
บทน�ำ

ค�่ำคืนหนึ่งในยำมอิ๋น1 ท้องฟ้ำเหนือเมืองลั่วหยำงยังคงมืดมิดไร้ซึ่ง

แสงตะวันและแสงจันทรา มีเพียงแสงไต้2 ตามบ้านเรือนเท่านั้นที่ส่องสว่าง

น�าทางให้สตรผีูส้วมเสื้อคลมุยาวสดี�ามุ่งหน้าสูป่ระตเูมอืงทางทศิใต้พร้อมด้วย

บางสิ่งในอ้อมแขนท่ามกลางความเงยีบสงดัของผู้คนที่ก�าลงัหลบัใหล

บุรุษร่างก�าย�าสูงใหญ่ราวหกฉื่อครึ่ง3 ในชุดเกราะถือง้าวอันมีส่วนหัว

คล้ายลิ้นมงักรและมส่ีวนโค้งเป็นเสี้ยวพระจนัทร์ยนืปักหลกัอยู่บนป้อมปราการ

เหนือซุ้มประตูก่ออิฐซึ่งเป็นทางผ่านเข้าออกเมืองลั่วหยาง บุรุษผู้นี้มีต�าแหน่ง

เป็นเซยีวเว่ย4 นามว่าหลี่เฉวยีน

หลี่เฉวยีนรูส้กึถงึปรากฏการณ์ผดิปกตใินค�่าคนืนี้เมื่อเหน็สตรนีางหนึ่ง

สวมชดุอ�าพรางกายด้วยเสื้อคลมุสดี�ายาวตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า วงแขนของ

1 เวลาตั้งแต่ 03.00 น. - 04.59 น.
2 คบไฟหรอืของใช้ส�าหรบัจุดไฟให้แสงสว่าง ท�าด้วยไม้ผุหรอืเปลอืกเสมด็คลุกกบัน�้ามนั

ยาง แล้วห่อด้วยใบไม้เป็นดุ้นยาวๆ หรอืใส่กระบอก
3 ราว 195 เซนตเิมตร
4 ต�าแหน่งขุนพลผู้เฝ้ารกัษาประตูเมอืง
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นางโอบอุ้มห่อผ้าสีแดงที่มีลักษณะเป็นก้อนทรงกระบอกคล้ายท่อนไม้เล็กๆ 

ขณะเดินเร็วตรงมายังซุ้มประตูเมืองที่มีเหล่าทหารยามยืนประจ�าการอยู่หน้า

ประตู ด้วยความสงสยัขุนพลหลี่เฉวยีนจงึลงไปด้านล่างเพื่อตรวจดูให้แน่ใจ

“แม่นาง ยามนี้มใิช่เวลาเปิดประตูเมอืง เจ้ากลบัเรอืนไปก่อนเถดิ รอ

ให้พ้นยามอิ๋นเมื่อไรค่อยกลับมาที่นี่” ทหารยามนายหนึ่งกล่าวกับสตรีลึกลับ 

ผู้นั้น

“ข้าเพิ่งคลอดลูก แต่สามีข้าไปท�าการค้าที่เมืองหยางโจว เขายังไม่ได้

เหน็หน้าบุตรสาวเลย ได้โปรดเมตตาพวกเราสองแม่ลูกสกัครั้ง ให้ข้าพาลูกไป

หาเขาด้วยเถดิเจ้าค่ะ” มเิพยีงแค่เอ่ยปากขอร้อง สตรใีต้เสื้อคลุมยงัคุกเข่าลง

กบัพื้นดนิแล้วก้มศรีษะลงค�านบัหงกๆ

“อย่าท�าเยี่ยงนี้สิแม่นาง มันเป็นค�าสั่งของท่านขุนพล ข้าฝ่าฝืนมิได้” 

ทหารยามมสีหีน้าหนกัใจ

“มเีรื่องอะไรกนั”

“ท่านขนุพล!” ทหารยามสะดุง้เลก็น้อยเมื่อได้ยนิเสยีงขนุพลหลี่เฉวยีน

ดังมาจากด้านหลัง เขารีบหันไปรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที “แม่นางผู้นี้

ต้องการออกจากเมอืงจงึขอร้องข้าให้เปิดประตู แต่ข้ามอิาจท�าตามที่นางขอได้

ขอรบั”

หลี่เฉวียนมิได้เอ่ยค�าใด เขาเพียงแต่มองสตรีที่อุ้มทารกน้อยในผ้า

ห่อตวัขนแกะสแีดงตรงหน้าอย่างพนิจิพเิคราะห์

‘นางสวมชุดฮั่นฝูที่ท�าจากผ้าหยาบมิใช่ผ้าแพรต่วนอย่างผู้มีอันจะกิน 

แสดงว่านางมฐีานะยากจน แต่ผวิพรรณที่โผล่พ้นขอบเสื้อออกมา โดยเฉพาะ

ดวงหน้าของนางนั้นขาวผุดผ่องราวกับหิมะ ไม่ต่างจากนางก�านัลในวังหลวง 

ช่างดูขดัแย้งจนน่าสงสยัยิ่งนกั’ ขุนพลหนุ่มคดิ

จู่ๆ ทารกน้อยกแ็ผดเสยีงร้องออกมาท�าลายความเงยีบงนัในหมู่ผู้ใหญ่ 

สตรีผู้เป็นมารดาหมาดๆ รีบผุดลุกขึ้นกล่าวขอโทษแล้วเดินไปยังมุมมืดของ

ก�าแพงเมอืง จากนั้นกห็นัหลงัให้เหล่าบุรุษเพื่อเปิดอกเสื้อให้น�้านมแก่บุตรี
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“ท่านขุนพล นางบอกว่าเพิ่งคลอดลูกมา น่าจะเป็นความจรงินะขอรบั 

มเิช่นนั้นนางคงไม่มนี�้านมให้ทารกน้อยผู้นั้นดื่มเป็นแน่” ทหารยามกล่าว “อกี

เพยีงแค่หนึ่งก้านธูป5 กจ็ะเข้าสู่ยามเหม่า6 แล้ว ท่านขุนพลจะอนุญาตให้นาง

ผ่านออกไปได้หรอืไม่ขอรบั”

“ค�าสั่งข้าถอืเป็นประกาศติ แม้แต่ตวัข้ากย็งัต้องปฏบิตัติาม เจ้าบอกให้

นางรอไปก่อน ถงึยามเหม่าเมื่อไรค่อยเปิดประตใูห้นาง” หลี่เฉวยีนสั่งเดด็ขาด 

พลางช�าเลอืงมองสตรลีกึลบัแวบหนึ่ง ก่อนเดนิขึ้นบนัไดไปยนืบนป้อมสงัเกต-

การณ์ดงัเดมิ

แม้นอกเมอืงจะยงัคงมดืสลวัอยู ่แต่สตรลีกึลบักด็งึเสื้อคลมุส่วนศรีษะ

ลงมาเพื่อปกปิดโฉมหน้าของตนขณะอุ้มทารกหญิงไปตามชายป่า โดยมีแสง

จากโคมไฟที่ได้รับจากทหารผู้ใจดีส่องน�าทางตรงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งนาง

สงัเกตเหน็ทุง่หมูต่าน7 ที่บานสะพรั่งสวยงามในยามค�่าคนื นางลงัเลอยูพ่กัใหญ่ 

ก่อนตดัสนิใจเดนิฝ่าเข้าไปในใจกลางดงบปุผา แล้ววางทารกน้อยลงบนพื้นดนิ

ใต้ต้นหมูต่าน จากนั้นจงึดงึมดีสั้นออกจากฝักซึ่งเหนบ็ไว้ที่เอว ใช้ปลายมดีอนั

แหลมคมกรีดลงบนหลังมือเล็กๆ ข้างซ้ายของทารกจนเกิดเป็นบาดแผลลึก 

เลือดสีแดงสดไหลอาบท่อนแขนและซึมเข้าเนื้อผ้าห่อตัวขนแกะจนเป็นสีแดง

เข้ม ความเจบ็ปวดท�าให้ทารกน้อยร้องไห้เสยีงดงัลั่นทุ่งหมู่ตาน

“นบัว่าเจ้ายงัมบีญุอยูบ้่างที่ข้าไม่คดิฆ่าเจ้า หวงัว่าเราคงจะไม่เจอกนัอกี 

มเิช่นนั้นอายุเจ้าคงไม่ยนืยาวเป็นแน่... ลาก่อน” พูดจบสตรลีกึลบักเ็ดนิหาย

ลบัไปในความมดืมดิแห่งค�่าคนื

ในเวลาถดัมาไม่นานกม็ชีายหนุ่มแขง็แรงสี่คนหามเกี้ยวผ่านมา โดยมี

ชายโพกผ้าสเีขยีวบนศรีษะเดนิถอืโคมไฟน�าหน้า เสยีงเดก็ร้องเป็นเหตุให้ชาย

5 ประมาณสบิห้านาที
6 เวลาตั้งแต่ 05.00 น. - 06.59 น.
7 ดอกโบตั๋น
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โพกผ้าสเีขยีวสั่งหยุดเกี้ยวและเข้ามารายงานต่อผู้เป็นเจ้านาย

“นายหญงิ ข้าได้ยนิเสยีงเดก็ร้อง”

“ข้าไม่ได้หูหนวก” สตรภีายในเกี้ยวเอ่ยเสยีงห้วน “ไปดูซวิ่าทารกเป็น

เพศอะไร ถ้าเป็นเดก็ผู้ชายกท็ิ้งไว้อย่างนั้น แต่ถ้าเป็นเดก็ผู้หญงิกน็�าตวัมาให้

ข้ายลโฉมก่อน”

“ขอรับ” ชายโพกผ้าสีเขียวผงกศีรษะ แล้วเดินตามเสียงร้องเข้าไปใน

ทุ่งหมู่ตาน เมื่อเจอเดก็ทารกเขากลบัต้องตกใจที่เหน็บาดแผลฉกรรจ์บนหลงั

มอืเดก็ เขารบีดงึผา้โพกสเีขยีวออกจากศรีษะมาพนัแผลให้ทารกน้อย ก่อนน�า

ตวัเดก็ย้อนกลบัมาหานายหญงิของตน เขาอุม้ทารกหญงิด้วยแขนข้างหนึ่ง ส่วน

แขนอกีข้างเอื้อมไปเปิดผ้าม่านเกี้ยว สตรรี่างท้วมแต่งหน้าจดัยื่นมอืมารบัตวั

ทารกไปดูใกล้ๆ

“ดวงตากลมโตเป็นประกายสดใสราวกบัพระจนัทร์ทรงกลด จมูกเชดิ

สูงรบักบัปากเรยีวบาง ผวิขาวผ่องดุจปุยเมฆ และยงัจิ้มลิ้มน่ารกั ช่างเป็นเดก็

ทารกที่ถูกตาต้องใจข้ายิ่งนกั แต่น่าเสยีดายที่หลงัฝ่ามอืมบีาดแผลและมนัคง

กลายเป็นรอยต�าหนบินเรอืนร่างอนังดงามนี้” สตรรี่างท้วมร�าพงึร�าพนั

“นายหญงิ ท่านจะตั้งชื่อเดก็น้อยผู้นี้ว่าอย่างไรดขีอรบั”

