
บทน�ำ

“แง! แง!”

ปัทมาตั้งใจจะส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ แต่กลับเป็นเสียงร้องไห้

จ้าของเดก็ทารกไปเสยีได้

เธอจ�าได้รางๆ ว่าเพิ่งเลกิเรยีน เธอเลยเดนิข้ามถนนเพื่อกลบับ้าน จะ

ได้รบีท�าการบ้านแล้วนั่งดซูรีส์ี จู่ๆ  กม็รีถสบิล้อขบัฝ่าไฟแดงมา เธอรูส้กึเหมอืน

ถูกใครสกัคนผลกัจนหกล้มหน้าจูบพื้นถนน แถมยงัปากแตก แต่กย็งัไม่พ้น

ถูกรถสบิล้อคนันั้นชนอยู่ดี

เดก็สาวเจบ็ปวดรวดร้าวจนอยากจะตายเสยีให้รู้แล้วรู้รอด แล้วกต็าย

จรงิเสยีด้วย 

หลงัจากนั้นเหมอืนเคราะห์ซ�้ากรรมซดั เธอยงัพบกบัความทรมานอกีครั้ง 

ทั้งๆ ที่เพิ่งจะผ่านพ้นจากมนัเมื่อไม่นานมานี้

เธอก�าลงัจะจมน�้าตาย!

ปัทมาพยายามส่งเสียงร้องไห้ มือและเท้าสั้นป้อมพยายามตะเกียก 

ตะกายคว้าจบักอบวัที่ขึ้นอยู่รมิฝั่งน�้า เธอท�าทุกวถิทีางเพื่อให้ตวัเองรอดชวีติ

ใครจะยอมตายตดิๆ กนัถงึสองครั้งเล่า!
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“แคก็ๆ”

ตะกร้าที่ตอนแรกเป็นที่นอนอันอบอุ่นปลอดภัยจมหายไปพร้อมกับ 

ผ้าห่อตวั ตอนนี้เธอเหลอืเพยีงตวัล่อนจ้อนไม่พอ ยงัส�าลกัน�้าจนน�้าหนู�้าตาไหล 

ใกล้จะจมลงไปในน�้าอยู่แล้ว

ถึงจะว่ายน�้าเป็น แต่มาอยู่ในร่างเด็กทารกมือไม้สั้นป้อมอย่างนี้ จะมี

เรี่ยวแรงที่ไหนว่ายน�้าเข้าฝ่ังทั้งที่เป็นนกักฬีาว่ายน�้าของโรงเรยีนอย่างชาตทิี่แล้ว

ได้ คดิดูแล้วทางรอดของเธอคงเหลอืศูนย์จรงิๆ

ปัทมากระเสือกกระสนหาทางรอด รวบรวมพละก�าลังเฮือกสุดท้าย 

คว้ากอดอกบัวไว้อีกครั้ง ก่อนจะยึดมันไว้แน่นแล้วแผดเสียงร้องให้ดังที่สุด 

หวงัว่าต้องมใีครสกัคนที่ผ่านมาได้ยนิบ้าง แม้ว่าความหวงัจะรบิหรี่มากกต็าม

“แงๆๆ”

“เดก็หรอื”

ปัทมาถูกใครบางคนอุ้มขึ้นมาจากน�้าได้อย่างหวุดหวดิ สายตาของเธอ

พร่าเลอืนภายใต้แสงดาวที่พร่างพราย ก่อนจะหลบัไปอย่างเหนื่อยล้า ปัทมา

เห็นใบหน้าหวานน่ารักล้อมกรอบด้วยเส้นผมยาวสลวยของผู้มีพระคุณที่อุ้ม

เธอไว้ในอ้อมแขน

‘อบอุ่นจงั’



หนึ่ง
สำยน ํ้ำไม่หวนคืน

ปัทมาลมืตาขึ้นมาอกีครั้งก่อนจะขยบันิ้ว

สาวน้อยวัยสิบหกปีจากประเทศไทยในยุคศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดโล่งใจ 

ที่ขยบันิ้วได้

เธอยงัไม่ตายเป็นครั้งที่สอง แถมยงัอยูใ่นร่างเดก็ทารกแรกเกดิร่างอ้วน

จ�้าม�่า นอนดิ้นดุกดกิอยู่บนเตยีงนอนในห้อง 

ถ้าให้เดา...น่าจะเป็นห้องของคนที่ช่วยเธอมา 

เธอนี่ดวงซวยจริงๆ ชาติก่อนตายตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นไม่พอ มาชาตินี้ 

พ่อแม่กไ็ม่ต้องการ ถงึกบัเอามาใส่ตะกร้าปล่อยลอยน�้าตอนกลางคนื ทั้งๆ ที่

ยังเป็นแค่เด็กทารกไม่รู้ประสีประสา นอกจากผ้าห่อตัวก็มีแค่ป้ายหยกลาย 

ตวัอกัษรอะไรสกัอย่างที่ผูกกบัด้ายแดงห้อยคอเธอไว้เท่านั้น

นี่แปลว่ายังมีความห่วงหาอาทรอยู่หรือ ถึงได้ให้ของติดตัวมาด้วยตั้ง

หนึ่งชิ้น หรือว่าที่จริงแล้วเธออาจจะเป็นลูกมหาเศรษฐีที่ต้องลี้ภัยอย่าง

กะทนัหนั!

ใชแ่ล้ว แม้แต่หน้าของคนในครอบครวัเธอยงัจ�าไม่ได้ด้วยซ�้า แต่ความ

ทรงจ�าในภพก่อนกลบัยงัมอียู่เกอืบครบถ้วนทเีดยีว
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“แอ๋ๆๆ”

ปัทมาตั้งใจจะเรยีกผูม้พีระคณุหรอืใครกไ็ด้ที่อยู่แถวนี้ แม้อยากจะพดู 

แต่กไ็ม่ออกมาเป็นค�าเลยสกันดิ มแีต่เสยีงร้องไห้กบัเสยีงครางของเดก็ทารก

เท่านั้น เธอไม่อยากถูกทิ้งอีก ทั้งยังเสียขวัญที่ต้องเผชิญกับความเป็น 

ความตายมาหยกๆ

‘ได้โปรดเถอะ ใครกไ็ด้รบีออกมาหน่อย เธอไม่อยากอยู่คนเดยีว’

ไม่นานเกินรอปัทมาก็เห็นร่างของใครบางคนปรากฏที่ประตูห้อง เขา

สวมชดุสขีาวยาวกรอมเท้า คลุมทบัด้วยเสื้อคลุมสฟีา้อกีชั้น ผวิขาวโอโม่อย่าง

กบัหมิะ ตาเรยีว รมิฝีปากจิ้มลิ้ม แถมโครงหน้ากส็วย ผมถูกรวบสูงเป็นมวย

อยู่ตรงกลางกระหม่อม ดูรวมๆ แล้วน่ารกัจนผู้หญงิอย่างเธออยากจะไถลตวั

เอาศรีษะไปโขกหวัเตยีงให้ตายเสยีเดี๋ยวนี้

สวยเกนิไปแล้ว...ผู้มพีระคุณของเธอ!

“เชด็ตวัก่อน”

เสยีงพมึพ�านั้นรื่นหู แต่ว่าไม่ใช่ภาษาที่ปัทมาคุ้นเคยเอาเสยีเลย คล้าย

จะเป็นภาษาจนี 

เดี๋ยวก่อน...เสื้อผ้ากบัทรงผมของผู้มพีระคุณอย่างกบัหลดุออกมาจาก

ซรีสี์จนีก�าลงัภายในที่ก�าลงัฮติในหมู่เพื่อนเธอเลยนี่นา

‘ฝันไปเหรอ ไม่น่าจะใช่’ ปัทมายังรู้สึกแจ่มชัดถึงความตายที่เธอต้อง

เผชญิถงึสองครั้ง

‘แล้วตกลงที่นี่คอืที่ไหนกนัแน่’

ระหว่างที่ท�าหน้านิ่วคิ้วขมวดคิดสับสนวนเวียนอยู่ในใจนั้น จู่ๆ ผู้มี

พระคณุกถ็อดผ้าที่ห่อตวัเธอออก ด้วยความตกใจที่ถูกผู้ชายจบัแก้ผ้ากะทนัหนั 

เธอจงึส่งลูกถบีใส่หน้าของชายหนุ่มเตม็แรง

‘เธอเป็นผู้หญงินะ ยงัเป็นสาวบรสิุทธิ์อยู่ด้วย จูบแรกกย็งัไม่เคยม ีจู่ๆ 

จะมาแก้ผ้าเธอได้ยงัไง’

ปัทมาน�้าตาร่วงเผาะๆ
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หมดกนั ร่างกายของเธอคงถูกเขาเหน็หมดแล้วแน่ๆ น่าอาย น่าอาย

ที่สุด!

ผู้มพีระคุณยกมอืขึ้นปิดหน้า มเีพยีงเสยีงครางเบาๆ

“เดก็ผู้หญงิหรอกหรอื”

ปัทมาฟังไม่รู้เรื่อง จงึท�าได้แค่เบะปากร้องไห้ออกมาในที่สุด

“แง!”

คนืสารทจนี

ข้าได้ยนิเสยีงร้องของเดก็ทารกดงัมาจากตรงกอบวัรมิแม่น�้า จงึได้ช่วย

เดก็น้อยขึ้นมา ไม่อย่างนั้นเดก็น้อยอาจจะจมน�้าตายไปแล้ว

ข้าตั้งใจจะรับเด็กคนนี้เป็นศิษย์ มันอาจเป็นโชคชะตาที่ท�าให้ข้ากับ 

เจ้าตวัน้อยได้พบกนัในคนืสารท ซึ่งในแม่น�้าเตม็ไปด้วยโคมดอกบวั

เดก็น้อยผู้น่าสงสารอาจจะเกดิในวนันี้ ซึ่งเป็นวนัที่ชาวบ้านต่างเชื่อกนั

ว่าเป็นวนัร้าย เดก็ที่เกดิวนันี้จะต้องถกูฆ่าหรอืน�าไปทิ้งเสยี ครอบครวัคงตดัใจ

สงัหารไม่ลง จงึได้ใส่ตะกร้าแล้วน�ามาลอยน�้า ปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม

ข้าไม่เชื่อเรื่องพวกนั้น เดก็จะดหีรอืร้ายอยู่ที่การสั่งสอน ข้าจะเลี้ยงให้

เป็นคนดใีห้จงได้

ทว่า...เมื่อข้าแก้ผ้าที่ห่อตัวเด็กออกเพื่อจะเช็ดตัวให้ กลับเห็นในสิ่งที่

ต่างไปจากข้าโดยสิ้นเชงิ

ร่างกายของเด็กน้อยไม่เหมือนข้าเลย ข้าจึงได้ข้อสรุปว่าเด็กคนนี้เป็น

สตร ีทั้งๆ ที่ยงัรู้สกึเจบ็หลงัจากถูกเท้าน้อยๆ นั้นประทบัที่ใบหน้า

ข้าจะรบัสตรเีป็นลูกศษิย์แน่หรอื

หลังจากยืนนิ่งเพราะท�าอะไรไม่ถูกอยู่ครู่หนึ่ง ข้าก็ต้องอุ้มนางขึ้นมา 

กอดเพื่อปลอบโยน นางร้องไห้เสียงดัง ทั้งยังดิ้นไปมาจนข้าเห็นป้ายหยกที่

ห้อยอยู่ที่คอของนาง ความงามของมันบ่งบอกว่าฐานะของเด็กน้อยคนนี้ไม่

ต�่าต้อย แต่กระนั้นก็ยังหนีไม่พ้นความเชื่อเรื่องคร�่าครึ จนพ่อแม่ยอมตัดใจ
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ทอดทิ้งลูกน้อยได้ลงคอ

ข้าคดิอะไรไม่ออก แถมยงัเลี้ยงเดก็ไม่เป็นด้วย

ข้าคงต้องยอมบากหน้าอุ้มนางไปหาศิษย์พี่รองเสียแล้ว นางเป็นสตร ี

ย่อมต้องเลี้ยงเดก็ผู้หญงิได้แน่นอน แม้จะไม่อยากขอความช่วยเหลอืจากนาง

นกั แต่ข้ากไ็ม่อาจปล่อยให้เดก็นอนร้องไห้โยเยเช่นนี้ได้

เรื่องนี้ไม่ควรชักช้า ข้าจึงรีบอุ้มเด็กออกมาจากบ้านแล้วเหาะพาไปยัง

เขาเป่ยเปียน นวิาสสถานซึ่งอยูท่างทศิเหนอืของศษิย์พี่ใหญ่กบัศษิย์พี่รองทนัที

ปัทมาร้องแอ๋ๆ อย่างตกอกตกใจระคนตื่นเต้น

นี่เธออยู่บนฟ้า! ไม่ได้นั่งเครื่องบินหรืออะไรทั้งนั้น แต่ผู้มีพระคุณ 

อุ้มเธอแล้วพาเหาะมาต่างหาก

เขาเหาะได้!

หรอืว่าภพใหม่ของเธอจะไม่ใช่โลกอนาคต และไม่ใช่โลกอดตีด้วย แต่

เป็นโลกแฟนตาซ ีแถมยงัเป็นแฟนตาซจีนีโบราณเสยีอกี คงจะมกีารฟันดาบ

โช้งเช้ง ยงิแสงเฟี้ยวฟ้าวให้เหน็แน่ๆ

ซวยหรอืโชคดกีนัแน่ล่ะเนี่ย

ปัทมาหน้าซีด นี่มันเกินกว่าระดับที่เธอจะรับมือไหว ยิ่งมาอยู่ในร่าง 

เดก็ทารกอย่างนี้ เธอจะเอาตวัรอดในโลกที่โหดร้ายนี้ได้อย่างไรกนั

ที่ส�าคญั...เขาก�าลงัจะพาเธอไปไหน

ทิ้งหรอืฆ่าหมกป่า?

อย่างไหนเธอกไ็ม่เอาทั้งนั้น ไม่เอาเดด็ขาด!

ผู้มพีระคุณที่ท�าท่าว่าจะกลายเป็นผู้ชายจอมหื่น และอาจพ่วงต�าแหน่ง

ฆาตกรโรคจติด้วยเหลอืบตามองเธอ 

เขาหยดุชะงกักลางอากาศพลางเอ่ยเสยีงอ่อนโยน แต่ปัทมาฟังไม่รูเ้รื่อง

“ไม่ต้องกลวั เจ้าจะปลอดภยั”

เธอไม่เข้าใจแถมยังอยู ่ที่สูงขนาดนี้ จะปลอบจริงหรือมีความนัย
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แอบแฝง ปัทมากไ็ม่ขอรบัรู้อะไรทั้งนั้น สิ่งที่เธอท�าได้ในตอนนี้มเีพยีง...

“ช่วยด้วย!”

แต่กลับเป็นแค่เสียงเด็กร้องกระจองอแงเท่านั้น แล้วอย่างนี้ถ้าเกิด

อนัตราย เธอจะไปขอความช่วยเหลอืจากใครได้เล่า ปัดโธ่!

