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บทนำา

“คณุหนหูมอกคะ วนันี้จะออกไปไหนไหมคะ ป้าจะได้ให้ตาพร้อมเตรยีม

รถไว้” หญงิวยักลางคนถามคณุหนขูองนางที่เพิ่งจะเสรจ็จากงานมาในตอนเช้าตรู่

“หนจูะออกไปช่วงเยน็ค่ะ จะไปออกก�าลงักายสกัหน่อย ไม่ต้องให้ตาพร้อม

ขับก็ได้ค่ะ เดี๋ยวหนูขับไปเอง นานๆ จะได้หยุดสักที ขอนอนให้เต็มอิ่มก่อน 

นะคะ” หญงิสาวพูดพร้อมกบัเดนิขึ้นไปบนห้องนอน โดยไม่ลมืเข้าไปหอมแก้ม

ป้าพรของเธอ

แพทย์หญงิกวนิธรา เอกวรกลุ เป็นคณุหมอแผนกอายรุกรรม วยัสามสบิ

ปี เธอเป็นลูกสาวคนเดยีวของ พลเอก เกรกิศกัดิ์ เอกวรกุล และหม่อมหลวง

วณันภิา เธอมรีูปร่างสูงโปร่ง ผมสดี�าแกมน�้าตาลยาวถงึกลางหลงั ผวิขาวเนยีน

ละเอยีด ใบหน้ารูปไข่ คิ้วสนี�้าตาลเข้มเรยีวได้รูป ดวงตากลมโต รมิฝีปากอิ่ม

สวย จัดได้ว่าหญิงสาวมีดวงหน้าทั้งหวานทั้งคม ประกอบกับฐานะและหน้าที่ 

การงานท�าให้เธอเป็นที่หมายปองของหนุม่ๆ มากมาย แต่เธอกไ็ม่ได้ให้ความสนใจ

ใครเป็นพเิศษ เพราะเธอรู้สกึว่าก�าลงัรอคอยใครบางคนอยู่ตลอดเวลา

ในตอนเย็นหญิงสาวตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นเพราะได้นอนเต็มอิ่ม 

หลังจากต้องเข้าเวรอดหลับอดนอนมาหลายวันติดกันเพื่อที่จะลาพักผ่อนเป็น 

เวลาสองสปัดาห์ หญงิสาวลกุออกจากเตยีงแล้วรบีอาบน�้าแต่งตวัไปออกก�าลงักาย

ที่สวนสาธารณะแถวบ้าน 

วันนี้อากาศที่สวนสาธารณะไม่ร้อนมากนัก มีสายลมอ่อนๆ พัดโชยมา
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เรื่อยๆ หลงัจากที่เธอวิ่งได้สามรอบกห็ยุดนั่งพกัที่ม้านั่งข้างๆ บงึน�้า บรรยากาศ

ร่มรื่นและอากาศเย็นสบายท�าให้หญิงสาวเผลอหลับไป ในความฝันนั้นฝันว่า 

เธอเดนิอยูบ่นก้อนเมฆท่ามกลางสายหมอก ววิทวิทศัน์เบื้องล่างเตม็ไปด้วยทวิเขา

เรียงสลับซับซ้อนสวยงาม เป็นวิวที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน ไหนจะทุ่งดอกไม้ที่ดู

คุ้นตาอย่างประหลาด

“สาวน้อยเอ๋ย โชคชะตาชกัน�าเจ้ามาที่นี่ จงลงมาเถดิ ชะตากรรมแผ่นดนิ

อยู่ในก�ามือเจ้า” เสียงทุ้มนุ่มเอ่ยขึ้นทางด้านหลัง หญิงสาวตกใจจึงรีบหันกลับ 

ไปมอง ทนัใดนั้นเองชายหนุ่มกผ็ลกัเธอตกจากก้อนเมฆ

“กรี๊ดดด!”

หญงิสาวกรดีร้องด้วยความตกใจ ก่อนจะสะดุ้งตื่น หวัใจเต้นถี่เรว็ และ

รบัรู้ว่ามนัเป็นเพยีงความฝัน ใช่ เธอแค่ฝันไปเท่านั้น แต่ช่างเป็นฝันที่เหมอืนจรงิ

เหลอืเกนิ จนหญงิสาวรู้สกึหวาดกลวั

หลงัจากนั่งท�าใจอยู่สกัพกั จนความตื่นตระหนกหายไป เธอกเ็ริ่มรู้สกึว่า

บรรยากาศรอบตัวเงียบสงบ ท้องฟ้าที่เคยฉายแสงอาทิตย์บัดนี้มีหมู่ดาวและ 

ดวงจนัทรม์าแทนที่ เป็นเวลากลางคนืเสยีแล้ว หญงิสาวนกึโทษตวัเองอยูก่ลายๆ 

ที่เผลอหลับไปเสียนาน ป่านนี้ที่บ้านคงเป็นห่วงแย่ ในขณะที่ครุ่นคิดอยู่นั้น 

มอืบอบบางกจ็ดัเกบ็ของเตรยีมกลบับ้านไปด้วย ทนัใดนั้นเอง...

“ช่วยด้วย ช่วยด้วย อย่าเข้ามานะ ใครกไ็ด้ช่วยด้วย!” เสยีงผู้หญงิร้อง

ตะโกนอยู่ไม่ห่างจากเธอนกั

เธอชะงกัไปพร้อมกบัมองหาต้นเสยีง ก่อนจะมองไปทางรมิบงึอกีฟากหนึ่ง 

เธอเหน็ชายหนุม่สองคนก�าลงัลากหญงิสาวเข้าไปในพุ่มไม้ จงึรบีวิ่งเข้าไปช่วยด้วย

ศลิปะป้องกนัตวัที่เธอเรยีนมาตั้งแต่เดก็ ทั้งมวยไทย คาราเต้ ยูโด ยงิปืน นั่น

เพราะเธอเป็นลูกสาวนายทหาร จะให้อ่อนแอนุ่มนิ่มก็คงจะไม่เหมาะ ซึ่งท่าน 

นายพลกเ็หน็ด้วยกบัความคดิของบตุรสาวจงึสนบัสนนุเตม็ที่ ถงึแม้จะต้องขดัใจ

กับภรรยาก็ตาม ด้วยความสามารถของเธอท�าให้จัดการกับโจรหนุ่มทั้งสองได้

ในเวลาอนัรวดเรว็ หลงัจากพวกมนัสลบ เธอกเ็ดนิเข้าไปหาหญงิสาวซึ่งก�าลงัตก

อยู่ในความหวาดกลวัพลางกอดปลอบ พร้อมกบัส�ารวจร่างกายของหญงิสาวว่า
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บาดเจบ็ตรงไหนหรอืไม่

ไม่นานนกัเธอกเ็หน็แสงไฟฉายของยามสองคนเดนิมาทางนี้ เธอก�าลงัจะ

ตะโกนเรยีก แต่โจรที่คดิว่าสลบกลบัลกุขึ้นมาใช้มดีจ้วงแทงเธออย่างรวดเรว็และ

รุนแรง เธอไม่ทันตั้งตัวจึงไม่อาจปัดป้องได้ เลยโดนแทงเข้าบริเวณหน้าอก 

ข้างซ้ายอย่างจงั และด้วยแรงที่ถกูแทงท�าให้เธอพลดัตกลงไปในบงึน�้า เธอเบกิตา 

กวา้งด้วยความตกตะลงึและเจบ็ปวด เสยีงสดุท้ายที่ได้ยนิเปน็เสยีงกรดีร้องของ

หญงิสาวอกีคนที่ยนือยู่

“ทรมานจงั เจบ็ หายใจไม่ออก คุณพ่อคุณแม่คะ หนูขอโทษ” ท่ามกลาง

น�้าลกึ ร่างของเธอค่อยๆ จมลงช้าๆ ได้แต่ร�าพงึกบัตวัเองในใจ กอ่นสตจิะค่อยๆ 

เลอืนหายพร้อมกบัลมหายใจที่ดบัลงไปตลอดกาล

บนก้อนเมฆปรากฏชายหนุม่คนหนึ่ง รปูร่างสงูใหญ่ ใบหน้าคมเข้ม ดวงตา

เรียว ผมสีขาวปล่อยยาวสยายปลิวล้อไปกับสายลม สวมชุดคล้ายนักพรตจีน

โบราณ มองหญงิสาวที่ก�าลงัหมดลมหายใจเบื้องหน้าด้วยแววตาเศร้าเสยีใจ

“ขอโทษด้วยสาวน้อยที่ต้องพาเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกบัโชคชะตาของพวกข้า 

ข้าขอฝากความหวงัสุดท้ายไว้ที่เจ้า สาวน้อย ขออวยพรให้เจ้าโชคด”ี ชายหนุ่ม

เอ่ยขึ้นพร้อมกบัร่างกายค่อยๆ เลอืนหายไป ทิ้งไว้เพยีงความว่างเปล่าดงัเดมิ



ลำานำาที่หนึ่ง

หญงิสาวตื่นขึ้นมาด้วยความรูส้กึอดึอดัแปลกๆ ราวกบัร่างกายไม่สามารถ

ขยบัได้ตามใจนกึ

“ที่นี่ที่ไหนน่ะ / อ้อแอ้ แอ้แอ้”

เสยีงเดก็ที่ไหนกนั หญงิสาวแปลกใจจงึหนัหน้าไปทางขวามอื ถงึกบัตกใจ

เพราะนั่นคอืมอืของเธอเอง ท�าไมกลายเป็นมอืเดก็ทารกล่ะ หญงิสาวพลนันกึได้

ว่าเธอโดนแทงและพลดัตกน�้า นี่เราตายแล้วหรอื ท�าไมความทรงจ�าเรายงัอยู่ล่ะ 

คุณพ่อคุณแม่ หนูคดิถงึ หญงิสาวร้องไห้ออกมาด้วยความเสยีใจ กระนั้นเสยีง

ที่ออกมาก็เป็นเพียงเสียงเด็กทารกร้องไห้เท่านั้น อีกอย่าง ที่หญิงสาวสัมผัสได้

คอืตนอยูใ่นอ้อมกอดของหญงินางหนึ่งที่ไม่รูจ้กัแม้แต่น้อย ยงัไม่ทนัจะหายตกใจ

และส�ารวจหญิงตรงหน้า ก็พลันได้ยินเสียงฝีเท้าของคนหลายคนก�าลังเดิน 

มาทางนี้

“ท่านพี่ ลูกสาวเราตื่นแล้ว ไม่ร้องนะเด็กดีของแม่” หญิงสาวกระชับ 

อ้อมกอดที่กอดทารกน้อยและโยกไปมาเพื่อให้เดก็น้อยหยุดร้อง

“ไหนน้องหญงิ ข้าขอดูหน้าลูกให้ชดัๆ หน่อยส ิฮ่าๆ สวยมากลูกสาวพ่อ 

สวยเหมือนน้องหญิงไม่มีผิด” ชายหนุ่มโอบกอดทางด้านหลังของหญิงสาวและ

เดก็ทารก

“น้องหญงิตั้งชื่อลกูเราหรอืยงั” ชายหนุม่เอาหน้าเกยไหล่หญงิสาวแล้วถาม

ด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน
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“ข้าคดิไว้แล้วเจ้าค่ะ เดก็คนนี้เกดิช่วงฤดูหนาวในวนัที่หมิะตกหนกั ข้าตั้ง

ชื่อให้ว่า ‘เสวี่ยเฟย’ ท่านพี่คดิว่าอย่างไรเจ้าคะ”

“เสวี่ยเฟย หมิะโปรยปราย ด ีดมีากน้องหญงิ ข้าชอบชื่อนี้ ฮ่าๆ เสวี่ยเฟย 

ลูกสาวพ่อต้องโตมางดงามกว่าผู้ใด”

“ท่านพอ่ ท่านพ่อ ข้าขอดนู้องหน่อย” เดก็ชายวยัเกา้ขวบวิ่งเข้ามาในเรอืน

ด้วยความดใีจ ถลาไปเกาะแขนมารดาเพื่อที่จะได้เหน็เดก็น้อยชดัๆ

“ท่านแม่ ท่านพ่อ น้องน่ารกัจงั แต่ตวัยงัแดงอยู่เลย น้องไม่สบายหรอื

ท่านแม่ หรือน้องจะไข้ขึ้น” เด็กชายถามอย่างร้อนรนเพราะกลัวว่าน้องสาวจะ 

ไม่สบาย

“ฮ่าๆ ลูกเอ๋ย น้องไม่เป็นไรหรอก เป็นปกตขิองเดก็แรกเกดิ ตอนเจ้าเกดิ

กต็วัแดงแบบน้องเหมอืนกนั” ชายหนุ่มพูดด้วยความขบขนั

“มากด็แีล้วหยงสอื น้องสาวเจ้าชื่อเสวี่ยเฟย ถงึแม้ว่าเจ้าจะไม่ใช่ลูกแท้ๆ 

ของพ่อกบัแม่ แต่พวกเรากร็กัเจ้ามาก ไม่น้อยกว่าเสวี่ยเฟยหรอกนะ”

“ขอรบั ข้าทราบ ข้ากร็กัท่านพ่อกบัท่านแม่มากเช่นกนั รวมถงึน้องสาว

ของข้าด้วย”

“ด ีดมีาก ต่อแต่นี้เจ้าเป็นพี่ ต้องรกัและดูแลน้องให้ด ีเจ้าสญัญากบัพ่อ

ได้หรอืไม่”

“ขอรบัท่านพ่อ ข้าจะรกัและดูแลน้องให้ดทีี่สุด ข้าสญัญา” เดก็ชายรบัค�า 

พร้อมกับโน้มตัวลงไปหอมแก้มน้องสาว ราวกับเป็นค�ามั่นสัญญาที่ผูกทั้งสอง 

ไว้ด้วยกนั

แปดปีต่อมา

“คุณหนูเจ้าคะ คุณหนูอยู่ที่ไหน” เสยีงสาวใช้ตะโกนเรยีกหาคุณหนูน้อย

ประจ�าจวนแม่ทพัฟู่

“พี่เสยีวชงิ ข้าอยู่นี่ อยู่บนนี้” เสยีงเลก็ขานรบัจากด้านบน

“ว้าย คุณหนู ท�าไมขึ้นไปบนนั้น ลงมาได้ไหมเจ้าคะ เดี๋ยวบ่าวไปตามบ่าว

ชายมาก่อนนะเจ้าคะ” เสียวชิงเงยหน้าขึ้นตามเสียงเรียกไปบนต้นไม้ เมื่อเห็น 
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คุณหนูของนาง เสยีวชงิถงึกบัตกใจลนลานจนเกอืบท�าอะไรไม่ถูก

“พี่เสยีวชงิ ไม่เป็นไร ไม่ต้องตามหรอก ข้าลงเองได้” เดก็น้อยรบีห้าม 

สาวใช้ที่ก�าลังจะวิ่งไปตามคนมาช่วย พร้อมกับเกี่ยวกิ่งไม้ปีนลงมาอย่างช�านาญ

ด้วยความลุ้นระทกึของสาวใช้ที่คอยมองตามไม่ห่าง

“คุณหนูขึ้นไปท�าอะไรบนนั้นเจ้าคะ มนัอนัตราย ถ้าคุณหนูตกลงมาบ่าว

จะท�าอย่างไร” เสยีวชงิพูดเสยีงสะอกึสะอื้น น�้าตาคลอเบ้า

“พี่เสียวชิงอย่าร้องนะ ข้าขอโทษ ข้าแค่อยากหาที่อ่านต�าราสบายๆ น่ะ 

บนนู้นอากาศดี อีกอย่าง ข้าก็ปีนออกจะบ่อย เด็กวัยอย่างข้าใครก็ปีนต้นไม้ 

ทั้งนั้นแหละ” เดก็น้อยพูดพลางเข้าไปออดอ้อนเสยีวชงิ

“ไม่มีคุณหนูบ้านไหนปีนต้นไม้หรอกนะเจ้าคะ มันเป็นกิริยาที่ไม่งาม”  

สาวใช้ตั้งท่าจะบ่นต่ออกียาวจนเสวี่ยเฟยต้องรบีเปลี่ยนเรื่องคุย

“แล้วพี่เสยีวชงิมาตามหาข้าท�าไมหรอื”

“ฮูหยินเรียกหาเจ้าค่ะ เห็นว่าท่านแม่ทัพกับคุณชายใหญ่กลับมาจาก

กองทพัแล้วเจ้าค่ะ”

“จริงหรือพี่เสียวชิง ท�าไมไม่รีบบอกข้าล่ะ ไปหาท่านแม่กัน” เด็กน้อย 

ถกกระโปรงขึ้นรบีวิ่งไปด้วยความเรว็ เสยีวชงิได้แต่มองตามหลงัตาปรบิๆ แล้ว

บ่นออกมาเบาๆ

“กริยิาไม่งามเลยเจ้าค่ะคุณหนู”

