
ผวัะ!

“โอ๊ย! พี่รัญตบผมท�ำไมครับ” ชำยหนุ่มวัยไม่น่ำจะเกินยี่สิบปีร้องขึ้น

เมื่อถูกฝ่ำมือบอบบำงแต่หนักหน่วงโบกเข้ำกลำงศีรษะแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย เขำ

เอำมือลูบบริเวณที่โดนโบก แล้วหันไปมองเจ้ำของฝ่ำมือที่นั่งอ่ำนหนังสืออยู่

ข้ำงๆ ด้วยใบหน้ำตูม

“ตั้งสมำธ”ิ อรญัญตำละสำยตำจำกหนงัสอืขึ้นมำมองคนข้ำงๆ แล้วพูด

ด้วยน�้ำเสยีงเยน็ ชำยหนุม่ขยบัตวัเลก็น้อย ก่อนจะกลบัไปตั้งสมำธกิบัหนงัสอื

วิชำกำรในมือต่อ อรัญญตำใช้หำงตำเหลือบดูปฏิกิริยำของเขำอีกครั้งแล้ว 

ดดีหูไปอกีทหีนึ่ง

“โอ๊ย! พี่รญั เดี๋ยวผมเสยีทรง”

“เธอแอบนนิทำฉนั นำยนนิ” เธอพูด ธนนิเบ้ปำกเมื่อถูกจบัได้

“แหม นดิๆ หน่อยๆ ปล่อยผมบ้ำงกไ็ด้นี่ครบั ผมจะท�ำอะไรคดิอะไร

พี่รญักร็ูท้นัตลอด บำงทมีนักอ็ดึอดันะครบั” เขำโอดครวญพลำงประท้วงเสยีง

หงุงหงิง ที่อรัญญตำใช้สกิลอ่ำนใจจับเท็จของนักจิตวิทยำอ่ำนเขำจนรู้ว่ำเขำ

แอบนินทำหญิงสำวในใจ และก่อนที่เธอจะพูดตอบโต้ก็ได้ยินเสียงประกำศ 

บทน�ำ
ชะตำอนำถ
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ดงัขึ้น

“ขอเชญิคุณธนนิ ศรวีเรนทร์ ที่ห้องสมัภำษณ์ที่สองค่ะ”

“ถงึควิผมแล้ว ไปนะครบั” ธนนิได้โอกำสหนจีำกกำรประทุษร้ำยของ 

อรญัญตำกร็บีลุกขึ้นเกบ็ของแล้วเดนิจำกไปอย่ำงรวดเรว็ อรญัญตำส่ำยหน้ำ

น้อยๆ แล้วก้มหน้ำอ่ำนหนงัสอืต่อ

วันนี้อรัญญตำพำธนิน น้องชำยต่ำงสำยเลือดมำสัมภำษณ์งำน ตอน

แรกเจ้ำตวักย็นืยนัหนกัแน่นว่ำจะมำคนเดยีว แต่ยงัไม่ทนัจะปิดประตบู้ำน เจ้ำ

ธนนิกด็นัลมืหยบิกระเป๋ำเอกสำรมำด้วย ล�ำบำกเธอต้องมำเป็นเพื่อน เพรำะ

ถ้ำแค่ยงัไม่ออกจำกบ้ำนยงัลมื เผลอๆ ตอนออกไปแล้วอำจจะลมืเส้นทำงไป

เลยกเ็ป็นได้ 

อรญัญตานั่งอ่านหนงัสอืรอประมาณสกัครึ่งชั่วโมง ธนนิกเ็ดนิออกมา

จำกห้องสมัภำษณ์ด้วยแววตำที่เตม็ไปด้วยชยัชนะ

ชำยหนุ่มเดนิมำนั่งข้ำงๆ เธอ อรญัญตำเอ่ยถำมทนัท ี“เข้ำงำนเมื่อไร”

ธนนิฉกียิ้มกว้ำง “แค่เหน็หน้ำผมกร็ู้เลยสนิะ วนัมะเรื่องครบั เงนิคดิ

เป็นรำยชั่วโมง ชั่วโมงละร้อยสบิห้ำบำท ไม่รวมโอทกีบัเบี้ยขยนั”

เธอพยกัหน้ำ เกบ็หนงัสอืแล้วลุกขึ้นยนื “ออื... กลบั”

ธนนิท�ำหน้ำเหวอ “แค่เนี้ย? ไม่มฉีลอง? ไม่มอีะไร”

อรญัญตำเลกิคิ้ว “ฉลองเหรอ”

“ผมได้งำนแล้ว งำนแรกในชวีติด้วย ฉลองกบัผมหน่อยสคิรบั”

“เอำไว้ได้เงนิเดอืนเดอืนแรกก่อนดกีว่ำไหม ฉลองตอนนั้นกไ็ด้... ถ้ำเธอ

ท�ำงำนครบเดอืนน่ะนะ” เธอเหล่ตำมองน้องชำยต่ำงสำยเลอืด ธนนิท�ำหน้ำยู่

“พี่รญัอะ!”

“กลบัเถอะ เหน็เธอท�ำหน้ำอย่ำงนั้นแล้วคนัมอืมำกเลย” อรญัญตำพูด 

แล้วเดินออกจำกตึกโดยมีธนินเดินตำมหลังออกมำจนถึงลำนจอดรถ แต่ยัง

ไม่ทนัไปถงึรถกไ็ด้ยนิเสยีงนี้เสยีก่อน...
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“อย่ำเข้ำมำนะเว้ย พ่อฟันคอขำดนะเว้ย”

ทั้งคู่หันไปยังทิศทำงของเสียง ก็เห็นว่ำดังมำจำกทำงด้ำนหลังของตึก 

จำกตรงนี้ทั้งคู่เหน็คนหลำยสบิคนพร้อมกบัต�ำรวจก�ำลงัวิ่งไปทำงต้นเสยีง

“น่ำสนใจ พี่รญั... ไปดูกนั” ธนนิเอ่ยชวน

“ฮะ?! เดี๋ยวนะ” อรญัญตำยงัไม่ทนัจะปฏเิสธกโ็ดนธนนิดงึมอืไปเสยี

ก่อน

อรัญญตำโดนลำกมำถึงลำนกว้ำงหลังตึกที่เต็มไปด้วยไทยมุงและ

ต�ำรวจอกีนบัสบิ พร้อมกบัได้ยนิเสยีงโวยวำยดงัมำจำกตรงกลำงวงลอ้ม ธนนิ 

พำอรัญญตำแหวกเหล่ำไทยมุงเข้ำไปอยู่แถวหน้ำ จนกระทั่งภำพปรำกฏแก่

สำยตำของทั้งคู่ ตรงกลำงนั้นอรญัญตำเหน็ชำยวยักลำงคนคนหนึ่งใช้มดีเล่ม

ยำวจ่อคอเดก็หญงิตวัน้อยวยัประมำณห้ำขวบที่ก�ำลงัร้องไห้จ้ำในอ้อมแขน โดย

มเีหล่ำต�ำรวจคอยกล่อมอยู่

‘เมำยำชวัร์’

อรญัญตำมองชำยวยักลำงคนแล้วคดิในใจ เหน็ภำพแบบนี้คดิว่ำใครๆ 

ก็น่ำจะเดำได้ ยิ่งกับนักจิตวิทยำอย่ำงเธอ แค่มองก็รู้เหตุกำรณ์ชัดเจนโดย 

ไม่ต้องให้ใครเล่ำให้ฟัง อรัญญตำมองซ้ำยมองขวำแล้วแหวกไทยมุงแยกไป 

อกีทำง

“พี่ครบั ลุงคนนั้นเขำเป็นอะไรครบั” ธนนิถำม ไม่ได้สงัเกตเลยว่ำคน

ที่มำด้วยกนัตอนนี้หำยต๋อมไปแล้ว

ชำยคนที่ถกูถำมหนัมำตอบธนนิ “อ๋อ... ลงุแกเมำยำ แล้วกค็ลั่งจบัหลำน

สำวตวัเองไปเป็นตวัประกนั นี่กย็งัไม่รู้เลยว่ำลุงแกต้องกำรอะไร”

“อ๋อ...” ธนนิถงึบำงอ้อ แต่แล้วกต้็องท�ำหน้ำหย ีสดูจมกูดมฟดุฟิด “แล้ว

นี่มนั... กลิ่นอะไรอะครบั... กลิ่นเหมอืน...”

“ขี้...” ชำยคนเดมิตอบพร้อมกบัชี้ไปด้ำนหลงัชำยเมำยำ “เขำก�ำลงัเปิด

บ่อดูดส้วม ยงัดูดไม่เสรจ็เลย เจอลุงเมำยำก่อน”

ทำงด้ำนอรัญญตำที่เดินมำอีกทำง หญิงสำวเดินอ้อมผ่ำนไทยมุงมำ 
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ตรงบริเวณด้ำนหลังของชำยเมำยำ แล้วค่อยๆ เขยิบเข้ำไปให้ใกล้มำกที่สุด 

โดยพยำยำมไม่ให้ชำยวัยกลำงคนรู้ตัว ส่วนมือก็ปิดจมูกไปด้วย จนในที่สุด

เธอก็เข้ำไปยืนอยู่ด้ำนหลังชำยเมำยำได้ส�ำเร็จ หญิงสำวเอำนิ้วสะกิดไหล่ข้ำง

หนึ่ง ชำยเมำยำหนัมำหำเธอด้วยสหีน้ำสงสยั อรญัญตำไม่พดูพร�่ำท�ำเพลง เงื้อ

หมดัขวำฮุกเข้ำหน้ำของชำยเมำยำทนัที

ตุ้บ!

ร่ำงของตำลุงเมำยำผู้น่ำสงสำรล้มลงแน่นิ่งกับพื้นเพรำะสลบเหมือด

กลำงอำกำศ ท่ำมกลำงสำยตำตกตะลงึของบรรดำไทยมงุและต�ำรวจ อรญัญตำ

ดดันิ้วมอืแล้วค่อยๆ เดนิถอยหลงัออกมำ

“จบเรื่องแล้ว... ไปละ ฮุบ...”

เผละ!

“เฮ้ย!” เหล่ำไทยมุงร้องออกมำด้วยควำมตื่นตกใจยิ่งกว่ำตอนคนเมำ

ยำเสียอีก เมื่อพวกเขำเห็นหญิงสำวที่เพิ่งจะช่วยชีวิตเด็กหญิงคนหนึ่งไว้เดิน

สะดุดเท้ำตวัเองตกลงไปในบ่อ... เอ่อ... บ่ออุจจำระที่ยงัดูดไม่เสรจ็

“เฮ้ย! พี่รญั! ช่วยด้วยครบั! พี่ผมตกบ่อขี้ ช่วยด้วย!” ธนนิร้องดงัลั่น

ด้วยควำมตกใจ

แต่คนที่ตกใจที่สุดไม่ใช่เหล่ำไทยมุงหรือต�ำรวจ แต่เป็นอรัญญตำที่ 

สติร�ำลึกได้แล้วว่ำตัวเองตกลงไปในบ่ออะไร อนิจจำ... ใครเล่ำจะคำดคิดว่ำ

นักจิตวิทยำอนำคตรุ่งโรจน์ที่ฝึกศิลปะป้องกันตัวจนช�่ำชองอย่ำงเธอจะเดิน

สะดุดเท้ำตัวเองจนตกบ่ออุจจำระ กลิ่นอันสุดแสนจะบรรยำยไหวพร้อมกับ

เนื้อเหลวๆ หนืดๆ ไหลทะลักเข้ำมำทั้งทำงปำกและจมูก น�ำพำให้เธอคิดถึง

สภำพตวัเองในตอนนี้ แม้เธอจะรอดชวีติไปได้ แล้วเธอจะเอำหน้ำไปสู้ใครได้

อกี หนัไปทำงไหนกค็งจะได้ยนิแต่เสยีงคนเล่ำลอืถงึเรื่องวนันี้ เธอคงทนอบัอำย

ไม่ได้ อย่ำกระนั้นเลย ตำยเสียแต่ตอนนี้ เธอจะได้ไม่ต้องมำทนสู้หน้ำใคร 

ให้อบัอำย 

อรญัญตำนกึถงึภำพครอบครวัที่อบอุ่น หน้ำที่กำรงำนที่รุ่งโรจน์ และ
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สุดท้ำยที่เธอห่วงที่สุดคอืเจ้ำลคักี้ เจ้ำสุนขัอลำสกนัแสนรู้ตวัโปรด ที่จำกนี้ไป

เธอคงไม่ได้อยู่ดูแลมันอีกแล้ว อรัญญตำคิดพร้อมกับลมหำยใจสุดท้ำยที่

ค่อยๆ หมดลง

ลำก่อน... โลกแสนรกั



หนึ่ง
ค�ำท�ำนำยจำกสรวงสวรรค์

ณ ดนิแดนแห่งหนึ่งที่มเีนื้อที่กว้างใหญ่มหาศาล อดุมสมบรูณ์ไปด้วย

ทรพัยำกรธรรมชำต ิเฉยีน ลั่ว หำน เฟย ชำง ถำน และยนิ แคว้นใหญ่เจด็

แคว้นแบ่งดินแดนกันปกครองแต่ละพื้นที่ มีภูมิอำกำศ ทรัพยำกรและ

เอกลักษณ์เฉพำะตัวแตกต่ำงกันออกไป แคว้นแต่ละแคว้นปกครองด้วย

ระบอบสมบูรณำญำสทิธริำชย์ โดยมโีอรสสวรรค์คอืฮ่องเต้เป็นประมุข 

ด้ำนทศิเหนอืคอืดนิแดนที่รำบสูงอนัหนำวเหนบ็ แคว้นลั่ว ดนิแดนแห่ง

โอสถสมุนไพรที่หำยำก ด้ำนตะวันออกนั้นเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยป่ำไม้อัน

อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นเขตที่ตั้งของแคว้นเฉยีน ขึ้นชื่อเรื่องพชืพรรณธญัญำหำร

และกำรเกษตร ด้ำนตะวนัตกคอืแคว้นชำง ทำงผ่ำนสู่ป่ำอำถรรพ์ เป็นแคว้น

ที่มชีำวยุทธ์มำกฝีมอืรวมตวักนัอยูม่ำกที่สดุ ทศิตะวนัตกเฉยีงใต้คอืแคว้นถำน 

ดนิแดนแห่งกำรศกึษำ ปัญญำควำมรู้ ทศิใต้คอืแคว้นยนิ อำณำจกัรเดยีวที่

ติดทะเล เต็มไปด้วยอำหำรทะเลหำยำกรำคำแพง ทิศตะวันออกเฉียงใต้คือ

แคว้นเฟย ดนิแดนแห่งเครื่องประดบัอญัมณแีละเสื้อผ้ำอำภรณ์ และสุดท้ำย

คอืแคว้นหำน แคว้นที่ใหญ่ที่สดุ ด้วยควำมที่แคว้นหำนมชีำยแดนตดิกบัแคว้น

เพื่อนบ้ำนเกือบจะทุกแคว้น ท�ำให้แคว้นหำนเป็นศูนย์กลำงแห่งกำรค้ำ บวก
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กบัชยัภมูอินัแปลกประหลำด คอืเป็นรปูกรวยคว�่ำ ชำยแดนเป็นที่รำบ แต่ตรง

กลำงแคว้นเป็นสถำนที่ตั้งของวงัหลวงนั้นกลบัเป็นเทอืกเขำสูงตระหง่ำน ยำก

ต่อกำรบุกโจมตี ส่งผลให้แคว้นหำนกลำยเป็นแคว้นที่มีอ�ำนำจสูงสุดไปโดย

ปริยำย โดยเฉพำะเมื่อแคว้นหำนในรัชสมัยปัจจุบันถูกปกครองด้วยฮ่องเต ้

ผู้องอำจ เกรยีงไกร และสง่ำงำม...

ตกึ! ตกึ! ตกึ!

“ฝ่ำบำทพ่ะย่ะค่ะ! ฝ่ำบำทพ่ะย่ะค่ะ!”

เสียงฝีเท้ำหนักๆ และเสียงตะโกนเรียกของขันทีคู่ใจที่อยู่หน้ำห้อง 

สรงน�้ำท�ำให้คนที่ก�ำลงัใช้มอืดนัดั้งของตวัเองขึ้นเพื่อเลม็ขนจมูกอยู่หน้ำกระจก

ต้องจิ๊ปำกอย่ำงรู้สกึร�ำคำญ

“ฝ่ำบำท! เช้ำนี้มปีระชมุนะพ่ะย่ะค่ะ” เสยีงเรยีกโหยหวนที่ยงัดงัไม่หยดุ

ท�ำให้ชำยหนุ่มกลอกตำแล้วหนัไปตะโกนกลบับ้ำง

“รอประเดี๋ยว!” เขำวำงมดีเล่มเลก็ลงหน้ำกระจกก่อนจะสั่งจมูกเอำขน

ออกทลีะข้ำง จำกนั้นกล็ุกไปแต่งตวั เขำไม่เคยให้นำงก�ำนลัมำแต่งตวัให้หรอื

มำคอยปรนนบิตัติอนอำบน�้ำ เพรำะเขำต้องกำรควำมเป็นส่วนตวั ชำยหนุม่เริ่ม

จำกสวมฉลองพระองค์สดี�ำซึ่งเป็นสปีระจ�ำแคว้น ปักทองค�ำฟ่ันลำยมงักรสเีงนิ 

ตำมด้วยเกี้ยวหยกด�ำประดบัม่ำนไข่มุกด�ำ เมื่อเสรจ็แล้วฮ่องเต้หนุ่มกเ็ดนิมำ

ตรวจควำมเรยีบร้อยหน้ำกระจก ยกมอืขึ้นปิดปำกกระแอม ก่อนจะเอำมอืไพล่

หลงัแล้วท�ำสหีน้ำนิ่งเฉย ดวงตำแผ่ประกำยอ�ำนำจของผู้เป็นฮ่องเต้

“ข้ำ... ฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่” พูดจบกย็ิ้มมุมปำก มองใบหน้ำหล่อเหลำของ

ตนในกระจกอย่ำงพอใจ

“ฝ่ำบำท” เสยีงเรยีกที่ดงัมำอกีครั้งท�ำให้ฮ่องเต้หนุ่มท�ำหน้ำเบื่อโลก เขำ

มองตวัเองในกระจกอกีครั้งก่อนจะค่อยๆ ก้ำวเดนิออกไปจำกห้องสรงน�้ำด้วย

กริยิำงดงำมไร้ที่ติ
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หน้าห้องสรงน�า้ ต�าหนกัจนิเทยีน

หู่กงกง ขันทีวัยชรำประจ�ำพระองค์ก�ำลังเดินวนไปวนมำท�ำท่ำกระสับ

กระส่ำยเมื่อเหน็ว่ำผ่ำนไปครึ่งชั่วยำมแล้วฮ่องเต้กย็งัไม่เสดจ็ออกมำสกัท ีป่ำน

นี้พวกขุนนำงวัยหง�ำเหงือกที่อยู่ในโถงว่ำรำชกำรคงยืนรอจนเป็นลมไปหมด

แล้วกระมงั หูก่งกงหนัไปมองด้ำนหลงัของตนเองเมื่อได้ยนิเสยีงฝีเท้ำแผ่วเบำ 

พอรู้ว่ำเป็นฮ่องเต้ เขำกป็ระสำนมอืค�ำนบัทนัที

“ฝำ่บำ...” หู่กงกงหบุปำกฉบัทนัทเีมื่อเหน็นำยตนตวดัสำยตำเยน็เฉยีบ

ใส่ก่อนจะเดนิออกไป ขนัทผีูน่้ำสงสำรได้แต่ยกแขนเสื้อขึ้นมำซบัเหงื่อแล้วเดนิ

ตำมไป

ปัง!

