
ยคุปจจบุนั

หม่าซ่วนฉ ีหรอื ครสิตลั หม่า อายุยี่สบิสี่ปี เป็นสายลบัมอืดขีองหน่วย

เอม็เอสเอส (MSS : Ministry of State Security) พ่อกบัแม่ของเธอเป็น

สายลบัมอืฉกาจ ทั้งคูร่กักนัระหว่างทำาภารกจิ เมื่อแม่ตั้งท้องจงึเลกิเป็นสายลบั 

พ่อตดัสนิใจรบัภารกจิแฝงตวัเข้าไปในแก๊งอาชญากรค้ายาเสพตดิข้ามชาตเิป็น

งานสุดท้าย ก่อนจะผนัตวัไปเป็นครูฝึกสายลบัเตม็ตวั

แต่พ่อของเธอกลับถูกสายลับคู่แข่งเปิดโปง ทำาให้เฉินหมิงฝู หัวหน้า

แก๊งค้ายาเสพตดิส่งนกัฆ่าตามล่า ท่านรูว่้าไม่มทีางหนรีอดจงึฝากหม่าซ่วนฉไีว้

กับหม่าอี้เหยา ผู้เป็นทั้งเพื่อนรักและหัวหน้าหน่วยเอ็มเอสเอส ขณะนั้นเธอ

อายุเจด็ขวบ ครสิตลัต้องเปลี่ยนแซ่มาใช้แซ่หม่า แซ่เดยีวกบัพ่อบญุธรรม และ

แปลงประวตัทิั้งหมดเพื่อหนจีากการตามล่า

หม่าอี้เหยารกัหม่าซ่วนฉเีหมอืนลูกแท้ๆ เขาอยากให้ลูกสาวตนใช้ชวีติ

ปกตเิหมอืนเดก็สาวทั่วไป แต่เป็นตวัเธอเองที่อยากเป็นสายลบัเพื่อจบัคนที่ฆ่า

พ่อแม่มารบัโทษ

หม่าอี้เหยารู้ดีว่าลูกสาวบุญธรรมของตนได้รับพรสวรรค์มาจากพ่อแม่

หนึ่ง
หญิงส�วผูถูกเลือก
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แท้จรงิที่เสยีไป ในฐานะพ่อ ไม่มพี่อคนไหนอยากให้ลูกทำางานเสี่ยงอนัตราย 

แต่ถ้ามองในฐานะหวัหน้าหน่วย เดก็ที่มพีรสวรรค์เช่นนี้หากไม่รบัเข้ามาฝึกก็

เท่ากบัว่าทางหน่วยสูญเสยีบุคลากรที่มคีวามสามารถไป สุดท้ายเขาจงึยอมให้

หม่าซ่วนฉมีาเป็นสายลบั พ่ออย่างเขาจงึต้องเตรยีมพร้อมทกุอย่างเพื่อให้แน่ใจ

ว่าลูกสาวตนเก่งพอที่จะเอาตวัรอดได้ในทุกสถานการณ์

หม่าซ่วนฉถีกูส่งไปเรยีนศลิปะการต่อสูห้ลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นมวยไทย 

กงัฟ ูยโูด คาราเต ้เทควนัโด หรอืแม้กระทั่งคราฟมากา1 ซึ่งลว้นแต่ได้คะแนน

ลำาดับสูงสุด เธอเรียนทั้งแพทย์แผนโบราณอย่างการใช้สมุนไพร การฝังเข็ม 

และแพทย์แผนปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นวธิปีฐมพยาบาล การผ่าตดัที่ไม่ใหญ่มาก 

เพื่อใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้นของตนเอง เมื่อเธออายุได้สิบหกปี 

พ่อบุญธรรมกส็่งเธอไปฝึกกบัหน่วยรบพเิศษของจนี

หม่าซ่วนฉมีลีางสงัหรณ์แม่นยำา ทุกครั้งที่จะเกดิเรื่อง หญงิสาวจะรู้สกึ

ได้ก่อนว่ามสีิ่งผดิปกต ิแม้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไร แต่กเ็ป็นการเตอืนภยัชั้นยอด

ซึ่งทำาให้เธอรอดพ้นอันตรายมาได้ ตอนแรกเธอไม่เชื่อลางสังหรณ์ตนเองสัก

เท่าไร หลงัจากพสิูจน์มาหลายครั้งจงึเชื่อ และทุกครั้งที่เธอไม่เชื่อลางสงัหรณ์ 

สุดท้ายเรื่องร้ายกเ็กดิขึ้นจรงิๆ

แม่ของหม่าซ่วนฉเีคยเล่าให้ฟังว่าก่อนจะตั้งท้องเธอ แม่ฝันเหน็ชายแก่

คนหนึ่งนำาทารกหญงิหน้าตาน่ารกัมาให้ แล้วบอกว่าเป็นเดก็มบีุญ ต้องเลี้ยงดู

ให้ดี ตอนแรกแม่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ หลายปีผ่านไปทุกครั้งที่พาเธอออกไป 

ข้างนอก หากพบใครที่มสีมัผสัพเิศษ หรอืเป็นพระที่ฝึกสมาธแิละเข้าฌาน ต่างพูด

กบัแม่เหมอืนกนัว่า “เบื้องบนฝากเดก็คนนี้มาให้เลี้ยง ชะตาก�าหนดมาแล้วว่า 

สักวันหนึ่งเด็กคนนี้จะต้องกลับไปท�าหน้าที่ของตัวเอง แล้วยังบอกอีกว่าให้

1 ‘คราฟมากา’ เป็นภาษาฮบีรู แปลว่า การต่อสู้ระยะประชดิ เป็นวธิปี้องกนัตวัที่คดิค้นขึ้นในหมู่

ทหารชาวอสิราเอล ปัจจบุนัมกีารนำาไปฝึกในฟิตเนสต่างๆ รวมทั้งสตดูโิอสอนศลิปะปอ้งกนัตวัทั่ว

โลก คราฟมากาต้องอาศยัการผสมผสานเทคนคิหลายอย่าง ทั้งไอคโิด ยูโด มวย และมวยปลำ้า 

รวมถึงการฝึกฝนเพื่อต่อสู้ในสถานการณ์จริง ซึ่งเป็นแก่นสำาคัญของการฝึกศิลปะป้องกันตัว

ประเภทนี้
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ฝึกฝนเธอจนเก่งเหมอืนพ่อกบัแม่”

จากไม่เชื่อก็กลายเป็นหวาดกลัวว่าลูกสาวต้องจากไป แม่จึงไม่พาเธอ

ไปไหนนอกจากโรงเรียน สิ่งที่คนอื่นเตือนแม่ก็ไม่เคยทำา ไม่ยอมให้เธอรู้ 

เกี่ยวกบัอาชพีของพ่อและอาชพีเก่าของแม่ สุดท้ายพ่อกบัแม่กต้็องจากไป เรื่องนี้

เป็นปมในใจหม่าซ่วนฉมีาโดยตลอด

หม่าซ่วนฉจีบหลกัสูตรของหน่วยรบพเิศษโดยใช้เวลาเพยีงปีเศษ เมื่อ

ครูฝึกสอนทุกคนส่งใบประเมินผล ปรากฏว่าเธอได้คะแนนสูงสุดของกลุ่ม 

ทางหน่วยจงึส่งเธอ อรีคิ และจางเซี่ย ที่ได้คะแนนลำาดบัสงูสดุในหน่วยไปปฏบิตัิ

ภารกจิเป็นทมี

หัวหน้าทีมอธิบายภาพรวมเกี่ยวกับภารกิจครั้งนี้ เป้าหมายคือบริษัท

ผลิตยาปฏิชีวนะและวัคซีนป้องกันโรครายใหญ่ของจีน เนื่องจากมีสาย 

รายงานมาว่า เบื้องหลงับรษิทัแห่งนี้มกีารสร้างห้องลบัไว้ทำาการทดลองเชื้อไวรสั

ตวัใหม่เพื่อจะสร้างโรคระบาด แล้วค่อยผลติวคัซนีป้องกนัไวรสั สุดท้ายกจ็ะ

ผลติยาปฏชิวีนะรกัษาโรคระบาดนี้

เมื่อทุกคนเข้าใจภาพรวมของภารกจินี้แล้ว หวัหน้าทมีกแ็จกแจงลกึลง

ไปถงึขั้นตอนของบรษิทั และมอบหมายงานให้แต่ละคนในทมีแฝงตวัเข้าไปใน

แผนกต่างๆ

ขั้นแรก... เริ่มจากการสร้างไวรสัที่จะใช้ในการสร้างโรคระบาด โดยจบั

เดก็จรจดัและวยัรุน่ใจแตกมาทำาการทดลอง พวกเขาจะฉดีไวรสัเข้าสูร่่างเหยื่อ

เพื่อดูระยะเวลาในการเพาะเชื้อว่าใช้เวลาเท่าไร และอาการหลงัจากได้รบัไวรสั

เป็นอย่างไร เหยื่อกลุ่มนี้จะถูกกักตัวไว้ในห้องพิเศษเพื่อกันไม่ให้แพร่เชื้อ 

ออกมา เมื่อสงัเกตอาการแล้วพวกเขากร็อดวู่าเหยื่อจะตายภายในกี่วนัหากไม่ได้

รบัยารกัษา

เหยื่อกลุ่มแรกถือว่าเป็นกลุ่มชะตาขาด ไม่มีใครรอดเลยสักคนเดียว 

พวกเขาจะทดลองจนกว่าผลจะออกมาน่าพอใจ จากนั้นบรษิทัจะนำาเชื้อไวรสัที่

สมบูรณ์ที่สุดไปเข้าสู่กระบวนการผลติเพื่อใช้เป็นเชื้อไวรสัผลติโรคระบาด
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ขั้นที่สอง... บริษัทจะนำาเชื้อไวรัสมาเพาะเพื่อทำาเป็นวัคซีนป้องกันโรค

ระบาด เหยื่อกลุ่มที่สองจะถูกฉีดไวรัสป้องกันก่อนสองสัปดาห์เพื่อให้มี

ภมูคิุม้กนั เมื่อพ้นระยะสองสปัดาห์จงึปล่อยเชื้อโรคระบาดและดผูลว่าป้องกนั

ไวรสัตวันี้ได้หรอืไม่ แต่ไม่มกีารทดลองใดสำาเรจ็ในครั้งแรก ดงันั้นเหยื่อทดลอง

รอบแรกจึงมีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ที่รอดชีวิต หลังจากนั้นก็ทดลองจนกว่าจะมี

ผู้เสยีชวีติน้อยลง บรษิทัถงึจะผลติวคัซนีออกมาทำาตวัอย่างเกบ็ไว้

ขั้นที่สาม... พวกเขาจะใช้เหยื่อกลุ่มแรกมาทำาการทดสอบยาฆ่าเชื้อไวรสั 

นกัวจิยัจะทดลองจนกว่าจะได้ยาฆ่าไวรสัที่สมบูรณ์ที่สุด

เมื่อทดลองจนครบทุกขั้นตอนจึงจะปล่อยเหยื่อติดเชื้อออกไปแพร ่

โรคระบาด บางครั้งกก็ระจายไวรสัไปตามอากาศ เมื่อเกดิโรคระบาดขึ้นกต้็องรอ

ไปอกีระยะหนึ่งเพื่อให้เกดิการตื่นตวัขององค์การอนามยัโลก (WHO) บรษิทั

จงึจะเริ่มปล่อยยาปฏชิวีนะบรรเทาอาการตดิเชื้อ หลงัจากนั้นกค็่อยๆ ปล่อย

ยารกัษาต่อไป แต่อาจจะเป็นในนามของบรษิทัตวัแทนเพื่อไม่ให้มพีริธุ แล้วจงึ

ปล่อยยาปฏิชีวนะที่รักษาอาการให้หายเป็นปกติ ส่วนเรื่องวัคซีนป้องกันนั้น

เป็นขั้นตอนสุดท้าย เพียงเท่านี้บริษัทก็จะได้เงินมหาศาล รวมถึงหุ้นใน

ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งพุ่งสูงจนเกือบติดเพดาน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บริษัทผลิตยา

เหล่านี้ทำา เพยีงแต่ยงัไม่สามารถหาหลกัฐานมาเอาผดิได้

หัวหน้าทีมอธิบายขั้นตอนเรียบร้อยก็ส่งทีมของเธอไปยังแผนกต่างๆ 

ของบริษัท โดยปลอมประวัติเพื่อให้ทีมของหม่าซ่วนฉีแฝงตัวเข้าไปได้อย่าง

สะดวก

ทมีเธอแฝงเข้าไปในบรษิทันานสี่เดอืน แต่ละคนได้ข้อมูลและตวัอย่าง

ที่ต้องการ ทั้งยงัวาดแผนที่ตำาแหน่งคุมขงัของคนที่โดนจบัมาทดลอง ภารกจิ

ใกล้จะสำาเร็จไปได้ด้วยดี วันที่กำาลังจะเสร็จสิ้นภารกิจ ทางเอ็มเอสเอสได้

ประสานกับหน่วยงานต่างๆ เตรียมเข้าจับกุม หลังจากทุกคนที่แฝงตัวอยู่ใน

บรษิทัออกมาพร้อมหลกัฐานทั้งหมด

หม่าซ่วนฉีลอบออกมาจากบริษัทพร้อมข้อมูลแล้วรีบไปยังจุดนัดพบ 
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แต่จู่ๆ เธอกต็าพร่า แล้วทุกอย่างกด็บัวูบ ไม่นานความรู้สกึเยน็เยยีบกป็ลุก