“นั่นสินะ...” สตรีร่างท้วมใช้ความคิด พลันสายตาเหลือบไปเห็นทุ่ง 

หมูต่านกฉ็กุคดิขึ้นมาได้ “เจ้าอยูท่่ามกลางทุง่หมู่ตานที่เป็นราชาแห่งมวลบปุผา 

เป็นสญัลกัษณ์ของความรกั ความมั่งมศีรสีุข และลาภยศอนัยิ่งใหญ่ ฉะนั้น

ข้าจะตั้งชื่อเจ้าด้วยนามดั้งเดมิของบุปผาชนดินี้”

“นามดั้งเดมิ? นามว่าอะไรหรอืขอรบั” ชายโพกผ้าสเีขยีวสงสยั

“มูส่าวเย่า” สตรร่ีางท้วมขนานนามนั้น ก่อนจะหวัเราะชอบใจ “มู่สาวเย่า  

เจ้าจะต้องเป็นตวัดูดทรพัย์แห่งหอคณกิาของข้าแน่ๆ”



หนึ่ง
ดรุณีน้อยแห่งหอรื่นรมย์

ทั่วทั้งเมอืงลั่วหยำงต่ำงครกึครื้นด้วยผูค้นที่ตื่นขึ้นมำท�ำมำหำกนิตั้งแต่

ดวงตะวนัโผล่พ้นขอบฟ้า มเีพยีงสถานที่เดยีวเท่านั้นที่เงยีบเหงาดุจหอร้างไร้

ผู้มาเยือน ผิดแผกจากยามค�่าคืนที่คึกคักด้วยอาคันตุกะผู้เป็นบุรุษ สถานที่

นั้นคือหอคณิกาอันโด่งดังและมีชื่อเสียงในหมู่บุรุษเพศแห่งเมืองลั่วหยาง 

นามว่าหอรื่นรมย์

“เสี่ยวเย่า เสี่ยวเย่า” หญิงงามนางหนึ่งตะโกนเรียกดรุณีน้อยที่อยู่ใน

ความดูแลของตน นางเดินหาไปทั่วหมู่ตึกในหอรื่นรมย์ซึ่งเงียบเชียบเพราะ

หญิงคณิกาคนอื่นต่างอ่อนเพลียจากกิจกรรมยามค�่าคืนจึงพากันหลับใหลกัน

หมด เมื่อไร้เงาดรุณีน้อยที่ตามหา หลินเมี่ยวซินจึงเดินไปยังเรือนนอนของ

เหลาป่าน8

8 เหลาป่าน (老板) หมายถงึเถ้าแก่ (เจ้าของกจิการ) ค�านี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญงิ ส่วน

เหลาป่านเหนยีง (老板娘) ที่แปลว่าเถ้าแก่เนี้ย ตามดกิชนันารจีนี - จนี จะหมายถงึเมยี

เถ้าแก่ แต่ถ้าองิตามดกิชนันารจีนี - ไทย จะหมายถงึ เมยีเถ้าแก่ หรอืหญงิที่เป็นเจ้าของ

กจิการ แต่เพื่อความถูกต้องตามศพัท์จนี ผู้เขยีนจงึใช้ค�าว่า เหลาป่าน (老板) ที่หมายถงึ

เถ้าแก่
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“เหลาป่าว เหลาป่าว9” หลนิเมี่ยวซนิเคาะประตแูละร้องเรยีกเจา้ของหอ

รื่นรมย์เสยีงดงั เพยีงอดึใจคนในห้องกเ็ปิดประตูออกมาต่อว่าอย่างขุ่นเคอืง

“ข้าบอกแล้วไงให้เรยีกข้าว่าเหลาป่าน ไม่ใช่เหลาป่าว ต้องให้บอกสกักี่

ครั้งหอื”

หลินเมี่ยวซินมองสตรีร่างท้วมในชุดฮั่นฝูสีฉูดฉาดพอๆ กับเครื่อง

ประทินผิวบนใบหน้าที่จัดเต็มจนดูเลอะด้วยความอ่อนใจ แม้แต่ในยามหลับ

แม่เล้าแห่งหอรื่นรมย์ก็ยังแต่งองค์ทรงเครื่องให้ดูงดงามตามรสนิยมของนาง

อยู่ตลอดเวลา

‘เหน็แล้วเหนื่อยแทน’ หลนิเมี่ยวซนิคดิ

“เจ้ามอีะไรกบัข้า เมี่ยวซนิ” เหลาป่านร่างท้วมถามสาวงามที่มาขดัจงัหวะ

การนอนของนาง

“ท่านเห็นสาวเย่าหรือไม่” หลินเมี่ยวซินย้อนถามเหลาป่านโดยไม่มีค�า

ต่อท้ายอย่างหญงิคณกิาคนอื่นที่ต้องมคี�าว่า ‘เจ้าคะ’ หรอื ‘เจ้าค่ะ’ เหตุที่เป็น

เช่นนั้นเพราะหลนิเมี่ยวซนิเป็น ‘อี้จ’ี หรอืหญงิคณกิาชั้นสูง ผู้เป็นดาวประจ�า

หอคณิกาที่ไม่เน้นขายเรือนร่าง แต่ให้บริการเพียงศิลปะและการดนตรี ท�า

หน้าที่พูดคุยกับแขกให้พวกเขาประทับใจจนปรนเปรอทรัพย์สินเงินทองและ

ของมคี่า เสน่ห์ของหลนิเมี่ยวซนิท�าให้บุรุษหลงใหลจนยากจะถอนตวั นางจงึ

เป็นขุมทรพัย์อนัมคี่าของเหลาป่าน ดงันั้นเพื่อมใิห้หลนิเมี่ยวซนิย้ายไปอยู่หอ

คณิกาอื่น เหลาป่านร่างท้วมจึงเอาอกเอาใจยกย่องหลินเมี่ยวซินเป็นเหมือน

สหายคนหนึ่ง

“ข้าใช้ให้สาวเย่าเอาขนมไหว้พระจันทร์ไปให้มือปราบเจียงหลุนเอง” 

เหลาป่านตอบเสยีงเนอืยๆ

“เหลาป่าน!” หลนิเมี่ยวซนิตะคอกเสยีงดงั จนอกีฝ่ายสะดุ้งโหยง “ท่าน

ให้เด็กวัยสิบสองปีไปศาลได้อย่างไร ที่นั่นมีแต่เจ้าหน้าที่บุรุษกับพวกนักโทษ

9 เหลาป่าว (老鸨) หมายถงึนกบสัตาร์ด ถ้าเป็นค�าศพัท์สแลงจะหมายถงึแม่เล้า
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ต�่าช้าอยู่กนั มนัมใิช่สถานที่ที่เดก็สมควรจะเข้าไปเลยนะ”

“อย่ากงัวลนกัเลย ต่อให้ที่นั่นเป็นขุมนรก เดก็ไร้เดยีงสาอย่างสาวเย่า

กไ็ม่รู้เรื่องอะไรหรอก ป่านนี้คงวิ่งเล่นอยู่ในศาลกบัชุนจื่อจนเพลนิแล้วละ”

“ท่านพูดเช่นนี้ได้อย่างไร สาวเย่าไม่เหมือนเด็กคนอื่นนะเหลาป่าน” 

หญงิคณกิาสาวตะโกนลั่นในตอนท้าย เมื่อเจ้าของหอร่างท้วมไม่สนใจฟังและ

ปิดประตใูส่หน้านาง แม้หลนิเมี่ยวซนิจะทบุประตเูรยีกอกีหลายครั้งแต่อกีฝ่าย

ก็ไม่ออกมา จนหญิงคณิกาสาวถึงกับส่ายหน้าด้วยความเอือมระอาพร้อมกับ

พมึพ�าออกมา

“เหลาป่านช่างโง่เขลายิ่งนัก มิรู้เลยว่าความน่ารักน่ามองของสาวเย่า 

ต่างหากที่ข้าเป็นห่วง หาใช่ความไร้เดยีงสาของเดก็น้อยที่จะต้องใส่ใจไม่” หลนิ-

เมี่ยวซนิทอดถอนใจ “หวงัว่าเสี่ยวเย่าของข้าจะปลอดภยันะ”

หนุ่มน้อยชุนจื่อพะว้ำพะวังไปเสียทุกอย่ำง ตั้งแต่ก้อนหินบนพื้นซึ่ง

อาจสะดุดล้ม แมววิ่งตดัหน้าท�าให้ตกใจ รถม้าวิ่งชนจนบาดเจบ็ ไปจนถงึโดน

บุรุษมาก้อร่อก้อติก ทั้งหมดทั้งมวลก็เพราะข้างกายเขามีดรุณีน้อยหน้าตา

งดงามน่ารักดุจเซียนหนวี่10 ดวงตาเด็กน้อยกลมโตดั่งจันทร์เพ็ญ แก้มแดง 

ระเรื่อด้วยเลือดฝาด ผิวกายาสีขาวอมชมพูดุจผิวทารก และด้วยรูปลักษณ์

เหล่านี้ท�าให้ดรุณนี้อยวยัสบิสองปีโดดเด่นกว่าเดก็ผู้หญงิทั่วไป ทุกย่างก้าวที่

มู่สาวเย่าเดนิผ่านจงึกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนที่ได้พบพาน

“สาวเย่า เจ้าอยู่ข้างๆ ข้านะ อย่าวิ่งหรอืเดนิเรว็ไป ข้าไม่อยากให้เรา

พลดัหลงกนั” ชนุจื่อเอ่ยกบัมูส่าวเย่าที่เดนิเคยีงกนัมา แม้การกลวัพลดัหลงจะ

เป็นหนึ่งในความกลวัร้อยแปดพนัประการที่ชุนจื่อไม่อยากให้เกดิขึ้น แต่เพื่อ

ให้มู่สาวเย่าอยู่ในสายตา เขาจึงต้องอ้างกับดรุณีน้อยเช่นนั้น ฝ่ายมู่สาวเย่า 

ได้ยนิดงันั้นกช็ูมอืเลก็ๆ มาตรงหน้าชุนจื่อที่ตวัสูงกว่าเกอืบช่วงตวั

10 เซยีนหนวี่ (仙女) หมายถงึ นางฟ้าหรอืเทพธดิา
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“ถ้าเช่นนั้นกจ็บัมอืกนัไว้สเิจ้าคะ เราจะได้ไม่พลดัหลงกนั”

