าไปยงัวหิารเก้าชั้น พลงัยุทธ์

ของเขาอยู่ในขั้นสบิ หากเป็นเช่นนั้น เขากม็ใิช่คู่ต่อกรของอกีฝ่าย แต่ถ้าสิ่งที่

หลี่เหยาเหยาพูดเป็นความจรงิ ถ้าเช่นนั้น…หากท่าทขีองหนานกงหลวิอวิ๋นใน

ยามนี้กเ็ป็นแค่การแสดง เขาย่อมสามารถจบัคนเหล่านี้กลบัไปทั้งหมดได้

โม่อวิ๋นเฟิงเอ่ยปากกบัหนานกงหลวิอวิ๋นด้วยท่าทลีงัเล “ผลเสวยีนหลงิ

ในวงัเว่ยยงัใกล้สุกเตม็ทแีล้ว ถงึตอนนั้นเราจะจดังานเลี้ยงเสวยีนหลงิขึ้น ไม่

ทราบว่าท่านพี่หนานกงสนใจหรอืไม่”

งานเลี้ยงเสวียนหลิงนี้จะเชิญเฉพาะผู้มียุทธ์ที่มีพลังยุทธ์ขั้นสิบขึ้นไป

เท่านั้น หากพลงัยุทธ์ของหนานกงหลวิอวิ๋นไม่ได้ลดทอนลงละก ็ เขากม็สีทิธิ์ 

ที่จะเข้าร่วมงานนี้ได้

หนานกงหลวิอวิ๋นยิ้มพลางมองซูลั่ว รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่มุมปากยกสูงขึ้น 

“ลั่วลั่ว เจ้าคดิว่าอย่างไร” ชายหนุ่มมอบอำานาจการตดัสนิใจทั้งหมดให้ซูลั่ว
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โม่อวิ๋นเฟิงที่เหน็ท่าทางของอกีฝ่ายกอ็ดพมึพำาขึ้นในใจไม่ได้ หลี่เหยา-

เหยาบอกว่าหนานกงหลวิอวิ๋นแค่แสร้งทำาเป็นดกีบัซลูั่วไม่ใช่หรอืไร แต่ดูๆ  แล้ว

หาได้เป็นเช่นนั้นไม่

ซูลั่วเอียงคอใคร่ครวญอยู่ครู่ จากนั้นก็เหลือบมองโม่อวิ๋นเฟิงด้วย 

รอยยิ้มกริ่ม ตอนที่สายตาสบกัน โม่อวิ๋นเฟิงสั่นสะท้านขึ้นในทรวงเล็กน้อย 

ดวงตาของแม่นางผูน้ี้กระจ่างใสเป็นประกายวบัวาว ดูเหมอืนว่าสายตาของนางจะ

มองทะลุทุกความลับที่แอบซ่อนอยู่ในใจของผู้อื่นจนหมดสิ้น แม้แต่ผู้มียุทธ์

ขั้นเก้าอย่างเขายงัรู้สกึกระสบักระส่ายขึ้นมา

ซูลั่วยกมุมปากขึ้นนดิๆ “วงัเว่ยยงั? ได้ยนิคำาเล่าลอืว่าทศันยีภาพที่นั่น

งดงามชวนให้หลงใหล”

โม่อวิ๋นเฟิงรีบพยักหน้าในทันที “เป็นดังคำากล่าวจริง หากแม่นางซ ู

ไปเยอืนย่อมต้องชื่นชอบทศันยีภาพภายในวงัเว่ยยงัอย่างแน่นอน”

โม่อวิ๋นฉงิที่ยนือยู่ข้างๆ หวัเราะเยอืกขึ้นมา ไปเถดิ ถงึวงัเว่ยยงัเมื่อไร

กถ็งึถิ่นของนางเมื่อนั้น รบัรองว่าเจ้าบ้านคนนี้จะดูแลซูลั่วเป็นอย่างดแีน่นอน

“อย่าไป!” จื่อเหยยีนลอบคว้าแขนซูลั่วเอาไว้ “หากไปกเ็หมอืนเนื้อเข้า

ปากเสอื เหมอืนปลาขึ้นเขยีง เจ้าต้องคดิให้ดนีะ”

ซูลั่วหัวเราะแผ่วให้จื่อเหยียน “ชื่อเสียงของวังเว่ยยังเลื่องลือไปทั่วทั้ง

ยุทธภพ ว่ากันว่าคนวังเว่ยยังเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ชื่อเสียงเกรียงไกร 

ไฉนจะเป็นเช่นนั้นไปได้เล่า” ซูลั่วหนัไปสบสายตาโม่อวิ๋นเฟิง หางตาโค้งเรยีว

ขึ้น มุมปากยกยิ้มบาง “คุณชายโม่ ข้าพูดถูกหรอืไม่”

โม่อวิ๋นเฟิงยิ้มกว้างไปทั้งใบหน้า ก่อนจะเอ่ยออกมา “แม่นางซูกล่าวได้

ถูกต้องแล้ว หากทุกท่านแวะไปเยอืนวงัเว่ยยงั ถงึตอนนั้นทางเราต้องต้อนรบั

พวกท่านเป็นอย่างดแีน่ มปิล่อยให้ท่านต้องรูส้กึอดึอดัลำาบากใจอย่างแน่นอน” 

‘พวกท่าน’ ที่เอ่ยถงึหาได้รวมไปถงึสตรนีามว่าซูลั่วไม่

เลอืดของซลูั่วเป็นของลำ้าค่าที่หาได้ยากยิ่งในใต้หล้า คนธรรมดาสามญั

ดื่มเข้าไปจะมีชีวิตยืนยาว คนเจ็บหนักดื่มเข้าไปจะหายเป็นปกติโดยไม่ต้อง
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พึ่งพาโอสถ แต่ถ้าผู้มยีุทธ์ดื่มกจ็ะเลื่อนขั้นพลงัได้ เลอืดที่ลำ้าค่าเยี่ยงนี้มหีรอื 

ที่วังเว่ยยังจะปล่อยให้ตกอยู่ในเงื้อมมือของผู้อื่น ท่านพ่อสั่งไว้ว่า... ไม่ว่า 

จะต้องใช้วิธีใดหรือแลกด้วยอะไรก็ตาม ต้องนำาตัวหญิงที่ชื่อซูลั่วกลับไปยัง 

วงัเว่ยยงัเพื่อเลี้ยงดูเป็น ‘คลงัเลอืด’ ให้ได้! ซำ้ายงัต้องลงมอือย่างรวดเรว็ เพราะ

ข่าวนี้คงปิดเอาไว้ได้ไม่นานนัก ดังนั้นต้องชิงลงมือควบคุมซูลั่วเอาไว้ให้ได ้

ก่อนที่คนสกุลอื่นจะเข้าแทรก

ซลูั่วทำาท่าทางประหนึ่งมองไม่เหน็รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่ผดุวาบขึ้นในดวงตา

คูน่ั้น นางยกยิ้มน้อยๆ ขึ้นที่มมุปาก “ในเมื่อคุณชายโม่ออกปากเชญิด้วยตนเอง 

ถ้าหากเราไม่ไปกด็ูจะเสยีมารยาทอยู่สกัหน่อย”

“แม่นางซูยดึมั่นในเหตุผล เข้าอกเข้าใจผู้อื่น สมกบัเป็นสตรขีองท่านพี่

หนานกง หากเทยีบกบัน้องสาวไม่เอาไหนของข้าแล้ว เจ้ากแ็กร่งกล้ากว่านาง

มากนัก” โม่อวิ๋นเฟิงฉุดโม่อวิ๋นฉิงที่ยืนอยู่ข้างกายเอาไว้ โม่อวิ๋นฉิงในยามนี้ 

ผมเผ้ารงุรงัปิดใบหน้าของนางเอาไว้เกอืบครึ่ง ทั้งขี้ริ้วทั้งน่าขนั ดขูดัหขูดัตายิ่งนกั 

หาได้เหมอืนกบัคุณหนูสามสกุลโม่ผู้งดงามก่อนหน้านี้ไม่

ซูลั่วปรายตามองสองพี่น้องสกุลโม่ด้วยสหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม อนัที่

จรงินางรูด้อียูแ่ล้วว่าการเดนิทางไปยงัวงัเว่ยยงัในครานี้ ไม่ว่าจะเตม็ใจหรอืไม่

เตม็ใจกต้็องไปอยูด่ ีวงัเว่ยยงัส่งกำาลงัออกมาเตม็พกิดัเช่นนี้กเ็พื่อที่จะขดัขวาง

การเดนิทางของนาง อย่าเหน็เพยีงว่าโม่อวิ๋นเฟิงเข้าหาพวกนางด้วยท่าทสีุภาพ

เรยีบร้อย แต่แท้ที่จรงิแล้วแผนการของเขาคอืเจรจาด้วยเหตุผลก่อนใช้กำาลงั

เข้าปะทะต่างหาก หากครั้งนี้เขาเกลี้ยกล่อมไม่สำาเร็จ สิ่งที่จะตามมาย่อม

เป็นการปะทะอย่างแน่นอน

ไม่ใช่ว่าซูลั่วไม่กล้าต่อสู้ แต่เป็นเพราะว่ากองกำาลังที่วังเว่ยยังขนมาใน

ครานี้แข็งแกร่งเกินไป ซำ้าอาการบาดเจ็บของหนานกงหลิวอวิ๋นก็ยังไม่หายด ี

หากขนืสูย่้อมไม่ใช่เรื่องฉลาด ยิ่งไปกว่านั้น ในการต่อสูก้นัของยอดฝีมอื มแีต่

คนโง่เท่านั้นที่จะใช้กำาลังเพียงอย่างเดียว คนฉลาดอย่างซูลั่วย่อมมีแผนการ 

ในใจอยู่แล้ว
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สายตาของซลูั่วมองสบกบัโม่อวิ๋นเฟิง นยัน์ตาของทั้งคูต่่างซ่อนแผนการ

ของตนเองเอาไว้

พอเหน็ว่าซูลั่วยอมรบัปาก โม่อวิ๋นเฟิงกเ็บนสายตากลบัมายงัหนานกง

หลวิอวิ๋น “ท่านพี่หนานกง…”

“ลั่วลั่วตดัสนิใจแทนข้าได้” หนานกงหลวิอวิ๋นเป็นฝ่ายเอ่ยปากออกมา

ก่อน

พอเห็นหนานกงหลิวอวิ๋นเชื่อมั่นในตัวซูลั่วอย่างเต็มเปี่ยมเช่นนี้ โม่- 

อวิ๋นเฟิงกไ็ม่รู้ว่าควรจะหวัเราะหรอืร้องไห้ด ีสุดท้ายเขาจงึทำาได้เพยีงแค่ลบูศรีษะ

ของโม่อวิ๋นฉงิอย่างแผ่วเบา

ไม่เป็นไร ถงึอย่างไรเสยีซูลั่วกต็้องกลายเป็น ‘คลงัเลอืด’ ให้วงัเว่ยยงั 

ถงึตอนนั้นให้น้องสาวของเขายั่วยวนหนานกงหลวิอวิ๋นให้มากหน่อยกค็งจดัการ

ได้ง่ายดายขึ้น โม่อวิ๋นเฟิงใคร่ครวญแผนการเช่นนี้ขึ้นในใจ

“พวกเจ้าทั้งสองคนก็…” รอยยิ้มของซูลั่วดูลึกลำ้า นางมองเป่ยเฉินอิ่ง

และจื่อเหยยีน

สิ้นเสยีงซลูั่ว โม่อวิ๋นเฟิงกห็วัเราะแล้วเอ่ยต่อทนัท ี“งานเลี้ยงเสวยีนหลงิ

หาได้จัดขึ้นง่ายๆ ไม่ หรือว่าพี่เป่ยเฉินและน้องจื่อเหยียนจะไม่สนใจ นี่เป็น

งานเลี้ยงที่หนึ่งร้อยปีมเีพยีงหนเดยีวเชยีวนา ถงึอย่างไรกน่็าจะไปสนุกด้วยกนั

สกัหน่อย พี่เป่ยเฉนิ น้องจื่อเหยยีน เจ้าว่าจรงิหรอืไม่”

ครั้งนี้เป่ยเฉินอิ่งตอบตกลงเต็มปากเต็มคำา “ก็ได้ ไปก็ไป วังเว่ยยัง 

หาใช่ถำ้าเสอืวงัมงักรเสยีหน่อย ข้าจะต้องกลวัอะไรกนั”