หมอหมอกหรอืคณุหนเูสวี่ยเฟยแห่งจวนแม่ทพัฟู ่ตลอดแปดปีที่ผ่านมา

เธอเริ่มจะเรยีนรู้และปรบัตวัในร่างใหม่ ร่างของคุณหนูเสวี่ยเฟย นั่นเป็นเพราะ

เธอได้ฝันเห็นร่างตัวเองก�าลังถูกเผาและบิดามารดานั่งร้องไห้ โดยมีป้าพรคอย

ปลอบใจ ท�าให้รู้ว่าเวลาของเธอในภพนั้นได้จบสิ้นลงแล้ว เธอท�าได้เพียงท�าใจ 

และตั้งใจไว้ว่าจะเริ่มต้นชวีติใหม่ในร่างเลก็ๆ นี้ นบัเป็นความโชคดทีี่บดิามารดา

ในภพนี้มใีบหน้าคล้ายกบับดิามารดาของเธอในภพที่แล้วไม่มผีดิ จงึท�าใจได้เรว็

ขึ้น มารดาในภพนี้เป็นถึงน้องสาวเพียงคนเดียวของฮ่องเต้หวางหมิงแห่งแคว้น

เว่ย นามว่าองค์หญงิลี่จู ส่วนบดิาคอืแม่ทพัฟู่หยงฟาง แม่ทพัใหญ่ของแคว้นเว่ย 
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เดก็น้อยจงึมยีศศกัดิ์เป็นท่านหญงิเสวี่ยเฟย

ช่วงเวลาที่ผ่านมาเธอต้องการรู้เรื่องราวของภพนี้ให้มากที่สุด เพื่อหา 

เหตุผลที่ท�าให้เธอต้องมาเกดิในภพนี้ หน้าที่ของเธอคอือะไร และชายหนุ่มที่เธอ

เคยเหน็ในฝันนั้นเป็นใคร แต่เธอกย็งัหาค�าตอบของข้อสงสยัเหล่านั้นไม่ได้ 

เด็กน้อยเริ่มอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่อายุสี่ขวบ เธอเองก็แปลกใจที่ร่างนี้

สามารถอ่านออกเขียนได้โดยที่เธอไม่เคยเรียนภาษาเหล่านี้มาก่อน ไม่ใช่แค่ 

เสวี่ยเฟยเท่านั้นที่แปลกใจ บิดามารดาเองก็แปลกใจเช่นกัน แต่พวกท่านก็ดีใจ

และภูมใิจในตวัของเสวี่ยเฟย

จากนั้นเสวี่ยเฟยกเ็ข้าออกห้องต�าราเป็นว่าเล่น พอนางอายุได้แปดขวบก็

อ่านต�าราจนหมดจวนท่านแม่ทพั ท�าให้มคีวามรูเ้กี่ยวกบัภพนี้ ประกอบกบัทกัษะ

ที่มตีดิตวัมาแต่ภพก่อน จงึสามารถท�าความเข้าใจและเรยีนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้

เรว็กว่าเดก็ปกตหิลายเท่า รวมถงึความสามารถทางด้านพณิ หมาก และบทกวี

ต่างๆ นอกจากความรูเ้หล่านี้ เดก็น้อยยงัได้เรยีนรูเ้กี่ยวกบัวชิาแพทย์ การรกัษา

และสมุนไพรต่างๆ จากองค์หญิงลี่จูที่คอยสอนเพราะเห็นถึงความสามารถของ

เสวี่ยเฟยมาตั้งแต่เดก็

สมยัก่อนนั้นองค์หญงิลี่จูเป็นองค์หญงิที่เชี่ยวชาญเรื่องการแพทย์และการ

รกัษา อกีทั้งได้สร้างผลงานไว้มากมาย ฮ่องเต้หวางหมงิจงึพระราชทานต�าแหน่ง

แพทย์โอสถขั้นสบิ คุมต�าหนกัเฉาหยาง ไม่สงักดักรมกองใด ขึ้นตรงต่อฮ่องเต้

เพียงพระองค์เดียว เรียกได้ว่าองค์หญิงลี่จูมีต�าแหน่งเทียบเท่าหมอหลวงในวัง

เลยทเีดยีว ซึ่งในอนาคตเสวี่ยเฟยต้องมารบัต�าแหน่งนี้ต่อจากนาง ประกอบกบั

ความรู้ความสามารถในภพก่อนท�าให้เดก็น้อยสามารถเรยีนรู้ได้ไว จนพูดได้ว่า

เป็นผู้เชี่ยวชาญระดบัหนึ่ง

“ท่านพ่อ พี่ใหญ่” เดก็น้อยเรยีกพร้อมกบัโผเข้าไปกอดผูเ้ป็นพ่อด้วยความ

คดิถงึ สร้างความเอน็ดูแก่คนรอบข้างเป็นอย่างมาก

“ว่าไงตวัเลก็ กอดท่านพ่อแล้วพี่ชายคนนี้ล่ะ ไม่กอดบ้างหรอื” เดก็หนุ่ม

พูดด้วยน�้าเสยีงตดัพ้อเลก็น้อย

“พี่ใหญ่ อย่าน้อยใจสิ ข้าก็คิดถึงพี่ใหญ่เหมือนกัน” เสวี่ยเฟยผละออก
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จากอ้อมกอดของบดิาไปกอดพี่ชายแทน

“อ้าว เจอพี่แล้วทิ้งพ่อเลยลูกคนนี้นี่” ท่านแม่ทพับ่นเสยีงดงั สร้างเสยีง

หวัเราะลั่นจวนเลยทเีดยีว

เสวี่ยเฟยตื่นแต่เช้าตรู่ออกมาวิ่งรอบจวนตามความเคยชิน จนฟ้าเริ่ม

สว่างเดก็หญงิจงึหยดุพกั ขณะที่นั่งพกัอยู่นั้นเดก็หญงิกห็นัไปเหน็พี่ชายจงึตะโกน

ทกั

“พี่ใหญ่ เพิ่งกลบัมาเหนื่อยๆ ท�าไมตื่นเช้าจงัเจ้าคะ”

“มันชินน่ะ ปกติในกองทัพพี่ก็ตื่นประมาณนี้ ว่าแต่พี่ เจ้าเองก็ตื่นเช้า

เหมอืนเคยนะตวัเลก็” เดก็หนุ่มเดนิมาหาเสวี่ยเฟย เอื้อมมอืไปบบีแก้มน้องสาว

ด้วยความมนัเขี้ยว

“พี่ใหญ่จะซ้อมกระบี่หรือเจ้าคะ ข้าอยากฝึกบ้างจัง” เด็กหญิงพูดพลาง

เอามอืลูบกระบี่ด้วยความสนใจ ไม่ทนัระวงักระบี่จงึบาดนิ้วเข้า

“โอ๊ย!” เสวี่ยเฟยอทุานด้วยความเจบ็ปวด พร้อมกบัชกัมอืออกทนัท ีสร้าง

ความตกใจให้หยงสอืเป็นอย่างมาก

“ตวัเลก็เป็นอย่างไรบ้าง เจบ็มากไหม ไหนให้พี่ดแูผลหน่อย ท�าไมไม่ระวงั

เลย”

หยงสือไม่พูดเปล่า จับมือเสวี่ยเฟยขึ้นมาดูดนิ้วที่เป็นแผล สร้างความ

สะเทิ้นอายให้เด็กหญิงเล็กน้อย ถึงอย่างไรในร่างนี้ก็เป็นสาวอายุสามสิบนะ  

หยงสือเรียกเสียวชิงให้พาเสวี่ยเฟยไปท�าแผล จึงได้ยินค�าบ่นของเสียวชิงเบาๆ 

หลังจากท�าแผลเสร็จแล้วเสวี่ยเฟยก็ชวนหยงสือไปเที่ยวตลาดและชมเทศกาล 

โคมแสงจนัทร์

“พี่ใหญ่ วันนี้พาข้าไปเที่ยวตลาดและชมงานเทศกาลโคมแสงจันทร์นะ 

เจ้าคะ”

“ซนทั้งวนัเลยนะตวัเลก็ เจ้าเองกแ็อบไปตลาดออกจะบ่อยไม่ใช่หรอื อย่า

คดิว่าพี่ไม่รู้นะ” หยงสอืพูดขึ้นอย่างรู้ทนั

“พี่ใหญ่ไม่ไปใช่ไหมเจ้าคะ งั้นข้าไปกับพี่เสียวชิงสองคนก็ได้” เด็กหญิง
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ท�าท่าแง่งอน จนเดก็หนุม่ถงึกบัอมยิ้ม เอื้อมมอืไปขยี้ผมน้องสาวด้วยความเอน็ดู

“โธ่ ตัวเล็ก พี่ล้อเล่น เอาสิ เย็นนี้ไปกัน อยากได้อะไรเดี๋ยวพี่ซื้อให้”  

หยงสอืพูดพร้อมกบัอุ้มเดก็น้อยขึ้นมาแนบอก

“พี่ใหญ่น่ารักที่สุดเลย” เด็กหญิงขยับตัวไปหอมแก้มหยงสือทั้งสองข้าง 

เดก็หนุ่มถงึกบัหน้าแดงรบีวางเสวี่ยเฟยลงกบัพื้น ก่อนจะก�าชบัให้นางแต่งตวัให้

สวยแล้วรบีเดนิออกไป เสวี่ยเฟยลอบมองกริยิานั้นด้วยความขบขนั ‘พี่ใหญ่ช่าง

น่ารกัยิ่ง’

“พี่ใหญ่ ทางนี้เจ้าค่ะ เดี๋ยวขบวนแห่จะเริ่มแล้ว” เดก็หญงิวิ่งไปยงัท�าเล 

ที่หมายตาไว้ว่าต้องเหน็ขบวนชดัเจน

“อย่าวิ่งไวนกัสติวัเลก็ เดี๋ยวกห็ลงหรอก” เดก็หนุ่มรบีสาวเท้าตามพร้อม

ส่งสายตาเป็นห่วง

เทศกาลโคมแสงจนัทร์เป็นเทศกาลประจ�าเมอืงที่มชีื่อเสยีง จดัขึ้นทกุสามปี 

เทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่มาจากต�านานความรักต่างชนชั้นระหว่างองค์หญิงกับ

สามญัชน ตามต�านานเล่าว่าฮ่องเต้ได้เสดจ็ออกนอกวงัเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของ

ราษฎร โดยพระองค์พาองค์หญงิมาด้วย ทั้งสองพระองค์มาในฐานะพ่อค้าและ

คุณหนู ระหว่างเดนิทางขบวนของพระองค์ถูกโจรป่าปล้น องค์หญงิจงึพลดัตก

หน้าผาขณะหน ีโชคดทีี่ช่างท�าโคมไฟช่วยองค์หญงิไว้ แต่โชคร้ายองค์หญงิกลบั

จ�าเรื่องราวในอดตีไม่ได้ ชายหนุ่มจงึตั้งชื่อให้องค์หญงิใหม่ว่า อ้ายเยว่ 1 ทั้งสอง

ใช้ชวีติอยูด้่วยกนัแรมเดอืน นานวนัเข้ากต็กหลมุรกักนั องค์หญงิเริ่มจ�าเรื่องราว

ในอดีตได้จึงเล่าให้ชายหนุ่มฟัง ชายหนุ่มตกใจและกังวลใจจึงจะพาองค์หญิง 

กลบัวงั แต่องค์หญงิได้กล่าวกบัชายหนุ่มว่า

“ถ้าในที่นั้นไม่มที่านอยู่ ข้าอยู่ไปกเ็หมอืนตายทั้งเป็น เพราะหวัใจข้าอยู่ที่

ท่าน ข้ายอมทิ้งทุกอย่าง แต่ขอให้ท่านอย่าทิ้งข้าได้ไหม ให้ข้าอยู่กบัท่านเถอะนะ” 

ชายหนุ่มฟังดังนั้นน�้าตาก็หลั่งออกมา พลางโอบกอดองค์หญิงและให้สัญญาว่า 

1 อ้ายเยว่ ( ) แปลว่า พระจนัทร์แห่งรกั
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จะอยู่เคยีงข้างองค์หญงิตลอดไป

โชคร้ายที่ความสุขมักอยู่กับเราไม่นาน ฮ่องเต้พบองค์หญิงและทราบ 

เรื่องราวทั้งหมด พระองค์กริ้วมากจงึมรีบัสั่งให้องครกัษ์พาองค์หญงิกลบัวงั แต่

องค์หญงิไม่ยอมกลบั องครกัษ์จะฆ่าช่างท�าโคมไฟทิ้ง สุดท้ายองค์หญงิจงึยอม

กลับวังเพื่อแลกกับชีวิตชายคนรัก หลังจากองค์หญิงกลับวังฮ่องเต้ก็มีรับสั่งขัง

องค์หญงิไว้ในต�าหนกั ส่วนช่างท�าโคมไฟถูกซ้อมปางตาย เวลาผ่านไปราวสามเดอืน 

ฮ่องเต้พระราชทานอภัยโทษให้องค์หญิง แต่องค์หญิงยังเศร้าซึมจนร่างกาย

อ่อนแอลงเรื่อยๆ

กระทั่งคนืหนึ่งมโีคมไฟลอยขึ้นบนท้องฟ้า และจะลอยขึ้นเช่นนี้ในทกุๆ คนื 

องค์หญงิทราบได้ทนัทว่ีาคนที่ปล่อยโคมไฟคอืชายคนรกั ทกุคนืองค์หญงิจะขึ้นไป

บนหอชมดาวเพื่อมองโคมลอย การที่ช่างท�าโคมไฟปล่อยโคมไฟในทุกๆ คนืนั้น

เพื่อต้องการให้องค์หญงิเหน็และทราบว่าเขาคดิถงึองค์หญงิอยูเ่สมอ อกีนยัหนึ่ง 

ชายหนุ่มเปรียบตนเองเป็นโคมไฟเพื่อที่จะลอยขึ้นฟ้าไปเคียงข้างดวงจันทร์ ถึง

จะแค่ชั่วคราวกย็งัด.ี..อ้ายเยว่ ดวงจนัทร์แห่งรกัของเขา

สามปีผ่านไป ฮ่องเต้พระราชทานสมรสให้องค์หญงิกบัองค์ชายต่างแคว้น

หวงัเจรญิสมัพนัธไมตร ี องค์หญงิไม่ยนิยอมจงึตดิสนิบนขนัทแีละทหารยามใน

วงัเพื่อหนไีปหาชายคนรกั ทนัททีี่องค์หญงิไปถงึบ้านของช่างท�าโคมไฟ องค์หญงิ

ก็พบว่าคนรักได้จากไปแล้ว ข้างกายชายหนุ่มมีโคมไฟประดับรูปดวงจันทร์  

องค์หญงิจ�าได้ว่านั่นเป็นโคมไฟที่นางท�าครั้งแรก องค์หญงิร�่าไห้เสยีใจ สวรรค์! 

นางมาหาเขาช้าไป องค์หญงิท�าป้ายหลุมศพให้ชายหนุ่ม ไม่นานนกัทหารกม็าถงึ 

องค์หญิงจึงดื่มยาพิษและสิ้นใจตายเคียงข้างหลุมศพของชายคนรัก เมื่อฮ่องเต้

ทราบเรื่อง พระองค์เสยีพระทยัมาก จงึมรีบัสั่งให้จดัเทศกาลโคมแสงจนัทร์ขึ้น 

เพื่อเป็นการร�าลกึถงึการจากไปและนบัถอืความรกัขององค์หญงิกบัช่างท�าโคมไฟ

เทศกาลโคมแสงจันทร์นับได้ว่าเป็นเทศกาลส�าหรับคู่รักก็ว่าได้ ถึงแม้

ต�านานจะแสนเศร้า แต่กม็คีวามเชื่อว่าถ้าคู่รกัใดได้มาเที่ยวเทศกาลนี้แล้วปล่อย

โคมไฟด้วยกันจะท�าให้ความรักยั่งยืน ส�าหรับคนไร้คู่นั้น เทศกาลนี้ก็เปรียบ

เสมือนเวทีให้หนุ่มโสดสาวโสดได้พบปะและคบหากัน โดยหญิงสาวที่โสดจะน�า
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ดอกไม้เสยีบผมไว้ ส่วนชายหนุม่ที่โสดจะถอืโคมไฟไว้ หากทั้งสองฝ่ายมใีจตรงกนั

กจ็ะแลกโคมไฟกบัดอกไม้กนั จุดเด่นของเทศกาลโคมแสงจนัทร์คอืการแห่ขบวน

ที่ประดับประดาด้วยดอกไม้และโคมไฟ ผู้มาร่วมงานจะยืนข้างทางริมสองฝั่ง 

เมื่อขบวนผา่นไปตรงไหนผูค้นที่มาร่วมงานกจ็ะอธษิฐานและปลอ่ยโคมไฟขึ้นฟ้า 

โคมไฟจะลอยขึ้นเป็นสาย เป็นภาพที่งดงามมาก หลงัจากขบวนแห่เสรจ็กจ็ะเป็น

ช่วงเวลาของหนุ่มโสดสาวโสดที่จะได้พบปะพูดคุยกนั

“พี่ใหญ่ ในงานมดีอกไม้ให้ท่านเลอืกชมหลายดอก มทีี่ต้องใจพี่ใหญ่บ้าง

หรอืไม่” เสวี่ยเฟยอดที่จะถามพี่ชายไม่ได้ เพราะเหน็สาวๆ ส่งสายตาแสดงความ

สนใจมายงัพี่ชายหลายต่อหลายคน แต่พี่ชายกไ็ม่ยกัส่งสายตาให้ใคร

“พี่มีดอกไม้งามดอกเล็กที่ต้องใจอยู่กับตัวแล้ว ดอกไม้ดอกอื่นก็ไม่มีค่า

ส�าหรบัพี่” หยงสอืพูดแล้วหนัมามองเสวี่ยเฟยพร้อมกบัรอยยิ้มที่อ่อนโยน

เสวี่ยเฟยรู้สกึงงงวย พี่ชายอยู่กบันางตลอด จะเอาเวลาไหนไปเกี้ยวสาว

กนั จงึเอ่ยถาม

“พี่ใหญ่ ท่านมหีญงิสาวที่ต้องใจแล้วหรอื เป็นคุณหนูบ้านใดกนั บอกข้า

ได้หรอืไม่ หรอืจะให้ข้าเป็นแม่สื่อ”