เสียงบำนประตูไม้ขนำดสองช่วงตัวคนที่ถูกเปิดออกอย่ำงแรง ท�ำให้

เหล่ำขบวนเสดจ็ที่รออยู่หน้ำต�ำหนกัต่ำงสะดุ้งจนตวัโยน เมื่อเหน็ฮ่องเต้เสดจ็

ออกมำด้วยสพีระพกัตร์เรยีบตงึ บ่งบอกถงึพระอำรมณ์ที่ขุ่นมวั ทุกคนห่อตวั

ลงอย่ำงหวำดๆ พลำงค่อยๆ เหลอืบตำไปมองบำนประตูต�ำหนกัทั้งสองบำนที่

ทั้งใหญ่ทั้งหนกั ก่อนจะกลนืน�้ำลำยอย่ำงพร้อมเพรยีงกนัโดยไม่ได้นดัหมำย

ประตใูหญ่ขนำดนั้นยงัทรงกระชำกเปิดออกมำอย่ำงง่ำยดำย ถ้ำเปลี่ยน

จำกบำนประตูเป็นพวกเขำคนใดคนหนึ่ง

ควำมคิดนั้นยิ่งท�ำให้ทุกคนตัวงอคอหดเข้ำไปอีก นำงก�ำนัลหน้ำเกี้ยว

เอื้อมมือไปเลิกม่ำนออกด้วยมือที่ยังสั่นไม่หำย ฮ่องเต้หนุ่มก้ำวขึ้นไปนั่งใน

เกี้ยวหลงัใหญ่ด้วยสหีน้ำที่ยงัคงตงึไม่หำย พอม่ำนประตเูกี้ยวปิดลงไม่นำนนกั 

หู่กงกงที่อยู่ด้ำนนอกกต็ะโกนให้สญัญำณ

“เคลื่อนขบวนได้!”

เมื่อขบวนเสด็จเคลื่อนที่ ฮ่องเต้ที่นั่งหน้ำนิ่งมำตลอดก็ท�ำตำเหลือก 

พร้อมกบัยกแขนสองข้ำงมำแนบอกแล้วคูต้วัลงเมื่อรูส้กึถงึกล้ำมเนื้อแขนที่เริ่ม

ปวดเกร็ง แม้ปกติเขำจะฝึกวิชำยุทธ์จนช�ำนำญแล้ว แต่กำรที่อยู่ดีๆ เขำไป

กระชำกบำนประตูไม้หนกัออกโดยไม่คดิ กท็�ำให้เขำต้องเผชญิควำมเจบ็ปวด
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แบบนี้อย่ำงเลี่ยงไม่ได้ ชำยหนุ่มนวดแขนทั้งสองข้ำงสลับกันไปมำจนมีควำม

รู้สกึว่ำเกี้ยวเคลื่อนช้ำลง เขำจงึรูว่้ำบดันี้ขบวนเสดจ็ใกล้จะถงึโถงว่ำรำชกำรแล้ว 

ฮ่องเต้หนุ่มต้องรบีจดัเสื้อผ้ำหน้ำผมและท่ำนั่งให้เรยีบร้อย

ภายในโถงว่าราชการ

เหล่ำขุนนำงน้อยใหญ่ทั้งหลำยก�ำลังพูดจำปรำศรัยกันด้วยสีหน้ำบ้ำง 

ก็เคร่งเครียด บ้ำงก็สดใส เพื่อรอเวลำให้ฮ่องเต้ของพวกตนเสด็จมำ องค์ 

เหนอืหวัของพวกเขำเป็นผู้ที่ไม่เคยตรงเวลำอยู่แล้ว บำงครั้งสำยเกอืบชั่วยำม 

แต่บำงครั้งก็มำก่อนเวลำนัดเกือบสองชั่วยำม แม้กระทั่งหู่กงกงผู้เป็นขันท ี

คนสนทิกไ็ม่เคยเดำพระทยัถูก พวกเขำจงึท�ำได้แค่มำตรงเวลำที่นดัไว้เท่ำนั้น

“ฝ่ำบำทเสดจ็แล้ว”

เสียงหู่กงกงขำนประกำศ เหล่ำขุนนำงรีบเรียงแถวเข้ำที่ของตนให้

เรยีบร้อย เสยีงฝีเท้ำแผ่วเบำท�ำให้เหล่ำขุนนำงหลุบตำลงต�่ำเพรำะไม่กล้ำมอง 

เมื่อฮอ่งเตเ้สดจ็ไปประทบับนบลัลงัก์แล้ว พวกเขำทั้งหมดกย็กมอืขึ้นประสำน 

คุกเข่ำกล่ำวถวำยบงัคมทนัที

“ถวำยบงัคมฝ่ำบำท ขอจงทรงพระเจรญิหมื่นปี หมื่นๆ ปี”

“ลุกขึ้น”

“ขอบพระทยั”

คนบนบัลลังก์กวำดตำมองเหล่ำขุนนำงด้วยสำยตำเรียบเฉยแล้วพูด 

“วนันี้ข้ำมำช้ำไปหน่อย หวงัว่ำพวกท่ำนคงจะไม่ถอืสำ”

ขนุนำงทั้งหลำยสมัผสัได้ถงึแรงกดดนัมหำศำลจำกคนเบื้องบนกไ็ด้แต่

ตัวสั่น ถึงพระองค์จะเสด็จมำสำยเพียงใด แต่ใครเล่ำจะอำจหำญกล้ำถือสำ

หำควำมกับฮ่องเต้แห่งแคว้นหำน หำนเฮยเสอ ผู้ที่ได้ชื่อว่ำโหดเหี้ยมและ 

เดด็ขำดที่สุดในแผ่นดนิ

“ฝะ...ฝ่ำบำททรงมีพระรำชกรณียกิจมำกมำย เวลำเพียงเท่ำนี้ หำ 

ท�ำให้พวกกระหม่อมเดอืดร้อนอนัใดไม่” หนึ่งในเหล่ำขนุนำงกรำบทลู เมื่อเหน็
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สพีระพกัตร์ที่ผ่อนคลำยลงพวกเขำทั้งหมดกเ็ริ่มยิ้มออกมำได้บ้ำง

“เอำเถอะ... เข้ำเรื่องส�ำคญัของวนันี้ดกีว่ำ”

จ้ำนชงิสง มหำเสนำบดฝ่ีำยขวำ ขุนนำงผู้ที่ใกล้ชดิฮ่องเต้ที่สุดก้ำวออก

มำด้ำนหน้ำแล้วกรำบทูล “ทูลฝ่ำบำท วันนี้ไม่มีข้อรำชกำรที่ส�ำคัญเร่งด่วน 

พ่ะย่ะค่ะ แต่ว่ำท่ำนโหรำจำรย์เหว่ยซีมีเรื่องส�ำคัญจะทูล... เกี่ยวกับเรื่อง 

ของฮองเฮำพ่ะย่ะค่ะ” สิ่งที่จ้ำนชงิสงพูดท�ำให้เกดิเสยีงฮอืฮำในหมู่ขุนนำง 

หำนเฮยเสอขมวดคิ้วเลก็น้อย เรื่องของฮองเฮำแห่งแคว้นหำนนี้นบัว่ำ

เป็นเรื่องประหลำดที่น่ำพศิวงอย่ำงหนึ่ง เพรำะในสมยัรชักำลของฮ่องเต้หำน-

เฮยเสอ ไม่ว่ำสตรคีนใดกต็ำมที่ขึ้นมำด�ำรงต�ำแหน่งฮองเฮำ ล้วนต้องจบชวีติ

ลงอย่ำงไม่มสีำเหตุทั้งสิ้น รำวกบัว่ำอยู่ดีๆ  กต็ำยไปเสยีอย่ำงนั้น ตั้งแต่ฮ่องเต้

หำนเฮยเสอขึ้นเสวยรำชสมบัติ จนกระทั่งถึงตอนนี้มีสตรีเคยด�ำรงต�ำแหน่ง

ฮองเฮำมำแล้วทั้งสิ้นหกคน แต่ไม่มฮีองเฮำพระองค์ใดเลยที่ด�ำรงต�ำแหน่งได้

เกนิสำมเดอืน

หำนเฮยเสอได้มอบหมำยให้เหว่ยซี โหรำจำรย์อำวุโสประจ�ำรำชส�ำนัก

ช่วยท�ำนำยสิ่งที่เกิดขึ้นว่ำมีสำเหตุมำจำกอะไร สิ่งที่โหรำจำรย์เฒ่ำบอกกับ

ฮ่องเต้และเหล่ำขนุนำงกค็อื ต�ำแหน่งฮองเฮำในพระองค์ที่แท้จรงินั้นถูกสวรรค์

ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำนบัพนัๆ ปีแล้ว สตรทีี่จะเป็นฮองเฮำได้ต้องเป็นผู้ที่สวรรค์

ก�ำหนดไว้ หำกไม่ใช่ สตรผีู้นั่งบลัลงัก์กจ็ะต้องทณัฑ์จำกสวรรค์จนตำย นั่น

เป็นค�ำท�ำนำยที่เหว่ยซเีคยพูดไว้ ผ่ำนมำห้ำปีแล้ว กไ็ม่เคยมขี่ำวอะไรออกมำ

อกี กำรที่เหว่ยซอีอกมำพูดครำวนี้ จะต้องมเีรื่องที่น่ำสนใจเป็นแน่

เหว่ยซี โหรำจำรย์ประจ�ำรำชส�ำนักในวัยแปดสิบเศษ รูปร่ำงผอมบำง 

ไว้หนวดเครำสีขำวยำวจดเอวก้ำวออกมำด้ำนหน้ำ ประสำนมือแล้วกรำบทูล 

“ทูลฝ่ำบำท...” เสียงของเหว่ยซีท�ำให้คนอื่นๆ เงียบลงเพื่อฟังสิ่งที่เขำจะพูด 

“เมื่อคืนก่อนกระหม่อมพบว่ำมีดวงดำวสีฟ้ำสุกสกำวดวงหนึ่งปรำกฏอยู่เคียง

ข้ำงดำวประจ�ำพระองค์ กระหม่อมเลยตรวจดชูะตำของแคว้นหำนและกำรโคจร

ของดวงดำว ท�ำให้กระหม่อมได้ทรำบว่ำ...”
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ตอนนี้เหล่ำบรรดำขนุนำงในโถงว่ำรำชกำรต่ำงพำกนัจดจ่ออยูท่ี่โหรำจำรย์ 

เหว่ยซ ีจนไม่มใีครสงัเกตเหน็เลยว่ำบดันี้ฮ่องเต้ที่ประทบับนบลัลงัก์มงักรก�ำลงั

หน้ำซดี เหงื่อหยดข้ำงขมบัติ๋งๆ

‘ไม่ อย่ำพูดนะ’

“บดันี้... สตรใีนค�ำท�ำนำย ว่ำที่ฮองเฮำที่แท้จรงิของแคว้นหำน... ได้มำ

เยือนแผ่นดินแล้วพ่ะย่ะค่ะ” ค�ำกรำบทูลของเหว่ยซีท�ำให้เกิดเสียงฮือฮำขึ้น 

อกีครั้ง

หำนเฮยเสอยืดตัวตรง พระสุรเสียงที่ตวัดขึ้นสูงท�ำให้หมู่คนเบื้องล่ำง

ล้วนตวัแขง็ ยกเว้นเหว่ยซ ี“ท่ำนแน่ใจหรอื”

“กระหม่อมแน่ใจพ่ะย่ะค่ะ สตรใีนค�ำท�ำนำยได้ปรำกฏตวัขึ้นแล้วอย่ำง

แน่นอน” เหว่ยซยีนืยนั

“แต่ท่ำนเหว่ยซ ีสตรทีั่วทั้งเจด็แคว้นนั้นมมีำกมำยนกั พวกเรำจะรู้ได้

อย่ำงไรเล่ำว่ำคนไหนคอืสตรใีนค�ำท�ำนำยตวัจรงิ” เยี่ยจนิหลำง มหำเสนำบดี

ฝ่ำยซ้ำยที่ฟังอยู่อกีด้ำนเอ่ยถำมอย่ำงสงสยั เหว่ยซหีนัไปมองแล้วพยกัหน้ำ

“ท่ำนถำมได้ดยีิ่ง สตรทีี่สวรรค์เลอืกนั้นหำได้เหมอืนคนธรรมดำไม่ จำก

ที่ข้ำได้ท�ำนำย นำงผูน้ั้นจะต้องประกอบไปด้วยลกัษณะพเิศษแปดประกำรคอื...

หนึ่งผมสไีม้จื่อเถงิเหลอืบทองล�้ำ	 สองตำน�้ำอ�ำพนัแวววำวใส

สำมเรอืนกำยอ่อนรำวแก้วเจยีระไน	 สี่นั้นไซร้ผวิพรรณผ่องดงัมุกดำ

ห้ำปัญญำเฉยีบแหลมทรงควำมรู้	 หกนั้นดูกริยิำสง่ำไฉน

เจด็น�้ำเสยีงเยอืกเยน็ดงัชลำลยั	 แปดสุดท้ำยรู้จติใจทุกผู้นำม”

เมื่อเหล่ำขนุนำงได้ฟังค�ำท�ำนำยถงึลกัษณะของนำงผูน้ั้นแล้ว ต่ำงพำกนั

วพิำกษ์วจิำรณ์ยกใหญ่ ส่วนมำกจะเป็นไปในทำงไม่เชื่อว่ำจะมสีตรทีี่มลีกัษณะ

เช่นนั้นอยู่จริง ในขณะที่ทุกคนก�ำลังถกเถียงกันนั้นพลันก็ต้องเงียบลงทันท ี

เมื่อได้ยนิเสยีงคนบนบลัลงัก์ถอนหำยใจแผ่วเบำ
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หำนเฮยเสอกวำดตำมองบรรดำขุนนำงทั่วห้องแล้วพูด “เช่นนั้นข้ำฝำก

พวกท่ำนตำมหำนำงด้วยกแ็ล้วกนั ข้ำจะรบีไปท�ำธุระส�ำคญั”

หำนเฮยเสอลุกขึ้นแล้วเดินออกจำกโถงว่ำรำชกำรไปทันทีโดยไม่มีใคร

กล้ำทักท้วง เมื่อออกจำกโถงว่ำรำชกำรมำได้ หำนเฮยเสอก็รีบใช้วิชำตัวเบำ

หลบเข้ำมุม แล้วเหนิกำยออกจำกที่นั่นด้วยควำมเรว็ที่ไม่มใีครมองทนั ปล่อย

ให้หู่กงกง เหล่ำนำงก�ำนัล องครักษ์ และขบวนเสด็จรอเก้ออยู่หน้ำโถงว่ำ

รำชกำร... ท่ำมกลำงแดดร้อนๆ

หานเฮยเสอรบีใช้วชิาตวัเบาเดนิทางกลบัมาที่ต�าหนกัของตน ก่อนจะ

เปลี่ยนชุดมังกรออกแล้วหยิบเสื้อผ้ำอีกชุดหนึ่งที่ท�ำจำกเนื้อผ้ำชั้นคุณภำพซึ่ง

เขำแอบหูก่งกงซื้อมำซ่อนไว้สวมด้วยควำมเรว็แสง จำกนั้นกห็ยบิดำบมำสะพำย 

ตำมด้วยหยิบตั๋วเงินและถุงเงินสดถุงใหญ่มำยัดไว้ตำมตัว ตอนนี้จำกฮ่องเต้ 

ผู้สูงศักดิ์ กลำยเป็นคุณชำยจอมยุทธ์หน้ำตำหล่อเหลำคนหนึ่งไปแล้วอย่ำง

สมบูรณ์แบบ

ซี่ๆ ๆ

เสียงซี่แผ่วเบำดังมำจำกมุมอับของห้องท�ำให้หำนเฮยเสออมยิ้ม ก่อน

จะหนัไปมองต้นเสยีง “เสี่ยวเสอ มำด้วยกนัส”ิ

หำนเฮยเสอเปิดหน้ำต่ำงบำนหนึ่งแล้วปีนออกมำ ทั้งนั้นก่อนจะปิดลง

เหมอืนเดมิ เขำกห็นัไปมองทำงทศิที่ตั้งโถงว่ำรำชกำร พลำงพูดเสยีงแผ่วเบำ 

“สตรลีกัษณะแปลกประหลำดเช่นนั้นไม่มจีรงิหรอก พวกเจ้ำตำมหำกนัไปแล้ว

กนั ข้ำมธีุระ คงต้องไปจดักำรสกัหน่อย” หำนเฮยเสอฉกียิ้มหลอนๆ ก่อนจะ

ใช้วชิำตวัเบำเหนิกำยออกจำกวงัหลวงไป

ทางด้านของหู่กงกง

“ฝ่ำบำท”

“ฝ่ำบำทพ่ะย่ะค่ะ!”



Little Wiccan
17

ตอนนี้หู่กงกงก�ำลังควบคุมเหล่ำนำงก�ำนัลและองครักษ์ที่ตำมหำนำย

เหนอืหวัของตน ซึ่งทรงหำยต๋อมไปที่ใดมอิำจทรำบได้ ยิ่งผ่ำนไปนำนขนัทเีฒ่ำ

ยิ่งร้อนใจ ฮ่องเต้ของเขำยิ่งหลงทำงง่ำยอยู่ด้วย เมื่อครำวที่แล้วประทับที่

อุทยำนอยู่ดีๆ  กลบัไปโผล่ที่ท้องพระคลงัเสยีได้ หำกครำวนี้พระองค์ทรงหลง

ทำงไปตกบ่อของเสยีหรอืไปทุ่งกบัดกั เขำคงต้องกลั้นใจตำยเป็นแน่แท้

“พวกเจ้ำช่วยกนัหำเรว็ ตรงนั้นด้วย! ใต้พุม่ไม้นั่นมไีหม ในบ่อน�้ำด้วย! 

บนเพดำนต�ำหนกัล่ะ...” หูก่งกงตะโกนสั่ง ในใจรูส้กึร้อนรุม่ด้วยควำมเป็นห่วง

เจ้ำชีวิต ขันทีเฒ่ำครวญเสียงสั่น “ฝ่ำบำท... ทรงหลงทำงไปไหนอีกแล้วนะ 

พ่ะย่ะค่ะ”



สอง
ชีวิตใหม่

“สองร้อย”

“เก้ำสบิ”

“ร้อยเก้ำสบิแปด”

“หนึ่งร้อย”

“ร้อยเก้ำสบิเจด็”

“ร้อยยี่สบิ”

“ร้อยเก้ำสบิหก”

“ร้อยสี่สบิ ขำดตวั!”

“ร้อยเก้ำสบิห้ำ ของดหีำยำก”

“ร้อยสี่สบิห้ำเลยเอ้ำ!”

