
ภาคปฐมบทแห่งดอกบัวขาว





บทน�า
มาตรฐานทั่วไปของอาชีพนางมาร

ท่านลูกค้าที่น่านับถือ ข้าต้องขอบอกท่านว่า สายงานของพวกข้า

แท้จรงิแล้วคล้อยตามมาตรฐานทั่วไปของยุทธภพ

ฮะ! ท่านไม่เชื่อข้าอย่างนั้นหรือ มาตรฐานทั่วไปชุดนี้น่ะ ไม่เพียงแต่

รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่าย ทว่ายงัเรยีงร้อยอย่างพถิพีถินั 

ปรบัปรุงแก้ไขอย่างเข้มงวด สุดท้ายกต็ั้งเป็นมาตรฐานโดยได้รบัการเหน็ชอบ

จากทั่วยุทธภพ ในยทุธภพแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรอือธรรม อกีทั้งไม่เกี่ยง

ว่าบุรุษหรือสตรี ถือเป็นกรณีที่หาได้ยากยิ่งที่จะลงมติยอมรับอย่างท่วมท้น 

เช่นนี้ มนัมใิช่เรื่องง่ายเลยจรงิๆ นะ!

เอาละ ขอให้ข้าอธบิายมาตรฐานทั่วไปเหล่านี้ให้ท่านฟังอย่างละเอยีด

มาตรฐานทั่วไปส�าหรับวิชาชีพชุดนี้แท้จริงแล้วเรียบง่ายมาก มันม ี

สามระดับด้วยกัน นั่นคือระดับล่าง ระดับกลาง และระดับสูง แต่ละระดับ 

ยงัก�าหนดมาตรฐานไว้ในตวัของมนัเอง

ระดบัล่างคอืขั้นแรกเริ่ม งดงามประหนึ่งมวลบปุผชาต ิหวัใจโหดเหี้ยม

ด้วยวธิกีารที่เลอืดเยน็

นยิามสามญัของความงามคอื การเป็นอนัดบัหนึ่งจากในหมื่น ส�าหรบั
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หวัใจโหดเหี้ยมด้วยวธิกีารเลอืดเยน็ บรรทดัฐานต�่าสดุกต้็องสงัหารไม่น้อยกว่า

ห้าคน และมหีนี้รกัไม่น้อยกว่าสบิคน

ท่านถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสังหารน้อยกว่านั้นสักนิดหนึ่ง เอ่อ... 

ท่านก�าลังล้อข้าเล่นอยู่ใช่ไหม หากสังหารเหยื่อไม่ครบหรือขาดหนี้รักตามที่

ก�าหนด เช่นนี้จะเพียงพอกับอาชีพฉาวโฉ่ของพวกข้าได้อย่างไร อย่างมากก็

เป็นได้แค่สตรดีุร้ายอกีคนเท่านั้น... คุณภาพต�่า!

กลบัมาที่หวัข้อเดมิ ระดบักลาง จ�านวนย่อมต้องสูงกว่านั้น นอกเหนอื

จากรูปโฉมเป็นล�าดับหนึ่งในล้าน ยังต้องสังหารเหยื่อมากกว่าแปดสิบคน 

พร้อมทั้งหนี้รักสามร้อยหรือมากกว่านั้น โดยการได้รับความรักโดยไม่มีการ

ตอบแทนมากกว่าหนึ่งปีสามารถนบัรวมเข้าด้วยกนัได้ นอกจากมาตรฐานอนั

เข้มงวดนี้ คนผูน้ั้นต้องมวีรยทุธ์สงูส่ง ขณะเดยีวกนักต้็องชั่วร้ายเป็นพเิศษ จงึ

จะสามารถเล่นกบัใครสกัคนบนอุ้งมอืของพวกนาง โบยบนิอยู่เหนอืสามญัชน 

สามารถสั่งให้คู่อรไิปตายโดยตนเองไม่สูญเสยีเลอืดเนื้อสกันดิ

มาพูดเกี่ยวกบัระดบัสูงกนับ้างดกีว่า

เฮอะๆ ดูสวิ่านยัน์ตาของท่านเปล่งประกายแค่ไหน... น่าอายนกัที่ต้อง

กล่าวว่า พนัปีจากต�านานยุทธภพ นางมารส่วนใหญ่ของข้าล้วนมแีต่ระดบัล่าง 

มบี้างเป็นบางโอกาสที่มสีกัสองสามคนสามารถผงาดขึ้นมาเป็นระดบักลาง ซึ่ง

ถอืว่าโชคดมีากๆ แต่ทว่า! กต็้องมสีภาพแวดล้อมคอยเป็นใจเอื้ออ�านวยด้วย

เช่นกัน สามารถทะลวงผ่านเคราะห์หามยามร้ายและกระโดดสู่ขั้นสุดยอด 

กระทั่งกลายเป็นต�านานของยุค ข้าผู้น้อยก็ได้แต่วาดหวังถึงบุคคลนั้น อา... 

รูปโฉมย่อมต้องอยู่เหนอืคนนบัร้อยล้าน บรสิุทธิ์ผุดผ่องและน่าหลงใหล ก้าว

เดินบนก้อนเมฆดุจดั่งเทพธิดา แค่หนึ่งรอยยิ้มก็ท�าให้บุรุษนับพันบาดเจ็บ

ภายใน คนผู้นั้นต้องมีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวถึงขั้นที่ว่าซุนหงอคงยังต้อง 

เชื่อฟัง นกัปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ยงัต้องประพฤตผิดิในกาม พลกิค�าครหาฆ่าสงัหาร

โดยปราศจากร่องรอย!

ความสามารถเช่นนี้ ในทุกร้อยปีจากสายงานข้าจะปรากฏเพียงหนึ่ง 
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สามารถพบเจอ แต่ไม่สามารถเรยีกร้องมนัมาได้!

เอ่อ... ข้าต้องขอบอกท่าน ความจรงิแล้วจากสายงานของข้า มนัเป็น

เวลานานมากแล้วที่ไม่มผีูใ้ดสามารถไปถงึระดบัสงู... คนรุน่หลงัส่วนใหญ่ล้วน

อ้อยอิ่งอยู่ในโลกรกัๆ ใคร่ๆ ของตนเอง เมื่อก้าวสู่ขั้นแรกเริ่ม พวกนางถูก

บรรดาบรุษุเจ้าส�าราญเหนี่ยวรั้งเอาไว้ พวัพนัอยูใ่นความยุง่เหยงิ ช่างน่ารงัเกยีจ

และน่าเศร้าใจยิ่งนกั! ทุกคราวที่ข้าผู้น้อยคดิถงึเรื่องนี้ น�้าตาของความเสยีใจ

มักไหลพรากให้แก่สายงานของพวกข้า โทสะพุ่งพรวดโดยไม่มีข้อโต้แย้ง! 

ระทมทุกข์กบัความอาภพั!

ความงามอย่างหาที่เปรยีบไม่ได้ของยคุสมยั ฝีไม้ลายมอืเป็นที่ประจกัษ์

ในทุกด้าน เหล่านางมาร พวกเจ้าหายไปไหนกนัหมด! ท�าไมพวกเจ้าไม่ออก

มาสร้างหายนะให้แก่โลกสามญัใบนี้

อะไรนะ! เจ้าบอกว่ามคีนแบบนี้อยูเ่ยอะแยะในโลกแมรซูี1 อย่างนั้นหรอื

มารดาเจ้าส ิตอนนี้พวกข้าก�าลงัพูดถงึนยิายก�าลงัภายใน!

1 ค�าว่า ‘แมรซี’ู มาจาก แมร ีซ ู(Mary Sue) ตวัละครหญงิในวรรณกรรมไซไฟ สร้างขึ้น

โดย Paula Smith และถกูน�ามาใช้เรยีกนยิายหรอืตวัละครที่เก่งเกนิจรงิ ไม่สมเหตสุมผล



หนึ่ง
อายุยังไม่เท่าไรก็มีรูปโฉมเช่นนี้แล้ว

ผางวานนั่งอยู่หน้ากระจกปรอท2 และตกอยู่ในภวงัค์

ภาพที่สะท้อนออกมาเป็นของเดก็สาวผู้งดงามเปลง่ปลั่ง ดวงหน้ารปูไข่

กระจ่างใส คิ้วโค้งเรยีวดั่งภเูขา นยัน์ตาด�าสนทิแลดมูไีหวพรบิ แก้มแดงระเรื่อ

ราวกบักลบีกุหลาบ นางมรีมิฝีปากเลก็เป็นกระจบัพร้อมกบัลกัยิ้มทั้งสองข้าง

“...อายุยังไม่เท่าไรข้าก็มีรูปโฉมเช่นนี้แล้ว ภายภาคหน้าจะมีบุรุษ

มากมายขนาดไหนที่ต้องต่อสู้เพื่อเจ้า”

เมื่อคดิถงึอนาคตที่ใกล้เข้ามา เดก็สาวรู้สกึเป็นกงัวลเลก็น้อย กระนั้น

นางมไิด้ท�าสิ่งใดนอกจากทอดถอนใจอย่างวติก

“วานวานนะวานวาน ท�าไมเจ้าถึงได้เกิดมางดงามท�าลายล้างเยี่ยงนี้”  

เดก็สาวต�าหนภิาพสะท้อนในกระจกและกดัรมิฝีปากตนเอง

“หญิงงามคือบ่อก�าเนิดแห่งหายนะ บ่อก�าเนิดแห่งหายนะก็คือ 

หญงิงาม!”

2 โดยมากกระจกในสมยัก่อนจะเป็นกระจกทองแดง กระจกที่มส่ีวนผสมของปรอทจะชดั

กว่ากระจกทองแดง
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3 เซิ่งซนิ (圣心) แปลว่า หวัใจ หรอืดวงใจ
4 เซิ่งก ู(圣姑) เป็นค�าที่ใช้เรยีกหญงิสาวศกัดิ์สทิธิ์
5 เจี่ย (甲) เป็นค�าหนึ่งในอกัษรแผนภมูสิวรรค์ของจนี มทีั้งหมดสบิตวั ปัจจบุนัใช้อกัษร

เหล่านี้แทนการเรยีงล�าดบัก่อนหลงั เช่น เจี่ย = A, อี่ = B, ป่ิง = C หรอืเลขโรมนักค็อื 

I, II, III
6 ป่ิง (丙) เป็นค�าหนึ่งในอกัษรแผนภมูสิวรรค์ของจนี มทีั้งหมดสบิตวั ปัจจบุนัใช้อกัษร

เหล่านี้แทนการเรยีงล�าดบัก่อนหลงั เช่น เจี่ย = A, อี่ = B, ป่ิง = C หรอืเลขโรมนักค็อื 

I, II, III

เด็กสาวเอามือกุมแก้มตัวเอง ปากของนางโค้งขึ้นพร้อมกับน�้าตาที่ 

รินไหลออกจากดวงตา สีหน้าของนางประหลาดเป็นอันมาก มันเศร้าหมอง 

ทว่ากย็งัสุขใจเหลอืจะทน ความรู้สกึสุดขั้วทั้งสองนี้ปรากฏซ�้าไปซ�้ามา สหีน้า 

อันแปรเปลี่ยนของนางผสมผสานกัน ท�าให้ยากจะคาดเดาอารมณ์ที่แท้จริง 

ของนาง

ศิษย์พรรคมารที่เห็นว่าก�าลังเกิดสิ่งใดภายในเรือนเซิ่งซิน3 ต่างพากัน 

ตวัสั่นโดยไม่รู้ตวั

“บัดซบ! ใครหน้าไหนมันเอากระจกต้องค�าสาปไปวางไว้ในห้องเซิ่งกู4 

อาการป่วยของนางก�าเริบอีกแล้ว” ศิษย์เจี่ย5 แห่งส�านักจอมมารสบถเสียง 

แผ่วเบา

“ว่าไงนะ เซิ่งกูยังนั่งจ้องกระจกอยู่อีกหรือ นางเอาแต่จ้องมันมาหนึ่ง 

ชั่วยามเต็มแล้ว นางไม่ต้องกินไม่ต้องฝึกวรยุทธ์เลยหรือ” ศิษย์ปิ่ง6 เริ่ม 

เปิดปากซุบซบินนิทา

เขาเพิ่งจะเข้ามาอยูใ่นส�านกัได้เพยีงแค่หนึ่งเดอืน ได้แต่ดูแลเรื่องกวาด

พื้น จงึยงัไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวสกัเท่าไร

“ข้าจะบอกให้เจ้าฟัง เซิ่งกูของพวกเรายอดเยี่ยมมาก ทว่านางมีนิสัย

ประหลาดเลก็น้อย...” ศษิย์อี่7 เขยบิเข้าใกล้ทุกคนและขยบิตาให้พวกเขา
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“อาการป่วยของเซิ่งกูก�าเรบิ”

พึ่บ!

กระจกถูกใครบางคนฉวยเอาไปด้วยความเรว็ประดจุสายฟ้า ไม่สามารถ

มองเหน็หญงิสาวผูง้ดงามอกีต่อไป ผางวานเงยหน้าด้วยท่าทางกระฟัดกระเฟียด

อย่างไม่พอใจ และพบกบัดวงตาสงบนิ่งคู่หนึ่ง

“หรง... หรงกูกู่ 8 ”

ความไม่พอใจของนางพลนัหายวบัอย่างรวดเรว็

“หรงเอ๋อร์เคยบอกเซิ่งกูหลายหนแล้ว โฉมหน้าของท่านก็เหมือนกับ 

หวัไชเ้ทา้ขาวขนาดใหญ่ มนัมอียูท่กุหนทกุแห่งในยทุธภพ ต่อให้ท่านโดนผูอ้ื่น

ซ้อมหรือหั่นเป็นชิ้นๆ ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ดี ดังนั้นท่านจะสะกดจิต 

ตวัเองให้จมปลกัไปกบัรูปโฉมท�าไม”

หญิงสาวที่ถูกเรียกว่าหรงกูกู่มีอายุประมาณยี่สิบห้าปี นางมีรูปร่างสูง

เพรยีว รปูลกัษณ์อ่อนช้อยน่ามอง เพยีงแต่ว่าดวงหน้าที่ก�าลงัมองผางวานกลบั

เยน็เยยีบยิ่งนกั ประหนึ่งนางสามารถท�าให้บรรยากาศรอบตวักลายเป็นน�้าแขง็

“ข้า... เดมิทขี้ากม็หีน้าตาเช่นนี้ ท�าไมท่านไม่ให้ข้ามองตวัเองให้ชดัเจน

เล่า กลับจงใจเอากระจกทองแดงเป็นหลุมเป็นบ่อพวกนั้นมาที่นี่...” ผางวาน

ตระหนกัว่าตนเองมคีวามผดิจงึก้มหน้าลง พยายามจะเปลี่ยนหวัข้อเพื่อให้บ่าว

รบัใช้แอบสบัเปลี่ยนกระจก

“เซิ่งก!ู” หรงกกููเ่อนตวัไปข้างหน้า อกีทั้งยงัใช้นิ้วชี้เชยคางนาง “เงยหน้า

7 อี่ (乙) เป็นค�าหนึ่งในอกัษรแผนภมูสิวรรค์ของจนี มทีั้งหมดสบิตวั ปัจจบุนัใช้อกัษร 

เหล่านี้แทนการเรยีงล�าดบัก่อนหลงั เช่น เจี่ย = A, อี่ = B, ป่ิง = C หรอืเลขโรมนักค็อื 

I, II, III
8 กกูู ่ (姑姑) แปลตามตวัอกัษรหมายถงึ ป้าหรอือา แต่ในนยิายก�าลงัภายใน ‘กกูู’่ ใช้

ส�าหรบัเรยีกขานศษิย์อาวุโสที่อยูใ่นส�านกัเดยีวกนั
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ท่านขึ้นมาและมองข้า!” ผางวานเงยหน้าขึ้นอย่างมนึงง

“หน้าตาของท่านสามญัมาก...”