จื่อเหยยีนเองกแ็สดงออกว่าต้องการร่วมเดนิทางไปด้วยเช่นกนั

ซูลั่วจนด้วยคำาพูดขึ้นมาทนัท ี ถ้าทั้งสองคนนี้ตามไปด้วย แล้วใครจะ

เป็นคนกลับไปส่งข่าวกันเล่า เจ้าบื้อทั้งสองคนนี่นะ แม้จะรู้ว่าสองคนนั้นไม่

วางใจที่จะปล่อยนางและหนานกงหลิวอวิ๋นไปยังวังเว่ยยังกันตามลำาพังก็ตาม 

เรื่องนี้เองที่ทำาให้ซูลั่วว้าวุ่นและหงุดหงดินกั

เป่ยเฉนิอิ่งฉกียิ้มกว้าง เผยให้เหน็เขี้ยววาววบัทั้งสองข้าง “พี่สะใภ้ ทำาไม
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ทำาหน้าแบบนี้ ไม่ยนิดใีห้เราไปด้วยอย่างนั้นหรอื”

“ซื่อบื้อ” ซลูั่วโพล่งออกไปเพยีงคำาเดยีว ก่อนจะหมุนตวัเดนิไปหยุดอยู่

ข้างหนานกงหลวิอวิ๋น

เป่ยเฉนิอิ่งถูปลายจมูกแล้วหวัเราะออกมาเฝื่อนๆ เขารู้ว่าซูลั่วต้องการ

ให้พวกเขาจากไปเพราะอยากให้ปลอดภัย แต่เขาจะทนเห็นเนื้อชั้นดีเข้าปาก

เสอืไปต่อหน้าต่อตาได้อย่างไรกนั

เวลานี้โม่อวิ๋นเฟิงเบกิบานใจเป็นอย่างยิ่ง เดมิทคีดิว่าคงต้องมกีารปะทะ

กนัและเกดิการเสยีเลอืดเสยีเนื้อเป็นแน่ ทว่าบดันี้กลบัสามารถนำาคนทั้งหมด

กลับไปยังวังเว่ยยังได้โดยไม่เสียกำาลังไปแม้แต่รายเดียว การเจรจาในครั้งนี้

เรยีกว่าได้กำาไรกลบัไปเป็นกอบเป็นกำาทเีดยีว



คนทั้งหมดออกเดนิทางเป็นขบวนใหญ่ไปยงัวงัเว่ยยงั

ตลอดเส้นทางนั้นซูลั่วลองหยั่งเชงิดูหลายครั้ง และกพ็บกองกำาลงัของ

วงัเว่ยยงัที่แฝงตวัอยู่เป็นระยะ คนเหล่านั้นมพีลงัยุทธ์ระดบัสูง ถ้าไม่ใช่เพราะ

ซูลั่วใช้วชิาเคลื่อนไหวไร้เงาได้รวดเรว็พอ ป่านนี้นางคงถูกจบัได้ไปแล้ว

“ไม่รอดแน่” นี่เป็นคำาตอบที่ซูลั่วรายงานหนานกงหลวิอวิ๋น

“อดทนหน่อย” หนานกงหลวิอวิ๋นโอบซูลั่วไว้ในอ้อมแขน “ถงึเวลานั้น

ย่อมปรบัตวัตามสถานการณ์ได้เอง อดทนรอสกันดิ”

ซูลั่วเอนกายพงิซบแผ่นอกกว้างพลางเอ่ยออกมาอย่างเซง็ๆ “กลวักแ็ต่

คนพวกนั้นจะไม่ให้เวลาเรานี่ละ” ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายยงัไม่กระชากหน้ากากของ

กันและกัน แม้ภายนอกจะหัวเราะยิ้มแย้ม ทว่าภายในใจนั้นคิดเช่นไรต่าง 

กร็ู้กนัดอียู่แก่ใจ

หนานกงหลวิอวิ๋นบบีดั้งจมกูรั้นของซลูั่วอย่างนกึขนั “เจ้ากก็งัวลกบัเขา

เป็นเหมอืนกนัหรอื หายากโดยแท้”

“ไม่ใช่เพราะพลงัยุทธ์ของท่านยงัไม่ฟื้นคนืหรอกหรอื ถ้าพลงัของท่าน

ฟื้นคืนดังเดิม ใต้หล้านี้ข้ายังต้องหวั่นเกรงผู้ใดอีกเล่า” ซูลั่วเงยหน้าเล็กๆ  

หนึ่งร้อยสอง
มิอาจล่วงเกิน
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ของนางขึ้นแล้วเอ่ยอย่างมเีหตุผล

คำาพูดนี้ของหญิงสาวทำาให้หนานกงหลิวอวิ๋นพออกพอใจยิ่ง ใบหน้าที่

เย็นชาดังนำ้าแข็งเป็นนิจคลี่ยิ้มออกมาอย่างที่เห็นได้ไม่บ่อยนัก เจ้าตัวหัวเราะ

ราวกบัคนเขลา

“ลั่วลั่วของข้าฉลาดเฉียบแหลม เจ้าย่อมต้องคิดหาวิธีเอาตัวรอดได ้

อยู่แล้วใช่หรอืไม่” หนานกงหลวิอวิ๋นอารมณ์ดยีิ่งนกั

ซลูั่วเอยีงศรีษะครุ่นคดิอยูค่รู่ “ท่านไม่ได้คดิอะไรกบัคณุหนสูามสกลุโม่

ผู้นั้นจรงิๆ หรอื”

หนานกงหลิวอวิ๋นดีดหน้าผากอีกฝ่ายอย่างขุ่นใจ “ข้าคิดอะไรกับเจ้า

เพยีงคนเดยีวเท่านั้น”

ซลูั่วขงึตาใส่ชายหนุม่ ทว่าไม่นานกห็วัเราะพรดืออกมา “ได้ ในเมื่อท่าน

ไม่มเียื่อใยอะไรกบันาง ถ้าเช่นนั้นข้ากจ็ดัการเตม็ที่ละนะ หึๆ  กล้าด่าว่าใส่ข้า

หรอื นางคงเบื่อชวีติแล้วจรงิๆ”

หนานกงหลวิอวิ๋นที่เหน็ซูลั่วทำาท่าทางมั่นอกมั่นใจขึ้นมา จู่ๆ เขากร็ู้สกึ

ว่านางน่ารกัเสยีเหลอืเกนิ อดไม่ได้ที่จะหยอกเย้านางด้วยความมนัเขี้ยว

เนื่องจากระยะทางอยู่ห่างจากเมืองหลวงไม่น้อย ดังนั้นทั้งขบวนจึง

ต้องหยุดพักการเดินทางบนเนินหิมะสูง ไม่รู้ว่าโม่อวิ๋นฉิงคิดเช่นไรถึงได้จัด

ที่พกัให้ซูลั่วและหนานกงหลวิอวิ๋นอยู่กนัคนละทศิ คนหนึ่งอยู่ทางตะวนัออก 

อกีคนอยู่ทางตะวนัตก เว้นระยะกระโจมไกลจากกนัมากที่สุด

ทว่าคำาสั่งของโม่อวิ๋นฉิงนั้นบังคับใช้ได้แต่เฉพาะคนของวังเว่ยยัง แต่

ไม่อาจสั่งซูลั่วและหนานกงหลวิอวิ๋นได้ หนานกงหลวิอวิ๋นแหวกเข้าไปด้านใน

กระโจมของซลูั่วต่อหน้าต่อตาโม่อวิ๋นฉงิ ทำาเอาใบหน้าของคุณหนูสามผู้นี้แทบ

จะบดิเบี้ยวไปไม่ต่างจากลำาคอ
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ดวงจนัทร์อบัแสง สายลมพดักระหนำา่ ท่ามกลางราตรอีนัมดืมดิ เวลานี้

เป็นชว่งที่ทอ้งฟ้าหม่นที่สดุก่อนรุง่อรุณมาเยอืน ซูลั่วซึ่งนอนหลบับนฟูกลมืตา

โพลงขึ้น

“ตื่นแล้วหรือ” หนานกงหลิวอวิ๋นที่นั่งขัดสมาธิมองหญิงสาวข้างกาย

พร้อมกบัรอยยิ้ม นยัน์ตาดุจดวงดาวเปล่งประกาย

หนานกงหลวิอวิ๋นฝึกฝนพลงัยทุธ์ในเวลาที่จำากดั เขาหวงัว่าจะสามารถ 

ฟื้นคนืพลงัได้ในชั่วเวลาสั้นๆ เพราะแบบนี้เขาถงึจะปกป้องซูลั่วได้มากขึ้น

“ได้เวลาแล้ว” รอยยิ้มเยน็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของซูลั่ว “เวลานี้เป็นช่วง

ที่คนเราง่วงนอนมากที่สุด และก็เป็นช่วงที่หลับลึกมากที่สุดอีกด้วย หาก 

ไม่ลงมอืในตอนนี้แล้วจะรอเวลาใดอกีเล่า”

“ข้าจะรอดูผลงานของเจ้า องค์หญงิของข้า” หนานกงหลวิอวิ๋นประคอง

ใบหน้างดงามดจุเนื้อหยกเกลี้ยงเกลาขึ้นมา ก่อนจะประทบัรอยจมุพติเบาๆ ไป

บนหน้าผากของอกีฝ่าย

ซลูั่วดงึตวัมงักรเทพน้อยที่นอนหลบัสนทิอยูใ่นอ้อมอกของนางออกมา 

ยามนี้เจ้ามังกรเทพน้อยกำาลังกรนครอกๆ ซูลั่วตบลงไปบนร่างของมันเบาๆ 

เพื่อปลุกให้ตื่น เจ้าตวัเลก็ถงึกบัสะดุ้งและเผ่นพรวดลงไปที่พื้นในทนัที

ซลูั่วหิ้วคอมนัขึ้นมาอกีครั้งอย่างจนด้วยคำาพดู เจ้ามงักรเทพน้อยเอยีงคอ

ไปมาด้วยความมึนงง อุ้งมือทั้งสองข้างขยี้ดวงตาที่ยังง่วงงุนอยู่ ใช้เวลา 

พกัใหญ่กว่าดวงตาคู่นั้นจะจบันิ่งมาที่ซูลั่ว

“ตื่นแล้วหรอืไร” ซูลั่วลูบหวัเลก็ๆ ของมนัอย่างอ่อนโยน

“อือๆ” มังกรเทพน้อยตาสว่างขึ้นมาทันที เจ้านายน้อยกำาชับมันว่า 

จะมีภารกิจให้ทำา แต่มันกลับนอนหลับและลืมไปเสียสนิทได้… น่าหงุดหงิด 

กระสบักระส่าย รู้สกึละอายใจนกั… มงักรเทพน้อยกำาอุ้งเท้าทั้งสองของมนัไว้

ตรงหน้าอก ดวงตาวาววบัคูน่ั้นจบัจ้องมองซูลั่วด้วยท่าทางพร้อมรบัคำาสั่งเตม็ที่

ซูลั่วกระซิบเบาๆ ข้างหูมังกรเทพน้อย หลังจากเข้าใจทุกถ้อยกระทง

ความ เจ้าตัวน้อยก็พยักหน้ารับ จากนั้นนางก็หยิบขวดกระเบื้องขวดหนึ่ง 
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ออกมา แล้วเทโอสถไร้สไีร้กลิ่นบนอุง้มอือุง้เท้าของมงักรเทพน้อย เสรจ็สิ้นพธิี

กต็บบั้นท้ายมนัเบาๆ ความหมายว่าให้อกีฝ่ายรบีไปจดัการธุระโดยเรว็

มังกรเทพน้อยร้องแอ๊วๆ กับซูลั่วสองสามคำาเพื่อเป็นการรับรองว่าจะ

ทำาภารกจิให้สำาเรจ็ลุล่วงอย่างแน่นอน จากนั้นกห็มุนตวักลบัแล้วกระโจนออก

ไปยงัทศิทางที่เป็นที่ตั้งกระโจมของโม่อวิ๋นฉงิ

“ฮาๆ โม่อวิ๋นฉงิ คดิจะสู้กบัข้า เจ้ายงัห่างชั้นอกีไกลนกั” ซูลั่วเท้าเอว

ด้วยสองมอื ท่าทางเหมอืนอนัธพาลไม่มผีดิ

หนานกงหลวิอวิ๋นเหน็กริยิาอาการของอกีฝ่ายกน็กึขนัขึ้นมา เขาดงึนาง

ขึ้นมานั่งบนตกั “ทาโอสถใดไปบนอุ้งเท้ามงักรเทพน้อย”