“ร้อยเก้ำสบิ น้อยกว่ำนั้นไม่ขำย”

“เพ้ยๆ เอำเว้ย! ร้อยเก้ำสบิต�ำลงึ” เถ้ำแก่โรงขำยสมนุไพรส่ำยหน้ำอย่ำง

ขัดใจเมื่อต่อรำคำไม่เป็นผล เขำเรียกเด็กมำยกถุงสมุนไพรถุงใหญ่ไปเก็บไว้

หลังร้ำน ก่อนจะเดินไปหยิบตั๋วเงินมำลงชื่อและส่งให้หญิงสำวในชุดคลุมปิด

หน้ำ เหน็แต่ดวงตำสอี�ำพนัทองแวววำวที่รออยู่แล้วพูดกบันำง “คุณหนู ท่ำน
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นี่มนัเขี้ยวลำกดนิจรงิๆ เลยนะ จะมำกจะน้อยกเ็อำ ต่อรำคำเสยีจนร้ำนข้ำจะ

ปิดกจิกำรอยูแ่ล้ว นี่ข้ำเหน็ว่ำท่ำนเป็นหลำนสำวของท่ำนเซยีวฮุย่เหมนิหรอกนะ

ถงึได้ยอม”

หญิงสำวรับตั๋วเงินมำพลำงพยักหน้ำน้อยๆ ด้วยแววตำนิ่งสนิทจน

เถ้ำแก่ท�ำหน้ำเก้อ “ขอบคุณมำก วนัหลงัข้ำจะมำใหม่” นำงบอกแล้วเดนิออก

จำกร้ำนไป 

เถ้ำแก่เอำมอืขึ้นทำบอกพลำงถอนหำยใจเฮอืกใหญ่ มองตำมหลงัหญงิ

สำวในชุดคลุมที่เดินออกไปแล้วอย่ำงโล่งอก เขำคิดไปเองหรือไม่ว่ำเวลำนำง

มองมำ เขำรู้สึกเหมือนกับว่ำดวงตำคู่นั้นของนำงมองเขำรำวกับจะล้วงเข้ำไป

ในห้วงลกึของจติใจ และจะไม่มอีะไรที่สำมำรถปกปิดนำงได้

“ท�ำไมต้องปิดหน้ำด้วย หรือนำงจะโดนท่ำนเซียวฮุ่ยเหมินฝึกหนักจน

ใบหน้ำอปัลกัษณ์ หอื... กลิ่นอะไรหว่ำ” เถ้ำแก่พมึพ�ำ ก่อนจะสะดุ้งสุดตวัเมื่อ

ได้ยนิเสยีงเดก็ในร้ำนคนหนึ่งตะโกนเสยีงหลง

“เถ้ำแก่! ก้นเถ้ำแก่ตดิไฟ!” คนอื่นๆ ในร้ำนหนัไปมองก้นเถ้ำแก่ด้วย

ควำมตกใจ รวมถงึตวัเถ้ำแก่เอง เมื่อทุกคนเหน็ว่ำมไีฟตดิอยู่จรงิๆ ทุกคนก็

พำกนัแตกตื่น ตะโกนเสยีงขรม

“ก้นเถ้ำแก่ไฟไหม้! พวกเรำช่วยกนักระทบืดบัไฟเรว็!”

เถ้ำแก่สะดุ้งตำเหลอืก “เดี๋ยวๆๆ! อ๊ำก!”

พลั่ก!

หลังออกมาจากร้านสมุนไพร เซียวฉางซานก็เดินไปตามถนนที่เต็ม

ไปด้วยร้ำนรวงมำกมำย ผู้คนที่จับจ่ำยซื้อของอยู่รอบๆ ต่ำงหันมำมองนำง

รำวกับเห็นตัวประหลำด ก็สมควรอยู่หรอก ใส่ชุดคลุมทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะจด

เท้ำ โผล่ออกมำแค่ตำแบบนี้เป็นใครก็ต้องมอง เซียวฉำงซำนแวะร้ำนต่ำงๆ 

บ้ำงเลก็น้อยเพื่อซื้อของใช้จ�ำเป็น เมื่อเสรจ็สิ้นแล้วนำงจงึเดนิออกจำกตลำดไป

ยงัภูเขำที่อยู่ในป่ำด้ำนทศิตะวนัตกเพื่อกลบับ้ำน
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บ้านหลงัปัจจบุนั

เซียวฉำงซำนเดินชมนกชมไม้ไปตลอดทำงอย่ำงไม่รีบร้อน ตอนนี้ 

เป็นช่วงเช้ำของฤดูใบไม้ผลิ พืชพรรณต่ำงๆ ทั้งไม้ดอกไม้ผลพำกันเติบโต 

แย่งกนัผลดิอกออกผลให้ชื่นชม หมู่สตัว์หมู่แมลงกพ็ลอยได้ลำภปำกไปด้วย 

เซียวฉำงซำนหยุดแวะตำมรำยทำงบ้ำงเป็นระยะ เมื่อเห็นสมุนไพรหรือผลไม้

ที่กนิได้กเ็กบ็กลบัไป พอเกบ็ของป่ำได้จนเตม็หอบแล้วกต็รงกลบับ้ำน 

หญงิสำวเดนิเข้ำป่ำลกึไปตำมเส้นทำงที่คุ้นเคย ผ่ำนทุ่งหญ้ำกว้ำง ผ่ำน

ร่องภเูขำ จนในที่สดุกม็ำถงึน�้ำตกรมิหน้ำผำแห่งหนึ่งซึ่งซ่อนอยูใ่นช่องแคบลกึ 

สำยน�้ำที่ไหลบ่ำลงมำจำกเบื้องบนแผ่กระจำยตำมแนวหินกระทบแอ่งสำยธำร

เบื้องล่ำง ก่อให้เกดิม่ำนสำยน�้ำที่ดูแล้วลกึลบัทรงพลงั ละอองน�้ำตกที่กระเซน็

ซ่ำนไปในอำกำศกระทบกบัแสงอำทติย์ร�ำไรที่ลอดผ่ำนยอดไม้ เกดิเป็นสำยรุ้ง

งดงำม เมื่อละอองน�้ำตกต้องพื้นดนิ น�ำมำซึ่งควำมชุ่มชื้น เหล่ำสิ่งมชีวีติแห่ง

ผนืป่ำกม็ำรวมตวักนัจนกลำยเป็นภำพแห่งธรรมชำตอินัตระกำรตำ

คนในชุดคลุมเดินเลำะไปตำมร่องหินแคบ ผ่ำนม่ำนน�้ำตกไปโดยไม่

เปียก ภำยหลงัม่ำนน�้ำตกนั้นเป็นถ�้ำแคบๆ ไร้แสงสว่ำง ยำวลกึเข้ำไปเป็นทำง

เดนิขนำดแค่หนึ่งคนพอเดนิผ่ำน เส้นทำงด้ำนในวกวนมำก ตอนนำงเดนิผ่ำน

แรกๆ นำงเคยหลงทำงอยู่ในนี้เป็นวนัๆ เพรำะมองไม่เหน็และหำทำงออกไม่

เจอ ล�ำบำกท่ำนปู่บุญธรรมของนำงต้องเข้ำมำพำออกไป 

ถ�้ำนี้ท่ำนปูข่องนำงสร้ำงเอง แต่นำงกไ็ม่รูเ้หมอืนกนัว่ำชำยชรำถอืไม้เท้ำ

อย่ำงท่ำนปู่ใช้วธิไีหนสร้ำง และนำงกไ็ม่เคยถำมด้วย เมื่อเซยีวฉำงซำนมำถงึ

ทำงเข้ำ นำงก็หันกลับไปดึงเถำวัลย์มำปิดทำงเข้ำไว้ พอพ้นจำกถ�้ำมำแล้ว ก ็

จะพบว่ำภำยนอกนั้นเป็นหบุเขำไร้ทำงเข้ำขนำดใหญ่ ล้อมรอบด้วยภเูขำสงูและ

ป่ำทึบ กลำงหุบเขำมีทะเลสำบสีกระจ่ำงใสไร้ตะกอน ใสมำกจนสำมำรถมอง

เหน็เบื้องล่ำงสดี�ำสนทิของทะเลสำบไร้ก้นบึ้งนี้ได้

ท่ำนปู่บอกกับนำงว่ำทะเลสำบนี้เป็นทะเลสำบศักดิ์สิทธิ์ ดื่มกินได้ ใช้

อำบช�ำระล้ำงร่ำงกำยได้ แต่ห้ำมลงไปอย่ำงเดด็ขำด ตรงกลำงทะเลสำบมจีวน
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ลอยน�้ำอยูห่ลงัหนึ่ง ตั้งอยูห่ลงัเดยีวโดดๆ ไม่มสีะพำนหรอืทำงเดนิที่ใช้เดนิไป

ได้ นำงกไ็ม่รูเ้หมอืนกนัว่ำจวนหลงันั้นลอยอยูไ่ด้อย่ำงไรโดยไม่จมหรอืเคลื่อนที่

ไปไหน เหน็ๆ อยู่ว่ำไม่มไีม้ค�้ำหรอืเสำหลกัอะไรเลย อกีทั้งด้ำนล่ำงกเ็ป็นเหว

ไร้ก้น ตัวจวนแค่สร้ำงบนแผ่นไม้แล้วไปวำงกลำงทะเลสำบเฉยๆ ทั้งท่ำนปู ่

ทั้งนำงไม่เคยไปที่นั่น กไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่ำสร้ำงเอำไว้ให้ใคร ถำมไปกไ็ม่เคยได้

ค�ำตอบกลบัมำ

ข้ำงๆ ทะเลสำบไม่ไกลนกั ปรำกฏจวนขนำดใหญ่หลงัหนึ่ง ด้ำนข้ำงมี

สวนและโรงเกบ็สมุนไพร เซยีวฉำงซำนยิ้มน้อยๆ เมื่อเหน็ว่ำท่ำนปู่บุญธรรม

ก�ำลงันั่งอ่ำนต�ำรำอยูท่ี่ศำลำข้ำงจวนโดยมสีตัว์เลี้ยงคู่ใจของนำงนอนหมอบอยู่

ใกล้ๆ นำงค่อยๆ เดินเข้ำไปหำเพรำะไม่ต้องกำรให้ท่ำนปู่รู้ตัว นำงหำรู้ไม่ว่ำ

ชำยชรำที่นั่งอ่ำนต�ำรำอยูน่ั้นรูว่้ำนำงกลบัมำตั้งแต่นำงเหยยีบเข้ำเขตน�้ำตกแล้ว

“ซำนเอ๋อร์ กลับมำแล้วหรือ” เซียวฮุ่ยเหมินพูดเสียงอ่อนโยนระคน

ขบขนั เขำรูว้ำ่ที่นำงแอบย่องเข้ำมำ เพรำะอยำกจะทดสอบเขำวำ่จะรูต้วัหรอืไม่ 

นำงท�ำเช่นนี้ประจ�ำตั้งแต่อยู่ด้วยกนัมำ

เซยีวฉำงซำนถอนหำยใจบำงเบำด้วยควำมผดิหวงั นำงวำงพชืผกัผลไม้

ลงข้ำงศำลำ ถอดผ้ำคลมุตวัออกแล้วเดนิเข้ำไปนั่งข้ำงๆ เซยีวฮุ่ยเหมนิ จำกนั้น

เซียวฉำงซำนก็ล้วงตั๋วเงินออกมำวำงไว้บนโต๊ะ ก่อนจะตอบค�ำถำมของเขำ 

“เจ้ำค่ะท่ำนปู่ สมุนไพรขำยได้หนึ่งร้อยเก้ำสบิต�ำลงึเจ้ำค่ะ”

“ร้อยเก้ำสบิหรอื” ชำยชรำเลกิคิ้วถำมอย่ำงงนุงง สมนุไพรที่เขำให้หลำน

สำวบุญธรรมเอำไปขำย เต็มที่น่ำจะได้แค่หนึ่งร้อยสำมสิบต�ำลึงเท่ำนั้น ดูท่ำ

นำงคงไปรดีไถเถ้ำแก่ร้ำนสมุนไพรมำอกีแล้วแน่ๆ เพรำะตั้งแต่เขำมอบหมำย

ให้นำงออกไปขำยสมุนไพร กด็ูเหมอืนว่ำนำงจะได้เงนิมำกเกนิจรงิกลบัมำทุก

ครั้ง เขำเองกห็้ำมอะไรไม่ได้เสยีด้วย

“เจ้ำค่ะ”

เซยีวฮุ่ยเหมนิส่ำยหน้ำอย่ำงอดไม่ได้ “เงนินี้เจ้ำเกบ็ไว้เถอะ ปู่ให้”

“ขอบคุณเจ้ำค่ะ” นำงกล่ำวขอบคุณ
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งี้ดๆ

เสยีงร้องออดอ้อนของสุนขัตวัโตที่หมอบอยูก่บัพื้นท�ำให้สองปูห่ลำนก้ม

ลงมอง เจ้ำตวัโตยดืตวัเอำหวัขึ้นมำวำงไว้บนตกัของนำงแล้วส่งสำยตำออดอ้อน 

เรยีกควำมเอน็ดูจำกคนทั้งสองได้มำกโข เซยีวฉำงซำนลูบหวัมนัเบำๆ

“เจ้ำเสี่ยวหลำงมนัร้องหำเจ้ำตั้งแต่เจ้ำออกไปแล้ว เพิ่งจะเงยีบกต็อนที่

ข้ำปรุงเนื้ออบให้กนินี่เอง” เซยีวฮุ่ยเหมนิบอก

“ล�ำบำกท่ำนปู่อกีแล้วเจ้ำค่ะ”

ชำยชรำส่ำยหน้ำ แล้วยิ้มอย่ำงมเีมตตำ “ไม่ล�ำบำกหรอก ปูอ่ยูค่นเดยีว

มำนำน ได้ดูแลเจ้ำเสี่ยวหลำงกท็�ำให้ปู่หำยเหงำขึ้นมำก” เซยีวฮุ่ยเหมนิหนัไป

มองทำงโรงเกบ็สมุนไพร ก่อนจะหนัมำบอกหลำนสำว “ปู่ขอตวัไปดูสมุนไพร

ก่อนนะ ป่ำนนี้คงอบได้ที่แล้ว”

“เจ้ำค่ะ” เซยีวฉำงซำนลกุขึ้นพลำงย่อตวัคำรวะ เซยีวฮุย่เหมนิพยกัหน้ำ

ก่อนจะหยบิไม้เท้ำแล้วค่อยๆ เดนิออกไป 

เซยีวฉำงซำนคว�่ำถ้วยชำแล้วเอำไปท�ำควำมสะอำดในครวั เสรจ็แล้วก็

กลับมำหยิบผลไม้ไปเก็บในครัวอีกครั้ง หญิงสำวส�ำรวจภำยในครัวเพื่อหำ

วตัถุดบิที่ต้องกำรมำท�ำมื้อกลำงวนั กำรท�ำอำหำรเป็นกจิกรรมหนึ่งที่ท�ำให้นำง

คดิถงึบ้ำน เพรำะเมื่อก่อนนำงมกัจะท�ำอำหำรให้คนในครอบครวักนิ แต่ตอนนี้

คงไม่มโีอกำสแล้ว

อรญัญตำคนเดมิได้ตำยไปแล้ว

เมื่อลมหำยใจสดุท้ำยหมดลงพร้อมกบัควำมรูส้กึที่เลอืนหำย สิ่งสดุท้ำย

ที่นำงคิดคือธนินน้องชำยต่ำงสำยเลือดและเจ้ำลัคกี้ สองชีวิตที่มีควำมหมำย

กบันำงมำกที่สดุ เพรำะครอบครวัของนำงทั้งหมดตำยในอุบตัเิหต ุไม่มใีครอื่น

ให้ห่วงหำแล้ว เมื่อได้สตอิกีครั้งหนึ่ง นำงกพ็บว่ำตนเองนั้นฟื้นขึ้นมำบนเตยีง

ในห้องสไตล์จนีห้องหนึ่งที่ดโูบรำณและโอ่โถงมำก ที่น่ำอศัจรรย์ใจอกีอย่ำงคอื

นำงรู้สกึว่ำร่ำงกำยของตนเองอ่อนเยำว์ขึ้น เหมอืนกบัย้อนเวลำมำตอนที่ตนเอง

อำยุประมำณสบิเจด็ปี ณ ที่นี้นำงได้พบกบัชำยชรำท่ำทำงเปี่ยมเมตตำผู้หนึ่ง 
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รปูร่ำงผอมบำงแต่แขง็แรง ผมและหนวดเครำสขีำวสะอำดยำวถงึเอว แต่งกำย

สะอำดสะอ้ำนเรยีบร้อย ดแูล้วเหมอืนเทพเซยีนแห่งควำมเมตตำจ�ำแลงกำยมำ

กม็ปิำน

ชำยชรำแนะน�ำตวัว่ำชื่อเซยีวฮุ่ยเหมนิ มอีำชพีเป็นหมอ ปลูกสมุนไพร

และท�ำยำขำย เขำอยูท่ี่นี่คนเดยีวมำนำนมำก อรญัญตำถำมเขำว่ำตนมำอยู่ที่นี่ 

ได้อย่ำงไร แล้วกไ็ด้ค�ำตอบกลบัมำว่ำ ตอนนั้นเขำก�ำลงัคดัแยกต�ำรำทำงกำร

แพทย์อยู่ กป็รำกฏสำยฟ้ำสำยหนึ่งฟำดผ่ำลงมำที่รมิทะเลสำบ เมื่อเขำไปดูจงึ

พบกบัหญงิสำวรูปลกัษณ์แปลกตำ ผดิแผกจำกคนในดนิแดนนี้นอนหมดสติ

อยู่ ซึ่งกค็อืนำงนั่นเอง เซยีวฮุ่ยเหมนิพำนำงมำพกัและตรวจร่ำงกำยให้ หลงั

จำกนั้นกร็อให้นำงฟื้นขึ้นมำ

ด้วยควำมมึนงงสงสัยและตื่นตระหนก อรัญญตำกระหน�่ำค�ำถำมใส่

ชำยชรำไม่หยุด เซียวฮุ่ยเหมินตอบและอธิบำยทุกอย่ำงตำมที่นำงถำมอย่ำง

ใจเย็น นั่นท�ำให้อรัญญตำได้รู้ว่ำบัดนี้ตนไม่ได้อยู่บนโลกที่เคยรู้จักอีกต่อไป

แล้ว

ชำตใิหม่ ช่วงเวลำใหม่ โลกใหม่ มติใิหม่ และจกัรวำลใหม่

เรื่องที่น่ำทึ่งอกีอย่ำงคอื นำงพบว่ำไม่ได้มนีำงแค่คนเดยีวที่หล่นปุม๊ำอยู่

ที่นี่ แต่รวมถงึเจ้ำลคักี้ สุนขัไจแอนท์อลำสกนัมำลำมวิท์สขีำวด�ำตวัใหญ่ของ

นำงด้วย จรงิๆ แล้วเจ้ำลคักี้สูงแค่เอวของนำงเท่ำนั้น แต่พอมำอยู่ที่โลกนี้นำง

กลบัพบว่ำควำมสูงของมนัเพิ่มขึ้นมำก จนมนัเกอืบสูงเท่ำคอของนำงแล้ว ทั้ง

ที่อำยุกแ็ค่สำมปีเท่ำนั้นเอง ไม่รูเ้หมอืนกนัว่ำสตัว์ในโลกนี้ตวัใหญ่กนัหมดหรอื

เปล่ำ นำงอดสงสยัไม่ได้ว่ำหำกมนัโตเตม็ที่จะตวัใหญ่แค่ไหน เซยีวฮุ่ยเหมนิ

เรยีกมนัว่ำเสี่ยวหลำง แปลว่ำหมำป่ำน้อย ชื่อไม่สมขนำดตวัของมนัเท่ำไร ชำย

ชรำบอกว่ำตอนที่นำงสลบอยู่ เขำไม่รู้ว่ำมันชื่ออะไรจึงเรียกมันว่ำเสี่ยวหลำง 

ซึ่งมนักก็ระดกิหำงรบัทุกครั้งที่เรยีก

นำงไม่รู้จักและมั่นใจว่ำดินแดนนี้ไม่มีอยู่บนโลกที่นำงจำกมำ นำงไม่

คิดไม่ฝันเลยว่ำเรื่องกำรทะลุมิติช่วงเวลำไปอยู่โลกอื่นเหมือนในวรรณกรรม 
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ที่เคยอ่ำนจะมอียู่จรงิ นำงไม่ได้รู้สกึตื่นตำอศัจรรย์ใจ ตื่นเต้นหรอืดใีจเหมอืน