หรงกกููม่องลกึเข้าไปในดวงตาของผางวาน สหีน้าของนางมอิาจเข้มงวด 

และค�าพูดมอิาจตรงไปตรงมาได้มากกว่านี้อกีแล้ว

การบอกคนงามอย่างนางว่าหน้าตาสามญัเทยีบไม่ตดิคนในยคุ มนัช่าง

เลวร้ายยิ่งกว่าการบอกหญงิสาวหน้าตาพื้นๆ ว่าพวกนางอปัลกัษณ์เสยีอกี โดย

เฉพาะอย่างหลงั อย่างน้อยพวกนางกย็งัตระหนกัถงึตนเองอยู่บ้าง ในขณะที่

อย่างแรกจะท�าให้นางทนไม่ได้และสูญเสยีความภูมใิจในตนเอง

ผางวานกะพรบิตาถี่ๆ  น�้าตาเกอืบไหลลงมา

“แม้ว่าเซิ่งกูยังเยาว์วัย ความสามารถในการท�าให้บุรุษหลงใหลนับว่า 

ไม่เลว แต่น่าเสยีดายที่มนัยงัไม่ถงึเวลาจะน�ามาใช้ในตอนนี้”

สหีน้าของหรงกูกู่ยงัคงไม่เปลี่ยนแปลง นางบบีคางของผางวาน ส่งผล

ให้ผางวานขมวดคิ้วด้วยความเจบ็ปวด

“เซิ่งกูผู้น่าเกรงขามของพรรคไป้เยว่ ท่านจะแสดงให้ผู้อื่นเหน็ถงึความ

อ่อนแอของตนเองได้อย่างไร หากภายหน้าเกดิมใีครสกัคนกล้า...”

ไอสงัหารวูบผ่านดวงตาของหรงกูกู่

“วางยาพิษ! สับท่านเป็นชิ้นๆ! กระท�าช�าเรา! ท�าให้ท่านตายโดยไร้

ทายาท!”

ตอนแรกผางวานอยากส่งเสียงร้องเพราะความเจ็บปวด ทว่าหลังจาก

ได้ยนิค�าพูดไม่กี่ค�าของหรงกูกู่ นางตดัสนิใจกลนืถ้อยค�าของตนเองลงไป

“ใช่แล้ว ใช่แล้ว ค�าสั่งสอนของหรงกกููล้่วนถูกต้อง วานวานส�านกึความ

ผดิของตนเองแล้ว” ผางวานยกมอืขึ้น ร้องขอความเมตตาอย่างน่าสงสาร

“เซิ่งกู!” เหมือนว่าคราวนี้หรงกูกู่จะไม่ยอมปล่อยนางไปง่ายดายนัก  

ชั่วพรบิตาเดยีว นางใช้มอืทั้งสองข้างกอบกุมใบหน้าของผางวาน ดวงตาของ

นางแฝงไว้ด้วยความผดิหวงั “เซิ่งกู! ท่านคอืผู้มพีรสวรรค์ที่ร้อยปีจะปรากฏ

ขึ้นสกัครั้งของพรรคมารเรา ท่านจะน�าพาพวกเราสู่ความยิ่งใหญ่ ท่านประมุข
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ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แก่ท่าน ท่านมอิาจท�าให้ทุกคนในพรรคไป้เยว่ผดิหวงั”

พอได้ยินอย่างนี้ ผางวานแอบพูดกับตัวเองในใจ ‘ข้าก็แค่หลงตัวเอง 

นดิหน่อย น่ารกัเกนิไปสกัเลก็น้อย ท�าไมหรงกกููต้่องตเิตยีนข้าและท�าเรื่องเลก็

ให้เปน็เรื่องใหญ ่มากไปกว่านั้น สิ่งที่เรยีกว่าการเลี้ยงดทูี่ข้าได้จากท่านประมขุ

พรรค ก็มีเพียงได้รับหนังสือหายากไม่กี่เล่ม ยาไม่กี่เม็ด และให้ผู้อาวุโสไม ่

กี่ท่านคอยเฝ้าดูแลข้าเท่านั้น เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจตรงไหน’

หลงัจากขบคดิสกัพกัหนึ่ง สดุท้ายผางวานกต็ดัสนิใจกลนืความขุน่เคอืง

ของตนเอง นางพยกัหน้าอย่างเชื่อฟัง แสร้งท�าเป็นนอบน้อมและอยู่ในโอวาท 

“วานวานจะจดจ�าค�าชี้แนะ”

มันยังไม่ใช่เวลามาอวดแผนการอันยิ่งใหญ่ของตนเอง ความมุ่งมาด

ปรารถนาของข้ายังมิอาจเติมเต็มในตอนนี้ ผางวาน ตอนนี้เจ้าต้องท�าเป็น

ซุกซ่อนกรงเล็บและความสามารถที่แท้จริงเพื่อรอคอยเวลา ยังไม่สายเกินไป

ที่จะอวดพลงัที่แท้จรงิของเจ้าเมื่อถงึเวลาอนัเหมาะสม

“พวกเจ้าไม่รูอ้ะไร เซิ่งกขูองพวกเรายอดเยี่ยมในทกุเรื่อง เพยีงแต่ว่า

นางมนีสิยัประหลาดเลก็น้อย”

ณ ระเบียงเรือนเซิ่งซิน ศิษย์อี่ใช้มือเคาะศีรษะตัวเอง แล้วส่งเสียง

หวัเราะด้วยท่าทางลกึลบั

“นางเชื่อว่าบุรุษทุกคนในยุทธภพล้วนตกหลุมรักนาง และโลกก็หมุน

รอบตวันางเพยีงผู้เดยีว”



สอง
พระเอกผู้ลาเลิศ

เดิมทีในชาติที่แล้ว ผางวานคือหญิงสูงศักดิ์ที่มีชีวิตอยู่ในดินแดน 

แมรซีู

กล่าวได้ว่า ดนิแดนแมรซีูแห่งนี้คอืสถานที่มหศัจรรย์สุดยอดของโลก

นวนิยาย ขอแค่สามารถปะปนเข้ากับตระกูลสูงศักดิ์... นั่นคือระดับนางเอก 

อย่างการมีรัศมีเรืองรองอันน่าหลงใหลแบบไม่มีที่สิ้นสุด มีความสามารถอัน

น่าทึ่งที่ท�าให้บรุษุทกุคนภายในรศัมร้ีอยลี้มาคกุเข่าอยูห่น้ากระโปรงของนาง ใน

ดินแดนแมรีซูอันไกลโพ้น นางเอกไม่เพียงแต่เข้ากันได้ดีกับเหล่าบุรุษ ทว่า

พวกนางยงัเขา้กนัได้ดกีบัภูตผปีีศาจและมนุษย์ต่างดาว หรอืจะเป็นเหตกุารณ์

ที่พิเศษสุดขีด อย่างเช่นบางครั้งที่แม้กระทั่งสามัญชนอย่างตัวประกอบหญิง

ยงัยากจะเลี่ยงเสน่ห์อนัหาที่เปรยีบไม่ได้ของนางเอก

อธิบายแบบง่ายๆ คือ ‘ไม่ต้องพูดอะไรให้มากความ โลกใบนี้ล้วน

ตกหลุมรกัข้า’

นั่นคือเหตุผลว่าท�าไมผางวานในชาติก่อนจึงได้สุขสันต์อย่างยิ่งยวด  

นางยังจ�าได้ดีว่าตนเองเพิ่งบอกปัดบุรุษรูปงามห้าคนที่มาเกี้ยวพา ซึ่งพวกเขา 

เหล่านั้นต่างหล่อเหลาจนแทบหาไม่ได้ในโลก (อย่าถามว่าทั้งๆ ที่บุรุษรูปงาม

� ้



16
เส้นทางยุทธภพช่างคดเคี้ยวนัก

พวกนั้นหายาก แต่ท�าไมนางเอกจงึสามารถพบพวกเขาทั้งหลายในคราวเดยีว) 

เลือกบุรุษผู้มีพลังอ�านาจมากที่สุดในแผ่นดินมาเป็นสามี ทั้งยังรับพระรองผู้

มากพรสวรรค์มาเป็นคนรกัของตนเอง (อย่าถามว่าท�าไมตวัละครชายเหลา่นั้น

จงึสามารถทนต่อการคงอยู่ของอกีฝ่ายได้) เรื่องราวทั้งหมดช่างสมบูรณ์แบบ

วันนั้นยามนางเปิดม่านหน้าต่างด้านที่อยู่ติดกับชายทะเล สูดอากาศ

บรสิุทธิ์สดชื่นระหว่างหวนร�าลกึถงึตนเอง ‘งดงามราวเทพธดิา’ งามสะพรั่งดั่ง

รกัแรก นางพลนัได้ยนิเสยีงดงั ‘ครนื’ ล�าแสงสายฟ้าสชีมพูผ่ากระแทกใส่นาง

พอดี

ยามผางวานได้สติ นางตระหนักว่าตนเองได้กลายมาเป็นเด็กสาวอายุ

ราวเก้าขวบ ก�าลงัซ่อนตวัอยู่ภายในถ�้า

เรื่องราวเฉกเช่นการเดนิทางข้ามมติเิคยเป็นกระแสอย่างมากในดนิแดน

แมรีซู ทั้งยังท�าให้ภาวะเศรษฐกิจเติบโตไปทั้งดินแดน ดังนั้นนางจึงยอมรับ

ความจรงิโดยฉบัพลนัว่าตนเองได้กลายเป็นสาวน้อย สหีน้าท่าทางที่แสดงออก

ล้วนสงบนิ่งและมไีหวพรบิยิ่งนกั

สิ่งแรกที่นางท�าคอืเดนิไปที่ล�าธารเพื่อตรวจสอบใบหน้าของตนเองอย่าง

ละเอยีด

เครื่องหน้าทั้งห้าแลดูเหมาะสม รูปโฉมบรสุิทธิ์ผดุผ่องเป็นของสาวน้อย

คนงามผู้นั้น

ดมีาก... ไม่ว่าจะมองอย่างไรกเ็ป็นใบหน้าของนางเอก

ผางวานรู้สกึพงึพอใจและไร้กงัวลเกี่ยวกบัเรื่องนี้

ต้องรู้เสียก่อนว่าในดินแดนแมรีซู รูปลักษณ์ถือเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งของ 

คนตระกูลสูงศกัดิ์ แม้ว่านางเอกส่วนใหญ่จะ ‘สวยล�้าเลศิ’ ต่อให้ในตอนแรก

พวกนางมีหน้าตาอัปลักษณ์ ทว่าท้ายที่สุดพวกนางจะกลายเป็นคนงาม งาม 

ล�้าเลศิ หญงิงามที่ทารุณจติใจและไร้ปรานอีย่างยิ่ง

หลังจากลงความเห็นกับระดับความงามของตนเอง ผางวานเริ่มต้น

ด�าเนนิชวีติอย่างสงบภายในถ�้า นางเชื่อว่าในเมื่อตนเองคอืนางเอก ดงันั้นจะ
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ต้องมบีุรุษหนุ่มรูปงามมาช่วยเหลอืแน่นอน ทุกอย่างกแ็ค่รอคอยเวลาเท่านั้น

รอคอยอย่างสงบนิ่ง และยงัคงรอคอยด้วยความสงบตลอดทั้งปี

สงบนิ่งจนถงึจดุที่ว่าปากของนางชาหมดความรูส้กึ ทั่วทั้งร่างกายซดีจาง

ผอมโซ อีกทั้งยังเหี่ยวแห้งเป็นพิเศษ ช่วงเวลาที่นางเหลือเพียงลมหายใจ 

เฮือกสุดท้าย ในที่สุดชายวัยกลางคนก็อุ้มร่างของนางที่ก�าลังจะตายออกมา 

จากถ�้า

“วานวาน อาติดอยู่ในค่ายกลนางเฒ่าเทียนซาน ท�าให้มาถึงล่าช้าไป 

หนึ่งก้าว อาขอโทษ!”

ท่านอาผู้นั้นร้องไห้คร�่าครวญ แถมน�้าตายังหยดเข้ามาในปากของนาง

อกีด้วย

‘คนผู้นี้ต้องไม่ใช่พระเอกแน่!’ นี่คือความคิดสุดท้ายที่วูบเข้ามาในหัว

ก่อนที่นางจะหมดสติ

เมื่อฟ้ืนคนืสต ิในที่สุดนางกส็ามารถเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถงึเรื่องราวและ

ตวัตนที่แท้จรงิของตนเอง... ในชวีตินี้นางมนีามว่าผางวาน เป็นบุตรสาวของ 

เซิ่งกูคนก่อนของพรรคไป้เยว่ ไม่เป็นที่แน่ชดัว่าเพราะรกัหรอืเกลยีด เสน่หา

หรืออาฆาต ทว่าเซิ่งกูคนก่อนได้น�าตัวนางออกจากพรรคไป้เยว่ไปพร้อมกัน 

จากนั้นทอดทิ้งนางไว้ในถ�้าบนภเูขาให้เตบิโตเพยีงล�าพงั เป็นอนัว่าพรรคไป้เยว่

คือพรรคนอกรีตที่ผงาดเป็นหนึ่งของยุทธภพ ด้วยธรรมเนียมซึ่งไม่อาจ

เปลี่ยนแปลงและยังคร�่าเคร่งเป็นอันมาก กฎของพรรคระบุไว้อย่างชัดเจนว่า 

มอิาจขาดเซิ่งกูโดยเดด็ขาด ด้วยเหตุนี้ ท่านอาผู้เปรยีบเป็นท่านประมุขพรรค

จึงใช้ความมุ่งมั่นของก๋งโง่ย้ายภูเขา9 อดทนขุดดินสามฉื่อ กระทั่งสุดท้ายก ็

ค้นพบผางวานก่อนที่นางจะหวิตาย

ทุ่มเทท�างานหนกั ท�าให้ประสบผลส�าเรจ็โดยแท้

9 ส�านวน ‘ก๋งโง่ย้ายภเูขา’ (愚公移山) คล้ายๆ กบัส�านวนของไทยที่ว่า ‘ความพยายามอยู่

ที่ไหน ความส�าเรจ็อยูท่ี่นั่น’
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ผางวานถูกท่านประมุขพรรคน�าตวักลบัมายงัพรรคไป้เยว่ จดัพธิสีบืทอด 

และกลายเป็นเซิ่งกูรุ่นที่สามสบิหกอย่างเป็นทางการ

เวลานั้นผางวานรู้สึกชื่นชอบตัวตนของการได้เป็นเซิ่งกูแห่งพรรคมาร

จรงิๆ... ลองคดิดสู ินางเป็นดั่งสญัลกัษณ์น�าโชคของพรรคมารอนัน่าเกรงขาม 

ป้ายที่มชีวีติที่สามารถเคลื่อนไหว ความเยาว์วยั ความงาม และอ�านาจ รวม

ทั้งหมดไว้ในก�ามือเดียว ดวงดาราต่างพากันส่องแสงระยิบระยับรอบดวง

จนัทราสกุสกาว ที่เหน็อยูม่นัไม่ใช่แบบฉบบันยิายแมรซีอูย่างสดุๆ ไปเลยหรอื

นางพงึพอใจกบัเรื่องราวที่ก�าลงัด�าเนนิอยูใ่นขณะนี้ คาดหวงัเป็นอนัมาก

กบัอนาคตที่ยิ่งใหญ่

ทว่าหลังจากนั้นไม่นาน นางค้นพบอย่างรวดเร็วว่ามีบางสิ่งผิดปกติ 

กบัโลกใบนี้

มนัเปน็เวลาเกอืบสามเดอืนแล้วนบัตั้งแต่นางหวนกลบัมายงัพรรคมาร

แห่งนี้ ผางวานถูกประคบประหงมด้วยของล�้าค่ามากมายทุกประเภททั้งจาก

ภเูขาและมหาสมทุร จนกระทั่งกลบัมาเป็นก้อนแป้งน้อยที่มผีวิผุดผ่องและแก้ม

สกุีหลาบ เป็นสมบตัทิี่คนภายในพรรคให้การเทนิทนูบชูายิ่งนกั วนันั้นนางสวม

เสื้อผ้าชดุใหม่ลวดลายดอกไม้ มุง่หน้าไปเรยีนวชิา ‘วางยาพษิให้ตายทั้งตระกลู’ 

อย่างร่าเรงิ กระทั่งรมิฝีปากของนางยงัฮมัเพลงด้วยท่วงท�านองอ่อนหวาน “...