เธอให้ค่อยๆ ลมืตาขึ้น กระทั่งภาพตรงหน้าชดัเจนจงึรู้ว่าเธอถูกพวกมนัจบัได้ 

และความรู้สกึเยน็เยยีบเมื่อครู่กค็อืนำ้าเยน็ที่พวกมนัสาดเพื่อปลุกให้เธอฟื้น

หลังจากสติกลับมาครบถ้วน หญิงสาวก็พบว่าตนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม

แคบๆ มอืกบัเท้าถูกมดัไว้ พวกมนัพยายามเค้นข้อมูล แต่หม่าซ่วนฉแีกล้งทำา

เป็นไม่เข้าใจ เมื่อไม่ได้ข้อมูลที่ต้องการเธอจึงถูกซ้อมอย่างหนักเพื่อให้ยอม

บอกว่าใครส่งเธอมา หลกัฐานอยู่ที่ไหน และยงัมคีนอื่นแฝงตวัมาอกีหรอืไม่

หม่าซ่วนฉีไม่ยอมพูดแม้แต่คำาเดียว เท่าที่สังเกตฝ่ายนั้นก็ไม่มั่นใจว่า

ใครเป็นสายลบั เหมอืนลองสุม่จากความน่าจะเป็นมากกว่า หญงิสาวจงึทำาเป็น

ไม่รู้เรื่องอะไร ตลอดเวลาที่ถกูจบัอยู่ในห้องลบั เธอเอาแต่พูดประโยคเดมิซำ้าไป

ซำ้ามาว่าเป็นผูบ้รสิทุธิ์ ฆ่าไปกเ็ปล่าประโยชน์ สู้เอาเวลาไปหาสายลบัตวัจรงิดกีว่า 

หม่าซ่วนฉขีอร้องให้พวกมนัปล่อยเธอไป

พวกมันจึงเปิดกล้องวงจรปิดให้เธอดูว่าหนึ่งในสองคนนี้ซัดทอดมาว่า

เธอเปน็หนึ่งในสายลบัที่ถกูส่งแฝงตวัเข้ามา ถ้าไมอ่ยากตายกใ็ห้บอกวา่ใครสง่

เธอมา และส่งมาทั้งหมดกี่คน

หม่าซ่วนฉไีม่เชื่อว่าทั้งคู่จะเป็นคนซดัทอด และถงึจะซดัทอดจรงิ รบัก็

ตายไม่รับก็ตาย หญิงสาวยอมตายคนเดียวดีกว่าจะดึงเพื่อนร่วมทีมไปตาย

ด้วย

ที่สำาคญั... อรีคิดกีบัเธอมาตลอด เขาแอบชอบเธอ แม้หญงิสาวจะไม่

ได้คดิเกนิเลยไปกว่าเพื่อน แต่กม็ั่นใจว่าคนทรยศต้องไม่ใช่เขา ส่วนอกีคนก็

เป็นเพื่อนที่ด ี ร่วมฝึกด้วยกนัมานาน ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าสองคนนั้นหกัหลงั 

พวกมนัน่าจะสงสยัพวกเธอทุกคน แต่เลอืกที่จะให้ซดัทอดกนัเอง

หม่าซ่วนฉีปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมกับร้องไห้อย่างน่าสงสาร จน 

ชายหนุ่มที่มาสอบสวนหญงิสาวใจอ่อนและยื่นโอกาสครั้งสุดท้ายให้

“สาวน้อย ลองคดิดูให้ด ีเธอโดนเพื่อนหกัหลงัแล้ว จะปากแขง็ไปเพื่อ

อะไร ฉันจะให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้าย พรุ่งนี้ก่อนเที่ยงจะเป็นวันชี้ชะตาของ
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เธอ”

ก่อนไปชายหนุ่มยังกล่าวว่าถ้าเธอยอมบอกทุกอย่างว่าทำางานให้ใคร 

และมใีครบ้างที่แฝงตวัเข้ามา พวกมนัจะไม่ฆ่าเธอ แต่จะทำาให้ลมืความทรงจำา

ไปบางช่วง โดยจะฉดียาโรฮบินอล (Rohypnol) ซึ่งเป็นยาระงบัประสาท ทำาให้

นอนหลบัและสญูเสยีความทรงจำาไปชั่วขณะ แต่ถ้าใช้ในปรมิาณมากอาจทำาให้

ความทรงจำาบางส่วนหายไป

วันต่อมาคนที่มาสอบสวนหญิงสาวเป็นชายหน้าตาจืดชืดแต่ดูเจ้าเล่ห์ 

หญิงสาวแกล้งทำาเป็นกลัวเขาจนดูน่าสงสารแล้วขอให้ปล่อยเธอไป โดยเธอ 

จะยอมทกุอย่าง ชายคนนั้นจงึบอกว่าถ้าเธอยอมนอนด้วยจนเขาพอใจ จะยอม

ปล่อยเธอไป

ฟังดูก็รู้ว่าเป็นคำาโกหก อีกฝ่ายแค่เห็นเธอยังสาวและสวย จึงคิดจะ

หลอกมีสัมพันธ์ด้วยแล้วฆ่าทิ้ง มันคงไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนมีสัมพันธ์กับ 

เหยื่อ แต่ถึงจะรู ้ว ่าโดนหลอกเธอก็ต้องแกล้งโง่เชื่อว่ามันจะช่วยจริงๆ  

หญิงสาวจึงแกล้งทำาเป็นยอม ชายหนุ่มซึ่งมีหน้าที่สอบสวนพอใจอย่างมากที่

จะได้เชยชมหญงิสาวที่หมายตามานาน

“สาวน้อย รอเดี๋ยว ฉนัไปปิดกล้องวงจรปิดก่อน แล้วเราค่อยมาสนุก 

กนั รบัประกนัว่าเธอจะตดิใจจนต้องร้องขออกีรอบ ฮ่าๆๆ” มนัมองเธอด้วย

สายตาหื่นกระหาย ก่อนจะเดนิออกจากห้องไป

หม่าซ่วนฉพียายามคดิหาทางเอาตวัรอด การโดนซ้อมอย่างหนกัมาถงึ

สองวนั ได้รบัอาหารกบันำ้าเพยีงวนัละมื้อเพื่อไม่ให้ตายก่อนได้ความจรงิ หาก

เป็นคนอื่นคงยอมคายความจริงออกมาแล้ว แต่ไม่ใช่กับเธอที่ถูกฝึกมาอย่าง

หนกัจากหน่วยรบพเิศษ เรื่องแบบนี้ถอืว่าธรรมดามาก

หม่าซ่วนฉมีกัซ่อนของมคีมอนัเลก็แต่สรรพคณุไม่เลก็ไว้ตามส่วนต่างๆ 

ของร่างกาย ใบมีดคมสามารถตัดเชือกหนาๆ ขาดได้ ปลายแหลมของมัน

สะเดาะกุญแจได้ทุกชนิด เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่พวกหน่วยรบพิเศษต้องมี 
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หญิงสาวค่อยๆ เลื่อนมือที่ถูกมัดไขว้ไปด้านหลังขึ้นมาใกล้ขอบกางเกง 

พยายามสอดนิ้วเข้าไปหาช่องที่ซ่อนของมคีมเอาไว้จนเจอ

หญงิสาวรบีตดัเชอืกที่มอืออก แต่ไม่ให้ขาดสนทิเพราะถ้าเชอืกหลุดแล้ว

ไอ้หน้าจืดยังไม่ปิดกล้องได้งานเข้าแน่ เพื่อความแน่นอนเธอจึงรอจนกว่าไฟ 

สีแดงจากกล้องวงจรปิดดับลง จากนั้นก็ตัดเชือกให้ขาดออกจากกันทันท ี 

เมื่อมือเป็นอิสระแล้วก็รีบตัดเชือกที่ขาแต่ยังไม่ปลดออก นำาเชือกกลับมาพัน

มอืไว้หลวมๆ รอให้มนักลบัมาเพื่อหลอกถามให้แน่ใจว่ามใีครเฝ้าอยู่บ้าง และ

พวกที่เหลอือยู่ที่ไหน

ไอ้หน้าจดืเดนิเข้ามาด้วยสายตาหื่นกระหาย “เอาละ เรามาสนุกด้วยกนั

ได้แล้ว หุน่เธอนี่น่าฟัดจรงิๆ” พดูจบกถ็อดเสื้อตวัเองออกแล้วเริ่มปลดเขม็ขดั

“เดี๋ยวก่อน! ฉนัจะแน่ใจได้ยงัไงว่าคณุจะไม่พาใครมารมุโทรมแล้วถ่าย

คลปิไว้” หม่าซ่วนฉยีงัไม่อยากเหน็ของอุบาทว์ตอนนี้

“ฉนัไม่มรีสนยิมแบบนั้น แล้วกไ็ม่ได้อยากให้ใครรูเ้รื่องนี้ ไม่ต้องกงัวล

ไปหรอก” เขาทำาท่าจะถอดกางเกงออก

“เดี๋ยวก่อน! ถ้าเราทำาอะไรกนัในนี้ ข้างนอกจะไม่ได้ยนิหรอื ฉนักลวั

แล้วกอ็ายด้วย ฉนัยงัไม่เคย” เธอพยายามยื้อเวลาพลางหลอกถามว่าข้างนอก

มใีครเฝ้าอยู่หรอืเปล่า

“เรื่องมากจรงิ! พวกข้างนอกฉนัไล่ไปหมดแล้ว อกีอย่าง... นี่กเ็ป็นห้อง

เกบ็เสยีงด้วย เอาละ เลกิเรื่องมากและถ่วงเวลาได้แล้ว”

หม่าซ่วนฉีพยักหน้า ใช้จังหวะที่ไอ้หน้าจืดกำาลังปลดเข็มขัดและถอด

กางเกงรีบแก้มัดแล้วจัดการอีกฝ่ายทันที ไม่ถึงสองนาทีมันก็สลบเหมือด  

หญงิสาวค้นตวัมนักพ็บคยี์การ์ด ปืน และขวดยาเลก็ๆ ขวดหนึ่ง มนัคอืยา 

โรฮบินอล แสดงว่ามนัคงเตรยีมยาไว้เผื่อเธอเปลี่ยนใจ ในนี้น่าจะมเีขม็ฉดียา 

เมื่อลองค้นอย่างละเอยีดกพ็บเขม็ฉดียากบัสลงิ เธอจงึคว้ามนัมาฉดีไอ้หน้าจดื 

เมื่อจัดการคนในห้องเรียบร้อยหม่าซ่วนฉีก็ค่อยๆ ลัดเลาะไปตามทางอย่าง

ระมดัระวงั แปลกที่คนยนืคุมมนี้อยผดิปกต ิไม่รู้ว่าเป็นกบัดกัหรอืไม่ แต่คง
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ต้องลองเสี่ยง จะให้ออกไปคนเดยีวแล้วทิ้งเพื่อนสองคนไว้เธอกท็ำาไม่ลง เพราะ

ทั้งคู่ดกีบัเธอ โดยเฉพาะอรีคิ

อรีคิเข้ามาฝึกเป็นสายลบัรุ่นเดยีวกบัหม่าซ่วนฉ ีทั้งสองมกัถูกจบัคู่ฝึก

ด้วยกันเพราะคะแนนใกล้เคียงกัน อีริคใส่ใจเธอมากจนหญิงสาวรู้สึกได้ว่า 

เขาน่าจะคดิเกนิเพื่อน คอยดูแลและห่วงใย ทั้งยงัดจีนเธอละอายใจ แต่หม่า-

ซ่วนฉีไม่เคยคิดเกินกว่าความเป็นเพื่อน ในเมื่ออีกฝ่ายยังไม่พูดความรู้สึก 

ออกมา เธอจงึยงัสบายใจ

ครั้งหนึ่งอีริคพลาดท่าระหว่างการฝึกทำาให้เขาเกือบตกหน้าผาตาย  

หม่าซ่วนฉไีด้ช่วยชวีติเขาไว้ หลงัรอดตายอรีคิจงึคดิว่าชวีติคนเราสั้นเกนิกว่า

จะปล่อยให้เวลาผ่านไป จงึตดัสนิใจที่จะสารภาพความในใจ

หญิงสาวไม่คิดว่าอีริคจะมาสารภาพรักกับตนจึงวางตัวไม่ถูก ถ้าเป็น 

คนอื่นเธอคงจะปฏเิสธแบบไร้เยื่อใย แต่ไม่ใช่กบัอรีคิ เธอกลวัจะเสยีเพื่อนรกัไป

จงึไม่ตอบรบัหรอืปฏเิสธ

อีริครู้มานานแล้วว่าอีกฝ่ายไม่ได้คิดเกินเลยกับตน และการที่เขา

สารภาพความรู้สึกออกไปอาจทำาให้ผู้หญิงที่เขาชอบอึดอัด เพื่อให้คนที่ตน 

หลงรกัไม่ลำาบากใจ อรีคิจงึเรยีกเธอออกมาพบเพื่อจะสะสางทุกอย่าง

“ครสิตลั ผมรู้ดวี่าความรกัมนับงัคบักนัไม่ได้ ถ้าสิ่งที่พูดออกไปวนันั้น

ท�าให้คุณล�าบากใจ ผมอยากให้คุณคิดว่าความรักของผมเหมือนกับสายลม 

คุณไม่จ�าเป็นต้องรับรู้การมีตัวตนของสายลม แต่ยามใดที่คุณเหนื่อยล้าและ

ร้อนใจ คุณกจ็ะสมัผสัถงึความรกัของผมได้เสมอ ไม่ว่าคุณจะมใีครในใจ ผม

กย็งัคงเป็นสายลมอยู่ข้างกายคุณ ผมจะไม่มวีนัทิ้งคุณไปไหน”

หลังจากที่หม่าซ่วนฉีเข้าไปช่วยจางเซี่ยกับอีริคออกมาได้ ถึงรู้ว่าการ

ถูกจับตัวไปครั้งนี้เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายก่อนเข้าบรรจุเป็นสายลับ การ