กบันำงเอกในนยิำยหลำยๆ เรื่อง ตรงกนัข้ำม นำงกลบัรู้สกึขวญัเสยีเป็นอย่ำง

มำกที่อยู่ดีๆ  กถ็ูกพรำกจำกโลกของตวัเองมำอยู่ที่ไหนกไ็ม่รู้ตวัคนเดยีว มแีค่

สุนขัเป็นเพื่อน นำงไม่รู้จกัอะไรเลย

ด้วยไร้ที่ไป เซยีวฮุ่ยเหมนิจงึได้เชื้อเชญิให้นำงพกักบัเขำก่อน ซึ่งนำง 

ก็ตกลง ตำมวิสัยมนุษย์แล้ว เวลำที่ขวัญเสียหรือสิ้นหวังก็เป็นเรื่องจ�ำเป็น 

จะต้องหำที่พึ่งที่มั่นคงและเชื่อถอืได้ ในกรณขีองอรญัญตำนี้ ที่พึ่งของนำงจะ

เป็นใครได้อกีนอกจำกเซยีวฮุ่ยเหมนิ คนแรกและคนเดยีวที่นำงรู้จกัในโลกนี้ 

อรญัญตำได้สงัเกตและทดสอบตำมประสำนกัจติวทิยำว่ำเซยีวฮุ่ยเหมนิสำมำรถ

เชื่อใจได้หรอืไม่ และพื้นฐำนจติใจของเขำเป็นคนอย่ำงไร 

ผ่ำนไปประมำณสบิวนั อรญัญตำกส็รุปได้ว่ำชำยชรำคนนี้สำมำรถเชื่อ

ถือและไว้ใจได้ นำงจึงตัดสินใจเล่ำทุกอย่ำงให้เขำฟัง ว่ำนำงมำจำกไหน  

เป็นใคร และเกดิอะไรขึ้น เซยีวฮุ่ยเหมนินั่งฟังนำงอย่ำงสงบ ไม่พูดแทรก เมื่อ

นำงเล่ำจบแล้วชำยชรำก็พูดขึ้นทันทีว่ำห้ำมเล่ำเรื่องนี้ให้ใครฟังเด็ดขำด ไม่ว่ำ

จะกบัใคร ให้มแีค่เขำคนเดยีวที่รู้ ซึ่งนี่กเ็ป็นสิ่งที่นำงคดิ 

ผ่ำนไปไม่นำน ด้วยควำมเอน็ดแูละถกูชะตำ ท�ำให้เซยีวฮุย่เหมนิรบันำง

เป็นหลำนสำวบุญธรรมและมอบชื่อใหม่ให้แก่นำงว่ำเซยีวฉำงซำน ท่ำนปู่บอก

ว่ำนำงดูบอบบำงมำก จงึตั้งชื่อที่ค่อนข้ำงแขง็แกร่งให้เพื่อแก้เคลด็ (ท่ำนปู่คง

ไม่รู้ว่ำถงึนำงจะร่ำงกำยบอบบำง แต่นำงกเ็คยต่อยผู้ชำยสลบมำเยอะแล้ว)

เซียวฮุ่ยเหมินคือผู้ที่สอนนำงทุกอย่ำงที่จ�ำเป็นต้องรู้ ตั้งแต่เรื่องทั่วไป

ในดนิแดนนี้ สถำนกำรณ์เรื่องต่ำงๆ ในปัจจุบนั ภูมศิำสตร์ อกัษร ดนตร ีและ

ยำสมุนไพร นำงเป็นคนหัวดีอยู่แล้วจึงสำมำรถจ�ำทั้งหมดได้ในเวลำไม่นำน 

ส่วนนำงก็ได้แบ่งปันควำมรู้ในโลกปัจจุบันที่นำงมีอยู่ให้เขำเท่ำที่สำมำรถแบ่ง

ปันให้ได้ เรื่องบำงเรื่องนำงกไ็ม่พูดถงึเพรำะจะผดิกฎกำลเวลำ 

เซียวฉำงซำนได้เขยีนต�ำรำว่ำด้วยกำรตรวจสุขภำพเบื้องต้น สมุนไพร

เบื้องตน้ ต�ำรำพชิยัสงครำม กำรจดักำรธรุกจิและกำรบญัช ีกำรตลำด ปรชัญำ
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และต�ำรำจิตวิทยำเบื้องต้นโดยใช้ควำมรู้จำกโลกเก่ำ แล้วมอบทั้งหมดให้แก่

ท่ำนปู่บุญธรรม 

เซียวฮุ่ยเหมินอ่ำนต�ำรำที่หลำนสำวของตนเขียนด้วยควำมทึ่งและ

อศัจรรย์ใจ เพรำะสิ่งที่อยูใ่นต�ำรำพวกนั้นไม่ใช่สิ่งที่มอียูใ่นโลกนี้ เซยีวฉำงซำน

ขอชำยชรำว่ำห้ำมเอำไปเผยแพร่ที่ไหนเพรำะมันยังไม่ถึงเวลำ เซียวฮุ่ยเหมิน

ตกลง ชำยชรำสอนเรื่องกำรแพทย์ ยำและสมุนไพรให้นำง และนำงกส็อนวชิำ

จติวทิยำให้เขำเป็นกำรแลกเปลี่ยน

ตั้งแต่วนัแรกจนถงึวนันี้ผ่ำนมำได้รำวๆ เจด็เดอืนแล้ว ท่ำนปู่ไม่ยอม

ปล่อยนำงออกไปผจญภัยนอกหุบเขำเพรำะนำงยังไม่พร้อม เซียวฮุ่ยเหมิน

สญัญำกบันำงว่ำเมื่อถงึเวลำนั้นหำกนำงต้องกำรจะไปเขำกไ็ม่ห้ำม ขอแค่กลบั

มำเยี่ยมเขำบ้ำงเป็นพอ

มื้อกลำงวันร้อนๆ เสร็จแล้ว เซียวฉำงซำนยกส�ำรับกับข้ำวไปที่ศำลำ

เดิมเพื่อรอกินอำหำรร่วมกัน ไม่นำนท่ำนปู่ก็เดินเข้ำมำในศำลำ พร้อมกับ 

เสี่ยวหลำงที่เดินอำดๆ ตำมหลังมำด้วย ในบรรดำสำมชีวิตกลำงหุบเขำ เจ้ำ

เสี่ยวหลำงคอืผูท้ี่กนิจทุี่สดุเนื่องจำกขนำดตวั ดทีี่มนัไม่มนีสิยัตะกละตะกลำม

ขโมยของกนิ มหิน�ำซ�้ำของที่มนัชอบกนิที่สดุยงัเป็นผงิกั่ว ผลไม้ที่มปีลกูอยูใ่น

หุบเขำ รองลงมำเป็นเนื้ออบ

ในขณะที่ทั้งสองก�ำลังเพลิดเพลินกับมื้อกลำงวัน เซียวฮุ่ยเหมินก็เอ่ย

ถำมหลำนสำว “ซำนเอ๋อร์ ยงัอยำกออกไปนอกหุบเขำอยู่หรอืไม่”

“อยำกเจ้ำค่ะ” นำงตอบตำมตรง เซยีวฮุ่ยเหมนิพยกัหน้ำ

“ปู่คดิว่ำเจ้ำพร้อมแล้ว”

ตะเกียบที่ก�ำลังคีบผักชะงักไป เซียวฉำงซำนเงยหน้ำขึ้นมองปู่ของตน

แล้วขมวดคิ้ว

“ปูจ่ะอนญุำตให้เจ้ำออกไปท่องเที่ยวนอกหุบเขำได้ ที่ไหนกไ็ด้ที่เจ้ำอยำก

ไป”

“ท่ำนปู ่ท่ำนพดูจรงิหรอืเจ้ำคะ” เซยีวฉำงซำนถำมด้วยน�้ำเสยีงคำดหวงั 
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ชำยชรำหวัเรำะเบำๆ แล้วพยกัหน้ำ เซยีวฉำงซำนคลี่ยิ้มกว้ำง

“ขอบคุณท่ำนปู่เจ้ำค่ะ”

“แล้วปูจ่ะเตรยีมของที่เจ้ำอำจจะต้องใช้ไว้ให้ อกีเจด็วนัจะมงีำนเทศกำล

ไหว้พระจนัทร์ เจ้ำน่ำจะเริ่มจำกที่นั่น”

ในป่าแห่งหนึ่งนอกเขตเมอืงหลวง แคว้นหาน

“อีกเจ็ดวันจะมีงำนเทศกำลไหว้พระจันทร์ ไปเที่ยวที่นั่นดีกว่ำ เจ้ำว่ำ

ไหมเสี่ยวเสอ” บรุษุร่ำงสงูในชดุผ้ำเนื้อดสีดี�ำนอนเอนตวัอยู่บนกิ่งไม้เลก็ๆ บน

ต้นไม้สงูตน้หนึ่งอย่ำงสบำยใจ โดยมงีสูดี�ำทะมนึตวัใหญ่ตวัหนึ่งพำดกบักิ่งไม้

อยู่ใกล้ๆ

ซี่ๆ ๆ

เจ้ำงูส่งเสยีงตอบผูเ้ป็นนำย บรุษุลกึลบัยิ้ม เอำมอืประสำนไว้ที่ท้ำยทอย

แล้วหลับตำพริ้มอย่ำงสบำยใจ แต่แล้วก็ต้องขมวดคิ้วเมื่อรู้สึกว่ำดวงตำขวำ

ของตนกระตุกตดิๆ กนัหลำยครั้งอย่ำงรุนแรง รำวกบัไม่นำนนี้เขำจะต้องเจอ

เครำะห์หนกั

“เอ... เหว่ยซเีคยบอกว่ำตำขวำกระตุกหนึ่งครั้งมคีนนนิทำ สองครั้งมี

คนใส่ร้ำย สำมครั้งมีเครำะห์... แล้วถ้ำติดกันเป็นสิบๆ ครั้งแบบนี้ล่ะ” เขำ

พมึพ�ำกบัตวัเอง “ไม่ได้กำร สงสยัจะเป็นเครำะห์หนกั คงต้องไปท�ำบญุสะเดำะ

เครำะห์สกัหน่อย ไปกนัเถอะเสี่ยวเสอ” เขำหนัไปเรยีกสตัว์เลี้ยงของตนก่อน

จะลุกขึ้นยนืบนกิ่งไม้

เปรี๊ยะ!

“หอื...” เขำส่งเสยีงในล�ำคอเมื่อได้ยนิเสยีงเหมอืนไม้แตก... ไม้แตก?

ชำยหนุ่มค่อยๆ ก้มลงมองกิ่งไม้ที่ตนเองเหยียบอยู่ เมื่อเห็นว่ำกิ่งไม้

เล็กนั่นก�ำลังแตก เขำก็ห่อปำก “ดีนะที่ข้ำมีวิชำตัวเบำ” เขำดีดตัวไปยืนบน 

กิ่งไม้อกีกิ่งก่อนที่มนัจะหกั แต่ควำมรู้สกึชื้นๆ ยวบๆ ที่ฝ่ำเท้ำกท็�ำให้เขำต้อง

ก้มมองอกีครั้ง
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หวึ่ง! หวึ่ง!

“เหตใุดจงึซวยเช่นนี้” เขำพดูอกีครั้งเมื่อรูว่้ำตวัเองยนือยูบ่นรงัผึ้งขนำด

ยกัษ์ โชคดทีี่วชิำตวัเบำของเขำอยู่ในขั้นยอดเยี่ยม ผึ้งเลยยงัไม่แตกรงั แต่ถ้ำ

มนัแตกล่ะ! ถงึเขำจะเรว็ แต่กใ็ช่ว่ำผึ้งจะตำมกลิ่นไม่ได้ “จะไปหลบที่ไหนดี

เนี่ย”

ชำยหนุม่ได้แต่ยนืนิ่งไม่กระดกุกระดกิ พลำงมองไปรอบตวัอย่ำงอบัจน

หนทำง นี่ขนำดตำเพิ่งจะกระตุกยงัซวยสองครั้งซ้อน ถ้ำนำนเข้ำเขำจะมชีวีติ

รอดกลบัวงัไหมหนอ “เรำคงต้องรบีเข้ำวดัแล้ว”

นี่แค่เริ่มต้น ชำยหนุ่มไม่มีทำงรู้ได้เลยว่ำควำมซวยที่เลวร้ำยที่สุดของ

เขำก�ำลังคืบคลำนเข้ำมำ และก็เป็นควำมซวยที่จะท�ำให้ควำมเป็นชำยของเขำ

ต้องมวัหมองไปตลอดชวีติ...



สำม
บุรุษผู้ถูกลวนลำม

สี่วนัผ่านไป

เซียวฉำงซำนในชุดรัดกุมสีน�้ำตำลสวมผ้ำคลุมผมก�ำลังตรวจสัมภำระ

ของตนเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับกำรเดินทำง นำงเอำสัมภำระไปเท่ำที่จ�ำเป็น

ตำมที่ท่ำนปูบ่อกเพื่อหลกีเลี่ยงกำรถกูปล้น ส่วนถ้ำอยำกได้อะไรนอกเหนอืจำก

นี้ค่อยไปซื้อเอำ เซียวฮุ่ยเหมินมอบตั๋วเงินปึกใหญ่ให้นำง ชนิดที่ว่ำต่อให้ซื้อ

ทองเท่ำจวนก็ท�ำได้ เซียวฉำงซำนทรำบซึ้งในบุญคุณของชำยชรำมำก และ

สญัญำกบัตนเองในใจว่ำนำงจะต้องตอบแทนเขำให้ถงึที่สุด

“ซำนเอ๋อร์” เซียวฮุ่ยเหมินเดินเข้ำมำหำนำงพร้อมกับยื่นป้ำยหยกสอง

อันให้ อันแรกเป็นป้ำยหยกรูปหกเหลี่ยม ท�ำจำกหยกเนื้อแข็งสีน�้ำตำลอ่อน 

แกะสลกัรูปมงักรขนด ล้อมด้วยสญัลกัษณ์แปลกๆ ส่วนอกีด้ำนหนึ่งเป็นตวั

อกัษรสลกัค�ำว่ำ ‘ไม้’ ส่วนอกีอนัเป็นป้ำยหยกสี่เหลี่ยมผนืผ้ำ ท�ำจำกหยกสขีำว

สลกัค�ำว่ำ ‘เซยีวฉำงซำน’ มนัคอืป้ำยชื่อประจ�ำตวัของเธอ

“ป้ำยหยกทั้งสองนี้ห้ำมท�ำหำยเชยีว ป้ำยหยกขำวคอืป้ำยประจ�ำตวัของ

เจ้ำ ส่วนป้ำยหยกสีน�้ำตำลอ่อนนี่เอำไว้ใช้อ�ำนวยควำมสะดวกในเรื่องต่ำงๆ  

หำกเจ้ำต้องกำรที่พกัหรอืต้องกำรควำมช่วยเหลอื จงไปที่สำขำของพรรคมงักร
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ทมฬิที่อยูใ่นทกุหวัเมอืง แล้วเจ้ำจะได้ในสิ่งที่ต้องกำร” เซยีวฮุย่เหมนิบอกนำง 

เซยีวฉำงซำนก้มมองป้ำยหยกในมอื

‘คงใช้เหมอืนบตัรประชำชนหรอืบตัรเครดติสนิะ’ นำงคดิ ว่ำแต่พรรค

มงักรทมฬิ? ท่ำนปู่เป็นชำวยุทธ์งั้นเหรอ นำงสงสยัแต่กไ็ม่ได้ถำมอะไรออกมำ

“ท่ำนปู่มบีุญคุณต่อข้ำนกั ข้ำจะไม่มวีนัลมื” หญงิสำวคุกเข่ำคำรวะ 

เซียวฮุ่ยเหมินประคองตัวนำงขึ้นมำพลำงกล่ำว “เจ้ำเป็นหลำนสำว

บุญธรรมของปู่ เป็นหน้ำที่ปู่อยู่แล้ว” ชำยชรำเงยีบไปครู่หนึ่งแล้วพูดต่อ “เจ้ำ

ต้องระวงัตวัให้มำก ถ้ำเป็นไปได้ อย่ำได้เปิดเผยใบหน้ำของเจ้ำเดด็ขำด” 

ที่เซยีวฮุ่ยเหมนิพดูเช่นนี้เพรำะไม่อยำกให้หลำนสำวเป็นอนัตรำย ด้วย

รปูลกัษณท์ี่งดงำมแปลกประหลำด เรอืนผมสไีมจ้ื่อเถงิเหลอืบทอง ตำสอี�ำพนั

ทองฉ�่ำวำว ใบหน้ำและเรอืนกำยงดงำมไร้ที่ต ิและปัญญำอนัล�้ำเลศิ มแีค่อย่ำง

หนึ่งอย่ำงเดยีวกเ็พยีงพอให้ลุม่หลงแล้ว ยิ่งถ้ำเกดิมใีครรูเ้รื่องที่มำของนำงเข้ำ 

เชื่อเขำเถดิว่ำจะต้องเกดิเรื่องวุ่นวำยแน่นอน

“หลำนจะระวงัตวัไว้เจ้ำค่ะ” เซยีวฉำงซำนรบัค�ำอย่ำงเข้ำใจควำมคดิของ

ผู้อำวุโส

“ส่วนเจ้ำเสี่ยวหลำง มันคงท�ำตำมค�ำสั่งของเจ้ำอยู่แล้ว คงไม่มีอันใด

ต้องกงัวล” 

เดิมทีเซียวฉำงซำนไม่ยอมให้เสี่ยวหลำงมำด้วย เพรำะขนำดตัวและ

ควำมแปลกประหลำดของมนั หำกไปเดนิกลำงตลำดเกรงว่ำคนจะแตกตื่น แต่

เจ้ำเสี่ยวหลำงกลบัประท้วงด้วยกำรเห่ำหอนจนนำงกบัเซยีวฮุย่เหมนิไม่เป็นอนั

นอน จนนำงต้องอนุญำตให้มนัไปด้วย โดยมเีงื่อนไขว่ำมนัจะต้องซ่อนตวัจำก

สำยตำของคนอื่น ไม่ออกมำให้ใครเหน็ และมำหำนำงแค่ตอนกลำงคนืเท่ำนั้น

ท่านปูเ่ดนิออกมาส่งนางหน้าปากถ�า้ ชายชราบอกว่าให้นางเดนิออกไป

รอที่หน้ำม่ำนน�้ำตก ส่วนเขำจะพำเจ้ำเสี่ยวหลำงไปอีกทำง เพรำะมันตัวใหญ่

เกินไป ออกทำงปำกถ�้ำไม่ได้ เซียวฉำงซำนเดินออกมำรอที่โขดหินริมน�้ำตก 
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ผ่ำนไปไม่ถงึครึ่งก้ำนธูป เซยีวฮุ่ยเหมนิกเ็ดนิน�ำเสี่ยวหลำงมำหำนำง เมื่อสอง