“ไม่จ�าเป็นหรอกตัวเล็ก รอเจ้าโตก่อน ดอกไม้ของพี่ พี่จะดูแลมันจน 

ผลบิานเอง เจ้าไม่ต้องห่วง” หยงสอืมองเสวี่ยเฟยอย่างมคีวามหมาย

เสวี่ยเฟยรู้สึกตงิดในค�าพูดของหยงสือ อย่างไรวิญญาณที่อยู่ในร่าง 

เสวี่ยเฟยก็เป็นหญิงสาวอายุสามสิบ ค�าพูดเกี้ยวสาวท�าไมจะไม่เคยได้ยิน หาก

ตคีวามจากค�าพูดและท่าทางแล้ว ดอกไม้ดอกเลก็นั้นเหมอืนหยงสอืจะหมายถงึ

นาง สวรรค์! หรอืจะเป็นรกัต้องห้าม ไม่…ไม่หรอก เราคงคดิมากไปเอง นางตวั

แค่นี้มีสิ่งใดดึงดูดบุรุษกัน หยงสือคงพูดไปอย่างนั้น อาจจะเพียงแค่เอ็นดู  

หลงัจากคดิได้เสวี่ยเฟยกอ็ดที่จะหวัเราะกบัความช่างมโนของตนเองไม่ได้

“พี่ใหญ่ ข้าอยากกนิซาลาเปาทอด พี่ใหญ่ไปซื้อให้ข้าหน่อยได้หรอืไม่ เดี๋ยว

ข้านั่งคอยอยู่ตรงนี้” หลังจากเดินชมงานสักพักเสวี่ยเฟยก็เริ่มหิว พลันสายตา

เหลือบไปเห็นซาลาเปาทอดส่งกลิ่นหอมโชยมาแต่ไกล ดูจากคนที่ออกันอยู่เต็ม

ร้านแล้ว หากให้นางมุดไปคงได้หายใจไม่ออกพอดี นางท้อใจจนต้องไหว้วาน 
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ให้หยงสอืช่วยไปซื้อให้

“ได้สติวัเลก็ แต่เจ้าต้องรอพี่อยู่ตรงนี้นะ ห้ามลุกไปไหน ถ้าพี่มาไม่เหน็

เจ้าละก็ พี่จะลงโทษเจ้าให้หนักเลยคอยดู” หยงสือก�าชับกับเสวี่ยเฟยไว้ก่อนจะ

เดนิไปซื้อซาลาเปาทอด

ระหว่างที่รอหยงสอื เสวี่ยเฟยกน็ั่งมองผูค้นเดนิผ่านไปผ่านมา ส่วนใหญ่

จะเป็นคูร่กั เสวี่ยเฟยรูส้กึอจิฉาและเสยีดายที่ร่างเลก็นี้ไม่เอื้ออ�านวยให้นางเกี้ยว

หนุม่ ได้แต่นั่งทอดถอนใจพร้อมกบัตั้งเป้าไว้ว่า เมื่อโตขึ้นนางจะออกตามหาหนุม่ๆ 

ในฮาเรม็ให้เหมอืนกบันยิายจนีย้อนยุคที่เคยอ่านมา นางสญัญา!

“อื้อ อื้อออ”

เสวี่ยเฟยหนัไปยงัทศิทางที่ได้ยนิเสยีงเหมอืนคนลากอะไรบางอย่างดงัออก

มาจากซอยแคบๆ ทางด้านข้าง ด้วยความสงสยัเสวี่ยเฟยจงึเดนิเข้าไปดู นางถงึ

กบัเบกิตากว้าง เพราะภาพที่เหน็คอืเดก็ทั้งหญงิและชายอายุห้าถงึสบิขวบนบัสบิ

คน ถูกผ้ามดัปากและที่มอืมเีชอืกผูกตดิเป็นทอดๆ ไว้ด้วยกนั ด้านหน้าขบวน 

มีชายฉกรรจ์ลากอยู่สองคน ส่วนท้ายแถวมีชายอีกคนคอยผลักเด็กเหล่านั้นให้

เดนิไปข้างหน้า

เสวี่ยเฟยคดิจะไปตามหยงสอืกบัคนที่จวนมาช่วย แต่กลวัว่าจะคลาดกนั

กับเด็กๆ จึงค่อยๆ สะกดรอยตามกลุ่มขบวนด้านหน้าไป และไม่ลืมกระชาก

สร้อยไข่มุกที่คอให้ขาดแล้วโปรยลงทีละเม็ดตามทางเดินเพื่อทิ้งร่องรอยให้คน

ตามมาถูก หลงัจากเดนิไปได้ราวๆ สองเค่อ2 กลุ่มชายฉกรรจ์กพ็าเดก็เหล่านั้น

เข้าไปขังในบ้านที่ห่างจากตัวเมืองพอสมควร เสวี่ยเฟยหลบอยู่ในพงหญ้าใกล้ๆ 

ไม่ห่างนกั

“ลูกพี่ เดก็พวกนี้ลูกค้าจะมารบัตอนไหน”

“เดก็ผู้หญงิลูกค้าจะมารบัตอนรุ่งเช้า ส่วนเดก็ผู้ชายอกีสองวนั พวกเจ้า

2 เค่อ คอืหน่วยนบัเวลาของจนีโบราณ โดยใช้กาน�้าร้อนนบั ใน 1 วนัจะม ี100 เค่อ ดงันั้น 
1 เค่อ จะเป็นเวลาประมาณ 15 นาที



21
yoknarak

คอยเฝ้าไว้ให้ดลี่ะ”

จากที่เสวี่ยเฟยได้ยนิพวกโจรคยุกนั สรปุได้ว่าพวกมนัจะยงัไม่เคลื่อนย้าย

เดก็ไปไหนในตอนนี้ นางค่อยๆ ย่องออกจากพงหญ้าหวงัจะตามคนมาช่วย ทนัใด

นั้นเอง...แกรก นางเผลอไปเหยยีบกิ่งไม้เข้า เจ้าตวัอดคดิไม่ได้ว่ามนัเหมอืนฉาก

หนึ่งในละครที่เห็นจนชินตากับฉากเหยียบกิ่งไม้ อีกสักพักก็คง…นั่นไง ผู้ร้าย 

โผล่ออกมา

“เฮ้ย! นั่นใคร ไปดูส”ิ ชายผู้เป็นหวัหน้าสั่งลูกน้องให้ไปดูยงัทศิทางที่ได ้

ยนิเสยีง

“ลูกพี่ มีเด็กตามมา ดูจากเสื้อผ้าต้องเป็นลูกคุณหนูสักบ้านแน่ลูกพี่  

ท�าไงกบัเดก็นี่ด”ี โจรชั่วกระชากเสวี่ยเฟยออกจากพงหญ้าพร้อมดนัตวัเดก็หญงิ

ไปให้หวัหน้าดู

“จับนังเด็กนี่ไปขังรวมกับพวกเด็กๆ ก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้รอลูกค้ามาค่อย

ขายเด็กนี่พร้อมกับเด็กหญิงคนอื่น” หัวหน้าโจรสั่งลูกน้องพลางยิ้มที่มุมปาก 

หน้าตางดงาม ผิวพรรณก็ดี เหมาะจะเป็นนางโลมจริงๆ ต้องขายได้ราคางาม

แน่ๆ

“ขอรบัลูกพี่” โจรชั่วขานรบัพร้อมกบัผลกัเสวี่ยเฟยเข้าไปในบ้านแล้วปิด

ประตูอย่างแน่นหนา

หลงัจากเสวี่ยเฟยถกูผลกัเข้ามาในบ้าน นางกเ็ริ่มส�ารวจด้านใน พบว่า 

มีเด็กชายหญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นและเกิดความหวาดกลัว สร้างความเวทนาให้

แก่เสวี่ยเฟยเป็นอย่างมาก เสวี่ยเฟยย่อตัวคลานไปนั่งข้างเด็กกลุ่มนั้น สายตา

เหลอืบไปเหน็เดก็ชายอายุราวสบิขวบ ที่แขนมรีอยแผลถูกฟัน

“เจ้าบาดเจบ็นี่” เสวี่ยเฟยถลาเข้าไปหา แล้วจบัแขนเดก็ชายมาดู

“ไม่ใช่เรื่องของเจ้า แผลแค่นี้ไกลหัวใจ” เด็กชายตะคอกใส่เสวี่ยเฟย 

พยายามกระชากแขนกลบัแม้เขาจะเจบ็มากกต็าม

“แผลแค่นี้ของเจ้างั้นหรอื ถ้าเลอืดยงัไหลออกมาไม่หยุดแบบนี้ รบัรอง

เจ้าได้ไปสวรรค์แน่” เสวี่ยเฟยพูดด้วยความหงุดหงิดที่เด็กชายไม่ยอมให้ความ
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ร่วมมอื

“นั่นเจ้าจะท�าอะไร ข้าเจบ็นะ”

“กท็�าแผลให้เจ้าน่ะส”ิ

เสวี่ยเฟยไม่รอช้า พับชายเสื้อขึ้นแล้วฉีกเสื้อตัวในของตนจนได้เศษผ้า 

มาเป็นเส้นๆ จากนั้นกล็้วงเอายาห้ามเลอืดออกมาใส่แผลให้เดก็ชาย ก่อนจะน�า

เศษผ้าที่ฉกีไว้มาพนัให้แน่น โชคดทีี่นางมกัพกยาตดิตวัไว้เสมอ ทั้งยารกัษาและ

ยาพษิ

“เสรจ็แล้ว อย่าพยายามขยบัแขนมากล่ะ เดี๋ยวแผลจะอกัเสบ” เสวี่ยเฟย

ส่งสายตาดุๆ ไปให้เดก็ชาย

“ขอบใจ” เด็กชายก้มหน้าแล้วเอ่ยค�าขอบใจออกมาเบาๆ เสวี่ยเฟยแอบ

เหน็ใบหขูองเดก็ชายแดงด้วยความเขนิอาย ‘เจ้าเดก็นี่กแ็อบน่ารกัเหมอืนกนัแฮะ’

“แล้วพวกเจ้าเป็นใคร ท�าไมถงึโดนจบัมาได้ล่ะ”

“พวกเราเป็นเดก็ก�าพร้า เป็นเดก็เร่ร่อนในเมอืง”

“ส่วนข้าพลดัหลงกบัท่านแม่เลยโดนพวกมนัจบัมา”

เดก็ๆ แย่งกนัพดูสาเหตทุี่พวกตนถกูจบัมา เดก็ที่โดนจบัมาเป็นเดก็เร่ร่อน

เสยีส่วนใหญ่ มเีพยีงสามคนเท่านั้นที่มคีรอบครวั เสวี่ยเฟยจงึตดัสนิใจจะท�าอะไร

สกัอย่างเพื่อเดก็เร่ร่อนเหล่านี้เมื่อนางกลบัไปที่จวน

“พวกเจ้าอยากไปจากที่นี่ไหม ถ้าอยากกต็้องท�าตามที่ข้าสั่ง เข้าใจหรอืไม่ 

ก่อนอื่นต้องหยุดร้องไห้ เจ้าคนที่บาดเจบ็น่ะชื่ออะไร”

“อาเปา ข้าชื่ออาเปา” เดก็ชายตอบ

“อาเปาฟังข้า ในบรรดาพวกเราเจ้าตวัโตที่สุด น่าจะเคลื่อนไหวได้เรว็กว่า

เดก็คนอื่นแม้เจ้าจะบาดเจบ็อยู่ ข้าต้องขอโทษเจ้าด้วย เมื่อข้าให้สญัญาณ เจ้ารบี

วิ่งไปที่จวนแม่ทพัฟูแ่ล้วยื่นสิ่งนี้ให้” เสวี่ยเฟยล้วงมอืเข้าไปหยบิหยกประดบัแล้ว

ยื่นให้อาเปา

“บอกให้น�าคนมาที่นี่ ส่วนคนที่เหลอืฟังข้า พวกเรามจี�านวนมากกว่าพวก

โจร ถา้เรารว่มมอืกนั อย่างไรพวกโจรกส็ูพ้วกเราไม่ได้ ข้าจะช่วยเปดิโอกาสและ

ถ่วงเวลาไว้ให้” พวกเดก็ๆ พยกัหน้าและฟังที่เสวี่ยเฟยบอก
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“ก่อนอื่นเราต้องแบ่งคนออกเป็นสามกลุม่ จ�ากนัไว้ให้ดว่ีาใครอยูก่ลุม่ไหน 

เมื่อสบโอกาสให้ทุกคนย่องให้เบาที่สุด พอถึงระยะที่ห่างพอประมาณแล้วให้วิ่ง

ออกไปสามทาง ทางละกลุ่ม วิ่งให้สุดชวีติ จุดหมายรวมตวัคอืที่จวนแม่ทพัฟู่” 

หลงัจากเสวี่ยเฟยสั่งการเสรจ็กย็ื่นซองเลก็สแีดงให้

“ยาชนิดนี้เรียกว่ายาพิษกร่อนธุลี มีสรรพคุณในการกัดกร่อนทุกอย่าง 

ยกเว้นผวิหนงัหรอืร่างกายของสิ่งมชีวีติ พวกเจ้าไม่ต้องกลวั หลงัจากที่ข้าออก

ไปด้านนอก ข้าจะถ่วงเวลาไว้ ให้พวกเจ้าน�าผงนี้โปรยลงไปที่ผนังทางด้านหลัง 

จากนั้นน�าน�้าที่อยู่ในห้องนี้สาดไปบริเวณผงยา สักพักยาจะกัดผนังพอเป็นรูให้

พวกเจ้ามุดไปได้ หากเกิดเหตุสุดวิสัยให้พวกเจ้าใช้เข็มนี้ปักไปที่โจรชั่ว มันจะ

ท�าให้ผูท้ี่โดนเป็นอมัพาตชั่วคราว” เสวี่ยเฟยหยบิเขม็ออกมาสามเล่ม แจกให้กลุม่

ละเล่ม

“แล้วเจ้าล่ะ” อาเปาถามด้วยความเป็นห่วง

“ข้าจะคอยถ่วงเวลาให้เอง ข้าเอาตวัรอดได้ไม่ต้องห่วง ส่วนเจ้ารบีไปตาม

คนมาช่วย ยิ่งตามมาเรว็ข้าจะยิ่งปลอดภยั” หลงัจากที่วางแผนตกลงกนัเรยีบร้อย 

ทุกคนกเ็ข้าประจ�าที่ ก่อนเสวี่ยเฟยจะพยกัหน้าและส่งสญัญาณ

ก๊อกๆ

“พี่ชาย พี่ชายที่อยู่ข้างนอกนั่นน่ะ ข้าปวดท้อง พาข้าออกไปปลดทุกข์ 

ได้หรือไม่ ข้าจะไม่ไหวแล้ว ข้าขอร้องละพี่ชาย” เสวี่ยเฟยเคาะประตูเสียงดัง  

สกัพกัประตูกถ็ูกกระชากเปิดเข้ามาพร้อมกบัชายผู้เป็นหวัหน้าโจร จ้องมองนาง

ด้วยสหีน้าไม่พอใจ

“อะไร นงัเดก็นี่ มา ตามข้ามา” หวัหน้าโจรกระชากเสวี่ยเฟยออกมาพร้อม

กับขอคบเพลิงจากลูกน้อง และสั่งก�าชับให้ลูกน้องเฝ้าสินค้าให้ดีๆ ก่อนจะลาก

นางออกไป

“พวกเจ้าสองคนเฝ้าไว้ให้ด ีอย่าให้ใครหนไีปได้นะ” ระหว่างที่หวัหน้าโจร

สั่งก�าชับลูกน้อง เสวี่ยเฟยก็แอบโปรยยาพิษที่มีฤทธิ์ท�าให้เป็นอัมพาตลงในกอง

ไฟหน้าบ้าน

“ไปนังหนู ตามข้ามา” หัวหน้าโจรพาเสวี่ยเฟยเข้าไปในพงหญ้าห่างจาก
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บ้านพอประมาณ แล้วปล่อยให้เสวี่ยเฟยท�าธรุะส่วนตวัให้เรยีบร้อยโดยที่ตนมอง