ทดสอบครั้งนี้ไม่มกีารแจ้งให้รูล่้วงหน้า สถานการณ์ทุกอย่างเหมอืนจรงิ เพราะทาง

หน่วยต้องการทดสอบด้านจติใจ ความซื่อสตัย์ ไหวพรบิ ทมีเวริ์ก และความ
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มั่นคงในอารมณ์

ทมีที่ทำาภารกจิหลกัสำาเรจ็ถงึจะได้รบัการทดสอบด่านสดุท้าย แต่ละทมี

จะพบสถานการณ์ไม่เหมอืนกนั สิ่งที่เหมอืนกนัคอืแรงกดดนัมหาศาล การซ้อม

เพื่อให้คายความจรงิออกมา บางคนได้ข้อเสนอเป็นเงนิ บางคนโดนยกเอาคนรกั

หรอืครอบครวัมาข่มขู่ แล้วแต่หวัหน้าที่ปฏบิตัภิารกจินั้นจะสรรหามาทดสอบ

เดก็ใหม่

ผ่านไปสิบวัน หน่วยเอ็มเอสเอสเรียกคนที่สอบผ่านเข้าไปยังหน่วย

งานใหญ่เพื่อรบัการบรรจุและส่งตวัให้แผนกต่างๆ ตามความโดดเด่นของแต่ 

ละคน

หม่าซ่วนฉีเข้าไปรายงานตัวกับหัวหน้าหน่วยทีมเอพร้อมจางเซี่ย ทั้ง 

คูไ่ม่พบอรีคิ ทแีรกทั้งสองคนเข้าใจว่าอรีคิได้ไปอยูท่มีอื่น เมื่อทั้งคูไ่ปสอบถาม

เหล่าครูฝึกว่าอรีคิอยู่หน่วยไหน กไ็ม่มคีรูฝึกคนไหนยอมตอบ

หม่าซ่วนฉกีบัจางเซี่ยยงัมองโลกในแง่ดว่ีาอาจเป็นความลบัที่ไม่สามารถ

เปิดเผยได้ แต่ท้ายที่สุดอรีคิกฝ็ากจดหมายมาให้พวกเธอคนละฉบบั

เนื้อหาในจดหมายอธิบายทุกอย่างได้ดี เขาเขียนมาขอโทษที่สุดท้ายก็

ทรยศเธอกับจางเซี่ย ชายหนุ่มเพิ่งรู้ว่าเมื่อตนเองและคนในครอบครัวยื่นขา 

ข้างหนึ่งเข้าสู่ประตูผ ีจงึได้รู้ว่าความรู้สกึไม่ยนิยอมพร้อมใจจะตายเป็นเช่นไร 

ประกอบกบัฝ่ังนั้นยื่นข้อเสนอเป็นเงนิก้อนโตที่จะทำาให้เขากบัครอบครวัสบาย

ไปทั้งชาต ิสุดท้ายความกลวัตายและความโลภกค็รอบงำาจนมองไม่เหน็สิ่งผดิ

ปกต ิ พวกมนัโอนเงนิจำานวนห้าล้านเหรยีญเข้าบญัชเีขาทนัทหีลงัจากเขายอม

สารภาพความจรงิทั้งหมด สุดท้ายเขากเ็พิ่งรู้ว่านี่คอืบททดสอบ

อรีคิไม่กล้าสู้หน้าหม่าซ่วนฉกีบัจางเซี่ย ยิ่งเป็นหม่าซ่วนฉเีขายิ่งไม่กล้า

สู้หน้าเข้าไปใหญ่ การหกัหลงัคนที่ตวัเองบอกว่ารกัและจะปกป้องนั้นทำาให้เขา

ละอายใจ เขารู้สกึว่าตวัเองเลวเกนิกว่าจะโผล่หน้ามาให้เธอเหน็

เมื่ออ่านจดหมายฉบบันี้จบ หม่าซ่วนฉถีงึกบัชอ็กไปครู่ใหญ่ แม้ว่าเธอ
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จะไม่ได้รกัอรีคิเหมอืนคนรกั แต่ชายหนุ่มเป็นคนที่เธอเชื่อใจ อาจเพราะหม่า-

ซ่วนฉอ่ีอนตอ่โลกมากเกนิไปจงึเชื่อว่าผู้ชายที่ยอมผูห้ญงิทกุอย่าง ดแูลไม่เคย

ห่างจะไม่มวีนัทรยศหกัหลงั ขนาดไม่ได้รกัยงัเจบ็ขนาดนี้ ถ้าปล่อยให้ตวัเอง

รกัล่ะ จะเจบ็ปวดมากขนาดไหน ความรู้สกึตดิลบกบัผู้ชายจงึเพิ่มมากขึ้น

หม่าซ่วนฉีทำางานเป็นสายลับได้เกือบหกปี ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์

หรือทักษะเธอล้วนเป็นอันดับหนึ่ง หากงานไหนยากและอันตราย ชื่อเธอจะ

เป็นตวัเลอืกแรกๆ ของหน่วยเสมอ ครั้งนี้กเ็ช่นกนั

ในที่สุดโอกาสที่เธอรอคอยก็มาถึง เมื่อมีสายรายงานว่าเฉินหมิงฝู ผู้

อำานวยการสร้างภาพยนตร์ชื่อดงั ซึ่งเบื้องหลงัคอืพ่อค้ายาและค้ามนษุย์ กำาลงั

ร่วมทุนกับต่างชาติทำาการฟอกเงินและค้ายาเสพติด หม่าซ่วนฉีจึงรับอาสา

จดัการภารกจินี้เพื่อทำาให้คนที่ฆ่าพ่อแม่เธอได้รบัผลกรรมที่ก่อไว้

กองถ่ายภาพยนตร์ มงักรสะท้านแผ่นดนิ

วนันี้เป็นวนัสดุท้ายของการถ่ายทำาภาพยนตร์ร่วมทนุสร้างระหว่างเฉนิ-

หมงิฝูกบั แฮรี่ มาคาร์ด หุ้นส่วนทำาภาพยนตร์และงานผดิกฎหมายทุกชนดิ 

พวกเขามาที่กองถ่าย โดยช่วงเยน็จะมกีารจดัแถลงข่าวของบรษิทั เธอกบัดนี่า 

หรอืเย่หรปิูง คูห่รูุน่พี่จงึแยกกนัไป ดน่ีาขึ้นไปคดัลอกข้อมลูการทำาผดิและการ

ฟอกเงิน โดยพวกเธอสืบทราบว่าข้อมูลนั้นอยู่ในตู้นิรภัยในห้องทำางานของ

เฉินหมิงฝู ส่วนหม่าซ่วนฉีนั้นปลอมเป็นสแตนด์อินของนางเอกเพื่อเข้าไปใน

งานแถลงขา่วซึ่งจะมกีารแสดงฉากต่อสูใ้ห้นกัข่าวเกบ็ภาพ โดยเธอได้ประสาน

งานกบัเย่หรูปิงและหน่วยเพื่อรอจบักุม

“คริสตัล มีปัญหานิดหน่อย ฉันเปิดตู้เซฟนี้ไม่ได้ มันเป็นระบบใหม่

ล่าสุด เธอขึ้นมาจัดการได้ไหม” เย่หรูปิงหาที่ซ่อนตู้นิรภัยพบแล้ว แต่ยังไม่

สามารถจดัการกบัระบบของตู้ได้

“ได้ ฉันจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้ละ” หม่าซ่วนฉีรีบติดต่อกับหน่วยของเธอ 

“คริสตัลเรียกหัวหน้า ตอนนี้เราพบที่ซ่อนตู้เซฟแล้วแต่ดีน่าเปิดไม่ได้ ฉันจะ
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ขึ้นไปจดัการเอง ขอให้ทางฐานส่งสแตนด์อนิมาแทนและจดัการกล้องวงจรปิด

ด้วย เมื่อได้หลกัฐานแล้วจะรบีแจ้งให้ทราบทนัท”ี

“ทางหน่วยทราบแล้ว จดัการได้เลย ระวงัตวัด้วย”

หม่าซ่วนฉีจัดการกับคนเฝ้าลิฟต์แล้วรีบขึ้นไปชั้นบนสุดของตึก ลอบ

เข้าไปในห้องทำางานของเฉนิหมงิฝู ที่ตอนนี้ดนี่ารออยู่แล้ว

“คริสตัล ตู้เซฟนี้ต้องปลดล็อกสี่ชั้น พลาดได้แค่ครั้งเดียว ฉันก็เลย 

ไม่มั่นใจ”

“ฉนัจดัการเองดน่ีา เธอไปดตู้นทางไว้” หม่าซ่วนฉหีลบัตาทำาสมาธ ิเธอ

ต้องรีบจัดการให้เสร็จภายในสามนาทีก่อนสัญญาณเตือนภัยจะดัง เริ่มจาก

ทาบลายนิ้วมอืที่ไปขโมยมาจากเฉนิหมงิฝ ูแล้วสวมคอนแทกต์เลนส์เลยีนแบบ

ม่านตาของเฉินหมิงฝูเพื่อสแกนม่านตา สุดท้ายคือกดรหัสปลดล็อกสองชุด 

ถ้าพลาดเพยีงตวัเดยีวกต็้องเริ่มต้นใหม่

รหสัชุดแรกเป็นการหมุนรหสัเซฟ ซึ่งต้องหมุนหกครั้ง พอหมุนผ่านจงึ

กดรหสัชดุที่สองแปดตวั หม่าซ่วนฉฝึีกหมุนเซฟทุกวนั ทั้งยงัมเีพื่อนในวงการ

นี้ เธอจงึจดัการทุกอย่างผ่านตั้งแต่ครั้งแรก เมื่อเปิดได้แล้วพวกเธอกร็บีเปิด

โน้ตบุก๊เพื่อหาข้อมูลที่ต้องการ และกวาดเอายารวมถงึเงนิสดทั้งหมดลงกระเป๋า

เพื่อเกบ็เป็นหลกัฐาน เมื่อได้ทกุอย่างแล้ว หญงิสาวกใ็ห้เย่หรปิูงตดิต่อฐานเพื่อ

เรียกหม่าอี้เหยามารับ จากนั้นจึงให้คนของเอ็มเอสเอสที่แฝงตัวอยู่ในงาน 

แถลงข่าวเข้าจบักุม

ทั้งคู่ขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อรอเฮลิคอปเตอร์ เมื่อเฮลิคอปเตอร์มาถึงก็

ปรากฏร่างของแฮรี่ หรอืเซี่ยงชี่เฉงิ สายลบัรุ่นพี่ ทั้งยงัเป็นคนรกัของเย่หรูปิง 

หม่าซ่วนฉหีนัไปมองเพื่อนรกั

เย่หรูปิงเห็นสายตาของคู่หูก็ถึงกับหน้าเสีย หญิงสาวอธิบายว่าเซี่ยง- 

ชี่เฉิงอยากเป็นคนมารับพวกเธอด้วยตัวเองเพราะเป็นห่วงและต้องการกลับ 

ฐานพร้อมกันเพื่อแจ้งให้ทางหน่วยทราบว่าทั้งคู่จะแต่งงานกัน พร้อมกันนั้น

เธอกจ็ะลาออกจากหน่วยทนัที
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ทว่าหม่าซ่วนฉีไม่พูดให้เพื่อนรักใจเสีย ลางสังหรณ์บอกเธอว่าเซี่ยง- 

ชี่เฉงิกำาลงัจะหกัหลงัพวกเธอ

แล้วกจ็รงิตามคาด ชายหนุม่สั่งให้เฮลคิอปเตอร์ของหน่วยกลบัไปก่อน 

เมื่อเซี่ยงชี่เฉิงเห็นกระเป๋าหลักฐานอยู่กับหม่าซ่วนฉี วูบหนึ่งสายตาเขามีร่อง

รอยหงุดหงิดพาดผ่านก่อนจะหายไป เย่หรูปิงอาจไม่สังเกตเห็น แต่เธอที่ 

ระแวดระวงัตวัอยูต่ลอดเหน็เตม็สองตา หญงิสาวกระชบักระเป๋าในมอืแน่นขึ้น

“ดีน่า คริสตัล หัวหน้าให้ผมมารับพวกคุณและนำาหลักฐานกลับไป”  

เซี่ยงชี่เฉงิพูดจบกย็ื่นมอืมารบักระเป๋า

เย่หรูปิงเริ่มรู้แล้วว่าทุกอย่างผดิปกต ิเธอไม่ได้แจ้งไปที่หน่วยแต่ทำาไม

ชายหนุ่มถึงบอกว่าหัวหน้าเป็นคนส่งเขามา ทำาไมเขาต้องโกหกหม่าซ่วนฉี ที่

สำาคญั... ทำาไมไม่ให้เฮลคิอปเตอร์รอแล้วให้พวกเธอขึ้นไป แม้ตอนนี้หญงิสาว

ไม่อยากเชื่อว่าคนรักหักหลังตน แต่ก็ไม่อาจทนหลอกตัวเองว่าทุกอย่างเป็น

ปกติ

เย่หรูปิงหนัไปมองเพื่อนรกั สายตาของหม่าซ่วนฉทีี่มองกลบัมานั้นเตม็

ไปด้วยความเหน็ใจ เท่านี้เย่หรูปิงกร็ู้แล้วว่าหม่าซ่วนฉอี่านเกมออก ถงึเธอจะ

ไม่มคีวามคดิหกัหลงัเพื่อนและหน่วย แต่กห็นคีวามจรงิไม่ได้ว่าเธอกำาลงัทำาให้

เพื่อนได้รบัอนัตราย ทำาให้หน่วยเดอืดร้อน

เซี่ยงชี่เฉิงก็รู้เช่นกันว่าทั้งคู่ไหวตัวทันแล้ว จึงไม่รอให้โอกาสหลุดมือ 

วิ่งเข้าไปแย่งกระเป๋าหลักฐาน แต่เย่หรูปิงวิ่งมาขวางไว้ก่อน จังหวะนั้นหม่า- 

ซ่วนฉกีก็ดสญัญาณฉุกเฉนิที่ตดิกบัตวัสองครั้งเพื่อตดิต่อหม่าอี้เหยา เป็นที่รู้

กนัว่าถ้าหนึ่งในพวกเธอกดปุม่ฉกุเฉนิสองครั้ง แสดงว่าทั้งคู่ตกอยู่ในอนัตราย 

แต่ได้หลกัฐานมาแล้ว ให้รบีจบักุมเฉนิหมงิฝูและพวก

เซี่ยงชี่เฉิงเห็นดังนั้นก็คว้าตัวเย่หรูปิงที่เข้ามาขวางไว้เป็นตัวประกัน 

เพื่อจะให้อีกฝ่ายส่งกระเป๋าหลักฐานมา หญิงสาวตกใจมากที่คนรักทำากับเธอ

แบบนี้

“แฮรี่... ทำาไม” เย่หรูปิงถามด้วยเสยีงตดัพ้อแล้วหนัไปมองคนรกัที่เอา
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ปืนจ่อศรีษะเธออยู่ นำ้าตาที่ค่อยๆ ไหลออกมาทำาให้เซี่ยงชี่เฉงิตอบด้วยความ