ปู่หลำนสบตำกนักร็ู้ทนัทวี่ำถงึเวลำต้องร�่ำลำแล้ว เซยีวฉำงซำนตรงเข้ำไปกอด

เอวท่ำนปู่แน่น ร่ำงผอมบำงของผู้อำวุโสแขง็ค้ำงอย่ำงอึ้งๆ ก่อนจะผ่อนคลำย

ลงเมื่อตั้งสติได้ เขำยื่นมืออันเหี่ยวย่นไปลูบศีรษะของคนอ่อนวัยด้วยควำม

อ่อนโยน

“แล้วหลำนจะกลบัมำเยี่ยมนะเจ้ำคะ ท่ำนปูโ่ปรดถนอมตวัด้วย” เซยีว-

ฉำงซำนบอก ชำยชรำพยกัหน้ำ มองหลำนสำวบญุธรรมโค้งตวัคำรวะด้วยกริยิำ

งดงำมจับจิต ก่อนจะเดินออกไปพร้อมกับเสี่ยวหลำงจนลับสำยตำ เขำถอน 

หำยใจยำว

“อะไรจะเกดิกต็้องเกดิ”

สิ่งแรกที่เซียวฉางซานท�าทันทีเมื่อมาถึงตัวเมืองคือเดินหาสาขาของ

พรรคมังกรทมิฬตำมที่เซียวฮุ่ยเหมินบอก เดินไปเดินมำในเมืองสักพักนำงก็

เจอสถำนที่ที่ตำมหำ สิ่งก่อสร้ำงสงูสำมชั้นขนำดใหญด่ดุนัเตะตำคนในเมอืง มี

ยกัษ์ปักหลั่นสองตนยนืเฝ้ำประตูซ้ำยขวำ จำกที่เซยีวฉำงซำนพจิำรณำสำยตำ

ของชำวบ้ำนจ�ำนวนน้อยนดิที่มองมำเวลำเดนิผ่ำนสำขำพรรค ท�ำให้นำงเดำได้

ไม่ยำกว่ำพรรคมังกรทมิฬคงเป็นพรรคมำรไม่ผิดแน่ เซียวฉำงซำนเดินตรง

เข้ำไปด้ำนในโดยไม่สนใจสำยตำของคนอื่นๆ ที่เหน็ผูห้ญงิอย่ำงนำงเดนิเข้ำไป

ในพรรคมำรคนเดยีว

บรรยำกำศด้ำนในนั้นสงบและปลอดโปร่ง ผดิจำกที่นำงคดิไวม้ำก โต๊ะ

และเก้ำอี้เนื้อดีที่จัดวำงไว้ให้ลูกพรรคธรรมดำนั่งบ่งบอกถึงฐำนะทำงกำรเงิน 

ที่มั่งคั่งของพรรคได้โดยไม่ต้องเดำสุม่ เหล่ำลกูพรรคเกอืบสบิคนที่นั่งพกัผ่อน

อยู่หนัมำมองนำงเป็นตำเดยีวกนั

สมำชิกพรรคคนหนึ่งเห็นสตรีในชุดคลุมท่ำทำงลึกลับน่ำสงสัยเดินเข้ำ

มำในสำขำพรรคก็เดินเข้ำไปหำ “ไม่ทรำบว่ำแม่นำงท่ำนนี้ต้องกำรสิ่งใด” พอ

สตรใีนชดุคลมุหนัมำมอง เขำกเ็ป็นอนัต้องนิ่งค้ำงเมื่อสบเข้ำกบัดวงตำสอี�ำพนั
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ทองฉ�่ำวำวคู่งำม นำงในผ้ำคลุมไม่ตอบอะไร เพียงแต่ล้วงเข้ำไปในแขนเสื้อ

แล้วหยบิป้ำยหยกออกมำพลกิให้เขำดูทั้งสองด้ำน

ป้ำยหยกสนี�้ำตำลอ่อนสลกัค�ำว่ำ ‘ไม้’

ดวงตำของเขำเบกิกว้ำงด้วยควำมตกใจ เขำรบีก้มศรีษะคำรวะนำงทนัท ี

“ข้ำต้องกำรที่พัก อำหำร และรถม้ำพร้อมคนขับ” น�้ำเสียงเยือกเย็น

ไพเรำะลอดผ่ำนผ้ำคลุมท�ำให้เขำขนลุก

“เช่นนั้นท่ำนหญิงโปรดตำมข้ำน้อยมำ” ชำยหนุ่มรีบเดินน�ำสตรีในผ้ำ

คลมุไปด้วยท่ำทนีอบน้อมเสยีจนคนอื่นพำกนัสงสยั เซยีวฉำงซำนเดนิตำมคน

น�ำไปที่ห้องห้องหนึ่งที่อยู่ชั้นบนสุด “ห้องนี้พวกเรำเพิ่งจะท�ำควำมสะอำดไป 

เชญิท่ำนหญงิพกัผ่อนตำมสบำย ส่วนเรื่องอำหำร ไม่ทรำบว่ำท่ำนหญงิมอีำหำร

ที่ต้องกำรกนิเป็นพเิศษหรอืไม่”

“ไม่...” นำงตอบสั้นๆ “เรื่องรถม้ำ ข้ำขอเป็นวนัพรุง่นี้ยำมเฉนิ1 เข้ำเมอืง

หลวง” นำงบอกสั้นๆ

“ขอรบั ข้ำน้อยจะไปจดักำรเดี๋ยวนี้” ชำยหนุม่โค้งคำรวะก่อนจะเดนิออก

ไป 

เซียวฉำงซำนวำงสัมภำระลงข้ำงเตียงแล้วเดินส�ำรวจทั่วห้อง ห้องนี้

ประกอบด้วยห้องนอนและห้องน�้ำเท่ำนั้น ไม่มอีะไรพเิศษ ไม่นำนนกัอำหำรก็

มำถึง เซียวฉำงซำนปลดผ้ำคลุมออกเพื่อกินอำหำร เมื่อกินเสร็จและจัดกำร

ธรุะแล้ว นำงกเ็กบ็ของเข้ำที่ให้เรยีบร้อย อ่ำนต�ำรำที่พกมำด้วยจนตะวนัตกดนิ 

กินมื้อเย็น จำกนั้นก็หยิบชุดออกมำชุดหนึ่ง เดินเข้ำห้องน�้ำเพื่ออำบน�้ำ เมื่อ

จดักำรธุระเสรจ็แล้วนำงกเ็ข้ำนอนทนัที

เมื่อถงึเวลาเดนิทางในวนัรุ่งขึ้น เซยีวฉางซานในชดุสขีาวสะอาดสวม

ผ้ำคลุมปิดใบหน้ำครึ่งล่ำงกเ็กบ็ของให้เรยีบร้อยแล้วออกเดนิทำงทนัท ี รถม้ำ

1 ในยุคสมยัจนีโบรำณ เรยีกช่วงเวลำตั้งแต่ 07.00 น. – 08.59 น. ว่ำ ยำมเฉนิ
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ที่ชำยคนนั้นหำให้จดัว่ำเป็นม้ำชั้นดฝีีเท้ำเยี่ยม เพรำะเพยีงแค่สองชั่วยำมแห่ง

กำรห้อตะบงึ นำงกเ็ดนิทำงถงึเมอืงหลวงในที่สุด

ที่นี่วุ่นวำยกว่ำที่นำงคิดไว้มำก อำจเป็นเพรำะใกล้ถึงเทศกำลส�ำคัญ 

ท�ำให้กจิกำรต่ำงๆ คกึคกัเป็นพเิศษ เซยีวฉำงซำนไม่จ�ำเป็นต้องเดนิหำพรรค

มงักรทมฬิให้เสยีเวลำ เพรำะสำรถขีองนำงพำมำส่งถงึหน้ำพรรค 

สำขำพรรคมังกรทมิฬประจ�ำเมืองหลวงแคว้นหำนเป็นหนึ่งในบรรดำ

สำขำหลัก ฉะนั้นนำงจึงไม่แปลกใจที่จะเห็นอำคำรพรรคขนำดมโหฬำรและ 

ลูกศษิย์พรรคจ�ำนวนมำกเดนิเข้ำเดนิออกตลอดเวลำ เซยีวฉำงซำนได้ห้องพกั

ชั้นบนสุดจำกกำรแสดงป้ำยหยกสีน�้ำตำลอ่อน นำงปลดผ้ำคลุมหน้ำออกเมื่อ

ได้อยู่คนเดยีวภำยในห้อง เสี่ยวหลำงเดนิเข้ำมำหมอบอยู่ใกล้ๆ นำง

ว่ำกันตำมจริง นำงลืมไปแล้วด้วยซ�้ำว่ำเสี่ยวหลำงมำกับนำงด้วย ไม่

อย่ำงนั้นนำงคงไม่เดนิทำงด้วยรถม้ำหรอก เจ้ำเสี่ยวหลำงงอนนำงยกใหญ่ จน

กระทั่งนำงยื่นผลผงิกั่วให้สี่ลกู กำรที่เสี่ยวหลำงตำมนำงมำได้ทนัท�ำให้นำงรูว่้ำ

เจ้ำตัวโตเองก็อึดและวิ่งเร็วไม่แพ้ม้ำเลย เซียวฉำงซำนหยิบย่ำมไปผูกไว้รอบ

คอของเสี่ยวหลำง ส่งสญัญำณให้มนัไปเที่ยวเล่นที่ไหนกไ็ด้ตำมใจ ก่อนที่นำง

จะเดนิออกจำกพรรคมงักรทมฬิเพื่อไปเดนิพกัผ่อนหย่อนใจในเมอืงเสยีหน่อย

ก่อนจะเดนิออกไป เซยีวฉำงซำนได้สอบถำมลกูพรรคคนหนึ่งว่ำมทีี่ไหน

น่ำสนใจในเมอืงบ้ำงหรอืไม่ หญงิสำวไม่ได้ค�ำตอบที่เป็นค�ำพดู เพรำะลกูพรรค

คนนั้นหันไปหยิบม้วนกระดำษม้วนหนึ่งกับต�ำรำเล่มหนึ่งมำให้นำง และบอก

ว่ำมนัคอืแผนที่ของเมอืง มรีะบไุว้หมดทกุอย่ำง ทั้งเรื่องทั่วไปและสถำนที่ใต้ดนิ 

ส่วนต�ำรำคอืระเบยีบข้อควรระวงัของแต่ละที่ที่ควรรู ้ท่ำทำงที่นอบน้อมผดิปกติ

ของคนในพรรคมังกรทมิฬที่มีต่อนำงท�ำให้นำงอดสงสัยไม่ได้ว่ำแท้จริงแล้ว

ท่ำนปู่ของนำงเป็นใครกนัแน่

แม้ในเมอืงแห่งนี้จะเตม็ไปด้วยโรงเตี๊ยมชั้นเลศิ ร้ำนเสื้อผ้ำ กจิกำรต่ำงๆ 

มำกมำย แต่สิ่งที่ดงึดดูเซยีวฉำงซำนได้มำกที่สดุในตอนนี้กค็อืบ่อนพนนัใต้ดนิ

แห่งหนึ่งที่ถูกระบุอยู่ในแผนที่ ในต�ำรำคู่มอืที่ได้มำยงับอกไว้ด้วยว่ำรหสัลบัที่
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ใช้เข้ำบ่อนคอือะไร เซยีวฉำงซำนไม่รอช้ำ ตรงดิ่งเข้ำบ่อนไปทนัท ีบ่อนแห่งนี้

เป็นบ่อนใต้ดินที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองลงมำจำกบ่อนที่แคว้นชำง มีฉำก

บงัหน้ำเป็นเพยีงแค่โรงเตี๊ยมธรรมดำแห่งหนึ่ง แต่จะไม่ธรรมดำตรงที่มลีูกค้ำ

ฐำนะมั่งคั่งและยำจกน�้ำตำนองหน้ำจ�ำนวนไม่น้อยเดนิเข้ำออกตลอดเวลำ

เซียวฉำงซำนเดินไปหำหลงจู๊ของโรงเตี๊ยมที่ยืนนับเงินอยู่หลังโต๊ะสูง

ด้ำนใน เมื่อหลงจู๊เห็นว่ำมีลูกค้ำสำวในชุดผ้ำคลุมเดินเข้ำมำหำก็ต้อนรับด้วย

รอยยิ้ม “ไม่ทรำบว่ำแม่นำงท่ำนนี้ต้องกำรที่นั่งเดี่ยวหรือห้องอำหำรพิเศษดี

ขอรบั หรอืมสีิ่งใดให้ข้ำช่วยกบ็อกข้ำได้”

“ข้ำคดิอยู ่แต่ข้ำว่ำโรงเตี๊ยมนี้อำหำรไม่ค่อยถูกปำกข้ำเท่ำไร ท่ำนมทีี่ไหน

แนะน�ำให้ข้ำได้บ้ำง” เซยีวฉำงซำนพูด หำกเป็นหลงจู๊ที่อื่นได้ยนิค�ำพูดแบบนี้

คงคดิว่ำก�ำลงัโดนหกัหน้ำอย่ำงแรง แต่เมื่อหลงจู๊คนนี้ได้ยนิค�ำตอบกลบัแย้ม

ยิ้มออกมำ

“จรงิๆ แล้วโรงเตี๊ยมของเรำเพิ่งเพิ่มรำยกำรอำหำรใหม่ ข้ำขอเชญิท่ำน

ลิ้มลองก่อนเถดิ แล้วค่อยตดัสนิใจ” หลงจู๊เดนิน�ำเซยีวฉำงซำนเข้ำไปด้ำนใน

ร้ำน เซยีวฉำงซำนสงัเกตเหน็ว่ำชั้นล่ำงและชั้นสองนั้นเปิดเป็นโรงเตี๊ยมธรรมดำ 

แต่ชั้นใต้ดนิที่นำงก�ำลงัจะไปนั้นกลบัเตม็ไปด้วยนกัพนนัเงนิหนำมำกมำยก�ำลงั

เสี่ยงโชคอยู่ตำมโต๊ะต่ำงๆ 

พนักงำนบ่อนคนหนึ่งเดินมำหำเซียวฉำงซำนเพื่อพำไปแลกเงิน หญิง

สำวแลกเงนิจ�ำนวนสองต�ำลงึทองเป็นทุนพนนั โชคดทีี่ท่ำนปู่เคยสอนนำงเล่น

เกมพนนัของโลกนี้มำบ้ำงจงึไม่มปัีญหำ เซยีวฉำงซำนเดนิส�ำรวจหำโต๊ะน่ำเล่น

อยู่สกัพกัจงึได้เลอืกเกมที่นำงถนดัที่สดุคอืหม่ำฮวำ หลกักำรเล่นกค็ล้ำยๆ กบั

โป๊กเกอร์ นกัพนนัแต่ละคนจะได้ถ้วยทบึหนึ่งใบและลูกเต๋ำห้ำลูก ทอยพร้อม

กนั สดุท้ำยเปิดมำใครได้แต้มน้อยที่สดุคอืผูช้นะ ตอนที่ท่ำนปูเ่ล่นกบันำง นำง

เป็นฝ่ำยชนะทุกครั้งเพรำะอ่ำนสหีน้ำและแววตำของเซยีวฮุ่ยเหมนิออก

“หมอบ” เซยีวฉำงซำนไม่เสี่ยง นำงหมอบทนัททีี่แต้มตวัเองสงูเกนิครึ่ง 

ถงึสูไ้ปกไ็ม่ชนะ ตำต่อมำหญงิสำวลงเงนิพนัต�ำลงึ เมื่อนกัพนนัทกุคนคว�่ำถ้วย 
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เซยีวฉำงซำนกเ็อำมอืป้องและเปิดดูแต้มของตนทนัที

หก... แต้มที่เกอืบจะดทีี่สุด ท�ำไมถงึไม่ได้ห้ำไปเลยนะ

ร่ำงอรชรคดิพลำงขมวดคิ้วอย่ำงขดัใจ แต่ในสำยตำของนกัพนนัคนอื่น

กลบัคดิว่ำนำงมแีต้มเยอะเลยกลวัแพ้ ในที่สุดกม็นีกัพนนัคนหนึ่งซึ่งมั่นใจใน

แต้มของตนเองจงึลงหมดหน้ำตกั คนอื่นจ�ำต้องลงตำม รวมทั้งนำง เมื่อเปิด

แต้มออกมำผลปรำกฏว่ำนำงกนิรอบวง

เซยีวฉำงซำนเดนิหอบตั๋วพนนัออกมำจำกโต๊ะหม่ำฮวำ แล้วเดนิหำโต๊ะ

อื่นโดยไม่สนใจนกัพนนัผู้หมดตวัเหล่ำนั้น เซยีวฉำงซำนเดนิส�ำรวจรอบบ่อน

อกีรอบ ก่อนดวงตำสอี�ำพนัทองจะไปหยดุอยูท่ี่โต๊ะหม่ำฮวำอกีโต๊ะหนึ่ง สำยตำ

ของนำงจับจ้องไปที่สิ่งมีชีวิตเพศชำยคนหนึ่งที่ก�ำลังลงเงินพนันด้วยใบหน้ำ 

บึ้งตงึ ดูกร็ู้ว่ำเพิ่งจะโดนกนิมำแน่ 

เซยีวฉำงซำนไล่ส�ำรวจทนัท ีเขำเป็นชำยร่ำงสูงโปร่งสง่ำงำมในชุดสเีทำ

อ่อน แม้ว่ำจะหนำ แต่กไ็ม่อำจซ่อนควำมก�ำย�ำแขง็แกร่งใต้ร่มผ้ำได้ หญงิสำว

มองส�ำรวจตั้งแต่เรือนผมเงำงำมสีด�ำสนิทยำวถึงกลำงหลังที่รวบไว้ครึ่งหนึ่ง 

รดัด้วยเกล้ำสเีงนิ ใบหน้ำหล่อเหลำรำวกบัเทพบุตร คิ้วเรยีว จมูกโด่งเป็นสนั 

รมิฝีปำกหยกัได้รูป และดวงตำสเีทำแฝงประกำยควำมเร่ำร้อน ท�ำให้นำงรู้สกึ

ร้อนวำบในช่องท้องได้เพยีงแค่มองเท่ำนั้น

หล่อ ล�่ำ เร้ำใจ...