“ไม่ได้ๆ” ชุนจื่อปฏเิสธพลัวนั “เหลาป่านสั่งนกัสั่งหนา ห้ามข้าแตะเนื้อ

ต้องตวัเจ้าเดด็ขาด”

มูส่าวเย่ากระโดดขึ้นไปคว้ามอืข้างขวาของชนุจื่อด้วยมอืทั้งสองข้างของ

นาง แล้วจบักระชบัมั่นไว้ แม้เดก็หนุ่มวยัสบิเจด็จะตกใจและพยายามดงึมอื

ตวัเองออกแต่กไ็ม่ส�าเรจ็ เพราะเขามอิาจรุนแรงกบัดรุณนี้อยได้

“ข้าต้องถูกเหลาป่านโบยแน่เลย” ชุนจื่อโอดครวญ

“พี่ชนุจื่อจะถกูโบยด้วยเรื่องอนัใดล่ะเจ้าคะ” มู่สาวเย่าเอยีงคอถามอย่าง

สงสยั

“กเ็พราะข้าแตะเนื้อต้องตวัเจ้าน่ะส”ิ

ดรุณนี้อยส่ายหน้าอย่างช้าๆ พลางชูมอืตวัเองที่จบัมอือกีฝ่ายไว้ให้เขา

ดู “ไม่ใช่พี่ชุนจื่อ แต่เป็นข้าต่างหากที่แตะเนื้อต้องตวัท่าน อย่างนี้ท่านจะโดน

ท�าโทษได้อย่างไร”

“จรงิด้วย ท�าแบบนี้ข้ากไ็ม่ผดิ และเจ้ากจ็ะอยู่ข้างกายข้าด้วย” ชุนจื่อ

เริ่มคดิได้

เมื่อทกุอย่างลงตวัเดก็หนุม่ผูต้ดิตามกป็ล่อยให้ดรณุน้ีอยจบัมอืข้างขวา

จูงไปด้านหน้า ส่วนมอืข้างซ้ายของเขากถ็อืกล่องขนมไหว้พระจนัทร์มุ่งหน้าสู่

ศาลหมิงจูซึ่งเป็นที่ท�างานของมือปราบเจียงหลุน ผู้ที่เหลาป่านสั่งให้เอาขนม 

มาให้

ศาลหมงิจเูป็นสถานที่ไต่สวนพจิารณาคดขีองชาวบ้าน ขนุนาง ไปจนถงึ

เชื้อพระวงศ์ในเขตเมืองลั่วหยาง นอกจากเจ้าเมืองที่เป็นเหมือนตุลาการคอย

ตัดสินคดีแล้ว ยังมีมือปราบอีกห้าคนท�าหน้าที่จับกุมคนร้าย ซึ่งมือปราบ 

เจียงหลุนก็เป็นหัวหน้ามือปราบแห่งศาลหมิงจู และในเวลานี้เขาต้องกุมขมับ

กับคดีเล็กๆ ที่มิได้ซับซ้อนซ่อนเงื่อน แต่กลับหาตัวคนร้ายได้ยากยิ่งกว่า 

คดใีหญ่ๆ ที่เขาเคยสบืมา

“ท่านมือปราบเจียง มีเด็กสองคนมาขอเข้าพบท่านขอรับ” ขุนนางชั้น 
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ผู้น้อยคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องที่มือปราบสูงวัยก�าลังสอบสวนสตรีนางหนึ่ง

และบุรุษอกีสองคนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสยัในคดเีลก็ๆ ชวนปวดหวันั้น

“ใครใช้ให้เด็กเข้ามาวุ่นวายในศาลกัน” มือปราบเจียงหลุนตวาด เขา

รูส้กึหงดุหงดิเลก็น้อยที่ถกูรบกวนตอนก�าลงัสบืคด ีแต่เพยีงชั่วอดึใจเขากส็งบ

ใจลง และเอ่ยถามขุนนางชั้นผู้น้อย “เจ้าถามเดก็สองคนนั้นหรอืไม่ว่ามาหาข้า

ด้วยเหตุใด ถ้ามาเรยีกร้องขอความเป็นธรรม เจ้ากใ็ห้พวกเขาไปตกีลองหน้า

ศาล ให้ท่านเจ้าเมอืงเปิดศาลกแ็ล้วกนั”

“เอ่อ...” ขุนนางชั้นผู้น้อยอกึอกัมกิล้าพูด จนมอืปราบสูงวยัต้องเค้นให้

ปรปิาก

“มอีะไรกเ็อ่ยออกมา อย่าท�าให้ข้าเสยีเวลา”

ขนุนางชั้นผู้น้อยเข้าไปกระซบิที่ข้างหมูอืปราบเจยีงหลนุซึ่งเงี่ยหฟัูงอย่าง

สนใจ “แม่เล้าแห่งหอรื่นรมย์ให้ดรุณีน้อยหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มน�าขนมไหว้

พระจนัทร์มาให้ท่านมอืปราบขอรบั”

มือปราบสูงวัยซ่อนรอยยิ้มกรุ้มกริ่มไว้ในสีหน้า เหตุใดเขาจะไม่รู้กล

อบุายของแม่เล้าแห่งหอรื่นรมย์ ที่ต้องการให้ดรุณน้ีอยผูน้�าขนมมานี้เป็นที่รูจ้กั

ในหมู่ขุนนาง โดยให้มอืปราบเลื่องชื่ออย่างเขาเป็นผู้เบกิทาง

‘ในเมื่อให้ข้าเปิดตัวสินค้า ก็ต้องดูสินค้าก่อนละว่าล�้าค่าคู่ควรแก่การ

ลงทุนแค่ไหน’ เจียงหลุนคิด ก่อนสั่งให้ขุนนางชั้นผู้น้อยไปพาดรุณีน้อยกับ

สหายผู้ตดิตามเข้ามาข้างใน

เมื่อมู่สาวเย่าปรากฏกายต่อหน้ามอืปราบเจยีงหลุน สายตาของเขากม็ิ

อาจละไปจากดวงหน้าของดรุณีน้อยแห่งหอรื่นรมย์ได้เลย แม้นางจะยังอ่อน

เยาว์ด้วยวัยเพียงแค่สิบสองปี แต่ความงดงามของนางก็เด่นชัดดุจบุปผา 

แรกแย้ม จนบุรุษผู้ยลโฉมเกดิความพสิมยัได้โดยง่าย

“ท่านมอืปราบ เมื่อไรจะสอบสวนให้เสรจ็ๆ เสยีท ีข้าคุกเข่ารอจนเป็น

ตะคริวไปทั้งขาแล้ว” สตรีผอมแห้งที่เป็นหนึ่งในสามผู้ต้องสงสัยโวยวายลั่น

ห้อง ท�าเอาบรุุษทกุคนในที่นั้น ไม่เว้นแม้แต่ผูต้้องสงสยัชายทั้งสองคนต้องตื่น
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จากอาการพศิมองดรุณนี้อยอย่างเผลอไผล

“อยู่ในความสงบด้วย” ขนุนางชั้นผูน้้อยตวาด พลางใช้ไม้ยาวๆ ส�าหรบั

ใช้ตอนเปิดศาลกระแทกกบัพื้น สตรผีอมแห้งจงึสงบปากลง แต่มวิายมองค้อน 

มู่สาวเย่าที่เป็นตวัต้นเหตุให้การสอบสวนหยุดชะงกั

“นี่เป็นขนมไหว้พระจันทร์ที่เหลาป่านให้พวกเราน�ามาให้ท่านมือปราบ

ขอรบั” ชุนจื่อกล่าว แล้วเดนิถอืขนมเข้าไปวางบนโต๊ะเบื้องหน้ามอืปราบเจยีง-

หลุน อกีฝ่ายส่งยิ้มให้มู่สาวเย่าโดยมไิด้สนใจเดก็หนุ่ม

“ในห้องนี้ไม่มสีิ่งใดน่าชม อย่างไรเสยีเจ้าไปรอข้าที่เรอืนรบัรองก่อน อกี

สกัพกัข้าจะพาเจ้าเที่ยวชมศาลหมงิจใูห้ทั่วเลยดหีรอืไม่” มอืปราบสงูวยัหลอก

ล่อให้มู่สาวเย่าอยู่ต่อ เพื่อเขาจะได้ท�าความรู้จักและสนิทสนมกับดรุณีน้อย 

น่ารกัผู้นี้ให้มากขึ้น

“ไม่...” ชนุจื่อจะปฏเิสธ แต่มู่สาวเย่ากลบัแตะแขนเขาและพยกัหน้าเป็น

เชิงให้เขาอนุญาต ในที่สุดเขาก็ใจอ่อนอีกจนได้ “อยู่ได้แค่ครึ่งชั่วยามเท่านั้น

นะ”

“เจ้าค่ะ” มู่สาวเย่ารับค�าอย่างตื่นเต้น ก่อนหันไปถามมือปราบสูงวัย 

“สามคนนี้เป็นใครหรอืเจ้าคะ ท�าไมถงึนั่งคุกเข่ากบัพื้นแบบนั้น”

มอืปราบเจยีงหลุนรู้สกึแปลกใจที่ดรุณน้ีอยสนใจผูต้้องสงสยัทั้งสามคน

มากกว่าสิ่งของภายในห้องที่น่าดึงดูดใจยิ่งกว่า แต่เมื่อเห็นความอยากรู้ใน 

แววตาของดรุณีน้อย เขาจึงเล่าให้ฟัง แม้ในใจจะคิดว่านางไม่มีทางเข้าใจใน 

สิ่งที่เขาจะพูดเป็นแน่

“เมื่อคนืมโีจรเข้าไปขโมยแหวนหยกเขยีวมรกตในจวนท่านเสนาบดหีลวิ 

จากการสบืหาร่องรอยหลกัฐานต่างๆ ท�าให้รู้ว่าโจรคนนั้นเป็นจอมโจรแต้จิ๋วที่

อาละวาดขโมยข้าวของไปทั่วแคว้นฮั่น และข้ากม็ั่นใจว่าหนึ่งในสามคนนี้จะต้อง

เป็นจอมโจรแต้จิ๋วที่ขโมยหยกของท่านเสนาบดไีปแน่ๆ แต่พอค้นตามตวัและ

ห่อผ้าที่พวกนี้พกตดิตวักไ็ม่เจอแหวนหยกเลย”