รำาคาญ

“ดนี่า... ผมไม่คดิว่าคุณจะไร้เดยีงสาขนาดนี้ มใีครบ้างไม่อยากรวย”

“คุณคิดว่าจะหนีรอดหรือแฮรี่ คุณเปลี่ยนใจซะเถอะ ฉันจะคุยกับ

ครสิตลัไม่ให้เอาเรื่องคุณเอง ได้ไหมแฮรี่ คดิซะว่าเหน็แก่ฉนั”

“ดนี่า คุณสำาคญัตวัเองผดิไปแล้ว ถงึผมจะรู้สกึดกีบัคุณ แต่กไ็ม่มาก

ไปกว่าผู้หญงิที่ผมควงอยู่ ผมคดิไม่ถงึเลยว่าสายลบัมอืดขีองหน่วยอย่างคุณ

จะมองโลกสวยได้ขนาดนี้ ฮ่าๆๆ”

เย่หรูปิงหันไปมองคนรักอีกครั้งอย่างไม่เชื่อสายตา นี่ไม่ใช่เซี่ยงชี่เฉิง 

ที่เธอรู้จกั ชายหนุ่มเหมอืนเปลี่ยนไปเป็นอกีคนหนึ่ง อาจจะจรงิอย่างที่เขาพูด 

ชายหนุ่มไม่ได้เปลี่ยนไป แต่เป็นเธอต่างหากที่โง่มองเขาไม่ออก

หม่าซว่นฉมีองคู่หทูี่ถกูจบัเป็นตวัประกนัด้วยสหีน้านิ่ง แม้เธอจะกงัวล

แค่ไหน แตใ่นสถานการณ์ที่ความตายมารออยูต่รงหน้า หญงิสาวไม่อาจแสดง

อารมณ์ใดๆ ออกไปได้ เพราะนั่นหมายถงึชวีติของเธอและเพื่อนรกั

“แฮรี่ ฉันว่าคุณเชื่อที่ดีน่าพูดดีกว่า คิดว่าทางรัฐบาลกับหน่วยเราจะ

ปล่อยคณุไปงั้นหรอื ไหนจะพวกเฉนิหมงิฝูอกี ถ้าพวกมนัรูว่้าหลกัฐานทกุอย่าง

อยู่กับคุณ รวมถึงเฮโรอีนมูลค่ามหาศาลนั่น ถ้าเราไม่มีหลักฐานก็จับกุมมัน 

ไม่ได้ ฝ่ายนั้นรอด มนัคงไม่คดิว่าคุณมบีุญคุณกบัมนัหรอก”

หญงิสาวเอ่ยต่ออย่างใจเยน็ “คดิว่าทางหน่วยไม่รู้หรอืว่าคุณโจรกรรม

ข้อมลูสายลบัฝ่ังเรา แล้วยงัเอาหลกัฐานที่เราหาได้ไปขายต่อให้ฝ่ังอเมรกิา เพื่อ

ให้ทางนั้นมหีลกัฐานจบั แฮรี่ มาคาร์ด แลกกบัการลี้ภยัและเงนิมหาศาล ฉนั

จะบอกให้เอาบุญ คนที่ไร้เดยีงสาไม่ใช่ดนี่าหรอก แต่เป็นคุณต่างหาก”

หม่าซ่วนฉีสูดลมหายใจลึก ขณะค่อยๆ พูดสิ่งที่คาดการณ์ออกมา 

“ข้อมูลความลับขนาดนั้น คิดว่าฝีมืออย่างคุณกับคู่ควงคนใหม่จะเหนือชั้น

ขนาดเจาะเข้าฐานระบบของเราได้ง่ายหรอื คุณต่างหากที่พลาด สิ่งที่ได้ไปมนั

กแ็ค่ข้อมูลลวงที่ตดิไวรสั เริ่มเหน็ภาพหรอืยงัว่าขายข้อมูลนี้คุณกต็าย ไม่ขาย



18
ภารกิจพลิกชะตาฟ้า ภาคอดีต เล่ม 1

คุณก็ตาย โลกนี้ไม่มีที่ให้คนทรยศอยู่หรอกนะ แต่ถ้ายอมมอบตัวตอนนี้  

เรื่องที่เกดิขึ้นที่นี่ ฉนักบัดน่ีาจะไม่พูดถงึอกี โทษกจ็ะได้เบาลง ที่สำาคญั... ฉนักบั

ดนี่าจะหาทนายเก่งๆ ให้เอง ดงันั้นปล่อยดนี่าซะ”

เซี่ยงชี่เฉิงคิดไม่ถึงว่าหม่าซ่วนฉีจะรู้เรื่องทุกอย่างที่เขาทำา มิน่าใครๆ  

ถงึเตอืนเขาเสมอว่าอย่าเข้าใกล้เธอนกั แม่นี่ตวัอนัตรายชดัๆ ตอนนี้ทางหน่วย

น่าจะรูเ้รื่องทุกอย่างแล้ว เขาไม่มทีางเลอืกอื่นให้เดนิอกี ถงึจะมเีขากย็งัขอเลอืก

เดนิทางนี้ ชายหนุม่ไม่เชื่อว่าคนมฝีีมอือย่างเขาจะไม่มปีระเทศไหนไม่อยากรบั

ไว้ พวกประเทศเลก็ๆ ถ้าเขามเีงนิมากพอ ทำาไมเขาจะขอลี้ภยัไม่ได้ เมื่อคดิ

ได้แบบนั้น นำ้าเสยีงที่ตอบกลบัจงึแฝงความอวดดี

“ครสิตลั... คุณไม่ต้องมาทำาเป็นรู้มากอวดฉลาด ถ้าคุณยงัไม่อยากให้

เพื่อนรักตายทั้งเป็น ส่งกระเป๋ามา! ถ้าคุณยังดื้อ ผมจะส่งเพื่อนคุณไปขาย 

ในซ่อง คุณกน็่าจะรู้ว่ากว่าคุณจะตามเพื่อนรกัเจอ สภาพเธอจะเป็นยงัไง”

เย่หรปิูงหนัไปมองคนรกัอกีครั้งหนึ่ง คราวนี้ไม่มนีำ้าตาแม้แต่หยดเดยีว 

แต่หลั่งเลือดในใจแทน นี่หรือคนที่สัญญาว่าจะรักและดูแลกันไปชั่วชีวิต ฮึ! 

ดนี่า นงัโง่ ทำาตวัเองเดอืดร้อนไม่พอ ยงัลากเพื่อนรกัมาเดอืดร้อนด้วย หญงิ

สาวหนักลบัไปสบตาเพื่อนรกั “ครสิตลั! ไม่ต้องสนใจ หนไีป! คนอย่างแฮรี่

เชื่อไม่ได้”

เซี่ยงชี่เฉิงเอาปืนฟาดหน้าอดีตคนรักด้วยความโมโหอย่างไม่ออมแรง

แม้แต่นดิ เย่หรูปิงที่โดนฟาดหน้าด้วยด้ามปืนถงึกบัตาพร่า เลอืดไหลออกจาก

ขมบัและมุมปาก แต่เธอกไ็ม่ปรปิากร้อง

เย่หรูปิงหนัมาสบตาหม่าซ่วนฉ ีทั้งคู่ทำางานร่วมกนัมาหลายครั้งจงึรู้จกั

กันดี สายตาเธอนั้นบอกให้คู่หูเบี่ยงเบนความสนใจ เพื่อให้หญิงสาวอาศัย

จงัหวะจดัการกบัแฮรี่

หม่าซ่วนฉีเข้าใจความหมายของสายตาที่เพื่อนรักสื่อ เธอเปิดกระเป๋า

แล้วหยบิของบางอย่างออกมา “นี่ใช่ไหมที่นายต้องการ” พูดจบกโ็ยนเฮโรอนี

บรสิุทธิ์หนกัสองกโิลกรมัมูลค่ากว่าสบิล้านหยวนออกไป
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เซี่ยงชี่เฉงิพุ่งตวัไปรบัเฮโรอนี จงัหวะนั้นหม่าซ่วนฉยีงิปืนสวนไป แต่

ชายหนุ่มเตรียมพร้อมอยู่แล้ว จึงเบี่ยงตัวหลบ ทำาให้กระสุนถากแค่หัวไหล่  

ถือว่าเซี่ยงชี่เฉิงเป็นสายลับหัวกะทิของหน่วยเช่นกัน ดังนั้นความไวของเขาก็

นบัว่าเป็นเลศิพอตวั เขายงิสวนกลบัไปอย่างรวดเรว็

เย่หรูปิงเหน็ดงันั้นกว็ิ่งเข้ามาขวางทางกระสุน เธอโดนกระสุนเจาะทะลุ

หลัง หม่าซ่วนฉีรีบยิงสวนกลับ เขาหลบ ก่อนจะยิงสวนมาถูกหัวไหล่หม่า- 

ซ่วนฉ ีระหว่างกำาลงัยงิกนั เย่หรูปิงซึ่งฟุบอยู่ค่อยๆ หยบิปืนออกมา จงัหวะที่

เซี่ยงชี่เฉงิมวัแต่สู้กบัคู่หูของเธอ หญงิสาวกเ็ลง็ปืนไปที่อดตีคนรกั ยงิกระสุน

เจาะเข้าท้องชายหนุ่มหนึ่งนัด และหัวใจอีกหนึ่งนัด ชายหนุ่มหันมามองด้วย

สายตาไม่อยากเชื่อว่าผู้หญงิที่รกัเขามากจะกล้ายงิ

เมื่อเหน็เซี่ยงชี่เฉงิล้มลง หม่าซ่วนฉกีร็บีวิ่งเข้าไปดเูพื่อนรกั “ดน่ีา ทำาใจ

ดีๆ ไว้ ฉันมียาห้ามเลือดอยู่” ยาห้ามเลือดตัวนี้เธอศึกษาและพัฒนามาจาก

สมุนไพรกับสารเคมี นำามาสกัดเป็นผงเอาไว้โรยแผล หม่าซ่วนฉีรีบเปิดขวด 

ขณะกำาลงัจะโรยผงลงบนบาดแผล เพื่อนรกักลบัยกมอืขึ้นห้าม

“ไม่ต้องหรอกครสิตลั ฉนัไม่ไหวแล้ว เธอเกบ็ไว้ใช้เถอะ ดูสเิลอืดไหล

เยอะขนาดนี้” หญงิสาวพูดเสยีงแผ่ว เธอหลุบตาลง ไม่กล้ามองหน้าเพื่อนรกั 

“คริสตัล ฉันขอโทษ ถ้าไม่เป็นเพราะฉัน เธอคงไม่ต้องเจ็บตัวขนาดนี้ ฉัน 

ผิดเองที่เปลี่ยนแผนกะทันหันโดยไม่บอกล่วงหน้า ฉันไว้ใจแฮรี่มากเกินไป” 

เย่หรูปิงร้องไห้และพยายามยื่นมือเปื้อนเลือดมาจับหน้าหม่าซ่วนฉี หญิงสาว

จบัมอืเพื่อนรกัไว้แนบแก้ม

“ดนี่าไม่ต้องพูดอะไรแล้ว ฉนัเข้าใจด ีเธอต้องไม่เป็นอะไร อกีไม่นาน

หวัหน้ากจ็ะส่งคนมารบัเรา”

“คริสตัล ไม่ต้องปลอบฉันหรอก เราสองคนผ่านเหตุการณ์แบบนี้มา 

นบัครั้งไม่ถ้วน เธอกรู้็ดพีอๆ กบัฉนั แผลแบบนี้ยงัไงกไ็ม่รอด ที่ฉนัห่วงที่สดุก็

คอืเธอ เมื่อฉนัไม่อยู่แล้ว ครสิตลั เธอต้องดูแลตวัเอง อย่าไว้ใจใคร และอย่า

ยกหวัใจให้ใครง่ายๆ เหมอืนฉนั รบัปากฉนั... เธอต้องมคีวามสุข อย่ารกัใคร
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จนลมืรกัตวัเอง จำาไว้” เย่หรูปิงขาดใจตายในอ้อมแขนของหม่าซ่วนฉี