เซยีวฉำงซำนจ้องเขำอย่ำงเอำเป็นเอำตำย ในปำกเยิ้มล้นไปด้วยน�้ำลำย 

จนนำงต้องกลนืลงคออกึใหญ่ ร่ำงกำยคนัยุบยบิรำวกบัมมีดไต่ไปทั่วร่ำง ใน

ใจพลนัรูส้กึถงึอำรมณ์บำงอย่ำงที่ไม่ได้มมีำนำนแล้ว (อำรมณ์หื่น) ดเูหมอืนวำ่

ชำยคนนั้นจะรู้สกึถงึสำยตำของนำงจงึหนัมำมอง เซยีวฉำงซำนได้มโีอกำสเหน็

ใบหน้ำหล่อเหลำของเขำแบบเตม็ๆ ชำยผู้ถกูจ้องสบตำกบันำงแล้วสะอกึน้อยๆ 

จำกตรงนี้นำงแอบเหน็ด้วยว่ำแก้มกบัจมูกของเขำขึ้นสชีมพจูำงๆ ก่อนจะหลบ

สำยตำแล้วหนัหน้ำกลบัไปสนใจโต๊ะพนนัต่อ

ช่ำงไร้เดยีงสำ น่ำรกั น่ำจบักดยิ่ง...
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เซยีวฉำงซำนคดิในขณะที่สำยตำยงัจบัจ้องเขำอยู่ นำงค่อยๆ สำวเท้ำ

เข้ำไปยนือยู่ข้ำงๆ เขำ พลำงมองไปที่นกัพนนัคนอื่นๆ เพื่ออ่ำนใจ แล้วกห็นั

มำมองแต้มลูกเต๋ำในจอกของชำยผู้น่ำกิน? ที่นำงสำมำรถมองเห็นได้จำก 

ด้ำนหลงั

“ลงให้หมด...” เซยีวฉำงซำนกระซบิเสยีงเบำ ชำยปรศินำหนัมำสบตำ

กบันำงด้วยควำมสงสยั นำงพยกัหน้ำช้ำๆ เป็นกำรยนืยนั เขำกดัปำกขมวดคิ้ว

แน่นเพรำะไม่รู้จะเชื่อนำงดหีรอืไม่ เซยีวฉำงซำนเหน็ท่ำทำงลงัเลแบบนั้น นำง

จึงท�ำในสิ่งที่ใครก็ไม่คิดว่ำสตรีอย่ำงนำงจะกล้ำท�ำ คนตัวสูงสะดุ้งตัวสั่นเมื่อ

รู้สึกได้ถึงมือของสตรีในผ้ำคลุมที่ยื่นมำแตะนำบบนแผ่นหลังเหนือสะโพก 

ของเขำ ใบหน้ำคมสนัขึ้นสแีดงจดัรำวกลบีดอกเหมยกุ้ย

อำ... แน่นจัง นำงครำงในใจพลำงนำบฝ่ำมือให้แน่นขึ้น โดยไม่ทัน

สงัเกตว่ำบดันี้ชำยผู้ถูกลวนลำมก�ำลงัตวัสั่นขนลุก

หำนเฮยเสอกลืนน�้ำลำยอย่ำงยำกล�ำบำก ในขณะที่ยื่นตั๋วพนันลงบน

โต๊ะแบบทุ่มหมดตวัตำมค�ำแนะน�ำของคนที่ก�ำลงัลวนลำมเขำ ปกตเิวลำอยู่ใน

วังหลวงเขำต่ำงหำกที่เป็นฝ่ำยเกี้ยวพำเหล่ำสนม ตั้งแต่เกิดมำไม่เคยสักครั้ง

เดยีวที่เขำจะถูกใครเกี้ยว... หรอืลวนลำมมำก่อน!

น่ำตำยนกั! สตรปีระเภทใดกนักล้ำมำลวนลำมบุรุษ... แล้วนี่ข้ำจะเขนิ

ท�ำไมกนั

ทกุคนเปิดถ้วยลกูเต๋ำด ูหำนเฮยเสอต้องเบกิตำกว้ำงเมื่อเหน็ว่ำเขำชนะ

พนนั ชำยหนุ่มหนัมำมองสตรใีนผ้ำคลุมอย่ำงเหลอืเชื่อ นำงรู้ได้อย่ำงไรว่ำเขำ

จะชนะ แต่เขำกร็บีหลบตำเสมองไปทำงอื่นเมื่อสบเข้ำกบัดวงตำสปีระหลำดที่

จ้องมำรำวกับจะแก้ผ้ำเขำให้ได้ หำนเฮยเสอรับตั๋วพนันที่เขำชนะก่อนจะหัน 

มำหำสตรปีรศินำ

“ข้ำ... ขอขอบคุณแม่นำงยิ่งนกั ไว้ข้ำจะตอบแทน” เขำเอ่ย

เซียวฉำงซำนได้ฟังเสียงนุ่มทุ้มทรงเสน่ห์ของเขำก็ยิ่งตำวำว นำงส่ำย

หน้ำน้อยๆ “หำได้เป็นเรื่องใหญ่ ท่ำนไม่จ�ำเป็นจะต้องตอบแทนข้ำหรอก”
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“ถงึอย่ำงไรข้ำกต้็องตอบแทน วนันี้ข้ำดวงตกมำทั้งวนั หำกไม่ได้แม่นำง 

เหน็ทขี้ำต้องเดนิตวัเปล่ำกลบัเป็นแน่” เขำยิ้ม

“หำกต้องกำรตอบแทนข้ำจริงๆ เช่นนั้นเลี้ยงอำหำรข้ำสักมื้อดีหรือไม่ 

นี่กเ็ข้ำยำมซวี2 แล้ว ข้ำยงัไม่ได้กนิข้ำวเลย” เซยีวฉำงซำนเสนอ

“เลี้ยงข้ำวหรอื” เขำทวนค�ำ เซยีวฉำงซำนที่ก�ำลงัจะหนัหลงัไป หนักลบั

มำมองเขำอกีครั้ง

“ท่ำน... กลวัหรอื” นำงถำม หำนเฮยเสอเหน็สตรตีรงหน้ำมองมำที่เขำ

ด้วยสำยตำยั่วเย้ำกค็ิ้วกระตุก ศกัดิ์ศรคีวำมเป็นชำยแล่นพล่ำนจนไฟลุก เขำ

หวัเรำะเบำๆ

“แม่นำงล้อเล่นแล้ว มำเถิด ข้ำจะน�ำไปเอง” หำนเฮยเสอพูดก่อนจะ 

ผำยมอืให้นำง ทั้งสองเดนิไปแลกเงนิ แล้วเดนิออกจำกโรงเตี๊ยมเพื่อไปอกีที่

หนึ่ง ในขณะที่ทั้งสองเดินอยู่บนถนน หำนเฮยเสอก็เหลือบตำไปมองสตรี 

ร่ำงบำงที่เดนิอยู่ข้ำงๆ ด้วยสำยตำเจ้ำเล่ห์

บุรุษองอำจเช่นเขำไม่มีทำงยอมสยบแก่สตรีตัวบำงเช่นนำงแน่ ชิชะ! 

บงัอำจมำหลอกกนิเต้ำหู้เขำ เขำจะยั่วนำงกลบับ้ำง ดูซ.ิ.. ว่ำนำงจะท�ำเช่นไร

2 ในยุคสมยัจนีโบรำณ เรยีกช่วงเวลำตั้งแต่ 19.00 น. - 20.59 น. ว่ำ ยำมซวี



สี่
ให้ท่ำ... แต่เสียตัว!

หานเฮยเสอให้สทิธิ์เซยีวฉางซานในการเลอืกโรงเตี๊ยม เซยีวฉางซาน

เหน็โอกำสที่จะได้แกล้งเขำอกีสกัหน่อย นำงจงึเลอืกโรงเตี๊ยมหรูที่เป็นกจิกำร

ลบัๆ ในควำมปกครองของพรรคมงักรทมฬิ 

เซียวฉำงซำนแอบแสดงป้ำยหยกสีน�้ำตำลอ่อนให้หลงจู๊ดูแล้วเลือก 

ห้องอำหำรส่วนตัวที่ดีที่สุด พร้อมกับสั่งกำรอะไรสองสำมอย่ำงโดยไม่ให ้

หำนเฮยเสอรู้ หลงจู๊ผู้รู้งำนดีรับค�ำสั่งเซียวฉำงซำน สองชำยหญิงเดินเคียงคู่

มำที่โต๊ะอำหำรรมิหน้ำต่ำง หำนเฮยเสอบอกกบัเสี่ยวเอ้อร์ที่ยนืรอรบับรกิำรว่ำ

ต้องกำรอำหำรขึ้นชื่อและดีที่สุด เสี่ยวเอ้อร์ค้อมรับก่อนจะออกจำกห้องไป  

ร่ำงสูงเอำมือไพล่หลังในขณะที่สำยตำก็จับจ้องบรรยำกำศอันคึกคักของ

เทศกำลไหว้พระจนัทร์ เซยีวฉำงซำนนั่งลงที่เก้ำอี้ เสยีงกล่ำวขออนุญำตของ

เสี่ยวเอ้อร์พร้อมกบักลิ่นหอมหวนบ่งบอกว่ำอำหำรมำถงึแล้ว บรรดำเสี่ยวเอ้อร์

ล�ำเลยีงอำหำรมำวำงบนโต๊ะด้วยควำมช�ำนำญ ก่อนจะขอตวัออกไป

“คุณหนูเซียวมีรสนิยมเป็นเลิศนัก โรงเตี๊ยมนี้บรรยำกำศดีมำกเทียว” 

หำนเฮยเสอพูดพลำงยิ้มน้อยๆ เซยีวฉำงซำนลุกขึ้นไปยนืข้ำงเขำ

“คณุชำยหำนกล่ำวเกนิไปแล้ว ตำมจรงิข้ำไม่รูห้รอกวำ่ที่ไหนเป็นเช่นไร 
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เพรำะข้ำเพิ่งจะมำถงึเมอืงหลวง เหน็คนกล่ำวถงึชื่อเสยีงของโรงเตี๊ยมนี้ไม่น้อย

ข้ำจงึได้เลอืกมำ คุณชำยคงไม่ถอืสำ”

“เจ้ำไม่ได้ท�ำสิ่งใดผิด ข้ำจะถือสำท�ำไมกัน” หำนเฮยเสอตอบอย่ำง

อำรมณ์ด ี

เซียวฉำงซำนกระตุกยิ้มใต้ผ้ำคลุม นำงอยำกรู้เหลือเกินว่ำหลังจำก

เหตุกำรณ์คนืนี้ผ่ำนพ้นไป เขำยงัจะพูดเหมอืนเดมิอยู่ไหม ท�ำไมนำงจะไม่รู้ว่ำ

เขำวำงแผนอะไรเอำไว้ แค่เห็นสำยตำปรำดเดียวนำงก็จับแผนของเขำได้จน

หมดเปลอืก เซยีวฉำงซำนเหลอืบมองคนข้ำงกำยก่อนจะหลุบตำลงต�่ำ

‘เอำส.ิ.. ลองกนัสกัตั้ง ระหว่ำงข้ำกบัเขำ ใครจะแน่กว่ำใคร’

ส่วนหำนเฮยเสอก็แสร้งท�ำเป็นชมงำนเทศกำลด้ำนล่ำง ซ่อนรอยยิ้ม 

เจ้ำเล่ห์ไว้ภำยใต้รอยยิ้มอำรมณ์ดี

‘รอก่อนเถดิแม่นำงน้อย ข้ำจะท�ำให้เจ้ำอ่อนระทวยคำอกให้ได้’

เมื่อต่ำงคนต่ำงวำงแผน... คงต้องขึ้นอยู่กับควำมอดทนต่อควำมหื่น 

เสยีแล้วว่ำใคร... จะตบะแตกก่อนกนั

เมื่ออยู่กนัแค่สองคน เซยีวฉำงซำนกเ็ป็นฝ่ำยด�ำเนนิแผนของตนก่อน 

นำงค่อยๆ เอื้อมมือทั้งสองข้ำงไปด้ำนหลังศีรษะเพื่อปลดผำ้คลุมหน้ำ ท�ำให้

แขนเสื้อกว้ำงของนำงร่นตำมแรงยกจนเผยให้เห็นฝ่ำมือเรียวระหงและข้อมือ

บำงสไีข่มกุ ชวนให้หำนเฮยเสอคนัหวัใจยบิๆ ผ้ำคลมุหน้ำเบำบำงที่ค่อยๆ เลื่อน

ลงจนหมดท�ำให้หำนเฮยเสอถึงกับลมหำยใจสะดุดยำมได้เห็นใบหน้ำของนำง

อย่ำงเตม็ตำ

ดวงตำว่ำงำม... ใบหน้ำยิ่งงำมล�้ำ

หำนเฮยเสอสำวเท้ำเข้ำไปยนืชดิกบัร่ำงบำงโดยไม่รู้ตวั ฝ่ำมอืเรยีวของ

ชำยหนุม่ยกขึ้นไปปลดผ้ำคลุมผมของเซยีวฉำงซำนออก ตอนนี้เขำสำมำรถเหน็

รูปโฉมนำงได้อย่ำงชดัเจน คุณชำยก�ำมะลอใช้มอืข้ำงเดยีวกนัค่อยๆ เชยคำง

เรยีวของนำงขึ้น เซยีวฉำงซำนช้อนสำยตำสบกบัดวงตำสเีทำอย่ำงมจีรติจะก้ำน

“เจ้ำ...” หำนเฮยเสอมองหญงิสำวตรงหน้ำด้วยแววตำเหม่อลอย ดวงตำ



Little Wiccan
39

สอี�ำพนัทอง เรอืนผมสไีม้จื่อเถงิประกำยทองเงำงำมผดิแผกจำกใครในแผ่นดนิ 

แสงจันทร์เย็นตำที่สำดส่องลงมำบนผิวนวลสีไข่มุก ยิ่งท�ำให้เซียวฉำงซำนดู

งดงำมชวนฝันรำวกับนำงปีศำจจ�ำแลงกำยมำเพื่อล่อลวงบุรุษให้ตกเป็นทำส

เสน่หำ 

“งำมยิ่ง...” เขำครำงเสยีงแผ่ว รมิฝีปำกของทั้งสองค่อยๆ เลื่อนเข้ำหำ

กนั ทว่ำเพยีงเสี้ยวระยะห่ำงก่อนชำยหนุ่มจะกดประทบั เซยีวฉำงซำนกผ็นิหน้ำ

หลบท�ำเป็นเล่นตวั หญงิสำวแสร้งเอยีงหน้ำยิ้มน้อยๆ อย่ำงขวยเขนิ ก่อนจะ

เดนิหนชีำยหนุ่มมำยงัโต๊ะอำหำร ทิ้งให้เขำยนือยู่ที่เดมิ

หำนเฮยเสอกดัปำกอย่ำงขดัใจ ดทู่ำงำนนี้คงไม่ง่ำยนกั แต่ไม่เป็นไร เขำ

มั่นใจว่ำตนต้องชนะอย่ำงแน่นอน

หำนเฮยเสอเดินตำมเซียวฉำงซำนมำนั่งที่โต๊ะอำหำร ตรงข้ำมกับนำง 

ทั้งสองเริ่มลงมือกินอำหำรตรงหน้ำ ส่วนในหัวก็คิดว่ำจะจัดกำรฝ่ำยตรงข้ำม

เช่นไรดี

“เจ้ำจะว่ำอนัใดหรอืไม่ หำกข้ำจะขอปันอำหำรไปให้เสี่ยวเสอ สหำยของ

ข้ำหน่อย” ชำยหนุ่มเอ่ย

“เสี่ยวเสอ?” นำงทวนค�ำ หำนเฮยเสอพยักหน้ำ เจ้ำงูเสี่ยวเสอเลื้อย 

ออกมำแสดงตัวอย่ำงรู้หน้ำที่ เซียวฉำงซำนได้ยินเสียงฟ่อพร้อมกับภำพของ 

งูสดี�ำนยัน์ตำสแีดงตวัใหญ่เลื้อยออกมำพนัแขนของบรุษุหนุ่มแล้วจ้องมำที่นำง 

เซียวฉำงซำนตัวแข็งเมื่อเห็นว่ำมันเป็นงู แต่พอเห็นว่ำมันไม่ท�ำอะไร นำงก ็

พยกัหน้ำให้เขำ

“ท่ำนสำมำรถเลี้ยงงูผลึกนิลให้เชื่องได้ นับว่ำควำมสำมำรถสูงยิ่งนัก” 

นำงกล่ำว หำนเฮยเสอเลกิคิ้ว

“เจ้ำรู้จักหรือ” เขำถำม เซียวฉำงซำนพยักหน้ำ เสี่ยวเสอเลื้อยไปที่ 

จำนไก่จำนหนึ่ง เขมอืบไก่ในนั้นแล้วเลื้อยหำยไปในมุมมดื เซยีวฉำงซำนแอบ

ผ่อนลมหำยใจอย่ำงโล่งอก งูผลกึนลิมพีษิร้ำยแรง ซ�้ำมปีระสำทสมัผสัดเียี่ยม 

เซียวฉำงซำนแอบก่นด่ำตัวเองในใจที่ประมำทไม่ตรวจสอบเขำให้ดีก่อน นำง
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ดใีจที่มนัไปแล้ว เพรำะหำกมนัยงัอยู่ แผนนำงต้องแตกแน่ 

เซียวฉำงซำนคิดพลำงคีบก้ำนผักคะน้ำอบก้ำนอวบใหญ่ขึ้นมำดูดน�้ำ

อย่ำงเชื่องช้ำ หำนเฮยเสอที่ก�ำลงัรนิสรุำอยูเ่หลอืบตำไปเหน็พอดถีงึกบัมองค้ำง

จนสุรำล้นจอก หำนเฮยเสอสะดุ้งเมื่อสุรำหกรดต้นขำเขำ ชำยหนุ่มรบีคว้ำผ้ำ

ใกล้ๆ มำเชด็ เซยีวฉำงซำนยงัคงเคี้ยวก้ำนคะน้ำอย่ำงเอรด็อร่อยรำวกบัไม่มี

อะไรเกดิขึ้น หำนเฮยเสอเม้มปำกเมื่อคดิว่ำตอนนี้นำงน�ำเขำอยู่หนึ่งแต้ม

เคล้ง!

เซยีวฉำงซำนก�ำลงัจะคบีเนื้อเป็ดอบน�้ำผึ้งในจำนมำกนิ แต่ยงัไม่ทนัจะ

ขยับมือก็ต้องสะดุ้งจนเผลอท�ำตะเกียบหลุดมือ เมื่อนำงรู้สึกถึงเท้ำของใคร 

บำงคนที่ยื่นมำแตะขำของนำงแล้วไล้ขึ้นลง เซียวฉำงซำนใจสั่น รู้สึกถึงแรง

ควำมร้อนที่วิ่งพล่ำน นำงก�ำมือแน่นเพื่อสะกดอำรมณ์ สำยตำก็มองไปยัง 

หำนเฮยเสอที่คบีอำหำรอย่ำงไม่รู้สกึรู้สำ เซยีวฉำงซำนค่อยๆ ผ่อนลมหำยใจ

ออกมำช้ำๆ รวบตะเกยีบที่นำงท�ำตกไปไว้ข้ำงโต๊ะแล้วหยบิคู่ใหม่มำใช้แทน

หนึ่งต่อหนึ่ง...

เซยีวฉำงซำนรวบแขนเสื้อ ยกตวัขึ้นจำกเก้ำอี้แล้วโน้มไปคบีอำหำรจำน

ที่อยู่ใกล้หำนเฮยเสอมำกที่สดุ สำบเสื้อที่หย่อนลงตอนนำงโน้มตวัท�ำให้เนนิอก

อวบน่ำซบไซ้เผยออกมำให้ชำยหนุ่มเห็นจะจะตำ หำนเฮยเสอถึงกับส�ำลัก 

อำหำร ไอหน้ำด�ำหน้ำแดง

สองต่อหนึ่ง...

หำนเฮยเสอที่หำยจำกอำกำรส�ำลักมองเซียวฉำงซำนที่กลับไปนั่งที่เดิม

ด้วยแววตำวำวโรจน์ ชำยหนุม่รนิสรุำใส่จอกของตนจนเกอืบเตม็แล้วยกขึ้นสงู

ก่อนจะดื่ม สุรำชั้นดีสีชำดล้นออกมำตำมมุมปำกของบุรุษหนุ่ม ไหลเป็นทำง

ลงไปตำมล�ำคอแกร่ง ก่อนจะหำยไปในอกเสื้อ ลมหำยใจของร่ำงบำงสะดุด 

ไม่เป็นจงัหวะ เซยีวฉำงซำนเริ่มเค้นเรยีวขำทั้งสองข้ำงเข้ำหำกนัแน่น

สองต่อสอง...