เขาเป่ยเปียนคือเทือกเขาสูงทางทิศเหนือของแคว้นเฉียน เป็นนิวาส

สถานของเสวยีนอู่1 ศษิย์พี่ใหญ่ของข้า

บ้านของศษิย์พี่ใหญ่เป็นเขาวงกตโดยแท้ มหี้องหบันบัร้อยห้อง ลกึลบั

ซับซ้อนและซ่อนตัวอยู่ในป่าเหมย หากไม่คุ้นเคยแล้วหลงเข้าไปละก็ คงได้ 

ตายไร้ที่ฝังอยู่ในนั้น

ข้าพูดคยุกบัเขาบ้างเลก็น้อย เหมอืนไม่ได้ใกล้ชดิกนัมากนกั แต่กไ็ม่ใช่

ปัญหาที่จะขอความช่วยเหลือ เพราะพี่ใหญ่อยากจะสนิทสนมกับข้าจน 

น่าร�าคาญมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว คาดว่าเขาคงไม่ปฏเิสธในสิ่งที่ข้าขอร้องแน่นอน

และข้าเองกม็าหาศษิย์พี่รอง ไม่ได้มาหาเขาสกัหน่อย

ศิษย์พี่ใหญ่กับศิษย์พี่รองแต่งงานกัน ก่อนที่ข้าจะฝากตัวเป็นศิษย์ 

ของอาจารย์เสยีอกี

นางย้ายจากเขาหนานเปียนบ้านของนาง ซึ่งตั้งอยู่ทางทศิใต้ของแคว้น 

แล้วมาอาศยัร่วมกบัศษิย์พี่ใหญ่ในฐานะสามภีรรยา หลงัจากกราบไหว้ฟ้าดนิ

ในพิธีแต่งงานราวสองร้อยปีก่อน ศิษย์พี่รองจะกลับบ้านของนางบ้างเฉพาะ

ตอนที่ทะเลาะกับสามีเท่านั้น แต่ก็น้อยครั้งมาก ส่วนใหญ่นางจะแวะไป 

ปรับทุกข์กับข้าเสียมากกว่า ซึ่งข้าจะใช้ข้ออ้างนี้เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่อง 

เดก็คนนี้

เดก็น้อยร้องไห้จนเจบ็คอก่อนจะหลบัไป ข้าไม่เข้าใจว่านางร้องไห้เพราะ

อะไรกนัแน่ หรอืว่าหน้าตาของข้าน่ากลวัเกนิไป?

1 เต่าด�า เทพจตโุลกบาลแห่งทศิเหนอื
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เพียงข้าเหาะลงมาตรงหน้าประตูบ้านซึ่งแวดล้อมไปด้วยต้นเหมย ยัง

ไม่ทนัจะเคาะประตู กเ็หมอืนว่าเจ้าของบ้านจะรู้ตวัแล้วว่ามแีขกมาเยอืน เมื่อ

ศษิย์พี่รองเปิดประตูบ้านออกมารบัข้าด้วยตนเอง

“น้องเลก็ ดใีจจรงิๆ ที่เจ้ามาหาพี่รองถงึที่บ้าน เหน็ทหีมิะคงตกผดิฤดู

แน่นอน”

“ข้ามเีรื่องจะขอความช่วยเหลอืจากท่าน เดก็คนนี้...”

“เอ๊ะ?”

ชั่วครู่นางกเ็หลอืบมองเดก็น้อยที่ข้าก�าลงัอุม้ นยัน์ตาโตสวยดั่งกวางนั้น

เบกิกว้าง

“น้องเลก็ ไม่เจอกนัไม่กี่เดอืน นี่เจ้า...เจ้าไปแอบมลีูกตั้งแต่เมื่อใดกนั! 

แล้วใครเป็นแม่เดก็คนนี้?! นางฟ้านางสวรรค์คนไหน กไ็ม่เหน็เจ้าจะชายตาแล

ใครสักคน โอ๊ย! ศิษย์พี่จะเป็นลม ไม่นะ น้องเล็กของพวกเรามีลูกแล้ว  

ศิษย์พี่ของเจ้าแต่งงานมาเป็นร้อยๆ ปีแล้ว จนป่านนี้ยังไม่มีวี่แวว ต้องโทษ 

ตาเฒ่าเสวียนอู่คนเดียวเลย เมื่อใดศิษย์พี่จะมีลูกเหมือนเจ้าบ้าง ช่วยบอก 

ศษิย์พี่ทนี้องเลก็”

หากไม่รีบอธิบาย พี่รองคงพร�่าบ่นเรื่องสามีไร้ความสามารถต่อไปอีก

นานแน่นอน

“นางหาใช่บุตรของข้าไม่ เป็นข้าที่พบนางถูกทิ้งอยู่ในแม่น�้า”

พี่รองฟังแล้วกถ็อนหายใจ ก่อนจะรบีกุลกีุจอรบัเดก็ไปอุ้มเสยีเอง

“ข้าเข้าใจผดิไปเองหรอืนี่ น่าสงสารเสยีจรงิ คงเพราะวนันี้เป็นวนัสารท

กระมงั รบีเข้าบ้านเถดิ อยู่ข้างนอกนานๆ ประเดี๋ยวเดก็จะไม่สบาย”

ข้ากค็ดิอย่างนั้น แต่เพราะนางมวัแต่พูดพรรณนาเรื่องเดมิๆ ถงึไม่ได้

ไปไหนเสยีทอีย่างไรเล่า!

“นี่เจ้ามลีกูแล้วหรอืน้องเลก็?!”

ศษิย์พี่ใหญ่ไม่พดูพล่ามให้เสยีเวลา เขาเอื้อมมอืผ่านหน้าข้าตั้งใจจะคว้า
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เดก็ไปอุ้ม มหีรอืที่ศษิย์พี่รองจะยนิยอม

“อย่าเอามือเจ้ามาแตะต้องเด็กนะตาเฒ่า! มือน่ะล้างแล้วหรือยัง เจ้า 

รู้ไหม เพราะเจ้าไม่เพยีรพยายาม เราถงึไม่มเีดก็เลก็ๆ มาวิ่งเล่นรอบเขาเสยีท”ี

ข้าว่านี่มนัคนละเรื่องกนัเลยนะ

ฝ่ายสามทีี่มกัจะหาเรื่องชวนทะเลาะกบัภรรยาเป็นประจ�าค่อยๆ ลดมอื

ลง แล้วหนัมาถามข้าแทน โชคดยีิ่งแล้วที่พวกเขาไม่เปิดศกึกนัในตอนนี้ เพราะ

ข้าอาจจะต้องพาเดก็น้อยไปหาอาจารย์แทน ซึ่งข้าเองกย็งัไม่มั่นใจว่าอายปุนูนั้น 

แล้ว แถมยังไม่ได้แต่งงาน เทพเซียนมังกรฟ้าจะช่วยดูเด็กอ่อนหรือจะสร้าง

ปญัหาเพิ่มใหอ้กีกนัแน่ ยิ่งชอบแกล้งเป็นที่สดุอยูด้่วย สว่นศษิย์พี่สามกไ็ม่ถกู

ชะตากันเท่าไร ถึงจะไม่ได้เกลียดกัน แต่ก็ไม่คุยกันมานานแล้ว สาเหตุนั้น 

ไม่อาจพูดสั้นๆ ได้ เพราะเล่าสามวนักค็งไม่จบ

“แล้วแม่เดก็เล่า?”

“นางไม่ใช่ลกูของข้า ข้ายงัไม่คดิแต่งภรรยา” ข้าถอนหายใจ และตอนนี้ 

กร็ู้สกึเหนื่อยหน่ายกบัพวกเขาเหลอืเกนิ แต่ข้ายงัไปหาที่พึ่งอื่นไม่ได้เท่านั้น 

ทั้งอาจารย์และศษิย์พี่สามต่างกไ็ม่ใช่ตวัเลอืกที่ข้าควรเลอืกทั้งคู่!

“ตาเฒ่า เจ้ากถ็ามมากเรื่อง พอเดก็ตื่นกจ็ะหวิ เจ้ารบีไปรดีนมแพะที่

เราเลี้ยงใส่ถ้วยเลก็ๆ เอามาให้ข้าตอนนี้เลย อย่ามวัชกัช้า ข้าจะป้อนนมให้เดก็”

“ได้ทกีใ็ช้งานข้าเชยีวนะ ถ้าข้าเป็นตาเฒ่า เจ้ากเ็ป็นยายเฒ่าเหมอืนกนั 

ยายเฒ่าๆๆ”

“เสวยีนอู่!”

“มอีะไรหรอืจูเชว่2”

ก่อนที่ศึกสามีภรรยาจะปะทุ เด็กน้อยก็ส่งเสียงร้องออกมาดั่งระฆัง 

ช่วยชวีติ ไม่เช่นนั้นนางอาจถูกลูกหลงจนข้าช่วยไม่ทนักเ็ป็นได้

“ตกลงสงบศกึชั่วคราว ข้าไปกไ็ด้”

2 หงส์แดง สตัว์เทพประจ�าทศิใต้
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แล้วศษิย์พี่ใหญ่กเ็ดนิออกไปจากห้องทนัท ี เขาอารมณ์ร้อนกจ็รงิ แต่

ยงัรู้จกัผ่อนปรนอยู่บ้าง ผดิกบัศษิย์พี่รองที่แสนจะเอาแต่ใจและไม่ค่อยยอม

ลงให้ใครนกั แต่นางกม็สี่วนดทีี่รกัเดก็และเป็นผู้หญงิเหมอืนเดก็คนนี้

“ฮ!ึ ข้าชนะอกีแล้ว”

พี่รองตะโกนไล่หลงัสาม ีแล้วหนัมายิ้มให้ข้าด้วยความภมูใิจในชยัชนะ

ครั้งนี้เสยีเหลอืเกนิ เอาเถดิ ข้าจะไม่เถยีง ปล่อยให้นางดใีจไปกแ็ล้วกนั ในเมื่อ 

สามขีองนางยงัไม่พูดอะไรสกัค�า

เดก็น้อยที่ข้าช่วยชวีติเริ่มขยบัตวัยกุยกิไปมาในอ้อมแขนของศษิย์พี่รอง 

ที่ค่อยๆ วางร่างของเดก็น้อยลงบนตั่ง แล้วใช้ปลายนิ้วชี้แตะจมกูเดก็น้อยเลน่ 

จากนั้นกห็นัมาถามข้าซึ่งยนืมองอยู่ใกล้ๆ

“น้องเลก็ เดก็ผู้ชายหรอืผู้หญงิ?”

“ผู้หญงิ”

“เจ้าตั้งชื่อให้นางหรอืยงั”

“เป็นข้าหรอื”

“แน่นอน เจ้าพบนางเป็นคนแรกนี่นา”

ข้านิ่งคดิถงึชื่อที่ควรจะตั้งให้เดก็ผู้หญงิมากมาย และนกึถงึชื่อชื่อหนึ่ง

ซึ่งเคยมคีวามหมายส�าหรบัข้ามาก่อน ข้าหลุบตามองเดก็ไร้เดยีงสาคนนี้พลาง

เอ่ยเบาๆ

“จวิซนิ3”

“เพราะยิ่งนกั” ศษิย์พี่รองชมข้าแล้วหนัไปยิ้มให้เดก็น้อยอกีครั้ง “จวิซนิ 

เจ้ามชีื่อแล้วนะหนูน้อย”

‘นี่มนัที่ไหนอกีล่ะเนี่ย’

ปัทมาเหลือบซ้ายแลขวามองล่อกแล่กด้วยความวิตกกังวล ข้างหน้า 

คือผู้หญิงสาวสวยหน้าหวาน ท่าทางใจดีคนหนึ่ง นางแต่งชุดสีแดงประหนึ่ง

3 แปลว่า โชคชะตาและหวัใจ
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พวกจอมยุทธ์จีนโบราณ ทั้งยังเหมือนผู้ชายหน้าสวยที่ช่วยเธอขึ้นมาจากน�้า

ก่อนหน้านี้

สรุปว่าวิญญาณของเธอมาเกิดในยุคจีนโบราณหรือไม่ก็ข้ามมิติมา

แน่นอน ‘แล้วจะท�ายงัไงต่อไปดลี่ะเนี่ย ท�าตวัเนยีนๆ เป็นเดก็แบเบาะไปอย่าง

นี้ กนิง่ายอยู่ง่ายให้พวกเขาเมตตาสงสาร พอโตกว่านี้กค็งเข้าใจสิ่งที่พวกเขา

พูดเอง ไม่งงเป็นไก่ตาแตกอย่างในตอนนี้ใช่ไหม’

นั่นสนิะ ถ้าไม่ยอมไหลไปตามกระแสน�้า กม็แีต่จะจมหายไปกบัความ

เชี่ยวกรากของสายน�้าเท่านั้นเอง

ปัทมาไม่รู้ว่าจะไว้ใจพวกเขาได้แค่ไหน แค่ตอนนี้เธอยงัมชีวีติอยู่ ไม่มี

อะไรสกึหรอ กน็บัว่าพอจะเชื่อใจได้แล้วมั้ง

“มาแล้ว”

เสยีงใครอกีคนดงัขึ้นที่หน้าประตหู้อง ปัทมาเอยีงคอมองกเ็หน็วา่คนที่

เพิ่งเดนิเข้ามาในห้องเป็นผู้ชายหน้าหล่ออกีคน

‘โลกนี้มแีต่คนหน้าตาดหีรอืยงัไงกนันะ’ แล้วผูห้ญงิหน้าตาธรรมดาค่อน

ไปทางขี้เหร่อย่างเธอจะถอืว่าเป็นตวัอะไรล่ะ เมื่อต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนที่งาม

เหมอืนภาพวาดอย่างนี้

เขาสวมชุดสีด�า อายุไม่น่าจะเกินสามสิบปี มีลักษณะเด่นคือ ตาคม  

รูปร่างสงู ก้าวเท้าอย่างมั่นใจ ดสูง่างามน่าเกรงขาม อย่างที่เรยีกได้ว่ามาดแมน

แฮนด์ซั่มนั่นละ ผิดกับผู้มีพระคุณของเธอที่เป็นผู้ชายหน้าหวาน ตัวเล็ก

บอบบาง น่ารักน่าทะนุถนอม ส่วนผู้หญิงสาวสวยที่ก�าลังแตะปลายจมูกเธอ

เล่นกด็ูสวยมอีอร่า ประมาณว่าแม้จะอยู่ในฝูงชนและแต่งตวัธรรมดาๆ กย็งั

โดดเด่นสะดุดตาผู้คนอยู่ด ีกเ็พราะนางมมีาดนางพญาขนาดนี้นี่นา

ชายหนุ่มชุดด�าซึ่งประคองถ้วยไว้ในมือค่อยๆ เดินเข้ามาในห้องอย่าง

ใจเย็น เหมือนกลัวว่าจะท�าถ้วยตก ปัทมาเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งอยากรู้ว่าในถ้วย

นั้นมอีะไร ไม่ต้องเสยีเวลาคดิเลยเมื่อผู้หญงิสาวสวยในชุดแดงรบัถ้วยใบนั้น

มาถอืไว้ ก่อนจะจุ่มนิ้วลงในถ้วย แล้วเอาปลายนิ้วชี้มาจ่อที่ปากเธอ
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‘กลิ่นนม?’

ปัทมามองหน้าหญงิสาวในชุดแดงแล้วกะพรบิตาสองสามครั้ง

‘จะให้ดื่มนมเหรอ แต่เธออายสุบิหกแล้วนะ เธออยากกนิเบอร์เกอร์หรอื

พซิซามากกว่า’ แต่พอเหน็สายตาลุน้ของทกุคนที่อยูใ่นห้องซึ่งสร้างความกดดนั

อย่างมาก ท�าให้ปัทมาต้องจ�าใจดดูนมจากปลายนิ้วของหญงิสาวที่สวมชดุแดง

‘อีกไม่นานเธอก็ต้องหิว เมื่ออยู่ในร่างเด็กแรกเกิด อาหารที่จะกินได้ 

กม็แีค่นมเท่านั้นละ อย่าเรื่องมากนกัเลยปัทมา!’