“พิษเยวียนยังครึ่งก้าว” ซูลั่วทำาสีหน้าจริงจัง เอ่ยขึ้นด้วยนำ้าเสียง

เคร่งขรมึ “อย่าดูแคลนเชยีว มนัเป็นของดชีั้นยอดเลยนะ”

“โอ๊ะ ของดขีนาดนั้นเชยีว” แม้ว่าหนานกงหลวิอวิ๋นจะไม่เคยได้ยนิชื่อ

พษิชนดินี้มาก่อน ทว่าแค่ฟังชื่อกร็ู้สกึได้ทนัทวี่าต้องร้ายกาจไม่ใช่ย่อย ยิ่งพอ

เหน็ท่าทางหวัเราะเจ้าเล่ห์ของอกีฝ่าย กย็ิ่งรู้ว่ายาพษินี้ต้องไม่ธรรมดาเป็นแน่

พอถูกสายตาวบิวบัของหนานกงหลวิอวิ๋นจ้องมองมาแบบนั้น ซูลั่วกป้ั็น

สีหน้าขรึมต่อไปไม่ไหว นางโถมตัวทิ้งลงในอ้อมแขนของอีกฝ่ายแล้วหัวเราะ

ลั่นออกมา หวัเราะจนกระทั่งนำ้าตาไหล ใช้เวลาอยู่พกัใหญ่กว่าจะหยุดหวัเราะ

ได้ จากนั้นเจ้าตวักแ็ย้มพรายให้หนานกงหลวิอวิ๋นฟัง “โอสถนี้...หากถูกอุ้งเลบ็

ข่วนเพยีงนดิ พษิของมนักจ็ะซมึเข้าไปในผวิหนงัอย่างรวดเรว็ ถ้าคดิจะรกัษา

กม็เีพยีงหนทางเดยีวเท่านั้น”

“วธิใีดกนั” หนานกงหลวิอวิ๋นออกจะแปลกใจอยู่ไม่น้อย

“ดูดพิษ” ซูลั่วกระแอมออกมา “อันที่จริงวิธีถอนพิษนั้นง่ายดายมาก 

แค่ดูดพษิออกมากเ็รยีบร้อย”

ด้วยนสิยัของซูลั่ว หากวธิถีอนพษินั้นง่ายดายกห็มายความว่าตำาแหน่ง

ที่ถูกพษิต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ครานี้โม่อวิ๋นฉงิไม่ได้นำาสาวใช้คนสนทิ

ตดิตามมาด้วยสกัคน คนที่จะถอนพษิให้นางได้กม็เีพยีงแค่คนเดยีวเท่านั้น...ราวกบั
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จะคดิอะไรขึ้นมาได้ ทนัใดนั้นดวงตาของหนานกงหลวิอวิ๋นกส็าดประกายวาบ

“เดก็บ๊อง” หนานกงหลวิอวิ๋นเคาะไปบนหน้าผากของอกีฝ่ายอย่างนกึขนั

และเอ็นดู “วิธีการที่คิดมาแต่ละอย่างล้วนแต่พิลึกพิลั่น หากโม่อวิ๋นฉิงขาย 

ไม่ออกและวงัเว่ยยงัโบ้ยความผดิมาที่เจ้า เจ้าจะทำาอย่างไรกนั”

“โบ้ยความผิดมาที่ข้าจะเป็นไรไป ไม่โยนมาให้ท่านรับผิดชอบก็ต้อง

เรยีกว่าโชคดยีิ่งนกัแล้ว” ซลูั่วท่าทางเหมอืนมแีผนการในใจ นางเอ่ยกลั้วหวัเราะ 

คิดจะแย่งหนานกงหลิวอวิ๋นจากนางอย่างนั้นหรือ หลี่เหยาเหยายังต้องหน ี

หวัซุกหวัซุน โม่อวิ๋นฉงิยิ่งไม่ต้องพูดถงึ ฝีมอืยงัตำ่าต้อยมากนกั

ซูลั่วและหนานกงหลิวอวิ๋นพูดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ เวลาผ่านไปอย่าง

รวดเร็ว ไม่ถึงหนึ่งก้านธูป มังกรเทพน้อยก็ทะยานกลับมาอยู่ในอ้อมอกของ 

ซลูั่ว หญงิสาวเหน็ท่าทางของมงักรเทพน้อยกรู้็ว่าภารกจิของนางสำาเรจ็ลลุ่วงแล้ว 

ตอนนี้กแ็ค่ต้องรอดูละครสนุกๆ เท่านั้นเอง

เวลาผ่านไปช้าๆ ช่วงที่มืดที่สุดค่อยๆ เคลื่อนผ่านไป รุ่งอรุณกำาลัง 

มาเยอืน แสงอรุโณทยัแรกสาดส่องขึ้นกลางท้องฟ้า เมฆขาวลายพงุปลาเลอืนราง

ปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าทางทศิตะวนัออก

ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบรอบกาย ทันใดนั้นเสียงกรีดร้อง

แหลมบาดหูกด็งัขึ้นมาจากกระโจมของโม่อวิ๋นฉงิ “กรี๊ดๆๆ” แค่พรบิตากป็ลุก

ทุกคนให้ตื่นเตม็ตา

แน่นอนวา่เป่ยเฉนิอิ่งและจื่อเหยยีนกไ็ด้ยนิเช่นกนั ทั้งคูค่ดิวา่เกดิเรื่อง

ขึ้นกบัซลูั่วจงึพากนัวิ่งเข้ามาหาด้วยใจเต้นระรวั ก่อนจะพบว่าคนที่เกดิเรื่องขึ้น

คอืโม่อวิ๋นฉงิต่างหาก

“เกดิอะไรขึ้นกบัคุณหนูสามสกุลโม่กนั หวดีร้องโวยวายแต่เช้าตรู่ จะ

ไม่ให้คนอื่นได้หลับได้นอนเลยหรือไรกัน” หลังจากที่รู้ว่าคนที่เกิดเรื่องขึ้น 

ไม่ใช่ซูลั่วอย่างที่คิด เป่ยเฉินอิ่งก็เบาใจลง ก่อนจะพลิกตัวแล้วนอนหลับต่อ 

ทว่าชายหนุ่มกลับต้องสะดุ้งตื่นขึ้นอีกครั้งเพราะเสียงกรีดร้องอีกระลอกของ 



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
37

โม่อวิ๋นฉงิ

“นั่นน่ะส ิโม่อวิ๋นฉงิกรดีร้องทำาไม ถงึต่อให้ถูกขนืใจกไ็ม่ต้องร้องโวยวาย

ลั่นขนาดนี้กไ็ด้กระมงั” จื่อเหยยีนหาวหวอดๆ พลางบ่นพมึพำา

ซูลั่วปิดปากพลางหัวเราะ จื่อเหยียนเปรียบเทียบได้ถูกต้องเหลือเกิน 

โม่อวิ๋นฉงิในยามนี้มสีภาพน่าเวทนายิ่งกว่าถูกคนขนืใจเสยีอกี

โม่อวิ๋นเฟิงรบีเผ่นพรวดไปยงัต้นเสยีงทนัท ีเขาเลกิม่านกระโจมแล้วมุด

เข้าไปในกระโจมของโม่อวิ๋นฉงิโดยไม่ฟังเสยีงใดๆ

“พี่รอง ช่วยด้วย ข้า...ข้า...” โม่อวิ๋นฉงิไม่รู้จะเอ่ยปากเล่าสิ่งที่เกดิขึ้น

กบัตวันางอย่างไรดี

“น้องสาม เกดิอะไรขึ้นกนัแน่ เจ้ารบีบอกพี่รองเรว็” โม่อวิ๋นเฟิงทรุดตวั

นั่งลงบนฟูกของโม่อวิ๋นฉงิ ก่อนจะเอ่ยปากถามด้วยท่าทางห่วงใย

“พี่รอง ข้า...ข้า…” ใบหน้าของโม่อวิ๋นฉงิแดงซ่านอย่างเกบ็อาการเอาไว้

ไม่อยู่

“น้องสาม เกดิอะไรขึ้น” โม่อวิ๋นเฟิงเหน็โม่อวิ๋นฉงิที่ปกตเิป็นคนตรงไป

ตรงมามอีาการอกึๆ อกัๆ ความกงัวลในใจกย็ิ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตวั

“ข้า…” โม่อวิ๋นฉงิใบหน้าแดงซ่าน แม้แต่ลูกตาของนางกย็งัเต็มไปด้วย

เส้นเลอืด หญงิสาวเบอืนหน้าหน ีสองมอืกำาเข้าหากนัแน่น

“น้องสาม รบีพูดมาเรว็เข้า ไม่ว่ามเีรื่องใด พี่รองย่อมจดัการให้เจ้าได้

แน่ เจ้าอยากพบหนานกงหลิวอวิ๋นใช่หรือไม่ ข้าจะให้คนไปตามเขาเข้ามาหา

เจ้า” โม่อวิ๋นเฟิงใคร่ครวญแล้วว่าต้องเป็นเช่นนี้แน่ เขาจงึหมุนตวัผละไป

“พี่รอง!” โม่อวิ๋นฉิงคว้าชายเสื้อโม่อวิ๋นเฟิงเอาไว้อย่างรวดเร็ว “ไม่  

อย่าไป!”

“ถ้าเช่นนั้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นเล่า เจ้าก็พูดมาสิ!” โม่อวิ๋นเฟิงขึงตาใส่ 

อกีฝ่ายด้วยความร้อนใจ

“ข้า…ข้า…ถกูกดั…” โม่อวิ๋นฉงิมดุหน้าเข้าไปใต้ผ้าห่ม ก่อนจะยอมเปล่ง

เสยีงอกึอกัฟังไม่ชดัเจนเท่าไรนกัออกมา
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“ถูกกดัที่ใดกนั” โม่อวิ๋นเฟิงที่ได้ยนิไม่ถนดัเอ่ยปากถามขึ้นอกีครั้ง

“…” ศีรษะของโม่อวิ๋นฉิงยังมุดอยู่ใต้ผ้าห่มราวกับนกกระจอกเทศ 

มุดดนิ นำ้าเสยีงของนางแผ่วเบา

โม่อวิ๋นเฟิงเริ่มรำาคาญใจ เขายื่นมอืไปกระชากผ้าห่มออกจากตวัอกีฝ่าย

เวลานี้ใบหน้าของโม่อวิ๋นฉงิแดงกำ่า แดงราวกบักุ้งต้มกม็ปิาน โม่อวิ๋น- 

เฟิงกห็าใช่คนสมองทบึไม่ เขาตระหนกัได้อย่างรวดเรว็ว่าโม่อวิ๋นฉงิต้องถูกกดั

ในที่ลบัแน่ๆ

ทว่าในดนิแดนเปลี่ยวร้างเช่นนี้จะไปตามหมอที่ไหนได้ ยิ่งไปกว่านั้นกค็อื

ครานี้โม่อวิ๋นฉิงแอบลอบเดินทางมาด้วย นางไม่ได้นำาสาวใช้ติดตัวมาด้วย 

สกัคน เรื่องนี้…คดิๆ ดแูล้ว โม่อวิ๋นเฟิงกต็ดัสนิใจซกัไซ้ให้รู้คำาตอบชดัๆ เสยีก่อน

“เดก็ด ีบอกพี่รองมา เจ้าถกูกดัที่ใดกนั” นำ้าเสยีงของโม่อวิ๋นเฟิงอ่อนโยน 

รอยยิ้มอ่อนของเขาชวนให้หลงใหล

โม่อวิ๋นฉงิพูดไม่ออกจรงิๆ ทว่านิ้วเรยีวขาวของนางชี้ไปยงัยอดอกของ

ตนเอง

“เอ่อ…” โม่อวิ๋นเฟิงใบหน้าร้อนผ่าวในทนัท ีเจ้าตวัไร้คำาพดู ตำาแหน่งนั้น

เขาจนปัญญาจะตรวจอาการให้ได้ ทว่าจากที่เหลือบตามองเพียงชั่วแวบ  

ชายหนุ่มกพ็บว่ายอดอกของน้องสามบวมโตขึ้นมาไม่น้อยจรงิๆ

“เจ้ารออยู่ที่นี่ก่อน ข้าจะไปตามคนมา” โม่อวิ๋นเฟิงลุกพรวดขึ้น ทว่ายงั

ไม่ทนัหมุนตวักลบั โม่อวิ๋นฉงิกค็ว้าอกีฝ่ายเอาไว้ได้เสยีก่อน

“พี่รอง ท่านจะไปตามใครกนั” ใบหน้าของโม่อวิ๋นฉงิแดงกำ่าสลบัขาวซดี 

มอืที่คว้าโม่อวิ๋นเฟิงเอาไว้สั่นเทาน้อยๆ ราวกบัข่มกลั้นความเจบ็เอาไว้ไม่ไหว

“จื่อเหยียน” โม่อวิ๋นเฟิงรู้ว่าโม่อวิ๋นฉิงไม่ชอบหน้าซูลั่ว เพราะเหตุนี้ 

จงึไม่เอ่ยชื่ออกีฝ่ายขึ้นมา

“ไม่ได้!” โม่อวิ๋นฉิงหวีดร้องออกมา “นังแพศยาจื่อเหยียนกับซูลั่วจะ 

ซำ้าเตมิข้าสไิม่ว่า มหีรอืที่จะช่วยเหลอืข้า หรอืต่อให้นางจำาใจช่วยข้าจรงิ หากนาง

โพนทะนาเรื่องนี้ออกไปเล่า ข้ายงัจะมหีน้าอยู่บนโลกนี้อกีอย่างนั้นหรอื พี่รอง 
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ท่านจะไปตามนางไม่ได้ ไม่ได้เดด็ขาด!”