เมื่อทั้งสองกินอำหำรจนอิ่มก็พำกันย้ำยมำนั่งอยู่อีกห้องหนึ่งที่เป็น 
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ห้องปิด ทั้งสองต่ำงเอนหลงับนเก้ำอี้ยำวคนละตวั ผลดักนัรนิสุรำชั้นดใีห้แก่

กนั เซยีวฉำงซำนเอนหลงัแบบกึ่งนั่งกึ่งนอนไปกบัเก้ำอี้ เอำมอืข้ำงหนึ่งเท้ำศรีษะ

แล้วชนัเข่ำขึ้นซ้อนกนั เผยให้เหน็ปลน่ีองเลก็น่ำสมัผสัโผล่ออกมำจำกรอยแยก

ของกระโปรง รวมกบัลำยเส้นเว้ำโค้งของเรอืนกำยอรชร ท�ำให้หำนเฮยเสอต้อง

ขยับตัวอย่ำงอึดอัด ชำยหนุ่มมองเซียวฉำงซำนที่หลับตำพริ้มแล้วกระตุกยิ้ม

เจ้ำเล่ห์

“อำ... ร้อนจงั”

เซยีวฉำงซำนลมืตำทนัททีี่ได้ยนิหำนเฮยเสอพดูด้วยน�้ำเสยีงสั่นพร่ำ เมื่อ

เขำเห็นว่ำนำงมองมำก็ค่อยๆ ยกมือไปปลดเกี้ยวโลหะที่ใช้รวบผมแล้ววำงไว้

บนโต๊ะ ก่อนจะสำงผมสีน�้ำหมึกยำวสลวยด้วยกิริยำยั่วยวน เซียวฉำงซำน 

ตัวสั่น มือเรียวสีไข่มุกก�ำจอกสุรำในมือแน่นเพื่อข่มอำรมณ์ไม่ให้ตัวเองพุ่ง

เข้ำไปเผดจ็ศกึคนตรงข้ำม

“คุณหนูเซียว... เจ้ำรู้สึกร้อนบ้ำงหรือไม่” หำนเฮยเสอพูดเสียงสั่น 

ปำกสั่น พลำงยกมอืขึ้นมำลูบไล้ล�ำคอลงไปถงึหน้ำอก ส่งสำยตำฉ�่ำเยิ้มไปให้

เซยีวฉำงซำน

“ข้ำ... ร้อน... ร้อนมำก” เซียวฉำงซำนตอบเสียงแผ่วเบำ รู้สึกถึงขีด

จ�ำกดัของตนที่ก�ำลงัจะหมด แต่นั่นยงัไม่สำแก่ใจหำนเฮยเสอ บุรุษหนุ่มไล้มอื

ของตนตั้งแต่อกลงไปถงึหน้ำท้อง... อนัเป็นที่ของสำยรดัเอว... แล้วดงึออก

“ข้ำรู้สกึแปลกๆ อำ... ร้อนเหลอืเกนิ”

เมื่อหำนเฮยเสอดงึสำยรดัเอวออก สำบเสื้อที่เป็นอสิระจำกพนัธนำกำร

ก็แบะออกกว้ำง เผยให้เห็นแผงอกและไหล่ก�ำย�ำที่เต็มไปด้วยกล้ำมเนื้ออัน

แขง็แกร่ง หำนเฮยเสอกดัรมิฝีปำก ท�ำตำปรอื และไล้มอืเรยีวยำวของตนไป

ตำมแผงอกเปลอืยเปล่ำ

“คุณชำยหำน ท่ำนก�ำลังท�ำผิดอย่ำงมหันต์” เซียวฉำงซำนกล่ำวเตือน

เสยีงสั่นเทำ หำนเฮยเสอช้อนตำมองหญงิสำว

“เจ้ำหมำยควำมถงึสิ่งใดกนั... ข้ำไม่เข้ำใจ” หำนเฮยเสอเอนตวันอนลง
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บนเบำะ มือยังคงลูบไล้อย่ำงเชิญชวน ควำมคิดทุกอย่ำงของเซียวฉำงซำน 

หำยไปจำกสมอง ไม่อำจคดิอะไรนอกจำกนี้ได้อกี นำงหลบัตำลงแล้วคดิในใจ

กบัตวัเองอย่ำงเหลอือด

พอกนัท.ี.. นำงจะไม่ทนอกีต่อไป...

ร่ำงบำงลุกขึ้นเดินไปยืนอยู่ข้ำงเขำด้วยสำยตำของนักล่ำที่จ้องจับเหยื่อ 

“ท่ำนยั่วข้ำก่อน... จะมำเสยีใจทหีลงัไม่ได้นะ”

เมื่อหำนเฮยเสอได้ยินค�ำพูดของเซียวฉำงซำน เขำก็มองนำงด้วย 

แววตำกังขำ ดวงตำสีเทำเบิกกว้ำงด้วยควำมตกใจยำมเซียวฉำงซำนเลิกชุด

กระโปรงขึ้นสูงจนเห็นต้นขำนวล แล้วตวัดขึ้นคร่อมบนร่ำงเขำ “เจ้ำจะท�ำอัน

ใด...” ร่ำงสูงพยำยำมจะผลักตัวของนำงออก ทว่ำด้วยเหตุผลใดก็มิทรำบ 

เรี่ยวแรงพละก�ำลงัของเขำกลบัหำยไปหมด ได้แต่นอนระทวยใต้ร่ำงของหญงิ

สำวเพยีงอย่ำงเดยีว

“แรงข้ำ? เจ้ำท�ำอนัใดกบัข้ำ”

เซยีวฉำงซำนรวบมอืเรยีวทั้งสองข้ำงที่พยำยำมจะผลกันำงออกไปไว้บน

ศรีษะของหำนเฮยเสอ หญงิสำวส�ำรวจผู้ที่ตกอยู่ในควำมควบคุมของตนด้วย

สำยตำล�้ำลกึ นำงก้มลงไปกระซบิข้ำงหูเขำ “ท�ำหรอื ท่ำนต่ำงหำกที่ท�ำข้ำ” นำง

ไล้จมกูไปตำมแนวกรำมแกร่ง “ท่ำนท�ำให้ข้ำเร่ำร้อนจนทนไม่ไหว ต้องเผยธำตุ

แท้ที่แอบซ่อนมำนำน... ท่ำนมนัปีศำจช่ำงยั่ว” เซยีวฉำงซำนขบเม้มล�ำคอแกร่ง

อย่ำงแรงจนหำนเฮยเสอสะดุ้ง

“อย่ำนะ... เจ้ำท�ำเช่นนี้ไม่ได้... เจ้ำเป็นสตรนีะ” หำนเฮยเสอพยำยำม

หำทำงรอดให้ตัวเอง เมื่อตระหนักแล้วว่ำเขำได้ตกหลุมกับดักน�้ำผึ้งของนำง 

เข้ำแล้ว แม้ชำยหญงิมสีมัพนัธ์จะเป็นเรื่องธรรมดำกเ็ถอะ แต่แบบนี้มนัไม่ใช่!

“ชู่ๆๆ อย่ำพยำยำมเลย... ถงึยงัไงคนืนี้ท่ำนกต็้อง ‘เสรจ็’ ข้ำอยู่ด”ี นำง

โน้มหน้ำลงไปพูดใกล้กบัรมิฝีปำกของเขำ 

หำนเฮยเสอส่ำยหน้ำ “ไม่... อย่ำนะ อุ๊บ!”

เซียวฉำงซำนประทับริมฝีปำกจูบแล้วบดขยี้อย่ำงรุนแรง หำนเฮยเสอ
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เบกิตำกว้ำง หญงิสำวไล้ลิ้นไปตำมรมิฝีปำกล่ำงของชำยหนุ่มเป็นเชงิขอทำง แต่

เมื่อเขำไม่ตอบสนอง นำงจงึเอื้อมมอือกีข้ำงไปเคล้นต้นขำแกร่งใกล้กบัจดุควำม

เป็นชำยของเขำ จนเขำสะดุ้งแล้วเผยอปำก เซียวฉำงซำนใช้จังหวะนั้นแทรก

ลิ้นเลก็ของตนเข้ำไปส�ำรวจเล่นทนัท ีหำนเฮยเสอเริ่มจบูตอบเซยีวฉำงซำนตำม

อำรมณ์ที่ค่อยๆ เร่ำร้อนขึ้น เซยีวฉำงซำนถอนจูบเมื่อเหน็คนใต้ร่ำงเริ่มหมด

ลมหำยใจ หำนเฮยเสอหอบหำยใจถี่ ดวงตำเยิ้มฉ�่ำ ใบหน้ำแดงด้วยเลือด 

ที่สบูฉดี นำงมองรมิฝีปำกบวมแดงของชำยหนุม่อย่ำงได้ใจ หำนเฮยเสอตวัแขง็ 

เมื่อเหน็คนด้ำนบนเอำมอืที่ว่ำงอยู่ก�ำเสื้อตวัในของเขำไว้ แล้วฉกีอย่ำงแรง

แควก!

ร่ำงกำยท่อนบนอันเปลือยเปล่ำปรำกฏให้เซียวฉำงซำนเห็นเต็มสองตำ 

นำงไล่มองไปตั้งแต่แผงอกกว้ำง กล้ำมท้องแข็งแกร่งที่เรียงตัวเป็นลอนสวย 

แล้วกก็ลบัไปสบตำกบัหำนเฮยเสออกีครั้ง

“ยอมรับเสียเถิดคนดี... ท่ำนหนีข้ำไปไม่พ้นหรอก...” หำนเฮยเสอ 

ส่ำยหน้ำช้ำๆ เหมอืนคนอ่อนแรง

“ยะ...อย่ำ หยุดนะ... อ๊ำ!”

“หยุด...”

“ข้ำยงัไม่อิ่มเลย...”

“ไม่เอำนะ... อะ!”

“ข้ำเหนื่อย”

“อกีสกัรอบนะ...”

“หยุดนะ... ไม่... อย่ำท�ำแบบนั้น...”

“พอเถดิ... ข้ำหมดแรงแล้ว... ออื...”

“อกีรอบนะ...”

“มะ...ไม่... อย่ำ...”



ห้ำ
รอยจูบ... ที่ไม่จำงหำย

เหล่าชาวเมืองแคว้นหานต่างพากันตื่นแต่เช้าตรู่ เพื่อมาเตรียมตัว

ส�ำหรบัเทศกำลไหว้พระจนัทร์ บรรยำกำศในเมอืงตอนนี้คกึคกัและเตม็ไปด้วย

สสีนั ร้ำนค้ำและกจิกำรต่ำงๆ ท�ำมำค้ำขำยกอบโกยผลก�ำไรเป็นวำ่เลน่ ซุม้กำร

ละเล่นและกำรแสดงต่ำงๆ กเ็ตม็ไปด้วยผู้ชมหนำตำ เมอืงทั้งเมอืงเตม็ไปด้วย

รอยยิ้มและควำมสุข ยกเว้นเพยีงที่เดยีว...

“เจ้ำมนัน่ำตำยนกั... เจ้ำรู้หรอืไม่ว่ำข้ำคอืใคร!” ในโรงเตี๊ยมอนัดบัหนึ่ง

ของเมืองหลวง บัดนี้หำนเฮยเสอที่เรือนร่ำงเปลือยเปล่ำมีเพียงผ้ำห่มผืนบำง

ผนืเดยีวห่อตวัก�ำลงันั่งอยู่บนเตยีงในสภำพยบัเยนิ ผมเผ้ำยุ่งเหยงิ ผวิกำยมี

แต่รอยขบรอยฟกช�้ำ หำนเฮยเสอเอำมือก�ำผ้ำห่มขึ้นมำพันไว้รอบตัวอย่ำง 

แน่นหนำ ในขณะที่ปำกกก็่นด่ำเซยีวฉำงซำนไม่หยุด

ส่วนตวักำรตอนนี้ยนือยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้ง จดัระเบยีบเสื้อผ้ำหน้ำผมให้

เรยีบร้อย เมื่อเสรจ็นำงกห็นัไปเผชญิหน้ำกบัหำนเฮยเสอ

“แม้ข้ำจะไม่รู้ว่ำท่ำนเป็นใคร แต่ที่ข้ำรู้แน่ๆ กค็อื... ข้ำ ‘ได้’ ท่ำนแล้ว”

หำนเฮยเสอเข่นเขี้ยวเพรำะอำรมณ์โมโห เขำปล่อยผ้ำห่มแล้วลุกออก

จำกเตยีงมำทะเลำะกบันำง หำนเฮยเสอชี้หน้ำเซยีวฉำงซำนด้วยมอืสั่นๆ “เจ้ำ... 
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ไร้ยำงอำยยิ่ง จะ...เจ้ำเป็นสตร ี แต่บงัอำจมำข่มเหงขนืใจข้ำซึ่งเป็นบุรุษ หำก

เรื่องนี้หลุดออกไป อย่ำหวงัว่ำเจ้ำจะได้ออกเรอืนเลย!”

เซยีวฉำงซำนจ้องตำเขำแล้วเอยีงคอนดิหน่อย ก่อนจะพูด “ท่ำนจะเอำ

เรื่องนี้ไปป่ำวประกำศ... ให้คนอื่นรู้ว่ำท่ำนถูกข้ำขนืใจน่ะหรอื”

“อุ๊บ!” หำนเฮยเสอคอแขง็ ลิ้นจุกปำก

“ข้ำไม่ใช่คนที่นี่ ข้ำไม่ถอืเรื่องนั้น ว่ำแต่ท่ำนเถอะ ยนืแก้ผ้ำยั่วยวนข้ำ

อยู่ได้ เมื่อคนืหกรอบไม่หน�ำใจหรอืไร”

“เจ้ำ!” หำนเฮยเสอก้มลงมองเหน็ร่ำงกำยตนเองเปลอืยเปล่ำกก็ระโดด

ขึ้นไปบนเตยีงแล้วเอำผ้ำห่มคลมุตวัไว้เหมอืนเดมิ เซยีวฉำงซำนมองกำรกระท�ำ

ของเขำด้วยสำยตำขบขนัปนหมั่นไส้

“ข้ำขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ำยที่เรำจะเจอกนั ส�ำหรบัสตรหีื่นกระหำย

เชน่เจ้ำ ชำตนิี้ทั้งชำตขิออย่ำให้ได้เจอกนัอกี!” หำนเฮยเสอเค้นเสยีงเข้ม เซยีว-

ฉำงซำนค่อยๆ สบืเท้ำเข้ำไปใกล้เขำ หำนเฮยเสอขยบัตวัอย่ำงระแวดระวงั

“เจ้ำ... อย่ำเข้ำมำนะ!”

เซยีวฉำงซำนไม่สนใจหำนเฮยเสอ นำงเอื้อมมอืไปจบัท้ำยทอยของเขำ

ไวก่้อนจะประทบัจบูแนบแน่น “ข้ำจะเกบ็เรื่องรำวระหวำ่งเรำเอำไวใ้นใจตลอด

กำล ทุกสมัผสั ทุกรอยจูบ... และทุกๆ เสยีงครวญครำงของท่ำน ข้ำจะไม่มี

วนัลมื”

หำนเฮยเสอหน้ำแดงก�่ำ กำยรู้สึกซำบซ่ำนเมื่อได้ยินค�ำพูดของนำง 

รำวกบัว่ำนั่นจะเป็นค�ำสญัญำผกูพนัอะไรสกัอย่ำง พอได้สตหิำนเฮยเสอกต็หีน้ำ

ยักษ์เหมือนเดิม เขำสะบัดมือของนำงออกและรีบใช้วิชำตัวเบำสวมเสื้อผ้ำให้

เรยีบร้อย เมื่อเสรจ็แล้วหำนเฮยเสอกพ็ุ่งตวัออกไปยนืรมิหน้ำต่ำง เขำหนักลบั

มำมองนำงด้วยสำยตำอำฆำต ก่อนจะเหนิกำยหำยไปอย่ำงรวดเรว็

เซียวฉำงซำนมองเตียงนอนที่ยับยู่ยี่ สำยตำแปรเปลี่ยนจำกยั่วเย้ำ

วำววับเป็นสำยตำเย็นชำเรียบเฉย นำงยกขวดยำสีเขียวขวดเล็กขึ้นมำมอง  

“ยำสูตรนี้ของท่ำนปู่ได้ผลดเีกนิคำดจรงิๆ”
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ทางด้านฮ่องเต้ที่เพิ่งกลับเข้าวังมาก็เข้าหน้าใครไม่ติด ไม่ว่าจะเป็น

เหล่ำขุนนำง พระสนม องครกัษ์ นำงก�ำนลั หรอืแม้แต่หู่กงกง ต่ำงกโ็ดนกนั

ถ้วนหน้ำ ขนัทเีฒ่ำผู้น่ำสงสำรได้แต่เดนิคอตกวนไปวนมำอยู่หน้ำอุทยำนส่วน

พระองค์ หูกฟ็ังเสยีงโครมครำมที่อยู่ด้ำนในด้วยหวัใจอนัฟกช�้ำ

อทุยำนเอย ดอกไม้ต้นไม้เอย ที่เขำเฝ้ำถนอมมำตลอดหลำยปี... หมด...

หมดกนั

ขันทีเฒ่ำเข่ำแทบทรุดเมื่อได้ยินเสียงของแตกดังเพล้ง! รู้ทันทีว่ำนั่น

คงจะเป็นเสียงกระถำงนิลล�้ำค่ำจำกแคว้นเฟยที่มีชิ้นเดียวในแผ่นดิน ชำยผ้ำ 

สีแดงสดใสที่สะบัดผ่ำนหำงตำท�ำให้หู่กงกงหันไปมอง เมื่อเห็นว่ำเป็นใคร  

หู่กงกงกแ็ทบจะก้มกรำบกบัพื้น

“ถวำยพระพรหลนัซูเฟย”

หลนัซเูฟยในฉลองพระองค์สแีดงพยกัหน้ำน้อยๆ ให้แก่หูก่งกง ใบหน้ำ

งดงำมออ่นโยนชะเง้อมองเข้ำไปในอทุยำนส่วนพระองค์ด้วยควำมเป็นห่วงคน

ด้ำนใน

“เกิดเรื่องอันใดขึ้น เหตุใดฝ่ำบำทถึงได้พิโรธเช่นนั้น” เสียงหวำนเอ่ย

ถำม หู่กงกงได้แต่ส่ำยหน้ำ

“ไม่มผีูใ้ดรูเ้ลยพ่ะย่ะค่ะ ฝ่ำบำททรงหำยไปในเช้ำวนัก่อน พอเสดจ็กลบั

มำกต็รงดิ่งเข้ำไปในอุทยำนส่วนพระองค์แล้วกท็�ำลำยข้ำวของ หำกใครเข้ำไป

ขวำง ถ้ำไม่โดนด่ำกต็้องโดนดำบ” หู่กงกงตอบอย่ำงหนกัใจ 

หลันซูเฟยขมวดคิ้ว ถึงแม้ว่ำฮ่องเต้หำนเฮยเสอจะขึ้นชื่อเรื่องควำม 

โหดเหี้ยมเลอืดเยน็ แต่พระองค์กไ็ม่ใช่คนอำรมณ์ร้อนหรอืชอบเอะอะโวยวำย 

ตรงกันข้ำม พระองค์นิ่งเงียบและมีเหตุผล ไม่วำ่อะไรก็ตำมที่ท�ำให้พระองค์

ทรงระเบดิพระอำรมณ์เช่นนี้ได้ คงจะต้องเป็นเรื่องที่หนกัหนำสำหสัมำก

“หู่กงกงไปพักผ่อนเถิด ฝ่ำบำทไม่โปรดผู้ที่จู้จี้จุกจิก ขืนเข้ำไปยุ่งใน 

ตอนนี้รังแต่จะท�ำให้พิโรธมำกขึ้น ไว้ข้ำจะไปท�ำขนมมำถวำยพระองค์ในตอน

บ่ำย น่ำจะท�ำให้พระองค์พระทยัเยน็ลงได้บ้ำง ส่วนตอนนี้สั่งห้ำมอย่ำให้ใคร
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เข้ำไปรบกวนฝ่ำบำทเดด็ขำด” นำงตรสัอย่ำงรู้พระทยัพระสวำม ี

หู่กงกงค้อมค�ำนับอย่ำงซำบซึ้ง ดูท่ำในวังหลวงคงจะมีแต่หลันซูเฟย 

ผู้นี้กระมงั ที่รู้พระทยัฮ่องเต้มำกที่สุด ขนัทเีฒ่ำรบีไปจดักำรตำมที่ได้รบัค�ำสั่ง

ทนัท ีปล่อยให้ฮ่องเต้ผู้น่ำกลวัเกรงท�ำลำยข้ำวของต่อไป

ส่วนทางด้านในนั้น หานเฮยเสอ ฮ่องเต้ผู้เลอืดเยน็นั่งลงกบัพื้นหญ้า

ในอุทยำน ล้อมรอบด้วยเศษกระถำง ต้นไม้ดอกไม้และอดีตอุทยำนที่เคย

สวยงำม บดันี้เหลอืเพยีงซำก หำนเฮยเสอนั่งกอดอกท�ำหน้ำตมูด้วยควำมโกรธ 

หำกสังเกตอีกนิดจะเห็นว่ำดวงตำสีเทำของชำยหนุ่มนั้นขึ้นวงแดงน้อยๆ จะ

เกิดมำจำกฝุ่นเข้ำตำหรือร้องไห้ก็มิอำจทรำบ ฮ่องเต้หนุ่มนอนแผ่ไปกับพื้น 

คดิถงึเหตุกำรณ์ที่เกดิขึ้นเมื่อคนื

เขำจ�ำได้ว่ำหลงัจำกที่เขำโดน เอ่อ... โดนจบัขงึ สตรผีู้นั้นกจ็ดักำรลอก

ครำบเขำ กินเขำ... และเผด็จศึกเขำ! เขำได้แต่นอนเป็นผักเฉำอยู่บนเตียง 

อ่อนเปลี้ย จะปัดจะป้องอะไรก็ท�ำไม่ได้เพรำะเรี่ยวแรงหำยไปหมด ท�ำได้แค่

นอนเป็นเบี้ยล่ำงให้นำงกระท�ำช�ำเรำตำมใจจนทั้งสองต่ำงก็สุขสมกันไปถึง 

หกรอบ! เขำเหนื่อยจนแทบขำดใจ แต่สตรมีกัมำกผู้นั้นกลบัเรยีกร้องจำกเขำ

ไม่เลกิ จนสุดท้ำยเขำเหนื่อยและสลบไปเอง 

สวรรค์! เขำเพิ่งจะรูธ้ำตแุท้ของสตรกีต็อนนี้นี่เอง น่ำกลวันกั แต่ท�ำไม... 