ปัทมาแทบอยากจะคว้านมในถ้วยมากรอกปากให้หมดรวดเดียว 

ด้วยซ�้าเพราะไม่ทนัใจ ก่อนจะรู้สกึอิ่มตื้อเมื่อนมในถ้วยหมดลง ทั้งๆ ที่ปกติ

นมแค่นี้ไม่พอรองท้องเธอหรอก เธอกนิจุจะตาย กนิเบอร์เกอร์ครั้งละสองชิ้น

แบบสบายๆ 

‘ช่วยไม่ได้...กต็อนนี้เธอยงัเลก็อยู่นี่นา’

“เลี้ยงง่ายจรงิๆ น่าเอน็ดู” ผู้ชายสวมชุดด�าพูด 

สกัครู่หญงิสาวชุดแดงกก็วกัมอืเรยีกผู้ชายคนนั้นให้เดนิมาหา

“นางชื่อจวิซนิ น้องเลก็เพิ่งตั้งให้เมื่อครู่ เจ้าลองเรยีกชื่อนางสติาเฒ่า”

“เป็นชื่อที่เพราะนัก ตกลงน้องเล็กจะเลี้ยงนางเป็นลูกบุญธรรมหรือ

อย่างไร”

“ข้าจะรบันางเป็นศษิย์”

“อายุเจ้ายงัน้อยนกั ไม่ทนัไรกค็ดิจะรบัศษิย์แล้วหรอื”

“หากนางมวีาสนากค็วรค่าแก่การสั่งสอนนาง”

ปัทมาได้ยินเสียงพวกเขาพูดคุยโต้ตอบกัน โดยมีมือนุ่มนิ่มของหญิง

สาวชุดแดงที่ยงัประคองใบหน้าเธออยู่ตลอด จงึรู้สกึได้ถงึสายตาของพวกเขา

ที่มองมาอย่างเอื้ออาทร เธอรู้สึกทั้งตื้นตันและเสียใจที่เคยคิดว่าพวกเขาอาจ

เป็นคนไม่ดี แต่แล้วชายชุดด�าก็เอื้อมมือมาคว้าตัวเธอจากมือหญิงในชุดแดง

ไปอุ้ม

ถึงจะมองว่าเป็นคนดี แต่จู่ๆ จะมาแตะเนื้อต้องตัวกันง่ายๆ อย่างนี้ 
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เธอกไ็ม่ไว้หน้าหรอกนะ

พลั่ก!

“โอ๊ย! น้องเลก็ ศษิย์เจ้าถบีหน้าข้า”

ผู้มพีระคุณของปัทมาโคลงศรีษะ พลางเอ่ยด้วยสหีน้านิ่งเฉย

“นางกถ็บีข้าเช่นกนั อาจเป็นวธิกีารแสดงความรกัของเดก็กระมงั”

“เช่นนั้นเองหรอื ถบีเยอะๆ เลยข้าชอบ”

ปัทมาอยากจะร้องไห้ แต่ดูจากหน้าตาของชายชุดด�าที่ยงัยิ้มแป้นแล้น 

อย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว แถมยังยื่นหน้าเข้ามาใกล้อย่างไม่เกรงกลัวว่าจะถูก

ประทุษร้ายอกีครั้ง เลยท�าให้เธอสรุปได้ว่า...

‘หน้าด้านหน้าหนาเหลือเกิน ได้... อยากได้แบบเอสเอ็มนักเธอก็จะ 

จดัให้’

พลั่ก! พลั่ก!

“ดูสิจูเชว่ เด็กเตะข้าใหญ่เลย จิวซินต้องรักอาจารย์ลุงอย่างข้ามาก

แน่นอน”

ข้าถกูอาจารย์ลงุและอาจารย์ป้าของจวิซนิไล่กลบับ้าน ศษิย์พี่ทั้งสอง

ของข้าอาสารบัเลี้ยงนางให้ก่อนหนึ่งคนืเพราะความเห่ออยากเลี้ยงเดก็

แม้ศษิย์พี่ใหญ่จะชอบคดิเองเออเอง แต่กม็คีวามเป็นพ่อบ้านพ่อเรอืน 

ส่วนศษิย์พี่รองถงึจะใจร้อน หยาบกระด้าง และไม่สมเป็นอสิตร ี แต่กอ็ยาก

เลี้ยงเดก็มานานนกัหนาแล้ว พวกเขาสองสามภีรรยาย่อมต้องเอน็ดจูวิซนิอย่าง

แน่นอน ข้าจงึโล่งใจและสามารถหลบัได้โดยไร้ความวติกกงัวล ทั้งยงัตั้งใจว่า

ในวันรุ่งขึ้นจะแวะไปเยี่ยมว่าที่ศิษย์รักสักหน่อย หากนางชอบบ้านของศิษย์ 

พี่ใหญ่ ข้ากอ็าจจะให้นางพกัอยู่ที่นั่นหลายวนัแล้วค่อยรบักลบัมาดูแลเอง

ข้ารู้ตัวดีว่าข้าเลี้ยงเด็กไม่เป็น! แต่จะทิ้งให้จิวซินเป็นภาระของศิษย์พี่

ทั้งสองนานๆ ข้ากเ็กรงใจพวกเขามาก บางทพีวกต�าราเลี้ยงเดก็อาจพอช่วยได้

วนัรุ่งขึ้นข้าจะไปขอยมืต�าราจากพวกเขากแ็ล้วกนั
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“หาววว”

วนันี้ช่างเกดิเรื่องขึ้นมากมายจรงิๆ ทว่าตอนนี้ข้าง่วงแล้ว

ผู้มีพระคุณของปัทมาออกไปจากห้องนานแล้วและยังไม่กลับมาเลย 

ดูจากท่าทางของเขาและการที่เธอต้องมาตดิแหงก็อยู่ที่นี่ กท็�าให้เธอเชื่อว่าเขา

อาจจะไม่กลบัมาอกีแล้วกไ็ด้ แม้ว่าสายตาของชายหนุ่มรูปงามจนเธอแทบจะ

กระอกัเลอืดตายนั้นจะมองเธอด้วยสายตาอบอุ่นและอ่อนโยนกต็าม

ปัทมาไม่อาจวางใจได้เลยว่าจะถูกทิ้งอกีหรอืไม่ ตราบใดที่ยงัพูดจากบั

ใครไม่ได้อย่างนี้ เธออยากจะโตเรว็ๆ เสยีวนันี้หรอืพรุ่งนี้เลย ท�าไมเวลาถงึได้

ผ่านไปช้าจรงิๆ เลยนะ

“แอ๊!”

เด็กสาวในร่างเด็กแบเบาะร้องอย่างขัดใจ เรียกความสนใจจากหญิง 

ชุดแดงให้รบีเข้ามาอุ้มเธอ

“โอ๋ๆ จวิซนิของอาจารย์ป้าคงง่วงแล้วสนิะ ไปนอนกบัอาจารย์ป้านะ”

“แล้วข้าเล่าจูเชว่?”

“เจ้ากน็อนคนเดยีวไปเถดิ เตยีงมนัเลก็ ประเดี๋ยวเจ้าหลบัลกึแล้วหนั

มาทบันางจะว่าอย่างไร เรายงัไม่มเีตยีงนอนให้นางหรอกนะ”

“จะยากแค่ไหนกนัเชยีว ข้าจดัการเอง”

“ฝากด้วยนะสามขีองข้า”

ปทัมาเหน็หญงิสาวชดุแดงหวัเราะ หลงัจากนั้นเธอกไ็ม่เหน็ผูช้ายชดุด�า

อีก เพราะหญิงชุดแดงอุ้มเธอออกมาจากห้อง ก่อนจะพาเดินเลี้ยวไปตาม 

ทางเดนิแล้วเข้าไปอกีห้องหนึ่ง ซึ่งเป็นห้องนอนที่สวยและกว้างขวางมาก ผดิ

กบับ้านของผู้มพีระคุณลบิลบัเลย ที่นั่นดูคบัแคบและไม่มเีฟอร์นเิจอร์หรูหรา

อย่างนี้หรอก

เด็กสาวอยากจะส�ารวจทั่วๆ แต่พอได้นอนบนเตียงและยังมีหญิงสาว

สวมชุดสแีดงมานอนกล่อมอยู่ข้างๆ เตยีงนอนนี่กน็ิ่มกว่าที่คดิ พี่สาวคนงาม
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ทั้งสวยและตวักห็อม เธอหาวเพยีงครั้งเดยีว จากนั้นไม่นานกห็ลบัไปโดยไม่ 

รู้ตวัเลยด้วยซ�้า

“ชุดนี้สวยหรือไม่ ข้าซ่อนปมไหมไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีทางระคาย

เคอืงผวิเดก็แน่นอน”

“เสวยีนอู่ ท�าไมเจ้าตดัชุดสดี�าเล่า ต้องสแีดงส ิ เดก็ๆ ต้องสวมสแีดง

ถงึจะน่ารกั”

“กข็้าเป็นคนตดัให้ ข้าคอืเทพเต่าด�า นางต้องสวมชุดสดี�าเหมอืนข้า”

เสยีงถกเถยีงกนักระตุน้ให้ปัทมาลมืตาตื่น เธอคดิว่าสิ่งที่เกดิขึ้นเมื่อวาน

อาจจะเป็นเพยีงความฝันตื่นหนึ่งเท่านั้น แต่แล้วเธอกต็้องผดิหวงั

ห้องที่แสนสวยงามห้องเดิมและเสียงคุ้นหูของพี่ชายสุดหล่อกับพี่สาว

คนสวยกอ็าจจะยงัดงัต่อไป ถ้าปัทมาไม่ส่งเสยีงร้องให้สองสามภีรรยาได้ยนิ

พวกเขาต้องเป็นคูร่กัที่แต่งงานกนัแล้วแน่นอน ผูช้ายกบัผูห้ญงิที่ไม่ได้

เป็นอะไรกนัจะอาศยัอยู่ในบ้านเดยีวกนัสองคนได้อย่างไร

‘เอ๊ะ? หรือว่าจะเป็นพี่น้องกันหว่า ช่างมันเถอะ เดี๋ยวพอโตขึ้นกว่านี้ 

เธอกร็ู้เองนั่นละ ตอนนี้สนใจแต่สิ่งใกล้ตวัก่อนดกีว่า ว่าแต่เธอเริ่มหวิแล้วละ’

“ตาเฒ่า เพราะเจ้าเสยีงดงั จวิซนิตื่นเลยเหน็ไหม เจ้าไปรดีนมแพะมา 

ส่วนข้าจะพานางไปอาบน�้า แล้วค่อยมาสวมชุดขี้เหร่นี่ไปพลางๆ ก่อน”

“ชุดที่ข้าลงมอืตดัด้วยตวัเองจะขี้เหร่ได้เช่นไร ต้องสวยที่สุดส”ิ

“จ้าๆๆ ตาเฒ่าขี้โม้ อย่าลมืท�าข้าวเช้าด้วยล่ะ”

หลังจากอาบน�้าสบายตัวแล้วปัทมาก็ได้สวมชุดใหม่ เป็นชุดคลุมยาว

อย่างสตรจีนีโบราณแต่เป็นสดี�าทมึทบึ ไม่เหมาะกบัเดก็เอาเสยีเลย แตก่ท็�าให้

เธอทึ่งที่ชดุนี้มาจากฝีมอืของพี่ชายสุดหล่อคนเดยีวล้วนๆ นอกจากนี้เขายงัเป็น

ช่างไม้ฝีมือเลิศที่นั่งท�าเตียงนอนให้เธอทั้งคืน และก่อนหน้านี้ก็ยังสวมผ้า 

กนัเป้ือนท�ากบัข้าวเองด้วย พี่สาวคนสวยช่างโชคดเีหลอืเกนิที่มสีามที�างานบ้าน
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คล่องแคล่ว ขณะที่พี่สาวเองไม่ต้องท�าอะไรเลย อาบน�้าให้เธอเสรจ็กน็ั่งสวยๆ 

กินข้าว พอเธอได้ลองนอนบนเตียงหลังจากดูดนมเสร็จแล้วก็รู ้สึกสบาย 

จนเคลิ้มหลบัไปแทบไม่รู้ตวั

ปัทมาตดัสนิใจแล้วว่าจะเรยีกผู้ชายชุดด�าว่า ‘พี่ชายสุดหล่อ’ และเรยีก

ผู้หญงิชุดแดงว่า ‘พี่สาวสุดสวย’ ส่วนผู้มพีระคุณ เธอจะเรยีกว่า ‘พี่ชายคน

งาม’ กแ็ล้วกนั

“จูเชว่ มาเกบ็โต๊ะ ล้างจานด้วย”

“ข้าเลี้ยงเดก็เหนื่อยแล้ว เจ้าท�าส”ิ

“ข้าเองก็เย็บชุด ท�าเตียง แล้วยังท�าอาหารอีก ข้าก็เหนื่อยเหมือนกัน

นะ!”

“ตาเฒ่า นี่เจ้ากล้าขึ้นเสยีงกบัข้าหรอื?!”

เสียงพูดคุยของทั้งสองคนเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ จนปัทมาตื่นขึ้นมาได้ยิน 

เธออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น โชคดีที่นอนคว�่าอยู่จึงง่ายที่จะพยายามเอื้อมมือ 

สั้นป้อมไปเกาะขอบเตยีง แล้วยดืตวัให้สูงขึ้นเพื่อมองพวกเขา

“แน่นอน ใครว่าข้าไม่กล้ากนัล่ะ”

“เรามาตัดสินกันดีกว่า ถ้าใครแพ้ต้องล้างจาน” ฝ่ายหญิงตั้งเงื่อนไข 

เมื่อการเถยีงกนัเริ่มยดืเยื้อ

“ล้างจานและซกัผ้าเจด็วนัตดิกนั!” ฝ่ายชายสรุป

หลงัจากนั้นปัทมากเ็หน็พี่ชายสุดหล่อกบัพี่สาวสดุสวยท�าปากขมบุขมบิ 

ในมือของพวกเขามีอาวุธปรากฏขึ้นมา ฝ่ายหญิงถือกระบี่เล่มหนึ่ง ส่วนฝ่าย

ชายตวัดทวนที่มีรูปร่างแปลกตา ตรงหัวทวนมีคมสองด้านเป็นรูปพระจันทร์

เสี้ยว ทั้งยงัมปีลายแหลมคมอกีต่างหาก

พี่ชายสุดหล่อกับพี่สาวสุดสวยยืนจ้องหน้ากันครู่หนึ่ง แล้วฝ่ายชายก็

ตวดัทวนอกีครั้ง ก่อนจะกระโจนเข้าหาฝ่ายหญงิที่ชกักระบี่ออกมาจากฝัก

เมื่อกระบี่ถูกดงึออกจากฝักกลบัมถีงึสองเล่ม เลยต้องเรยีกว่ากระบี่คู่ 

มันเป็นอาวุธที่บอบบางมากจนไม่คิดว่าจะต้านรับอาวุธหนักๆ อย่างทวนเล่ม
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นั้นได้ แต่กระบี่คู่กลบัท�าได้จรงิๆ

เสยีงอาวุธกระทบกนัดงัเคร้ง ฝักกระบี่ถูกเขวี้ยงมาเฉยีดเตยีงที่ปัทมา

นอนไปนดิเดยีว

‘เอ๊ะ! อย่าบอกนะว่าจะสู้กนัในห้องนี้ เธอกอ็ยู่ตรงนี้นะ!’

การตอ่สูน้ั้นรวดเรว็มากจนปัทมามองตามไม่ทนั เธอเหน็แค่เงาสดี�ากบั

สขีาวขยบัไปมาอยูร่อบๆ ห้องเท่านั้น และบางครั้งพวกเขากข็ยบัเข้ามาใกล้เธอ

มากเสยีจนเสยีวว่าอาวุธแหลมคมพวกนั้นจะมาถกูร่างเดก็แบเบาะอย่างเธอเข้า

ปัทมาเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่ง และเกือบจมน�้าตายสดๆ ร้อนๆ  

เมื่อวานนี้ มาวนันี้กจ็ะตายอกีแล้วหรอื

‘ไม่เอาแล้ว เธอไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว!’

“แงๆๆ!”