ดูอยู่ห่างๆ

เมื่อหัวหน้าโจรมาถึงบ้าน เห็นลูกน้องพากันนอนแข็งค้างก็เอะใจรีบดัน 

เสวี่ยเฟยเข้าไปในบ้าน ภาพที่ปรากฏคอืบ้านว่างเปล่า เดก็ที่ถูกพามาหายไปหมด

แล้ว นี่มนัเกดิอะไรขึ้น เดก็หายไปไหนกนัหมด ไหนจะพวกที่นอนสลบข้างนอก

อีก หรือว่า...หัวหน้าโจรครุ่นคิดเพียงชั่วครู่ ก่อนจะหันมามองเสวี่ยเฟยด้วย 

แววตาที่น่ากลวั

“ฝีมอืเจ้าสนิะเดก็น้อย!” หวัหน้าโจรพุ่งเข้ามาบบีคอเสวี่ยเฟยและผลกัไป

กระแทกกบัผนงัเสยีงดงั จนศรีษะของเสวี่ยเฟยแตก ก่อนจะเงื้อคบเพลงิขึ้นมา

ฟาดนาง ขณะที่คบเพลงิจะมาถงึนั้น เสวี่ยเฟยกแ็สยะยิ้มออกมาพร้อมกบัสะบดั

มอืซ้ายปักเขม็เล่มเลก็เข้าที่คอของหวัหน้าโจร

“นี่เจ้า...เจ้า” โจรชั่วทรุดตัวลงนอนราบไปกับพื้น คบเพลิงตกพื้นไฟลุก

ไหม้ เสวี่ยเฟยรบีถลนัออกไปนอกประตู อกีนดิเดยีวนางกจ็ะพ้นตวับ้านอยู่แล้ว 

เจ้าโจรชั่วกลับรวบรวมก�าลังเฮือกสุดท้ายจับขาเสวี่ยเฟยแล้วกระชากเข้ามาใน

บ้านอย่างแรง นางไม่ทนัตั้งตวัจงึล้มกระแทกพื้นเข้าอย่างจงั

“ฮ่าๆ ถ้าข้าจะตาย เจ้าก็ต้องตายไปด้วย นังเด็กเวร” โจรชั่วจับข้อเท้า 

ของนางไว้ไม่ยอมปล่อย ถงึแม้ตวัมนัจะหมดลมหายใจไปแล้วกต็าม

เสวี่ยเฟยพยายามจะลุกขึ้นแต่ก็ล้มลงอีกครั้ง ร่างกายเด็กแปดขวบไม่ 

เอื้ออ�านวยส�าหรบันางเลย แล้วสตขิองเสวี่ยเฟยกค็่อยๆ หมดลง

“ท่านพ่อ ท่านแม่ พี่ใหญ่ ช่วยข้าด้วย” เสวี่ยเฟยเอ่ยออกมาแผ่วเบา ก่อน

ที่สตจิะดบัวูบลงท่ามกลางกองเพลงิลุกไหม้



ลำานำาที่สอง

ใบหน้าหวานปรือตามองรอบกายด้วยความมึนงง นี่นางยังไม่ตายหรือ  

เสวี่ยเฟยคดิทบทวนเรื่องราวที่เกดิขึ้น ก่อนจะสะดุ้งเพราะความเจบ็ปวดบรเิวณ

ใบหน้าซีกขวา เสวี่ยเฟยค่อยๆ เอื้อมมือไปลูบใบหน้า แล้วพบว่ามีผ้าปิดแผล 

ไว้

“คุณหนู คุณหนูของบ่าว ฮูหยนิเจ้าคะ คุณหนูฟื้นแล้วเจ้าค่ะ” เสยีวชงิ 

รบีวิ่งไปตามฮูหยนิ เสวี่ยเฟยเอ่ยเรยีกไม่ทนั ได้แต่มองตามตาปรบิๆ

“เสวี่ยเฟยลูกแม่ เป็นไงบ้างลูก เจบ็มากไหม ดื่มยาก่อนนะลูก” องค์หญงิ

ลี่จูค่อยๆ ประคองบุตรสาวให้ลุกนั่ง ก่อนจะยกยาขึ้นมาป้อนเดก็หญงิ

“ท่านแม่ ลกูมาอยูท่ี่นี่ได้อย่างไรเจ้าคะ” หลงัจากเสวี่ยเฟยดื่มยาหมดแล้ว

จงึซกัถามข้อสงสยักบัมารดา

“หยงสอืเป็นคนช่วยลกูไว้ได้ทนั เสวี่ยเฟย ท�าไมลกูท�าแบบนี้ ท�าไมไม่ตาม

คนไปช่วย รู้ไหมว่ามนัอันตราย ถ้าหยงสือไปช่วยลูกช้ากว่านี้ลูกคงตายไปแล้ว 

แม่...แม่คงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มลีูก” องค์หญงิลี่จูพูดทั้งน�้าตาเมื่อนกึถงึตอนที่หยงสอื 

อุ้มเสวี่ยเฟยเข้ามา สภาพบุตรสาวโชกเลอืด ใบหน้ามแีผลพุพอง นางร�่าไห้แทบ

ขาดใจ จนท่านแม่ทพัต้องกอดปลอบ และสั่งให้หมอที่ตามมารบีช่วยเสวี่ยเฟย

“ท่านแม่ ลูกผิดไปแล้ว อย่าร้องเลยนะเจ้าคะ ลูกจะไม่ท�าแบบนี้อีก”  

เสวี่ยเฟยได้แต่พร�่าขอโทษพลางกอดมารดาด้วยความเสยีใจ

“ว่าแต่ลูกเจบ็ตรงไหนอกีบ้าง”
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“ลูกรู้สกึปวดทั้งตวัเจ้าค่ะ แต่ที่เจบ็สุดคงเป็นหวักบัใบหน้า อ๊ะ ใบหน้า” 

เสวี่ยเฟยพลนันกึขึ้นได้รบียกมอืจบัซกีแก้มข้างขวา

“เสวี่ยเฟย ใบหน้าของลูกจะเป็นแผลพุพองจากไฟไหม้อีกสักพัก ถึงจะ

หายแต่มันก็ยังเป็นรอยแผลเป็นอยู่บนหน้าลูก แม่...แม่ขอโทษที่ช่วยอะไรลูก 

ไม่ได้ ทั้งที่แม่เชี่ยวชาญด้านการรกัษาแท้ๆ”

“ท่านแม่ ได้โปรดอย่าโทษตวัเองเลยเจ้าค่ะ ถอืเสยีว่าเป็นโทษของลูกที่ไม่

ระมดัระวงัตวั ท�าอะไรผลผีลาม เป็นความผดิของลูกเอง”

“แต่เมื่อลูกโตเป็นสาว แล้วต้องออกเรอืนเล่า”

“ท่านแม่อย่าคดิมากเลยเจ้าค่ะ ในอนาคตกป็ล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต

ไป เรื่องคูค่รองสุดแต่บญุวาสนา ลกูไม่เคยยดึตดิ หากมคีนที่รกัลกูจรงิมองข้าม

ข้อด้อยนี้ไปได้ลูกกพ็ร้อมจะใช้ชวีติคูก่บัเขา หากว่าไม่มชีายใดเหลยีวแล ลกูกอ็ยู่

ด้วยตวัคนเดยีวได้ ท่านแม่ไม่ต้องห่วงหรอกเจ้าค่ะ”

“แต่เสวี่ยเฟย เรื่องนี้แม่ว่า...” มารดาพยายามจะทกัท้วง เสวี่ยเฟยรู้ทนั

จงึแสร้งเปลี่ยนเรื่อง

“แล้วท่านพ่อกบัพี่หยงสอืล่ะเจ้าคะ” เสวี่ยเฟยถามด้วยความแปลกใจ นาง

ฟื้นตั้งนานแล้ว เหตุใดท่านพ่อกบัพี่ใหญ่จงึไม่เข้ามาหานางเล่า

“พ่อเจ้าไปหาคนรูจ้กัข้างนอก เยน็ๆ คงจะกลบั ส่วนหยงสอื เอ่อ...เรื่องนี้” 

ท่าทางอ�้าอึ้งของมารดาท�าให้เสวี่ยเฟยสงสยั

“พี่ใหญ่ท�าไมเจ้าคะท่านแม่” เสวี่ยเฟยมองตามารดาอย่างคาดคั้น

“หยงสอืถูกพ่อเจ้าลงโทษ ตอนนี้ถูกสั่งกกับรเิวณอยู่ที่ศาลบรรพบุรุษให้

ส�านกึเป็นเวลาสามเดอืน” องค์หญงิลี่จูพูดอย่างล�าบากใจด้วยรู้นสิยับุตรสาวดี

“อะไรนะท่านแม่ ท�าไมท่านพ่อท�าอย่างนั้น พี่ใหญ่ไม่ผดิ คนที่ผดิคอืลูก

เอง จะลงโทษกค็วรลงโทษลกู ไม่ควรลงโทษพี่ใหญ่ ลกูจะไปหาพี่ใหญ่” เสวี่ยเฟย

รู้สึกผิด พลันลุกขึ้นจะไปที่ศาลบรรพบุรุษ แต่นางก็เซล้มลงเสียก่อน ดีที่ 

เสยีวชงิประคองไว้ทนั

“เสวี่ยเฟย ลูกจะท�าอะไร หยดุเดี๋ยวนี้ เสยีวชงิพาคณุหนกูลบัไปนั่งที่เตยีง” 

องค์หญงิลี่จูพูดด้วยน�้าเสยีงเฉยีบขาด
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“แต่ท่านแม่ พี่ใหญ่ เขา...” เสวี่ยเฟยพยายามจะพูด แต่โดนมารดาขดัขึ้น

เสยีก่อน

“ลูกไปแล้วช่วยอะไรหยงสือได้ ลูกก็เพิ่งฟื้นไข้หลังจากนอนซมมาห้าวัน 

ตวัเองยงัเอาไม่รอด จะไปช่วยผูอ้ื่นได้หรอื ส่วนเรื่องหยงสอืแม่จะช่วยพดูกบัพ่อ

ของลูกเอง แผลที่หยงสอืบาดเจบ็แม่กร็กัษาให้แล้ว ตอนนี้ไข้ขึ้นเพราะแผลอกัเสบ 

ลูกไปกช็่วยอะไรไม่ได้อยู่ด ีหากลูกอยากช่วย ลูกต้องรกัษาตวัให้หายก่อน คน

เป็นหมอ หากเจบ็ป่วย คนไข้ที่ต้องรกัษาจะท�าอย่างไร แม้แต่หลกัการเบื้องต้น

ของการรักษาคนที่แม่สอนลูก ลูกก็ลืมหรือ” องค์หญิงลี่จูได้แต่ตักเตือนและ

อบรมบุตรใีห้รู้จกัใจเยน็และมสีตมิากกว่านี้

“เจ้าค่ะ ลูกทราบแล้ว” เสวี่ยเฟยก้มหน้ารบัค�า

“เฮ้อ ลูกเพิ่งฟื้นไข้ นอนต่อสกัหน่อยเถอะ อกีสองสามวนัถ้าลูกอาการดี

ขึ้นแล้วค่อยไปเยี่ยมหยงสอืกย็งัไม่สาย” องค์หญงิลี่จกู�าชบัให้เสวี่ยเฟยนอนหลบั

พกัผ่อนก่อนที่ตนจะเดนิไปห้องสกดัยา 

ตอนเย็นท่านแม่ทัพกลับมาถึงจวนก็ตรงเข้าไปหาบุตรสาวหลังจากทราบ

ข่าวว่านางฟ้ืนแล้ว แต่กต้็องผดิหวงัเพราะเสวี่ยเฟยหลบัไปด้วยฤทธิ์ยา เขาจงึเดนิ

ไปหาภรรยาที่ห้องสกดัยาแทน

“ท่านพี่ เรื่องลงโทษหยงสอื เสวี่ยเฟยรู้แล้วนะเจ้าคะ นางไม่ค่อยพอใจ

เท่าไหร่” องค์หญงิลี่จูเล่าให้สามฟีังด้วยความไม่สบายใจนกั ส่วนมอืเรยีวงามก็

บดสมุนไพรไปด้วย

“ใช่ เรื่องนี้คนที่ผิดมากสุดคือเสวี่ยเฟย แต่หยงสือก็ผิดที่ดูแลน้องสาว 

ตัวเองไม่ดี ข้าอยากให้ลูกได้เรียนรู้ว่าการกระท�าโดยไม่ห่วงตนเองนั้นจะส่งผล 

อย่างไรแก่นางบ้าง นางมองข้ามความห่วงใยของคนในครอบครัว การลงโทษ 

หยงสอืคอืการสั่งสอนนาง เอาเป็นว่าให้เสวี่ยเฟยหายดกี่อน แล้วค่อยให้นางมา

คุยกบัข้าเรื่องนี้”

ร่างเล็กนั่งทอดถอนใจเป็นครั้งที่ห้าของวันแล้ว ตั้งแต่นางฟื้นก็ผ่านมา

สามวัน ร่างกายนางดีขึ้นมากจนเกือบจะสมบูรณ์ เหลือเพียงอาการปวดเมื่อย
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ตามตัวและแผลบนใบหน้าที่ต้องทายาอยู่ตลอด บิดาแวะมาหานางบ้าง แต่ยัง

ไม่ทนัที่นางจะคยุเรื่องหยงสอื บดิากต็ดับทรอให้นางหายดก่ีอนค่อยคยุกนั พร้อม

กบัส่งสายตาดุมาให้ เสวี่ยเฟยซึ่งมคีวามผดิตดิตวัจะท�าอย่างไรได้ นอกจากท�า

ตามค�าสั่ง ผลคอืนางต้องมาทนนั่งเบื่ออยู่อย่างนี้อย่างไรเล่า

“ไม่รู้ป่านนี้พี่ใหญ่จะเป็นอย่างไรบ้าง” เสวี่ยเฟยได้แต่บ่นอยู่คนเดยีว

“เสวี่ยเฟยเป็นอย่างไรลูก เบื่ออยู่ละสิ นี่ยาทาตัวใหม่ แม่ลองท�าขึ้นมา 

อกีชนดิหนึ่ง” องค์หญงิลี่จูเดนิเข้ามาพร้อมกบัยาทาแผลที่นางสกดัจากสมุนไพร

นบัห้าสบิชนดิ

“ขอบคุณเจ้าค่ะท่านแม่ ลูกเบื่ออยู่แต่ในห้อง ห่วงพี่ใหญ่กห็่วง” เสวี่ยเฟย

บ่นเบาๆ แล้วเอยีงแก้มที่เป็นแผลให้มารดาทายาได้สะดวก

“เอาละ อกีหนึ่งสปัดาห์แผลกค็งแห้งดแีล้ว แต่รอยแผลเป็นนี่ส”ิ 

“น่า ท่านแม่ ลูกไม่เป็นไร เรื่องแผลเป็นแค่นี้เลก็น้อย ว่าแต่ท่านพ่อ...”

“พ่อลูกออกไปข้างนอก นี่คงอยากจะคุยเรื่องหยงสือละสิ ไม่ต้องห่วง  

แม่ช่วยขอให้แล้ว”

“ท่านพ่อว่าอย่างไรเจ้าคะ” เสวี่ยเฟยรบเร้ามารดาให้รบีตอบค�าถาม พลาง

สงสยัว่าเหตุใดช่วงนี้บดิาถงึออกจากจวนบ่อยผดิปกติ

“เดิมทีโทษหยงสือส�านึกผิดแค่หนึ่งเดือนเท่านั้น แต่เพราะเขาขอรับโทษ

ในส่วนของลูก จงึโดนโทษส�านกึผดิเป็นสามเดอืน แต่พ่อกบัแม่เหน็ว่าการท�าผดิ

ครั้งนี้ของลูกยังพอมีความดีอยู่บ้าง จึงลดหย่อนให้ลูกกับหยงสือคัดสี่ต�าราห้า

คมัภรี์3 หนึ่งร้อยบทในศาลบรรพบุรุษ ครบเมื่อไหร่กถ็อืว่าการลงโทษเสรจ็สิ้น”

“ลูกยนิดที�าเจ้าค่ะท่านแม่ งั้นลูกไปหาพี่ใหญ่ก่อนนะเจ้าคะ พี่เสยีวชงิไป

3 สี่ต�าราห้าคัมภีร์ (  − ซื่อซูหวู่จิง) เป็นต�ารามาตรฐานและปรัชญานิพนธ์ของ 
ลทัธขิงจื้อและใช้ส�าหรบัสอบข้าราชการในสมยัจนีโบราณ
 สี่ต�ารา ได้แก่ หลุนหยู่ เมิ่งจื๊อ ต้าเสวยี และ จงยง 
 ส่วนห้าคมัภรี์ ได้แก่ อี้จงิ (คมัภรี์ว่าด้วยเรื่องโหราศาสตร์) ซ่างซ ู (ต�าราประวตัศิาสตร์)  
ซอืจงิ (คมัภรี์กว)ี หลี่จี้ (คมัภรี์ว่าด้วยเรื่องพธิกีรรม) และ ชุนชวิ (บนัทกึพงศาวดารและ
ปรากฏการณ์ธรรมชาตติ่างๆ
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เตรียมกระดาษกับแท่นฝนหมึกให้ข้าที่ศาลบรรพบุรุษ” เสวี่ยเฟยพูดจบก็เดิน

ออกไปจากห้อง ก่อนที่นางจะทนัก้าวพ้นประตู มารดากเ็อ่ยเรยีกเสยีก่อน

“จรงิส ิแม่เกอืบลมื เสวี่ยเฟย เรื่องที่ลกูขอให้สร้างโรงเลี้ยงเดก็เร่ร่อนน่ะ 

พ่อกับแม่เห็นด้วย ตอนนี้แม่ก็สั่งคนงานให้ไปสร้างเรือนพักไว้แล้ว น่าจะเสร็จ

พอดกีบัที่ลูกออกจากศาลบรรพบุรุษ”

“ท่านแม่ แล้วพวกเดก็ที่ลูกช่วยมาล่ะเจ้าคะ”

“ตอนนี้แม่ให้พวกเขาอยู่เรือนคนใช้ไปก่อน รอโรงเลี้ยงเด็กเร่ร่อนเสร็จ 

กค็งให้พวกเขาไปอยู่ที่นั่น แต่เมื่อลูกเป็นคนขอให้เปิดโรงเลี้ยงเดก็เร่ร่อน แม่จะ

มอบให้ลูกดูแลจดัการทั้งหมด ลูกท�าได้ไหมเสวี่ยเฟย”