เหล่ำสนมนำงในของเขำถึงไม่เห็นเป็นแบบนำงเลยล่ะ พระสนมของเขำ 

ออดอ้อนฉอเลำะ อ่อนหวำนงดงำม แต่นำง...

สยอง น่ำกลวั น่ำขนลุก...

หำนเฮยเสอยอมรบัว่ำเซยีวฉำงซำนเป็นสตรทีี่งดงำมมำก ตั้งแต่เกดิมำ

เขำไม่เคยเห็นสตรีใดงดงำมเท่ำนำงมำก่อน แม้กระทั่งลู่เสียนเฟยหนึ่งใน 

สนมของเขำที่ลอืชื่อเรื่องควำมงำมกไ็ม่อำจสูน้ำงได้ ควำมงำมของเซยีวฉำงซำน

นั้นแปลกตำทว่ำยั่วยวน ทั้งสผีม สดีวงตำ และผวิพรรณ

ดูงำมผดิธรรมชำต.ิ.. เหมอืนนำงไม่ใช่คนในโลกนี้
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ถงึอย่ำงไรกต็ำม หำนเฮยเสอกอ็ดคดิไม่ได้ว่ำหน้ำตำของเซยีวฉำงซำน

นั้นดูคุ้นๆ เหลอืเกนิในควำมรู้สกึของเขำ แต่นกึอย่ำงไรกน็กึไม่ออก (ไม่เคย

ใส่ใจต่ำงหำก) ว่ำเขำไปมคีวำมรู้สกึแบบนี้มำจำกไหน หำนเฮยเสอเหม่อมอง

ก้อนเมฆบนท้องฟ้ำ พลำงนกึถงึสตรทีี่เขำทิ้งไว้ที่โรงเตี๊ยม...

ป่ำนนี้นำงจะเป็นอย่ำงไรบ้ำงหนอ

ยงัไม่ได้จ่ำยเงนิเลยด้วย...

เดี๋ยวนะ!

แล้วเขำจะไปคดิถงึนำงท�ำไมกนั!

นำงมอมเมำเขำด้วยควำมงำม เสน่ห์และรสจูบ ท�ำให้เขำเคลบิเคลิ้มไป

กบัควำมสุขสมที่เขำไม่ได้เตม็ใจ ปั่นหวัเขำรำวกบัเขำเป็นของเล่น นี่หำกไม่ใช่

เพรำะกลัวเรื่องจะบำนปลำยละก็ เขำคงประกำศรำชโองกำรประหำรนำงแล้ว 

เขำคอืหำนเฮยเสอ ฮ่องเต้แห่งแคว้นหำน ผู้ที่ได้ชื่อว่ำโหดเหี้ยมเลอืดเยน็ที่สุด

เชยีวนะ! แล้วนำงล่ะเป็นใคร ถงึได้อำจหำญมำข่มขนืเขำ!

‘แล้วท�ำไมเจ้ำถงึไม่สั่งประหำรนำงเสยีล่ะ’

‘บ้ำส!ิ ท�ำเช่นนั้นคนอื่นกร็ู้หมด!’

‘แต่นำงข่มเหงเจ้ำนะ เจ้ำคอืฮ่องเต้นะ!’

‘แล้วจะท�ำอย่ำงไรดลี่ะ’

‘แก้แค้นเลยส.ิ..’

‘แต่นำงน่ำกลวัมำก ไม่เอำหรอก ประเดี๋ยวนำงกไ็ด้รงัแกข้ำอกี...’

‘แล้วจะเอำเช่นไร’

‘ฝังกลบเรื่องนี้ไว้! อย่ำให้ใครหรอืตวัอะไรรูเ้ดด็ขำด ชำตนิี้ข้ำคงไม่ต้อง

เจอกบันำงอกี!’

หลังจำกตบตีกับควำมคิดตนเองเสร็จ หำนเฮยเสอก็ยันตัวลุกขึ้นยืน 

ปัดเสื้อผ้ำไปมำ โคจรพลงัลมปรำณแล้วพดูผ่ำนเส้นเสยีงปรำณ “ซื่อหลงิ รบัค�ำ

สั่ง...” เงำร่ำงจ�ำนวนสี่เงำพุง่ตวัออกจำกมมุมดืมำคกุเข่ำลงตรงหน้ำหำนเฮยเสอ 

ฮ่องเต้หนุม่มองพวกเขำด้วยสำยตำเรยีบนิ่งเยน็ชำ “สตรลีกึลบัชื่อเซยีวฉำงซำน 
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พบครั้งสุดท้ำยที่โรงเตี๊ยมเทยีมสวรรค์ สบืทุกอย่ำงที่เกี่ยวกบันำง คอยสะกด

รอยตำมนำงไว้ด้วย”

เงำร่ำงทั้งสี่หำยวบัไปหลงัจำกที่เขำพดูจบ แม้ว่ำหำนเฮยเสอจะไม่อยำก

ขอ้งเกี่ยวกบันำงอกี แต่สญัชำตญำณของควำมเป็นฮ่องเต้ผูค้รองแควน้กบ็อก

เขำว่ำสตรผีู้นั้นไม่ธรรมดำ เขำจ�ำเป็นต้องรู้เรื่องของนำงให้มำกกว่ำชื่อ เพรำะ

จำกที่เขำดู นำงนบัว่ำอนัตรำยอย่ำงมำก หำนเฮยเสอถอืว่ำเป็นผู้เยี่ยมยุทธ์คน

หนึ่งในแผน่ดนิ กำรท�ำให้เขำหมดสภำพยบัเยนิไม่ใช่เรื่องที่ใครกท็�ำได้ แค่นำง

สำมำรถท�ำให้เขำขนลกุได้เพยีงแค่มองกแ็ย่แล้ว แต่นี่นำงสำมำรถจบัเขำ... กนิ

ได้ (กัดฟัน) หำกว่ำนำงเกิดเป็นศัตรูหรือสำยลับขึ้นมำ จะเป็นอันตรำยต่อ 

ส่วนรวมในอนำคต

“ฮ!ึ เซยีวฉำงซำน สตรมีกัมำก...”

“ทุกๆ	เสยีงครวญครำงของท่ำน	ข้ำจะไม่มวีนัลมื...”

“บ้ำจริง! ข้ำจะไปคิดถึงนำงท�ำไมเนี่ย!” หำนเฮยเสอพูดอย่ำงหัวเสีย 

ฮ่องเตห้นุม่มองไปยงัดอกไม้ที่ (เหลอื) อยูใ่นอทุยำนสกัพกั กพ็บวำ่นิ้วมอืของ

ตัวเองก�ำลังลูบอยู่ที่ริมฝีปำกของตน เขำรีบเอำมือลง หันซ้ำยหันขวำไปเห็น

กระถำงต้นไม้สภำพสมบูรณ์ที่อยู่ใกล้ๆ กจ็บัมำทุ่มทนัที

เพล้ง!

หำนเฮยเสอมองกระถำงต้นไม้แตกเป็นชิ้นๆ อย่ำงสะใจ เขำหัวเรำะ 

ในล�ำคอก่อนจะหมุนตัวกลับ แต่เสียงดังกึกที่สะโพกก็ท�ำให้เขำหน้ำแหย  

หำนเฮยเสอกุมสะโพกเอำไว้แล้วท�ำตวังอ “โอย... สะโพกครำก”

เซยีวฉางซานกึ่งนั่งกึ่งนอนหลบัตาพงิอยูบ่นท้องของเสี่ยวหลางที่ก�าลงั

นอนหลบัอุตุท่ำมกลำงป่ำไม้สงบร่มรื่น นำงคดิเกี่ยวกบัเรื่องที่เกดิขึ้นเมื่อคนืนี้ 

ท�ำไมนำงถงึได้กล้ำท�ำกบัเขำแบบนั้น ปกตแิล้วนำงไม่ใช่ผูห้ญงิที่ใจงำ่ย อย่ำวำ่

แต่เจอใครแค่วนัเดยีวแล้วจะสนทิสนมถงึกบัยกตวัให้ ชำตทิี่แล้วนำงไม่มแีฟน

ด้วยซ�้ำ เอำแต่ท�ำงำนกบัเที่ยว หรอืไม่กเ็รยีน แต่กบัเขำ... นำงรู้สกึว่ำตวัเอง
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คุ้นเคยกบัเขำมำก เหมอืนรู้จกักนัมำนำนแสนนำนแล้ว

เหมอืนกบัเคยอยู่เคยีงกนัมำก่อน

เซยีวฉำงซำนนกึถงึกริยิำไร้เดยีงสำของหำนเฮยเสอกอ็มยิ้ม ดภูำยนอก

กอ็งอำจดแีท้ แต่ใครจะคดิว่ำภำยในน่ำรงัแกมำกเพยีงนั้น เมื่อคนืนำงหนกัมอื

ไปหน่อย หวงัวำ่เขำคงจะไม่บอบช�้ำมำกนกั นำงคดิพร้อมกบัแววตำที่ฉำยแวว

อ่อนโยน

กรร!

เสยีงค�ำรำมของเสี่ยวหลำงท�ำให้นำงหนัไปมองอย่ำงสงสยั เสี่ยวหลำง 

ก�ำลงัเงยหน้ำขึ้นมองที่สูง แยกเขี้ยวและส่งเสยีงขู่ นำงมองตำมมนั ในขณะที่

เซยีวฉำงซำนสงัเกตหำควำมผดิปกตอิยู่นั้น พลนักม็เีงำร่ำงของอะไรบำงอย่ำง

เคลื่อนไหวไปมำบนต้นไม้อย่ำงรวดเร็ว นำงเห็นประกำยไฟแลบออกมำเป็น

บำงครั้ง เซยีวฉำงซำนลุกขึ้นยนืมองด้วยควำมสงสยั

ไม่กี่อดึใจ เงำร่ำงพวกนั้นกย้็ำยจำกบนต้นไม้มำอยูบ่นพื้นดนิรอบตวันำง 

เสี่ยวหลำงยนืขึ้นและตวดัหำงยำวๆ มำโอบรอบตวันำงแล้วรดันำงไปตดิกบัตวั

มนัอย่ำงปกป้อง เสยีงชิ้งๆ เหมอืนเหลก็กระทบกนัท�ำให้เซยีวฉำงซำนยิ่งสงสยั

หนักขึ้น เมื่อควำมเร็วของเงำพวกนั้นตกลง เซียวฉำงซำนจึงรู้ว่ำเงำพวกนั้น

แท้จริงแล้วเป็นคนสองกลุ่มก�ำลังต่อสู้กัน เซียวฉำงซำนไม่กล้ำขยับตัวหรือ

แม้แต่ส่งเสยีง เพรำะกลวัว่ำเป้ำหมำยกำรต่อสู้จะเปลี่ยนมำเป็นตนเอง

ประมำณหนึ่งเค่อผ่ำนไป คนสองกลุ่มนั้นยงัสู้กนัไม่เลกิ เซยีวฉำงซำน

กบัเสี่ยวหลำงที่ยนืระวงัตวัมำนำนกเ็ริ่มเมื่อย ทั้งสองจงึนั่งลงเหมอืนเดมิและ

ปล่อยให้พวกนั้นสู้กนัต่อไป อย่ำงไรกไ็ม่ใช่เรื่องของนำงอยู่แล้ว เซยีวฉำงซำน

หลบัตำลงผ่อนคลำยกล้ำมเนื้อ กำรออกแรงเมื่อคนืกนิพลงันำงไปมำก 

ในที่สุดก็ดูเหมือนจะมีฝ่ำยหนึ่งที่เพลี่ยงพล�้ำและพำกันล่ำถอยจำกไป

อย่ำงรวดเร็ว ส่วนฝ่ำยชนะนั้นยังอยู่ที่เดิม เซียวฉำงซำนเปิดเปลือกตำขึ้น 

เมื่อได้ยนิเสยีงฝีเท้ำเคลื่อนเข้ำมำใกล้ๆ นำงเหน็ว่ำมชีำยสองคนก�ำลงัยนืมอง

นำงอยู่ห่ำงประมำณหนึ่งจั้ง คนหนึ่งเป็นชำยร่ำงสูงผึ่งผำยใบหน้ำหล่อเหลำ
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เฉยีบคม ท่ำทำงเหมอืนคนฝึกวชิำ สวมชุดชำวยุทธ์คล่องตวัสเีทำน�้ำเงนิ ส่วน

อีกคนเป็นชำยใบหน้ำหล่อเหลำอ่อนโยน สวมชุดกรุยกรำยสีม่วงอ่อน ใน 

อ้อมแขนกอดพณิอยู่คนัหนึ่ง ท่ำทำงเหมอืนบณัฑติ ดูแล้วพวกเขำไม่ได้มจีติ

คิดร้ำยต่อนำงจึงไม่ได้แสดงท่ำทีอะไรออกไป นำงยังนั่งพิงเสี่ยวหลำงอยู่ 

เช่นเดมิ

ทั้งสำมต่ำงนิ่งเงียบไม่มีใครส่งเสียง จนชำยที่ถือพิณอยู่รู้สึกประหม่ำ 

ขยับตัวหยุกหยิก ชำยผู้สวมชุดจอมยุทธ์นั้นก�ำลังส�ำรวจสตรีตรงหน้ำอย่ำง

พินิจพิจำรณำ เขำไม่กล้ำเข้ำไปใกล้นำงมำกกว่ำนี้ เพรำะพวกเขำถูกสุนัข

ประหลำดตวัโตผดิธรรมชำตติวันั้นจ้องเขมง็อยู่ ดูเหมอืนนำงจะรู้สกึถงึควำม

เกรง็ของพวกเขำได้จงึหนัมำมอง ชำยทั้งสองสบตำสอี�ำพนัทองคู่นั้นอยู่สกัพกั 

ก่อนจะได้ยนิน�้ำเสยีงเรยีบเยน็เอ่ยถำม

“ท่ำนปู่ส่งมำหรอื”

ทั้งสองนิ่งค้ำงแล้วหันไปมองหน้ำกันอย่ำงแปลกใจ คนตัวสูงเอ่ยถำม

นำง “ท่ำนรู้ได้อย่ำงไร”

“แสดงว่ำจรงิ”

“ผู้อำวุโสเซียวส่งเรำสองคนมำคุ้มกันท่ำน...” ชำยผู้ถือพิณพูดด้วย 

น�้ำเสยีงอ่อนโยน ก่อนจะท�ำหน้ำปะแล่ม “อย่ำงลบัๆ”

“ซึ่งตอนนี้มันไม่ลับอีกต่อไปแล้ว ข้ำชื่อฮวำหย่งเล่อ ส่วนนี่น้องชำย 

ของข้ำ ฮวำเฟยฉนิ” ชำยตวัสูงกล่ำวแนะน�ำ “ส่วนท่ำนคงจะเป็นเซยีวฉำงซำน 

หลำนสำวของผู้อำวุโสเซยีว”

“รู้ได้อย่ำงไรว่ำเป็นข้ำ” เซยีวฉำงซำนถำม เพรำะนำงต้องกำรหลอกถำม

ว่ำเซยีวฮุ่ยเหมนิเล่ำอะไรเกี่ยวกบัตวันำงให้พวกเขำฟังบ้ำง

“ผูอ้ำวโุสเซยีวบอกว่ำให้ตำมหำหญงิสำวหน้ำตำงดงำมที่มเีรอืนผมสไีม้

จื่อเถงิ ตำสอี�ำพนัทอง ผดิจำกคนในดนิแดนนี้ เพรำะท่ำนคอืหลำนสำวของ 

ผูอ้ำวโุส ผูอ้ำวโุสเซยีวสั่งให้เรำตำมคุม้ครองท่ำน และคอยอ�ำนวยควำมสะดวก

ให้อย่ำงลับๆ” สิ่งที่ฮวำหย่งเล่อบอกเซียวฉำงซำนไม่ใช่ทั้งหมดที่พวกเขำได้
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รับค�ำสั่งมำ ค�ำสั่งลับๆ ของทั้งสองอีกอย่ำงหนึ่งคือพยำยำมกันไม่ให้คนใน 

รำชส�ำนักของแคว้นหำนตำมรังควำนนำงอย่ำงเด็ดขำด ถ้ำมีสิ่งใดเกิดขึ้น  

พวกเขำทั้งสองก็ต้องติดตำมนำงเข้ำวังไปด้วย และหำกมีใครก็ตำมที่มีจิต 

ปองร้ำยเซียวฉำงซำน เซียวฮุ่ยเหมินอนุญำตให้สังหำรได้ทันที ถึงทั้งสองจะ

สงสยัในค�ำสั่งที่ตนได้รบั แต่กไ็ม่ได้โต้เถยีงหรอืตั้งข้อสงสยัใดๆ กบัชำยชรำ

“งั้นก็ดี... ข้ำมีเรื่องสงสัยมำกมำยที่อยำกจะรู้อยู่พอดี” เซียวฉำงซำน 

ลุกขึ้นยนื

“กลบัพรรค!”