มู่สาวเย่าฟังจบก็หันไปมองข้าวของที่อยู่ในห่อผ้าทั้งสามห่อซึ่งวางอยู่
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เบื้องหน้าสตรีและบุรุษสองคนผู้เป็นเจ้าของ ก่อนจะเอ่ยถามมือปราบสูงวัย 

ด้วยความสงสยั “เหตุใดถงึเรยีกโจรผู้นั้นว่าจอมโจรแต้จิ๋วล่ะเจ้าคะ”

“เพราะโจรมนัพูดกบัเหยื่อเป็นภาษาแต้จิ๋ว ทางการจงึสนันษิฐานว่ามนั

เป็นชาวเมอืงแต้จิ๋ว จงึตั้งฉายามนัว่าจอมโจรแต้จิ๋วอย่างไรล่ะ” มอืปราบเจยีง-

หลุนอธบิาย

“ทั้งสามคนนี้พูดภาษาแต้จิ๋วได้หรอืไม่เจ้าคะ”

ค�าถามของมู่สาวเย่าท�าเอามือปราบเจียงหลุนหัวเราะขบขันในความไร้

เดียงสาของดรุณีน้อย “ไหนเลยพวกเขาจะพูดภาษาแต้จิ๋วให้ข้าได้ยินเล่า ถ้า

พูดออกมาเมื่อไรข้ากจ็ะจบัได้ทนัทวี่าเขาเป็นจอมโจรแต้จิ๋วน่ะส”ิ

“ต่อให้พวกเขาไม่พูดภาษาแต้จิ๋ว เราก็รู้ได้ว่าผู้ใดเป็นจอมโจรแต้จิ๋ว

เจ้าค่ะ”

“เจ้ารู้ตวัคนร้ายแล้วอย่างนั้นหรอื” มอืปราบสูงวยัย้อนถามอย่างสงสยั

“เจ้าค่ะ”

มอืปราบเจยีงหลุน ขุนนางชั้นผู้น้อย และชุนจื่อต่างมองหน้ากนั ไม่มี

ใครเชื่อว่าดรุณนี้อยวยัสบิสองปีจะรู้ตวัคนร้ายจรงิ ฝ่ายมู่สาวเย่าเหน็ทุกคนมี

สหีน้าไม่เชื่อเช่นนั้นกเ็ลยต้องพสิูจน์ให้ทุกคนเหน็ ดรุณนี้อยเดนิเข้าไปหาสตรี

ผอมแห้งที่นั่งหน้าบึ้งคุกเข่าอยู่กบัพื้น

“ชุดชงชาในห่อผ้าตรงหน้านี้เป็นของท่านน้าใช่หรอืไม่เจ้าคะ” มู่สาวเย่า

ชี้ไปยังชุดชงชาสีขาวที่วางอยู่บนผ้าด้านหน้าสตรีผอมแห้ง อีกฝ่ายพยักหน้า

หงกึๆ อย่างเสยีไม่ได้

“ตั้งแต่มาที่นี่ข้ายงัมไิด้ดื่มชาเลยสกัถ้วย รู้สกึกระหายยิ่งนกั ไม่ทราบ

ท่านน้าจะเมตตาชงชาให้ข้าดื่มได้หรือไม่เจ้าคะ” มู่สาวเย่าใช้ความน่ารักออด

อ้อนสตรตีรงหน้า

“ข้าจะชงชาให้เจ้าดื่มเอง” ขุนนางชั้นผู้น้อยอาสา แต่มอืปราบเจยีงหลุน 

กลบัต่อว่าผู้ใต้บงัคบับญัชา

“เจ้าไม่เห็นหรือว่าเด็กน้อยอยากดื่มชาของแม่นางลู่ เจ้ายังจะเอาชา
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จืดชืดในศาลเราให้เด็กน้อยดื่มอีกรึ” พูดจบมือปราบเจียงหลุนก็หันไป

พยกัพเยดิกบัแม่นางลู่หรอืสตรผีอมแห้งผู้นั้นให้ท�าตามค�าขอของดรุณนี้อย

แม่นางลู่ใช้ชุดชงชาของตนชงชาแจกจ่ายให้ทุกคนในห้องสอบสวน ไม่

เว้นแม้แต่ผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนที่นั่งคุกเข่าอยู่ในท่าเดิม ความหอมและรส

หวานนดิๆ ท�าให้มอืปราบเจยีงหลุนถงึกบัเอ่ยปากชม

“ช่างเป็นชาเลศิรสจรงิๆ ชานี้คอืชาอะไรหรอื”

“ชากังฮูเต๊เจ้าค่ะ” แม่นางลู่ยิ้มอย่างปลื้มใจที่มือปราบเลื่องชื่ออย่าง 

เจยีงหลุนชื่นชมชาของนาง แล้วจู่ๆ มู่สาวเย่ากป็ระกาศออกมา

“ท่านน้าคอืจอมโจรแต้จิ๋ว”

สตรผีอมแห้งตกใจสุดขดี ก่อนร้องโวยวายลั่นห้อง “อย่ามาพดูพล่อยๆ 

นะ เจ้าเดก็บ้า มหีลกัฐานอะไรมากล่าวหาข้า”

“จบัตวันางไว้” มอืปราบเจยีงหลุนสั่งขุนนางชั้นผู้น้อยจบัแม่นางลู่ทนัที

โดยไม่เปิดโอกาสให้นางได้หลบหน ีแต่ด้วยความฉบัไวและฝีมอืระดบัจอมโจร

ท�าให้การจบัตวัแม่นางลู่ไม่ใช่เรื่องง่าย สุดท้ายนางกก็ระโดดออกทางหน้าต่าง

และหลบหนไีปอย่างลอยนวล

“วาดรูปนางแล้วส่งให้หวัเมอืงต่างๆ ตดิประกาศจบั” มอืปราบเจยีงหลนุ

สั่งการกบัทหารประจ�าศาลที่วิ่งเข้ามาในห้อง ความชลุมนุวุน่วายจบลงด้วยการ

รายงานผลการสอบสวนคดจีอมโจรแต้จิ๋วขโมยแหวนหยกเขยีวมรกตแก่ท่าน

เจ้าเมอืง ส่วนมู่สาวเย่ากบัชุนจื่อกล็ามอืปราบเจยีงหลุนกลบัหอรื่นรมย์

“เจ้าเขียนในรายงานว่า ดรุณีวัยสิบสองปีนามว่ามู่สาวเย่า เป็นผู้ชี้ตัว

จอมโจรแต้จิ๋วได้ นี่เจ้ากุเรื่องเท็จขึ้นมาใช่หรือไม่ เจ้าเป็นถึงหัวหน้ามือปราบ

ยังไม่รู้ตัวคนร้าย แล้วเด็กแค่สิบสองปีจะรู้ตัวคนร้ายได้อย่างไร” เจ้าเมือง 

ลั่วหยางถามด้วยความสงสยัอย่างยิ่ง

“เรียนใต้เท้า ตอนไต่สวนผู้ต้องหาทั้งสามคน ข้าก็อับจนปัญญา มิรู้ 

ว่าใครคอืจอมโจรแต้จิ๋วกนัแน่ แต่มู่สาวเย่ากลบัชี้ทางสว่างให้ข้า ด้วยการให้

แม่นางลู่ชงชาให้ข้าดื่ม ข้าถงึได้รู้ว่าใครคอืจอมโจรแต้จิ๋ว” มอืปราบเจยีงหลุน
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ชี้แจง

“แค่ดื่มชากงัฮูเต๊จะรู้ตวัจอมโจรแต้จิ๋วได้อย่างไรกนั” เจ้าเมอืงซกั

“ชากงัฮเูต๊เป็นชาที่ชาวแต้จิ๋วชื่นชอบเป็นพเิศษขอรบั มู่สาวเย่าคงรูจ้ดุนี้

และสังเกตเห็นชุดชงชาในห่อผ้าของแม่นางลู่ จึงรู้ว่านางคือจอมโจรแต้จิ๋ว 

เพราะชาวแต้จิ๋วทุกคนต้องดื่มชากงัฮูเต๊ จงึต้องพกชุดชงชาตดิตวัไปด้วย พอ

มู่สาวเย่าขอดื่มชาข้าจงึเริ่มเอะใจ ก่อนจะนกึเรื่องชากงัฮูเต๊ขึ้นมาได้ขอรบั”

“เปน็เชน่นี้นี่เอง เดก็น้อยมู่สาวเย่าไม่ธรรมดาจรงิๆ” เจา้เมอืงนกึชื่นชม

“ขอรบั นางทั้งฉลาดและรอบรู้ แต่น่าเสยีดาย”

“เสยีดาย?” เจ้าเมอืงขมวดคิ้วมองหน้ามอืปราบเจยีงหลุน อกีฝ่ายทอด

ถอนใจก่อนจะตอบ

“นางเป็นดรณุน้ีอยแห่งหอรื่นรมย์ แม้อกีห้าปีข้างหน้านางจะเตบิโตเป็น

หญิงงามประหนึ่งหญิงงามล่มเมืองในต�านาน แต่นางก็เป็นได้แค่หญิงคณิกา

นางหนึ่งเท่านั้น ข้าจงึรู้สกึเสยีดายความฉลาดของนางยิ่งนกั”

“ถ้าในอีกห้าปีข้างหน้านางเป็นหญิงคณิกาจริง ก็คงเป็นหญิงคณิกา

อนัดบัหนึ่งในใต้หล้าที่ไร้สตรใีดทดัเทยีมอย่างแน่นอน” เจ้าเมอืงลั่วหยางกล่าว

ด้วยความมั่นใจ และมอืปราบเจยีงหลุนกเ็หน็ด้วยอย่างยิ่ง

หลงัออกจำกศำลหมงิจ ู ทั้งชนุจื่อและมู่สำวเย่ำกแ็วะตำมร้ำนข้ำงทำง 

ในตลาดใจกลางเมืองลั่วหยาง เด็กทั้งสองคนมิรู้ตัวเลยว่ามีบุรุษแต่งกาย

ซอมซ่อผู้หนึ่งที่เป็นผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในศาลหมิงจูได้ถูกปล่อยออกมาและ 