“ได้เจ้าค่ะ ลูกจะรับผิดชอบเอง” เสวี่ยเฟยรับปากพร้อมกับสายตาที่ 

มุ่งมั่น ก่อนจะเดนิไปยงัศาลบรรพบุรุษเพื่อไปหาหยงสอื

การที่องค์หญิงลี่จูให้เสวี่ยเฟยรับผิดชอบเรื่องโรงเลี้ยงเด็กเร่ร่อนนั้น

เพราะนางต้องการให้บตุรสาวเรยีนรูใ้นการกระท�าของตนเอง การตดัสนิใจ ความ

รับผิดชอบ ในเมื่อเสวี่ยเฟยเลือกที่จะท�าก็ต้องรับผลของการกระท�านั้นด้วย 

แน่นอน การจะให้เด็กหญิงอายุแปดขวบจัดการเรื่องพวกนั้นเพียงล�าพังดูจะ 

หนกัหนาไปสกัหน่อย แต่นางอยากให้บุตรสาวตระหนกัถงึคนที่อยู่ข้างหลงั เมื่อ

บุตรสาวรับมือกับมันไม่ได้ ครอบครัวจะคอยโอบอุ้มและผลักดันอยู่เบื้องหลัง 

องค์หญงิลี่จรููจ้กันสิยัของบุตรสาวเป็นอย่างด ีถงึแม้จะซกุซนไปบ้าง แต่เสวี่ยเฟย 

ก็เป็นเด็กที่มีจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ จนบางครั้งก็ละเลยตัวเอง  

หลายครั้งที่กลับมาพร้อมบาดแผล แม้เด็กหญิงจะไม่เคยบ่นหรือแสดงความ

อ่อนแอให้ใครเห็นเลยก็ตาม กระทั่งเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งท�าให้ทุกคนตกใจ 

และเป็นห่วง นางอยากให้เด็กหญิงตระหนักถึงความรู้สึกของครอบครัวที่อยู่ 

เบื้องหลงั ดูท่าการลงโทษหยงสอืจะท�าให้เสวี่ยเฟยตระหนกัถงึคนในครอบครวั

บ้างแล้ว องค์หญงิลี่จูมองร่างบุตรสาวที่เดนิลบัไปก่อนจะลอบยิ้มอย่างพงึพอใจ 

ต่อจากนี้นางคงได้แต่เฝ้ามองการเตบิโตของบุตรสาวเท่านั้น



30
ลำ�นำ�หิมะโปรย

ตอนหยงสอือายหุ้าขวบ บดิาบญุธรรมกเ็ล่าความจรงิเรื่องชาตกิ�าเนดิให้

ฟัง เดมิทเีขาเป็นลูกของทหารคนสนทิของแม่ทพัฟู่ แต่ระหว่างการรบบดิาของ

เขาได้เสยีชวีติในสนามรบ ส่วนมารดากต็รอมใจตายหลงัจากคลอดเขาได้เพยีง

หนึ่งเดอืน แม่ทพัฟู่กบัองค์หญงิลี่จูสงสารในชะตาชวีติของเขา อกีอย่าง ทั้งสอง

ยังไม่มีบุตรจึงรับเขามาเลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่เขาอายุได้หนึ่งเดือน ครั้ง

แรกที่เขารู้ข่าวว่ามารดาตั้งท้องน้องอกีคน เขากห็วาดกลวัว่าจะไม่เป็นที่ต้องการ

ของบดิามารดาอกี

แต่คราแรกที่เขาเห็นเด็กทารกตัวเล็กๆ แดงๆ หน้าตายู่ยี่เพราะเพิ่ง 

ร้องไห้ เมื่อสบตาครั้งแรก ความรูส้กึอยากปกป้องอยากดแูลกเ็อ่อขึ้นมาในหวัใจ 

เขาละสายตาจากเดก็น้อยไม่ได้เลย ถงึบดิาไม่ให้เขาสญัญาว่าจะปกป้องดูแลนาง 

แต่เขากจ็ะรกัและดแูลเดก็น้อยคนนี้ให้ดทีี่สดุ เวลาผ่านไปเดก็น้อยค่อยๆ เตบิโต

เป็นเด็กหญิง ความสดใสความอ่อนโยนท�าให้เขาแทบละสายตาจากนางไม่ได้ 

ความรักความเอ็นดูของเขาต่อนางยังมีอยู่ แต่มันกลับมีมากขึ้นเรื่อยๆ จนเขา

มั่นใจว่านางเป็นมากกว่าน้องสาวในสายตาของเขา

ถึงแม้เด็กหญิงจะไม่เคยมองเขาในแง่นั้นเลยก็ตาม ทว่าเขาไม่เคยคิด 

ครอบครองนางเพราะค�านึงถึงฐานะของตนเองเสมอ เพียงได้คอยเฝ้ามองและ

ดูแลนางอย่างนี้ไปตลอด จนกว่าจะมใีครสกัคนมาดูแลนางได้ดกีว่าเขา ถงึเวลา

นั้นเขาจะปล่อยนางไป แม้เขาจะต้องเจบ็ปวดแทบขาดใจกต็าม หยงสอืได้แต่คดิ

โดยไม่รู้ว่าในอนาคตจะปล่อยนางไปอย่างที่คดิได้หรอืไม่

การหายตวัไปของนางในงานเทศกาลโคมแสงจนัทร์สร้างความหวาดกลวั

ให้เขาที่สุด เมื่อกลับมาที่นัดหมายพบเพียงความว่างเปล่า เขากลัว กลัวที่จะ 

สูญเสยีนางไป หยงสอืซกัถามหาเสวี่ยเฟยจากพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นจนได้ความว่า

เหน็เดก็หญงิเดนิเข้าไปในตรอกแคบๆ หยงสอืจงึรบีเดนิไปยงัตรอกนั้น เขาใจหาย

วาบเมื่อเหน็ไข่มกุตกอยู่ ท�าไมเขาจะจ�าไม่ได้ว่าเป็นสร้อยของเสวี่ยเฟย ในเมื่อเขา

เป็นคนซื้อให้นางเองกบัมอื เขาตะโกนเรยีกชื่อนางอยูห่ลายครั้ง แต่ไม่มเีสยีงขาน

ตอบกลับมา จนกระทั่งสังเกตเห็นไข่มุกตกเป็นสายราวกับทิ้งร่องรอยให้มีคน

ตามไป หยงสอืไม่รอช้ารบีวิ่งไปตามทางที่ไข่มุกตกอยู่ และต้องเบกิตากว้างเมื่อ
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ภาพที่เหน็คอืบ้านที่ก�าลงัลุกไหม้...สวรรค์! เสวี่ยเฟยอยู่ในนั้น

เขาแทบคลั่งเมื่อเห็นเสวี่ยเฟยนอนคว�่าหน้าเลือดโชกหัวท่ามกลางกองไฟ

ที่ลกุไหม้ หยงสอืไม่รอช้าวิ่งฝ่าเข้าไปในกองเพลงิถงึแม้มอืแขนและหลงัจะโดนไฟ

ลวกกต็าม เขาไม่สนใจ สายตาจบัจ้องเพยีงเสวี่ยเฟย จนในที่สดุเขากเ็ข้าถงึตวันาง

แล้วพาร่างเลก็ออกมาได้อย่างปลอดภยั หยงสอืตรวจชพีจรเสวี่ยเฟยด้วยความ

เป็นกังวล และโล่งใจเมื่อพบว่านางยังหายใจอยู่ เขาถึงกับหลั่งน�้าตาออกมาเมื่อ

เหน็สภาพของเสวี่ยเฟย ได้แต่โทษตวัเองว่าเป็นเพราะเขาไม่ดแูลนางใหด้ ีเปน็เขา

ที่ปกป้องนางไม่ได้ ประจวบกบัคนของจวนแม่ทพัฟู่ที่อาเปาตามมาถงึพอด ี เขา

จงึสั่งการให้ทหารจดัการกบัพวกโจรเหล่านั้น แล้วรบีพาเสวี่ยเฟยกลบัจวน โดย

ไม่ลมืก�าชบัให้ทหารไปตามหมอในเมอืงทั้งหมดมาที่จวนแม่ทพัฟู่

หลงัจากส่งเสวี่ยเฟยให้ท่านหมอ ส่วนมารดากช็่วยท�าแผลให้เขา สกัพกั

หมอก็ออกมาบอกว่าเสวี่ยเฟยปลอดภัยแล้ว แต่ยังไม่ได้สติ สร้างความโล่งใจ 

ให้คนทั้งจวนเป็นอย่างมาก หยงสอืเดนิไปหาท่านแม่ทพัพร้อมกบัขอรบัโทษของ

ตนและโทษของเสวี่ยเฟยกใ็ห้มาลงที่ตนแทน ท่านแม่ทพัมองหยงสอืด้วยสายตา

คมกริบราวกับรู ้อะไรบางอย่าง ก่อนจะสั่งลงโทษให้เขาส�านึกผิดในศาล

บรรพบุรุษเป็นเวลาสามเดอืน หยงสอืยอมรบัโทษโดยไม่โต้แย้งใดๆ

แอ๊ด

“พี่ใหญ่ เป็นอย่างไรบ้าง ข้าขอโทษ” เสวี่ยเฟยเปิดประตูเข้ามาพร้อมกบั

โผกอดพี่ชายตนเอง พลางเลกิเสื้อส�ารวจบาดแผล หยงสอืได้แต่นิ่งอึ้งหน้าแดง 

ก่อนจะค่อยๆ ดนัเสวี่ยเฟยออกเพื่อส�ารวจนางบ้าง

“ตวัเลก็ เจ้ามาที่นี่ได้อย่างไร ใบหน้าเจ้า” มอืหนายื่นไปหมายจะจบัใบหน้า

ของเสวี่ยเฟย แต่มอืเลก็กค็ว้าจบัไว้ก่อน

“พี่ใหญ่อย่าสนใจเลยกแ็ค่แผล เป็นผลจากการกระท�าของข้าเอง ข้ากต้็อง

รบัผลของมนัเอง พี่ใหญ่อย่าได้เป็นกงัวล ข้าห่วงกแ็ต่พี่ใหญ่ เหตุใดต้องรบัผดิ

แทนข้าด้วยเล่า เรื่องนี้คนที่ผดิคอืข้าคนเดยีว”

“เสวี่ยเฟย พี่ขอโทษ ถ้าพี่ไปเร็วกว่านี้ก็คงจะดี พี่เป็นพี่ที่แย่ น้องสาว 
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คนเดยีวยงัปกป้องไม่ได้” หยงสอืนั่งก้มหน้าไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองเสวี่ยเฟย

“พี่ใหญ่ฟังข้า เรื่องนี้ท่านไม่ผดิ คนที่ผดิคอืข้า หากท่านยิ่งโทษว่าตวัเอง

ผิดมากเท่าไหร่ ข้ายิ่งรู้สึกผิดมากกว่าท่านเป็นสองเท่า เป็นข้าที่ท�าให้พี่ชายของ

ตวัเองต้องเจบ็ปวด ข้าเป็นน้องที่แย่มากใช่หรอืไม่ มใิช่มเีพยีงพี่ใหญ่ที่ต้องการ

ปกป้องข้า แต่ข้ากต้็องการปกป้องพี่ชายของข้าด้วยเช่นกนั” ร่างเลก็ใช้มอืทั้งสอง

ข้างประคองหน้าของหยงสอืขึ้นมาให้มองหน้าตน

“เสวี่ยเฟย” หยงสอืครางเบาๆ น�้าตาคลอ ก่อนจะดงึเสวี่ยเฟยเข้ามากอด

“พี่ใหญ่ เรื่องนี้ถือว่าเราผิดทั้งคู่ดีหรือไม่ ข้าผิดที่ท�าเรื่องเดือดร้อนให้ 

ท่านพ่อท่านแม่เป็นห่วง ใจร้อนท�าอะไรผลีผลาม ส่วนท่านก็ผิดที่ดูแลข้าไม่ด ี 

ดังนั้นท่านอย่าโทษตัวเองอีกเลยนะเจ้าคะ” เสวี่ยเฟยรู้ว่าหยงสือไม่มีทางยอม 

ยกโทษให้ตวัเองง่ายๆ จงึพยายามท�าให้เขารู้สกึผดิน้อยลงให้มากที่สุด

“พี่จะไม่โทษตวัเองอกี พี่สญัญา” มหีรอืที่หยงสอืจะไม่เข้าใจในเจตนาของ

นาง เขารู้และไม่อยากท�าให้นางต้องเจบ็ปวดเพราะเขาเป็นต้นเหตุ

“ว่าแต่ตัวเล็ก เจ้าเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร เดี๋ยวท่านพ่อจับได้เจ้าก็โดนด ุ

อกีหรอก”

“พี่ใหญ่ ท่านพ่ออนุญาตแล้ว ข้ากับท่านแม่ช่วยกันขอร้องให้ลดโทษ  

ท่านพ่อจงึให้ข้ากบัท่านคดัสี่ต�าราห้าคมัภร์ีให้ครบหนึ่งร้อยบทในศาลบรรพบรุษุ 

ถ้าครบพวกเราก็หมดโทษแล้ว” เสวี่ยเฟยพูดด้วยน�้าเสียงดีใจ สักพักเสียวชิง 

กใ็ห้คนน�าของเข้ามาในศาลบรรพบุรุษ เป็นโต๊ะ กระดาษ แท่นฝนหมกึ พู่กนั 

อย่างละสองชุด

“คุณหนู บ่าวน�าของมาให้แล้วเจ้าค่ะ คุณหนูอยากได้อะไรอกีไหมเจ้าคะ”

“อืม พี่เสียวชิงเอาขนมกับน�้าชามาให้ก็พอแล้วละ” เสวี่ยเฟยสั่งเสียวชิง

ก่อนจะยิ้มให้หยงสอื พลางนั่งคดัตวัอกัษรไปด้วย หยงสอืส่งยิ้มตอบก่อนที่ตน

จะลงมือคัดบ้าง ผ่านไปสองชั่วยามหยงสือเงยหน้าขึ้นมาก็อดหลุดเสียงหัวเราะ

ออกมาไม่ได้เมื่อพบกบัภาพที่น่าขบขนั เสวี่ยเฟยหลบัทบักระดาษที่คดัจนใบหน้า

เปื้อนหมึกไปหมด หยงสือเดินไปเรียกบ่าวรับใช้ชายที่ยืนเฝ้าหน้าประตูให้ไปน�า

ฟูก ผ้าห่มส�าหรบันอนมา พร้อมกบัอ่างใส่น�้าและผ้าสะอาด
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ผ่านไปสกัพกัหยงสอืกไ็ด้ของที่ต้องการ เมื่อจดัที่ทางเรยีบร้อยแล้วเขาก็

ช้อนอุ้มตวัเสวี่ยเฟยไปนอนที่ฟูกพร้อมกบัห่มผ้าให้เรยีบร้อย ก่อนจะค่อยๆ ใช้

ผ้าชุบน�้าเช็ดคราบหมึกบนหน้าเสวี่ยเฟยจนหมด จากนั้นก็โน้มหน้าลงไปจูบ 

หน้าผากของเสวี่ยเฟยอย่างแผ่วเบา แล้วรบีผละออกเมื่อเหน็นางขยบัตวั หยงสอื 

รออกีเลก็น้อย เมื่อเหน็ว่านางยงัไม่ตื่นจงึได้แต่ยิ้มและลบูหวัเสวี่ยเฟยด้วยความ

รกัใคร่ ก่อนจะหนักลบัไปคดัตวัอกัษรต่อ หลงัจากนั้นร่างเลก็กค่็อยลมืตาขึ้นมา

มองแผ่นหลงัหยงสอืด้วยแววตาครุ่นคดิ

ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ เสวี่ยเฟยกับหยงสือก็คัดตัวอักษรจนครบหนึ่งร้อย

บทตามที่ก�าหนด ส่วนโรงเลี้ยงเด็กเร่ร่อนก็สร้างเสร็จพอดี วันรุ่งขึ้นเสวี่ยเฟย

ชวนหยงสือไปชมโรงเลี้ยงเด็กเร่ร่อนของนาง ท�าเลที่ตั้งอยู่ที่โล่งไม่ห่างจาก 

ตวัเมอืงมากนกั เป็นที่ดนิส่วนตวัของตระกูลฟู่ บรรยากาศร่มรื่น มตี้นไม้ใหญ่

อยู่รายรอบ มเีรอืนไม้ขนาดใหญ่และกลางอยู่สามเรอืน เสวี่ยเฟยให้เสยีวชงิไป

ตามเดก็ๆ ที่อยู่ในเรอืนไม้มาทั้งหมดเพื่อจะได้พูดคุยกนั เสยีวชงิพาเดก็มาราวๆ 

ยี่สบิคน อายลุ้วนแต่คละกนัไป ต�่าสดุคอืเดก็สามขวบ โตสดุคอืเดก็อายสุบิสามปี 

เดก็ๆ เข้าแถวเรยีงหน้ากระดาน มองหยงสอืกบัเสวี่ยเฟยด้วยความสงสยัแกม

หวาดระแวง เสวี่ยเฟยพอจะจ�าเดก็ที่ตนช่วยจากโจรชั่วได้ เดก็เหล่านั้นมหี้าคน 

อาเปาเป็นหนึ่งในนั้น เขาเหมือนอยากจะพูดอะไรกับนางสักอย่างแต่เสวี่ยเฟย

โบกมอืห้ามไว้

“เอาละ ข้าขอแนะน�าตวัก่อนนะ ข้าชื่อเสวี่ยเฟย เป็นลูกสาวแม่ทพัฟู่ และ

เป็นเจ้าของโรงเลี้ยงเดก็แห่งนี้ ส่วนนี่พี่หยงสอื เป็นพี่ชายของข้าเอง แล้วพวกเจ้า

ล่ะชื่ออะไรกนับ้าง” 