“จวิซนิ”

เสียงนุ่มนวลจากบุคคลที่สามซึ่งเพิ่งถลาเข้ามาอุ้มเธอไว้เหมือนระฆัง

ช่วยชวีติ เขาคอืพี่ชายคนงามของเธอนั่นเอง

ปัทมากอดคอเขาพร้อมกับร้องกระจองอแงอย่างน่าสงสาร ท�าให้การ

ต่อสูข้องสองสามภีรรยาหยดุลงอย่างกะทนัหนั แต่เธอไม่สนใจพวกเขาอกีแล้ว

เธอตั้งมั่นในใจแล้วว่าจะไม่ยอมอยูท่ี่นี่อกี เธอจะไปอยูก่บัพี่ชายคนงาม

ชวีติคนเรากเ็หมอืนสายน�้าที่ไม่มวีนัไหลหวนคนืได้อกี ในเมื่อมาอยู่ที่นี่

ในร่างใหม่แล้ว เธอจะพยายามเรยีนรู้ที่จะเตบิโตขึ้นที่บ้านหลงัใหม่นี้ต่อไป



สอง
วิ่งได้โดยไม่ต้องมีขำ

ปกติข้าไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครมากนัก ที่ไปหาศิษย์พี่ใหญ่กับศิษย์พี่

รองก็เพราะจนปัญญาเรื่องเลี้ยงดูเด็ก และยังวางใจฝากจิวซินไว้กับพวกเขา

หนึ่งคนื เพราะเหน็ว่าพวกเขาตื่นเต้นและอยากช่วยเลี้ยงดูเดก็เหลอืเกนิ 

ข้าไม่คิดเลยว่าพวกเขาสามีภรรยาจะต่อสู้กันทั้งที่จิวซินยังนอนอยู ่

ตรงนั้น ไม่คดิบ้างหรอืไรว่าหากพลาดพลั้งขึ้นมา เดก็น้อยจะเป็นอนัตรายหรอืไม่

ข้าโกรธมากจงึอุ้มจวิซนิจากมาโดยไม่พูดอะไรอกี

สิ่งที่ข้ารับมามีเพียงชุดที่เด็กน้อยสวมอยู่ แต่เตียงนอนหรือสิ่งของ 

อื่นใดข้าไม่ขอรบัจากพวกเขาอกี!

ไม่ต้องพึ่งศษิย์พี่ทั้งสอง ข้ากเ็ลี้ยงนางเองได้ ถ้ามตี�าราอยู่ข้างกาย ข้า

กไ็ม่ต้องกงัวลอะไรแล้ว!

ปัทมาบอกไม่ถกูว่าดใีจแค่ไหนที่พี่ชายคนงามมารบัเธอกลบั เธอรู้สกึ

ปลอดภยัเมื่ออยูก่บัเขาที่เป็นคนเงยีบๆ มากกว่าอยูก่บัสองสามภีรรยามหาภยั

ที่เอะอะกเ็อาแต่สู้กนั หากเธอถูกลูกหลงเข้าจะท�าอย่างไร

ตายไวไม่เท่าไรเพราะเธอก็เพิ่งจะผ่านมันมาหยกๆ ทว่ากลัวจะพิการ 
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นี่สิ

หลงัจากพี่ชายคนงามอุม้เธอเหาะออกมาจากบ้านของพี่ชายสดุหล่อกบั

พี่สาวสุดสวยแล้ว เขากพ็าเธอมาที่ตลาด

ปัทมาเหน็ตลาดโบราณใจกลางเมอืง ที่เตม็ไปด้วยผูค้นซึ่งแต่งกายอย่าง

คนจนีโบราณ น่าตื่นตาตื่นใจเหมอืนได้มาท่องเที่ยวเมอืงจนี

เธอสนใจของกนิทกุอย่างที่วางขายอยูร่มิถนนสองข้างทาง เสยีดายที่มา

อยู่ในร่างเดก็เลก็จงึกนิของพวกนั้นไม่ได้ 

‘รอให้เธอโตก่อนเถอะ จะฟาดให้เรยีบเลย’

“แอ้ๆๆ”

‘ถงัหูลู่เอย ขนมน�้าตาลปั้นเอย น่ากนิทั้งนั้นเลย’

มือที่โผล่พ้นไหล่ของคนอุ้มกวัดแกว่งไปมา ด้วยเจ้าตัวร�่าร้องจะหา 

ของอร่อยๆ กนิ ปัทมาอดสงสารตวัเองไม่ได้ เมื่อเหน็อาหารละลานตาอย่างนี้ 

ท้องกเ็ริ่มร้องขึ้นมาเสยีแล้ว

“จวิซนิ เจ้ายงักนิขนมพวกนั้นไม่ได้นะ รอให้โตกว่านี้ ซอืฝุจะซื้อถงัหลูู ่

ให้เจ้ากนิเอง รอหน่อยนะ”

น�้าเสียงปลอบโยนนั้นแม้จะฟังไม่ออกว่าพูดอะไรกันแน่ แต่ปัทมาก็

สัมผัสได้ถึงความเอื้ออาทรของพี่ชายคนงาม เธอจึงเงียบเสียงลง มองภาพ 

ขนมหวานห่างไกลออกไปด้วยแววตาละห้อย

ข้าสามารถหาแม่นมให้จิวซินได้ที่ร้านขายยา โรงเตี๊ยมทั่วไป หรือ

แม้แตบ่า้นชาวบ้าน แม้ฤดกูาลนี้ผู้คนจะไม่นยิมมบีตุรกนันกักต็าม ทวา่...บ้าน

เมอืงสงบสุข ไร้ศกึสงคราม จงึมเีดก็เกดิใหม่อยู่บ้าง

สตรทีี่ออกเรอืนแล้วหลายนางมนี�้านมเกนิพอจะเลี้ยงดบูตุรของตน จงึ

สามารถแบ่งปันน�้านมให้เด็กที่มารดามีน�้านมน้อยหรือไม่มีแม่อย่างจิวซินได้ 

โดยแลกกบัเงนิเลก็น้อย นบัว่าเป็นการหารายได้เลี้ยงปากท้องที่ดทีางหนึ่ง

ข้าจ่ายเงินเล็กน้อยเพื่อให้จิวซินได้น�้านมประทังความหิว แล้วออกมา
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ยืนรอด้านนอกห้อง สตรีที่ให้นมบอกว่าจิวซินปฏิเสธในครั้งแรก แต่ก็ยอม 

ในที่สดุ คงเพราะนางไม่เคยดดูนมจากอกของสตรมีาก่อนจงึไม่คุ้นเคยกระมงั

สามีภรรยาคู่นี้ดูอัธยาศัยดีไม่น้อย ข้าจึงนัดแนะกับพวกเขาว่าจะพา 

จวิซนิมาหาอกี เมื่อได้ฟังว่าเดก็เลก็นั้นกนิเก่งและอาจร้องหานมทั้งวนั ข้าจงึ

ตกใจกบัความรู้ใหม่ที่ได้รบัอย่างมาก แม้ว่าข้าจะมเีวลาทั้งวนัเพราะไม่มอีะไร

ท�าอยู่แล้วกต็าม แต่จะให้ลงจากเขามาทุกวนักเ็หน็ทจีะยุ่งยาก

ข้าคงต้องซื้อแม่แพะสักตัวแล้วจริงๆ จากนั้นก็เป็นเสื้อผ้า เตียงนอน 

ของใช้และของเล่นเดก็อกีเลก็น้อย จรงิส ิข้าเกอืบลมืไป ข้าต้องหาต�าราคู่มอื

เลี้ยงเดก็สกัเล่มด้วย

อันว่าข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงนั้นมักจะลามไปไกลและวิ่งได้โดย 

ไม่ต้องมขีา4

เสวยีนอู่กบัจูเชว่รู้ดวี่าศษิย์น้องเลก็ของพวกเขาโกรธ จงึตั้งใจจะรอให้

ศิษย์น้องเล็กคลายความโกรธนั้นลงบ้าง สองวันต่อมาจึงพากันเดินทางมาที่ 

เขาตงเปียน ซึ่งเป็นนวิาสสถานของศษิย์น้องเลก็

“ชงิหลง5”

กระท่อมหลงัเลก็ในป่าไผ่ที่แสนเงยีบสงบคอืบ้านของชงิหลง ศษิย์คน

เลก็ของเทพเซยีนมงักรฟ้า เจ้าเดก็นี่เหมอืนจะใจด ี แต่ที่จรงิแล้วเยน็ชาอย่าง

ร้ายกาจ

สองสามภีรรยามาร้องตะโกนจนเจบ็คอ แต่กไ็ม่มที่าทวี่าศษิย์น้องเลก็

จะเปิดประตูบ้านต้อนรบัพวกเขาเลย

‘หรอืว่าจะไม่อยู่?’

อย่าบอกนะว่าเป็นไปตามข่าวลือเรื่องที่ว่าชิงหลงตระเวนพาเด็กเล็ก 

4 สภุาษติจนี หมายถงึ ข่าวแพร่สะพดัออกไปอย่างรวดเรว็
5 มงักรเขยีว สตัว์เทพประจ�าทศิตะวนัออก
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ไปหาแม่นมถงึในเมอืงทุกวนั ได้ยนิว่าบรรดาเทพเซยีนและนางฟ้านางสวรรค์

แต่ละชั้นฟ้าต่างซุบซบิกนัว่า...เทพเซยีนบูรพามลีูกแล้ว!

ภาพชายหนุ่มหน้าสวยหวานอุ้มเด็กโดยที่ไม่มีผู้ใดทราบว่ามารดาคือ

ใคร ท�าให้เหล่านางฟ้าวยัสาวต่างเจบ็ช�้าน�้าใจไปตามๆ กนั

พวกนางส่วนใหญ่ล้วนชายตามองศิษย์น้องสามและศิษย์น้องเล็กมา

นานแล้ว แต่กไ็ม่มสีตรนีางใดถูกใจน้องๆ ของพวกเขาสกัคน ไป๋หู่ ศษิย์น้อง

สามเปน็คนขี้ร�าคาญ ใครเข้าใกล้เป็นขบัไล่ไปหมด สว่นศษิย์น้องเลก็กช็อบท�า

หน้านิ่ง ตมีนึไม่รู้เรื่อง ทั้งสองจงึยงัโสดมาถงึทุกวนันี้ 

สาเหตอุกีประการหนึ่งที่สองคนนี้ยงัไม่มใีครกค็อื อาจารย์ของพวกเขา

บอกว่าไป๋หู่และชิงหลงอายุยังน้อยนัก ท่านยังกล่าวตัดบทให้ฟังในงานเลี้ยง

เทพเซยีนตั้งแต่หลายสบิปีก่อนว่า ไป๋หูแ่ละชงิหลงมด้ีายแดงเชื่อมต่อกบัเนื้อคู่

อยูแ่ล้ว สกัวนัจะได้พบกนัแน่นอน เป็นการปิดทางไม่ให้ใครมาวุน่วาย ช่างหวง

ศษิย์ยิ่งนกั

เหล่านางฟ้าที่เฝ้าฝันว่าด้ายแดงของพวกนางจะเชื่อมต่อกบัลกูศษิย์ของ

เทพเซยีนมงักรฟ้าต่างกใ็จสลายไปตามๆ กนั และไม่รู้เลยว่าต่างเข้าใจผดิกนั

ไปใหญ่โต ซึ่งเจ้าตวักย็งัคงท�าหน้ามนึไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรตามเคย

“เคาะประตูจนเจบ็มอืแล้วเสวยีนอู่ ครั้งนี้น้องเลก็จะโกรธพวกเรากี่วนั

กไ็ม่รู้” จูเชว่สะบดัมอืเร่าๆ ให้หายเจบ็มอื

“เรากลบักนัก่อนเถอะ ข้าจะวางกล่องเสื้อผ้ากบัตุ๊กตารบัขวญัจวิซนิไว้

ตรงนี้ แล้วเราค่อยมาใหม่วนัหลงั”

จูเชว่เหน็ด้วย แม้ส่วนใหญ่นางจะไม่ยอมคล้อยตามความคดิของสามี

ด้วยนสิยัเอาแต่ใจ แต่ครั้งนี้นางกลบัเหน็ด้วยกบัค�าพูดของเขา

“เข้าใจแล้ว ครั้งนี้น้องเลก็น่าจะเคอืงพวกเรามากจรงิๆ”

“จูเชว่ ครั้งนี้ข้าผดิเองที่โมโหเจ้ามากเกนิไป” นยัน์ตาของเสวยีนอู่ฉาย

แววหมองเศร้า

เขาตรงมาถงึที่นี่ด้วยหวงัจะมาอุ้มจวิซนิ เล่นกบันาง และแหย่น้องเลก็
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เหมอืนอย่างที่เคยชอบท�ามาตลอด แต่กลบัไม่ได้ท�าอย่างใจคดิ

“ข้าเองกผ็ดิที่ไปท้าเจ้าสู้ตอนนั้น หากจวิซนิเป็นอะไรไป ข้าคง...”

จูเชว่น�้าตาคลอ นางไม่ค่อยอ่อนไหวกบัเรื่องอะไรนกั แต่กบัเรื่องเดก็

นางจะละเอียดอ่อนมากเป็นพิเศษ เมื่อเสวียนอู่เห็นภรรยาร้องไห้ หัวใจก็ 

อ่อนยวบจนต้องรบีโผเข้าไปกอดและปลอบโยน

“อย่าร้องไห้เลยภรรยาข้า วนันี้เรากลบักนัก่อน อกีสองสามวนัค่อยมา

อกีครั้ง ข้าเชื่อว่าชงิหลงคงไม่เยน็ชาเท่าไป๋หู่หรอก เขาต้องให้อภยัเราสองคน

แน่นอน”

“จรงิหรอืสามขี้า”

“จรงิส”ิ

แล้วสองสามีภรรยาก็หายตัวไปจากเขาตงเปียนเพื่อตรงกลับบ้านด้วย

ความผดิหวงัอย่างยิ่ง

ข้าเกอืบคลื่นไส้

มิรู้หรือว่าถึงข้าไม่ยอมพบหน้า แต่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้มองความเป็นไป 

ข้างนอกบ้าน

จู่ๆ มาแสดงความรักอะไรกันตรงหน้าบ้านของข้า มันจะมากเกินไป 

แล้วนะ!

“แอ๊ๆๆ”

เสยีงจวิซนิร้องอยู่ในอ้อมแขนของข้า

นางมักสนใจสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ เป็นเด็กช่างสังเกตและฉลาดไม่เลว 

เลยทเีดยีว

จากต�าราคู่มือเลี้ยงเด็กบอกไว้ว่า นอกจากจะให้เด็กดูดนมและนอน

หลบัอย่างเพยีงพอแล้ว ควรอุ้มพาเดนิรอบๆ บ้านให้เดก็ได้เหน็โลกภายนอก 

เพื่อฝึกฝนจนิตนาการของเดก็ให้กว้างไกลขึ้น ข้าจงึท�าตามต�าราทุกอย่าง

“อย่าใส่ใจเลย ไม่ว่าพวกเขาจะให้อะไรมากไ็ม่ต้องรบั เสื้อผ้าหรอื ตุก๊ตา
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หรอื ข้าจะท�าเองให้ดู”

แล้วข้าก็ประคองจิวซินให้นอนลงที่เตียง และเริ่มสาละวนเตรียม

อุปกรณ์เยบ็ผ้า ข้าบอกตวัเองว่าไม่มอีะไรที่ชงิหลงคนนี้ท�าไม่ได้ และข้าจะไม่

ไปพึ่งศษิย์พี่ทั้งสองอกีแล้ว!

เขาก�าลงัเยบ็ผ้า!