แมรซีู ซึ่งมใีจเข้มแขง็ ไม่จ�าเป็นต้องอธบิายเลย แมร.ี.. แมรซีู ในเมื่อมนัต้อง

เป็นเช่นนี้แน่นอน อา... แมรี... แมรีซู” นี่เป็นเพลงยอดนิยมจากดินแดน 

แมรซี ูทวา่ในพรรคไป้เยว่กลบัไม่มผู้ีใดร้องเพลงนี้สกัคน นางคดิวา่อาจเพราะ 

สถานที่แห่งนี้อยู่ในหุบเขาลึกจึงขาดความศิวิไลซ์ รวมถึงวัฒนธรรมทางด้าน

จติวญิญาณ ถงึได้ล้าหลงัเช่นนี้

ไกลออกไปด้านหน้า นางมองเหน็เดก็หนุ่มสวมชดุสดี�าก�าลงัยนืหลงัตรง

อยู่ที่หน้าประตู คล้ายว่าเดก็หนุ่มได้ยนิเสยีงเพลงจงึเงยหน้าขึ้นตามเสยีง

ผางวานสบสายตากบัเดก็หนุม่คนนั้น นางรูส้กึแค่ว่าได้ยนิเสยีงกระหึ่ม

ในอกตนเอง จากนั้นกร็ะเบดิเป็นดอกไม้ไฟเบ่งบานทุกเฉดสี
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อา... ช่างเป็นชายหนุ่มรูปงามอะไรเช่นนี้!

เป็นไปได้ไหมว่าเขาคอืพระเอกคนแรกของข้า!

เมื่อผางวานนึกถึงจุดนี้ ดวงตาของนางแฝงไว้ด้วยความแช่มชื่น  

รมิฝีปากคลี่ออกเป็นรอยยิ้มกว้าง

ทา่นผูอ่้านที่รกั พวกเราอย่าเพิ่งพดูถงึปัญหาด้านค่านยิมทางสงัคมเลย

ว่าท�าไมผางวานจงึคดิว่าเป็น ‘พระเอกคนแรก’ แทนที่จะเป็น ‘พระเอก’ เฉยๆ 

สิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสนใจในเวลานี้คอื พ่อพระเอกที่ผางวานก�าลงัอนุมาน

อยู่ บดันี้ได้ยกคมกระบี่เยน็เยยีบไปทางล�าคอของนางเสยีแล้ว

ใบมดีใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ใกล้จนกระทั่งความเยน็ค่อยๆ แผ่ซ่านเข้าไป

ในผิวของนางและเฉือนเป็นทางยาว โลหิตสีแดงสดไหลซึมออกมาอย่าง 

เชื่องช้า

ผางวานยงัคงจมจ่อมอยูก่บัความยนิดทีี่ได้พบกบัพระเอก ไม่ตระหนกั

ถงึอนัตรายที่ก�าลงัเยื้องกรายเข้ามาแม้แต่น้อย นางพนิจิมองเดก็หนุม่ หลงอยู่

กบัภาพลกัษณ์เกนิธรรมดาของเขา หวัใจของนางมเีพยีงเสยีงกลอง เรงิระบ�า

อยู่ในความปีติยินดี แม้นคนผู้นี้จะอายุยังน้อย ทว่ากลับล�้าเลิศได้ถึงเพียงนี้ 

ยิ่งไปกว่านั้น สหีน้าของเขายงัถมงึทงึเตม็ไปด้วยความร้ายกาจ ภายภาคหน้า

เขาต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่แน่แท้

นางมีเหตุผลส�าหรับความรื่นรมย์เช่นนี้เหมือนกัน ในดินแดนแมรีซู  

คนส่วนใหญ่ที่มีลักษณะนิสัยค่อนข้างอบอุ่นล้วนเป็นพระรองกันทั้งนั้น ไม่

สามารถเอาชนะใจนางเอก ทั้งยังยากที่พวกเขาจะได้อยู่ด้วยกันตลอดกาล  

ถ้าชายหนุม่ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ถกูลดบทบาทให้เป็นแค่พระรอง มนัคงท�าให้ผูค้น

รู้สกึไม่ยนิยอมหน่อยๆ

เดก็หนุม่เหน็ว่าสหีน้าของผางวานมไิด้แปรเปลี่ยนแม้แต่น้อย ยงัผลให้

เขาประหลาดใจเป็นอนัมาก เขาบดิข้อมอื ต้องการหนัคมมดีโจมตไีปยงัล�าคอ

ของผางวาน... ใครก็ตามที่เป็นวรยุทธ์ย่อมมองออก เด็กหนุ่มผู้นี้ต้องการ 

เอาชวีติผางวานแน่แท้
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“บงัอาจ!” ทนัใดนั้นเสยีงตวาดกกึก้องกด็งัมาจากทางเบื้องหลงั “ยงัไม่

รบีถอนกระบี่อกี!”

เด็กหนุ่มบิดริมฝีปาก มือของเขาหยุดนิ่ง ทว่าไม่ยอมถอนกระบี่ตาม

ถ้อยค�าเหล่านั้น

“หนานอี๋! ท่านช่างกล้านกั ถงึกบัฝ่าฝืนค�าสั่งของท่านประมุขพรรคอย่าง

อุกอาจ!”

เสยีงของชายวยักลางคนดงัขึ้น มนัเตม็ไปด้วยการต�าหนแิละค�าตกัเตอืน 

ทว่ายงัแฝงไว้ซึ่งความห่วงใยเลก็น้อย

เดก็หนุ่มที่ถูกเรยีกว่าหนานอี๋ส่งเสยีงหวัเราะเยน็ชา เขาหนัไปหาผู้ข่มขู่

ซึ่งก�าลงัเดนิเข้ามา ซึ่งนั่นกค็อืท่านประมุขพรรคไป้เยว่และทูตขวา

“ท่านพ่อ เด็กกระจอกผู้นี้น่ะหรือที่ท่านตั้งใจจะมอบคัมภีร์ช�าระล้าง

ไขกระดูกให้แก่นาง”

เดก็หนุม่จบัจ้องชายรูปร่างสงูใหญ่ผู้ซึ่งกล่าวโทษเขาด้วยดวงตาดั่งเสอื

ดาวที่ดุร้ายกระหายเลอืด

ประหนึ่งเป็นการประท้วง เขาค่อยๆ รวบรวมพลังมืด และเป็น 

อกีครั้งที่กระบี่เคลื่อนไปด้านหน้าสามจุด คล้ายว่ามนัก�าลงัจะสมัผสัถูกล�าคอ

ของผางวาน

ในที่สุดผางวานกร็ู้สกึตวั นางตื่นตระหนกจนตวัแขง็ทื่อ ได้แต่แขง็ค้าง

อยู่กบัที่

“นายน้อยหนานอี๋ เซิ่งกูถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎของพรรค เป็น 

จอมมารที่ร้อยปีจะมีเพียงหนึ่ง” ผู้ที่เอ่ยปากคือทูตขวาคนนั้น เขาให้เหตุผล

รวมถงึอดทนชี้แนะด้วยน�้าเสยีงอบอุน่อ่อนโยน “นอกเหนอืจากนี้ การฝึกคมัภร์ี

ช�าระล้างไขกระดูกมแีนวโน้มจะน�าไปสู่การเป็นสตรมีากขึ้น มนัเหมาะส�าหรบั

สตรมีากกว่า เช่นนี้นายน้อยจะดื้อแพ่งไปเพื่ออะไร”

เด็กหนุ่มชายตามองผางวานด้วยสายตาดูหมิ่นเต็มพิกัด “คนผู้นี้

นอกจากเป็นสตรแีล้ว นางมส่ีวนไหนบ้างที่เหนอืกว่าข้า เคลด็วชิาลบัของพรรค
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ไป้เยว่จะตกอยู่ในมอืเดก็ปากยงัไม่สิ้นกลิ่นน�้านมไร้ค่าได้อย่างไร”

“ท่านพ่อ!” เขาพลันนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ คิ้วคมได้รูปดั่งกระบี่ 

เลกิขึ้น ดวงตาคมกรบิดุจวหิคเพลงิ

“หากคัมภีร์ช�าระล้างไขกระดูกสามารถถ่ายทอดได้แค่สตรีหาใช่บุรุษ 

เช่นนี้ข้าจะรีบไปคุยกับท่านผู้อาวุโสตงฟาง ขอร้องให้ท่านช่วยเปลี่ยนข้าเป็น

สตร ีไม่มวีนัเสยีใจ ไม่มวีนักลบัค�าโดยเดด็ขาด!” หลงัจากที่เดก็หนุ่มพ่นถ้อย

ความเหล่านั้นออกมาในลมหายใจเดียว ใบหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยรัศมี

เปล่งปลั่ง

ตงึ! ตงึ! ตงึ!

บ่าวรบัใช้ที่อยู่ด้านนอกประตูต่างพากนัทรุดกายลงเป็นแถว

“เหลวไหล!”

ใบหน้าของท่านประมุขพรรคเปลี่ยนเป็นเขยีวคล�้า เครื่องหน้าบดิเบี้ยว

ไปทั้งหมดจนแทบไม่เหลอืเค้าเดมิ “ไอ้ลูกอกตญัญู เจ้ารู้หรอืไม่ว่าการเปลี่ยน

จากบุรุษเป็นสตรหีมายถงึอะไร! มนัหมายความว่า...”

“ข้ารู ้ข้ารู”้ เดก็หนุม่ตดับทอย่างเมนิเฉย เขายกัไหล่โดยไม่แสดงอาการ

แยแสเลยสกันดิ “ผู้อาวุโสตงฟางเคยกล่าวไว้ บุรุษกลายเป็นสตรหีมายความ

ถงึส่วนล่างขาดหายไปและได้ส่วนบนมาทดแทน ไม่อาจเข้าพธิแีต่งงานหรอืมี

ทายาทสืบสกุล ทว่าสามารถฉกตัวบรรดาชายหนุ่มที่โปรดปรานมาเป็นเพื่อน 

คู่เคียง แต่ละวันใช้ชีวิตอย่างไร้กังวล มันเป็นอิสระและสบายใจกว่าเมื่อ 

เทยีบกบับุรุษแท้ๆ เหล่านั้น”

“ดงันั้นสตรจีงึเป็นได้แค่สิ่งไร้สาระ ไม่มรีสชาต.ิ..” เขาหนักลบัมามอง

ผางวานอย่างเหยยีดหยนั และพ่นน�้าลายใส่นาง “ข้าขอไม่สนใจดกีว่า!”

โลหติสแีดงสดผสมน�้าลายทะลกัออกมาจากปากพะงาบๆ ของผางวาน

นางรบัรูถ้งึรสชาตคิาวหวานจากในปาก บดันี้ไม่อาจบอกได้อย่างชดัเจน

ว่านางได้รับบาดเจ็บจากความเหี้ยมหาญของคมกระบี่ หรือถูกท่าทางอันน่า

คร้ามเกรงของเดก็หนุ่มท�าให้สะเทอืนใจกนัแน่
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นางคดิว่าสิ่งนี้ผดิปกตเิลก็น้อย โลกแมรซีูไม่ควรเป็นแบบนี้นี่นา

มิใช่ว่าเด็กหนุ่มผู้นั้นควรต้องตกหลุมรักนางตั้งแต่แรกพบ จากนั้นก็

กลายเป็นคู่รักวัยเด็กหรอกหรือ ต่อให้เขาหยิ่งผยองและใช้อ�านาจขู่เข็ญ 

ขนาดไหน อย่างมากสุดก็ท�าได้แค่ข่มเหงรังแกนิดๆ หน่อยๆ มันควรเป็น 

ความรกัชั่วกาลนาน เพยีงแต่ไม่เคยเอ่ยปากเท่านั้น!

ท�าไม! ท�าไมเขาถงึได้พุ่งเข้ามาสงัหารข้า (ประเดน็ส�าคญัคอืฆ่าให้ตาย

จรงิๆ)

ท�าไม! ท�าไมเขาถงึต้องการเปลี่ยนเป็นผู้หญงิ (ทั้งๆ ที่เขารู้ว่าจะต้อง

เสยีอวยัวะส่วนล่างไป!)

เวลานั้นผางวานยงัคงไม่รู ้ทะเลทกุข์ไร้ขอบเขตเช่นนี้ ในโลกของแมรซูี 

กลบัตาลปัตรเสยีแล้ว

นางได้แต่คาดคะเนด้วยความสบัสนยิ่งนกั บางทนีี่อาจเป็นนยิายแมรซูี 

ที่ต่างออกไปเป็นอันมาก เมื่อสวรรค์คิดมอบภารกิจอันยิ่งใหญ่ให้แก่คน 

ผู้หนึ่ง อย่างแรก คนผู้นั้นจะต้องผ่านความทุกข์ใจแสนสาหสั เหนื่อยล้าเข้าไป

ถึงเส้นเอ็นและกระดูก อดอยากจนผ่ายผอม ยากจนแร้นแค้นไม่มีอันจะกิน 

จะกระท�าการใดกไ็ม่ราบรื่น ไม่สมดั่งใจหวงั...