เดก็ๆ ตอบชื่อของตนทลีะคน จนกระทั่งมาถงึกลุ่มเดก็ที่นางช่วยจากโจร 

เดก็เหล่านั้นมชีายสองรวมอาเปา และเดก็หญงิอกีสาม โดยสองในสามเป็นฝาแฝด

“พวกเราสี่คนไม่มชีื่อเรยีกเจ้าค่ะคุณหนู” แฝดคนหนึ่งพูดขึ้นมา

เสวี่ยเฟยส�ารวจเดก็แฝดที่พูด เดก็หญงิมรีูปร่างผอม ผมสดี�ามวยโดยมี

กิ่งไม้เสยีบไว้ ผวิออกคล�้า ใบหน้ารูปไข่ คิ้วสนี�้าตาล ดวงตาเรยีวเลก็แต่ดูสดใส
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ซ่อนความซุกซนไว้ เรยีกได้ว่ามหีน้าตาที่น่ารกัมากกว่าจะสวย ส่วนแฝดอกีคน

มใีบหน้าเหมอืนกนัแทบไม่ผดิเพี้ยน เพยีงแต่ดวงตาออกจะเศร้าไม่สดใสเหมอืน

แฝดอกีคน

“คนไหนเป็นแฝดคนพี่ คนไหนเป็นแฝดคนน้อง”

“ข้าเป็นพี่สาวเจ้าค่ะ” แฝดที่แววตาสดใสพูดออกมา

“ข้าตั้งชื่อให้พวกเจ้าดไีหม”

“ดเีจ้าค่ะ”

“เจ้าแฝดคนพี่ให้ชื่อลี่หมงิ แปลว่าแสงสว่างอนังดงาม ส่วนแฝดคนน้อง

ให้ชื่อลี่หลงิ แปลว่าหยกอนังดงาม พวกเจ้าชอบชื่อนี้หรอืไม่” เสวี่ยเฟยถามเดก็

ทั้งสอง

“ชอบเจ้าค่ะ ความหมายดยีิ่ง” เดก็แฝดยิ้มออกมาด้วยความดใีจที่ตนจะ

มชีื่อเรยีก

“แล้วพวกเจ้าอกีสองคนต้องการให้ข้าตั้งชื่อให้ไหม” นางมองไปยงัเดก็ชาย

กบัเดก็หญงิที่ยนือยู่ด้วยกนัสองคน

“เจ้าค่ะ / ขอรบั”

“เดก็ผู้หญงิเดนิออกมาข้างหน้าส”ิ เสวี่ยเฟยเรยีกพร้อมกบัสงัเกตใบหน้า 

เดก็หญงิมรีปูร่างผอมบาง ผมสดี�ายาวประบ่า ผวิขาวเนยีน ดวงตากลมโต แววตา

ดสูดใส มเีสน่ห์ยวนตา เรยีกได้ว่ามใีบหน้าที่สวยงามได้รูป หากโตเป็นสาว จดัได้

ว่าเป็นสาวงามนางหนึ่งเลยทเีดยีว

“ข้าให้เจ้าชื่อซูหนยี์ แปลว่าหญงิสาวที่เลอโฉม เจ้าชอบไหม”

“ชอบเจ้าค่ะ” ซูหนยี์ขานรบัพร้อมกบัส่งยิ้มให้เสวี่ยเฟย

“ส่วนเจ้า ข้าให้ชื่อเจิ้นเหอ แปลว่าความสัตย์ซื่อ” นางมองไปที่เด็กชาย 

รูปร่างผอมตวัเลก็ผวิขาว ใบหน้าละม้ายคล้ายผู้หญงิอยู่สามส่วน หากเตบิใหญ่ 

คงเป็นชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่ง

“ขอรบัคุณหนู” เจิ้นเหอตอบรบัพลางมองเสวี่ยเฟยด้วยแววตาซาบซึ้ง

“เอาละ เมื่อทุกคนมชีื่อกนัหมดแล้ว ข้าขอให้พวกเจ้าท�าความรู้จกักนั ให้

ทุกคนนับเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวเดียวกัน มีอะไรต้องช่วยเหลือกัน ส่วน
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การที่ข้าเปิดโรงเลี้ยงเดก็เร่ร่อนขึ้นมาไม่ใช่ว่าข้าจะช่วยพวกเจ้าตลอดไป พวกเจ้า

ต้องช่วยเหลอืตวัเอง ต้องมอีาชพีหาเลี้ยงตวัเองได้ โดยข้าจะเป็นคนสอนและให้

ทุนแก่พวกเจ้าเอง กฎเหลก็ของที่นี่ใครจะอยู่ต้องท�างาน ช่วยเหลอืกนั พวกเจ้า

เข้าใจที่ข้าพูดไหม”

“เข้าใจเจ้าค่ะ / ขอรบั” เดก็ๆ ตอบรบัเสยีงดงั

“ด ีดมีาก ช่วงสองเดอืนแรกข้าจะให้คนมาช่วยเรื่องการเพาะปลูก เลี้ยง

สตัว์ ท�าอาหาร ท�าความสะอาด พวกเจ้าต้องช่วยกนัศกึษาและจดจ�า เพราะหลงั

จากสองเดอืนแล้วพวกเจ้าต้องท�าเองทั้งหมด หากเรื่องไหนเหลอืบา่กวา่แรงข้าจะ

ส่งคนมาดูแลให้ และข้าจะส่งข้าวมาที่นี่สามกระสอบต่อเดอืน” เดก็ๆ พยกัหน้า

แล้วกระซบิกระซาบกนั

“เงยีบๆ หน่อย อกีเรื่อง เดก็ทุกคนที่อยู่ที่นี่ต้องเรยีน ซึ่งข้ากบัท่านแม่จะ

แวะเวียนมาสอนพวกเจ้า และจะดูว่าใครเหมาะจะท�างานแบบไหน ข้าจะส่ง 

พวกเจ้าไปท�างานเหล่านั้นตามแต่ที่พวกเจ้าถนดั ส่วนเดก็ที่โตกวา่กต็อ้งคอยดแูล

เดก็เลก็ เพราะพวกเขาคอืคนในครอบครวัของพวกเจ้า จ�าไว้ให้ด ี อกีเรื่อง ข้า

อยากให้พวกเจ้าคดิว่านี่คอืบ้านของเจ้า บ้านที่ข้ายกให้พวกเจ้าดูแลรกัษา ที่นี่ยงั

ขาดอะไรหลายอย่าง พวกเจ้าต้องช่วยกนัสร้างและรกัษามนัให้ดทีี่สุด เรื่องที่ข้า

จะพูดมเีพยีงเท่านี้ พวกเจ้าแยกย้ายไปได้” เสวี่ยเฟยพูดจบกเ็ดนิไปหาหยงสอืที่

ก�าลงัท�าชงิช้าให้เดก็ๆ อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่

“อ้าว ตวัเลก็มาพอด ี มานั่งดู พี่เพิ่งท�าเสรจ็ เจ้าชอบไหม” หยงสอืพูด

พลางจูงเสวี่ยเฟยมาดูผลงานของตนเอง

“น่ารกัมากพี่ใหญ่”

เสวี่ยเฟยมองชิงช้าที่หยงสือท�า ท่อนไม้แผ่นบางแขวนด้วยเชือกปอแซม

กับเถาวัลย์ป่าถักทอเป็นสายห้อยยาวลงมาจากต้นไม้ นางอดใจไม่ไหวจึงขอนั่ง

บ้าง โดยมีหยงสือคอยไกวชิงช้าให้ เสวี่ยเฟยหัวเราะเสียงดัง ส่วนหยงสือก็ 

แย้มยิ้มอย่างมคีวามสุขที่น้องสาวสนุกสนาน

“คุณหนูขอรบั / คุณหนูเจ้าคะ”

“เกดิเรื่องอะไรขึ้นหรอื อาเปา ลี่หมงิ” เสวี่ยเฟยหนัมามองกลุ่มเดก็ที่นาง
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ช่วยไว้จากโจรชั่วด้วยแววตาสงสยั

“คอืพวกข้าอยากตอบแทนคุณหนู พวกข้าอยากรบัใช้คุณหนู” อาเปาพูด

ขึ้นมา

“คณุหนคูอืผู้มพีระคณุของพวกเราเจ้าค่ะ” สองแฝดพดูขึ้นพลางส่งสายตา

มคีวามหวงัให้เสวี่ยเฟย

“อยากเป็นคนของข้าต้องเชื่อฟังข้า ถ้าข้าสั่งให้พวกเจ้าไปตายเจ้าจะยงัอยาก

รบัใช้ข้าอยู่หรอื” เสวี่ยเฟยถามด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

“ท่านช่วยชวีติของพวกเราไว้ ชวีติของพวกเราล้วนเป็นของท่าน” ซูหนยี์

พูดขึ้นบ้าง

“ข้าชมชอบคนมีความสามารถ พวกเจ้าคู่ควรที่จะอยู่กับข้าหรือไม่เล่า”  

เสวี่ยเฟยถามอกีครั้ง

“แม้ตอนนี้พวกเราจะอ่อนแอ ถ้าพวกเราตั้งใจฝึกฝน เมื่อเตบิโตพวกเรา

จะเป็นก�าลังให้ท่านได้แน่นอน” อาเปาพูดขึ้นมาก่อนจะนั่งคุกเข่า รวมถึงซูหนีย์ 

เจิ้นเหอ และสองแฝด ต่างคุกเข่าลงอย่างพร้อมเพรยีง พลางส่งสายตาแน่วแน่

ให้เสวี่ยเฟย

“เฮ้อ ในเมื่อพวกเจ้าอยากรบัใช้ข้าขนาดนี้กต็ามแต่พวกเจ้าแล้วกนั แต่ข้า

ชอบคนมคีวามสามารถ พวกเจ้าต้องขยนัเข้าใจไหม ตอนนี้หน้าที่แรกที่ข้าขอสั่ง

พวกเจ้าคอืคอยดูแลโรงเลี้ยงเดก็เร่ร่อนนี้ คอยตรวจตราพฤตกิรรมและปัญหา

ต่างๆ ให้ข้า แล้วอกีสองสปัดาห์ค่อยไปหาข้าที่จวน ตอนนี้พวกเจ้ากไ็ปพกัผ่อน

เถอะ” เสวี่ยเฟยโบกมอืพร้อมกบัหนัหลงัแล้วชวนหยงสอืกลบัจวน

พลบค�า่ เมื่อเสวี่ยเฟยกลบัมาถงึจวน เสยีวชงิกร็บีบอกว่าบดิารอนางอยู่ 

ในห้องโถง ถ้านางกลบัมาแล้วให้เข้าไปหา

“เสวี่ยเฟย ลูกสนใจจะฝึกวรยุทธ์หรอืไม่ เหตุครานี้พ่อคดิว่าลูกควรจะมี

วชิาไว้ป้องกนัตวับ้าง หากลูกไม่อยากเรยีนพ่อกไ็ม่บงัคบั”

“ลูกอยากเรียนเจ้าค่ะ ท่านพ่อจะสอนลูกหรือเจ้าคะ” เสวี่ยเฟยถาม 

น�้าเสยีงกระตอืรอืร้น
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“พ่อได้ฝากลกูเป็นศษิย์กบัผูม้พีระคณุของพ่อกบัแม่ แต่กว่าลกูจะฝึกวชิา

ส�าเรจ็คงอกีหลายปี ลูกจะเปลี่ยนใจตอนนี้ยงัทนันะ”

“ลูกไม่เปลี่ยนใจเจ้าค่ะ ท่านพ่อไม่ต้องเป็นห่วง ลูกจะดูแลตวัเองอย่างด ี

แต่ที่ลูกกงัวลคอืท่านแม่จะยนิยอมหรอืเจ้าคะ”

“เรื่องนี้พ่อจะคุยกบัแม่ของเจ้าเอง ถ้าลูกอยากเรยีนจรงิแม่ของเจ้าคงไม่

ว่าอะไรหรอก อกีสามเดอืนเขาจะพาลูกเข้าส�านกั ระหว่างนี้พ่อจะฝึกลมปราณ

และวรยทุธ์พื้นฐานให้ลกูก่อน พรุง่นี้ไปหาพ่อที่เรอืนฝึกตอนเช้า” ท่านแม่ทพัเดนิ

เข้ามาตบหลงับุตรสาวเบาๆ ก่อนจะเดนิออกไปหาภรรยาของตน

สองสปัดาห์ต่อมา พวกอาเปากม็าหาเสวี่ยเฟยที่จวน พร้อมกบัรายงาน

เรื่องราวต่างๆ ในโรงเลี้ยงเดก็เร่ร่อนให้นางฟัง

“คุณหนู ตอนนี้ที่โรงเลี้ยงเด็กไม่มีปัญหาอะไรยุ่งยาก จะมีก็แต่เรื่อง

ทะเลาะกระทบกระทั่งกันเท่านั้นขอรับ” อาเปารายงานโดยมีลี่หมิงพูดเสริม 

ขึ้นมาด้วย

“ที่ทะเลาะกนัเป็นพวกเดก็เลก็กบัเดก็โตเจ้าค่ะ พวกเดก็โตมกัใช้ให้เดก็ที่

อายุน้อยกว่ามาคอยรบัใช้ เดก็บางคนกย็อม บางคนกไ็ม่ยอม เลยมเีรื่องกระทบ

กนั แต่พวกเรากแ็ก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้แล้วเจ้าค่ะ”

“พวกเจ้าแก้ปัญหาอย่างไร” เสวี่ยเฟยถามด้วยความสนใจ

“พวกเราปรกึษากนั เจิ้นเหอเสนอให้เราใช้แผน โดยให้อาเปาใช้สทิธิ์คน

ดแูลโรงเลี้ยงเดก็เรยีกให้พวกเดก็โตที่ก่อเรื่องมาคอยรบัใช้เหมอืนที่เจ้าตวัเคยท�า

กับเด็กที่อายุน้อยกว่าเจ้าค่ะ พอครบสัปดาห์อาเปาก็ถามเด็กโตเหล่านั้นว่ารู้สึก

อย่างไรที่ต้องมารบัใช้ตน เดก็พวกนั้นส�านกึได้ว่าควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา ต่างฝ่าย

ต่างขอโทษและให้อภยักนัเจ้าค่ะ”

“หนามยอกเอาหนามบ่ง นับว่าแก้ปัญหาได้ไม่เลว” เสวี่ยเฟยมองอย่าง 

พงึพอใจ

“เอาละ ที่ข้าเรียกมาวันนี้ ข้าต้องการถามพวกเจ้า เมื่อพวกเจ้าเป็นคน 

ของข้า เจ้าจะท�าประโยชน์อะไรให้ข้าได้บ้าง”
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“ข้าจะฝึกวรยุทธ์คอยปกป้องคุณหนู” อาเปาเอ่ยเป็นคนแรก

“ข้าจะเป็นบณัฑติ เป็นผู้มคีวามรู้ เพื่อจะรบัใช้คุณหนู” เจิ้นเหอพูดบ้าง

“พวกข้าอยากเป็นองครกัษ์เหมอืนอาเปาเจ้าค่ะ” สองแฝดพดูขึ้นพร้อมกนั

“ส่วนข้าจะร่ายร�า เล่นดนตรี สร้างความเพลิดเพลินให้คุณหนูเจ้าค่ะ”  

ซูหนยี์ท�าหน้าครุ่นคดิก่อนจะตดัสนิใจพูดออกไป

“ได้ งั้นอาเปา ลี่หมงิ ลี่หลงิ ข้าจะให้พี่ใหญ่สอนวรยุทธ์ให้พวกเจ้า เจิ้น-

เหอ ข้าจะให้เจ้าเรยีน สามารถอ่านต�าราในห้องต�าราข้าได้ ส่วนซูหนยี์ ข้าอยาก

ให้เจ้าศึกษาเรื่องการใช้พิษ ส�าหรับเรื่องร่ายร�า เล่นดนตรีนั้น ข้าว่าไม่จ�าเป็น 

เท่าไหร่ ส่วนเรื่องพิษข้าจะให้ท่านแม่คอยสอนเจ้าและข้าจะมอบต�าราของข้าให้

เจ้าไปศกึษา อ้อ อย่างที่บอก ข้าชมชอบคนมคีวามสามารถ ข้ายงัไม่รบัเจ้าเป็น

คนของข้าอย่างเป็นทางการหรอกนะ จนกว่าจะได้ทดสอบ อกีสามเดอืนข้าต้อง

ไปฝึกวรยุทธ์ที่อื่น กว่าจะกลบัมาคงอกีหลายปี เมื่อข้ากลบัมาถงึข้าจะทดสอบว่า

พวกเจ้าคู่ควรเป็นคนตดิตามของข้าหรอืไม่” 

“เจ้าค่ะ / ขอรบั”