โม่อวิ๋นเฟิงลูบใบหน้าของอีกฝ่ายด้วยความกังวลและจนปัญญาอยู่ 

ในท ี“ในคณะเดนิทางนี้กม็แีค่พวกนางทั้งสองคนเท่านั้นที่เป็นสตร ีไม่ไปตาม

นางแล้วจะใหไ้ปตามใครกนัเล่า” โม่อวิ๋นเฟิงสมัผสัไปบนใบหน้าของโม่อวิ๋นฉงิ 

ก่อนจะพบว่าผิวของนางร้อนฉ่า อุณหภูมิสูงขึ้นจนน่าตกใจ นี่ไม่ใช่อุณหภูมิ 

ที่สูงขึ้นเพราะความเขนิอายเป็นแน่

“ถงึอย่างไรกห็้ามไปตามพวกนาง อกีอย่าง...พวกนางกไ็ม่รู้เรื่องอนัใด

สักอย่าง ต่อให้ตามตัวมาแล้วจะช่วยอะไรได้เล่า!” พูดจบโม่อวิ๋นฉิงก็พลัน 

รู้สกึถงึความเจบ็ปวดที่แล่นเข้ามาเป็นริ้วๆ นางสูดหายใจเยน็เยยีบด้วยความ

ปวดร้าว

โม่อวิ๋นเฟิงเองกร็ู้สกึว่าสิ่งที่โม่อวิ๋นฉงิเอ่ยมานั้นมเีหตุผลอยู่เหมอืนกนั

“ถ้าเช่นนั้น…” โม่อวิ๋นเฟิงลงัเล ชายหนุ่มสูดหายใจลกึๆ “พี่รองช่วยดู

อาการให้เจ้าดหีรอืไม่”

ฟ้าดนิเป็นพยาน โม่อวิ๋นเฟิงเป็นกงัวลอาการบาดเจบ็ของน้องสามด้วย

ใจจรงิ หาได้มคีวามคดิตำ่าช้าอื่นใดไม่ โม่อวิ๋นฉงิเองกร็ู้ดวี่านอกจากพี่รองของ

นางแล้วคงไม่มใีครช่วยเหลอืนางได้อกี ดงันั้นเจ้าตวัจงึพยกัหน้าตอบรบัอย่าง

ขดัเขนิ

“พี่รอง ท่านออกไปกำาชับให้คนเฝ้าด้านนอกเอาไว้ให้ดี หากมีคนโผล่

พรวดเข้ามาละก็…” เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของนาง โม่อวิ๋นฉิงอดไม่ได้ 

ที่จะคดิให้รอบคอบ

เรื่องนี้มีเพียงนางและพี่รองรู้กันเพียงแค่สองคน พวกเขาไม่มีทาง

แพร่งพรายออกไปแน่... คงจะไม่เกดิเรื่องที่ไม่คาดหมายขึ้น

โม่อวิ๋นเฟิงตบศรีษะตวัเอง ไฉนเขาถงึลมืเรื่องนี้ไปเสยีสนทิ ชายหนุ่ม

ก้าวยาวๆ ออกไปด้านนอก พอเหน็หวัหน้าทหารองครกัษ์กโ็บกมอืเรยีกอกีฝ่าย

ให้เข้ามาหา

“คณุชายรอง มเีรื่องใดจะสั่งขอรบั” หวัหน้าทหารองครกัษ์ค้อมตวัคารวะ
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ด้วยความเคารพ

โม่อวิ๋นเฟิงไพล่มือทั้งสองข้างไว้ด้านหลังพลางยืดตัวตรง ก่อนจะ

กระแอมออกมาด้วยนำ้าเสียงเคร่งขรึม “ข้าจะรักษาอาการป่วยให้คุณหนูสาม 

ตลอดระยะเวลานี้ห้ามผู้ใดรบกวนเดด็ขาด เจ้านำาคนมาเฝ้าไว้ด้านนอก ห้าม

ให้ใครเข้ามายุ่มย่าม เข้าใจหรอืไม่!”

ยามที่เอ่ยประโยคหลัง โม่อวิ๋นเฟิงก็ปั้นหน้าขรึม นำ้าเสียงเต็มไปด้วย

อำานาจอนัน่าเกรงขาม

“ข้าน้อยรบัทราบ!” หวัหน้าทหารองครกัษ์มสีหีน้าสำารวมในทนัท ีก่อนจะ

รบัคำาอย่างเคร่งครดั

“ออื” โม่อวิ๋นเฟิงพยกัหน้าหนกัๆ จากนั้นกห็มนุตวักลบัเข้าไปในกระโจม

แล้วปิดม่านลงอย่างแน่นหนา ทว่าชายหนุ่มกลับรู้สึกกระอักกระอ่วนอยู่ภาย 

ในใจตลอดเวลา ราวกบัว่าเขากำาลงัทำาเรื่องผดิศลีธรรมจรรยาอย่างไรอย่างนั้น 

เฮ้อ...โม่อวิ๋นเฟิงเกบ็ความคดิพลิกึพลิั่นเอาไว้ในใจ ก่อนจะก้าวเรว็ๆ ไปหยุด

อยู่ข้างกายโม่อวิ๋นฉงิ

พอเหน็โม่อวิ๋นฉงิบนฟูกนอน จติใจของโม่อวิ๋นเฟิงกด็ิ่งวูบจนสุดกู่ โม่-

อวิ๋นฉงิในยามนี้ใบหน้าขาวซดีราวกระดาษ หน้าผากชื้นไปด้วยเหงื่อ นางปรอื

สายตาเลอืนรางขึ้นมองโม่อวิ๋นเฟิง

“พี่รอง ข้าเจ็บเหลือเกิน…” โม่อวิ๋นฉิงร้องไห้สะอึกสะอื้น เสียงขาด 

เป็นห้วงๆ

“พี่รองจะช่วยรกัษาเจ้าเอง เดก็ด ี ไม่ต้องกลวั” โม่อวิ๋นเฟิงสลดัความ

คดิฟุ้งซ่านออกไปจากสมอง ก่อนจะถอดเสื้อของโม่อวิ๋นฉงิออก แม้ว่าทั้งสอง

คนจะเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกัน แต่ถึงอย่างไรก็เป็นชายหญิง โม่อวิ๋นฉิง 

ได้แต่หลุบตาไปทางอื่นอย่างกระดากอาย

พอเห็นบาดแผลที่หน้าอกของโม่อวิ๋นฉิง โม่อวิ๋นเฟิงก็ตัวแข็งทื่อไป 

โดยพลนั

“นี่…นี่มนั…” โม่อวิ๋นเฟิงตะลงึงนั “หากคาดไม่ผดิละก ็ น้องสาม เจ้า
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ต้องพษิเยวยีนยงัครึ่งก้าว”

“พิษเยวียนยังครึ่งก้าว… มันคืออะไรกัน” โม่อวิ๋นฉิงข่มกลั้นความ 

เจบ็ปวด เอ่ยถามเสยีงแผ่ว

“มนัคอื…” มนัคอืหนึ่งในยาปลุกกำาหนดัอย่างไรเล่า โม่อวิ๋นเฟิงจะมหีน้า

อธบิายเรื่องนี้กบัน้องสาวของตนเองได้อย่างไรกนั ดงันั้นเจา้ตวัเลยทำาได้เพยีง

อธิบายกว้างๆ “มันเป็นพิษที่ทำาให้เกิดภาพลวงตา หากจะว่าตามหลักแล้ว  

พิษเยวียนยังครึ่งก้าวนี้น่าจะเป็นพิษจากเขี้ยวงู แล้วไฉนถึงได้…” ที่นี่เป็น 

ยอดเขาหมิะ งูพษิจะโผล่มาจากที่ใดได้ โม่อวิ๋นเฟิงยิ่งคดิยิ่งฉงน

“พี่รอง ข้าปวดมากเลย…ถ้าท่านรู้จกัพษิชนดินี้ ท่านกต็้องรู้วธิถีอนพษิ

ใช่หรอืไม่ พี่รอง ข้าขอร้อง ท่านรบีช่วยฉงิเอ๋อร์เรว็ ข้าเจบ็ปวดเหลอืเกนิ…” 

นำ้าตาแห่งความปวดร้าวของโม่อวิ๋นฉิงไหลรินลงมาจนเปียกปอนปลอกหมอน

ไปหมด

โม่อวิ๋นเฟิงลำาบากใจเป็นที่สดุ ว่ากนัตามตรง ใช่ว่าเขาจะไม่รูว้ธิถีอนพษิ

เยวยีนยงัครึ่งก้าว หากช่วยนางถอนพษิ เขาย่อมต้องล่วงเกนิอกีฝ่ายเป็นแน่… 

หญงิที่นอนอยู่ตรงหน้าคอืน้องสาวสายเลอืดเดยีวกบัเขานะ

“พี่รอง…” โม่อวิ๋นฉงิยงัวงิวอนขอความช่วยเหลอืไม่หยุด

“พี่รองจะไปตามคนมาช่วยเจ้า!” โม่อวิ๋นเฟิงหดหู่ใจยิ่งนกั

“ท่านจะไปตามใคร” โม่อวิ๋นฉงิรูส้กึว่านางปวดร้าวจนใกล้จะขาดใจตาย

อยู่แล้ว

“หนานกงหลวิอวิ๋น!” โม่อวิ๋นเฟิงกำาหมดัแน่น “ท่านพ่อจะผูกสมัพนัธ์

ด้วยการสมรสกบัราชสกลุหนานกงมใิช่หรอื ถงึตอนนั้นหนานกงหลวิอวิ๋นกจ็ะ

เป็นพระสวามใีนอนาคตของเจ้า หากให้เขาทำาเรื่องนี้ย่อมเหมาะสมที่สุดแล้ว”

ชายหนุ่มเอ่ยออกไปเช่นนั้น…และโม่อวิ๋นฉิงก็เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้