เดนิตามพวกเขาอยู่ห่างๆ

เมื่อชุนจื่อก�าลงัยุ่งกบัการจ่ายเงนิให้พ่อค้าขายหมั่นโถว บุรุษผู้นั้นกเ็ข้า

มาทางด้านหลงัของมู่สาวเย่า แล้วใช้มอืข้างหนึ่งปิดปากดรุณนี้อยเพื่อป้องกนั

มิให้นางส่งเสียง ส่วนมืออีกข้างก็อุ้มตัวมู่สาวเย่าวิ่งหายเข้าไปในตรอกแคบๆ 

ข้างโรงเตี๊ยมอย่างรวดเรว็ แม้แต่ผู้คนบรเิวณนั้นกม็ทินัได้เอะใจ

“สาวเย่า เจ้าจะกนิหมั่นโถวเลยหรอืไม่” ชนุจื่อจ่ายเงนิเสรจ็กห็นัมาถาม
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มูส่าวเย่า เดก็หนุม่ใจหายวาบเมื่อดรณุน้ีอยข้างกายหายตวัไป “สาวเย่า สาวเย่า”

ชุนจื่อทิ้งหมั่นโถวในมอืทนัท ี เขาวิ่งพล่านตามหามู่สาวเย่าไปทั่วตลาด 

แต่กไ็ร้เงาของดรุณนี้อยแห่งหอรื่นรมย์



สอง
ยำจกปำกร้ำย

เสยีงกลองดงัระรวัมำจำกหน้ำศำลหมงิจ ู แสดงถงึควำมร้อนใจของผู้

มาร้องทุกข์ เป็นเหตุให้เจ้าเมืองลั่วหยางสั่งเจ้าหน้าที่ให้เปิดศาลและเบิกตัวผู้

มาเรยีกร้องขอความเป็นธรรม ทว่าเมื่ออยู่ในห้องพจิารณาคด ีมอืปราบเจยีง-

หลนุกลบัต้องประหลาดใจ เพราะผูม้าร้องเรยีนคอืหนุ่มน้อยผู้ตดิตามมู่สาวเย่า 

ที่เพิ่งออกจากศาลไปไม่ถงึครึ่งชั่วยามก่อน แม้จะคาดเดาในใจได้ว่าต้องมอีะไร

เกิดขึ้นกับดรุณีน้อยแห่งหอรื่นรมย์เป็นแน่ แต่เจียงหลุนก็มิอาจเอ่ยปากถาม

ได้ เพราะขณะนั้นเข้าสู่กระบวนการไต่สวนของท่านเจ้าเมอืงแล้ว

ชุนจื่อเดินร้องไห้เข้ามาคุกเข่ากับพื้นเบื้องหน้าเจ้าเมืองลั่วหยางผู้ท�า

หน้าที่เสมอืนตุลาการ

“ใต้เท้า... ช่วย... ข้า... ด้วย... นาง... หายตวัไป...” ชุนจื่อพูดปนสะอื้น 

ใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน�้าตา บ่งบอกว่าร้องไห้มาอย่างหนัก เจ้าเมืองมิอาจ

เข้าใจได้ว่าเดก็หนุ่มต้องการให้ช่วยเรื่องใดจงึถามกลบัไป

“เจ้าจะฟ้องร้องใคร ได้เขยีนค�าฟ้องมาหรอืไม่”

ชุนจื่อรบีเชด็หน้าเชด็ตาแล้วตอบอย่างฉะฉาน “ข้ามไิด้มาฟ้องร้อง แต่

มาแจ้งความคนหายขอรบั”



20
โบตั๋นเลือดมังกร

“เหลวไหล” เจ้าเมอืงตวาด “ที่นี่เป็นศาลส�าหรบัฟ้องร้องด�าเนนิคด ีมใิช่ 

ซือถู11 จะได้รับแจ้งความคนหายให้เจ้าได้ เจ้ามาตีกลองโดยไม่มีค�าฟ้อง 

รู้หรอืไม่ว่ามโีทษโบยสบิไม้น่ะ”

“ใต้เท้า ข้ายอมถูกโบยสบิไม้เพื่อแลกกบัการที่ท่านอนุญาตให้มอืปราบ

เจยีงสบืหามูส่าวเย่าสหายน้อยของข้าที่หายตวัไปขอรบั” ชนุจื่อกล่าวเสยีงหนกั 

โดยไม่หวาดกลวัต่อการถูกลงโทษแม้แต่น้อย

“เหตุใดต้องเป็นมอืปราบเจยีงด้วย” เจ้าเมอืงสงสยั

“ประการแรก... เพราะมอืปราบเจยีงรูจ้กัและเคยเหน็หน้าของมู่สาวเย่า 

ประการที่สอง... ชื่อเสยีงเรื่องการสะกดรอยตามคนร้ายของท่านมอืปราบเป็น

ที่เลื่องลอืยิ่งนกั ดงันั้นหากต้องการใครสกัคนสบืหาตวัมู่สาวเย่าให้เจอ ข้าจงึ

คดิว่ามอืปราบเจยีงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดขอรบั”

ค�าตอบของชนุจื่อท�าให้เจ้าเมอืงกบัเจยีงหลนุมองหน้ากนั ก่อนเจ้าเมอืง

จะหนัมากล่าวกบัชุนจื่อ “เจ้าร้องไห้ฟูมฟายราวกบับดิาที่ท�าลูกหาย ไม่คดิว่า

ในความตกใจเจ้ายงัมสีตคิดิไตร่ตรองได้ฉลาดถงึเพยีงนี้ เอาเถอะ ข้าจะยอม

ให้มอืปราบเจยีงช่วยตามหาสหายน้อยของเจ้า”

เดก็หนุ่มดใีจสุดขดี รบีโขกศรีษะกบัพื้น “ขอบคุณใต้เท้า ขอบคุณท่าน

มอืปราบ ข้าจะไม่ลมืบุญคุณครั้งนี้เลย”

“ให้เจอมู่สาวเย่าก่อนดกีว่า เจ้าค่อยมาขอบคุณพวกข้า” เจ้าเมอืงกล่าว 

ก่อนหันไปสั่งมือปราบเจียงหลุน “เจ้าน�าก�าลังเจ้าหน้าที่ไปสืบหาตัวมู่สาวเย่า 

สบืได้ความอย่างไรมารายงานข้าด้วย”

“ขอรบั” มอืปราบเจยีงหลุนรบัค�าสั่ง

“ข้าจะตามท่านไปตามหาสาวเย่าด้วย” ชุนจื่อรีบบอก พลางลุกพรวด 

11 ต�ารวจผูพ้ทิกัษ์ประชา เริ่มมขีึ้นในจนีตั้งแต่สมยัโบราณ แบ่งเป็น 3 ต�าแหน่งคอื 1. ซอืถู 

(司徒) ดูแลเรื่องของประชาชน (แพ่ง) 2. ซือหม่า (司马) ท�าหน้าที่คล้ายทหารดูแล

ชายแดน และ 3. ซื่อ (士) ดูแลเรื่องอาชญากรรม (อาญา) และการจ�าคุก
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ยนืขึ้น

“เจ้าไปกม็แีต่จะเป็นตวัถ่วงข้า รอฟังข่าวอยู่ที่นี่แหละ” มอืปราบเจยีง- 

หลุนกล่าว ก่อนซักถามชุนจื่อถึงช่วงที่มู่สาวเย่าหายตัวไป เมื่อได้ข้อมูลครบ

ถ้วนตามที่ต้องการจงึออกจากศาลไปพร้อมกบัเจ้าหน้าที่อกีสบิคน

การสืบเสาะเริ่มจากการวาดรูปมู่สาวเย่าลงบนกระดาษและแจกจ่ายให้

เจ้าหน้าที่แต่ละคนน�าไปสอบถามชาวบ้านว่าเคยเห็นดรุณีน้อยในรูปหรือไม่ 

เวลาผ่านไปเพยีงหนึ่งเค่อ12 มอืปราบเจยีงหลุนกไ็ด้วาดรูปพรรณสณัฐานของ

บรุุษที่ลกัพาตวัมูส่าวเย่าไป ทว่าเมื่อน�าภาพนั้นกลบัมารายงานต่อท่านเจ้าเมอืง

และชนุจื่อที่รอฟังข่าวอยูน่ั้น สิ่งที่เจ้าเมอืงลั่วหยางบอกกบัทกุคนได้สร้างความ

ตกใจอย่างมาก โดยเฉพาะชุนจื่อ เดก็หนุ่มถงึกบัเข่าอ่อนล้มพบัไปกองกบัพื้น

ด้วยจติใจที่แตกสลาย

“ชายในรูปนี้เป็นโจรปล้นสวาทที่ทางการเพิ่งประกาศจับ เหยื่อทุกราย 

ที่มนัหมายตาไม่เคยรอดจากการถูกข่มขนืเลยสกัราย”

“เป็นความผดิข้าเอง... เพราะข้าไม่ดูแลเจ้าให้ด.ี.. สาวเย่า... ข้าจะกลบั

ไปบอกเหลาป่านอย่างไรดี... นางต้องเฆี่ยนข้าจนตายแน่” ชุนจื่อตีอกชกหัว

พลางคร�่าครวญอย่างจะเป็นจะตาย ทั้งเจ้าเมอืงและมอืปราบเจยีงหลนุต่างมอง

เดก็หนุ่มด้วยความสงัเวช

“เรื่องโจรปล้นสวาทจับตัวมู่สาวเย่าไปเป็นเรื่องใหญ่ส�าหรับเหลาป่าน 

อย่างไรเสยีนางกต็้องรู้วนัยงัค�่า เจ้ารบีกลบัหอรื่นรมย์ไปแจ้งข่าวแก่นางเถอะ” 

ท่านเจ้าเมอืงบอกกบัชุนจื่อที่นั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่กบัพื้น

“ข้าจะพยายามตามหาตวัมู่สาวเย่าให้เจอก่อนที่นางจะเป็นอะไรไป”

แม้ถ้อยค�าของมอืปราบเจยีงหลนุจะมอิาจยนืยนัได้ว่ามู่สาวเย่าจะไม่ถูก

โจรปล้นสวาทขนืใจ แต่อย่างน้อยชนุจื่อกย็งัฝากความหวงัที่มเีพยีงน้อยนดิไว้

กบัมอืปราบสงูวยัผูน้ี้ เดก็หนุม่โค้งศรีษะค�านบัขนุนางทั้งสองแล้วเดนิออกจาก

12 ประมาณสบิห้านาที
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ศาลกลบัไปยงัหอรื่นรมย์