ลำานำาที่สาม

เสวี่ยเฟยใช้เวลาช่วงเช้าฝึกเดินลมปราณ เรียนวรยุทธ์พื้นฐานกับบิดา 

ส่วนช่วงบ่ายจะแวะไปที่โรงเลี้ยงเดก็เร่ร่อนเพื่อสอนหนงัสอื หลงัจากมอบหน้าที่

ดูแลโรงเลี้ยงเด็กเร่ร่อนให้พวกอาเปาดูแลแล้ว โรงเลี้ยงเด็กเร่ร่อนก็เป็นระบบ

ระเบียบมากขึ้น ตอนนี้เด็กๆ เริ่มฉายแววด้านที่ถนัดของแต่ละคนออกมาบ้าง

แล้ว บางคนถนัดด้านค้าขาย บางคนถนัดด้านการแพทย์ บางคนมีหน่วยก้าน

เหมาะจะเป็นทหาร นางจงึแบ่งเดก็เหล่านั้นไปยงัสายอาชพีต่างๆ ที่ถนดั การฝึก

วรยทุธ์ตอนเช้าแล้วตอนบ่ายสอนหนงัสอืพร้อมจดัการเรื่องต่างๆ ในโรงเลี้ยงเดก็

เร่ร่อนกลายเป็นกจิวตัรประจ�าวนัของเสวี่ยเฟยที่ต้องท�าจนเวลาผ่านไปสามเดอืน

ส�าหรบัเรื่องมารดานั้น ครั้งแรกมารดาไม่เหน็ด้วยที่จะให้นางฝึกวรยุทธ์ 

เพราะเห็นว่าลูกสาวควรจะเก่งเรื่องงานบ้านงานเรือนมากกว่า แต่นางกับบิดาก็

อธบิายเหตุผลพร้อมยนืกราน จนสดุท้ายมารดากใ็จอ่อน แต่มข้ีอแม้ว่าเสวี่ยเฟย

ต้องส่งจดหมายหามารดาทุกสปัดาห์

“คณุหนเูจ้าคะ ท่านแม่ทพัให้มาตามไปห้องรบัแขกเจ้าค่ะ” เสยีวชงิเดนิมา

ตามเสวี่ยเฟยในห้องสกดัยา

“อ่า ข้าทราบแล้ว” เสวี่ยเฟยพูดพลางตวงผงยาบรรจุลงในกระดาษสขีาว 

จากนั้นกห็่อให้มดิชดิ แล้วน�าไปใส่ไว้ในขวดโหล เมื่อเสวี่ยเฟยมาถงึห้องรบัแขก 

นางสงัเกตว่าบดิามแีขกอยู่จงึเดนิเข้าไปหาด้วยท่วงท่าที่เรยีบร้อย

“เสวี่ยเฟยมาพอด ีนี่คอืท่านเหยยีนหนงิที่พ่อฝากลูกเป็นศษิย์อย่างไรเล่า 
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รบีมาคารวะเรว็เข้า”

“คารวะท่านอาจารย์เหยียนหนิง ศิษย์เสวี่ยเฟยเป็นลูกสาวคนเล็กของ 

ท่านพ่อเจ้าค่ะ” เสวี่ยเฟยคารวะอย่างสุภาพ เหยียนหนิงมองมายังเสวี่ยเฟย  

พลางส�ารวจรูปร่างหน้าตาของนาง ก่อนจะชะงกัไปเมื่อเหน็ผ้าปิดแผลบนใบหน้า 

จากนั้นกห็นัไปพูดคุยกบับดิาของนางต่อ

“นางโตถึงเพียงนี้แล้วหรือ รูปโฉมงดงาม แต่เสียดายดันมีบาดแผล 

เสยีได้ เกดิอะไรกบันาง” เหยยีนหนงิถามด้วยความสงสยั ทา่นแม่ทพัจงึเลา่เรื่อง

ที่เกดิขึ้นให้ฟงั เหยยีนหนงิลอบมองนางด้วยแววตาฉายความสนใจและพงึพอใจ

ทางด้านเสวี่ยเฟยกส็�ารวจอาจารย์บ้าง ชายหนุ่มอายุราวๆ สามสบิปี มี

รูปร่างสูงใหญ่ ผวิขาวละเอยีด ใบหน้าเรยีวสวย ดวงตาเรยีวเลก็ คิ้วหนา ผม 

สดี�ายาวจดหลงัถกูรวบไว้ครึ่งหวั จดัได้ว่าเป็นชายหนุม่ที่มเีสน่ห์ดงึดดูใจเป็นที่สดุ 

เสวี่ยเฟยถงึกบัเคลิ้มไปเลยทเีดยีว ส่วนเครื่องแต่งกายเป็นชุดผ้าแพรสขีาวชั้นด ี

ตรงชายเสื้อมีลวดลายผีเสื้อและดวงจันทร์ปักแซมอย่างประณีต ส่วนอาวุธ 

เสวี่ยเฟยไม่พบสิ่งใดนอกจากพดัหนึ่งเล่มเท่านั้น

“ว่าอย่างไรเจ้า จะเป็นลูกศิษย์ข้าไม่เปลี่ยนใจแน่นะ ถึงข้าจะมีศักดิ์เป็น 

พ่อบุญธรรมของเจ้า แต่ข้ากจ็ะฝึกสอนเจ้าเข้มงวดเท่าศษิย์คนอื่นของข้า”

“เอ๊ พ่อบุญธรรม” เสวี่ยเฟยอุทานออกมาด้วยความมนึงง

“อ้าว แม่ทพัฟู ่เจ้ายงัไม่ได้บอกบตุรสาวของเจ้าหรอืว่าข้าคอืพ่อบญุธรรม

ของนาง”

“ฮ่าๆ โทษทีๆ  ข้าลมืเล่าน่ะ เดี๋ยวคนืนี้พ่อจะเล่าให้ฟังนะเสวี่ยเฟย” ท่าน

แม่ทพับอกบุตรสาวพลางหวัเราะแก้เก้อ

“จรงิส ิข้ามลูีกศษิย์อกีคนหนึ่ง แต่ข้าใช้เขาไปส่งข่าวกลบัส�านกั อกีสกัพกั

กค็งมา เสวี่ยเฟย เจ้ามศีษิย์พี่แล้วนะ เดี๋ยวถ้าเขามาข้าจะแนะน�าให้รู้จกั”

“เสวี่ยเฟย ลูกออกไปข้างนอกก่อนเถอะ พ่อมธีุระจะคุยกบัอาจารย์ของ

ลูกหน่อย”

“เจ้าค่ะท่านพ่อ” เสวี่ยเฟยขานรับ ก่อนจะหันไปท�าความเคารพเหยียน-

หนงิแล้วเดนิออกไป
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“ศษิย์ขอตวัเจ้าค่ะท่านอาจารย์”

ช่วงบ่ายอากาศเยน็สบาย แดดไม่ร้อน มลีมโชยอ่อนๆ พดัตลอด จน 

เสวี่ยเฟยอดไม่ได้ที่จะวาดภาพ นางจงึหอบกระดาษ พูก่นั และแท่นฝนหมกึมายงั

ศาลากลางน�้าที่รายล้อมไปด้วยดอกบวับานสะพรั่งในสวนของจวนแม่ทพัฟู ่เวลา

ผ่านไปราวหนึ่งชั่วยามเสวี่ยเฟยกว็าดภาพเสรจ็ เป็นภาพศาลากลางสระบวั โดย

มหีญงิสาวยนืชมบวัอยู ่นางชื่นชมผลงานของตวัเองสกัพกัก่อนจะนั่งครุน่คดิอะไร

บางอย่าง แล้วยิ้มออกมาน้อยๆ มอืหยบิพู่กนัเขยีนตวัอกัษรลงในภาพวาดของนาง

“บวังาม บานสะพรั่ง กลางบงึน�้า

วหิคน้อย ขบัขาน เสยีงเจื้อยแจ้ว

สายลม พดัผ่าน มาแต่หนใด

น�าพา ใจคน ให้ไหวเอน”

เมื่อเขียนเสร็จเสวี่ยเฟยก็ชื่นชมมันสักพัก ขณะม้วนภาพวาดเก็บก็มีลม

กระโชกมาวูบหนึ่ง พดัภาพวาดปลวิไปยงับงึน�้า ด้วยความตกใจเสวี่ยเฟยไม่ทนั

คดิกระโดดออกไปคว้าไว้ และด้วยความที่เอนตวัมากเกนิไปท�าให้การทรงตวัเสยี

สมดุลนางจงึพลดัตก แต่ก่อนที่นางจะตกลงสู่ผวิน�้า เสวี่ยเฟยรู้สกึว่าตวัลอยอยู่

กลางอากาศ นางได้แต่หลบัตาด้วยความกลวั ก่อนจะถูกปล่อยลงสู่พื้นดนิอย่าง

นิ่มนวล นางถงึกบัชะงกัท�าอะไรไม่ถูก

“เดก็น้อยเป็นอะไรไหม ตกใจมากหรอืไม่ นี่ภาพวาดของเจ้า” เสยีงทุม้นุม่

เอ่ยออกมา

เสวี่ยเฟยค่อยๆ ลืมตาขึ้น ถึงกับหน้าแดงเพราะตกอยู่ในอ้อมกอดของ

ชายหนุม่แปลกหน้า ยงัไม่ทนัที่นางจะผละตวัออกกม็ฝ่ีามอืตรงเข้ามายงัชายหนุม่

ปริศนา ชายหนุ่มหลบทัน พลางใช้วิชาตัวเบากระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งโดยอุ้มตัว 

เสวี่ยเฟยไปด้วย

“ปล่อยเสวี่ยเฟยเดี๋ยวนี้นะ เจ้าเป็นใคร เข้ามาที่จวนแม่ทัพได้อย่างไร”  
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หยงสอืตะโกนออกมาด้วยความโกรธ มนัเป็นใครถงึกล้ากอดเสวี่ยเฟยของเขา

“แล้วเจ้าเล่าเป็นใคร” ชายหนุ่มปรายตามองอย่างสงบ

“ข้าเป็นลูกท่านแม่ทพั เป็นเจ้าของจวนนี้ เมื่อรู้แล้วกป็ล่อยนางซะ”

“นี่คอืการต้อนรบัของคนจวนแม่ทพัฟู่หรอื ช่างไม่มมีารยาทเสยีเลย”

“นี่เจ้า เจ้า...” หยงสอืพูดไม่ออก

ก่อนจะมีการโต้เถียงกันมากกว่านี้ เสวี่ยเฟยก็ดันตัวออกจากอ้อมกอด

ของชายหนุ่ม แล้วตะโกนห้ามทั้งสองฝ่าย

“ทั้งสองโปรดยั้งมือก่อน พี่ใหญ่ใจเย็นๆ คุณชายท่านนี้ไม่ได้ท�าร้ายข้า  

เขาช่วยข้าไว้” เสวี่ยเฟยพูดพลางเดนิเข้าไปหาหยงสอื

“แต่มนัลวนลามเจ้า”

“พี่ใหญ่พดูอะไรกนั คณุชายท่านนี้ช่วยข้าจากการตกน�้าต่างหาก เขาไม่ได้

ลวนลามข้า” เสวี่ยเฟยรบีแก้ความเข้าใจผดิ ก่อนจะมองไปยงัชายหนุ่มอกีคน

“ข้าชื่อเสวี่ยเฟย เป็นบตุรสาวคนเลก็ของท่านแม่ทพัฟู ่ไม่ทราบว่าคณุชาย

ท่านนี้มนีามว่ากระไรเจ้าคะ”

“ข้ามนีามว่าไป๋เตี๋ย เป็นศษิย์ของท่านเหยยีนหนงิ เจ้าคอืเสวี่ยเฟย งั้นก็

เป็นศษิย์น้องของข้าน่ะส”ิ ไป๋เตี๋ยเดนิเข้ามาหมายจะลูบศรีษะเสวี่ยเฟยเล่น แต่ก็

โดนหยงสอืปัดมอืออก สร้างความไม่พอใจให้เป็นอย่างมาก

“ชายหญงิไม่ควรแตะเนื้อต้องตวักนั โดยเฉพาะไม่ใช่คนในครอบครวัด้วย

แล้วยิ่งไม่เหมาะสม” หยงสอืพดูพลางดงึเสวี่ยเฟยมาหลบด้านหลงัก่อนจะยิ้มน้อยๆ

“นี่เจ้าดูท่าจะห่วงมากเลยสนิะ ห่วงมากเกนิพี่ชายไปหรอืเปล่า”

“คารวะศษิย์พี่ ศษิย์น้องขอฝากตวัด้วย เรื่องครั้งนี้เหน็แก่ศษิย์น้อง เลกิ

แล้วต่อกนัเถอะนะเจ้าคะ ศษิย์พี่ตามข้ามาทางนี้เจ้าค่ะ เดี๋ยวข้าจะพาท่านไปพบ

อาจารย์ ส่วนพี่ใหญ่อย่ามองข้าอย่างนั้น ครั้งนี้ท่านเป็นฝ่ายผดิ ไม่ทนัไต่ถามก็

ลงมอืเสยีแล้ว อย่างไรข้าฝากพี่ใหญ่เอาของของเขาไปเกบ็ด้วยนะ ขอบคณุเจ้าค่ะ

พี่ใหญ่” เสวี่ยเฟยพูดพลางเชื้อเชญิไป๋เตี๋ยให้ตามนางไป ลบัหลงัเสวี่ยเฟย ไป๋เตี๋ย

หนักลบัมามองหยงสอืพร้อมกบัยิ้มเยาะเย้ย

“ฝากไว้ก่อนเถอะ” หยงสอืได้แต่ก�ามอืแน่น โกรธแค้นอยู่เบื้องหลงั
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ระหว่างที่น�าทางไป๋เตี๋ยไปหาอาจารย์ เสวี่ยเฟยก็ลอบสังเกตศิษย์พี่ไป

ด้วย เขามรีูปร่างสูงโปร่งแลดูบอบบาง แต่จากที่นางได้สมัผสั ท�าให้รู้ว่าศษิย์พี่

ของนางซ่อนรูปยิ่งนกั เขามกีล้ามเนื้อสมชายใช่เล่น อายุน่าจะพอๆ กบัหยงสอื 

ส�าหรับใบหน้านั้นก็สวยได้รูปคล้ายหญิงสาวอยู่หลายส่วน ถ้าในยุคปัจจุบันคง

ต้องเรยีกว่าหนุ่มหน้าหวานหรอืหนุ่มหน้าสวยขวญัใจสาววายเชยีวละ

ส�าหรบัเครื่องหน้าของชายหนุม่ประกอบด้วยดวงตากลมโตหวานฉายแวว

ความไม่น่าไว้วางใจ ออกแนวเจ้าเล่ห์ ถ้าให้นิยามคงเหมือนดวงตาของจิ้งจอก  

ริมฝีปากรูปกระจับ ผิวขาวละเอียด ส่วนเครื่องแต่งกายเป็นชุดขาวคล้ายกับ 

ผู้เป็นอาจารย์ เพยีงแต่จะดูธรรมดากว่าและเสื้อผ้าน้อยชิ้นกว่า

“เชิญด้านในเลยเจ้าค่ะศิษย์พี่ ศิษย์น้องขอตัวก่อนนะเจ้าคะ” เดินมาไม่

นานกถ็งึห้องโถงใหญ่ เสวี่ยเฟยจงึหยุดแล้วผายมอืเชญิไป๋เตี๋ยเข้าไปด้านใน

“เดี๋ยวกอ่นศษิย์น้อง ข้าเรยีกเจ้าว่าเฟยเฟยได้ไหม ส่วนเจ้าเรยีกข้าวา่พี่ไป๋

กพ็อ เราจะได้สนทิสนมกนัมากขึ้น” ยงัไม่ทนัที่เสวี่ยเฟยจะเอ่ยตอบไป๋เตี๋ยกข็ดั

ขึ้นมาเสยีก่อน

“เจ้าไม่พูดแปลว่าไม่ปฏเิสธสนิะ” ชายหนุ่มพูดพลางจบัแก้มเสวี่ยเฟยเล่น 

ก่อนจะกระซบิข้างหู

“ข้าชอบเจ้านะเดก็น้อย” แล้วไป๋เตี๋ยกเ็ดนิเข้าไปด้านใน

เสวี่ยเฟยได้แต่ยืนหน้าแดงท�าอะไรไม่ถูก นางไม่เคยถูกคนที่ไม่คุ้นเคย

แตะต้องตวัมาก่อน ได้แต่ร�าพงึ ‘สวรรค์! ศษิย์พี่เป็นโลลคิอน4 ’

หลังจากอาจารย์กับศิษย์พี่ของนางกลับไป เสวี่ยเฟยก็ซักถามบิดาถึง 

เรื่องราวในอดตีระหว่างบดิากบัอาจารย์ของนาง บดิาเล่าว่าเมื่อราวๆ เก้าปีก่อน 

มารดาตั้งครรภ์นางได้สามเดอืนจงึเดนิทางเข้าวงัตามค�าขอของฮ่องเต้ที่อยากเจอ

4 โลลคิอน เป็นศพัท์สแลงมาจากค�าว่า Lolita Complex ค�าค�านี้จะใช้แทนพฤตกิรรมของ 
ผู้ที่มีอายุสูงกว่ามาก ที่มีความรู้สึกเสน่หา หรือมีความรู้สึกส่วนตัวเป็นพิเศษกับเด็กที่อายุ
ราวๆ 10 − 20 ปี หรอืต�่ากว่านั้นในบางกรณี
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น้องสาวกับหลานในครรภ์ ระหว่างทางกลับจากเมืองหลวงมายังเมืองหน้าด่าน 