อย่างเตม็ที่ หากโยนหน้าที่ให้หนานกงหลวิอวิ๋น แบบนี้มเิท่ากบัทำาให้ข้าวสาร

กลายเป็นข้าวสุกหรอกหรือ ถึงตอนนั้นหนานกงหลิวอวิ๋นจะเลี่ยงการสมรส 

กบันางกค็งมไิด้แน่



42
ทรราชตื๊อรัก เล่ม 6

“ได้ พี่รอง ท่านรบีไปเถดิ” รอยยิ้มผุดวาบขึ้นในแววตาของโม่อวิ๋นฉงิ 

จู่ๆ นางกร็ู้สกึว่าการถูกพษิเยวยีนยงัครึ่งก้าวอะไรนี่กเ็ป็นเรื่องดเีหมอืนกนั

ดวงตานิ่งเรียบของโม่อวิ๋นเฟิงปรายมองโม่อวิ๋นฉิง พอเห็นสีหน้า 

เขินอายของอีกฝ่ายแล้วก็อดตกใจไม่ได้… นางคงไม่ได้ลอบวางยาพิษตัวเอง 

จากนั้นกจ็งใจให้เขาไปตามหนานกงหลวิอวิ๋น แล้วก…็ โม่อวิ๋นเฟิงแทบไม่กล้า

คดิอะไรอกี ได้แต่ก้าวยาวๆ ออกจากกระโจมไป

โม่อวิ๋นเฟิงแทบจะเหาะละลิ่วมายงักระโจมของหนานกงหลวิอวิ๋น ทว่า

ภายในกลับว่างเปล่า เขาเรียกตัวองครักษ์ผู้หนึ่งมาไต่ถาม ถึงได้รู้ว่าเมื่อคืน

หนานกงหลวิอวิ๋นไม่ได้อยูท่ี่กระโจมของตวัเอง แต่อกีฝ่ายไปอยูก่บัซลูั่วตลอด

ทั้งคนื ด้วยเหตุนี้โม่อวิ๋นเฟิงจงึพรวดพราดตามไปที่กระโจมของซูลั่ว พอเดนิ

มาถงึด้านหน้ากระโจม เขากเ็หน็ซูลั่วเฝ้าอยู่ด้านนอก

“ท่านพี่หนานกงเล่า” โม่อวิ๋นเฟิงเอ่ยถามขึ้นโดยไม่อ้อมค้อม

ซลูั่วเหลอืบตามองอกีฝ่ายด้วยแววตาเรยีบเรื่อย นำ้าเสยีงของนางเฉยชา

และเยอืกเยน็ “เขากำาลงัอยูใ่นช่วงหวัเลี้ยวหวัต่อของการฝึกฝน ห้ามใครรบกวน

เดด็ขาด คุณชายรองมธีุระอนัใดร”ึ

“ข้าจะเข้าไปพบเขา!” โม่อวิ๋นเฟิงเปิดม่านกั้นอย่างไม่รรีอ

มุมปากของซูลั่วยกสูงขึ้นเป็นเชิงกึ่งยิ้ม นางเดินเนิบนาบมาหยุดอยู่

ที่ทางเข้ากระโจม กระบี่เฉงิอิ่งปรากฏขึ้นในมอืข้างหนึ่ง “ข้าบอกแล้วว่าห้ามใคร

รบกวนหนานกงเดด็ขาด”

“เจ้า…” โม่อวิ๋นเฟิงคิดไม่ถึงเลยว่าสตรีท่าทางบอบบางที่พบเมื่อวาน  

วนันี้กลบัดูแขง็กล้าถงึเพยีงนี้

ซลูั่วยนืนิ่งอยูท่ี่เดมิ ไม่หลกีให้แม้เพยีงครึ่งก้าว น่าขนัชะมดั เวลาเช่นนี้

จะหลกีให้ได้อย่างไร หากนางหลกีทางให้ มเิท่ากบัประเคนบรุษุของตนให้ผูอ้ื่น

หรอกหรอื นางโง่ถงึขนาดนั้นหรอืไรกนั

“เรื่องเกี่ยวพันกับความเป็นความตาย แม่นางซูช่วยหลีกทางด้วย!”  

โม่อวิ๋นเฟิงปัดซูลั่วไปอกีทาง
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แต่ที่เขาคาดไม่ถงึกค็อื ซลูั่วไม่ได้ขยบัเขยื้อนเลยแม้เพยีงนดิ ทว่ากระบี่

ในมอืของนางราวกบัมจีติวญิญาณ ฟิ้ว... มนัพุ่งทะยานออกมาแล้วปาดเข้าที่

ลำาคอของโม่อวิ๋นเฟิงอย่างเฉยีบขาด

“กระบี่เล่มนี้…” โม่อวิ๋นเฟิงไม่ทนัระวงัตวัเกอืบถูกกระบี่แทงสิ้นลายลง

เสยีแล้ว หลงัจากที่หลบเลี่ยงได้อย่างหวุดหวดิ คุณชายรองสกุลโม่กถ็อยวูบ

ไปด้านหลงัหนึ่งก้าวอย่างกริ่งเกรง

กระบวนท่านี้ของซูลั่วทำาเอาโม่อวิ๋นเฟิงตระหนกขึ้นมา เพราะชายหนุ่ม

คาดไม่ถึงว่าซูลั่วไม่เพียงแต่มีสัตว์วิเศษที่แข็งแกร่งถึงสองตัว ในมือของนาง

ยังมีกระบี่วิเศษเปี่ยมวิญญาณอีกเล่มหนึ่งด้วย โม่อวิ๋นเฟิงรู้สึกหวาดหวั่นขึ้น

ในใจ ถ้าเขาประลองยทุธ์กบัซูลั่ว หญงิสาวยงัไม่ต้องลงมอืเองด้วยซำ้า แค่อาศยั

ไพ่ตายที่นางมีอยู่ในมือมากมายเหล่านั้น แม้แต่เขาซึ่งเป็นผู้มียุทธ์ขั้นเก้า 

ต่อให้สู้สุดกำาลังก็ไม่แน่ว่าจะเอาชนะอีกฝ่ายได้ พอคิดเช่นนี้แล้วโม่อวิ๋นเฟิงก็ 

หวาดกลวัซูลั่วอยู่ในใจลกึๆ

สิ่งที่ซูลั่วต้องการกค็อืทำาให้โม่อวิ๋นเฟิงกริ่งเกรงนางนั่นเอง ขอเพยีงแค่

เขารู้สกึกริ่งเกรงนาง อกีฝ่ายย่อมไม่กล้าทำาสิ่งใดบุ่มบ่ามเป็นแน่ แบบนี้นางก็

จะซื้อเวลาเพื่อให้หนานกงหลวิอวิ๋นฟื้นคนืพลงัยุทธ์ได้มากขึ้น ตอนนี้สิ่งที่ซูลั่ว

ต้องการมากที่สดุกค็อืเวลา และสิ่งที่นางจำาเป็นต้องทำามากที่สดุกค็อื ‘ยื้อเวลา’

หลังจบไปหนึ่งกระบวนท่า ซูลั่วเก็บกระบี่เฉิงอิ่ง มองโม่อวิ๋นเฟิงด้วย

สหีน้าคล้ายยิ้มแต่ไม่ยิ้ม “คุณชายรอง ดูท่าแล้วท่านคงไม่ได้ยนิดตี้อนรบัเรา

ไปเป็นแขกที่วังเว่ยยังอย่างที่ปากพูดกระมัง ในเมื่อเป็นแบบนี้ ถ้าเช่นนั้นเรา 

กค็งไม่ต้องไปวงัเว่ยยงัอกีแล้ว”

“ถูกต้อง พวกเราไม่ไปวงัเว่ยยงัแล้ว!” ไม่รู้ว่าเป่ยเฉนิอิ่งโผล่พรวดมา

จากที่ใด ชายหนุ่มถลงึตาใส่โม่อวิ๋นเฟิงด้วยความขุ่นขึ้ง

“นั่นส ิ เดมิทเีรากห็าได้อยากเดนิทางไปวงัเว่ยยงัไม่ ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้า

เป็นคนออกปากเชิญ ใครจะอยากไปกัน ฮึ! ในเมื่อเป็นแบบนี้ ถ้าเช่นนั้นก็ 

ไม่ต้องไปวงัเว่ยยงัอกี” จื่อเหยยีนเชดิคางขึ้นพลางปรายตามองโม่อวิ๋นเฟิงอย่าง
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โอหงั

วินาทีนั้นโม่อวิ๋นเฟิงรู้สึกเหมือนศีรษะของเขาพองขยายขึ้นมา ก่อน 

หน้านี้ลำาบากแทบตายกว่าจะเชื้อเชญิคนเหล่านี้ให้เดนิทางไปด้วยกนัได้ มาตอนนี้

บอกว่าจะไม่ไป แบบนี้เขามิเสียหายย่อยยับหรือไร จากกระบวนท่าเมื่อครู่ 

ของซลูั่ว หากว่าต้องใช้กำาลงักนัจรงิๆ แม้ว่าจะสามารถมชียัเหนอือกีฝ่ายได้ แต่ 

วงัเว่ยยงักต็้องเสยีหายไปมากมายอยู่ดี

หลงัจากใคร่ครวญดแีล้ว โม่อวิ๋นเฟิงกจ็ำาต้องยอมรบัความจรงิ เขาฝืน

ยิ้มเฝื่อนออกมา ก่อนจะยกสองมอืขึ้นขอขมา “น้องสาวของข้าจู่ๆ กป็่วยด้วย

โรคประหลาด ข้าจงึร้อนใจเกนิไป เมื่อครู่เสยีมารยาทออกไป ขอทุกท่านอย่า

ถอืสา”

“หนานกงหาได้รู้วธิกีารรกัษาคนป่วยไม่” ซูลั่วเอ่ยขึ้นอย่างเยน็ชา

“ถูกต้องๆ ข้าทราบด”ี โม่อวิ๋นเฟิงทำาได้เพยีงโยนความคดิที่จะเปลี่ยน

ข้าวสารให้เป็นข้าวสุกทิ้งไป ก่อนจะผละมาอย่างจนปัญญา เป่ยเฉินอิ่งที่เห็น

อกีฝ่ายรบีร้อนจากไปแบบนั้นกอ็ดสงสยัขึ้นไม่ได้

“โม่อวิ๋นเฟิงเป็นอะไรไป หรือเขามาเพื่อหยั่งเชิงพี่รอง?” เป่ยเฉินอิ่ง 

กระซบิถามซูลั่วเสยีงตำ่า

“มิใช่เช่นนั้น” ซูลั่วกลอกตาไปมา แววตาแฝงรอยยิ้มหัว จากนั้นก ็

กระซบิตำ่าๆ ข้างหูเป่ยเฉนิอิ่งและจื่อเหยยีน

“พรืด...” ซูลั่วเล่ามาได้เพียงครึ่ง ทั้งสองคนก็พ่นเสียงหัวเราะออกมา 

สหีน้าของเป่ยเฉนิอิ่งดเูกนิจรงิ เจ้าตวักมุท้องเอาไว้แล้วหวัเราะจนแทบสิ้นเรี่ยว

สิ้นแรง

“โอย...โอย ท้องข้า…จะเป็นตะครวิอยูแ่ล้ว” เป่ยเฉนิอิ่งหวัเราะจนหายใจ

ไม่ทนั เขาเอ่ยขึ้นด้วยนำ้าเสยีงร้ายกาจ “พี่สะใภ้ ลูกไม้นี้ของท่านเหี้ยมโหดนกั

แต่ข้าชอบ…ชอบใจเหลอืเกนิ”

“มันจะกระไรนักเชียว แค่นิดหน่อยเท่านั้น รออีกเดี๋ยวเถิด พวกเจ้า 

จะได้ดูละครสนุกๆ” ซูลั่วตบมอืพลางยิ้มอย่างลกึลบัเจ้าเล่ห์
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“ยงัมตีอ่อกีหรอื” จื่อเหยยีนรูส้กึสนุกขึ้นมาเช่นกนั นางรูอ้ยูแ่ลว้วา่หาก

อยูข้่างกายลั่วลั่วย่อมต้องมเีรื่องสนกุๆ มากมายรอนางอยูแ่น่นอน แบบนี้สนกุ

กว่านั่งซมึกะทอือยู่ที่เมอืงเลี่ยนอวี้มากนกั

“อือ รับรองว่าหลังจากนี้จะยิ่งมีสีสันกว่าเดิม” ซูลั่วเอ่ยขึ้นด้วยความ

มั่นใจ คำาพดูของนางกระตุน้ความตื่นเต้นของเป่ยเฉนิอิ่งและจื่อเหยยีน สองคน

ได้แต่รบเร้าซูลั่วไม่หยุด

“เอาอย่างนี้แล้วกนั พวกเจ้าสองคนตามข้ามา พวกเราค่อยๆ เดนิไป 

น่าจะได้เวลาแล้ว” ซูลั่วหวัเราะอย่างคนที่มแีผนการในใจพลางสั่งความสหาย

ทั้งคู่

หนานกงหลิวอวิ๋นยังคงเก็บตัวอยู่ในกระโจม ดังนั้นซูลั่วจึงทิ้งกระบี่ 

เฉิงอิ่งเอาไว้ ทั้งกระบี่เฉิงอิ่งและกระบี่ชื่อเซียวล้วนเป็นกระบี่ที่มีจิตวิญญาณ 

หากเกิดอันตรายใดๆ ขึ้นมา มันก็สามารถเข้าต่อสู้ได้ด้วยตนเองทุกเมื่อ ซำ้า

พลงัยุทธ์ของพวกมนักแ็ก่กล้ามใิช่น้อย ด้วยเหตนุี้ซูลั่วจงึไม่กงัวลกบัหนานกง

หลวิอวิ๋นสกัเท่าไรนกั

เวลานี้โม่อวิ๋นเฟิงรูส้กึสบัสนใจอย่างยิ่ง พษิเยวยีนยงัครึ่งก้าวออกฤทธิ์

รวดเรว็มาก หากไม่รบีรกัษาต้องเสยีชวีติลงในสามชั่วยาม เรยีกได้ว่าเป็นยาพษิ

ประหลาดรุนแรงเลยทีเดียว แต่วิธีถอนพิษนั้นหาได้ยากเย็นไม่ แค่ต้อง 

ดูดพิษออกมา จากนั้นก็ดื่มโอสถบรรเทาอาการก็พอจะรักษาให้หายได้แล้ว 

ทว่าปัญหาตอนนี้คือ…บาดแผลของโม่อวิ๋นฉิงอยู่ที่ยอดอกของนาง สำาหรับ

อิสตรีแล้วมันเป็นตำาแหน่งที่อ่อนไหวเป็นพิเศษ…จะให้ใครมาดูดพิษให้ได้เล่า 

โม่อวิ๋นเฟิงคิดจนปวดหัว เขาเคยคิดว่าจะหาองครักษ์สักคนมาดูดพิษให้  

จากนั้นกป็ิดปากมนัผู้นั้นเสยี ทว่าน้องสาวของเขากต็้องแปดเปื้อนอยู่ด…ี

โม่อวิ๋นเฟิงคิดหาวิธีอื่นไม่ออกจริงๆ จำาใจต้องกลับไปยังกระโจมของ

โม่อวิ๋นฉงิเพยีงลำาพงั

“พี่รอง ท่านพี่หนานกงเล่า…” ยามนี้ใบหน้าของโม่อวิ๋นฉิงเปียกชื้นไป
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ด้วยเม็ดเหงื่อ สติของนางเลื่อนลอย ทว่าในใจกลับจดจ่ออยู่แต่กับหนานกง