หลังจากเหตุเภทภัยและการต่อสู้มากมาย ผางวานได้แต่พึ่งความเชื่อ

ข้างบน เพื่อบากบั่นและยดืหยดัต่อไป

อือ... พวกเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าแท้จริงแล้วนางเป็นคนมองโลกใน 

แง่ดจีรงิๆ



สาม
พี่หนานอี๋

ท้ายที่สุด เด็กหนุ่มผู้งดงามนามว่าหนานอี๋ก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นผู้หญิง 

นั่นเพราะเขาเป็นบุตรชายเพียงคนเดียวของท่านประมุขพรรคไป้เยว่ ดังนั้น 

ท่านจงึต้องการให้บุตรชายเป็นผู้สบืสกุล

ทว่าก�าแพงระหว่างเขากบัผางวานได้ก่อตวัขึ้นแล้ว

เขาเกลียดผางวาน เกลียดเด็กไร้ค่าที่จู ่ๆ ก็โผล่ออกมาจากที่ไหน 

สักแห่ง นางขโมยเคล็ดวิชาลับที่ควรเป็นของเขา รวมถึงความรักและความ

เอาใจใส่จากท่านพ่อ ระหว่างหกปีมานี้ เขามักฉวยทุกโอกาสที่หาได้ หยด 

ยาพิษลงไปในอาหารของผางวาน ปล่อยงูลงไปในน�้าที่ผางวานอาบ แอบวาง

เศษใบมดีแหลมคมไว้ในหมอนของผางวาน กล่าวโดยสรปุ ทกุอย่างซึ่งกระท�า

ลงไปก็เพื่อก�าจัดผางวาน ท�าให้ผางวานสิ้นชีพ ใช้ทุกหนทางที่โหดร้ายทารุณ

สุดขดีเท่าที่จะเป็นไปได้

ตอนแรกผางวานแทบประสาทเสยี นางไปร้องไห้กบัท่านประมุขพรรค 

ทั้งยงัไปร้องขอความช่วยเหลอืจากทุกคนในพรรค ทว่าพวกเขาเหล่านั้นได้แต่

มองนางด้วยสหีน้า ‘ขอโทษด้วย ข้าอยากช่วยแต่ท�าไม่ได้’

ที่นี่คอืพรรคมาร ด�าและขาวล้วนพลกิกลบั โดยไม่ต้องเอ่ยถงึคณุธรรม
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หรือความเที่ยงธรรมใดๆ ทั้งสิ้น ในสายตาของสมาชิกพรรคไป้เยว่ เจตนา 

และการกระท�าของหนานอี๋ไม่ถอืว่ามากเกนิไปแต่อย่างใด จะอย่างไรมนักเ็ป็น

หนึ่งในหลกัการของพรรคไป้เยว่… สงัหารคู่ต่อสู้ของเจา้ ไม่วา่คนผูน้ั้นจะด้อย

หรอืสูงกว่า แขง็แกร่งหรอือ่อนแอ ส�าหรบัผางวาน ในเมื่อนางถูกก�าหนดให้

เป็นเซิ่งกู นางสมควรโต้กลบัในทกุๆ การโจมตทีี่ปะทะกนั และภายใต้การจูโ่จม 

ในแต่ละครั้ง นางต้องอยู่รอดปลอดภยัให้ได้อย่างสมบูรณ์

ตลอดหกปีมานี้ ต้องขอบคุณหรงกูกู่ผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมที่คอย

อยู่เคียงข้างนาง ผางวานจึงสามารถรักษาชีวิตของตนเองระหว่างสารพันการ

ต่อสู ้หาไม่แล้วนางคงตายไปเจด็หรอืแปดสบิครั้งตั้งนานแลว้ ซากศพของนาง

คงอนาถา ไร้สง่าราศอีย่างแน่นอน

“เหลืออีกแค่เดือนเดียว เซิ่งกูก็ต้องเดินทางออกจากพรรคเพื่อไปหา

ประสบการณ์ ไม่รูว่้าเมื่อถงึเวลานั้น ท่านประมขุพรรคจะมอบภารกจิแบบไหน

ให้แก่เซิ่งกู”

หรงกูกู่เสียบปิ่นลายดอกไม้ประดับมุกเข้าไปในผมของผางวาน มัน 

ทั้งมากมายและแผ่รัศมีประหนึ่งก้อนเมฆ นางแย้มยิ้มให้แก่บุคคลในกระจก 

กจิวตัรสางผมเป็นอนัเสรจ็สิ้น

ยามมองภาพเบี้ยวๆ บูดๆ ในกระจกทองแดงที่เตม็ไปด้วยรอยขรุขระ

เว้าแหว่ง ผางวานส่งเสยีงตอบอย่างกะปลกกะเปลี้ย หาได้ให้ความสนใจมาก

นกั “บางทอีาจให้หาสมบตับิางอย่างกลบัมากระมงั!”

ในใจนางคิดถึงเพียงกระจกเงาบานนั้นที่ถูกเอาไปซ่อน ท่านประมุข

พรรคได้น�ากระจกบานนั้นกลบัมาเมื่อตอนเขาไปเยอืนนกิายเม้งก่า

“เป็นไปได้อีกเหมือนกันว่าอาจให้ท่านน�าศีรษะของคนบางคนจาก 

บรรดาหนึ่งในส�านกัฝ่ายธรรมะกลบัมา”

หรงกูกู่ค่อยๆ ยกมุมปากขึ้นเป็นรอยยิ้ม

“อา... เซิ่งกู ท่านว่าพวกเราควรเลอืกศรีษะของผู้ใด เจ้าอาวาสวดัเส้า-

หลนิ? เกรงว่าศรีษะของชายหวัโล้นผู้นั้นจะไม่ดพีอให้ท่านแบก เจ้าส�านกับูต๊ึ้ง? 
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เหมอืนว่าผมเผ้าของเขายุง่เหยงิตลอดทั้งปี ท่านคงต้องมดัผมให้เขาเสยีก่อน...”

ทุกคราที่นางเห็นสีหน้าเพ้อฝันของหรงกูกู่เยี่ยงนี้ ผางวานมักมีอาการ

ขนลุกซู่ ด้วยรู้สกึถงึความเยน็ยะเยอืกที่ไต่ขึ้นมาจากปลายเท้า

“หรงกูกู่ต้องการให้ข้าก�าจดัเจ้าส�านกัต่างๆ ผู้มชีื่อเสยีงโด่งดงัในเวลานี้ 

ท่านไม่คดิว่ามนัเรว็เกนิไปหน่อยหรอื”

ผางวานใช้สีหน้าระแวดระวังระคนขมขื่น ซึ่งมากพอจะเค้นน�้าหวง-

เหลยีน10 ออกมาได้ขณะมองไปยงัหรงกูกู่

“เด็กโง่ นี่มันค�าพูดอันใดกัน สองปีก่อนยามนายน้อยหนานอี๋ลงจาก

หุบเขาไปหาประสบการณ์ มใิช่ว่าเขาน�าศรีษะของเจ้าส�านกัคงท้งและเจ้าส�านกั 

ชงิเฉงิกลบัมาหรอกหรอื”

หรงกูกู่มองผางวานด้วยแววตาเจ็บใจที่ไม่สามารถหลอมเหล็กให ้

กลายเป็นเหลก็กล้าได้ ซึ่งถอืเป็นอะไรที่หาได้ยากยิ่ง

“เซิ่งกูผู้น่าเกรงขามของพรรคไป้เยว่ ไม่ว่าอย่างไรก็สมควรสังหารผู้ที่

มชีื่อเสยีงยิ่งใหญ่กว่า! เพื่อให้กติตศิพัท์ของท่านเป็นที่เลื่องลอื ท่านประมุขได้

ส่งคนในพรรคออกไปกระจายข่าวลือตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้ว กล่าวว่าตอนท่านยัง

เป็นเพียงเด็กน้อย ก็ได้คร่าชีวิตนับร้อยด้วยมือของท่านเอง เวลานี้ชื่อเสียง 

ของท่านลอืกระฉ่อนไปทั่ว!”

มันคงดีกว่านี้หากประโยคหลังไม่ได้ถูกเอ่ยออกมา ยิ่งนางกล่าวมาก

เท่าไร อารมณ์ของผางวานกย็ิ่งหม่นหมองมากขึ้นเท่านั้น

อนัว่ากติตศิพัท์ชื่อเสยีงแบ่งได้เป็นสองประเภท หนึ่ง... ชื่อเสยีงอนัดี

งาม สอง... ชื่อเสยีงฉาวโฉ่ เมื่อดูจากสภาพการณ์ ชดัเจนว่าท่านประมุขพรรค

ผู้เกรยีงไกรคงต้องการลากนางสู่เส้นทางของการถูกคนนบัพนัประณาม และ

คนนบัล้านเหยยีบย�่าจนไม่อาจคดิหนัหน้ากลบั

10 หวงเหลยีน (黄连) คอืสมนุไพรจนีชนดิหนึ่งซึ่งมรีสชาตขิมมาก มสีรรพคณุขจดัไฟ 

ขจดัความร้อนในหวัใจ
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“...ไม่รู้ว่ายังมีวีรบุรุษคนไหนบ้างที่ยังเหลือรอด ไม่ถูกผลกระทบจาก

ค�าเท็จทับทวีคูณเหล่านี้ ผู้ซึ่งสามารถมองเห็นความอ้างว้างภายในก้นบึ้งของ

หวัใจข้า”

ผางวานร้องขอความเมตตาจากพรหมลขิติ นางได้แต่พมึพ�ากบัตวัเอง

ด้วยความเศร้าสลด

นางคิดถึงชีวิตที่ผ่านมาของตนเองอย่างสุดซึ้ง สถานที่ซึ่งโลกทั้งใบ 

หลงรกันางเอกโดยไม่มเีงื่อนไข

“เซิ่งกูกงัวลเรื่องที่ตนเองไม่มปีระสบการณ์ต่อสู้จรงิใช่หรอืไม่” หรงกูกู่

เหน็สหีน้าหมองหม่นของนาง ในใจจงึแฝงไว้ด้วยความห่วงใย “ท่านไม่จ�าเป็น

ต้องกงัวลเรื่องไร้ประสบการณ์ กแ็ค่ไปถามเอาจากผูอ้ื่น เตรยีมตวัให้มากหน่อย

จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด... ใช่แล้ว!” ดวงตาของนางพลันเปล่งประกายแสง 

“ข้าได้ยินว่าลู่เวยเพิ่งกลับจากการหาประสบการณ์เมื่อวานนี้ เซิ่งกูสามารถ 

ซกัถามเอาจากเขา ท่านจะได้ท�าความเข้าใจสกัเลก็น้อย!”

ลูเ่วยคอืหนึ่งในสบิสองผูคุ้ม้กนัของหนานอี๋ ถอืเป็นเดก็หนุ่มผู้มอีนาคต

ของพรรค เนื่องด้วยเขาเคยเป็นคู่ฝึกของผางวานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ดงันั้น

ส�าหรบัผางวาน เขาจงึค่อนข้างอบอุ่นและเป็นมติร

หลงัจากครุน่คดิชั่วครู ่ผางวานน�าตะกร้าผลไม้ที่หรงกกููเ่ป็นผูจ้ดัเตรยีม 

เดนิออกจากเรอืนเซิ่งซนิอย่างชดช้อย มุ่งหน้าไปยงัอาคารทศิใต้ซึ่งลู่เวยอาศยั

อยู่

ในตอนที่นางเกือบถึงเรือนทิศใต้ ห่างออกไปแค่ห้าสิบหมี่11 ผางวาน

กลบัหยุดฝีเท้าอย่างกะทนัหนั

นางมองเหน็เงาร่างคุ้นเคยก�าลงัยนือยู่ตรงหน้าประตูเรอืนทศิใต้

ไม่ได้เจอหน้าเขามากว่าครึ่งปี ราวกบัว่าความหลอ่เหลาของคนผูน้ั้นได้

เพิ่มมากขึ้น รูปร่างสมส่วนตั้งตรง บัดนี้ก�าลังเพ่งสมาธิอยู่กับการเช็ดกระบี่ 

11 หมี่ (米) เป็นหน่วยวดัระยะของจนีโบราณ
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ในมอื

อาวธุอนัเดมิไม่เปลี่ยนแปลง เครื่องแต่งกายสดี�าไม่เปลี่ยนแปลง ต่างห ู

คู่เดมิไม่เปลี่ยนแปลง

หวัใจดวงนั้นซึ่งอาบไปด้วยพษิ อา... ไม่ต้องคดิให้มากความ มนัต้อง

เหมอืนเดมิแน่แท้

ขณะที่ผางวานก�าลงัหมุนตวักลบั ต้องการเดนิจากไปเงยีบๆ ทนัใดนั้น

ประกายแสงเยน็เยยีบกท็ะลวงผ่านอากาศจากเบื้องหลงั มนัพุง่ตรงใส่นางด้วย

เสยีงดงั ‘หวอื’

“อกีแล้วหรอื” ใบหน้าของผางวานแสดงอาการขื่นขม ฉบัพลนันั้นนาง

กต็ลีงักาหลบหลกีการโจมตี

ก่อนที่นางจะร่อนลงสู่พื้นดนิ ทว่ากลบัได้ยนิเสยีง ‘เฟี้ยวๆๆ!’ กระบี่

จูโ่จมมากมายปะทขุึ้นจากพื้นดนิประหนึ่งหน่อไม้หลงัฤดูใบไม้ผลิ12 บบีบงัคบั

ให้นางหมดโอกาสยนือย่างมั่นคง เหน็ได้ว่านางก�าลงัจะเลอืดเนื้อสาดกระเดน็

ในไม่ช้า ทนัใดนั้นชายแขนเสื้อข้างหนึ่งของนางพลนัเคลื่อนไหว แถบผ้าไหม 

สขีาวพุ่งออกมาจากในแขนเสื้อ มนัพนัรอบต้นไม้ใหญ่อย่างมั่นคง จากนั้นน�า

ตวันางไปอยู่ในระยะปลอดภยั ห่างจากกระบี่จู่โจมประมาณครึ่งจั้ง13

นางก�าลังจะพักหายใจ ทว่าอึดใจนั้นประกายเย็นเยียบก็ทะลวงผ่าน

อากาศอกีครั้ง พลงัของกระบี่พุ่งเข้าใส่ผ้าไหมสขีาว ผางวานขบฟันแน่น ด้วย

มอืหนึ่งเหนี่ยวผ้าไหมสขีาวอยู่ ร่างของนางหมุนรอบ ก่อนจะยนืบนยอดไม้ได้

อย่างมั่นคง ขณะเดยีวกนักร็บีเกบ็ผ้าไหมสขีาวเข้าไปในแขนเสื้อตนเองโดยเรว็

การเคลื่อนไหวทั้งหมดของนางไหลลื่นดั่งก้อนเมฆและสายน�้า อากปั-

กริยิาถอืได้ว่าอ่อนช้อยละมุนละไม

12 ส�านวน ‘หน่อไม้หลงัฤดใูบไม้ผล’ิ (雨后春笋) คล้ายกบัส�านวนของไทยที่ว่า ‘ผดุขึ้นมา

เหมอืนดอกเหด็’ แปลว่า สิ่งของต่างๆ โผล่ออกมาอย่างรวดเรว็และมากมาย
13 จั้ง เป็นหน่วยวดัระยะของจนีโบราณ โดยที่ 1 จั้ง ประมาณ 3.3 เมตร
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แปะ แปะ แปะ

ใครบางคนปรบมอืให้นางยดืยาว เหน็ชดัว่าไม่จรงิใจอย่างที่สุด

“ไม่เจอเจ้าครึ่งปี ความสามารถของเซิ่งกูพฒันาไปไม่น้อย”

คนผู้นั้นเดนิเอื่อยเฉื่อยมายงัใต้ต้นไม้

คิ้วโก่งเรียวของผางวานขมวดมุ่น ดวงตาจ้องเขม็งไปยังเงาร่างสีด�าที่

ก�าลงัเดนิเข้ามาอย่างช้าๆ ในใจบงัเกดิอารมณ์ชั่ววบู อยากสบัเขาเป็นชิ้นๆ ก่อน

จะเกบ็ชิ้นส่วนทั้งหมดไปท�าเป็นไส้เกี๊ยว!