มีกลุ่มนักฆ่าลอบเข้ามาหมายจะสังหารมารดากับนาง สาเหตุมาจากเรื่องอ�านาจ

และผลประโยชน์ภายในวงั บดิาจบัผู้จ้างวานได้ แต่กส็บืไม่ถงึตวัผูบ้งการที่แท้จรงิ

เพราะผู้จ้างวานโดนสงัหารไปเสยีก่อน บดิาคาดเดาว่าผูอ้ยูเ่บื้องหลงัต้องมอี�านาจ

มาก หลงัจากนั้นบดิากบัมารดาจงึไม่เคยเดนิทางเข้าวงัอกีเลยจนถงึปัจจุบนั ซึ่ง

ฮ่องเต้กเ็หน็ด้วย

ระหว่างที่ขบวนเดนิทางของบดิามารดาถกูลอบสงัหารนั้น ขณะที่บดิาเป็น

ฝ่ายเพลี่ยงพล�้าท่านอาจารย์เหยยีนหนงิมาช่วยไว้ได้ทนั หลงัจากจดัการมอืสงัหาร

หมดแล้วมารดาก็เกิดปวดท้องขึ้นมา มีอาการคล้ายจะตกเลือด ท่านอาจารย์ 

ช่วยรกัษาครรภ์ของมารดาไว้ทนั หลงัจากมารดาพกัฟ้ืนราวสองสปัดาห์ที่เมอืงเลก็

กลางทาง จงึจะเดนิทางกลบัจวนที่เมอืงหน้าด่าน ท่านอาจารยอ์าสาตดิตามขบวน

ไปส่งบดิามารดาที่จวนเพราะกลวัว่าจะมกีารลอบสงัหารเกดิขึ้นอกี การเดนิทาง

จากเมอืงหลวงมาเขตชายแดนนั้นกนิเวลายาวนานถงึสองเดอืน บดิาจงึสนทิสนม

กับท่านอาจารย์ เลยเอ่ยปากให้อาจารย์เป็นพ่อบุญธรรมของเสวี่ยเฟย เพราะ

ท่านอาจารย์ถือได้ว่าเป็นผู้มีพระคุณ อาจารย์ไม่ปฏิเสธจึงรับเสวี่ยเฟยเป็น 

ลูกบุญธรรม เมื่อส่งบดิามารดาถงึจวนแล้วท่านอาจารย์กล็ากลบัส�านกั เหน็ว่าที่

ส�านกัมปีัญหาด่วน

จากนั้นท่านอาจารย์ก็ไม่ได้ติดต่อมาอีกเลย จนกระทั่งเมื่อสี่เดือนก่อน 

บดิาพบท่านอาจารย์โดยบงัเอญิ จงึได้ขอให้ท่านอาจารย์รบันางเป็นศษิย์เพื่อสอน 

วรยุทธ์ไว้ป้องกนัตวั สองวนัให้หลงัก�าหนดการเดนิทางกม็าถงึ ทุกคนมาส่งนาง

หน้าจวน มารดาร้องไห้น�้าตาคลอโดยมบีดิากอดปลอบ เสยีวชงิถงึกบักลั้นน�้าตา

ไว้ไม่อยู่ พวกเดก็ๆ ของนางกม็าส่งเช่นกนั ทุกคนมสีหีน้าเศร้าหมอง สองแฝด

ถงึกบัร้องไห้ออกมา ส่วนหยงสอื นอกจากแววตาแอบเศร้าเมื่อมองมายงันาง แต่

ใบหน้ากพ็ลนับึ้งตงึยามสบตากบัไป๋เตี๋ย ส่วนศษิย์พี่ของนางนั้นกก็ระไร ยิ้มยั่ว 

หยงสืออยู่ได้ นางได้แต่คิดถึงอนาคต ชีวิตคงจะวุ่นวายน่าดู ยิ่งนึกถึงเรื่อง 

เมื่อคนืยิ่งเครยีด
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ก่อนออกเดนิทางคนืนั้นหยงสอืเข้ามาหานางในห้อง นอกจากจะพดูอาลยั

อาวรณ์นางแล้ว ยงัก�าชบัอย่าเข้าใกล้ศษิย์พี่ของนาง ทางที่ดอีย่ายุ่งเกี่ยวด้วยจะ

ดทีี่สุด บ้างก็ว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์ไม่น่าไว้ใจ สายตาหลุกหลิกเจ้าชู้อันตรายส�าหรับ

นาง บรรยายสรรพคุณของศิษย์พี่ประหนึ่งเป็นสหายสนิท ก�าชับนักหนาจน 

เสวี่ยเฟยหูชา นางได้แต่แอบทอดถอนใจพลางคดิอย่างตลกว่า ‘พี่ใหญ่ ถ้าท่านรู้

นสิยัศษิย์พี่ข้าขนาดนี้ ท่านมไิปเป็นภรรยาเขาเลยเล่า’ 

ในที่สุดนางก็ออกเดินทางมากับอาจารย์ตั้งแต่เช้าตรู่ ตอนนี้ก็หัวค�่าแล้ว 

ศิษย์พี่จึงเปิดโรงเตี๊ยมไว้สองห้อง ห้องเล็กส�าหรับนาง ส่วนห้องใหญ่ส�าหรับ 

ศษิย์พี่กบัอาจารย์นอนด้วยกนั

“เฟยเฟย นอนคนเดยีวได้ไหม หรอืจะให้ข้าไปนอนด้วยกไ็ด้นะ” ไป๋เตี๋ย 

ถามด้วยถ้อยค�าหยอกล้อ

“เอ่อ...พี่ไป๋ ข้านอนคนเดยีวได้สบายมากเจ้าค่ะ ท่านนอนกบัท่านอาจารย์

เถอะ จะได้คอยดูแลรบัใช้ท่านอาจารย์ด้วย”

“ฮ่าๆ ข้าล้อเล่นหรอก เจ้านี่ก็หาข้ออ้างได้ดีนะ แลดูท่านอาจารย์เป็น 

คนแก่ไปเลยเชยีว” ชายหนุ่มอดที่จะหวัเราะไม่ได้

ผวัะ 

“โอ๊ย ท่านอาจารย์ ท่านแกล้งข้า” ไป๋เตี๋ยกุมศรีษะพลางส่งสายตาเง้างอน

ให้เหยยีนหนงิ

“ไอ้เดก็ปากเสยี อย่าคดิว่าข้าไม่ได้ยนินะ พอๆ เลกิแกลง้เสวี่ยเฟยได้แล้ว 

อย่างไรนางกเ็ป็นลูกบุญธรรมข้า คนืนี้รบีนอน พรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้า เสวี่ยเฟย 

เจ้าพักผ่อนให้เต็มที่นะ เพราะการเดินทางที่เหลือเราต้องนอนกลางป่ากันแล้ว”  

เหยยีนหนงิดไุป๋เตี๋ย ก่อนจะหนัมาพูดกบัเสวี่ยเฟยด้วยน�้าเสยีงเอน็ด ูจนเสวี่ยเฟย

ได้แต่ลอบยิ้ม...ฮ่าๆ นางมคีนถอืหาง แล้วท่านอาจารย์กพ็านางเดนิขึ้นห้องพกั

“เชอะ ท่านอาจารย์ล�าเอยีง เห่อลูกสาว” ไป๋เตี๋ยได้แต่บ่นเบาๆ

“บ่นอะไรเจ้าเดก็นี่ ยงัไม่ขึ้นมาอกี” เหยยีนหนงิดุเสยีงเขยีว จนชายหนุ่ม

ต้องรบีเดนิตามไปอย่างรวดเรว็
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วนันี้เป็นวนัที่สามที่นางออกเดนิทาง เสวี่ยเฟยรูส้กึสนกุสนานตื่นตาตื่นใจ

เพราะไม่เคยออกมาเที่ยวไกลกว่าตลาด เรื่องการกินอยู่เสวี่ยเฟยไม่เดือดร้อน 

นกั

ดกึแล้วแต่เสวี่ยเฟยยงันอนไม่หลบั ถงึการเดนิทางครั้งนี้จะเปิดหูเปิดตา 

แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายามอยู่คนเดียวนางก็รู้สึกเหงาและคิดถึงคนที่จวนมาก อีก

ทั้งยังนึกท้อในโชคชะตา เสวี่ยเฟยเดินไปนั่งบนโขดหินริมน�้าตกพลางเด็ดใบไม้

มาเป่าเล่น เสยีงหวดีหววิเลก็ๆ ขบัขานออกมาเป็นท�านองเพลงที่เศร้าและโหยหา 

ร่างเลก็ที่นั่งบนโขดหนิ ผมด�ายาวสยายยามลมพดัผ่าน ชายผ้าพลิ้วไหวไปตาม

สายลม ภาพที่ปรากฏจงึเหมอืนเทพธดิาองค์น้อยซึ่งท�าให้ผูพ้บเหน็แทบลมืหายใจ

และละสายตาไปไม่ได้

หลังจากเป่าเพลงจบก็รู้สึกผ่อนคลายจึงคิดจะเดินกลับไปที่พัก แซดๆ  

เสวี่ยเฟยหนัไปยงัทศิทางที่ได้ยนิเสยีง แต่เมื่อเหน็ว่าเป็นใครนางกถ็อนหายใจด้วย

ความโล่งอก

“ไง เฟยเฟย นอนไม่หลบัหรอืถงึได้เดนิมาไกลขนาดนี้ มนัอนัตรายนะ” 

ไป๋เตี๋ยเดนิเข้ามานั่งข้างเสวี่ยเฟย

“ทหีลงัจะไปไหนกลางคนืดกึดื่นกเ็รยีกข้าไปด้วยได้นะศษิยน้์อง มศีษิยพ์ี่

ทั้งทหีดัใช้บ้างกไ็ด้” ชายหนุ่มหยอดมุกให้เสวี่ยเฟย

“คกิๆ พี่ไป๋ ท่านกพ็ูดเข้า ข้าแค่นอนไม่หลบั คดิถงึคนที่จวน ไม่รู้ป่านนี้

จะเป็นอย่างไรบ้าง”

“เป็นเรื่องปกต ิเจ้าอายุเพยีงเท่านี้ต้องจากจวนมาไกลย่อมต้องคดิถงึมาก

เป็นธรรมดา แต่เมื่อเจ้าเข้าส�านัก เจ้าจะมีศิษย์พี่และเพื่อนให้เจ้าเล่นคลายเหงา 

เจ้ากจ็ะชนิกบัมนัไปเอง เจ้ายงัดนีะเสวี่ยเฟย อย่างน้อยกม็คีนให้คดิถงึให้ห่วงหา 

ยังมีสถานที่ให้เจ้ากลับไป” ชายหนุ่มพูดปลอบจนอดนึกถึงเรื่องราวของตน 

ไม่ได้

“พี่ไป๋ ท�าไมท่านถึงพูดเช่นนั้น” เมื่อเสวี่ยเฟยได้ยินน�้าเสียงที่เศร้าของ 

ไป๋เตี๋ยจงึถามออกไปด้วยความเป็นห่วง

“ก่อนที่ข้าจะเจออาจารย์ ข้าเป็นเด็กก�าพร้า ท่านพ่อท่านแม่ข้าตายหมด
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แล้ว พวกท่านตายเพราะปกป้องข้า” ไป๋เตี๋ยพูดพร้อมรอยยิ้มเลก็ๆ ซึ่งในสายตา

เสวี่ยเฟยมนัช่างเศร้าเหลอืเกนิ จนนางอดที่จะถามไม่ได้

“ท่านอยากร้องไห้ไหม” ชายหนุ่มถงึกบัชะงกั ก่อนจะมองเสวี่ยเฟยด้วย

ความแปลกใจ

“ส�าหรบัข้า การร้องไห้ของบรุษุหรอืสตรไีม่ใช่สิ่งที่แสดงถงึความอ่อนแอ 

แต่เป็นการแสดงให้เหน็ว่าเรามคีวามรู้สกึ เรายงัมชีวีติ รกัเป็น เจบ็เป็น บางครั้ง

การที่เราอดกลั้นมากเกินไปมันก็ไม่ดีหรอก นานๆ ทีระบายออกมาบ้างก็ได้  

พี่ไป๋ ถึงในอดีตท่านจะไม่มีใคร แต่ตอนนี้ท่านมีอาจารย์ มีศิษย์น้อง ศิษย์พี่ 

ในส�านัก และมีข้าเพิ่มเข้ามาอีกคน เห็นไหมว่ารอบกายมีคนอยู่กับท่านมากแค่

ไหน คนเหล่านั้นคอืครอบครวัของท่าน ซึ่งนั่นกร็วมข้าด้วย หากท่านทุกข์ร้อน

ไม่สบายใจ หากไม่มใีครรบัฟังท่าน ขอให้ท่านมาระบายกบัข้า ข้าจะรบัฟังท่าน

เอง” เสวี่ยเฟยส่งยิ้มอ่อนโยนและสบตากบัไป๋เตี๋ยด้วยความจรงิใจ

“ฮ่าๆ นั่นสินะ ตัวข้าในอดีตกับตัวข้าในตอนนี้มันแตกต่างกัน เฟยเฟย 

เจ้ารูต้วัไหมว่าเจ้าเป็นคนที่แปลกและน่าสนใจ บางครั้งกพ็ดูราวกบัคนที่ผ่านร้อน

ผ่านหนาวมามาก ทั้งที่เจ้ายังเป็นเด็กอายุแปดขวบเท่านั้น” ชายหนุ่มมอง 

เสวี่ยเฟยด้วยแววตาค้นหา

“นั่นเป็นค�าชมใช่หรอืไม่ ข้าจ�ามาจากท่านแม่น่ะ ท่านแม่เคยพดูให้ฟังบ่อยๆ 

พี่ไป๋ ท่านนี่กข็ี้สงสยัจงั ดกึแล้วข้าว่าเรากลบัที่พกักนัดกีว่า เดี๋ยวท่านอาจารย์ตื่น

มาไม่เจอใครจะเป็นห่วง”

เสวี่ยเฟยพูดพลางลุกขึ้นยนื แต่ไป๋เตี๋ยไวกว่าช้อนตวัเสวี่ยเฟยขึ้นอุ้มแล้ว

ใช้วิชาตัวเบากลับไปที่พักอย่างรวดเร็ว เสวี่ยเฟยอุทานออกมาด้วยความตกใจ

พร้อมกบักอดรอบคอไป๋เตี๋ยไว้แน่น

“ฮ่าๆ ข้าว่าแบบนี้ถึงไวกว่านะเฟยเฟย” ไป๋เตี๋ยยิ้มเจ้าเล่ห์ เมื่อเห็น 

เสวี่ยเฟยกอดตนแน่นกก็ระชบัแขนให้แน่นกว่าเดมิ

เมื่อถึงที่พักไป๋เตี๋ยก็ปล่อยเสวี่ยเฟยลงด้วยความเสียดายในความนุ่มนิ่ม

และกลิ่นหอมอ่อนๆ ของสมุนไพรที่ตดิตวันางมา เสวี่ยเฟยรบีเดนิกลบัไปนอน

ที่นอนของตน โดยไม่ลมืที่จะกระทบืเท้าใส่ไป๋เตี๋ยจนร้องโอดโอย ชายหนุ่มเหน็
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เสวี่ยเฟยนอนหลับแล้วเขาก็ล้มตัวลงนอนบ้าง พลางจ้องมองแผ่นหลังของ 

เสวี่ยเฟยด้วยแววตาอ่อนโยน ‘เจ้าช่างน่าสนใจจรงิๆ เฟยเฟยของข้า’ ชายหนุ่ม

หลบัไปพร้อมกบัรอยยิ้ม

เดนิทางเข้าป่าอกีสองวนัเสวี่ยเฟยกม็าถงึหน้าผา ข้างล่างเป็นเหวลกึจน

นางมองด้วยความหวาดเสยีว

“ถงึแล้ว ทางเข้าส�านกัจนัทราโลหติของเรา”

“เอ๊ ท่านอาจารย์ ส�านกัเราอยู่ใต้หุบเขาหรอืเจ้าคะ แล้วเราจะลงไปอย่างไร” 

เสวี่ยเฟยถามด้วยความสงสยั

“ความลับ เดี๋ยวเจ้าก็รู้เอง ส่วนตอนนี้เราต้องรอเวลา เราจะพักที่นี่รอ

จนถงึกลางคนื ไป๋เตี๋ย เจ้าแจ้งคนในส�านกัแล้วใช่หรอืไม่”

“ขอรับท่านอาจารย์ หนิงอันคงจะออกมารับพวกเราได้ในตอนกลางคืน

ขอรับ” ชายหนุ่มตอบน�้าเสียงจริงจัง หลังจากเตรียมที่พักผ่อนเสร็จแล้ว 

เสวี่ยเฟยกส็ะกดิไป๋เตี๋ย

“พี่ไป๋ ท�าไมเราต้องรอให้ค�่าด้วยเล่า แถมต้องมคีนมารบัอกี”

“เฟยเฟย หากจะให้ตอบกต้็องพดูยาวเลยละ เอาคร่าวๆ นะ ทางเข้าส�านกั

เราจะเข้าออกได้ในวันที่พระจันทร์เต็มดวงเท่านั้น โดยต้องใช้คนเปิดค่ายกลถึง

สามคน เฉพาะขาเข้านะ ค่ายกลของเราจะอาศัยหมู่ดาวเป็นหลักในการวาง 

ค่ายกล มเีพยีงคนในส�านกัเท่านั้นที่รู้วธิกีารเข้าออก เมื่อเจ้าเข้าส�านกัเจ้ากจ็ะได้

เรยีนรู้เรื่องพวกนี้เอง ถ้าอยากดูวธิกีารแก้ค่ายกลกร็อดูคนืนี้แล้วกนั” ชายหนุ่ม

อธบิายให้เสวี่ยเฟยฟัง

“เจ้าค่ะ” เสวี่ยเฟยขานรับน�้าเสียงตื่นเต้น แล้วล้มตัวลงนอนรอเวลา  

ไป๋เตี๋ยหนัไปมองภาพนั้นด้วยความเอน็ดู