หลวิอวิ๋น เพราะเหตุนี้เจ้าตวัจงึฝืนไม่ให้ตนเองหมดสตไิป

“หนานกง…เขา...เขากำาลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการฝึกฝนพลัง 

ดงันั้นจงึไม่สะดวกที่จะแวะมา” โม่อวิ๋นเฟิงเอ่ยคำาพูดของซูลั่วออกมา

โม่อวิ๋นฉงิหน้าม่อยลงในทนัท ี“ท่านพี่หนานกง…ทำาไมถงึทำาแบบนี้” เรื่อง

เกี่ยวพันกับความเป็นความตายของนาง ทว่าหนานกงหลิวอวิ๋นกลับไม่ยอม

ช่วยเหลอื

“พี่รอง…ข้าใกล้จะตายแล้ว…ใช่หรอืไม่ ข้าเจบ็ปวด เจบ็ปวดเหลอืเกนิ…” 

โม่อวิ๋นฉงิสะอื้นแผ่วเบา นางรู้สกึว่าหน้าอกของนางบวมเป่งจนจะตายอยู่แล้ว 

เจบ็ปวดมากเหลอืเกนิ

โม่อวิ๋นเฟิงขบกรามแน่น ฝ่ามือทั้งสองข้างกำาเข้าหากัน ชายหนุ่มสูด 

ลมหายใจลกึ “น้องสาม ไม่ต้องกลวั พี่รองจะช่วยเจ้าเอง!” โม่อวิ๋นเฟิงตดัสนิใจ

ได้ในที่สุด เขาก้าวขึ้นมาข้างหน้า เลกิผ้าห่มที่คลุมกายโม่อวิ๋นฉงิออก ก่อนจะ

โน้มตวัลงไปอย่างชนดิตายเป็นตาย…

ตอนที่โม่อวิ๋นเฟิงกำาลังดูดพิษให้โม่อวิ๋นฉิงด้วยความสับสนใจอยู่นั้น 

ทางด้านซูลั่วก็อุ้มจิ้งจอกเทพเก้าหางเอาไว้ในอ้อมแขน พลางเดินตรงมายัง

กระโจมของโม่อวิ๋นฉงิ

กระโจมของโม่อวิ๋นฉงิอยูไ่ม่ไกลจากกระโจมของนางนกั เพยีงครูเ่ดยีว

กเ็ดนิมาถงึ พอเหน็องครกัษ์ทั้งสี่นายที่เฝ้าอยู่ด้านนอก มุมปากของซูลั่วกผ็ุด

รอยยิ้มเจ้าเล่ห์

“พี่สะใภ้ รอยยิ้มของท่านทำาไมชวนให้ขนลุกขนพองเช่นนี้” เป่ยเฉนิอิ่ง

ร้องออกมา

“แค่นี้จะกระไรกันเชียว เดี๋ยวละครที่เจ้าจะได้เห็นนี่ละถึงจะเรียกว่า

ขนลกุขนพอง” ซลูั่วค้อนขวบัใส่อกีฝ่าย จากนั้นกก็ระซบิแผ่วเบากบัจิ้งจอกเทพ

เก้าหาง

เมื่อคนืมงักรเทพน้อยทำาภารกจิลุล่วงไปแล้ว แต่ซูลั่วกเ็กรงว่าโม่อวิ๋น-
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ฉงิจะจำามนัได้ ดงันั้นครั้งนี้จงึเปลี่ยนเป็นจิ้งจอกเทพเก้าหางแทน เพราะอย่างไร

เสยี สตัว์วเิศษทั้งสองตวันี้กฉ็ลาดเป็นกรดอยู่แล้ว

พอได้รับคำาสั่งจากซูลั่ว จิ้งจอกเทพเก้าหางก็กระโดดดึ๋งดั๋งเข้าไปใน

กระโจมของโม่อวิ๋นฉงิทนัที

“โอ๊ะ! จิ้งจอกเทพเก้าหางของข้า อย่าวิ่งไปไหนนะ” ซูลั่วทำาหน้าถอดสี

ได้ในพรบิตา เสยีงร้องตกใจของนางฟังดูเหมอืนจรงิยิ่งนกั จากนั้นหญงิสาว 

กว็ิ่งตามไปตดิๆ ยงัทศิทางเดยีวกบัจิ้งจอกเทพเก้าหาง

จื่อเหยยีนกระทุง้ศอกใส่เป่ยเฉนิอิ่ง “ยงัมวัตะลงึอะไรอยู ่รบีตามไปเรว็

เข้า” พูดจบนางกก็้าวยาวๆ ตามหลงัซูลั่วไป

สหีน้าเป่ยเฉนิอิ่งดูสนุกและตื่นเต้นขึ้นมาทนัท ี ในที่สุดเขากเ็ข้าใจแล้ว

ว่าซลูั่วพาพวกเขามาที่นี่ทำาไมกนั แค่คดิถงึฉากเหตกุารณ์เร่าร้อนที่จะได้เหน็… 

เป่ยเฉนิอิ่งกร็ูส้กึเลอืดลมแล่นพล่านไปทั้งกาย ชายหนุม่วิ่งตามหญงิสาวทั้งสอง

ไปด้วยความเรว็ปานเหาะ

จิ้งจอกเทพเก้าหางเคลื่อนไหวรวดเร็วปานสายฟ้า องครักษ์ทั้งสี่ที่เฝ้า

อยูด้่านนอกกระโจมของโม่อวิ๋นฉงิรู้สกึเหมอืนตาลายขึ้นมาในวนิาททีี่เงาสขีาว

ปรากฏวาบขึ้น พอลมืตาขึ้นอกีครั้งกไ็ม่เหน็อะไรเสยีแล้ว

“อ๊ะ! เจ้าจิ้งจอกเทพเก้าหางของข้า” ซูลั่วพุ่งตัวเข้าไปด้านในกระโจม 

โม่อวิ๋นฉงิด้วยความเรว็สูงสุด

“แม่นางซ ูที่นี่เป็นกระโจมของคุณหนสูาม ท่านจะเข้าไปไม่ได้…” หวัหน้า

ทหารองครกัษ์ปฏบิตัติามคำาสั่งจากโม่อวิ๋นเฟิงเป็นอย่างด ีหนึ่งในนั้นรบีเข้ามา

ขวางหน้าเอาไว้

ทว่าจังหวะที่ก้าวเข้ามา เป่ยเฉินอิ่งก็แทรกกลางระหว่างเขากับซูลั่ว 

เสยีก่อน ชายหนุ่มดกัองครกัษ์ผู้นั้นเอาไว้ ขณะที่จื่อเหยยีนซึ่งอยูอ่กีด้านกเ็ข้ามา

ขวางองครกัษ์ที่เหลอืเช่นกนั

ซูลั่วกระชากผ้าม่านด้านหน้ากระโจมออกอย่างรวดเร็วปานลูกธนู  

จากนั้นกย็ื่นหน้าเข้าไป...
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ในเวลาเดยีวกนันี้ โม่อวิ๋นเฟิงกำาลงัดดูพษิให้โม่อวิ๋นฉงิที่นอนอยูบ่นฟกู 

ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมาด้วยความงงงวย ตอนที่เห็นซูลั่ว เจ้าตัวก็สะดุ้งเฮือก 

แต่ใครจะรู้ว่าท่าทางของซูลั่วกลบัดูตกใจมากกว่าเขาเป็นร้อยเท่าพนัเท่า!

“อ้าๆๆ!” ซลูั่วทำาราวกบัได้รบัความสะเทอืนใจอย่างหนกั นางปิดดวงตา

ทั้งคูเ่อาไว้พลางร้องออกมาดงัลั่น เสยีงร้องของซูลั่วดงัก้องไปทั่วบรเิวณ ทำาเอา

แผ่นดนิสะท้าน ภูเขาสะเทอืน พลงัเสยีงกงัวานไปไกล ในอาณาบรเิวณร้อยลี้

ต่างก็ได้ยินเสียงร้องของนางอย่างชัดเจน แล้วนับประสาอะไรกับคนที่อยู ่

ล้อมรอบกระโจมเล่า

“เป็นอะไร เกดิอะไร เกดิอะไรขึ้น” เป่ยเฉนิอิ่งแสดงออกมาอย่างสมจรงิ 

เขาสะบัดลูกเตะใส่หัวหน้าทหารองครักษ์จนฝ่ายนั้นกระเด็นเข้าไปในกระโจม 

ก่อนตัวเองจะพรวดพราดตามเข้าไปอีกคน แค่พริบตา ทุกคนที่อยู่ด้านนอก 

กก็รูเข้ามาอยู่ภายในกระโจมของโม่อวิ๋นฉงิ

“อ๊ะ! เป่ยเฉินอิ่ง จื่อเหยียน พวกเจ้ารีบไป รีบไปเร็วๆ” ซูลั่วดึงไม ้

ดงึมอืเป่ยเฉนิอิ่งและจื่อเหยยีนด้วยท่าทางตระหนก หวงัจะลากอกีฝ่ายออกวิ่งไป

ด้วยกนั

เป่ยเฉินอิ่งที่เห็นภาพเหตุการณ์ตรงหน้าได้แต่ยืนตัวแข็งทื่อราวกับ 

รูปปั้น ไม่ว่าซูลั่วจะผลกัจะดนัอกีฝ่ายขนาดไหน เขากย็นืนิ่งไม่ขยบัอยู่เช่นนั้น

เป่ยเฉนิอิ่งผู้รกัการแสดงเป็นชวีติจติใจเบกิตามองโม่อวิ๋นเฟิง จากนั้น

ก็ชี้หน้าอีกฝ่ายแล้วคำารามลั่นออกมา “เจ้า...เจ้า...เจ้าสัตว์นรก! เจ้าทำาอะไร 

น้องสาวของเจ้า”

ตอนนี้โม่อวิ๋นเฟิงที่เห็นกลุ่มคนทั้งหมดบุกเข้ามาในกระโจมก็อับอาย

แทบตายอยู่แล้ว พอมาได้ยินคำาประณามของเป่ยเฉินอิ่ง ก็ยิ่งรู้สึกเหมือนมี

ก้อนเลอืดมาจุกอยู่ที่ลำาคอจนเกอืบจะกระอกัออกมา

เป่ยเฉินอิ่งก้าวพรวดๆ เข้าไปคว้าตัวโม่อวิ๋นเฟิงขึ้นมา ก่อนจะตะโกน

โวยวายดังลั่น “โม่อวิ๋นเฟิง! เจ้าสัตว์นรก! นางเป็นน้องสาวของเจ้านะ เป็น 

น้องสาวร่วมอุทรมารดาเดยีวกนั เจ้ากำาลงัทำาอะไรนาง”