“ไม่ว่าเจ้าจะเพ่งมองขนาดไหน ดวงตาของเจ้าก็ไม่สามารถยิงใบมีด 

ออกมาได้”

ผูท้ี่อยู่ใต้ต้นไม้กล่าวเตอืนอย่างเสแสร้ง ทั่วทั้งร่างตั้งแต่ศรีษะจดปลาย

เท้าเตม็ไปด้วยท่วงท่าแสนจะโอหงั ซึ่งแปลความหมายได้ว่า ‘เจ้ามปีัญญาท�า

อะไรข้า’

ผางวานขบริมฝีปากแน่น ดวงตาเปล่งแสงเปลวเพลิงแห่งโทสะ นาง 

คิดกับตัวเองในใจ ‘หากดวงตาของนางสามารถยิงใบมีดได้แล้วละก็ เกรงว่า

คนผู้นั้นคงถูกเฉอืนเป็นชิ้นๆ ตั้งนานแล้ว แม้แต่เส้นผมสกัเส้นกไ็ม่มเีหลอื’

บุคคลที่อยู่ใต้ต้นไม้สงบนิ่งเป็นอนัมาก ทั้งยงัอดทนอกีต่างหาก เขาไม่

เอ่ยวาจาใด เพยีงมองนางอย่างรอคอย

ด้วยเหตนุี้ ภาวะนิ่งอยูก่บัที่จงึด�าเนนิต่อไปถงึครึ่งก้านธปู อย่างไรกต็าม 

กิ่งไม้ใต้ฝ่าเท้านางก�าลงัจะหกัในไม่ช้า ครู่ต่อมากเ็กดิเสยีง ‘แครก’ ดงัขึ้น และ

ตามมาด้วยเสยีง ‘ครนื’ ผางวานบุ้ยปาก พลางตะโกนออกมาอย่างไม่เตม็ใจ 

“พี่หนานอี๋!”

ผลสุดท้ายกย็งัเป็นนางที่ปราชยั

การปรากฏตัวของหนานอี๋ ณ เรือนทิศใต้ในขณะนี้เป็นสิ่งที่ผางวาน 

ไม่คาดคดิมาก่อน แม้ว่าเรอืนทศิใต้เป็นบรเิวณที่อยู่อาศยัของเขา แต่นางนกึ

มาโดยตลอดว่าเขาออกไปหาประสบการณ์ในยุทธภพและยงัไม่กลบัมา

“มใิช่ว่าท่านประมขุให้เวลาท่านท้าทายส�านกัฝ่ายธรรมะสองปีหรอกหรอื 
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ท�าไมไม่ถงึหกเดอืนกก็ลบัมาเสยีแล้ว”

ภายหลังจากเสียงหักของกิ่งไม้ ผางวานฉวยโอกาสกระโดดลงบนพื้น 

ในมอืถอืตะกร้าผลไม้อย่างเหนยีวแน่น

“ย่อมกลบัมาพร้อมข่าวด”ี

หนานอี๋มองนางทกุการเคลื่อนไหว มมุปากของเขาแย้มรอยยิ้มซึ่งดูแล้ว

ไม่ชอบมาพากล

“ข่าวดอีะไร”

ผางวานซ่อนตะกร้าผลไม้ไว้ข้างหลงัตนเองด้วยความระแวดระวงัเตม็ที่  

เพิ่งจะโล่งใจได้ไม่นาน นางกลบัขนลุกซู่อกีครั้ง

หนานอี๋พ่นลมหายใจทางจมูก แสดงให้เห็นว่าดูถูกเหยียดหยามการ 

กระท�าเล็กๆ น้อยๆ ของนาง เขาแหงนหน้ามองท้องฟ้า พลางกล่าวเน้นย�้า 

ทุกถ้อยค�าอย่างภาคภูมใิจ “ข้า นายน้อยผู้นี้ สุดท้ายกไ็ด้พบนางอนัเป็นที่รกั 

คราวนี้ข้าพานางกลบัมาพบท่านพ่อโดยเฉพาะ เตรยีมตบแต่งนางเข้าตระกูล”

เปรี้ยง!

เสยีงฟ้าผ่าปะทุขึ้นจากกลางหวัใจของผางวาน ปัง! ตงึ! ปัง! ตงึ! มนั

ตกีระแทกอวยัวะภายในทั้งห้าจากสี่ทศิทาง เหนอื ใต้ ออก ตก จนพลุ่งพล่าน

ปั่นป่วนไปหมด

“นาง...นางคอืหญงิสาวที่ท่านพบนอกพรรคหรอื”

ใบหน้าของนางซดีเผอืด ค�าพูดที่หลุดออกจากปากเริ่มตดิขดั

“นางคอืผูช่้วยชวีติข้า” หนานอี๋พยกัหน้า “สามเดอืนก่อนข้าถกูเจ้าส�านกั

คุนหลุนไล่ล่า ท�าให้เสียหลักร่วงตกจากหน้าผา นางพบเข้าที่ตีนเขา จากนั้น

ดแูลข้าอย่างอ่อนโยนยิ่ง เพื่อที่จะเกบ็สมนุไพร นางถงึกบัเกอืบโดนงพูษิกดั...” 

พอพูดถงึตรงนี้ หนานอี๋สูดลมหายใจลกึ “รู้จกันางมาสามเดอืน สุดท้ายข้าก็

เข้าใจว่า ‘ชีวิตนี้ขอมีรักเดียวจนวันสุดท้าย’ ที่ท่านแม่เคยเอ่ยหมายความว่า

อย่างไร อาอู่คอืคู่เคยีงชั่วชวีติที่ข้าเสาะหา”

ใบหน้าของเดก็หนุม่ที่เคยแสดงเพยีงความโหดเหี้ยม บดันี้กลบัปรากฏ
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ความอ่อนโยนรกัใคร่ประหนึ่งรกัแรกแย้ม

หนานอี๋ยงัคงพูดถงึการพบกนัระหว่างตวัเขาและอาอู่ต่อไปเรื่อยๆ ทว่า

ผางวานกลบัตกอยู่ในสภาวะไม่สามารถรบัรู้สิ่งใดๆ ทั้งสิ้น

ภายในจิตใจอันไร้เดียงสาของนาง มีเพียงถ้อยค�าเมื่อกี้ที่หนานอี๋พูด 

ดงัสะท้อนไปมา... “อาอู่คอืคู่เคยีงชั่วชวีติที่ข้าเสาะหา”

ชั่วชวีติ... ชั่วชวีติ... ชั่วชวีติ... คู่เคยีง... คู่เคยีง... คู่เคยีง...

ผ่านมาเจ็ดปีนับตั้งแต่นางมายังสถานที่ไม่คุ้นเคยแห่งนี้ ได้รู้จักกับ

หนานอี๋มาหกปี ต่อให้หกปีที่ผ่านมาหมดไปกับการที่หนานอี๋ข่มเหงรังแกและ

ราวนีาง ต่อให้ไม่มปีระกายไฟแห่งความเสน่หาเกดิขึ้นระหว่างเดก็ทั้งสอง ทว่า! 

ทว่าส่วนหนึ่งในก้นบึ้งของหวัใจ ผางวานถอืว่าหนานอี๋เป็นพระเอกของนางมา

โดยตลอด! หน้าตาหล่อเหลา วรยุทธ์สูงส่ง โดยเฉพาะบุคลกิที่กระตุ้นความ

สนใจเป็นพเิศษ กระทั่งชื่อของเขายงัออกเสยีงว่าหนานอ1ี4 เลย หากเขาไม่ใช่

พระเอก ถ้าอย่างนั้นใครคอืพระเอก

แต่ว่าพระเอกผูน้ี้ ไม่คาดคดิว่าพอเขาเริ่มต้นนยิายรกั เขากลบับอกนาง

ว่าได้ช้อนเอาเจ้าสาวกลบัขึ้นมาจากก้นหน้าผา

เป็นไปได้ไหมว่าแท้จริงแล้วข้าไม่ใช่นางเอก แต่เป็นนางรองหนึ่งสอง

สามสี่

เป็นไปได้ไหมว่าชะตากรรมตอนจบของข้าคอืถูกนางเอกที่มนีามว่าอาอู่

ก�าจดั หรอืบางทอีาจค่อยๆ เลอืนหายและเน่าเปื่อยอยู่ในซอกไม่เป็นที่รู้จกั

ยิ่งนางคดิมากเท่าไร นางยิ่งหวาดกลวัมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งนางหวาดกลวั

เท่าไร นางก็ยิ่งคิดมากทับทวีคูณ ข่าวที่มาอย่างเฉียบพลันส่งผลกระทบต่อ 

ผางวานยิ่งนัก นางตกตะลึงจนไร้ความรู้สึก ได้แต่ยืนนิ่งอยู่กับที่ประหนึ่ง 

ของเล่นถูกถอดสลกั ดวงตาว่างเปล่า สหีน้าไม่มชีวีติชวีาและโง่งม

หนานอี๋ตระหนักว่าท่าทางของผางวานคล้ายผิดปกติ เขายกหมัดขึ้น 

14 หนานอ ี(男一) แปลว่าผูช้ายคนที่หนึ่ง
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หวงัหวดไปที่ไหล่ของผางวานอย่างแรง

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทันที่หมัดนั้นจะสัมผัสถูกนาง สายน�้าใสสะอาด 

สองสายพลนัร่วงลงมาจากดวงตาของผางวาน มนัไหลรนิผ่านพวงแก้ม กลิ้ง

ไปยงักระโปรงของนาง

“...วานวาน?” หนานอี๋ค่อนข้างตกใจ

ตอนแรกเขานกึว่าตนเองคงถูกผางวานกระทบกระเทยีบ กระทั่งคดิถงึ

ฉากเย้ยหยนัที่นางจะเอ่ยตอนเขาสาบานว่าจะเปลี่ยนเป็นผู้หญงิในวยัเดก็ แต่

เขาไม่คาดคดิว่าผางวานจะใช้น�้าตาใสสะอาดสองสายตอบสนองเขา

เขาไม่กลวัผางวานหลั่งน�้าตา ตอนยงัเดก็ สิ่งที่เขาโปรดปรานที่สุดคอื

การได้เหน็ผางวานถกูท�าให้ไก่ตกใจบนิหน ีหมาตกใจวิ่งหนี15 จากนั้นกร้็องไห้

คร�่าครวญ เพียงแต่น�้าตาของเด็กไร้ค่าในเวลานี้ กลับท�าให้เขารู้สึกว่ามีบาง

อย่างแตกต่างออกไป

มนัผดิแปลกตรงไหน เขากบ็อกไม่ได้เหมอืนกนั

ลงท้ายผางวานก็สามารถสงบสติอารมณ์ของตนเอง นางมองหนานอี๋ 

ที่เวลานี้ก�าลังจ้องนางตัวแข็งทื่อ ภายในใจนางเต็มไปด้วยความคิดนับหมื่น 

นบัพนั ทะเลกลายเป็นท้องนา ท้องนากลายเป็นทะเล16

“พี่หนานอี๋ ข้า... ขอให้ท่านมคีวามสุข”

นางเชด็น�้าตาบนพวงแก้มตนเอง ยื่นมอืออกมายงัไหล่ของหนานอี๋พลาง

ทอดถอนใจ

สิ่งที่หนานอี๋รังเกียจสุดขีดคือการที่ผู้อื่นสัมผัสถูกตัวเขา ทว่าบัดนี้ 

เมื่อได้เหน็สภาพไร้วญิญาณของผางวาน เขาเองกไ็ม่รูเ้ช่นกนัว่าท�าไมจงึไม่ผลกั

15 ‘ไก่ตกใจบินหนี หมาตกใจวิ่งหนี’ (鸡飞狗跳) หมายถึง ท�าให้อยู่ในสภาวะสับสน

อลหม่าน
16 ‘ทะเลกลายเป็นท้องนา ท้องนากลายเป็นทะเล’ (沧海桑田) เป็นการเปรียบเปรยว่า  

เรื่องราวในโลกสามารถเปลี่ยนแปลงพลกิผนัโดยสิ้นเชงิ
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นางออก

“พี่หนานอี๋เพิ่งกลบัมาที่พรรค ท่านคงมกีจิธรุะมากมายให้สะสางเป็นแน่ 

เช่นนี้ผางวานจะไปทกัทายพี่สะใภ้วนัอื่น” ผางวานส่งยิ้มแหยให้เขา เทยีบกบั

ใบหน้าสะอึกสะอื้นแล้ว ก็ยังถือว่าไม่น่ามองอยู่ดี “ข้าขอตัวไปพบลู่เวยและ

หารอืบางอย่างกบัเขา”

“เจ้ามาที่นี่เพื่อส่งผลไม้ให้ลู่เวยโดยเฉพาะหรอื” หนานอี๋ช�าเลอืงตะกร้า

ไม้ไผ่ในมอืนาง

“เมื่อต้องการขอร้องผู้อื่น กส็มควรจดัหาสิ่งที่ท�าให้พวกเขาพงึพอใจเป็น

ธรรมดา”

ผางวานโบกมอืให้เขา นางหมุนกายกลบัและมุ่งหน้าไปทางเรอืนทศิใต้

ต่อ เพียงแต่ว่าการเคลื่อนไหวของนางค่อนข้างไม่มั่นคง อีกทั้งยังเดินโซซัด

โซเซ สูญเสยีความงามอนัอ่อนช้อยเฉกเช่นก่อนหน้านี้

หนานอี๋มองเงาร่างของนางเดนิจากไป เขาหรี่ตา ขณะเดยีวกนักบ็งัเกดิ

ข้อกงัขาเลก็น้อย



สี่
แม่นางเหมยอู่

ข่าวที่นายน้อยหนานอี๋น�าว่าที่ภรรยากลบัมาได้แพร่สะบดัไปทั่วทกุซอก

ทุกมุมของพรรคอย่างรวดเร็ว บรรดาสมาชิกพรรคผู้มีใจเพ้อฝันต่างพากัน

ร้องไห้ไปถงึสวรรค์ พวกนางเอาศรีษะกระแทกพื้นดนิ น�้าตาแห่งความชอกช�้า

หลั่งไหลออกมามากมายจนกลายเป็นล�าธารขนาดเล็ก ท่ามกลางเสียงหัวใจ

แตกสลาย มเีพยีงพ่อครวัผู้รบัผดิชอบเรื่องท�าอาหารเท่านั้นที่ยงัสุขสนัตอ์ยู่ได้ 

พวกเขากล่าวว่าสองสามวันมานี้ ไม่จ�าเป็นต้องเติมเกลือตอนท�าบะหมี่ เวลา

กนิเกี๊ยวกไ็ม่ต้องเตรยีมซอสเปรี้ยว ดงันั้นจงึประหยดัเงนิเป็นอนัมาก

“ทอดทิ้งข้าเมื่อวนัวาน มอิาจหวนกลบัคนืมา เหลอืไว้เพยีงใจข้า ทุกข์

ระทมเหลอืคณนา...” ผางวานเริ่มครวญท่วงท�านองนี้อกีครั้ง

นางเอกจากดนิแดนแมรซีูล้วนมพีรสวรรค์หลายอย่าง เพยีงแค่บทกวี

และร้องเพลง นางย่อมท�าได้อย่างง่ายดาย

“แท้จรงิแล้วความรู้สกึที่เซิ่งกูมตี่อนายน้อยลกึซึ้งถงึเพยีงนี้!”