หม่าซ่วนฉีได้ยินเสียงหม่าอี้เหยาเรียกจากวิทยุสื่อสารว่าทุกอย่าง

เรยีบร้อย พ่อบุญธรรมกำาลงัจะมารบัเธอด้วยตวัเอง

เสยีงพดูคยุของหญงิสาวสองคนทำาให้เซี่ยงชี่เฉงิที่สลบไปค่อยๆ ลมืตา

ขึ้นมา ฮึ! คิดว่าจะฆ่าเขาได้ง่ายขนาดนั้นเลยหรือ กิตติศัพท์ของหม่าซ่วนฉี

ทำาให้ชายหนุ่มเตรยีมตวัมาเป็นอย่างด ีเขาสวมเสื้อเกราะกนักระสุน ถงึจะยงิ

ไม่เข้า แต่แรงของปืนก็ทำาให้เขาจุกจนสลบไป เมื่อได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ 

ลำาเดมิวนกลบัมารบั เซี่ยงชี่เฉงิจงึค่อยๆ เลง็ปืนไปยงัจุดตายของอกีฝ่าย

น่าแปลกที่ครั้งนี้ลางสังหรณ์ของหม่าซ่วนฉีไม่เตือนเธอ หญิงสาวจึง

ไม่ทันสังเกตว่าชายหนุ่มเริ่มขยับตัว กระทั่งเหลือบไปเห็นทางหางตาว่าเซี่ยง- 

ชี่เฉงิเลง็ปืนมาที่ตนในตอนที่สายไปเสยีแล้ว

ต้องโทษความประมาทของเธอเอง เพราะมวัแต่ห่วงเพื่อนจงึไม่ได้สงัเกต

ว่าตรงจุดที่เย่หรูปิงยงิชายหนุ่มไม่มรีอยเลอืด กว่าจะรู้ตวั เซี่ยงชี่เฉงิกเ็หนี่ยว

ไกปืนเรียบร้อยแล้ว กระสุนถูกยิงเข้าบริเวณอกข้างขวา ก่อนสติจะดับวูบ  

หญิงสาวได้ยินเสียงปืนและเสียงพ่อบุญธรรมที่เรียกชื่อเธอ หม่าซ่วนฉีรู้ดีว่า 

เซี่ยงชี่เฉงิต้องไม่รอดแน่ อย่างน้อยเย่หรูปิงกไ็ม่ได้ตายเปล่า

สายตาของหม่าซ่วนฉีเริ่มพร่าเลือน เธอจ้องไปยังร่างไร้ลมหายใจของ

เย่หรูปิง ความคดิสุดท้ายก่อนตายดงัก้องในใจ นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้

เหน็คนถูกคนรกัทรยศ จบสิ้นกนัทกีบัเรื่องบ้าๆ แบบนี้...

หม่าซ่วนฉทีำางานเป็นสายลบัเตม็ตวัมากว่าหกปี เรื่องที่เหน็ซำ้าๆ คอืการ

ทรยศหกัหลงั ไม่ว่าจะเป็นผู้หญงิหรอืผู้ชาย ช่วงเวลาความเป็นความตายและ

ผลประโยชน์ ไม่มใีครคดิถงึความรกัซึ่งเคยมใีห้กนั สุดท้ายคำาว่ารกัมนักเ็ป็น

แค่ลมปาก

ยคุจนีโบราณ

หม่าซว่นฉ ีคุณหนใูหญ่ตระกลูหม่า เป็นบตุรสาวที่เกดิจากหม่าซ่วนตง
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ผู้เป็นแม่ทพั กบัเมิ่งฉเีซยีงฮูหยนิใหญ่ มพีี่ชายซึ่งเกดิจากมารดาคนเดยีวกนั

ชื่อหม่าซ่งชงิ เขาแก่กว่านางสามปี ตอนนี้ถกูส่งไปฝึกยุทธ์ในสำานกัศกึษาหลวง 

อกีทั้งนางยงัมพีี่น้องซึ่งเกดิจากฮูหยนิรอง แม่ทพัหม่ามฮีูหยนิทั้งสิ้นสามคน

ตอนซ่วนฉีอายุได้เจ็ดหนาว จวนหม่ากั๋วกงของตระกูลถูกโจมตีโดย

เหล่านักฆ่าที่หมายจะสังหารหม่าซ่วนตง ขณะบิดาของนางกำาลังต่อสู้ติดพัน 

จนไม่อาจไปไหนได้ มอืสงัหารที่คาดว่าได้สิ้นใจไปแล้วกลบัลุกขึ้น และกำาลงั

จะขว้างอาวธุลบัอาบยาพษิใส่หม่าซ่วนตง ทว่าเกดิเหตกุารณ์ไม่คาดคดิขึ้น เมื่อ

ซ่วนฉีซึ่งซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆ พุ่งตัวออกไปกัดข้อมือนักฆ่า อีกฝ่ายร้องลั่นก่อน 

จะซดัฝ่ามอืใส่ร่างเลก็จนกระอกัเลอืดต่อหน้าต่อตาผู้ให้กำาเนดิ

“ฉเีอ๋อร์!” ราวกบัหวัใจสลายเมื่อร่างบตุรสาวอนัเป็นที่รกัแน่นิ่งไป หม่า-

ซ่วนตงคำารามลั่น รบีรุดเข้าไปดูบตุรสาวและลงมอืสงัหารนกัฆ่าอย่างเหี้ยมโหด

หม่าซว่นฉถีกูนำาตวัไปรกัษา อาการของนางเป็นตายเท่ากนั ครั้นฮ่องเต้

ทรงทราบจึงมีรับสั่งให้ผู้ปรุงโอสถหลวงไปรักษาคุณหนูหม่าที่จวนหม่ากั๋วกง 

ทว่ากไ็ร้ผล

หม่าซ่วนตงกบัฮหูยนิใหญ่ตดัสนิใจตามหาผู้ใช้เวทโอสถจากทกุหนแห่ง

มาทำาการรกัษาหม่าซ่วนฉ ีแต่กลบัไม่มผีู้ใดรกัษาได้เลย ผู้ปรุงโอสถทั้งหลาย

ทำาได้เพยีงประคบัประคองอาการไม่ให้ทรุดลงกว่าเดมิเท่านั้น

กระทั่งผ่านไปเจ็ดวัน ความหวังที่จะให้นางฟื้นคืนเริ่มริบหรี่ลง ทว่า

สวรรค์กไ็ม่ทอดทิ้งคนด ีขณะที่หม่าซ่วนตงกบัเมิ่งฉเีซยีงกำาลงัเฝ้าดแูลบตุรสาว

อยู่นั้น บ่าวรบัใช้กว็ิ่งหน้าตื่นเข้ามาในห้อง

“เรียนท่านแม่ทัพ มีชายผู้หนึ่งอ้างว่าสามารถรักษาคุณหนูใหญ่ได้  

ตอนนี้เขารออยู่หน้าจวนแล้ว ท่านแม่ทัพจะให้ข้าน้อยเชิญเขาเข้ามาหรือไม่

ขอรบั”

สองสามภีรรยาสบตากนั ความหวงัซึ่งเกอืบรบิหรี่ถูกจดุขึ้นอกีครา ฮูหยนิ

ใหญ่รีบบอกบ่าวรับใช้ให้เชิญคนผู้นั้นเข้ามา “ท่านพี่ แม้มีความหวังเพียง 

น้อยนดิ ข้ากอ็ยากจะคว้ามนัไว้นะเจ้าคะ”
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หม่าซ่วนตงพยักหน้ารับพลางกุมมือฮูหยินไว้ “ข้าเข้าใจ ข้าก็หวัง 

เช่นเดยีวกบัเจ้า ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร ข้ากจ็ะรกัษาฉเีอ๋อร์ให้ได้” หม่าซ่วน-

ตงลูบศีรษะบุตรสาวอย่างอ่อนโยน เมิ่งฉีเซียงเห็นสีหน้าเจ็บปวดของคู่ชีวิต 

จงึเอื้อมมอืไปกุมมอืเขาไว้แน่น

“เป็นเพราะพ่อแท้ๆ เจ้าจงึต้องเป็นเช่นนี้ พ่อสญัญา ต่อให้ต้องตายก็

จะรกัษาเจ้าให้หาย”

ไม่นานเสยีงเคาะประตูกด็งัขึ้น เมื่อประตูเปิดออก บ่าวรบัใช้กพ็าชาย

หนุ่มหน้าตาหล่อเหลา แต่งตวัภูมฐิานเข้ามาในห้อง หม่าซ่วนตงกบัเมิ่งฉเีซยีง

ลุกขึ้นยนื

“ท่านคอื…”

เมื่อได้ยินคำาถาม ชายหนุ่มจึงแนะนำาตัว “คารวะแม่ทัพหม่ากับหม่า 

ฮูหยนิ ข้าน้อยฮั่วปิงจง” ชื่อซึ่งถูกเอ่ยออกมาจากปากชายหนุ่มผู้มาเยอืนทำาให้

ทั้งคู่ตื่นตะลงึ

“ท่านคอืฮั่วปิงจง ผู้ใช้เวทโอสถในตำานานใช่หรอืไม่”

ฮั่วปิงจงฉกียิ้ม “ใช่แล้ว ข้าน้อยฮั่วปิงจง ท่านแม่ทพักล่าวหนกัเกนิไป

แล้ว ข้าน้อยเป็นเพยีงผู้ใช้เวทโอสถธรรมดาเท่านั้น”

แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ปรุงโอสถสายทองระดับเซียน ระดับสี่ ขั้นสูงสุด  

ซึ่งใต้หล้านี้มีเขาเพียงคนเดียวที่สามารถฝึกเวทโอสถได้ถึงขั้นนี้ ผู้คนแทบจะ

พลกิแผ่นดนิตามหาเขา แต่กลบัไม่มผู้ีใดหาพบ มเีพยีงคำาเล่าลอืว่าเขาเป็นผูใ้ช้

เวทโอสถที่เก่งกาจ หากเขายอมรกัษาคนผู้นั้น ขอเพยีงยงัมลีมหายใจ ต่อให้

อาการหนกัแค่ไหนกฟ็ื้นได้

“ท่านผู้ปรุงโอสถฮั่ว ข้าได้ยนิชื่อเสยีงท่านมานาน คาดไม่ถงึว่าท่านจะ

ให้เกียรติมารักษาบุตรสาวของข้า ท่านทราบได้อย่างไรว่านางได้รับบาดเจ็บ” 

หม่าซ่วนตงถามด้วยความสงสยั

“ท่านพี่อย่าเพิ่งถามให้มากความเลย เชิญท่านผู้ปรุงโอสถฮั่วมาตรวจ 

ฉเีอ๋อร์ก่อนเถอะ”
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หม่าฮูหยินพูดจบ ฮั่วปิงจงก็ยิ้มน้อยๆ อีกครั้ง ชายหนุ่มเดินเข้ามา 

นั่งข้างๆ ร่างบนเตยีง จากนั้นกห็ลบัตาลงพลางวางมอืบนหน้าผากหม่าซ่วนฉ ี 

แล้วใช้ปราณเวทตรวจดูอาการ ก่อนจะค่อยๆ ลมืตาขึ้น

“บุตรสาวของข้าอาการเป็นเยี่ยงไรบ้าง” หม่าซ่วนตงรบีถาม

“นางได้รับบาดเจ็บสาหัสจากฝ่ามอืวายุพิฆาต ถือว่านางยังดวงดีที่ 

นักฆ่าผู้นั้นบาดเจ็บสาหัสมาก่อน จึงไม่อาจใช้ปราณเวทได้อย่างเต็มที่ นางก็

เลยโดนพลังเวทเพียงสองในสิบส่วนเท่านั้น” ฮั่วปิงจงทอดสายตามองร่างซึ่ง

สงบนิ่งคล้ายหลบัใหล “แม้ว่านางจะรอดชวีติมาได้ แต่นางยงัเลก็นกั ฝ่ามอื

วายุพฆิาตทำาให้อวยัวะภายในของนางกระทบกระเทอืนเป็นอย่างมาก ภายใน

สบิวนั อวยัวะภายในของนางจะค่อยๆ หยุดทำางาน”

เมิ่งฉเีซยีงได้ยนิดงันั้นถงึกบัทรุดร่างลง “ไม่! ไม่จรงิ ท่านผู้ปรุงโอสถ

ฮั่ว ท่านรักษานางได้ใช่หรือไม่ บอกข้าทีว่าท่านรักษานางได้” เมิ่งฉีเซียง 

กรดีร้องรำ่าไห้เมื่อทราบอาการบตุรสาว หม่าซ่วนตงกำามอืแน่น แววตาฉายความ

เจบ็ปวด เขามองฮั่วปิงจงด้วยสหีน้าปวดร้าว

“ท่านผู้ปรุงโอสถฮั่ว ได้โปรดช่วยบุตรสาวข้าด้วย นางยังเด็กนัก ขอ

เพยีงท่านช่วยชวีตินางได้ ไม่ว่าท่านต้องการสิ่งใด ข้าหม่าซ่วนตงยนิดทีำาตาม

คำาขอของท่านทุกอย่าง แม้แต่ชวีติข้ากใ็ห้ท่านได้”

“ท่านแม่ทัพกล่าวหนักเกินไปแล้ว ที่ข้าน้อยมาวันนี้เพราะลิขิตสวรรค์ 

ถงึจะเป็นเช่นนั้นแต่ทกุอย่างกต้็องเป็นไปตามเงื่อนไขของมนั การรกัษาคณุหนู

ใหญ่ครั้งนี้ ข้าน้อยต้องเรยีนให้ท่านทราบก่อน ถงึข้าน้อยจะรกัษานางให้หาย

ได้ แต่หลงัจากนี้นางจะไม่อาจใช้เวทใดๆ ได้” ฮั่วปิงจงเอ่ย

สีหน้าทั้งสองเริ่มดีขึ้น “ขอเพียงนางฟื้น ไม่ว่าอะไรข้าก็รับได้ทั้งนั้น” 