พี่ชายคนงามนั่งขะมกัเขม้นเยบ็ผ้าอยูท่ี่โต๊ะนานแล้ว จนเธอหลบัไปและ

ตื่นขึ้นมาอกีครั้งเขากย็งันั่งอยู่ที่เดมิ ผลงานของเขายงัไม่เป็นชิ้นเป็นอนั เลย

มองไม่ออกว่าเยบ็อะไรกนัแน่ เขาง่วนอยูก่บังานที่ท�าจนคิ้วขมวดชนกนั ใบหน้า

ที่งดงามน่ารกัอย่างกบัผูห้ญงิบึ้งตงึจนเธอสงัเกตได้ ด้วยความอยากรูจ้งึแกล้ง

ร้องสกัแอะเพื่อเรยีกร้องความสนใจ และมนักไ็ด้ผลเสยีด้วยเมื่อพี่ชายคนงาม

รบีลุกมาดูเธอทนัที

“จวิซนิ หวิหรอืไม่”

ปัทมาไม่รู้ว่าเขาพูดอะไร เพราะเธอยังฟังไม่ออก แต่คิดว่ากว่าเธอจะ

โตกค็งมทีกัษะการฟังมากกว่านี้ จนเรยีนรู้ได้เรว็กว่าเดก็คนอื่นแน่นอน กเ็ป็น

วยัรุ่นอยู่ในร่างเดก็นี่นา

พี่ชายคนงามหมุนตวัเดนิเข้าไปในครวั เขาคดิวา่เธอหวิเลยจะไปรดีนม

แพะมาให้ แต่ระหว่างนั้นมีเสียงใครก็ไม่รู้มาตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้าน พี่ชาย

คนงามขมวดคิ้วอกีรอบ คงเพราะเสยีงนั้นมาขดัจงัหวะเขาที่ก�าลงัยุ่งๆ อยู่ 

ปัทมาไม่ค่อยชอบสีหน้ามึนตึงของชายหนุ่มหน้าสวยเท่าไร เธออยาก

เหน็เขายิ้มบ่อยๆ มากกว่า

พี่ชายคนงามหนักลบัมาอุ้มเธอแล้วพาเดนิออกมาจากห้อง

เมื่อเปิดประตบู้านกไ็ด้รู้ว่าเสยีงโหวกเหวกนั้นมาจากพวกผูห้ญงิที่มายนื

จับกลุ่มเป็นโขยง นับดูแล้วเกินสิบคน แต่ละคนรูปร่างก็ดี หน้าตาสวยๆ  

ทั้งนั้น แต่หน้าตานี่อยากจะถามจังว่ามีใครเป็นอะไรหรือเปล่า ถึงได้ร้องห่ม

ร้องไห้กนัจนตาบวมอย่างนั้น
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“ท่านชงิหลง นี่ท่าน...โฮๆๆ”

ไม่ทนัไรพวกเธอกร็้องไห้โฮอกีรอบ ตกลงนี่มนัเกดิอะไรขึ้นกนัแน่ เธอ

งงไปหมดแล้ว

“ท่านมลีูกแล้วจรงิๆ ด้วย!”

“ใครกนั มารดาของเดก็คนนี้คอืใคร!”

เสยีงพวกสาวๆ คุยกบัพี่ชายคนงามดงัลั่นไปหมด แต่ปัทมาไม่เหน็เขา

ตอบอะไรสกัค�า ท�าเพยีงยนืเม้มปากอย่างเดยีว พอเขาไม่พูด บรรดาสาวงาม

ที่แห่แหนกันมาก็พากันรุมล้อม เหมือนพยายามจะคาดคั้นให้พี่ชายคนงาม 

ตอบให้ได้

“พวกเจ้าเองสนิะที่มาท�าให้จวิซนิตื่น”

“ท่านปฏเิสธความรกัของพวกข้า ที่แท้นางเป็นใครกนั!”

“ข้าจะฆ่ามนั!”

ปัทมารู้สึกว่ามือนุ่มๆ ที่อุ้มเธออยู่เกร็งขึ้นเล็กน้อย เสียงโวยวายของ

สาวๆ ยังคงดังอย่างต่อเนื่อง และไม่นานฝนก็เทลงมาโครมใหญ่อย่างไม่มีปี ่

มขีลุ่ย ท�าให้บรรดาสาวจนีโบราณที่ยนืมุงพี่ชายคนงามอยู่เปียกปอนไปตามๆ 

กนั แต่กน็่าแปลกที่ตวัเธอกบัพี่ชายคนงามไม่เปียกเลยสกันดิ เพราะเขาถอย

ออกมายนือยู่ที่ประตตูั้งแต่เมื่อไรกไ็ม่รู ้แถมฝนที่จู่ๆ  กต็กลงมานั้นตกใส่เฉพาะ

พวกสาวๆ ที่ร้องกรี๊ดกร๊าดกนัอยู่แค่นั้น

ปัทมาไม่แปลกใจเลย ในเมื่อก่อนหน้านี้เพิ่งเห็นพี่ชายคนงามเหาะได้

อยู่หยกๆ ส่วนสามีภรรยาขาโหดที่เขาเคยพาเธอไปฝากไว้ก็เสกอาวุธขึ้นมา 

สู้กนัหน้าตาเฉย เรื่องสร้างฝนให้ตกลงมาแค่นี้...จิ๊บๆ

เสยีงวี้ดว้ายของสาวๆ ค่อยๆ ห่างออกไป เพราะพี่ชายคนงามอุ้มเธอ

กลบัเข้ามาในบ้านแล้ว เขาปิดประตูดงัปังก่อนจะพมึพ�าเบาๆ

“เสยีเวลาจรงิๆ”
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งานตดัเยบ็เสื้อผ้าเป็นงานของอสิตรทีี่ศษิย์พี่ใหญ่มั่นใจที่สดุ และกล้า

ประกาศทั่วสวรรค์ชั้นฟ้าว่าตนมีฝีมือไม่เป็นสองรองใคร เขาภูมิใจกับมัน

มากกว่าฝีมอืการต่อสู้ของตนเองเสยีอกี

แต่ส�าหรับข้า...มันยากกว่าที่คิด แต่ข้าจะไม่ยอมแพ้กับเรื่องแค่นี้

แน่นอน ที่มนัไม่ส�าเรจ็เสยีทกีเ็พราะเหล่านางฟ้าพวกนั้นพากนัมาวุน่วายกบัข้า

นั่นละ 

มนัแปลกด้วยหรอืที่ข้ารบัศษิย์ และเหตุใดใครๆ ต่างกเ็ข้าใจผดิคดิว่า

จิวซินเป็นลูกสาวข้ากันทั้งสิ้น ในเมื่อข้ายังไม่ได้กราบไหว้ฟ้าดินกับสตรีใด 

มาก่อน

ข้าไม่อยากจะคิดเลยว่าหากอาจารย์ของข้าทราบเรื่องนาง ท่านจะถาม

อะไรอีกบ้าง เพราะอาจารย์ก็มีนิสัยชอบซักไซ้และยุ่งวุ่นวายกับข้ามาแต่ไหน 

แต่ไรแล้ว

“เฮ้อ”

ข้าถอนหายใจ ตัดสินใจจะไม่คิดถึงเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ข้าควร

ใส่ใจกับงานที่อยู่ตรงหน้าเสียก่อน จนกว่าข้าจะเย็บชุดและตุ๊กตาให้จิวซินได้ 

ข้าจะไม่นอนเดด็ขาด!

พี่ชายคนงามหลบัไปแล้ว

เขาฟุบหลบับนโต๊ะทั้งที่ยงัท�างานค้างอยู่เลย

ปทัมาเหน็เขาคร�่าเคร่งกบังานเยบ็ปักถกัร้อยมาหลายวนัแลว้ แต่กย็งัมี

กิจวัตรประจ�าวันอื่นๆ เหมือนเดิมอย่างไม่ขาดตกบกพร่องและตรงต่อเวลา 

อยู่เสมอ

เขาจะตื่นก่อนเธอเสมอ พอเธอลมืตากเ็หน็พี่ชายคนงามแต่งตวัด้วยชดุ

สฟี้าอ่อนเรยีบร้อยแล้ว เขาจะพาเธอไปอาบน�้า แต่งตวั ให้นม แล้วปล่อยให้

เธอนอนเล่นอยู่บนเตยีง หลงัมื้อเที่ยงพี่ชายคนงามมกัจะนั่งสมาธ ิเมื่อเธอตื่น

นอนตอนบ่ายก็จะเป็นช่วงเวลาแสนสนุกที่เขาจะอุ้มเธอออกไปเดินเล่นชม
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ท้องฟ้าและบรรยากาศรอบๆ บ้าน จากนั้นเธอกด็ูดนมแล้วนอนจนถงึเช้าวนั

ถดัไป

ใช่ วันๆ เธอก็ท�าอยู่แค่สองอย่างนี้เท่านั้นละ ชีวิตช่างแสนสบาย 

เสยีจรงิ จนแอบคดิอยากเป็นเดก็อย่างนี้ตลอดไป ไม่ต้องโตขึ้นเลยจะได้ไหม 

แต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอก ขนาดน�้าหนักเธอยังพุ่งเอาๆ สังเกตได้ว่าพี่ชาย 

คนงามเริ่มนิ่วหน้าตอนอุ้มเธอแล้วด้วย

เขาคงไม่กล้าบ่นหรอก กเ็ป็นคนขุนเธอให้ดูดนมเองไม่ใช่หรอื

นอกจากพี่ชายคนงามจะดูแลเธอ กนิข้าว และนั่งสมาธแิล้ว กไ็ม่เหน็

เขาท�าอย่างอื่นอกี นอกจากนั่งท�างานฝีมอืที่เริ่มดูออกแล้วว่าคอืเสื้อผ้าเดก็กบั

ตุ๊กตา แต่ฝีมอืของเขาไม่เอาอ่าวเลย เหน็ท�าแล้วรื้อทิ้งมาหลายรอบแล้ว และ

ยงัไม่คบืหน้าไปไหนเสยีที

เมื่อเหน็ถงึความตั้งใจดแีละคงอยากเอาชนะคู่สามภีรรยามหาภยัที่ฝ่าย

สามีเก่งงานฝีมือเหลือเกิน หากพี่ชายคนงามเย็บชุดเสร็จแล้ว ปัทมาจะยอม

สวมชุดนั้นให้กไ็ด้ แม้ว่ามนัจะออกมาบดิๆ เบี้ยวๆ กต็ามท ีเพราะเธอเองกค็ง

บ่นได้ไม่เต็มปากนัก ใช่ว่าเธอจะมีหัวทางนี้เสียที่ไหน ขนาดเนาผ้าเธอยังท�า 

ไม่เป็นเลย

ปัทมามองเสี้ยวหน้ายามหลับของพี่ชายคนงามแล้วก็หาว ในเมื่อเขา

นอนแล้ว เธอจะท�าอะไรต่อได้ล่ะ จะร้องปลุกให้เขาพาไปเดนิเลน่กใ็ช่ที่ ปลอ่ย

ให้เขาพกัผ่อนบ้างกด็ ีเหน็เหนื่อยมาหลายวนัแล้ว

นอนบ้างดกีว่า



สำม
พบเมื่อร้อยปี

นับตั้งแต่วันที่พาจิวซินกลับมาบ้านก็เป็นเวลานานนับเดือนแล้ว อีก

ไม่นานเขาตงเปียนกจ็ะเข้าสู่ฤดูหนัลู่ อากาศที่ร้อนมานานเริ่มเยน็ลง ทั้งยงัมี

น�้าค้างในยามเช้าและยามพลบค�่า

ขา้รูด้วีา่เมื่อถงึฤดูนี้คราใด บนสวรรค์มกัจะจดังานเลี้ยงเทพเซยีนทกุปี 

ข้าไม่ชอบความวุ่นวายและเสยีงอกึทกึพวกนั้น จงึแทบไม่เคยไปร่วมงานเลี้ยง

นั้นเลยสักครั้ง กระทั่งครั้งนี้เทียบเชิญที่ข้าเกือบจะฉีกทิ้งเหมือนปีที่ผ่านมา  

แต่ไม่รู้ว่าข้านกึสงัหรณ์ใจอะไร จงึได้ลองเปิดอ่านดู และข้ากไ็ด้พบค�าตอบ

เทยีบเชญิครั้งนี้ถกูเขยีนด้วยลายมอืของอาจารย์ไม่ผดิแน่ ทั้งยงัมคีวาม

พเิศษตรงที่แนบกระดาษแผ่นน้อยมาด้วยแผ่นหนึ่ง ซึ่งข้าไม่อยากจะเปิดอ่าน

เลยจรงิๆ จงึได้ทิ้งมนัลงถงัขยะไปเสยี

กแ็ล้วท�าไมจะต้องอ่านให้เสยีเวลาด้วยเลา่ ในเมื่อรูด้อียูแ่ลว้วา่อาจารย์

จะเขยีนว่าอะไร กค็งไม่พ้นคะยั้นคะยอแกมบงัคบัให้ข้าไปร่วมงานเลี้ยงแน่นอน

“เฮ้อ”

ข้าถอนหายใจพลางเหลือบตามองจิวซินซึ่งยังนอนหลับไม่รู้เรื่องรู้ราว

อยู่บนเตยีง ข้ากดัฟันกรอดก่อนจะอดบ่นไม่ได้จรงิๆ
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‘ตอนนี้ข้าตวัคนเดยีวเสยีที่ไหนกนั’

ดเูหมอืนเธอจะได้ไปเที่ยวละ

อดีตชาติของปัทมาเป็นแค่เด็กมัธยมอายุสิบหกปี แล้วมาเกิดใหม่ใน

ร่างเด็กทารกวัยเพียงหนึ่งเดือนเศษเท่านั้น ยามที่ผู้ใหญ่พาไปเที่ยวเล่นเธอ 

กต็้องดใีจเป็นธรรมดา

ท�าไมถงึมั่นใจว่าจะได้ออกไปข้างนอกน่ะหรอื กพ็ี่ชายคนงามเพิ่งตดัชดุ

ใหม่ใหเ้ธอเสรจ็เมื่อวานนี้ และตอนนี้เธอกส็วมชดุสชีมพตูวันั้น หลงัจากเพยีร

พยายามมาเป็นเดือน ในที่สุดเขาก็ตัดชุดให้เธอได้แล้ว แม้จะบิดๆ เบี้ยวๆ 

กต็าม แถมเธอยงัได้ตุ๊กตากระต่ายตวัหนึ่งด้วย ต้องขอบคุณในความอดทน

ของเขา เพราะหากเป็นเธอละก็ คงล้มเลิกความตั้งใจกับงานละเอียดพวกนี้

ตั้งแต่วนัแรกแล้ว

พี่ชายคนงามสวมชุดสีฟ้าที่เคยเห็นจนชินตา คลุมทับด้วยเสื้อคลุม 

สนี�้าตาล ผมที่มกัจะรวบเป็นมวยอยูก่ลางศรีษะ วนันี้กลบัถกูรวบเพยีงครึ่งเดยีว 

แล้วปล่อยบางส่วนให้ยาวสยายกลางแผ่นหลงั

ปัทมาอยากจะกรี๊ด

สวย! สวยมากๆ หากนี่เป็นซีรีส์จีนโบราณ แล้วพี่ชายคนงามเป็น

พระเอก คงต้องบอกว่าซรีส์ีเรื่องนี้พระเอกอาจจะสวยเกนิหน้านางเอกกเ็ป็นได้

แล้วพี่ชายคนงามก็อุ้มเธอไว้แนบอก ปัทมามองใบหน้าที่งดงามจน 

ผู้หญงิยงัต้องชดิซ้ายอย่างเคลบิเคลิ้ม นี่มนัอาหารตาชดัๆ

“หวิหรอื น�้าลายหกเชยีว”

นิ้วเรียวสวยขาวนวลนั้นหยิบผ้ามาเช็ดปากของเด็กน้อยที่มีน�้าลาย 

ไหลย้อยทนัที

เด็กสาวในร่างเด็กน้อยหน้าแดงอย่างขวยเขิน รู้สึกโชคดีนักหนาที่อยู่

ในร่างนี้ เขาคงไม่รู้ความในใจของเธอหรอก น่าอายจงั
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สวรรค์กเ็หมอืนกบัที่เคยเหน็ผ่านจอโทรทศัน์ในซรีส์ีจนีโบราณนั่นละ 