หลังจากได้ยินผางวานท่องบทกวีนี้เป็นครั้งที่สาม หรงกูกู่ก็ระเบิด

อารมณ์ออกมาทนัททีนัใด นางทิ้งป่ินดอกไม้ประดบัมกุ ตบโต๊ะและลกุขึ้นยนื  

“หรงเอ๋อร์จะไปตดัศรีษะเหมยอู่ผู้นั้นเดี๋ยวนี้ ข้าจะน�ามนักลบัมาให้เซิ่งกู!”
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ผางวานกลอกตาใส่หรงกูกู่ ด้วยนางรู้ว่าหรงกูกู่ก�าลงัเย้าแหย่

“เซิ่งกู อา... เซิ่งกู ความจรงิแล้วท่านไม่จ�าเป็นต้องช�้าใจถงึเพยีงนี้ นบั

ตั้งแต่โบราณกาล ผู้มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ล้วนต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้บาง

ประการด้วยกนัทั้งสิ้น”

หรงกูกู่ยืนอยู่ด้านหลังเหนือร่างผางวาน นางคว้าหวีไม้จันทน์สีทอง 

สางผมให้ผางวานโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนกั

“นกึถงึเหล่านางมารของพรรคมาร บุคคลซึ่งมชีื่อเสยีงได้ถูกจารกึเป็น

ประวตัศิาสตร์จดจ�าไปตลอดกาล ผู้ใดบ้างที่มไิด้มรีูปโฉมดั่งเทพธดิา ภายใน

ใจประดจุปีศาจร้าย ไร้หวัใจ ไร้ความรูส้กึ กระทั่งสามารถสงัหารญาตสินทิโดย

สีหน้าไม่แปรเปลี่ยนสักนิด หรงกูกู่เชื่อว่าการที่เซิ่งกูถูกนายน้อยทิ้งคราวนี้ 

เป็นสิ่งด ีบางทบีาดแผลนี้อาจท�าให้ท่านรูส้กึตวั ท่านจะได้ก�าจดัความรูส้กึและ

ตดัความรกัทิ้ง ครั้นแล้วกจ็ะสามารถทะลวงผ่านระดบัเก้าของคมัภรี์ช�าระล้าง

ไขกระดูก ได้มาซึ่งการฝึกฝนที่เหนอืกว่า...”

เดิมทีผางวานอยากกล่าวว่า ความปรารถนาอันแรงกล้าของข้าคือการ

ได้รับความรักจากบรรดาชายหนุ่มรูปงามชั่วกาลนาน ไม่ใช่กลายเป็นเมี่ย- 

เจวี๋ยซือไท่17 ทว่าสุดท้ายนางเพียงกล่าวถ้อยค�าปฏิเสธ “ข้าไม่ได้ถูกจอม

อนัธพาลผู้นั้นทิ้ง!”

พอพูดจบ นางฝังใบหน้าลงกับหัวเข่าตนเอง ตกอยู่ในห้วงอารมณ ์

เศร้าหมอง

หรงกูกู่ขบขันกับท่าทางสาวน้อยผู้เจ็บปวดในรักของนาง จึงหยิกใบหู

เรยีบเนยีนของคนตรงหน้า “ถ้าอย่างนั้นเซิ่งกูจะโศกเศร้าไปไย”

ผางวานมไิด้เอ่ยค�าใด

ความจรงิแล้วนางเองกไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่าท�าไมต้องโศกเศร้าเช่นนี้

17 เมี่ยเจวี๋ยซือไท่ (灭绝师太) หรือแม่ชีมิกจ้อ คือตัวละครจากเรื่อง ดาบมังกรหยก  

เป็นเจ้าส�านกัง้อไบ๊ผูม้ฝีีมอืเก่งกาจและมชีื่อเสยีงโด่งดงัในยทุธภพ
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เป็นเพราะหนานอี๋น�าภรรยากลบัมาโดยไม่ได้บอกกล่าว?

เป็นเพราะหกปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งของหวัใจนางเฝ้าปรารถนาหนานอี๋?

หรือเพราะนางพลันคิดได้ถึงสภาพความเป็นจริงอันโหดร้าย ว่าบางที

มนัอาจมโีอกาสหนึ่งในล้านที่นางจะไม่ใช่นางเอก?

โดยสรุปแล้ว เวลานี้นางสบัสนยิ่งนกั

ขณะก�าลงัคดิอย่างสบัสนวุน่วาย ทนัใดนั้นมเีสยีงสมาชกิพรรครายงาน

จากหน้าประตู “ท่านประมุขพรรคมาถงึแล้ว เวลานี้อยู่ที่เรอืนรบัรอง”

ผางวานรบีกระโดดลงจากเตยีง วิ่งไปที่เรอืนรบัรองทนัที

“วานวาน!” ท่านประมุขเหน็เงาร่างของนาง จงึกางแขนออกแต่ไกล

“ท่านอาจั่ว!” ผางวานกระโจนเข้าสู่อ้อมแขนเขา ทั้งยังแสดงท่าทาง

กระเง้ากระงอดอย่างน่ามอง

ประมุขพรรคไป้เยว่แซ่จั่ว นามหวายอัน ตามที่เขาแนะน�าตัวเอง เขา

เป็นพี่น้องร่วมสาบานกับมารดาของผางวาน ด้วยเหตุนี้จึงไม่ยอมให้ผางวาน

เรยีกเขาว่าท่านประมุข แต่ให้เรยีก ‘ท่านอาจั่ว’ แทน

“วานวานเตบิใหญ่แล้ว แถมยงัน่ารกักว่าเดมิอกีต่างหาก” ท่านประมุข

ลูบผมนางอย่างรักใคร่ ประหนึ่งบิดาผู้ให้ก�าเนิดซึ่งไม่ได้เจอหน้านางเสียนาน 

“ระยะนี้เจ้าฝึกวรยุทธ์เป็นอย่างไร ได้สงัหารความบรสิุทธิ์แล้วหรอืยงั”

สงัหารความบรสิุทธิ์หมายถงึการลงมอืฆ่าครั้งแรก

“ยะ...ยงั” ครั้นผางวานได้ยนิประโยคสุดท้าย ยงัผลให้นางรู้สกึหนาว

สั่น จงึหดศรีษะกลบัมาจากเงื้อมมอืชั่วร้ายของท่านประมุข

“วานวาน เจ้าท�าอย่างนี้ไม่ถูกต้อง” สีหน้าของท่านประมุขเผยให้เห็น

อาการเป็นทกุข์เลก็น้อย “คนของพรรคไป้เยว่ต้องสงัหารความบรสิทุธิ์ก่อนอายุ

ครบสบิหกปี จากนั้นกแ็ขวนศรีษะของคนผู้นั้นไว้ที่หน้าประตูสามวนัเพื่อเป็น

หลกัฐาน มนัเป็นการบ่งบอกถงึอายทุี่เตบิใหญ่ของพวกเขา วานวาน อกีไม่นาน

เจ้ากใ็กล้ครบสบิหกปี สิ่งนี้มอิาจยดืออกไป!”

ผางวานเพยีงพยกัหน้าโดยปราศจากค�าพูดใด ภายในใจนางรูส้กึเหมอืน
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มีสายน�้าแห่งความตรอมตรมก�าลังไหลทะลักออกมา ฮือๆ ข้ากระท�าบาป 

อันใดกัน เหตุใดจึงต้องตกอยู่ในสภาพแวดล้อมวิปริตเยี่ยงนี้ รอให้ข้าบรรลุ

ภารกจิของชาตนิี้เสยีก่อน ข้าต้องกลบัไปตดิสนิบนเทพมารดรผู้สร้างโลก...

จวบจนกระทั่งบดันี้ นางยงัเชื่อว่าตวัเองอยู่ในดนิแดนแมรซีู

“ฮ่าๆ ไม่เร่ง ไม่เร่ง!” ท่านประมขุส่งเสยีงหวัเราะอย่างเบกิบาน “วานวาน

คงคดิหนกัว่าจะสงัหารผูม้ชีื่อเสยีงยิ่งใหญ่คนไหนด ีอาเชื่อใจว่าวานวานไม่ท�าให้

ทุกคนในพรรคผดิหวงัแน่!”

ในใจของผางวานร้องทุกข์มิรู้วาย18 กระนั้นใบหน้าของนางได้แต่เค้น

รอยยิ้มออกมาแบบฝืดเคอืง

“มา! ยงัไม่รบีแสดงความเคารพเซิ่งกพูรรคไป้เยว่อกี วานวานคอืสมาชกิ

ในครอบครวัพวกข้า!” ท่านประมุขพลนัหนัไปตะโกนออกค�าสั่งเสยีงดงั

ในตอนที่ผางวานยังคงงุนงงอยู่ หญิงสาวผู้หนึ่งก้าวออกมาจากทาง 

ด้านหลงัท่านประมุข นางก้มศรีษะ ค่อยๆ เดนิมาหาผางวานด้วยก้าวเลก็ๆ

“ผู้น้อยเหมยอู่ ค�านบัเซิ่งกู”

หญิงสาวผู้นั้นค�านับผางวานด้วยท่าว่านฝูหลี่19 จากนั้นเงยหน้าที่เต็ม

ไปด้วยรศัมเีปล่งปลั่งมาทางนาง

ด้วยการมองเพยีงแวบเดยีว แค่แวบเดยีวเท่านั้น บางทกีารจะเอาชนะ

ศตัรูของท่าน มนัต้องการแค่การมองเพยีงครั้งเดยีวเท่านั้น

บนโลกใบนี้ นี่คอืหญงิสาวประเภทที่สามารถท�าให้ท่านรู้สกึอบัอายกบั

ความอัปลักษณ์ของตนเอง20 หลังจากมองเห็นพวกนาง หญิงสาวประเภทนี้

คอืคนงามถงึขนาดที่ว่าพวกนางสามารถหยดุกระแสนยิมของสงัคมโดยสิ้นเชงิ 

18 ‘ร้องทกุข์มริูว้าย’ (叫苦不迭) เปรยีบเสมอืนเสยีงร้องของความคบัข้องใจที่พร�่าบ่นอย่าง

ต่อเนื่อง
19 ว่านฝหูลี่ (万福礼) เป็นการทกัทายของหญงิสาว โดยใช้มอืทั้งสองข้างวางซ้อนกนัที่

ด้านขวาแล้วย่อตวัลง เป็นท่าสญัลกัษณ์ที่อวยพรให้มคีวามสขุและโชคดี
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พวกนางสวยเกินไป ดีเลิศเกินไป กระทั่งไม่มีผู ้ใดหาญกล้าสวมเสื้อผ้า

คล้ายคลึงกับพวกนาง ไม่กล้าท�าผมทรงเดียวกัน หรือแม้แต่สวมเสื้อผ้าสี

เดยีวกนั บรรดาหญงิสาวล้วนพ่ายแพ้ให้แก่ข้อเทจ็จรงิที่ว่า หญงิสาวประเภท

นี้เสมอืนดั่งก้อนเมฆบนท้องนภา ส่วนพวกที่เหลอืกเ็ป็นได้แค่โคลนบนพื้นดนิ

เพียงแค่ผางวานเหลือบมองเหมยอู่ นางรับรู้ได้ทันทีว่าตนเองพ่ายแพ้

เสยีแล้ว แพ้อย่างหมดรูป และยอมจ�านนเป็นพเิศษ

ความแตกต่างระหว่างเทพธดิากบัมนุษย์เดนิดนิ มนุษย์ย่อมรู้ดแีก่ใจ

“แม่นางเหมยอู่ไม่ต้องมากพธิ”ี

ผางวานรู้สกึหมดอาลยัตายอยากยิ่งกว่าเดมิ

นางรู้ว่าตนเองสมควรกล่าวค�าพูดตามมารยาทมากกว่านี้ ชื่นชมกิริยา

มารยาทอนังดงามของเหมยอู่ แต่ทว่าเวลานี้จติใจของนางก�าลงัย�่าแย่ ไม่อาจ

ฝืนตวัเองให้กล่าวสิ่งใดออกมา

นางเริ่มครุ่นคดิ หรอืบางทขี้าอาจเป็นเพยีงนางรอง และแม่นางเหมยอู่

ผูน้ี้คอืนางเอกที่แท้จรงิ ดสูว่ิานางงดงามบรสิทุธิ์ประดจุเทพธดิาเพยีงใด กระทั่ง

ชื่อยงัสละสลวยเป็นพเิศษ ไม่เหมอืนของนาง ช่างสามญัและจดืชดืยิ่งนกั

ยามเห็นผางวานคล้ายได้รับการโจมตีอย่างหนักหน่วง บรรดาสมาชิก

พรรคที่เบื่อแทบตายเริ่มสบสายตากนั พร้อมกบักระซบิกระซาบ

“ดูเหมอืนว่าเซิ่งกูจะชอบนายน้อยจรงิๆ เสยีด้วย!”

“นี่ ทั้งสองเติบโตมาพร้อมกันตั้งแต่เด็ก ใครจะคาดคิดว่าหลังจาก 

นายน้อยลงจากเขา เขาจะกลบัมาพร้อมคนรกั หากข้าเป็นเซิ่งกู ป่านนี้คงร้องไห้

ตายไปแล้ว”

“ประเด็นส�าคัญคือคู่แข่งสะสวยเกินไป ต่อให้นางต้องการโต้กลับ ก็

เกรงว่าคงเป็นไปได้ยาก...”

20 ส�านวน ‘รูส้กึอบัอายกบัความอปัลกัษณ์ของตนเอง’ (自惭形秽) หมายถงึ ท�าให้รูส้กึ

ด้อยกว่า
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“เจ้าหมายความว่าอย่างไรที่บอกว่าเป็นไปได้ยาก! ข้าคิดว่าเซิ่งกูควร 

ปะทะตรงๆ ไปเลย ท�าลายใบหน้าของหญงิคนนั้นซะ!”