มูส่ำวเย่ำตกใจอย่ำงมำกเมื่อตวัเองถกูชำยร่ำงสงูใหญ่รวบเอวจำกด้ำน

หลังและถูกปิดปากด้วยฝ่ามือทั้งใหญ่และหยาบกร้าน ชายผู้นั้นวิ่งด้วย

ความเรว็ดุจพายุเข้าไปในตรอกแคบๆ ข้างโรงเตี๊ยม แม้มู่สาวเย่าจะพยายาม

ดิ้นสุดแรงเพื่อให้หลุดจากวงแขนแขง็แรงที่รดัตวันางไว้แต่กไ็ร้ผล นางถูกอุ้ม

ไปจนสุดเขตตลาดเข้าสู่พื้นที่รกร้างอันไร้ผู้คนสัญจรไปมา มู่สาวเย่ารับรู้ถึง

อนัตรายที่จะเกดิขึ้นกบัตวัเองจงึฉวยจงัหวะตอนชายตวัสูงชะลอฝีเท้า อ้าปาก

ใช้ฟันซี่เลก็ๆ กดัเข้าที่ฝ่ามอืของชายผู้นั้นอย่างสุดแรง

“โอ๊ย!” โจรปล้นสวาทร้องลั่น ความเจบ็ปวดท�าให้เผลอผลกัมู่สาวเย่า

ลงพื้น

เมื่อร่างเลก็บอบบางของนางเป็นอสิระ มูส่าวเย่ากร็บีลกุขึ้นวิ่งหนไีปจาก

โจรปล้นสวาทโดยย้อนกลบัไปทางเดมิ ทว่ามนักลบัไหวตวัทนัวิ่งไล่ตามมาตดิๆ 

และใช้เชอืกที่ผูกเป็นบ่วงโยนข้ามอากาศมาคล้องตวัมู่สาวเย่าไว้ แล้วดงึอย่าง

แรงจนนางหงายหลงัล้มลงกบัพื้นและถูกมดัไว้ราวกบัสตัว์ที่ถูกมนุษย์ดกัจบั

“แสบนกันะ นงัเดก็แพศยา” โจรปล้นสวาทด่ามู่สาวเย่า พลางมดัตวั

เด็กน้อยด้วยปลายเชือกที่คล้องจนแน่นตึง แล้วใช้ผ้าสีขาวผูกมัดปากมิให ้

ส่งเสยีง

“ไป... ข้าจะพาเจ้าไปขึ้นสวรรค์” มันยกตัวมู่สาวเย่าขึ้นพาดบ่า เดิน

อาดๆ ตรงเข้าไปในพงหญ้าข้างทางซึ่งมศีาลเจ้าร้างตั้งอยู่ในที่ลบัตา

ศาลเจ้าร้างที่โจรปล้นสวาทฉุดมู่สาวเย่ามาเป็นอาคารชั้นเดยีว ก่อด้วย

อิฐซึ่งแตกหักผุพังบางส่วน แต่ยังคงสภาพเป็นศาลเจ้าที่มีรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ที่ชาวฮั่นนบัถอืตั้งอยูบ่นแท่นบชูาภายในศาลเจ้านั้น โจรปล้นสวาทโยนร่างเลก็

บนบ่าลงบนพื้นที่ว่างตรงกลางศาลเจ้า มองดวงหน้างามของมู่สาวเย่าอย่าง 

หื่นกระหาย ดรุณีน้อยรู้สึกหวาดกลัวอย่างยิ่ง ขนาดขยับตัวถอยหนีมันก็ยัง

ย่างสามขุมเข้ามาหา
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“เจ้าช่างงดงามน่ารักน่าสัมผัสจริงๆ งามยิ่งกว่าสตรีที่ข้าเคยเชยชมมา

แล้วเสียอีก” โจรปล้นสวาทไม่เพียงแต่เอ่ยปาก ทว่ายังเอื้อมมือมาจับคาง 

มูส่าวเย่าใหเ้งยขึ้น อกีฝ่ายสะบดัหน้าหน ีแต่กลบัถกูจบัให้หนัมาเผชญิหน้าอกี 

แล้วก้มหน้าลงมาเพื่อหวงัลิ้มรสรมิฝีปากจิ้มลิ้มของดรุณนี้อย

โป๊ก!

โจรปล้นสวาทยกมือขึ้นกุมศีรษะตัวเอง พลางก้มมองดูวัตถุที่มา

กระแทกศรีษะอย่างแรงบนพื้น กระดูกสุนขัท่อนใหญ่ตกอยู่ข้างตวั โจรปล้น

สวาทฉุนจดัหนัขวบัไปมองหาคนเขวี้ยงกระดูกสุนขัใส่ศรีษะตน มู่สาวเย่าเอง

กห็นัไปมองเช่นเดยีวกนั สิ่งที่ทั้งคู่เหน็คอืหนุ่มน้อยวยัเดยีวกบัชุนจื่อ สวมชุด

มอซอและขาดวิ่น เนื้อตวัสกปรกมอมแมมราวกบัไม่ได้อาบน�้ามาเป็นแรมเดอืน 

ผมเผ้ารุงรังกระเซอะกระเซิงนั่งพิงก�าแพง มือข้างหนึ่งพาดบนเข่าที่ชันขึ้นมา 

สภาพไม่งามของเดก็หนุ่มบ่งบอกอาชพีของเขาได้เป็นอย่างดี

“เจ้าขอทาน บงัอาจปากระดกูสนุขัใส่หวัข้าร!ึ” โจรปล้นสวาทตวาด เลอืด

ขึ้นหน้าจนแดงก�่าถงึใบหู “รบีไสหวัไปเลยนะ ถ้าไม่อยากเจบ็ตวั”

“เฒ่าลามก เจ้าต่างหากที่ต้องไสหวัไป” ยาจกหนุ่มน้อยสวนกลบัมา

“ว่าไงนะ! เจ้าเดก็เหลอืขอ! เจ้าตาย” โจรปล้นสวาทตะโกนด่า พร้อม

กับวิ่งเข้าไปกระชากคอเสื้อยาจกหนุ่มน้อยหมายทุ่มลงพื้น แต่อีกฝ่ายกลับ 

เร็วกว่า กระโดดข้ามศีรษะแล้วถีบหลังโจรร่างมหึมาจนล้มหน้าคะม�าลงไป

จุมพติฝุ่น

“คดิท�าบดัสตี่อหน้าสิ่งศกัดิ์สทิธิ์... ไม่รู้จกัอายฟ้าดนิ... ยงัมาว่าข้าเป็น

เด็กเหลือขออีก ไอ้คนลามก กระอักเลือดตายตรงนี้เถอะ” ยาจกหนุ่มสบถ 

ขณะที่ขากเ็ตะต่อยโจรปล้นสวาทแบบไม่ยั้ง แม้อกีฝ่ายจะปล่อยหมดัสวนกลบั

แต่ยาจกหนุ่มน้อยกใ็ช้วทิยายุทธ์ขั้นพื้นฐาน นั่นคอืวชิากงัฟู จดัการโจรปล้น

สวาทจนสลบเหมอืดลงไปนอนแน่นิ่งกบัพื้น

ยาจกหนุ่มน้อยใช้นิ้วโป้งลูบปลายจมูกตัวเองและเชิดหน้ายืดอกท�าท่า

ราวกับขุนพลผู้ชนะศึก เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วมู่สาวเย่าก็พยายามส่งเสียง
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ผ่านผ้าที่มัดปากเพื่อให้หนุ่มน้อยขอทานช่วยแก้มัด อีกฝ่ายได้ยินเสียงก็เดิน

เข้ามานั่งยองๆ ตรงหน้าดรุณนี้อยแต่ไม่แก้มดัให้นาง

“เฒ่าลามกนั่นมตีาเสยีเปล่าแต่เหมอืนคนตาบอด เจ้าหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่

เยี่ยงนี้ยงัจะพศิวาสอกี” ยาจกหนุ่มน้อยว่า

มูส่าวเย่าเอ่ยเสยีงอูอ้ี้ฟังไม่ได้ศพัท์เพราะถกูปิดปาก เลยถกูยาจกหนุม่

น้อยหาเรื่องต�าหนิอีก “เด็กอะไรช่างโง่เขลานัก อยากให้ข้าช่วยแก้มัดแต่ไม ่

รู้จกัก้มหวัขอร้องข้าดีๆ  สมควรแล้วที่ถูกมดัไว้เยี่ยงนี้”

มู่สาวเย่ารบีโค้งศรีษะลงค�านบัหงกๆ

“กแ็ค่นั้นแหละ เดก็ขี้เหร่” ยาจกหนุ่มน้อยหวัเราะในล�าคอ พลางเอื้อม

มอืไปแก้ผ้ามดัปากและเชอืกที่มดัตวัมู่สาวเย่าไว้

พอเป็นอิสระมู่สาวเย่าก็เดินวนรอบตัวเด็กหนุ่มขอทาน พินิจมองเขา

เหมือนจ้องมองวัตถุโบราณที่หาได้ยากยิ่ง นัยน์ตากลมโตดุจพระจันทร์ดวง

เล็กฉายแววตื่นเต้นดีใจออกมา ฝ่ายยาจกหนุ่มเห็นดรุณีน้อยท�าตัวพิลึกน่า

ร�าคาญกแ็ผดเสยีง

“เดก็ขี้ริ้ว มองอะไร”

มูส่าวเย่ายิ้มน้อยๆ ก่อนตอบ “ข้าเคยอ่านเจอค�าว่า ‘ยาจก’ ที่มคี�าอธบิาย

ไว้ในหนงัสอื แต่มอิาจเข้าใจหรอืนกึภาพออกได้เลย จนกระทั่งวนันี้ข้าเพิ่งได้

เหน็ยาจกตวัเป็นๆ ที่จบัต้องตวัได้อย่างท่าน ข้าดใีจยิ่งนกั”

ดรุณีน้อยไม่พูดเปล่า ยังเอื้อมมือข้างหนึ่งไปลูบแขนยาจกหนุ่มน้อย 

อกีด้วย

“โอ๊ย! จะบ้าตาย” ยาจกหนุ่มน้อยกลอกตามองบน ปากกด็ุใส่ “สตรี

ขี้เหร่ ข้าไม่ใช่ของประหลาดที่เจ้าจะมาจ้องเอาๆ เยี่ยงนี้นะ”

“ท่านยาจกช่างเป็นบุรุษที่พิเศษยิ่งนัก ยิ่งกว่าบุรุษใดในเมืองลั่วหยาง

เลยเจ้าค่ะ”

ถ้อยค�าเยินยอของดรุณีน้อยท�าเอายาจกหนุ่มน้อยต้องหรี่ตามองนาง 

แล้วถามอย่างสงสยั



พยัคฆ์ขาว
25

“พเิศษอย่างไร”