หม่าซ่วนตงเอ่ยด้วยความยนิด ีฮั่วปิงจงจงึหยบิโอสถเวทเมด็สทีองขึ้นมา

“นี่คอืโอสถเวทสุรยินัจนัทรา เมื่อนางกนิเข้าไปเพยีงหนึ่งชั่วยาม2 กจ็ะ

ฟื้น โอสถเวทนี้ทั่วทั้งสี่แคว้นมอียู่เพยีงห้าเมด็เท่านั้น หนึ่งเมด็ช่วยชวีตินางได้

2 ชั่วยาม เป็นหน่วยนบัเวลาของจนียุคโบราณ โดยที่ 1 ชั่วยาม เท่ากบั 2 ชั่วโมง
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เพียงห้าปี หลังจากนั้นข้าน้อยจะมารับนางไปรักษา แต่ท่านแม่ทัพต้องจำาไว้ 

ภายในห้าปีนี้ห้ามนางเดินพลังหรือได้รับบาดเจ็บภายในอีก ไม่เช่นนั้นต่อให้ 

ใช้โอสถเวทสุรยินัจนัทราอกีกี่ร้อยเมด็กไ็ม่อาจช่วยนางได้”

เมื่อทั้งคู่ได้ยนิคำาอธบิาย อาการยนิดเีมื่อครู่กลบัหายไปโดยพลนั พวก

เขาหันมาสบตากันอย่างหนักใจ หม่าซ่วนตงจึงถามขึ้น “ท่านผู้ปรุงโอสถฮั่ว 

หากท่านมารบันางไปรกัษา นางจะหายขาดหรอืไม่ และต้องใช้เวลานานเพยีง

ใด”

“ข้าน้อยไม่อาจตอบท่านได้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับวาสนาของนาง ถ้าท่าน

แม่ทพัไม่ตกลง ขา้น้อยคงต้องขอลา เพราะโอสถเวทสุรยินัจนัทรานี้หายากนกั 

หากกินเข้าไปแล้วไม่ทำาการรักษาตามกำาหนด เท่ากับทิ้งของดีให้เสียเปล่า”  

คำาบอกของผู้ปรุงโอสถฮั่วทำาให้เมิ่งฉเีซยีงรบีตอบตกลง

“ตกลง! ข้าตกลง ขอเพียงท่านรักษานางได้ ไม่ว่าท่านต้องการสิ่งใด 

ข้ายอมทั้งสิ้น”

ฮั่วปิงจงพยกัหน้า เขาหยบิโอสถเวทออกมาป้อนให้ร่างบนเตยีง เพยีง

หนึ่งชั่วยามหม่าซ่วนฉีก็ฟื้นขึ้นมา รอยยิ้มของสองสามีภรรยาที่หายไปนาน 

นบัตั้งแต่บุตรสาวได้รบับาดเจบ็ปรากฏขึ้น เสยีงแห่งความดใีจดงัไปทั่วจวน

จากนั้นฮั่วปิงจงก็มอบโอสถเวทให้แม่ทัพอีก “นี่คือโอสถหยินจื่อ จะ

ช่วยฟื้นฟูร่างกายของนาง ท่านให้นางกนิทุกวนัเป็นเวลาหนึ่งเดอืน อาการนาง

จะดขีึ้นเรื่อยๆ แล้วอกีห้าปีข้าน้อยจะมารบันางไปรกัษา” ผู้ปรงุโอสถหนุ่มกำาชบั

ห้าปีผ่านไป

ตอนนี้หม่าซ่วนฉอีายคุรบสบิสองหนาว ใบหน้าจิ้มลิ้มเริ่มส่อเค้าสาวงาม 

แม้นางจะมสีุขภาพไม่ดนีกั แต่กไ็ด้รบัความรกัมากมาย ทุกคนต่างตามใจนาง 

ทำาให้นางเริ่มมีนิสัยดื้อรั้นและเอาแต่ใจ ซ่วนฉีมักชอบปกป้องคนที่นางรัก  

โดยเฉพาะน้องสามหม่าหลงิเฟย น้องสาวคนเลก็ซึ่งเกดิจากฮูหยนิสาม

หม่าหลิงเฟยมักถูกกลั่นแกล้งจากพี่ชายคนรองและน้องสาวคนรอง 
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ที่เกดิจากฮูหยนิรอง เนื่องจากซ่วนฉมีสีุขภาพไม่สู้ด ีจงึไม่สามารถช่วยนางได้ 

ครั้นจะฟ้องบิดา หลิงเฟยก็ห้ามไว้ทุกครา เพราะหากยิ่งฟ้องนางจะยิ่งถูก 

กลั่นแกล้ง

เรอืนหวาหลี่

เสียงเอะอะโวยวายจากในสวนทำาให้หม่าซ่วนฉีค่อยๆ ลืมตาขึ้น ลั่ว- 

เหยยีน บ่าวรบัใช้ประจำาตวันางวิ่งหน้าตื่นเข้ามาหา

“แฮกๆ แย่แล้วคุณหนูใหญ่ เกดิเรื่องแล้วเจ้าค่ะ” ลั่วเหยยีนวิ่งมานั่ง

หอบอยู่ข้างเตยีง ทำาให้ซ่วนฉอีมยิ้มขบขนั

“ใจเยน็ๆ ลั่วเหยยีน ค่อยๆ พูดกไ็ด้ พกัหายใจก่อน เดี๋ยวขาดใจตาย

พอด”ี นางเอ่ยแซว

“คุณหนูใหญ่ เวลานี้ไม่ใช่เวลามาพูดเล่นนะเจ้าคะ คุณหนูรองรังแก 

คุณหนูสามอกีแล้วเจ้าค่ะ ครานี้ถงึขั้นเลอืดตกยางออกเลยนะเจ้าคะ คุณหนู

รบีไปดนูางเถอะเจ้าค่ะ” ลั่วเหยยีนรายงานจบหม่าซ่วนฉกีร็บีลกุขึ้นจากเตยีงทนัที

“เจ้าว่าอะไรนะ!” อารามตกใจทำาให้นางสวมเพียงเสื้อคลุมทับชุดนอน

แล้วรีบวิ่งมายังสวน หม่าซ่วนฉีมาทันเห็นหม่าหลิงจื่อกับฮูหยินรองกำาลังยื้อ

แย่งของบางอย่างจากหม่าหลิงเฟย ศีรษะของนางมีเลือดซึมออกมาเล็กน้อย 

ภาพนั้นทำาให้หม่าซ่วนฉเีกดิโทสะ

“หยุดเดี๋ยวนี้นะ! ทำาอะไรกันถึงได้เสียงดังลั่นจวนแบบนี้ เฟยเอ๋อร์  

หัวเจ้าไปโดนอะไรถึงได้เลือดตกยางออก” เสียงนางทำาให้สองแม่ลูกหันมา

ถลงึตาใส่หลงิเฟย

เมื่อเหน็ว่าไม่มใีครเอ่ยอะไร ซ่วนฉจีงึถอนหายใจ นางหนัไปทางหลงิเฟย

แทน “เฟยเอ๋อร์ เกดิเรื่องอนัใดขึ้น เจ้าเล่ามาเถดิ ข้าคุณหนูใหญ่หม่าซ่วนฉ ี

จะให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าเอง”

สองแม่ลูกยิ้มเหยยีดให้ซ่วนฉซีึ่งกำาลงัหนัหลงัให้ 

‘ฮ!ึ ร่างกายอ่อนแอไร้เวทยุทธ์ แม้แต่แรงเชอืดไก่ยงัไม่ม ี สะเออะมา 
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ปกป้องผู้อื่น หากวันใดไม่มีใครอยู่ที่จวน เห็นทีคงต้องหาทางสั่งสอนนาง 

เสยีบ้าง จะได้รู้ว่าฮูหยนิรองผู้นี้ไม่ใช่คนที่เจ้าจะมาอวดดไีด้’

“ไม่มอีะไรเจ้าค่ะพี่ใหญ่ ข้าสะดุดล้มเอง” หลงิเฟยหลบสายตา

“พี่ใหญ่ ท่านได้ยินแล้วใช่หรือไม่ว่านางสะดุดล้มเอง ไม่เกี่ยวอะไร 

กบัพวกข้า” หลงิจื่อกระตุกยิ้ม

“ใช่แล้วคุณหนูใหญ่ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกบัพวกเราแม่ลูกเลย” ฮูหยนิ

รองยิ้มอย่างเป็นต่อ ในเมื่อหม่าหลงิเฟยไม่กล้าเอาเรื่องนางสองแม่ลกู เดก็ง่อย

นี่จะทำาอะไรพวกนางได้ ครั้นเหน็ว่าอยู่ไปกห็มดสนุกจงึหนัไปพูดกบับุตรสาว 

“จื่อเอ๋อร์ แม่ว่าแดดเริ่มแรงแล้ว รีบเข้าเรือนกันดีกว่า เจ้าต้องเตรียมตัวไป

สำานกัศกึษาหลวงไม่ใช่หรอื คณุหนูใหญ่ ท่านไม่รบีไปเกบ็ของหรอื” ฮหูยนิรอง

ปรายตามองยิ้มๆ ก่อนเอ่ยถากถาง

“อุย๊! ขา้ลมืไปว่าร่างกายคุณหนใูหญ่อ่อนแอ ไม่อาจฝึกยทุธ์หรอืใช้เวท

ได้ ข้าต้องขออภัยด้วย” ฮูหยินรองจิกกัด นางดึงหลิงจื่อให้เดินตามพลาง 

ปรายตามองซ่วนฉทีี่กำาหมดัแน่นด้วยความสะใจ

‘ถากถางข้าเข้าไปเถอะ สักวันข้าจะทำาให้พวกเจ้าสำานึกว่าการหัวเราะ

ทหีลงันั้นดงักว่า ถงึเวลานั้นเจ้าจะมานกึเสยีใจกส็ายเกนิไป’ ขณะที่หม่าซ่วนฉ ี

กำาลงัคบัแค้นใจ เจยีงลี่ถงิผู้เป็นฮหูยนิสามและมารดาของหลงิเฟยกว็ิ่งเข้ามาหา

“เฟยเอ๋อร์ เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง เหตุใดจงึเลอืดออกเช่นนี้” ฮูหยนิสาม

กอดบุตรสาวทั้งนำ้าตา

“ข้าไม่ได้เป็นอันใด ท่านแม่ไม่ต้องกังวลไปหรอกเจ้าค่ะ” หลิงเฟย 

ฝืนยิ้ม

คุณหนูใหญ่ได้แต่ส่ายหน้า นางถอนใจเฮอืกใหญ่ “น้องสาม ดูสภาพ

เจ้าตอนนี้เสยีก่อน เลอืดออกเสยีมากยงับอกว่าไม่เป็นอนัใด ข้าไม่ได้จะซำ้าเตมิ 

แต่เจ้ากเ็หลอืเกนิ เมื่อครู่ข้าถาม เหตใุดจงึไม่พูดเล่าว่าโดนพวกนั้นรงัแก เอาแต่

ปฏิเสธเช่นนี้ข้าจะช่วยเจ้าได้อย่างไร” ซ่วนฉีทั้งหงุดหงิดทั้งแค้นใจที่ไม่อาจ 

เอาเรื่องสองแม่ลูกนั่นได้
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“ขอบคุณคุณหนูใหญ่มากที่คอยปกป้องเฟยเอ๋อร์ แต่ถ้าเฟยเอ๋อร์บอก

คุณหนูใหญ่ ฮูหยนิรอง คุณชายรอง และคุณหนูรองคงมาเล่นงานเราแม่ลูก

หนกักว่าเดมิ” เจยีงลี่ถงิซบันำ้าตา

“นี่ขนาดข้าอยู่ยงัเป็นเช่นนี้ หากข้าไม่อยู่จะเป็นเช่นไร”

“ไม่ช้าคุณหนูรองก็เข้าสำานักศึกษาหลวงแล้ว คงไม่มารังควานเราสอง

แม่ลูก อกีทั้งฮูหยนิใหญ่กก็ำาลงัจะกลบัมา คุณหนูใหญ่ควรพกัผ่อนรกัษาตวั

ให้หาย ไม่ต้องห่วงเราสองคนแม่ลูกหรอก” ฮูหยนิสามส่งยิ้มขอบคุณให้หม่า-

ซ่วนฉี

“เฮ้อ... ข้ากห็วงัให้ท่านแม่ปกป้องพวกท่านได้” พูดไม่ทนัจบหวัใจนาง

ก็เหมือนมีใครเอามือมาบีบ ร่างเล็กทรุดลงกับพื้นเอามือกุมอกแน่น เหงื่อ 

ผุดขึ้นบนใบหน้าที่ซดีขาว

“คณุหนูใหญ่เป็นอะไรไปเจ้าคะ” เมื่อเหน็อาการของนายสาว ลั่วเหยยีน 

กร็บีเข้าไปประคอง ฮูหยนิสามกบัหลงิเฟยกร็บีเข้ามาดูอาการหม่าซ่วนฉี

“ขะ...ข้า... ข้าไม่เป็นอะไร เจ้าพาเฟยเอ๋อร์ไปทำาแผลเถิด” ซ่วนฉีเอ่ย

พร้อมพยายามพยุงตวั

“พี่ใหญ่เจ้าคะ สีหน้าท่านไม่ดีเลย อาการท่านดูยำ่าแย่กว่าข้านัก” 