ชัดเจนว่าค�าแนะน�าข้อสุดท้ายถูกกล่าวออกมาโดยหญิงสาวสมาชิก

พรรคผู้มใีจต่อหนานอี๋ ทว่าทุกสิ่งทุกอย่างกลบัแตกสลาย

ผางวานรบัเอาถ้อยความทั้งหมดเข้าไปในหู ภายในใจเตม็ไปด้วยเสยีง

อกึทกึอนัวุ่นวายสบัสน ส่วนหวัใจยิ่งกว่าเจบ็ช�้า

ขณะที่นางก�าลงัเศร้าหมอง มอืของนางถูกคว้าไปกุมไว้อย่างกะทนัหนั

“วานวาน!” ท่านประมุขกุมมือทั้งสองข้างของนาง ใบหน้าแลดูจริงจัง 

ยิ่งนกั “หนานอี๋ เจ้าเดก็นั่นไม่มหีวัคดิ สามวนัก่อนเขาวิ่งกลบัมาอย่างปัจจุบนั

ทันด่วน กล่าวว่าต้องการแต่งงานกับหญิงผู้นี้” เขาจงใจหยุดพัก ดวงตา

แหลมคมจ้องเหมยอู่ที่อยู่ด้านข้าง

ร่างของเหมยอู่พลนัสั่นสะท้านคล้ายหวาดกลวัเป็นอนัมาก ทว่านางรบี

ทรงตวัยนืหลงัตรงโดยเรว็

ช่างมคีวามกล้าเสยีจรงิ... ผางวานประเมนิในใจ

“วานวาน ถึงแม้ว่าห้าปีก่อนอาเคยเอ่ยปากกับหนานอี๋ ตราบเท่าที่เขา 

ตั้งใจฝึกวรยุทธ์เป็นอย่างดี ส่งเสริมให้พรรคไป้เยว่เจริญรุ่งเรือง อาจะไม่

ก้าวก่ายเรื่องส่วนตวัของเขาโดยเดด็ขาด ต่อให้เขาอยากเป็นขนัทกีต็ามท ีทว่า

หนนี้...”

ท่านประมขุมองผางวาน นยัน์ตาเริ่มมหีมอกจางๆ และแดงขึ้นทลีะน้อย

“ขอแต่วานวานเอ่ยปากไม่ให้เขาแต่งงาน ข้าจะไม่อนุญาตให้เจ้าลูก

นอกคอกรบัหญงิสาวคนอื่นเข้ามาในตระกูลโดยเดด็ขาด!”

ด้วยค�าพูดประโยคเดยีว ทั่วทั้งหุบเขาตกอยู่ในความเงยีบกรบิ

“ขอแต่วานวานเอ่ยปากไม่ให้เขาแต่งงาน!”

“ขอแต่วานวานเอ่ยปากไม่ให้เขาแต่งงาน!”

ชั่วขณะนั้น ข้ามผ่านภเูขาและพื้นที่ราบ ทั้งหมดทั้งมวลที่ได้ยนิคอืเสยีง

ค�ารามสะท้อนก้องของท่านประมุข
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ผางวานรู้สึกว่าในหัวว่างเปล่าครู่หนึ่ง นางมองใบหน้าหม่นหมองของ 

หรงกูกู่ ทั้งยงัได้รบัสญัญาณคลื่นไฟฟ้าแห่งความหวงัจากบรรดาสมาชกิหญงิ

มากมายของพรรค

จากนั้นนางเห็นเหมยอู่ค่อยๆ ก้มหน้าอยู่ตรงหัวมุม นางก�าลังกัด 

รมิฝีปากซดีขาวของตนเอง หยดน�้าตากระจ่างใสเปลง่ประกายอยูบ่นพวงแก้ม

ของนาง

เฮ้อ… นางแอบทอดถอนใจ

“ท่านอาจั่ว”

มองจั่วหวายอันผู้ซึ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความจริงจังสุดขีด ผางวาน 

จบัแขนเขาอย่างสนทิสนม พร้อมกบัขยบิตาหยอกเย้า

“พี่หนานอี๋ใช้ชวีติมาสบิแปดปี หาได้ยากนกัที่เขาจะชอบหญงิสาว หาก

คราวนี้พวกเราไม่ยอมตามเขา ใครจะรู้ จอมมารผู้นั้นจะท�าให้โลกนั้นพลกิผนั

ถงึเพยีงใด”

นางไม่รอค�าตอบของจั่วหวายอัน รีบหันไปหาเหมยอู่ พร้อมกับเรียก

ขานอย่างร่าเรงิ “พี่สะใภ้”

การพูดของนางช่างเหลอืเกนิจรงิๆ ทว่ามนักลบัสะเทอืนอารมณ์ยิ่งนกั 

กระทั่งสามารถละลายน�้าแขง็

เฮ้อ... เฮ้อ... เสยีงผู้คนมากมายถอนหายใจด้วยความผดิหวงั โกรธ

เคอืง และเศร้าเสยีใจ

เหมยอู่ตัวแข็งทื่อ ดวงตายังคงมีร่องรอยหยาดน�้าตาราวกับไม่อยาก 

เชื่อหูตนเอง

ท่านประมุขกค็่อนข้างตกตะลงึ

อาจเพราะเหตุการณ์ในขณะนี้แตกต่างจากที่เขาคาดการณ์ไว้ มีเพียง 

หรงกูกู่ที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่น นางเดนิเข้ามาตบไหล่ผางวานเบาๆ

“ทอดทิ้งข้าเมื่อวนัวาน มอิาจหวนกลบัคนืมา” หรงกูกู่เอ่ยวาจาแผ่วเบา

ข้างหูผางวาน นางขยบิตาและยิ้มอย่างมคีวามนยั



ห้า
เพื่อเห็นแก่หรงกูกู่

วนัแต่งงานของหนานอี๋ถกูก�าหนดอย่างรวดเรว็ นั่นคอืสามวนัให้หลงั

ถดัจากวนัที่ผางวานเดนิทางออกจากพรรคเพื่อไปหาประสบการณ์

วนันี้ถูกก�าหนดโดยท่านประมุข ผางวานรู้สกึขอบคุณกบัการตดัสนิใจ

ของเขาเปน็อนัมาก ด้วยวธินีี้ นางกไ็ม่ต้องเผชญิกบัสายตาประหลาดของผูอ้ื่น

ยามมองนางระหว่างพธิแีต่งงาน

ก่อนจะออกเดนิทาง ยงัมสีิ่งหนึ่งซึ่งส�าคญัอย่างยิ่งยวด นั่นคอืผางวาน

จ�าเป็นต้องระบเุป้าหมายส�าหรบัการหาประสบการณ์ครั้งนี้... สงัหารคน กระชาก

ความงาม หรอืขโมยสมบตัลิ�้าค่าของยุทธภพ

ครั้นท่านประมุขน�าถุงผ้าไหมสวยงามสามใบออกมาตรงหน้านาง  

ผางวานรู้สกึขื่นขมราวกบัว่านางได้กลนืน�้าหวงเหลยีนเข้าไปเตม็ค�า

“วานวาน เจ้าเลอืกมาสกัถุง” ท่านประมุขมองหน้านางด้วยสายตาเตม็

ไปด้วยความคาดหวงั “ถงุผ้าสามใบนี้บรรจภุารกจิซึ่งเหล่าผูอ้าวโุสได้ออกเสยีง

และคดัเลอืกอย่างระมดัระวงั ไม่ว่าเจ้าจะเลอืกใบไหน พวกมนัล้วนคู่ควรกบั

ต�าแหน่งของเจ้าในฐานะเซิ่งกูพรรคไป้เยว่ เลอืกเสยี ไม่ต้องกงัวล!”

ถ้อยความของเขาบอกนางโดยอ้อม ไม่ว่านางจะเลอืกใบไหน พวกมนั
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ล้วนแทบเป็นไปไม่ได้ที่นางจะท�าส�าเรจ็

ผางวานรู้สกึซมึเศร้ายิ่งนกั นางกดัรมิฝีปากและเลอืกถุงผ้าสชีมพู

หลังจากเปิดข้อความที่อยู่ข้างใน และอ่านตัวอักษรเหล่านั้น เปรี้ยง! 

นางรู้สึกเหมือนหลังศีรษะถูกตีด้วยค้อนขนาดใหญ่อย่างแรง นางเห็นเพียง

ดวงดาวล่องลอยอยู่ตรงหน้า

ข้อความระบุไว้อย่างชดัเจน… เอาศรีษะของผู้น�ายุทธภพกู้ซจีู

อะไร

อะไร อะไร

อะไร อะไร อะไร

ผางวานเงยหน้ามองท่านประมุขด้วยความตะลึงสุดขีด ปากของนาง 

อ้ากว้างจนถงึขั้นที่ว่าสามารถกลนืไข่นกกระจอกเทศได้ทั้งใบ

ภารกจิอนัยิ่งใหญ่นี้อยูเ่หนอืความคาดหมายของนางเป็นอนัมาก เดมิที

นางคิดว่าถึงแม้จะต้องสังหารใครสักคน อย่างมากสุดก็อาจให้สังหารซือไท่- 

ง้อไบ๊ หรือไม่ก็นักพรตช้วงจิง นางคิดไม่ถึงจริงๆ ว่าเป้าหมายที่จั่วหวายอัน

มอบให้นาง จะกลายเป็นการก�าจดัผู้น�ายุทธภพโดยตรง!

เมื่อเห็นสีหน้าของนางแปรเปลี่ยนอย่างกะทันหัน หนานอี๋ก็ชะโงกตัว

เพื่ออ่านข้อความนั้น

หลังจากเห็นเนื้อความของมัน เขาท�าเสียงจิ๊เบาๆ รวมถึงขมวดคิ้ว 

เลก็น้อย

ด้วยความเร็วราวสายฟ้าแลบ ผางวานรีบยัดข้อความเข้าไปในปาก 

ตวัเอง เกบ็มนัไว้ใต้ลิ้น

“อันนี้ไม่นับ ข้าต้องการเปลี่ยน” ขณะที่พูดพล่าม นางรีบเอื้อมมือ 

ไปคว้าอกีสองถุงที่เหลอื

เวลานี้นางดดีลูกคดิรางแก้วภายในใจ21 ถงึอย่างไรท่านประมุขกก็ล่าว

ไว้ว่าภารกจิเหล่านี้ล้วนเหมาะสมกบัต�าแหน่งของนาง ดงันั้นนางจะแสร้งท�าเป็น

ซุกซนสักครั้ง แล้วเลือกภารกิจซึ่งง่ายดายที่สุดจากทั้งสาม (พวกเราต้องให้
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อภยัเดก็สาวแมรซีผููน้ี้ ซึ่งเคยชนิกบัการที่เนื้อเรื่องทั้งหมดมกัเป็นไปตามความ

ปรารถนาของนาง)

ถงุที่เหลอืถกูเปิดออกทั้งหมด ใบแรกเขยีนว่า ‘ให้น�าป้ายหยกอาญาสทิธิ์

กลบัมา’

ส่วนอกีใบเขยีนว่า ‘สงัหารหรงกูกู่’

ผางวานจ้องข้อความสุดท้ายเป็นเวลานาน

“หรงกูกู่คอืหนึ่งในสบิสองยอดฝีมอืของพรรคไป้เยว่ นบัตั้งแต่เยาว์วยั 

ท่านกอ็ยู่กบันางมาโดยตลอด หากท่านสามารถคร่าชวีตินางด้วยการจูโ่จมเพยีง

ครั้งเดยีว เช่นนี้ท่านจะกลายเป็นผูม้ชีื่อเสยีงสั่นสะเทอืนทั่วหล้า กติตศิพัท์ของ

ท่านจะขจรไปไกลทั่วสี่คาบสมุทร ได้มาซึ่งชื่อเสียงกระฉ่อน ไม่นับเป็นญาติ 

ไม่อยากเกี่ยวข้อง22 ไร้จุดอ่อนโดยสิ้นเชงิ!” ทูตขวาอธบิายให้นางฟัง

ท่านประมุขไม่ได้เอ่ยค�าใด เขาเพยีงแค่เพ่งพนิจินางด้วยสายตาจรงิจงั

“ข้าเลอืกป้ายหยกอาญาสทิธิ์!” ผางวานรบียดึถุงใบกลางไว้ในมอืตนเอง

อย่างเหนยีวแน่น

“วานวาน เจ้าต้องใคร่ครวญให้ด”ี ท่านประมขุเตอืนนางพร้อมกบัหรี่ตา

ผางวานพยักหน้า ท�าตัวตัดตะปูและเฉือนเหล็ก23 แม้ต้องตกอยู่ใน

สภาพตายหมื่นครั้งกไ็ม่ปฏเิสธ24

ตามแบบแผนอันยาวนานของดินแดนแมรีซู สมบัติล�้าค่าทุกประเภท

21 ส�านวน ‘ดดีลกูคดิรางแก้วภายในใจ’ (小算盘) หมายถงึ แอบคดิถงึผลประโยชน์ของ

ตนเอง
22 ส�านวน ‘ไม่นบัเป็นญาตไิม่อยากเกี่ยวข้อง’ (六亲不认) หมายถงึ ไม่มคีวามสมัพนัธ์

กบัใครทั้งสิ้น หรอืไม่เหน็แก่หน้าใครทั้งสิ้น
23 ส�านวน ‘ตดัตะปแูละเฉอืนเหลก็’ (斩钉截铁) อปุมาว่ามคีวามเดด็ขาด เฉยีบขาด
24 ส�านวน ‘ตายหมื่นครั้งก็ไม่ปฏิเสธ’ (万死不辞) เปรียบเปรยว่าพร้อมเสี่ยงชีวิตและ 

แขนขาเพื่อช่วยแก้ปัญหา
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ตอ้งลอยมาอยูข้่างกายนางเอกในท้ายที่สดุ นางมั่นใจเจด็ถงึแปดสว่นเกี่ยวกบั

สิ่งนี้ เมื่อเทยีบกบัการฆ่าคน ภารกจินี้น่าจะง่ายกว่ากนัมาก

“เช่นนี้กต็ั้งใจท�าให้ด”ี ท่านประมุขมไิด้กล่าวค�าใดอกี เขาเพยีงตบไหล่

นางเบาๆ ด้วยท่าทางของท่านประมุข

พอนางหวนกลับมายังเรือนเซิ่งซิน หรงกูกู่รีบเข้ามาต้อนรับนางด้วย 

รอยยิ้มกว้างประดุจดอกไม้แย้มบาน

“เซิ่งกู ท่านรับภารกิจแล้วหรือยัง” นางยกน�้าชาออกมา แล้วค่อยๆ  

เอนเอวของตนเองไปเหนอืด้านหลงัผางวาน

“รับแล้ว” ผางวานพยักหน้า “ท่านประมุขต้องการให้ข้าน�าป้ายหยก

อาญาสทิธิ์กลบัมาภายในสองปี” นางคดิว่าเวลาสองปียิ่งกว่าเพยีงพอ

หรงกูกู่ตวัแขง็ทื่อทนัใด

“เซิ่งกู ท่านรู้หรือไม่ว่าเวลานี้ป้ายหยกอาญาสิทธิ์อยู่ในมือของผู้ใด”  

หรงกูกู่หนัมองนางอย่างพนิจิ

“มใิช่กู้ซจีหูรอกหรอื” ผางวานไม่เคยเหน็หรงกูกู่ท�าสหีน้าแบบนี้มาก่อน 

จงึอดประหลาดใจไม่ได้

นางได้ซกัถามทตูขวาเกี่ยวกบัเรื่องนี้แล้ว แม้ว่าภารกจินี้จะเกี่ยวข้องกบั

กู้ซีจู ทว่าการขโมยบางสิ่งจากผู้น�ายุทธภพย่อมง่ายกว่าการตัดศีรษะเขา 

ใช่หรอืไม่

ทว่าหรงกูกู่กลบัถอนหายใจ

“การชิงป้ายหยกอาญาสิทธิ์หมายความว่า ท่านประสงค์ขับไล่เขาออก

จากต�าแหน่งผูน้�ายทุธภพและขึ้นแทนที่เขา” ด้วยสมัผสัได้ถงึบรรยากาศระทม

ทุกข์รอบตัวผางวาน เป็นคราแรกที่หรงกูกู่มีสีหน้าอ่อนอกอ่อนใจ “ข้าเคย 

ดูแคลนเซิ่งกูมาก่อน ไม่คาดคิดว่าท่านจะเลือกเส้นทางเกินธรรมดาเช่นนี้ให ้

แก่ตวัเอง!”