ซูเสี่ยวหน่วน : เขียน  ยูมิน : แปล
49

โม่อวิ๋นเฟิงถูกเป่ยเฉนิอิ่งหิ้วคอขึ้นมาอย่างไม่ทนัรู้เนื้อรู้ตวั

จื่อเหยยีนที่ยนืดูอยู่ข้างๆ จนด้วยคำาพูดเตม็ท ีเป่ยเฉนิอิ่งชกัจะแสดง

ละครเกนิจรงิไปหน่อยแล้วกระมงั เขาคดิว่าตวัเองเป็นว่าที่สามขีองโม่อวิ๋นฉงิ

หรอืไรกนั คำาต่อว่าต่อขานราวกบัเป็นเรื่องของตวัเองอย่างไรอย่างนั้น ดงันั้น

จื่อเหยยีนจงึค่อยๆ ลอบกระตุกแขนเสื้อของเป่ยเฉนิอิ่งเอาไว้เป็นสญัญาณว่า

อย่าให้เกนิจรงิไปนกั เท่านี้กม็ากพอแล้ว

ยามนี้สภาพภายในกระโจมเตม็ไปด้วยความสบัสนอลหม่าน โม่อวิ๋นฉงิ

นอนเปลือยท่อนบนอยู่เช่นนั้น ยอดปทุมถันของนางบวมเป่งและกลายเป็น 

สีม่วงชำ้า นางในยามนี้อยู่ในภาวะหมดสติ ไม่รับรู้เหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้น 

ตรงหน้าทั้งสิ้น นบัว่าโชคดทีี่นางหมดสตไิปเสยีก่อน ไม่อย่างนั้นมหีวงัหญงิสาว

ได้โขกศรีษะให้สิ้นลมเพราะความอบัอายเป็นแน่

เวลานี้ทหารองครกัษ์ที่อยูด้่านนอกพากนัมองเหตกุารณ์ด้านในกระโจม

ด้วยสายตาตกตะลงึ แม้แต่หวัหน้าองครกัษ์กย็งัตะลงึพรงึเพรดิ!

จงัหวะนั้นเอง ซูลั่วกว็ิ่งไปดงึตวัเป่ยเฉนิอิ่งเอาไว้ “เสี่ยวอิ่งจอื พวกเรา

รบีไปกนัเถดิ นี่เป็นเรื่องในครอบครวั พวกเราสอดมอืไปยุ่งได้เสยีที่ไหนกนั”

“แต่ว่า...! เจอปัญหาแล้วไม่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือหาใช่วิถีชายชาตรีไม่” 

เป่ยเฉินอิ่งเชิดใบหน้าหล่อเหลาขึ้นพลางเอ่ยด้วยนำ้าเสียงผดุงคุณธรรม  

“อกีอย่าง...โม่อวิ๋นเฟิงทำาเรื่องเช่นนี้ลงไป ช่างเสื่อมเสยีชื่อเสยีงของวงศ์ตระกลู

โดยแท้ หากเรื่องนี้แพร่ออกไปแล้วละก…็”

“แพร่ออกไปอะไรกนัเล่า เจ้าไม่กลวัว่าอกีฝ่ายจะปิดปากเจ้าก่อนหรอืไร” 

ซูลั่วทุบแขนของอีกฝ่ายอย่างเคืองๆ “รีบปล่อยมือเร็ว เจ้าบีบคอคุณชายโม ่

จนใกล้จะหมดลมหายใจอยู่แล้ว”

“แต่ว่า…” เป่ยเฉนิอิ่งทำาคอแขง็ ตั้งท่าจะเอ่ยกบัซูลั่วด้วยเหตุผล

ทว่าซูลั่วกลบัดงึดนัไม่ฟัง นางโพล่งออกมา “เรื่องพรรค์นี้ย่อมเกดิขึ้น

จากความสมคัรใจ หมจูะหาม เจ้าเอาคานมาสอดเพื่ออะไรกนั ไม่แน่ว่าอกีฝ่าย

อาจกำาลงัต่อว่าเจ้าอยู่ในใจว่าสอดมอืยุ่งไม่เข้าเรื่องกเ็ป็นได้”
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เป่ยเฉนิอิ่งกระจ่างแจ้งขึ้นมาโดยพลนั เขาคลายมอืที่กุมคอเสื้อของโม่

อวิ๋นเฟิงออก ก่อนจะช่วยปัดรอยยับย่นบนเนื้อผ้าเบาๆ “ที่แท้ก็ยินยอม

พร้อมใจนี่เอง ถ้าเช่นนั้นข้าก็… หึๆ ข้าวุ่นวายเกินไปนี่เอง เชิญพวกเจ้าต่อ 

ได้เลย เชญิๆ”

เป่ยเฉนิอิ่งปล่อยตวัโม่อวิ๋นเฟิง แล้วกต็ั้งท่าจะเดนินำาซลูั่วและจื่อเหยยีน 

ออกจากกระโจมไป

“พวกเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ!” จงัหวะนั้นเองที่โม่อวิ๋นเฟิงเพิ่งได้สต ิเขารบี

เรียกอีกฝ่ายเอาไว้ ขณะเดียวกันก็คว้าผ้าห่มคลุมร่างของโม่อวิ๋นฉิงอย่าง 

รวดเรว็

“อะไรกนั คุณชายรอง เจ้าคดิจะสงัหารคนปิดปากเช่นนั้นจรงิๆ หรอื” 

เป่ยเฉินอิ่งหมุนตัวกลับมาอย่างยโส สองมือกอดอก เลิกคิ้วพลางปรายตา 

มองอกีฝ่ายอย่างคนที่สูงส่งกว่า

โม่อวิ๋นเฟิงหน้าตงึ ใบหน้าดำาคลำ้าแทบจะคั้นนำ้าหมกึได้ ทว่าเจ้าตวักย็งั

ต้องอธิบายออกมา “พวกเจ้าเข้าใจเหตุการณ์เมื่อครู่ผิดไปแล้ว เมื่อครู่ข้า… 

กำาลงัช่วยฉงิเอ๋อร์รกัษาอาการบาดเจบ็”

เป่ยเฉนิอิ่งยิ้มกริ่ม “อ้อ รกัษาอาการบาดเจบ็ นั่นสนิะ พวกเราเข้าใจ

แล้ว” พูดจบกห็นักลบัแล้วเดนิจากไปอกีครั้ง

โม่อวิ๋นเฟิงรั้งอีกฝ่ายเอาไว้โดยเร็ว หากปล่อยให้พวกของเป่ยเฉินอิ่ง 

จากไป ความเข้าใจผดินี้คงไม่อาจแก้ไขได้อกีตลอดกาล

“ตำาแหน่งที่ฉิงเอ๋อร์บาดเจ็บค่อนข้างเฉพาะเจาะจง เพราะฉะนั้นก็เลย 

ดูเหมอืน…แบบนั้น” โม่อวิ๋นเฟิงส่งสายตาเป็นเชงิว่า ‘อย่างที่พวกเจ้าเข้าใจ’

เป่ยเฉนิอิ่งพยักหน้า สีหน้าของเขาเคร่งขรึม ก่อนจะเอ่ยออกมาด้วย 

นำ้าเสยีงจรงิจงั “ออืๆ พวกเราเข้าใจด”ี

“เป่ยเฉนิ…” โม่อวิ๋นเฟิงแทบจะรำ่าไห้ ไฉนเขาถงึรู้สกึว่ายิ่งอธบิายกย็ิ่ง

ฟังดูไม่เข้าท ีความรู้สกึเยี่ยงนี้เลวร้ายเหลอืเกนิ

เปย่เฉนิอิ่งตบไหล่อกีฝ่าย ท่าทางสุขมุขึ้น “น้องโม่ หน้าอกของน้องสาว
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เจ้ามพีษิจรงิๆ ด้วย ดรูมิฝีปากเจ้าเสยีส ิบวมเป่งราวกบักุนเชยีงเชยีว ครั้งหน้า

หากจะลกักนิขโมยกนิกอ็ย่าลมืฆ่าเชื้อ ทำาความสะอาดให้ดกีแ็ล้วกนั” พูดจบ

ชายหนุ่มกพ็าซูลั่วและจื่อเหยยีนเดนิจากไปอย่างสง่าผ่าเผย

โม่อวิ๋นเฟิงได้ยินเช่นนั้นก็ทั้งร้อนใจทั้งขุ่นขึ้ง คำาพูดสุดท้ายของเป่ย- 

เฉนิอิ่งแสดงออกชดัเจนว่าอกีฝ่ายยงัคงเข้าใจเขาผดิอยู่ ฟ้าดนิเป็นพยาน เขา

หาได้กระทำาการตำ่าช้าสามานย์เช่นนั้นไม่ โม่อวิ๋นเฟิงยิ่งคดิกย็ิ่งร้อนใจ สดุท้ายก็

กระอกัเลอืดออกมาอย่างข่มกลั้นเอาไว้ไม่อยู่

“คุณชายรอง!” หวัหน้าทหารองครกัษ์ร้องขึ้นมาอย่างตระหนก ยามนี้

ในใจของเขาทั้งกริ่งเกรงและหวาดกลวัอย่างหนกั หากเป็นไปได้เขากอ็ยากจะ

หนไีปให้ไกล ยิ่งไกลยิ่งด ีไม่ขอพบเจอคนสกุลโม่อกีต่อไป

เสียงเรียกขานนั้นทำาให้โม่อวิ๋นเฟิงนึกถึงหัวหน้าทหารองครักษ์ขึ้นมา

ทนัใด

พลั่ก! โม่อวิ๋นเฟิงสะบดัฝ่ามอืออกไปอย่างหนกัหน่วง ปากกค็ำารามลั่น

ออกมา “ข้าบอกให้พวกเจ้าเฝ้าหน้ากระโจมเอาไว้ไม่ใช่หรือไร พวกเจ้ามัว 

ทำาอะไรกนัอยู่! ทำาไมถงึปล่อยให้คนพรวดพราดเข้ามาได้! ว่าอย่างไร!”

โม่อวิ๋นเฟิงในยามนี้หาได้มีทีท่าอ่อนน้อมหรือพยายามแก้ไขความผิด

เหมอืนตอนที่อยู่ต่อหน้าเป่ยเฉนิอิ่งเมื่อครู่ไม่ บดันี้คณุชายรองสกลุโม่มสีหีน้า

บิดเบ้ถมึงทึงจนทำาให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกหวาดหวั่นสะท้านทรวง คำาพูดของเขา

แต่ละประโยคมาพร้อมกับกำาปั้นที่กระแทกเข้าร่างกายหัวหน้าทหารองครักษ์ 

หลังจากปล่อยหมัดทั้งสี่ออกไป กะโหลกของหัวหน้าทหารองครักษ์ก็ปริร้าว 

เจ้าตวัเบกิตากว้าง ก่อนจะสิ้นลมไปทั้งๆ ที่ดวงตาเบกิโพลง

“ไหนจะพวกเจ้าทั้งสามคนอีก!” โม่อวิ๋นเฟิงยังไม่หายเกรี้ยวกราด  

เขาสะบดัลูกเตะใส่คนที่เหลอือย่างโมโห

“คุณชายรอง โปรดไว้ชีวิตด้วย คุณชายรอง พวกเราไม่เห็นอะไร 

ทั้งนั้น!”

“คุณชายรอง พวกเรารบัรองว่าจะไม่เอ่ยคำาใดออกไปทั้งสิ้น!”
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“คุณชายรอง พวกเราจะยนืเคยีงข้างท่านอย่างแน่นอน จะช่วยพสิูจน์

ว่าท่านและคุณหนูสามเป็นผู้บรสิุทธิ์!”