ตั้งอยู่บนชั้นฟ้าสูงเทยีมเมฆ และไม่สามารถมองเหน็ได้ด้วยตาเปล่า

ตอนแรกปัทมากไ็ม่เหน็อะไรเลยนอกจากท้องฟ้ากบัเมฆ แต่พอพี่ชาย

คนงามยกฝ่ามอืนุ่มๆ นั่นมาปิดตาเธอครู่หนึ่งแล้วเอาออก ปัทมากเ็หน็ว่าบน

ก้อนเมฆหนานุ่มเหมือนขนมสายไหมนั้นมีอาคารและสวนแบบจีนโบราณ มี

พื้นที่กว้างใหญ่เท่ากับเมืองทั้งเมืองเลยทีเดียว เหล่านางฟ้านางสวรรค์และ 

ชายหนุม่รูปงามแต่งตวัหลากสสีนัเหาะเหนิเดนิอากาศผ่านหน้าเธอไปเป็นกลุม่ 

แล้วก็พากันหยุดตัวโก่งเพื่อหันมามองเธอกับพี่ชายคนงามจนคอแทบเคล็ด  

แม้พี่ชายคนงามจะพาเธอลงที่สวนดอกไม้ เสยีงพดูคยุของคนพวกนั้นกย็งัคง

ดงัไม่ขาดสาย

“น่าร�าคาญ”

เธอได้ยนิเสยีงพี่ชายคนงามบ่นเลก็น้อย ใบหน้าแสนงามจนชวนตะลงึ

นั้นงอง�้า แต่กย็งัน่าเอน็ดูเหลอืเกนิ จนปัทมาอดที่จะเอื้อมมอืไปหยกิแก้มเขา

อย่างเผลอไผลไม่ได้

พี่ชายคนงามยามท�าแก้มป่องยิ่งน่ารกักว่าเดมิเสยีอกี เขาดงึมอืเธอออก

อย่างแผ่วเบาแล้วคลี่ยิ้มอย่างอ่อนโยน จากนั้นเขากบ็บีแก้มเธอบ้าง ตอนแรก

เธอคดิว่าเขาจะโกรธเสยีอกี แต่กลบัไม่เป็นอย่างนั้น รอยยิ้มนั้นคอืค�าตอบที่ด ี 

เป็นเดก็อ้อแอ้กด็อีย่างนี้ละ ขนืโตแล้วท�ากบัเขาอย่างนี้ได้โดนหาว่าหื่นแหงๆ

ถงึจะแอบคดิอย่างนั้นอยู่กเ็ถอะ ผู้ชายอะไรน่ารกัน่าแกล้งเป็นบ้า

“จวิซนิเดก็ด ีวนันี้จงดื้อให้มากๆ ร้องไห้ให้เยอะๆ เราจะได้รบีกลบักนั”

ปัทมาฟังเสียงกระซิบข้างหูของพี่ชายคนงามแล้วไม่เข้าใจประโยค 

เหล่านั้นเลย แต่เขาคงอยากให้เธอท�าตวัดีๆ  ต่อหน้าธารก�านลัละมั้ง คนมากนั 

เยอะแยะ คงเป็นงานเลี้ยงอะไรสกัอย่าง

เด็กสาวฉีกยิ้มเอาใจพี่ชายคนงาม โผเข้ากอดไหล่แล้วแนบหน้ากับ

เส้นผมนุ่มละมุนนั้น

เธอจะท�าตวัให้น่ารกัสมกบัที่เขาคาดหวงัไว้กแ็ล้วกนั
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งานเลี้ยงบนสวรรค์จัดขึ้นปีละครั้งในช่วงต้นฤดูหนาว เพราะเมื่อถึง

ช่วงเวลาหนาวเหน็บ เหล่าเทพเซียนทั้งหลายก็มักจะท�าตัวเหมือนหมีที่หลบ

จ�าศลีอยู่ในนวิาสสถาน ไม่ค่อยออกมาพบปะผู้คนภายนอกเท่าไรนกั รวมถงึ

ตวัข้าด้วย

ข้าเองได้กักตุนอาหารไว้มากพอที่จะอาศัยอยู่ภายในกระท่อม โดยไม่

ต้องออกไปข้างนอกได้อกีนานหลายเดอืน และจะใช้เวลาที่มทีั้งหมดเพื่อดูแล

จวิซนิ

กว่าเด็กจะโตนั้นนานเหลือเกิน ข้าอาจคิดผิดที่รับเด็กแบเบาะอย่าง 

จวิซนิเป็นศษิย์ แต่ในเมื่อรบันางมาเลี้ยงแล้ว ข้าคงมอิาจดดูายต่อนางได้ ข้าจะ 

ขอใช้ชวีติที่ยาวนานของข้าเลี้ยงดูนางไปจนกว่านางจะส�าเรจ็เป็นเซยีนให้จงได้

เซียนเป็นอมตะ หากไม่เพลี่ยงพล�้าถูกสังหารก็จะไม่มีวันตาย ข้าจึง 

มุ่งมั่นที่จะสั่งสอนให้จวิซนิเป็นเซยีนเหมอืนข้า เพราะข้าไม่อยากเหน็ใครตาย

ต่อหน้าอกีแล้ว

ความทรงจ�าในอดีตของข้าราวกับจะหวนคืนกลับมา ทั้งที่ข้าพยายาม

ลมืมนัไปแล้วแท้ๆ ครอบครวัหรอื คนที่ข้าเคยผกูพนัด้วยหรอื ส�าคญัอนัใดกนั

อกีเล่า ในเมื่อมนัผ่านมานานจนคนพวกนั้นคงหามชีวีติไม่แล้ว ยงัมใีครนกึถงึ

ตวัข้าผู้นี้อกีเล่า

“แอ๊ๆๆ”

จวิซนิเหมอืนจะเรยีกความสนใจจากข้า ข้าจงึละจากภวงัค์และความคดิ

ฟุง้ซ่านทั้งหลายแล้วยิ้มให้นาง แต่สายตาไร้เดยีงสาของนางกลบัมองไปข้างหน้า 

ข้าจงึเข้าใจ

ศษิย์พี่ใหญ่กบัศษิย์พี่รองก�าลงัเดนิมาหาข้าแล้ว

ปัทมาไม่ถงึกบัเกลยีดขี้หน้าสองสามภีรรยามหาภยั แต่กไ็ม่อยากเข้าใกล้

เธอรู้ว่าพวกเขารู้จักและสนิทสนมกับพี่ชายคนงามดี ไม่อย่างนั้นเขาคงไม ่

พาเธอไปฝากไว้หรอก ฝ่ายหญงิกม็ที่าทางรกัเดก็ ส่วนฝ่ายชายกเ็ก่งการบ้าน
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การเรือน เสียแต่ว่าท�าไมจะต้องลุกขึ้นมาสู้กันทั้งๆ ที่เธอยังนอนอยู่ตรงนั้น

ด้วย ไม่คดิบ้างหรอือย่างไรว่าเดก็จะโดนลูกหลง

แม้จะพอมั่นใจได้ว่าพวกเขาน่าจะเป็นเทพเซยีนเหมอืนกบัพี่ชายคนงาม

กต็าม แต่เธอกย็งัไม่ไว้วางใจอยู่ด ีเกอืบตายมาแล้วเชยีว!

“ชงิหลง เจ้ามาจรงิๆ ด้วย งานเลี้ยงเทพเซยีนขาดสสีนัไปมากช่วงหลงัๆ 

มานี้ คงเป็นเพราะเจ้าไม่ได้มาร่วมงานแน่ๆ เลย”

ฝ่ายภรรยาเป็นคนเอ่ยทกัทายพี่ชายคนงามก่อน ข้อศอกของเจา้หลอ่น

ถองใส่ไหล่พี่ชายดงัพลั่ก

‘สวยแต่แรงเยอะจรงิๆ’

เรื่องยงัไม่จบแค่นั้น ฝ่ายสามคีงกลวัถูกกนัออกนอกวงสนทนา จงึรบี

ปราดเข้ามาใกล้แล้วฉวยตวัเธอไปอุ้มหน้าตาเฉย

ปัทมาไม่ชอบให้ผู้ชายที่ไม่คุ้นเคยมาแตะต้องตวัอยู่แล้ว ยิ่งเป็นพี่ชาย

สดุหล่อสวมชดุด�าคนนี้ยิ่งขอลาขาด ด้วยประสบการณ์ที่ไม่น่าพสิมยัท�าให้เธอ

เผลอท�าตามสญัชาตญาณจนได้

พลั่ก!

“เหน็ไหมจเูชว่ จวิซนิรกัอาจารย์ลุงของนางแค่ไหน ถบีข้าใหญ่เลย ฮาๆๆ 

เอาเลยหลานรกั ถบีเยอะๆ อาจารย์ลุงชอบ”

‘หน้าด้านหน้าหนาที่สุด ถูกถีบไม่ยั้งขนาดนี้ยังหัวเราะร่าชอบใจได้อีก 

โรคจติ โรคจติชดัๆ!’

“แต่ข้าไม่ชอบให้นางถบีข้าอย่างนั้นหรอกนะตาเฒ่า”

ฝ่ายภรรยาหรี่ตามองด้วยสหีน้าเซง็ๆ

“แล้วนางถบีเจ้าบ้างไหมล่ะ”

ผู้ชายชุดด�ายกัคิ้วให้พี่ชายคนงาม

ปัทมาไม่รูว่้าพวกเขาคยุอะไรกนั แต่สหีน้าของพี่ชายคนงามที่ตอนแรก

ยิ้มแย้มกลบัขรมึขึ้น จนเธอเสยีวสนัหลงัวาบ พลางนกึในใจว่าซวยแล้ว

เธอควรจะท�าตวัดีๆ  ไม่ใช่หรอื ไม่ควรท�าให้พี่ชายคนงามขายหน้า
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คดิแล้วปัทมากย็กเท้าลง หลงัจากใช้ใบหน้าของชายชดุด�าเป็นที่คลงึเท้า

มาพักใหญ่ จากนั้นเธอก็ฉีกยิ้มหวานเต็มที่ ตั้งใจจะสื่อว่าขอโทษที่ท�าตัวดื้อ 

กแ็ล้วกนั

ยิ้มได้แป๊บเดียวพี่ชายคนงามก็คว้าตัวเธอกลับมาอุ้มเอง แล้วเดินหนี

สองสามภีรรยาเสยีดื้อๆ

‘เขาคงโกรธเธอแน่เลย แย่แล้ว แย่แน่ๆ’

พี่ชายคนงามเม้มริมฝีปากยามที่มองเธอตาเขม็ง แล้วเขาก็พูดอะไร 

สกัอย่างกบัเธอ

“จวิซนิ เจ้ารกัเขามากกว่าข้าจรงิหรอื”

งานเลี้ยงเทพเซียนยังคงน่าเบื่อเช่นเคย นอกจากนั่งดื่มกินสังสรรค์

เฮฮาแล้ว กม็รีะบ�าร�าฟ้อนของเหล่านางฟ้าให้ชม ไม่มอีะไรมากไปกว่านั้นจรงิๆ 

และที่ท�าให้ข้าโกรธมากกค็อืคนที่ส่งเทยีบเชญิมาให้ข้า

อาจารย์ของข้าอาจจะไม่มาร่วมงาน ข้ายงัไม่เหน็เขาแม้แต่เงา! เขาหลอก

ให้ข้ามา แต่เขากลับหนีหายไปที่ใดสักแห่ง ซึ่งข้าคาดว่าจะเป็นโลกมนุษย์  

หลอกลวงกนัชดัๆ

‘กลบัตอนนี้ยงัทนัไหม’

ข้าเหลยีวมองรอบข้างแล้วหนักลบัไปจ้องศษิย์รกัเพยีงหนึ่งเดยีวของข้า 

กอ็ดนกึแปลกใจไม่ได้

ท�าไมนางไม่ดื้อไม่ซน

นางต้องร้องไห้ให้มากๆ ข้าจะได้หาเหตุรีบกลับเขาตงเปียนเสียเลย  

มนัไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ หรอืว่าข้าควรส่งนางให้ศษิย์พี่ใหญ่อุ้มอกีครั้ง?

ระหว่างที่ข้าก�าลงัคดิสบัสนในใจอยู่นั้นเอง จวิซนิกด็ิ้นขลุกขลกัอยู่บน

ตกั นางท�าหน้านิ่วพร้อมกบัส่งเสยีงร้องอ้อแอ้ ส่ายหน้าไปมาเหมอืนกบัทรมาน

จากอะไรสกัอย่างซึ่งข้ารู้สาเหตุดี

ไม่หนกักเ็บานั่นละ
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ข้ายิ้มอย่างดใีจและรบีจดัแจงลุกขึ้น มนัคอืทางสะดวกที่ข้าจะได้ท�าตาม

ความตั้งใจแล้ว แต่กลบัมเีสยีงของสตรนีางหนึ่งพูดกบัข้า

“ท่านชงิหลง งานเพิ่งจะเริ่มนะเจ้าคะ”

คดิว่าข้าสนใจหรอื หากรอช้าจวิซนิได้ท�าขายหน้าต่อธารก�านลัแน่ หาก

นางถ่ายเบา อย่างมากชุดข้ากเ็ปียกเป็นดวง แต่ถ้าถ่ายหนกัละก.็..

อา...ข้าอยากจะอ้วก

“ข้าขอตวั”

ข้าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ ให้ข้ารู้แต่เพียงผู้เดียวเถิด หากจิวซินโตขึ้น 

นางต้องอายมากแน่ๆ

“ผู้น้อยเข้าใจดเีจ้าค่ะ ผู้น้อยจะเปลี่ยนผ้าอ้อมให้นางเอง สกัครู่จะรบี

พากลบัมาแน่นอนเจ้าค่ะ”

ไม่เอ่ยเปล่า นางฟ้าน้อยสวมชดุสขีาวซึ่งข้ากไ็ม่รูว่้านางคอืใครยื่นมอืมา

คว้าตวัจวิซนิไปอุ้มในทนัท ี ขณะที่องค์เงก็เซยีนฮ่องเต้ก�าลงัเสดจ็มาพอด ี ข้า

จงึต้องคุกเข่าตามมารยาท หนักลบัมาอกีครั้งนางฟ้าน้อยกห็ายตวัไปเสยีแล้ว

‘จิวซินคงไม่เป็นไรหรอกกระมัง แต่ข้านี่สิ...ไม่ได้กลับบ้านเร็วอย่างที่

ตั้งใจเสยีแล้ว’

ปู้ด!