อะไร

อะไร อะไร
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อะไร อะไร อะไร

ผางวานตะลงึงนั

ทว่าผ่านไปไม่นานผางวานก็ร่าเริงขึ้นอีกหน ด้วยนางกล่าวกับตัวเอง 

ในใจ ‘ถ้าอย่างนั้นโครงเรื่องของนิยายนี้ก็คือนางเอกผู้กล้าแกร่ง เช่นนี้ก็ดี

เหมือนกัน! ข้าจะได้เป็นผู้ไร้เทียมทานในทั่วหล้า สามารถเกี้ยวหนุ่มรูปงาม 

ได้ทุกหนทุกแห่ง บางทขี้าอาจได้เป็นผู้น�าหญงิหวัหน้าเผ่า และขยายฮาเรม็ให้

ยิ่งใหญ่!’

ราตรนีั้น ขณะที่ทุกคนพยายามนอนหลบั มเีพยีงผางวานที่ส�าราญอยู่

กบัความฝันอนัแสนหวาน

พธิกีารอนัยิ่งใหญ่ส�าหรบัการออกเดนิทางของนางอลงัการมาก สมาชกิ

พรรคประมาณหนึ่งจากทั้งหมดสามส่วนต่างพากนัออกมาคารวะเซิ่งกู

“วานวาน การเดนิทางครั้งนี้ส�าคญัยิ่งนกั เจ้าต้องเชดิชชูื่อเสยีงของพรรค

ไป้เยว่!” ท่านประมุขสวมเสื้อคลุมก�ามะหยี่สีแดงสดลงบนตัวนาง “ชุดคลุม

วหิคเพลงิตวันี้เป็นของมารดาผู้ล่วงลบัของเจ้า ทั้งยงัเป็นสญัลกัษณ์ของเซิ่งกู

พรรคไป้เยว่ บดันี้ข้าขอมอบชุดนี้ให้แก่เจ้า หวงัว่าเจ้าจะสบืทอดความส�าเรจ็

อันโดดเด่นของเซิ่งกูคนก่อน เจ้าต้องพยายามให้มาก กระจายชื่อเสียงอัน

แขง็แกร่งของพรรคไป้เยว่!”

“เซิ่งกูอายุยนืชั่วลูกชั่วหลาน! คู่บารมที่านประมุขตลอดกาล!”

“วรยุทธ์ของเซิ่งกูไร้พ่าย! ท่านประมุขจะรวมยุทธภพเป็นหนึ่ง!”

สมาชกิพรรคเริ่มส่งเสยีงตะโกนให้ก�าลงัใจ

แรงกระตุ้นอันใหญ่โตเช่นนี้ยังผลให้ผางวานมึนงงเล็กน้อย นางจึงได้

แต่ส่งยิ้มอ่อนหวาน “วานวานจะไม่ท�าให้คนในพรรคผดิหวงั”

ท่านประมุขเต็มตื้นด้วยความยินดี เขาดึงผางวานเข้ามาและกระซิบ 

แผ่วเบาที่ข้างใบหูนาง “อย่าลมืสงัหารความบรสิุทธิ์ของเจ้าโดยเรว็”

รอยยิ้มของผางวานแขง็ค้างอยู่บนใบหน้า

ด้วยได้รับผลกระทบจากบรรยากาศดุเดือดของพรรค ท�าให้ม้าที่อยู่ 
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ข้างกายนางส่งเสยีงร้อง ผางวานฉวยโอกาสอนัเหมาะเจาะนี้หนักายกลบั สะกดิ

ปลายเท้าเบาๆ เพยีงครั้งเดยีวและกระโดดขึ้นไปบนหลงัม้าด้วยท่วงท่างดงาม 

จากนั้นดึงสายบังเหียน พร้อมกับกระทุ้งเท้าทั้งสองข้าง “ไป!” นางส่งเสียง 

นิ่มนวล อดึใจต่อมา ทั้งม้าและสาวงามกห็ายลบัไปพร้อมฝุ่นละออง เหลอืไว้

เพยีงเมฆหมอกสวยงามเบื้องหลงั

เงาร่างสแีดงสดเสมอืนหนึ่งมาจากสรวงสวรรค์ค่อยๆ เลอืนหายไปกบั

เส้นขอบฟ้า

“ไอ๊หยา! ข้าช่างสง่างามเสยีจรงิ!”

ผางวานหลุดหัวเราะท่ามกลางเสียงย�่าเท้าของกีบม้า นางเริ่มมีอาการ

หลงตวัเองอกีแล้ว

กุบกบัๆ ม้าวิ่งลงไปตามเนนิเขา กุบกบัๆ ม้าวิ่งผ่านไหล่เขา กุบกบัๆ 

ม้าพลันหยุดนิ่งที่ตีนเขา ชายหนุ่มผู้หนึ่งก�าลังขี่ม้าตรงเข้ามาหานางจากทาง

ประตูหน้า

“ท่าน?” ผางวานบังคับม้าให้ถอยหลังเล็กน้อย นางไม่คาดคิดว่าจะ 

เจอเขาที่นี่

คนผู้นั้นมิได้เอ่ยค�าใด เขาเพียงมองหน้านางและเสื้อคลุมสีแดงสด 

บนร่างนาง

ม้าของเขาเป็นสีด�าปลอดเช่นเดียวกับชุดของเขา เฉกเช่นเส้นผมและ

นัยน์ตาของเขา ทุกอย่างถูกแทรกซึมด้วยสีด�าสนิท สีด�าอันไร้ขอบเขต ชั่ว 

ขณะนั้น เสยีงเอะอะเจี๊ยวจ๊าวของโลกใบนี้ต่างถกูสดี�าสดุหยั่งตรงหน้ากลนืกนิ

จนหมดสิ้น 

“พี่หนานอี๋ ท่านมาที่นี่เพื่อส่งข้าหรอื”

ผางวานเค้นรอยยิ้มออกมาให้เขา ไม่ว่าจะที่ไหนและเมื่อไร การได้เจอ

หนานอี๋ไม่เคยเป็นสิ่งดี หลังจากพบเขาที่หน้าเรือนทิศใต้วันนั้น นางได้มอบ

ตะกร้าผลไม้ให้ลู่เวย ต่อมาลู่เวยเริ่มท้องเสยีถงึสามชั่วยามเตม็! สุดท้ายลู่เวย

ดนัตวันางออกจากห้องของเขา นางจงึไม่ได้รบัค�าแนะน�าใดๆ เกี่ยวกบัการหา
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ประสบการณ์แม้แต่น้อย

คนผูน้ี้ช่างหน้าเนื้อใจเสอื25 เตม็ไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมชั่วร้าย นางต้องระวงั

เขาให้ด!ี

“ข้ามาที่นี่เพื่อส่งเจ้า”

หนานอี๋จรงิจงัอย่างคาดไม่ถงึ

“...ขอบคุณ” เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนผู้นี้ บุคคลซึ่งนางคิดว่าเป็น

พระเอกของตวัเอง ผางวานไม่รู้ว่าควรพดูคุยอะไรด ีได้แต่ก้มศรีษะและค่อยๆ 

บงัคบัม้าไปด้านหน้า

หลงัของนางยงัคงเกรง็และสั่นไหวเลก็น้อย นางกลวัว่าเขาจะลอบจูโ่จม

นางไม่ทางใดกท็างหนึ่ง

“อยู่นอกพรรคไป้เยว่ ข้าจะไม่ฆ่าเจ้า”

จู่ๆ หนานอี๋กเ็อ่ยปากอย่างเมนิเฉยราวกบัไม่ใช่เรื่องส�าคญั

ผางวานตะลงึงนั ประการแรก นางไม่คาดคดิว่าเขาจะรู้เท่าทนัการเฝ้า

ระวงัของนาง ประการที่สอง นางประหลาดใจกบัค�ามั่นสญัญาของเขาที่ให้อย่าง

กะทนัหนั

นางใคร่ครวญถึงความหมายลึกซึ้งในถ้อยค�าเหล่านั้น ฟังเหมือนเขา

ก�าลังบอกเป็นนัย เมื่อใดที่นางกลับพรรค นางจะต้องทนทุกข์กับวิธีทรมาน 

ของเขาต่อ ภายในใจอดไม่ได้ที่จะรู้สกึขุ่นเคอืง

ทั้งสองมไิด้กล่าวสิ่งใดอกีระหว่างทาง

ในที่สุดพวกนางกอ็อกจากหุบเขาและเข้าใกล้ถนนหลกั หนานอี๋บงัคบั

สายบังเหียนหมุนม้ากลับ มือทั้งสองข้างประสานกันอย่างสุภาพ “รักษาตัว 

ให้ด!ี”

ดวงอาทิตย์ยามบ่ายส่องสะท้อนสว่างไสวบนร่างกายหล่อเหลาของเขา 

ท�าใหต้า่งหสูโีลหติเปล่งประกาย ด้วยถกูเสน่ห์ของเขายั่วยวน ผางวานหน้ามดื

25 ‘หน้าเนื้อใจเสอื’ (人面兽心) หมายถงึ ลกัษณะภายนอกดเูป็นคนดแีต่จติใจมุง่ร้าย
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ตาลาย โลหิตในสมองเดือดพล่าน ไม่สามารถคิดอย่างถูกต้องอีกต่อไป จึง 

เอ่ยปากถามเขาประโยคหนึ่ง “พี่หนานอี๋ ท�าไมท่านชอบแม่นางเหมยอู่”

นี่คอืค�าถามที่ฝังอยู่ในก้นบึ้งของหวัใจนางมาโดยตลอด

แม้ว่าเหมยอูจ่ะงดงามประหนึ่งเทพธดิา ทว่าในดนิแดนแมรซี ูมนัมบ้ีาง

เป็นบางกรณีที่นางเอกสวยระดับปานกลางจะพ่ายแพ้ให้แก่นางรองที่สวยเป็น

พเิศษ! ชาตทิี่แล้วผางวานเคยชนิกบัการเป็นแม่เหลก็ทรงอานุภาพที่คอยดงึดูด

บรรดาชายหนุ่ม ดงันั้นในชาตนิี้ การสูญเสยีพระเอกตั้งแต่แรกเริ่มท�าให้นาง

เจบ็ปวดเกนิจะรบัไหว

หนานอี๋หยดุชะงกัชั่วขณะ อาจเพราะไม่คาดคดิวา่จะได้ยนินางเอ่ยปาก

เช่นนี้

ครู่ต่อมา เขาหันหน้าไปมองภูเขาอันห่างไกล แล้วกล่าวด้วยน�้าเสียง

จรงิจงัระคนรกัใคร่ปรารถนาและทะนถุนอม “เพราะเหมยอูท่�าให้ข้าเข้าใจ... ว่า

แท้จรงิแล้วยงัมดีอกบวัขาวที่งดงามบรสิุทธิ์อยู่”

พรูด!

กลิ่นเปรี้ยวและเหม็นเน่าไหลทะลักออกมาจากหน้าอกของนาง ขึ้นไป

ที่ล�าคอ จากนั้นกรูกนัไปที่จมูก

“อย่างกบัข้าจะสนใจ!” นางอบัอายจนกลายเป็นโทสะ26 ดงึแส้ม้าออก

มาประหนึ่งนางมารที่โอหังอวดดีและก�าเริบเสิบสาน จากนั้นหวดไปที่หนานอี๋ 

“ข้าขอให้ท่านและดอกบวัขาวของท่านไม่มวีนัลงเอยกนัได้!”

หนานอี๋ไม่แม้แต่จะกะพริบตา เขาคว้าปลายแส้อีกด้านและยึดมันไว้

อย่างมั่นคง

แก้มของผางวานร้อนผ่าว นางจ้องเขาอย่างดื้อดงึ เตรยีมพร้อมตอบโต้

การโจมตตีอ่ไปของเขา... ฝ่ามอืโลกนัตร์ กระบี่ช�าระลา้งบปุผา กรงเลบ็กระดกู

26 ‘อับอายจนกลายเป็นโทสะ’ (恼羞成怒) หมายถึง โกรธเนื่องจากความละอายและ 

ขุน่เคอืง
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ขาวเก้าอมิ

ทว่าท้ายที่สุด หนานอี๋แค่ปล่อยแส้

ผางวานไม่รู้ว่าท�าไมเขาจงึยอมปล่อยนางไป นางแสร้งท�าเป็นกล้าหาญ

และถลงึตาใส่เขาอย่างดุร้าย จากนั้นเอาแส้ของตวัเองคนืมา พร้อมกบักระทุ้ง

ม้าให้ออกวิ่ง

ครั้นแล้วนางควบม้าไปบนถนนหลักเพื่อมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้าน ส่วน

หนานอี๋กระตุกสายบงัเหยีน ควบม้าแยกย้ายไปตามทางของตน27

“ ‘ดอกบวัขาว’ มนัมอีะไรดนีกัเชยีว” ผางวานคดิอย่างเดอืดดาล

นางเชื่อว่าหากตนเองไม่ได้เกิดในพรรคมาร นางต้องเป็นดอกบัวขาว 

ที่บอบบางและเป็นหนึ่งในปฐพเีช่นเดยีวกนั

หลังจากโกรธขึ้งประมาณหนึ่งก้านธูป นางได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ นาง

ตกลงใจว่าจะลมืหนานอี๋กบัเหมยอู่โดยสิ้นเชงิ หมาชายหญงิ28 คู่นั้น นางจะ

ไม่นกึถงึพวกเขาอกีต่อไป

โลกนี้สวยงามเพยีงใด ชายหนุม่รปูงามนบัไม่ถ้วนก�าลงัรอคอยอ้อมกอด

ของนาง ตราบเท่าที่นางเป็นนางเอก สุดยอดนางเอก

27 ส�านวน ‘กระตุกสายบังเหียนและควบม้าแยกย้ายไปตามทางของตน’ (分道扬镳) 

เป็นการอปุมาว่าเมื่อเป้าหมายไม่ตรงกนั จงึแยกย้ายไปตามวถิทีางของแต่ละคน
28 หมาชายหญงิ (狗男女) หมายถงึ ไม่ว่าจะเป็นคนไหน กเ็ป็นเยี่ยงหมาทั้งนั้น