“พิเศษสิเจ้าคะ เพราะบุรุษทุกคนที่เห็นหน้าข้าต่างบอกว่าข้างดงาม 

น่ารกัดุจเซยีนน้อย มแีต่ท่านเท่านั้นที่มองข้าขี้ริ้วขี้เหร่”

“เจ้าจะหาว่าข้ามตีาแต่ไร้แววสนิะ”

“มกิล้าเจ้าค่ะ ข้าเพยีงแต่ชื่นชมในวาจาตรงไปตรงมาของท่านต่างหาก” 

มู่สาวเย่ายิ้มน้อยๆ อย่างน่ารกั แต่อกีฝ่ายกลบัไม่พอใจ

“อย่ามาประจบ ข้ายากจนจนแทบจะอดตายเยี่ยงนี้ ไม่มอีะไรจะให้เจ้า

หรอก รบีๆ ไปให้พ้นที่พกัของข้าเลย”

เดก็หนุ่มขอทานดนัหลงัมูส่าวเย่าให้เดนิออกไปจากศาลเจ้า แตอ่กีฝ่าย

กลบัหนัมาจบัมอืเขาไว้แล้วโค้งค�านบั

“ขอบคุณท่านมาก ท่านยาจก ข้าจะไม่ลมืบุญคุณครั้งนี้เลย” มู่สาวเย่า

เอ่ยด้วยน�้าเสยีงแจ่มใส ผดิกบัอกีคนที่หน้าบึ้งตงึพร้อมกบัตวาดกลบัมา

“บุญคุณมนักนิได้เสยีเมื่อไร ถ้าอยากตอบแทนข้า...” ยาจกหนุ่มน้อย 

หยุดพูดนดิหนึ่ง พลางยกมอืขึ้นดงึสร้อยที่คล้องคอมู่สาวเย่าอย่างแรงจนมนั

หลุดติดมือ “สร้อยหยกนี้ถือเป็นของตอบแทนที่ข้าช่วยเจ้าจากเฒ่าลามกนั่น 

กแ็ล้วกนั”

พดูจบยาจกหนุม่น้อยกผ็ลกัตวัมูส่าวเย่าออกไปข้างนอก แล้วปิดประตู

ศาลเจ้ามใิห้นางเข้ามาสร้างความวุ่นวายกบัเขาอกี

“ข้าจะจดจ�าท่านไว้ในใจนะเจ้าคะ ท่านยาจก” ดรุณนี้อยตะโกนเข้าไป 

แต่ไร้ซึ่งเสยีงตอบกลบัมา

เพยีงครูเ่ดยีวมู่สาวเย่ากเ็หน็มอืปราบเจยีงหลนุและเจ้าหน้าที่ราวสบิคน

เดินเข้ามาในบริเวณศาลเจ้าร้าง ทั้งสองฝ่ายต่างดีใจที่ได้เจอกัน การไถ่ถาม

เหตุการณ์ความเป็นไปจึงเกิดขึ้นในเวลาต่อมา แล้วมือปราบเจียงหลุนก็พัง

ประตูเข้าไปเพื่อจับตัวโจรปล้นสวาท ซึ่งมันยังคงนอนแน่นิ่งกับพื้น มีเพียง

ยาจกหนุ่มน้อยปากร้ายเท่านั้นที่หายตวัไปอย่างไร้ร่องรอย
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ข่ำวโจรปล้นสวำทลกัพำตวัมูส่ำวเย่ำไปท�ำเอำทกุคนในหอรื่นรมย์แตก

ตื่น ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ดรุณีน้อยมู่สาวเย่าคงไม่พ้นต้องราคีก็ 

คราวนี้ เหลาป่านร้องไห้เสยีอกเสยีใจ คร�่าครวญราวกบัจะขาดใจตาย

“อุตส่าห์เลี้ยงดูมาตั้งแต่แบเบาะ หวังจะให้เป็นหญิงงามอันดับหนึ่งใน

ลั่วหยาง หมดสิ้นแล้วขมุทรพัย์มหาศาลของข้า ท�าไมฟ้าต้องกลั่นแกล้งข้าเยี่ยง

นี้ ท�าให้ข้าเสยีเงนิเสยีทองเลี้ยงดูนางไปโดยสูญเปล่า ใครเล่าจะรบัผดิชอบ”

“เหลาป่าน ท่านกเ็กนิไปนะ แทนที่จะเป็นห่วงเป็นใยในความปลอดภยั

ของสาวเย่า กลับมานั่งตีโพยตีพายเสียดายเงินทองของจอมปลอมเช่นนี้”  

หลนิเมี่ยวซนิต่อว่า

“ของจอมปลอมอะไร ทกุวนันี้หอรื่นรมย์อยูไ่ด้กเ็พราะเงนิทองที่เจ้าพดู

มาทั้งนั้น” แม่เล้าแห่งหอคณกิาอนัดบัหนึ่งแย้ง 

หลนิเมี่ยวซนิเป็นห่วงมู่สาวเย่าเกนิกว่าจะมาโต้เถยีงกบัเหลาป่าน นาง

เฝ้าภาวนาในใจให้สาวเย่าของนางปลอดภยั และแล้วค�าอธษิฐานของนางกเ็ป็น

จรงิ เมื่อมอืปราบเจยีงหลุนพามู่สาวเย่ากลบัมายงัหอรื่นรมย์

“สาวเย่า!” ทุกคนร้องตะโกนอย่างดใีจ เหลาป่านเป็นคนแรกที่วิ่งเข้าไป

หาเดก็น้อยทั้งๆ ที่นางรูปร่างท้วมน่าจะเคลื่อนไหวช้าแต่กลบัรวดเรว็กว่าผู้ใด 

สิ่งที่นางท�าอนัดบัแรกมใิช่การซกัถาม แต่เป็นการถลกแขนเสื้อมู่สาวเย่าเพื่อดู

แต้มพรหมจรรย์13 ซึ่งนางแต้มไว้บนท้องแขนตรงบรเิวณข้อมอืของมู่สาวเย่า

ตั้งแต่ยงัเป็นทารก

“เฮ้อ ค่อยยังชั่ว” เหลาป่านถอนหายใจเฮือกด้วยความโล่งอก ก่อน

ยกมือไหว้ปลกๆ “ขอบคุณฟ้าดิน ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ลูกมิต้อง 

สูญเสยีทรพัย์แล้ว”

มอืปราบเจยีงหลุน หลนิเมี่ยวซนิ และคนอื่นๆ ในหอรื่นรมย์ต่างส่าย

หน้าในความเห็นแก่เงินของแม่เล้า ทุกอย่างดูเหมือนจะเข้าสู่ภาวะปกติเช่น 

ทุกวัน ทว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นเหลาป่านกลับเรียกตัวชุนจื่อมาพบเพื่อขับไล่เขา 

ออกจากหอรื่นรมย์โทษฐานที่ไม่ดูแลมู่สาวเย่าให้ดี
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“ได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยเหลาป่าน ข้าผิดไปแล้ว อย่าขับไล่ข้าเลย” 

เด็กหนุ่มอ้อนวอนเสียงดังขณะที่ถูกบ่าวรับใช้คนอื่นจับตัวถูลู่ถูกังไปตามทาง

แล้วโดนโยนออกนอกประตูหอรื่นรมย์

“พี่ชุนจื่อ” มู่สาวเย่าได้ยนิเสยีงร้องตะโกนของสหายสนทิกว็ิ่งออกจาก

ห้องนอนมายงัหน้าประตู แต่บ่าวรบัใช้กลบัจบันางไว้มใิห้ออกไปหาเดก็หนุ่ม

“สาวเย่า สาวเย่า ช่วยข้าด้วย”

13 แต้มพรหมจรรย์ หรอืโส่วกงซา (守宫砂) คอืการแต้มจดุแดงพรหมจรรย์ที่ข้อมอืของ

หญงิสาวเพื่อเป็นเครื่องหมายของการรกัษาความบรสิุทธิ์ ตามบนัทกึ ‘ป๋ออู้จื้อ’ (博物志) 

ในสมยัจิ้น กล่าวว่าหากใช้สารซนินาบาร์ (แร่ชนดิหนึ่งมสีแีดง) เลี้ยงตุก๊แก ตุก๊แกจะเปลี่ยน

ส ีและหากป้อนแร่ซนินาบาร์จนครบ 7 ชั่ง (ประมาณ 3.5 กโิลกรมั) แล้วเอาตุ๊กแกมาต�า 

จากนั้นเอาสแีต้มไปที่แขนของสาวพรหมจรรย์ สแีดงนี้จะไม่หลดุจนกว่าจะเสยีพรหมจรรย์ 

จงึค่อยๆ เลอืนหายไป เป็นที่มาของวธิกีารพสูิจน์ความบรสิทุธ์ของหญงิสาวในสมยัโบราณ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจรงิตามบนัทกึหรอืไม่ ต่อมามธีรรมเนยีมปฏบิตัวิ่า หญงิสาวที่เข้าวงัจะ

แต้มโส่วกงซาไว้ที่ข้อมอื เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งพรหมจรรย์ ในหมู่ชาวบ้านบอกเล่าต่อ

กนัมาว่าโส่วกงซาไม่มผีลกบัหญงิที่มสีามแีล้ว



สำม
กำรหำยตัวไปของชุนจื่อ

“สำวเย่ำ! สำวเย่ำ ช่วยข้ำด้วย! ช่วยขอร้องเหลำป่ำนให้ข้ำด้วย”

เสียงร้องตะโกนของชุนจื่อที่อ้อนวอนอยู่นอกประตูท�าให้มู ่สาวเย่า

กระวนกระวายใจ แต่นางถกูบ่าวรบัใช้รูปร่างสงูใหญ่ถงึสองคนจบัแขนทั้งสอง

ข้างไว้มใิห้ออกไปหาเดก็หนุม่ จนกระทั่งบ่าวอกีสองคนที่โยนชนุจื่อออกไปเดนิ

กลบัเข้ามาในหอและลั่นดาลประตูบานใหญ่ด้วยกลอนสลกัไม้

“ปล่อยข้า ข้าจะไปหาท่านแม่” มู่สาวเย่าตวาดบรุษุทั้งสองคนที่จบัตวันาง

ไว้ พวกเขาจ�าต้องปล่อยนาง เพราะอย่างไรเสียมู่สาวเย่าก็เป็นไข่ในหินของ 

เหลาป่านผู้มีอ�านาจสูงสุดในหอรื่นรมย์ การขดัใจดรุณนี้อยจงึเป็นเรื่องมคิวร

ท�าอย่างยิ่ง เพราะมนัอาจน�ามาซึ่งการถูกไล่ออกจากหอคณกิาแห่งนี้

มู่สาวเย่าวิ่งไปยังห้องนอนของเหลาป่าน ในขณะที่หลินเมี่ยวซินก็เป็น

ห่วงเป็นใยชุนจื่อเช่นเดยีวกนั จงึตามดรุณนี้อยไปด้วยอกีคน เมื่อมาถงึหน้า

ห้องมู่สาวเย่ากร็้องเรยีกสตรทีี่อยู่ในห้อง

“ท่านแม่ ท่านแม่ ได้โปรดอย่าไล่พี่ชุนจื่อไปเลย”