หลงิเฟยเอ่ยด้วยความเป็นห่วง แม้นางจะเริ่มเวยีนศรีษะจากบาดแผล

“เจ้าเองกห็น้าซดีแล้วเช่นกนั รบีไปรกัษาตวัเถอะ ข้าเป็นเช่นนี้บ่อยครั้ง 

พักผ่อนเดี๋ยวเดียวก็หะ...” ไม่ทันที่เสียงกระท่อนกระแท่นจะเอ่ยจบ สตินาง 

กด็บัวูบลงท่ามกลางเสยีงร้องขอความช่วยเหลอืจากสองแม่ลูกและบ่าวรบัใช้

“ฉเีอ๋อร์ลกูแม่ อย่าทิ้งแม่ไปนะ ฟ้ืนสลิกู” ฮหูยนิใหญ่ตระกลูหม่าร�า่ไห้

พลางหนัไปถามชายหนุ่มที่ยนือยู่ไม่ไกลนกั

“ท่านผู้ปรุงโอสถฮั่ว นี่มนันานเกนิหนึ่งชั่วยามแล้ว เหตุใดนางจงึยงัไม่

ได้สต”ิ

ฮั่วปิงจงยิ้มน้อยๆ “ฮูหยนิใหญ่ไม่ต้องกงัวลไป อกีครู่นางกจ็ะฟื้นเอง 
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แต่ข้าน้อยต้องบอกท่านก่อนว่า นางจะฟื้นเพยีงชั่วคราว ดงันั้นภายในสามวนั

ข้าน้อยต้องพานางไปรกัษา”

“ได้ สดุแล้วแต่ท่านผู้ปรงุโอสถฮั่ว ขอเพยีงลูกสาวข้าปลอดภยั ข้ายอม

ทุกอย่าง” หม่าซ่วนตงที่ยืนอยู่ข้างภรรยากล่าว ก่อนจะหันไปลูบศีรษะหม่า-

ซ่วนฉี

“ฉีเอ๋อร์ ฟื้นเถอะลูก พ่อกับแม่รอเจ้าอยู่นะลูกรัก” เสียงครำ่าครวญ

ราวจะขาดใจทำาให้หม่าซ่วนฉคี่อยๆ ลมืตาขึ้นแล้วมองไปรอบๆ

“ฉเีอ๋อร์! เจ้าฟื้นแล้ว”

เสยีงของหญงิวยักลางคนหน้าตางดงามหมดจดในชดุจนีโบราณทำาเอา

หม่าซ่วนฉขีมวดคิ้วน้อยๆ ไม่ทนัได้กล่าวอะไร ชายหนุ่มวยักลางคนที่หน้าตา

หล่อเหลาดูดุดนั ท่าทางองอาจกเ็ข้ามาจบัมอืเธอด้วยความดใีจ

“ฉเีอ๋อร์! เจ้าฟื้นแล้วจรงิๆ เจ้าสลบไปสามวนัสามคนื ทำาเอาพ่อกบัแม่

เจ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับ” จากนั้นเขาก็หันไปทางฮั่วปิงจงแล้วกล่าวด้วย

นำ้าเสียงหนักแน่น “ขอบคุณท่านผู้ปรุงโอสถฮั่วมาก ข้าไม่รู้จะตอบแทนท่าน

เยี่ยงไร หากท่านต้องการสิ่งใดขอเพยีงเอ่ยออกมา แม้จะต้องบุกนำ้าลุยไฟ ข้า

หม่าซ่วนตงยนิดทีำาให้ทุกอย่าง”

“ท่านแม่ทพักล่าวหนกัเกนิไปแล้ว ข้าน้อยบอกแล้วว่านี่คอืลขิติสวรรค์”

หม่าซ่วนฉยีงัคงมนึงงสบัสนกบัเหตกุารณ์ตรงหน้า เธอโดนแฮรี่ยงิ แล้ว

นี่มันเกิดอะไรขึ้น หนังก็ปิดกล้องไปแล้ว และเธอก็เป็นแค่สแตนด์อินฉากบู๊ 

แต่นี่มันฉากดรามาชัดๆ หม่าซ่วนฉีซึ่งกำาลังสงสัยพยายามจะลุกขึ้นมาถาม 

แต่ฮั่วปิงจงกลบักดเธอนอนลงดงัเดมิ

“คุณหนูหม่าซ่วนฉ ี ข้าเข้าใจว่าเจ้ากำาลงัสบัสน เจ้าพกัสกัหน่อย หลงั

จากฟื้นขึ้นมาเจ้าจะเข้าใจทุกอย่างเอง” พูดจบฮั่วปิงจงก็ใช้เวททำาให้นางหลับ

ไปอกีครั้ง



“นงัหน.ู..นงัหน.ู..” หม่าซ่วนฉค่ีอยๆ ลมืตาขึ้นตามเสยีงเรยีก เธอเหน็

ชายแก่หน้าตาใจดยีนืยิ้มอยู่

“ท่านเป็นใคร แล้วที่นี่คือที่ไหนกัน” หม่าซ่วนฉีมองเห็นแต่ความมืด

รอบกาย

“ข้าเป็นผู้เฒ่าดูแลดวงชะตา ตอนนี้ดวงชะตาเจ้าลิขิตให้กลับมายังมิติ

นี้” ชายชราตอบ

“หนูไม่เข้าใจ ท่านผู้เฒ่าหมายความว่ายงัไง หนูตายแล้วเหรอ”

“ฟงให้ดนีะนงัหนู อย่าเพิ่งถามสิ่งใด ฟงข้าให้จบก่อน” ผู้เฒ่าดูแลดวง

ชะตาดักคอหม่าซ่วนฉีที่กำาลังจะอ้าปากถาม “ตอนนี้เจ้าสิ้นวาสนากับมิติเก่า

หรอืภพเก่าของเจ้าแล้ว ดวงชะตาเจ้าต้องกลบัมายงัมตินิี้ ที่นี่เป็นโลกคู่ขนาน

กบัโลกจนีโบราณ เจ้าอยู่ในร่างคุณหนูหม่าซ่วนฉ ีมสีิ่งใดจะถามกว็่ามา”

“แล้วร่างเก่าหนูล่ะ ตายแล้วเหรอ แล้วเฉินหมิงฝูโดนจับไหม” หม่า-

ซ่วนฉยีงิคำาถามชุดใหญ่

“ร่างเก่าเจ้า คุณหนูหม่าซ่วนฉเีจ้าของร่างนี้จะเข้าไปอยู่แทน เจ้าไม่ต้อง

เป็นห่วง ส่วนคนที่เจ้าแค้นเคอืงนั้นได้รบัผลกรรมที่ก่อแล้ว จงปล่อยวางเสยี”

สอง
พรห�ขอและชีวิตใหม
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หม่าซ่วนฉไีด้ยนิว่าเฉนิหมงิฝูได้รบักรรมแล้วกส็บายใจ ก่อนจะถามผู้

เฒ่าดแูลดวงชะตา “หนเูข้าใจแล้ว ท่านพอจะบอกได้ไหมว่าโลกที่หนตู้องไปอยู่

เป็นยงัไง หนูจะได้เตรยีมตวัถูก”

ชายชราหวัเราะชอบใจ “เจ้านี่เข้าใจอะไรง่ายและรอบคอบจรงิๆ สมแล้ว

ที่เบื้องบนมอบงานใหญ่ซึ่งส�าคญัยิ่งให้ท�า ส่วนเรื่องโลกที่เจ้าต้องอยู่ เมื่อเจ้า

ฟื้นจะมคีนบอกเจ้าเอง ข้าจะให้พรเจ้าสามข้อ เพื่อที่เจ้าจะได้ท�าภารกจิส�าเรจ็

ลุล่วงเรว็ยิ่งขึ้น เอาละ เจ้าอยากได้สิ่งใดจงขอมา”

“หนูขอพรห้าข้อได้ไหม เพราะท่านผู้เฒ่าบอกเองว่าหนูจะต้องท�างาน

ใหญ่”

ผู้เฒ่าดูแลดวงชะตาหัวเราะ “เจ้านี่ฉลาดและเจ้าเล่ห์มากนังหนู ได้! 

อยากขอสิ่งใดกว็่ามา”

“ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้วนะท่านผู้เฒ่า ความทรงจ�าเดิมของร่างนี้กับร่าง

ก่อนหนูไม่นบัเป็นพรนะ เพราะทั้งสองร่างนี้ยงัไม่ถงึที่ตาย”

ผู้เฒ่าดูแลดวงชะตายกมอืขึ้นเขกหวัหม่าซ่วนฉทีหีนึ่งก่อนจะบ่น “ช่าง

เจ้าเล่ห์และร้ายกาจ แต่กด็ ีหากเจ้าอ่อนแอและโง่งม เบื้องบนคงไม่ส่งเจ้ามา 

เอาละ นี่กช็้ามากแล้ว รบีๆ ขอมา เจ้าจะต้องรบีกลบัเข้าร่าง และข้ายงัต้องไป

หาคุณหนูใหญ่หม่าซ่วนฉเีจ้าของร่างนี้อกี”

“ข้อแรก... ขอให้ร่างนี้เก่งทุกอย่างที่โลกนี้ต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็นวรยุทธ์ 

การรักษา ความช�านาญด้านพิษ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่โลกนี้เรียนและโลกนี้ม ี

หนขูอเป็นทกุอย่าง และขอเป็นที่หนึ่งด้วย” เพราะในโลกเก่า เธอมกัเป็นที่หนึ่ง

ทุกอย่างเสมอ

ผู้เฒ่าดูแลดวงชะตาถึงกับส่ายหน้า “เจ้ารู้หรือไม่ หากเจ้าจะเรียนรู้ 

ทุกอย่างที่มตินิี้ม ี เจ้าอาจเป็นอนัตรายได้ เพราะในมตินิี้ไม่มผีู้ใดที่เก่งกาจไป

ทุกอย่าง ส่วนใหญ่จะเรยีนรู้และเก่งเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากเป็นผู้มี

พรสวรรค์จรงิๆ จงึจะมคีวามสามารถสองอย่าง แต่สิ่งที่เจ้าขอนั้น เฉพาะใน

โลกมนุษย์มถีงึเจด็อย่าง เจ้าอยากเป็นยอดมนุษย์หรอื”



Phoenix_C
31

“ท่านผู้เฒ่า หนูไม่ได้อยากเป็นยอดมนุษย์ แต่หนูอยากเป็นทุกอย่าง

เพราะหนูชอบเรียนรู้ หนูต้องการปกป้องคนที่หนูรักและรักหนู หนูเคยมี

ครอบครัว แต่เพราะตอนนั้นยังเด็กและไม่มีก�าลังพอ จึงไม่สามารถปกป้อง

พวกเขาได้” หม่าซ่วนฉนีกึถงึอดตี เธอรบีก้มศรีษะลง ซ่อนสหีน้าซึ่งแสดงถงึ

ความเจบ็ปวด

“ดังนั้นหนูจึงต้องเป็นทุกอย่างและต้องเป็นที่หนึ่งเพื่อปกป้องคนที่หนู

รกั รวมถงึลดการสูญเสยี ความผดิพลาด จากการท�าภารกจิในครั้งนี้”

ผู้เฒ่าดูแลดวงชะตาได้ยนิกอ็ึ้งไป เขาไม่คดิว่าหญงิสาวจะคดิรอบคอบ

เช่นนี้ ชายชราจงึตอบตกลง “ได้ ข้ารบัปากเจ้า เจ้าสามารถใช้เวทยุทธ์ได้ทั้ง

แปดธาตุ เวทโอสถทั้งรกัษาและใช้พษิ เวทอสูร มติเิวท เวทอาคม สุดท้าย... 

ข้าแถมให้ วรยุทธ์ ลมปราณ และวชิาสุดยอดเซยีนกระบี่ เป็นอย่างไร มากพอ

หรอืไม่ ฮ่าๆๆ”

“ขอบพระคุณค่ะ แต่ท่านบอกว่าความสามารถเจ็ดอย่างนั้นมีเฉพาะ 

ในโลกมนุษย์ แล้วความสามารถในโลกอื่นเล่า”

ผู้เฒ่าดูแลดวงชะตาถงึกบัอึ้งพลางคดิในใจ ‘ท่านเทพธดิา... ไม่ว่าท่าน

จะเป็นมนุษย์หรือเทพ ความฉลาดรอบคอบท่านไม่เป็นรองผู้ใดเลย ในเมื่อ

องค์เงก็เซยีนฮ่องเต้ส่งให้ข้ามา กห็มายความว่าข้าจะต้องทำาตามที่ท่านเทพธดิา

ต้องการ’

“นังหนู วิชาที่เป็นของสวรรค์นั้น เจ้าต้องส�าเร็จเวทขั้นสูงสุดของโลก

มนุษย์ แล้วข้าจะหาอาจารย์มาสอนเจ้าภายหลงั พอใจหรอืไม่”

“ท่านผู้เฒ่าผู้แสนใจด ีหม่าซ่วนฉจีะไม่มวีนัลมืพระคุณท่านเลย”

“เจ้าไม่ต้องกล่าวหนกัเช่นนี้หรอก ข้าเพยีงท�าตามค�าสั่งเบื้องบนเท่านั้น 

เอาละ เจ้าขอพรข้อต่อไปได้แล้ว”

“ข้อสอง... ขอให้ร่างนี้มแีต่โชคด ีท�าอะไรกล็้วนมโีชค มแีต่คนเมตตา

เอน็ดู ส่งเสรมิและคอยอุปถมัภ์”

ผู้เฒ่าดูแลดวงชะตาได้ยนิกห็วัเราะในลำาคอ “หึๆ  ฉลาดมากนงัหนู ได้ 
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ข้ารบัปากเจ้า”

“ข้อสาม... ขอให้ร่างนี้เรยีนรู้ได้อย่างรวดเรว็ จดจ�าทุกอย่างได้แม่นย�า

และท�าส�าเรจ็ตั้งแต่ครั้งแรก”

“ได้ ข้ารบัปากเจ้า”