‘ฮ้า! สบายตวัสุดๆ ประดุจใช้โซฟีเลยเชยีว’

นั่งๆ นอนๆ อยู่บนตกัของพี่ชายคนงาม แถมยงัอยู่ในงานเลี้ยง จะให้

ผายลมออกมาต่อหน้าเทพเซียนหลักร้อยก็เห็นจะไม่ไหว เธอยังไม่หน้าหนา

ขนาดนั้น ตอนนี้คนที่รับกลิ่นพร้อมเสียงจัดเต็มไปคนเดียวเลยคือแม่นางฟ้า

ชุดขาวที่มายนืยิ้มแก้มปรใิห้พี่ชายคนงามนั่นเอง

ปัทมาไม่ได้คดิจะแกล้งคนน่ารกัๆ หรอกนะ มนับงัเอญิจรงิๆ

“เจ้าเดก็อ้วนนี่ คงกนิมากไปสนิะ น่ารงัเกยีจจรงิๆ”

ปัทมาฟังค�าพูดของนางฟ้าชุดขาวไม่รู้เรื่อง แต่น�้าเสียงกระชากห้วนๆ 
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นั้น รวมถงึแรงบบีที่แขนซึ่งรู้สกึได้ว่าเจบ็จนต้องนิ่วหน้า

‘จู่ๆ มาท�าร้ายเธอท�าไม แค่ตดใส่ครั้งเดยีวเอง พี่ชายคนงามเจอทุกวนั

ไม่เหน็บ่นอะไรสกัค�า’

ใบหน้างดงามของเจ้าหล่อนถมึงทึงเหมือนกับไปกินรังแตนมาทั้งรัง 

ไม่ใช่ส ิดมกลิ่นผายลมของเธอไปเตม็ๆ ต่างหาก

ไม่ใช่แค่นั้น ปัทมาชกัรูส้กึว่ามอีะไรไม่ค่อยชอบมาพากลแล้วละ นางฟ้า 

ชดุขาวอุม้เธอออกมาไกลจากสถานที่จดังานเลี้ยงจนกระทั่งมาถงึทางเดนิในสวน

“ไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครมาจากไหนกต็าม แต่บงัอาจมาแย่งท่านชงิหลงไป 

ข้ายอมไม่ได้อย่างเดด็ขาด จงนอนเป็นศพอยู่ในสวนนี้ไปเถดิ ลาก่อน”

นางฟ้าคนงามยิ้มให้ปัทมาที่ยงัคงมนึงง เมื่อถูกวางลงบนพื้นหญ้าหลงั

พุม่ไม้ซึ่งลบัตาคนอย่างที่สดุ จากนั้นใบหน้าที่ฉายแววร้ายกาจนั้นกห่็างออกไป 

พร้อมกบัเจ้าของร่างที่วิ่งลบัหายไปจากสายตา

เดก็สาวจากภพอื่นนอนเอ๋อไปครู่หนึ่ง ได้ยนิแค่เสยีงลมพดัหววิจงึเพิ่ง

ตระหนกัได้ว่าถูกผู้หญงิหน้าสวยแต่ขี้แกล้งขี้อจิฉาหลอกพาเธอมาทิ้งแน่นอน

เหน็หน้าหวานอย่างนั้น ร้ายไม่เบาเหมอืนกนั แต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่จะต้อง

สนใจ เธอจะรอดไปจากที่นี่ได้หรอืไม่ นี่หรอกที่เธอจะต้องคดิเป็นสิ่งแรก

ใช่แล้ว พี่ชายคนงามเหน็เธอหายไปนาน จะต้องออกมาตามแน่ๆ เธอ

ต้องรอดไปจากที่นี่ให้ได้

“แงๆๆ!” ปัทมาพยายามร้องจนสุดเสยีง หวงัว่าเสยีงร้องของเธอจะดงั

จนมใีครสกัคนผ่านมาได้ยนิบ้าง แต่กไ็ม่มเีลย เมื่อเวลาผ่านไปเธอกเ็ริ่มเจบ็

คอและรู้สกึสิ้นหวงั หรอืว่าจะถูกทิ้งแล้วจรงิๆ

“เดก็หรอื”

ราวกบัเสยีงจากสวรรค์ ซึ่งกค็งจะจรงิเพราะตอนนี้ปัทมาอยู่บนสวรรค์ 

เธอได้ยินเสียงผู้ชาย และอีกชั่วอึดใจเธอก็ได้เห็นผู้ชายหน้าหล่อ ผิวพรรณ

เกลี้ยงเกลาคนหนึ่ง เขาอุ้มเธอขึ้นมา ถอืว่าเป็นผู้มพีระคุณเชยีวละ เขาคงไม่

พาเธอไปต้มย�าท�าแกงที่ไหนต่อหรอกมั้ง
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“กลิ่นอายนี่มนั...”

ปัทมาได้ยินชายหนุ่มพึมพ�า ไม่รู้ท�าไมใบหน้าเย็นชาที่ไม่เห็นจะยิ้ม

เหมอืนพี่ชายคนงามในทแีรกกลบักระตุกยิ้ม

เขากอดกระชับเธอไว้แนบอกแล้วเหาะออกมาจากสวน ก่อนจะลงมา

จากสวรรค์

“แง!”

ปัทมาร้องไห้จ้า ‘นี่เขาจะพาเธอไปไหน ตายๆๆ นี่เธอหนเีสอืปะจระเข้

แล้ว! พี่ชายคนงามช่วยด้วย!’

‘จวิซนิหายไป!’

นางฟ้าน้อยวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาหาข้า ร้องไห้น�้าตานองหน้า แต่ข้ากลบั

ไม่ตกใจเท่ากบัไม่เหน็จวิซนิอยู่ในอ้อมแขนของนาง

ข้าไม่ทันได้ฟังด้วยซ�้าตอนที่นางพร�่าอธิบายทั้งน�้าตา รู้ตัวอีกทีข้าก็

หายตวัออกมาจากสถานที่จดังานเลี้ยงสวรรค์และมาอยู่ในสวนแล้ว

ข้าไม่ได้ยนิเสยีงศษิย์ข้าเลย จวิซนิอยู่ที่ใดกนั

แม้บนสวรรค์นี้จะไม่น่ากลวัเท่าโลกมนุษย์กเ็ถอะ แต่ข้ากย็งักงัวลเรื่อง

ความปลอดภยัของจวิซนิอยู่ด ีหากนางหายตวัไปจรงิๆ ข้าจะท�าเช่นไร

เหงื่อไหลลงมาที่หางตา ข้าก�าหมดัแน่นเมื่อได้กลิ่นอายบางอย่างที่แสน

คุ้นเคย ต้องเป็นเขาไม่ผดิแน่

ไม่พบกนันานดั่งส�านวนที่ว่า ‘พบเมื่อร้อยปี6’ ทั้งยงัไม่เคยมาร่วมงานเลี้ยง 

บนสวรรค์เลยสักครั้ง แต่เมื่อปรากฏกายกลับลักพาตัวลูกศิษย์ของข้าไป 

เชยีวหรอื

เขาคือบุรุษที่รับมือได้ยากที่สุดคนหนึ่ง และข้าก็ไม่อยากจะข้องแวะ 

กบัเขาเท่าไรเสยีด้วย...เทพเซยีนไป๋หู่!

6 สภุาษติจนี หมายถงึ พบยากยิ่งหรอืไม่ค่อยได้พบ



สี่
ตะปูในตำ

ศษิย์พี่น้องคูน่ี้ไม่ค่อยลงรอยกนันกั และครั้งนี้ชงิหลงยงัเข้าใจว่าไป๋หู่

มาลกัพาตวัจวิซนิไปเสยีอกี เจ้าศษิย์น้องเลก็จงึรบีแจ้นลงจากสวรรค์แล้วตรง

ไปที่เขาซเีปียน ซึ่งเป็นบ้านของไป๋หู่ทนัทโีดยไม่รอช้า

เสวียนอู่เองก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดศิษย์น้องสามต้องลักพาตัวเด็กเล็กๆ  

ไปด้วย ทั้งที่ศษิย์น้องสามมนีสิยัรกัสนัโดษ ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกบัใคร เยน็ชาจน

เหมอืนคนไร้น�้าใจ แต่หาใช่บรุษุชั่วช้าไม่ จะเป็นไปได้อย่างไรที่บรุษุซึ่งหยิ่งยโส

และมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัอย่างนั้นจะท�าเรื่องอย่างนี้

ต้องเข้าใจผดิกนัไปเองแน่

“นางฟ้าน้อยคนนั้นจะโกหกหรอืจูเชว่”

เสวียนอู่ถามภรรยา เขาเองไม่ค่อยเข้าใจสตรีมากนัก แถมจูเชว่เองก็

เหมอืนสตรอีื่นเสยีที่ไหนกนั

เทพเซยีนแห่งทศิใต้ขยบัแพขนตาพลางใช้นิ้วดดีหน้าผากสามเีบาๆ

“เจ้ามนัทึ่มนกัตาเฒ่า สตรนี่ะเจ้าเล่ห์เพทุบาย เอาแน่นอนไม่ได้ยิ่งกว่า

สภาพอากาศบนโลกนี้เสียอีก โดยเฉพาะความรักและความแค้น สตรีที่

บอบบางไร้เดยีงสาจะแปรเปลี่ยนเป็นคนละคนได้ง่ายๆ กด้็วยสองสิ่งนี้ แม้แต่
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บุรุษกเ็ช่นเดยีวกนั”

เทพเสวยีนอู่ยิ้ม

“แล้วเราจะอยู่ตรงนี้ต่อไปท�าไม เรื่องของพวกศิษย์น้องคืองานของ 

พวกเรามใิช่หรอื ตามไปดูกนัเรว็”

ส�าหรบัข้ากบัเขากเ็หมอืนส�านวน ‘ตะปใูนตา7’ เรยีกได้ว่าเป็นศตัรกูนั

ก็ได้ พบกันครั้งใดเขาจะมองข้าด้วยสายตาเยือกเย็นดุจน�้าแข็ง และมักม ี

ค�าพูดถากถางให้เจ็บใจอยู่เสมอ ขณะเดียวกันหากสบโอกาสศิษย์พี่สามก็จะ

รวมหวักบัอาจารย์ช่วยกนักลั่นแกล้งข้าอยู่เสมอ

ข้าไม่ถงึกบัชงิชงัเขา แต่กไ็ม่อาจอยู่ใกล้เขาได้

ข้าไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรกับข้า แต่เขาไม่ควรเอาความคิดนั้นไปลงกับ 

จิวซิน เด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ท�าผิดอะไร หวังว่าศิษย์พี่สามจะไม่ผูกใจเจ็บ 

ข้าจนถงึกบัรงัแกเดก็น้อยที่ไม่มทีางสู้

หากเป็นเช่นนั้นข้าคง...

“เฮ้อ”

ข้าถอนหายใจ ป่วยการจะกังวลไปก่อน ข้าควรรีบไปที่บ้านของศิษย ์

พี่สามให้เรว็ที่สุด

‘จวิซนิ เจ้ารอข้าก่อนนะ ซอืฝุก�าลงัจะไปช่วยเจ้าแล้ว’

“แง!”

ปัทมาท�าอะไรไม่ได้นอกจากร้องไห้สะอกึสะอื้น ขณะที่ชายหนุ่มปรศินา

ที่เธอไม่รู้จกัวางเธอลงบนเตยีง

นี่มนัอะไรกนันกัหนา โดนนางฟ้าใจร้ายทิ้งไว้กลางสวน กะให้มดแมลง

มากัดให้ตายไม่พอ คิดว่าจะรอดแล้ว แต่กลับเจอใครก็ไม่รู้ หน้าตาก็ดีงาม 

7 สภุาษติจนี หมายถงึ เรื่องที่เกลยีดที่สุดหรอืเป็นศตัรูกนั
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อยู่หรอก แต่แทนที่จะพาเธอกลบัไปส่งให้พี่ชายคนงาม กลบัอุ้มเธอลงมาจาก

สวรรค์แล้วพามาที่ไหนกไ็ม่รู้

ปัทมาไม่รูอ้ะไรเลยจรงิๆ บอกเลยว่าเธอเหมอืนมาเที่ยวแบบโง่ๆ เพราะ

มัวแต่หลับหูหลับตาร้องไห้ท่าเดียว ตัวเธอก็เล็กเพียงแค่นี้ แถมยังไม่ใช่คน 

ที่นี่อีก จะไปรู้ได้อย่างไรว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน และจะมีปัญญาอะไรช่วยเหลือ 

ตวัเองได้

‘เขาพาเธอมาท�าไมกนันะ หรอืว่าจะเป็นพวกโรคจติ พวกโลลคิอน!’

“หยุดคดิอกุศล เพราะข้าไม่ใช่ชายโรคจติ”

‘เอ๊ะ! ท�าไมพี่ชายรูปหล่อคนนี้ถงึได้รู้ความคดิของเธอได้ล่ะ ที่ส�าคญั...

เขายงัพูดภาษาไทยได้อกีต่างหาก’

“ข้าคอืไป๋หู่ เทพเซยีนแห่งประจมิทศิ เป็นศษิย์พี่สามของชงิหลง”

“ชงิหลง? อ้าว เอ๊ะ!”

จู่ๆ เสยีงอ้อแอ้ของปัทมากเ็ปลี่ยนเป็นค�าพูดเสยีเฉยๆ หรอืว่าจะเป็น

พลงัของเขากนั?

“ข้าสามารถดูอดีตของผู้คนได้...ถ้าต้องการ เจ้ามาจากต่างมิติสินะ 

เดก็น้อย”

ชายหนุม่ยงัคงมองเธอไม่วางตา เขาไม่ยิ้มเหมอืนพี่ชายคนงาม ไม่ขี้เล่น

เหมือนสามีภรรยามหาภัย แต่ใบหน้างามดั่งรูปสลักก็ไม่ดุดันจนเกินไปนัก  

ทั้งยงัดูมเีสน่ห์อกีด้วย

‘ให้ตายสิ! อยากจะกลั้นใจตายเหลือเกิน ผู้ชายรอบตัวเธอนี่มีแต่ 

เทพบุตรชดัๆ!’

ไป๋หู่หยบิผ้ามาเชด็ปากของเธอที่มนี�้าลายไหลย้อย

‘ตายละ! เผลอตวัอกีแล้ว เจอคนหล่อมานั่งเก๊กขรมึต่อหน้า ใครบ้างล่ะ 

จะไม่น�้าลายหก’

“ข้าได้กลิ่นของชงิหลงจากตวัเจ้า เจ้าเป็นอะไรกบัเขา”

“คือว่า...” เมื่อเห็นดวงตาเรียวหรี่ลงเหมือนเจ้าตัวจะพยายามเค้นเอา 
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ค�าตอบให้ได้ ปัทมาจึงเอ่ยเสียงอ้อมแอ้ม “...พอฉันมาอยู่ในร่างนี้ก็ถูกจับใส่

ตะกร้าลอยน�้ามาค่ะ แล้วมีพี่ชายคนงามมาช่วยฉันไว้ ที่คุณบอกว่าได้กลิ่น 

ของชงิหลง แปลว่าผู้มพีระคุณของฉนัชื่อชงิหลงใช่ไหมคะ”

ปัทมารู้สึกตื่นเต้น หากเธอโตกว่านี้สักหน่อย คงกระโดดเกาะทึ้ง 

แขนเสื้อชายหนุม่ชดุขาวแล้ว ในที่สดุเธอกร็ูช้ื่อของพี่ชายคนงามเสยีท ีต่อไปนี้ 

เธอจะเรยีกเขาว่าพี่ชงิหลง 

พี่ชงิหลงคนงาม!