องครกัษ์ทั้งสามตกใจจนใบหน้าซดีเผอืด วาจาที่เอ่ยออกมาจงึฟังดูไม่

เข้าทนีกั คำาพดูแตล่ะคำานั้นแท้จรงิแล้วล้วนเป็นสญัญาณบอกใบ้ให้โม่อวิ๋นเฟิง

ต้องกำาจดัทั้งหมดทิ้งอย่างไม่มทีางเลอืก

โม่อวิ๋นเฟิงโกรธจดั ตอนที่คดิจะซดัฝ่ามอืใส่อกีฝ่ายให้ตายไปเสยี ทนัใด

นั้นกร็ู้สกึว่าบรเิวณภายนอกเงยีบกรบิ… พอหนักลบัไปมอง ชายหนุ่มกโ็มโห

จนเกอืบจะกระอกัเลอืด ไฉนถงึได้มทีหารมากมายมาออกนัแน่นอยู่ด้านหน้า

กระโจมเช่นนี้ จู่ๆ พวกมนัมารุมดูอะไรกนั

ตอนที่โม่อวิ๋นเฟิงกำาลังขุ่นขึ้งอยู่นั้น เขาก็เห็นพวกทหารที่เหลือพากัน

ถอือาวุธวิ่งตรงเข้ามา “คุณชายรอง! นกัฆ่าเล่า? นกัฆ่าอยู่ที่ใด”

เรื่องนี้ต้องเป็นฝีมือของพวกเป่ยเฉินอิ่งอย่างแน่นอน มีแต่ฝ่ายนั้น 

เท่านั้นละที่สามารถทำาเรื่องร้ายกาจถงึเพยีงนี้ได้

“ไสหวัไป! ไสหวัออกไปให้หมด!” คุณชายรองผู้สุภาพอ่อนโยนมาโดย

ตลอดคลุ้มคลั่งออกมาอย่างไม่ห่วงภาพลักษณ์เป็นครั้งแรก ทำาเอายอดฝีมือ

ทั้งหลายแห่งวงัเว่ยยงัได้แต่มองหน้ากนัเลิ่กลั่ก

“แต่คุณชายเป่ยเฉนิบอกว่า…” หนึ่งในยอดฝีมอืไม่กลวัตายถามโพล่ง

ขึ้นมา

“คุณชายเป่ยเฉิน? เจ้าแซ่เป่ยเฉินหรือไรกัน เจ้าเป็นคนสกุลเป่ยเฉิน 

อย่างนั้นหรอื” โม่อวิ๋นเฟิงระเบดิคำาพูดกลบัไปอย่างเกรี้ยวกราดทนัท ี “ไสหวัไป 

ออกไปให้หมด! ถ้ายงัไม่ไป อย่าหาว่าข้าไม่ให้โอกาสพวกเจ้าอกี!”

ทนัททีี่สิ้นเสยีง บรรดายอดฝีมอืทั้งหลายกแ็ตกฮอื จากนั้นกโ็กยแน่บ 

แม้แต่องครักษ์สามนายที่เกือบถูกสังหารปิดปากก็ยังฉวยโอกาสหนีตาย 

ออกไปด้วยเช่นกนั

บดันี้ด้านในกระโจมจงึเหลอืเพยีงแค่โม่อวิ๋นเฟิงและโม่อวิ๋นฉงิที่ยงันอน

ไม่ได้สติอยู่ โม่อวิ๋นเฟิงมองโม่อวิ๋นฉิงที่นอนอยู่บนฟูก วินาทีนั้นชายหนุ่มมี
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สหีน้าสบัสนอย่างหนกั เขาทึ้งศรีษะตวัเองอย่างอดัอั้น ก่อนจะเงยหน้าคำาราม

ก้อง “สวรรค์! นี่ข้าทำาอะไรผดิไปอย่างนั้นหรอื”

หลงัจากวุ่นวายใจอยู่พกัใหญ่ โม่อวิ๋นเฟิงกอ็อกคำาสั่งและกำาชบัลกูน้อง

ว่า... ห้ามใครเอ่ยเหตุการณ์ในวันนี้ออกไปทั้งสิ้น หากใครพูด มันผู้นั้นต้อง

ตาย! ทนัททีี่คำาสั่งนี้หลุดออกไป ทั้งขบวนกต็กอยู่ในความเงยีบสงดั ไม่มใีคร

กล้าเอ่ยอะไรให้มากความออกมาอกีแม้แต่ประโยคเดยีว

ภายในกระโจมของซลูั่ว

หลงัจากที่ซลูั่วได้ยนิคำาสั่งนั้น นางกห็วัเราะออกมาในทนัท ี“โม่อวิ๋นเฟิง

ผู้นี้น่าสนใจแท้ๆ เชยีว เขาคดิว่าเรื่องพรรค์นี้จะจบลงเช่นนี้หรอืไรกนั ฝันไป

เถดิ”

“หมายความว่าอย่างไร หรือว่ายังมีตอนต่อไปอีก” เป่ยเฉนิอิ่งชะโงก 

หน้ามาใกล้ซูลั่วด้วยท่าทางสนอกสนใจ ก่อนจะเอ่ยขอร้องอีกฝ่าย “พี่สะใภ้  

พี่สะใภ้ ท่านรบีบอกเรว็ ยงัมอีะไรสนุกๆ อกีอย่างนั้นหรอื”

“นกัปราชญ์กล่าวไว้ว่า ข่าวโคมลอยย่อมหยุดที่ผู้มปีัญญา โม่อวิ๋นเฟิง

ทำาเช่นนี้จะกลายเป็นยิ่งปิดบังก็ยิ่งฉาวโฉ่ และยิ่งทำาให้เรื่องนี้เลวร้ายลงอย่าง

ที่สดุ” ซลูั่วยกมมุปากสงูขึ้น ดวงตาของนางเป็นประกายวบัวาว “พวกเจ้ารอดู 

เถดิ อกีไม่ช้าข้าจะมอบของกำานลัชิ้นใหญ่ให้โม่อวิ๋นเฟิง”

“พี่สะใภ้ ช่วยบอกใบ้ที” ริมฝีปากแดงสดของเป่ยเฉินอิ่งเบ้ออกนิดๆ 

ท่าทางสนใจใคร่รู้เป็นที่สุด

ซลูั่วเคาะศรีษะอกีฝ่ายเบาๆ “บอกใบ้กไ็ม่สนกุน่ะส ิรอดเูอาเถดิ ถงึอย่างไร

กค็งไม่นานนกัหรอก”

“อือ” เป่ยเฉินอิ่งลูบไปบนตำาแหน่งที่ถูกซูลั่วเคาะ ก่อนจะตอบตกลง

อย่างว่าง่าย
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ทันทีที่คำาสั่งของโม่อวิ๋นเฟิงแพร่ออกไป แม้ว่าภายนอกทุกคนจะ 

ไม่กล้าเอ่ยคำาพดูวพิากษ์วจิารณ์ใดๆ ออกมาอกี ทว่าลบัหลงัเลา่ มนษุย์เป็นสิ่ง

มีชีวิตที่ช่างอยากรู้อยากเห็น ข่าวลืออันน่าสะพรึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผิด 

ศลีธรรมจรรยาที่น่าตื่นตระหนกเช่นนี้จะถูกกลบง่ายๆ ไปได้อย่างไรกนั

ด้วยเหตุนี้ ข่าวซุบซบิที่แพร่สะพดัไปทั่วกค็อื...

“นี่ พวกเจ้าได้ยนิกนัหรอืไม่”

“เรื่องอะไรหรอื”

“ว่ากนัว่าคุณชายรองกบัคุณหนูสาม เอ่อ…อย่างว่า...แล้ว”

“อย่างว่าอะไรกนัเล่า”

“กอ็ย่างว่านั่นละ เจ้าเข้าใจหรอืไม่”

“หา? ไม่จรงิกระมงั! พวกเขาเป็นพี่น้องกนัแท้ๆ นะ!”

“กเ็พราะเป็นพี่น้องแท้ๆ นี่ละถงึได้เผด็ร้อนถงึขนาดนี้!”

“เรื่องพรรค์นี้จะพูดส่งเดชไม่ได้เชยีวนะ”

“ส่งเดชที่ไหนกนั เรื่องนี้ข้าเหน็เองกบัตา ตอนนั้นคุณชายรองบงัคบัให้

คุณหนูสามทำาเรื่องอย่างว่า ทว่ากลบัถูกคุณชายเป่ยเฉนิขดัจงัหวะเข้าเสยีได้”

“อา! เผ็ดร้อนเกินไปแล้วกระมัง! ถ้า...ถ้า...ถ้าท่านประมุขรู้เรื่องนี้เข้า

ละก…็”

“เฮ้อ มิใช่เพราะในวังมีกฎข้อห้ามมากมายหรอกหรือ พอออกจากวัง

เว่ยยังมาได้ พวกเขาถึงทำาตามอำาเภอใจกันแบบนี้ ดูท่าแล้วคงจะอัดอั้นกัน 

น่าดู”

“มน่ิาคณุหนสูามถงึได้แอบลอบออกมาจากวงั ที่แท้กเ็พื่อที่จะได้ เอ่อ...

กบัคุณชายรอง”

“ชู่... เรื่องนี้ข้าบอกกบัเจ้าคนเดยีวเท่านั้นนะ เจ้าห้ามบอกใครต่อโดย

เดด็ขาด”

“ออืๆ รู้แล้วๆ ข้าไม่พูดออกไปแน่!”

...
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“นี่...เจ้าได้ยนิหรอืยงั ว่ากนัว่าคุณหนูสามตั้งครรภ์แล้วนะ เดก็ในครรภ์

น่าจะเป็นลูกของคุณชายรอง!”

“หา! ไม่จรงิกระมงั เผด็ร้อนถงึเพยีงนี้เชยีว เจ้าได้ยนิใครพูดมา”

“เรื่องนี้มีคนรู้ตั้งมากมาย แต่คุณชายรองสั่งเอาไว้ว่าห้ามใครวิพากษ์

วจิารณ์ หากว่าเขาบรสิุทธิ์จรงิ เขาจะกลวัคำาพูดของคนอื่นหรอื”

“กจ็รงิ แต่เรื่องนี้มนัก…็”

“ชู่... เรื่องนี้ข้าบอกเจ้าแค่คนเดยีวนะ เจ้าอย่าเล่าให้คนอื่นฟังเชยีว”

“ออื รู้แล้วๆ ข้าไม่พูดแน่!”

...

“นี่ เจ้าได้ข่าวหรือไม่ ว่ากันว่าคุณหนูสามและคุณชายรองจะหนีตาม

กนั”

“อะไรนะ!”

“เป็นความจรงิ ว่ากนัว่าคุณหนูสามตั้งครรภ์ลูกของคุณชายรอง ทั้งคู่

กำาลงัเตรยีมหาที่ที่ไม่มใีครรู้จกัเพื่อเริ่มชวีติใหม่ร่วมกนัอย่างสงบสุข”

“ไม่จรงิกระมงั ไม่น่าจะเป็นไปได้”

“ทำาไมจะเป็นไปไม่ได้ นี่เป็นเรื่องจรงิแท้แน่นอน! ชู.่.. เรื่องนี้ข้าบอกเจา้

เพยีงคนเดยีวนะ เจ้าอย่าบอกใครล่ะ!”

“ออื รู้แล้ว รบัรองไม่บอกใครแน่”

...

เสยีงซบุซบินนิทาดงักระฉ่อนไปทั่วทั้งค่ายพกั ยิ่งบอกต่อๆ กนัยิ่งฟังดู

เกนิจรงิ สดุท้ายแม้แต่เรื่องที่โม่อวิ๋นฉงิแอบคลอดลกูกผ็ดุขึ้นมา ซำ้ายงับรรยาย

เป็นฉากๆ ราวกบัตาเหน็

หากจะบอกว่าข่าวลือเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องอันใดกับพวกของซูลั่วเลย 

สกันดิกค็งเป็นไปไม่ได้ เพราะคนว่างงานทั้งสามฉวยโอกาสที่หนานกงหลวิอวิ๋น 

พักพื้นร่างกายตอกไข่ใส่สีให้ข่าวลือนี้ไม่หยุดไม่หย่อน เพื่อเป็นเกียรติให้ 

อกีฝ่ายอย่างเตม็ที่
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ผ่านไปสองสามวัน พิษในร่างกายของโม่อวิ๋นฉิงก็ถูกถอนออกไปจน

หมดสิ้น หลังจากที่เดินเหินได้ พอมองเห็นสายตาสับสนและยุ่งยากใจของ 

คนอื่นๆ เจ้าตวักไ็ด้แต่ชะงกังนัไปด้วยความฉงน

คุณหนูสามสกุลโม่หาได้รับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่ ดังนั้น 

นางจึงวิ่งร้องไห้ครำ่าครวญไปฟ้องโม่อวิ๋นเฟิง ทว่าคนเป็นพี่ชายกลับไม่กล้า 

สูห้น้านาง พยายามหาทางหลบเลี่ยงทกุวถิทีาง เรื่องนี้เองที่ทำาให้โม่อวิ๋นฉงิโทสะ

ปะทุขึ้นมา

เวลานั้นบรรยากาศในขบวนเดินทางก็ดูแปลกประหลาดเป็นอย่างยิ่ง 

คนทั้งหมดเดนิทางกลบัสู่วงัเว่ยยงัท่ามกลางความรู้สกึพลิกึพลิั่น