“ข้อสี่... ขอให้ร่างนี้งามล่มเมอืงและมเีสน่ห์เหลอืล้น แต่เสน่ห์ของหนู

จะต้องไม่เป็นภยัต่อตวัหนูและคนที่หนรูกั เพราะหน้าตาและเสน่ห์จะเป็นอาวุธ

ชั้นดใีนการเบกิทาง”

“ได้ ข้ารบัปากเจ้า”

“ข้อห้า… ขอให้หนูแคล้วคลาดจากภยัอนัตรายและอุปสรรคทั้งปวง”

“ได้ ข้าให้ตามที่เจ้าขอ เอาละ ข้าเสยีเวลามามากพอแล้ว ข้ายงัต้องไป

พบคุณหนูใหญ่หม่าอกี”

“รอก่อนท่านผู้เฒ่า ฝากบอกคณุหนหูม่าให้ดแูลร่างเดมิกบัพ่อบญุธรรม

ของหนูด้วย หนูรับปากว่าจะดูแลร่างนี้และครอบครัวนี้เป็นอย่างดี ไม่ต้อง

กงัวล”

“เจ้าเป็นคนจติใจดนีงัหน ูข้าขอให้เจ้าโชคด”ี ผูเ้ฒ่าดูแลดวงชะตาโบกมอื

จากนั้นร่างของหม่าซ่วนฉกีจ็างหายไป

เมื่อหม่าซ่วนฉีหลับไปอีกครั้ง ฮั่วปิงจงจึงหันไปกล่าวกับหม่าซ่วนตง

และเมิ่งฉเีซยีง

“ท่านแม่ทัพ ฮูหยินใหญ่ พวกท่านไม่ต้องกังวล ตอนนี้คุณหนูใหญ่

ปลอดภยัแล้ว เพยีงแต่ต้องพกัฟ้ืนอกีสกัระยะหนึ่งเพื่อให้ร่างกายฟ้ืนตวัเพราะ

จะต้องเดนิทางไกล นอกจากกนิโอสถแล้ว ข้าน้อยยงัต้องใช้เวทเพื่อรกัษาอาการ

คุณหนูใหญ่ ดงันั้นข้าน้อยขออยู่เพยีงลำาพงักบัคุณหนูได้หรอืไม่”

“เชญิท่านผู้ปรุงโอสถฮั่ว ข้าจะให้สาวใช้รออยูด้่านนอก หากท่านต้องการ

สิ่งใดเรยีกใช้นางได้ตลอดเวลา”

หลงัจากนั้นท่านแม่ทพั ฮูหยนิใหญ่ และสาวใช้กพ็ากนัออกจากห้องไป 
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เหลอืเพยีงฮั่วปิงจงกบัหม่าซ่วนฉี

“คุณหนูหม่า”

ฮั่วปิงจงเรยีกให้หม่าซ่วนฉลีมืตาขึ้น นางหนัไปมองตามเสยีงเรยีก เหน็

ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาปานเทพเซยีนในชุดขาวนั่งอยู่ข้างเตยีงเพยีงผู้เดยีว

หม่าซ่วนฉพียายามจะลกุขึ้นมาคยุ ฮั่วปิงจงจงึประคองให้นางลกุขึ้นนั่ง 

ก่อนจะเอ่ยถาม “คุณหนูใหญ่คงเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วใช่หรอืไม่”

“ท่านรู้ได้อย่างไร หรอืว่าท่านคอืคนที่ผู้เฒ่าดูแลดวงชะตาพูดถงึ”

ฮั่วปิงจงยิ้มน้อยๆ “ใช่แล้วแม่นางน้อย”

หม่าซ่วนฉหีมวดคิ้ว “ข้าหรอืแม่นางน้อย ปีนี้ข้าอายุยี่สบิสี่แล้วนะ”

พูดจบความทรงจำาของร่างเดิมก็ไหลบ่าเข้ามาในสมองนางทันที เฮ้ย! 

ร่างนี้อายุสบิสองปี นี่นางต้องอยู่ในร่างเดก็เนี่ยนะ

ฮั่วปิงจงรู้ว่าหม่าซ่วนฉีคิดอะไรอยู่จึงเอ่ย “นี่คือลิขิตสวรรค์ เจ้าไม่

จำาเป็นต้องคดิให้มากมาย”

“เฮ้อ... ข้าเข้าใจแล้ว ทนีี้ท่านช่วยอธบิายให้ข้าฟังหน่อยว่าต้องทำาเช่นไร

บ้าง แล้วอะไรคอืสิ่งที่ข้าได้รบัมอบหมายให้ทำา”

ฮั่วปิงจงประหลาดใจเลก็น้อยที่นางเป็นคนปล่อยวางและเข้าใจอะไรได้

โดยง่าย “เรื่องภารกจินั้น เมื่อถงึเวลาเจ้าจะรู้เอง เพราะข้ามหีน้าที่เพยีงคอย

ฝึกฝนเจ้าให้แขง็แกร่งในทกุๆ ด้าน แต่ข้าว่าเจ้าคงใช้เวลาไม่นานนกัหรอก จรงิ

หรอืไม่แม่นางน้อย” ฮั่วปิงจงหวัเราะเบาๆ

“ท่านรู้เรื่องที่ข้าขอพรด้วยหรือ” หม่าซ่วนฉีถาม “ข้าขอถามท่านอย่าง

หนึ่งได้หรอืไม่ ท่านเป็นคนหรอืเซยีน”

ฮั่วปิงจงไม่ตอบคำา เพยีงหวัเราะแผ่วเบา “หึๆ  ข้าเป็นอาจารย์เจ้า อกี

สองวันเจ้าต้องตามข้าขึ้นเขา ช่วงสองวันนี้เจ้าจัดการธุระต่างๆ ให้เรียบร้อย

เสยี”

“ได้เจ้าค่ะท่านอาจารย์” หม่าซ่วนฉปีระสานมอืทำาความเคารพเหมอืนที่

ดูจากภาพยนตร์จนีกำาลงัภายใน
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ฮั่วปิงจงมองนางด้วยสายตาเอน็ดู “อ้อ ต่อหน้าผู้อื่น ให้เจ้าเรยีกข้าว่า

ผู้อาวุโสฮั่ว”

“เจ้าค่ะ ศษิย์ทราบแล้ว”

ฮั่วปิงจงยื่นโอสถให้นางขวดหนึ่ง และตำาราเก่าแก่อีกสองเล่ม หม่า- 

ซ่วนฉรีบัมา “นี่คอืโอสถไท่หยางฟง เป็นโอสถฟ้ืนฟรู่างกายจากบาดแผลภายใน

และช่วยปรับลมปราณให้สมดุลเพื่อฝึกยุทธ์ ส่วนหนังสือสองเล่มนี้คือตำารา

หน้ากากเทพ เจ้าคงมคีวามทรงจำาเก่าของเจ้าของร่างนี้อยู่บ้าง แม้นางจะอายุ

ยงัน้อย แต่เรื่องทำาหน้ากากหนงัมนุษย์ ถอืว่านางมพีรสวรรค์ทเีดยีว” ฮั่วปิงจง

เอ่ย สายตาเขาชื่นชมคุณหนูใหญ่ตระกูลหม่าไม่น้อย

“ส่วนอกีเล่มคอืตำาราสร้างมติ ิเจ้าสามารถสร้างอกีมติหินึ่งที่คู่ขนานกนั 

ในแต่ละขั้นของการฝึกจะทำาให้เจ้าสามารถขยายมิติของเจ้าให้กว้างขึ้น มิตินี้

เกบ็ของต่างๆ ได้ และที่สำาคญั ในมตินิั้น เมื่อเจ้าสามารถถอดจติเข้าไปฝึกฝน

วชิาจะมปีระสทิธภิาพเพิ่มขึ้นเท่าตวั แต่ขณะเจ้าถอดจติเข้าไปฝึกในมติ ิร่างเจ้า

ที่อยู่นอกมิติจะเหมือนหลับใหล หากฝึกถึงขั้นสูงได้ เจ้าจะใช้ได้ทั้งสองมิติ 

ในเวลาเดยีวกนั...” ชายหนุม่เว้นวรรคเลก็น้อยก่อนจะพดูต่อด้วยเสยีงเรยีบนิ่ง

“แต่เจ้าต้องระวงัไว้ให้ด ีผู้ใช้มติเิวทในโลกนี้มเีพยีงสามคน หนึ่งในนั้น

คอืเจ้า หากมผีูใ้ดล่วงรู้ เจ้าอาจหาความสงบสขุไม่ได้ จะมผู้ีต้องการใช้ประโยชน์

จากเจ้า เจ้าอาจมีภยันตรายถึงชีวิตได้ เอาละ ข้าก็พูดเสียยืดยาว เจ้าต้อง 

พกัผ่อนมากๆ ข้าไปก่อน อกีสองวนัจะมาเยี่ยมเจ้าใหม่”

“ศษิย์น้อมส่งอาจารย์”

เวิ่นลั่วเหยียนสาวใช้ซึ่งยืนคอยรับคำาสั่งอยู่หน้าห้องเห็นฮั่วปิงจงเดิน

ออกมาจากห้องคุณหนู ก็ย่อตัวทำาความเคารพก่อนจะรีบเข้าไปดูหม่าซ่วนฉ ี

“คุณหนูเจ้าคะ ท่านเป็นอย่างไรบ้าง เจบ็ตรงไหนหรอืไม่”

“เจ้าคอืลั่วเหยยีนใช่หรอืไม่”

เวิ่นลั่วเหยียนได้ยินก็ตื่นตะลึง รีบสำารวจคุณหนูของนางเป็นการใหญ่ 

“คุณหนูจำาบ่าวไม่ได้หรือเจ้าคะ ท่านยังป่วยหนักแน่เลยเจ้าค่ะ บ่าวจะรีบ 
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ออกไปตามท่านผู้ปรุงโอสถฮั่วให้นะเจ้าคะ”

หม่าซ่วนฉรีบีดงึมอืลั่วเหยยีนไว้ “ลั่วเหยยีน ข้าไม่ได้เป็นอะไร ข้าเพยีง

มนึหวัเลก็น้อยเท่านั้น อย่าได้ตื่นตกใจไปเลย”

“จรงิๆ นะเจ้าคะ อย่าหลอกบ่าวนะเจ้าคะ”

หม่าซ่วนฉีเห็นสาวใช้ยังดูตระหนกอยู่จึงรีบตัดบท “ตอนนี้ข้าหิวแล้ว 

ไปหาอะไรให้ข้ากนิก่อนได้หรอืไม่”

“ได้เจ้าค่ะ บ่าวจะรบีไปที่ห้องครวั คุณหนูรอบ่าวสกัครู่นะเจ้าคะ”

ขณะที่เวิ่นลั่วเหยยีนก้าวเดนิออกไป แม่ทพักบัฮูหยนิใหญ่กเ็ข้ามาพอด ี

นางจงึทำาความเคารพแล้วปลกีตวัไปอกีทาง

“ฉเีอ๋อร์ เจ้าฟื้นแล้ว! รู้สกึอย่างไรบ้างลูกแม่” เมิ่งฉเีซยีงเข้ามานั่งข้าง

เตยีงบุตรสาวแล้วกุมมอืนางไว้ ส่วนหม่าซ่วนตงกล็ูบศรีษะหม่าซ่วนฉี

“พ่อรู้สกึผดิต่อเจ้าเหลอืเกนิฉเีอ๋อร์ หากไม่เป็นเพราะพ่อ เจ้าคงไม่ต้อง

เป็นเยี่ยงนี้”

“ท่านพ่อ ท่านแม่ อย่าได้กล่าวเช่นนี้ ข้าไม่ได้เป็นอะไรแล้ว ข้าแขง็แรง

ด ีซำ้ายงัอยากกนิอาหารด้วย ท่านทั้งสองอย่าได้กงัวลและกล่าวโทษตวัเองเลย 

ไม่เช่นนั้นข้าคงรู้สกึผดิที่ทำาให้ท่านทั้งสองต้องเป็นห่วง”

“ตายจรงิ! แม่ลมืไปเลยว่าเจ้ายงัไม่ได้กนิอะไรมาตั้งแต่เมื่อวาน แม่จะ

รีบเข้าครัวไปทำาของโปรดของเจ้ามาให้” เมิ่งฉีเซียงได้ยินว่าบุตรสาวอยากกิน

อาหารกร็บีกุลกีุจอออกไปทำาให้ทนัที

เมื่อเหลอืเพยีงสองคนพ่อลกู หม่าซ่วนตงกเ็ข้ามานั่งแทนที่ภรรยา ก่อน

เอ่ยกบับตุรสาว “ฉเีอ๋อร์ เจ้ารู้แล้วใช่หรอืไม่ว่าเจ้าต้องขึ้นเขาไปรกัษาตวักบัท่าน

ผู้ปรุงโอสถฮั่วในอกีสองวนั”

“ข้าทราบแล้วเจ้าค่ะท่านพ่อ ไม่ต้องเป็นห่วงข้านะเจ้าคะ ผู้อาวุโสฮั่ว 

จะดูแลข้าอย่างด ี ไม่ช้าข้ากจ็ะแขง็แรง แล้วจะรบีกลบัมาหาท่านพ่อ ท่านแม่ 

และพี่ใหญ่”

“ฉีเอ๋อร์ลูกรัก เจ้าโตขึ้นจริงๆ ไม่ใช่เด็กน้อยที่ร้องไห้เอาแต่ใจเหมือน
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เมื่อก่อน พ่อจะให้ลั่วเหยยีนตามไปดูแลเจ้า” หม่าซ่วนตงมองหม่าซ่วนฉดี้วย

ความเป็นห่วง

“ขอบคุณเจ้าค่ะท่านพ่อ”

“พ่อจะออกไปก่อน เจ้าจะได้พกัผ่อน”

“เจ้าค่ะท่านพ่อ”