“ตอนนี้พี่ชิงหลงคงเป็นห่วงฉัน คุณเป็นศิษย์พี่ของเขาก็ต้องรู้จักบ้าน

ของเขา ช่วยพาฉนัไปหาพี่ชงิหลงได้ไหมคะ”

ปัทมาเอ่ยปากขอร้องไป๋หู่ ในเมื่อพวกเขาเป็นศิษย์ที่มีอาจารย์คน

เดียวกัน ก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ช่วยเหลือเธอ เขาเป็นคนใจดี ไม่ 

อย่างนั้นคงไม่พาเธอกลบัมาบ้านด้วยหรอก เธอเชื่ออย่างนั้น

แต่แล้วรอยยิ้มของเขาที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันก็ท�าให้ปัทมาดีใจเก้อ  

กบัค�าพูดทิ้งท้ายก่อนที่เจ้าตวัจะเดนิออกไปจากห้อง

“ไม่จ�าเป็น เพราะถงึอย่างไรเจ้านั่นกต็้องตามกลิ่นมาจนถงึที่นี่ การได้

เหน็ชงิหลงร้อนรนเสยีบ้างท�าให้ข้าเพลดิเพลนิยิ่งนกั”

ข้ามาถึงเขาซีเปียนในเวลาอันรวดเร็ว และได้พบกับศิษย์พี่ใหญ่กับ

ศษิย์พี่รองตรงหน้าป้อมปราการสงูตระหง่าน ซึ่งตั้งอยู่กลางทุง่หญ้าอนักว้างใหญ่ 

ที่เป็นนวิาสสถานของเทพเซยีนไป๋หู่...บุรุษซึ่งข้าไม่ถูกชะตาด้วยมากที่สุด

“ชงิหลง เจ้าใจเยน็ๆ นะ”

เสยีงศษิย์พี่ใหญ่ดงัอยู่ข้างๆ หูข้า

“ข้าดูใจร้อนหรอืไร”

ข้าเลกิคิ้วแล้วถามเขาขณะที่ใช้ก�าลงัภายในระเบดิประตทูางเข้าจนหลดุ

กระเดน็ออกมา แล้วรบีสาวเท้าเข้าไปในป้อมปราการทนัที

ศษิย์พี่รองปาดเหงื่อที่เกาะพราวบนใบหน้า นางวิ่งตามมาพร้อมกบัสาม ี
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ขณะที่ปากของนางกร็้องตะโกนไล่หลงัเสยีงดงัลั่น

“อย่างนี้ยังบอกว่าไม่ได้ใจร้อน พอเป็นเรื่องจิวซินทีไร เจ้าก็ทิ้งความ

สุขุมลงบนพื้นอย่างไม่ไยดี เจ้าศิษย์น้องบ้าเอ๊ย อย่าเต้นไปตามที่เจ้าไป๋หู่ 

ปั่นหวัเอาส”ิ

ข้าท�าปากเบ้ นึกร�าคาญสองสามีภรรยาที่ไม่รู้จะตามมาท�าไม ไม่ใช่ส ิ

พวกเขาน่าจะอยากรูอ้ยากเหน็เรื่องของข้ามากกว่าเพราะเดนิทางมาถงึที่นี่ก่อน

ข้าเสยีอกี

ที่ผ่านมาเวลาข้าทะเลาะหรอืทุม่เถยีงกบัศษิย์พี่สามจนถงึขั้นลงไม้ลงมอื

กนัทไีร พวกเขากไ็ม่เคยคดิห้ามปราม กลบัส่งเสยีงสนบัสนุนให้ตกีนัมากขึ้น

เพื่อสร้างความครื้นเครงบนสรวงสวรรค์

บางทีสาเหตุของความไม่ลงรอยกันระหว่างข้ากับเขาอาจมีที่มาจาก 

ศษิย์พี่ทั้งสองไม่มากกน็้อย

“เหมอืนว่าเขาจะมาถงึแล้วละ ดทู่าเจ้าจะมคีวามส�าคญักบัเขาไม่น้อย”

ดวงตาเรยีวหนัมามองปัทมา

เขายิ้มอีกแล้ว แต่ท�าไมต้องเป็นเฉพาะตอนเอ่ยถึงพี่ชิงหลงเท่านั้น 

ด้วยล่ะ หรอืว่า...?

ไม่นะ!

‘ยุคนี้เขาเรียกว่าอะไร อ๋อ...ชายตัดแขนเสื้อ พี่ชิงหลงยิ่งสวยเกินชาย 

อยู่ด้วย อย่าบอกนะว่าอตีาไป๋หู่นี่คดิไม่ซื่อกบัพี่ชงิหลงของเธอ’

‘ไม่ยอม! ชายงามต้องผลัดกันชมสิ ถึงจะถูก! เอ๊ย! ไม่ใช่ ยังไง 

พี่ชงิหลงกเ็ป็นผู้มพีระคุณที่เธอเคารพรกัประดุจพี่ชายที่คลานตามกนัมา เธอ

ต้องปกป้องความบรสิุทธิ์ผุดผ่องของเขา’

นิ้วชี้ขาวเนียนของเทพเซียนแห่งทิศประจิมจิ้มที่หน้าผากน้อยๆ ของ

ปัทมาในร่างเดก็แบเบาะ หน้าตาหล่อเท่ตดิสวยหน่อยๆ ของเขาบึ้งตงึเลก็น้อย

“ใครจะไปคิดอะไรเช่นนั้นกับบุรุษด้วยกันได้” เอ่ยจบเขาก็ลุกขึ้นอุ้ม 
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อกีฝ่ายมาแนบอก “กแ็ค่แหย่ชงิหลงแล้วมนัสนุกดแีค่นั้น”

ปัทมากลอกตา

‘แค่นั้นจรงิๆ ใช่ไหม? อย่าให้รู้ว่าคดิเกนิกว่านั้นเชยีวนะ เธอจะ...จะ

อะไรกช็่างเถอะ เอาเป็นว่าเธอไม่ยอมยกพี่ชงิหลงให้ใครง่ายๆ แน่นอน’

เป็นเขาจรงิๆ! และเขายงัจงใจกลั่นแกล้งข้าด้วยการอุ้มจวิซนิออกมา

เผชญิหน้ากบัข้าในยามนี้ด้วย ช่างเป็นชายที่น่าฆ่าให้ตายยิ่งนกั

ข้าไม่ได้จงเกลยีดจงชงัเขา แค่รู้สกึว่าไม่ควรยุ่งเกี่ยวให้มากความ แต่

เขากลับลักพาตัวศิษย์รักของข้ามา นี่เขาจงใจที่จะแย่งชิงของของข้าไปทุกสิ่ง

เลยหรอือย่างไรกนั เมื่อนกึย้อนไปถงึเรื่องในอดตีกท็�าให้ข้าต้องเม้มปากอย่าง

ขุ่นเคอืง

ตั้งแต่ข้าค�านบัเทพมงักรฟ้าแล้วฝากตวัเป็นศษิย์คนสดุท้าย ข้ากถู็กเขา

รงัแกมาโดยตลอด ไม่มวีนัใดเลยที่เขาจะไม่ขยี้ผมข้า แย่งขนม หรอืเอาของ

ของข้าไปซ่อน

ข้าไม่เคยเข้าใจว่าท�าไมเขาถึงต้องแกล้งข้า ทั้งๆ ที่เราต่างก็ไม่ใช่เด็ก

เล็กๆ กันแล้วทั้งคู่ พี่ใหญ่กับพี่รองต่างบอกว่านั่นคือความเอ็นดูและการ 

เอาใจใส่ ด้านอาจารย์กม็คีวามเหน็ไปในทางเดยีวกนั ทั้งยงัหวัเราะอย่างถูกใจ

“ชงิหลงเอ๋ย ท�ำใจเสยีเถดิ หน้ำตำและท่ำทำงของเจ้ำมนัน่ำแหย่ให้ร้องไห้

ยิ่งนกั”

นั่นคอืค�าพดูของอาจารย์ที่รวมหวักบัศษิย์พี่สามขยี้ผมข้าให้ฟจูนพอใจ 

แล้วก็ใช้พลังเวทเสกให้ข้ากลายเป็นเด็กสามขวบ ก่อนจะอุ้มขึ้นไปนั่งบนตัก 

ทั้งยงักอดไว้แน่นไม่ยอมปล่อย

ข้าได้แต่ร้องอย่างอึดอัด เทพเซยีนมังกรฟ้ากช็่างร้ายเหลอืแสน ก่อน

จะเอ่ยกบัข้า

“ถ้ำอยำกให้ปล่อยกบ็บีน�้ำตำขอร้องข้ำดูส ิเจ้ำเดก็น้อย”

ในสายตาของเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานแสนนานย่อม
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ต้องมองว่า ข้าเป็นเพยีงเดก็อมมอืในสายตาของเขาเท่านั้น

“ข้ำหำใช่เดก็น้อยไม่” ข้าเถยีง

“เช่นนั้นข้ำก็จะอุ้มเจ้ำอยู่อย่ำงนี้ ข้ำป้อนข้ำวเจ้ำ อำบน�้ำแต่งตัวให้เจ้ำ

ด้วย ดหีรอืไม่”

อาบน�้า!

ข้าขนลุกกบัรอยยิ้มการค้าของอาจารย์ยิ่งนกั

“ว่ำอย่ำงไรชงิหลงน้อยของข้ำ”

“ฮกึ ฮอื...”

ต่อให้ต้องร้องไห้ทั้งที่อายุเกินวัยมาหลายปีแล้วข้าก็ยอม ข้าไม่ยอม 

แก้ผ้าอาบน�้าพร้อมกบัมงักรลามกตนนี้แน่!

น�้าตาของข้าร่วงเผาะๆ ราวกับสั่งได้หลายหยด เท่านั้นเองเทพเซียน

มังกรฟ้าผู้แสนเอาแต่ใจและถือตนว่ายิ่งใหญ่ท�าอะไรก็ไม่ผิด ยิ้มระรื่นอย่าง

สมใจพลางเช็ดน�้าตาให้ข้า พอเวลาผ่านไปราวๆ ครึ่งเค่อจึงยินยอมปล่อย 

ตวัข้าด้วยความเสยีดาย

หลายครั้งข้าก็โชคร้าย หากศิษย์พี่สามผ่านมาเห็นข้าน�้าตาคลอในร่าง

เดก็สามขวบเมื่อใด ข้ากจ็ะถูกเขาแหย่ด้วยอกีคน เมื่ออยู่ในร่างนี้การป้องกนั

ตัวเองก็พลอยต�่าลงไปด้วย เขามักจะคว้าข้าไปอุ้มแล้วท�าอย่างเดียวกับเทพ

เซยีนมงักรฟ้าประหนึ่งเลยีนแบบกนัมาเลยทเีดยีว

เวรกรรมอะไรของข้ากนั! ที่ต้องมาเสยีน�้าตากบัความไร้สาระและเสยีง

ชื่นชมยนิดขีองพวกเขา

ข้าคดิคบัแค้นแน่นในอกอย่างนั้นมาโดยตลอด เมื่อศษิย์พี่สามลงจาก

สวรรค์แล้วไปสร้างป้อมปราการอยูท่ี่เขาซเีปียน ข้าถงึได้ดใีจอย่างยิ่ง เพราะจะ

เหลือบุรุษที่ชอบกลั่นแกล้งข้าเพียงหนึ่งเดียวคืออาจารย์เท่านั้น ข้าจึงมุ่งมั่น

ฝึกฝน และเมื่อส�าเร็จเป็นเซียนก็รีบบากหน้าหนีลงมาใช้ชีวิตตามล�าพังบน 

เขาตงเปียนทนัที

สิ้นสุดกันทีความทรมานที่น�้าตาไหลแทบเป็นสายเลือดอย่างที่เคย 
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เป็นมา เพราะหลงัจากนั้นข้ากห็ลกีเลี่ยงการเผชญิหน้ากบัพวกเขามาโดยตลอด 

หรอืหากพบเจอกนักย็ากที่จะมาเย้าหยอกได้อย่างเคย

แต่แล้ววนันี้สหีน้าเป่ียมสุขของศษิย์พี่สามยามที่อุม้จวิซนิไว้ในอ้อมแขน 

ก็ท�าให้ช่วงเวลาอันเลวร้ายสมัยก่อนราวกับจะย้อนมาสะกิดแผลในใจของข้า 

อกีครั้ง

‘เขาคดิจะแกล้งข้าอกีแล้วสนิะ เจ้าศษิย์พี่ไร้ยางอาย!’

‘พี่ชงิหลงมาแล้ว!’

สองสามภีรรยามหาภยักว็ิ่งตามมาตดิๆ

ปัทมาเหน็พี่ชงิหลงหยดุยนือยูไ่ม่ไกล ด้วยความดใีจและแสนจะห่วงว่า

ร่างกายที่แสนบริสุทธิ์นั้นอาจจะถูกผู้เป็นศิษย์พี่อย่างคุณชายไป๋หู่ย�่ายีเอาได้  

จงึรบีโผไปจนสุดตวัทั้งๆ ที่ยงัถูกอ้อมแขนของคุณชายไป๋หู่กอดไว้แน่น

เธอหันมามองเขา อ้าปากจะอ้อนวอนขอให้เขาส่งเธอให้พี่ชิงหลงอุ้ม 

ตอนนี้เธอหวินมและกอ็ยากนอนแล้วด้วย

“ยงัก่อน ข้าขอสนุกกบัเขาสกัหน่อย แล้วค่อยคนืเจ้าให้เขา”

‘ได้ยงัไง!’

ปัทมาร้องโวยวาย เหลือกตามองชายหนุ่มหน้าหล่อ นึกเกลียดขี้หน้า

เขาขึ้นมาทนัใด เธออุตส่าห์ขอร้องเขาดีๆ  ให้พาเธอกลบัไปหาพี่ชงิหลง พอเขา

มาอยู่ใกล้แค่เอื้อมกลับอิดออดบอกปัด ไม่ยอมส่งเธอคืนให้พี่ชิงหลงเสีย 

อย่างนั้น

‘คนโกหก! คดิเหรอว่าคนอย่างยายปัทจะยอมง่ายๆ ความหวิมนัหนกั

เกินทานทน ขืนเธอรอให้เขาแกล้งพี่ชายคนงามจนกว่าจะพอใจก็ได้หิวตาย 

ปะไร’

เด็กสาวในร่างเด็กแบเบาะยื่นหน้าไปหาไป๋หู่ที่มองตอบอย่างงงงัน คง

ยงัไม่รู้ว่าเธอคดิจะท�าอะไรกนัแน่

หมบั!
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“โอ๊ย! เด็กบ้า เจ้าเด็กร้ายกาจนี่งับจมูกข้า ขนาดฟันยังไม่ขึ้นสักซี่  

เจ้านี่มนั...”

ถงึอย่างนั้นไป๋หูก่ย็งัไม่ยอมปล่อย แม้จมูกจะแดงเถอืกเป็นรอยเหงอืก

อย่างชดัเจน ปัทมาเลยจ�าต้องยอมเสยีมารยาทต่อผูม้พีระคณุคนที่สองอกีครั้ง

จนได้ พอเทพเซยีนประจมิยกร่างเธอขึ้นเหนอืศรีษะแล้วเขย่าแรงๆ ด้วยความ

โมโหที่ถูกงบั เธอกเ็ลย...

พลั่ก!

...ใช้เท้าถบีเสยีเลยนี่

ปัทมาถบีอย่างไม่คดิจะหยุดพกั ตอนนี้เธอหวิมาก และเขากไ็ม่ควรจะ

มากวนประสาทเธออย่างนี้ด้วย! เขานั่นละผิด สมควรแล้วที่จะโดนฝ่าเท้า 

ลูบหน้าเสยีให้สมใจอยาก!

เทพเซยีนไป๋หู่ชกัอดรนทนไม่ไหว เขาเผลอปล่อยมอืจนได้ และจงัหวะ

นั้นเองที่เธอยอมใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มอียู่ถลาออกจากอ้อมแขนของเขา

ปทัมามั่นใจมากว่าพี่ชงิหลงต้องรบัเธอไว้ได้ทนัพอดแีน่นอน และเธอก็

คาดไว้ไม่ผิดจริงๆ พี่ชายคนงามกระโดดเข้ามาอุ้มตัวเธอไว้ได้ก่อนที่ร่างของ

เธอจะตกลงสู่พื้น

เธอยิ้มดีใจที่จะได้อยู่ในความดูแลของพี่ชายคนงามอีกครั้ง ส่วนอีตา

ไป๋หู่นั่นจะเป็นอย่างไรกช็่างหวัเขาเถอะ

แต่ท�าไมหน้าตาแสนน่ารกัของพี่ชงิหลงถงึได้หงกินกัเล่า ไม่ดหีรอืที่เธอ

อุตส่าห์กลบัมาให้เป็นภาระเลี้ยงดูปูเสื่ออกีแล้ว?

“จวิซนิ เจ้ารกัเขามากกว่าข้าอกีแล้วหรอื”

ปัทมาอ้าปากหวอ นึกเสียใจเล็กน้อยที่ฟังค�าพูดของเขาไม่รู้เรื่องเลย

แม้แต่นิดเดียว สงสัยว่าศิษย์พี่ของพี่ชิงหลงจะหยุดใช้พลังอ่านอดีตอะไรนั่น

พอดี

‘จะให้เธอสื่อสารกบัเขาได้สกัหน่อยกไ็ม่ได้ ขี้งก!’