เหลาป่านร่างท้วมเดนิอุย้อ้ายมาเปิดประตเูพื่อต่อว่ามูส่าวเย่า “เจ้าชนุจื่อ 

มนัท�าให้เจ้าโดนโจรฉุดไป เจ้ายงัจะมาขอร้องแทนมนัอกีร”ึ
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“ท่านแม่ พี่ชนุจื่อไม่ได้ท�าให้ข้าโดนฉดุ แต่เพราะข้าไม่ระวงัตวัเองจงึถกู

โจรจบัตวัไป และข้ากไ็ม่ได้เป็นอะไรแล้ว ไยท่านต้องท�าโทษพี่ชุนจื่อด้วยการ

ไล่พี่ชนุจื่อออกจากหอด้วยเล่าเจ้าคะ” มูส่าวเย่าย้อนถามมารดาบญุธรรมอย่าง

ใจเยน็

“นั่นสิ เหลาป่าน ท่านน่าจะเห็นแก่ที่ชุนจื่อคอยดูแลสาวเย่ามาตั้งแต่

แบเบาะ โดยเฉพาะในยามค�่าคนืที่พวกเราต่างต้องรบัแขก อกีอย่าง... ในหอเรา 

กม็แีต่ชุนจื่อเท่านั้นที่เป็นเพื่อนเล่นกบัสาวเย่า จะว่าไปเขากเ็หมอืนองครกัษ์ที่

คอยพิทักษ์ดรุณีน้อยของพวกเรา เหตุใดท่านจึงขับไล่คนที่เป็นทั้งสหายและ

องครกัษ์ของสาวเย่าล่ะ”

“เจ้าทั้งสองคนหยุดพูดเลย ข้าตัดสินใจแล้วจะไม่เปลี่ยนใจเด็ดขาด” 

เหลาป่านยื่นค�าขาดเสยีงหนกัแน่น

มูส่าวเย่าคุกเข่าลงกบัพื้นทนัท ีและประกาศอย่างเดด็เดี่ยวเช่นกนั “หาก

ท่านแม่ไม่เปลี่ยนใจ ข้ากจ็ะไม่ลุกจากตรงนี้”

“เจ้า!” เหลาป่านถึงกับพูดไม่ออก ถ้าเป็นหญิงคณิกาคนอื่นนางคงไม่

ไยดแีละปล่อยให้นั่งคกุเข่าไปจนตายแน่นอน แต่นี่เป็นดรณุน้ีอยที่นางคาดหวงั

จะให้เป็นหญงิคณกิาผูเ้รยีกทรพัย์มหาศาลจากบรุษุทั่วหล้า ร่างกายนางจงึเป็น

สิ่งส�าคญัเหนอือื่นใด

“ท่านแม่อาจไม่สนใจว่าเข่าข้าจะด้านเป็นรอยช�้า หรอือาจมยีงุหรอืแมลง

มากดัจนผวิเนยีนขาวของข้าเป็นรอยแผลเป็น หรอืไม่ข้ากต็ากแดดตากลมจน

ไม่สบายหนกัอาจถงึขั้นล้มป่วยจนตายไป ท่านแม่กค็งไม่ไยดตี่อข้า ปล่อยให้

ข้าคุกเข่าอยู่เช่นนี้ใช่หรอืไม่”

หลินเมี่ยวซินอมยิ้มให้แก่ความเจ้าเล่ห์ของมู่สาวเย่าที่ใช้จุดอ่อนของ

เหลาป่านมาต่อรองกบันาง ซึ่งสตรร่ีางท้วมกร็ูด้ว่ีาถ้ามาไม้นี้นางจะต้องยอมแพ้

อย่างแน่นอน

“กไ็ด้ ครั้งนี้ข้าจะยอมให้สกัครั้ง แต่ถ้าเจ้าถูกบุรุษแตะเนื้อต้องตวัก่อน

วนัปักปิ่นเมื่อไร ข้าจะท�าโทษชุนจื่อให้หลาบจ�าเลยทเีดยีว” เหลาป่านลั่นวาจา 
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ก่อนพยุงตวัมู่สาวเย่าให้ลุกขึ้น

“ขอบคุณท่านแม่มากเจ้าค่ะ ข้าจะระวงัตวัมใิห้บุรุษมาแตะเนื้อต้องตวั

เดด็ขาด”

“ดีแล้ว” สตรีร่างท้วมพยักหน้าพอใจ แล้วหันไปเอ่ยกับหญิงคณิกา

อนัดบัหนึ่ง “เมี่ยวซนิ เจ้าลงไปบอกบ่าวรบัใช้ให้เปิดประตูให้ชุนจื่อเข้ามา และ

แจ้งเรื่องที่ข้าพูดเมื่อกี้กบัเจ้าเดก็หนุ่มนั่นด้วย”

“ได้” หลนิเมี่ยวซนิรบัค�า ก่อนจงูมอืมูส่าวเย่าลงบนัไดไปข้างล่างเพื่อไป

บอกเหล่าบ่าวรบัใช้ตามค�าสั่งเหลาป่าน ชนุจื่อได้กลบัเข้ามาท�างานในหอรื่นรมย์

ในฐานะบ่าวรบัใช้ผู้ตดิตามมู่สาวเย่าเหมอืนเช่นเดมิ ดูเหมอืนความสงบสุขจะ

กลบัคนืมาอกีครั้ง ทว่าความงดงามน่ารกัของมูส่าวเย่ากก่็อปัญหาขึ้นอกีจนได้

ยามซว1ี4 เป็นเวลาที่หอรื่นรมย์เปิดให้บรกิาร ตามหมู่ตกึต่างๆ เนอืง

แน่นด้วยบรุุษผูพ้สิมยัในอสิตร ีโดยเฉพาะตกึผเีสื้อซึ่งเป็นสถานที่ชมการแสดง

ร่ายร�าการดนตรีของหลินเมี่ยวซินผู้เป็นหญิงคณิกาอันดับหนึ่งในหอรื่นรมย์ 

เสยีงขลุย่สอดประสานกบัเสยีงกูเ่จงิและระฆงัดงัแว่วเข้ามาถงึในสวนด้านหลงั

หมู่ตกึ ซึ่งมู่สาวเย่าก�าลงันั่งอ่านหนงัสอือยู่กบัชุนจื่อ

“เจ้าได้ยนิเสยีงดนตรทีี่ดงัอยูน่ี่หรอืไม่” จู่ๆ  ชนุจื่อกถ็ามขึ้นมา มูส่าวเย่า

เงยหน้าจากหนงัสอืแล้วตอบกลบัเสยีงใส

“ได้ยินเจ้าค่ะ พี่ชุนจื่อจะถามข้าว่า พี่เมี่ยวซินบรรเลงดนตรีสมัยไหน

อยู่ใช่หรอืไม่”

“เจ้ารู้ใจข้าจรงิๆ ข้าตั้งใจจะถามเช่นนั้นละ แต่ดูเจ้าคงจะรู้ค�าตอบดอียู่

แล้ว”

“ใช่เจ้าค่ะ พี่เมี่ยวซนิบรรเลงดนตรสีมยัจ้านกั๋วด้วยกู่เจงิ ซึ่งเป็นเครื่อง

ดนตรทีี่เริ่มเล่นกนัในสมยัจ้านกั๋วเช่นกนั” มู่สาวเย่าตอบได้อย่างฉะฉาน

“เครื่องดนตรแีบ่งออกเป็นกี่ชนดิ” ชุนจื่อยงัถามต่อ

14 เวลาตั้งแต่ 19.00 น. - 20.59 น.
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“ชาวฮั่นแบ่งประเภทของเครื่องดนตรตีามลกัษณะของวสัดทุี่ใช้ท�าเครื่อง

ดนตรนีั้นๆ แบ่งออกเป็นแปดชนดิคอื หนึ่งไม้ สองหนงั สามไม้ไผ่ สี่โลหะ ห้า

น�้าเต้า หกหนิ เจด็ดนิ และแปดเส้นไหมเจ้าค่ะ”

“เก่งมากสาวเย่า พี่เมี่ยวซนิคงจะสอนเจ้าสนิะ”

“ใช่เจ้าค่ะ พี่เมี่ยวซนิสอนข้าทั้งเรื่องอกัษร การร่ายร�า การดนตร ีและ

มารยาท แต่สิ่งที่พี่เมี่ยวซินไม่สอนเด็ดขาดทั้งๆ ที่ท่านแม่ก�าชับให้สอนนัก 

สอนหนา แต่พี่เมี่ยวซนิกไ็ม่สอนสกัท ีท�าให้ท่านแม่โกรธมาก และขู่ว่าจะส่งข้า

ไปเรยีนกบัพี่สาวในหอคนอื่น”

“เรื่องที่เหลาป่านอยากให้สอนก็คงไม่พ้นเรื่องเสน่ห์หญิงงามที่ท�าให้ 

ตราตรงึใจชายละส”ิ ชุนจื่อเดาได้ตรงเผง มู่สาวเย่าหวัเราะคกิ ก่อนเอื้อมมอื

ไปหยบิสมุดเล่มหนึ่งจากในกองหนงัสอืเบื้องหน้า

“พี่เมี่ยวซินมิได้สอนข้าเรื่องนั้น แต่นางกลับยื่นสมุดเล่มนี้มาให้แทน” 

มู่สาวเย่าส่งสมุดให้เดก็หนุ่มดู อกีฝ่ายกลบัต้องตกใจกึ่งประหลาดใจเมื่อเหน็

ว่ามนัเป็นสมุดอะไร

“สมุดบันทึกของหลินต้าเทียน! นี่มันเป็นของอดีตอัครเสนาบดีที่ถูก

กล่าวหาว่าเป็นกบฏและถูกเนรเทศไปชายแดนเมื่อสบิสองปีก่อนนี่ ท�าไมสมุด

เล่มนี้มาอยู่กบัเจ้าล่ะ”

“พี่เมี่ยวซนิบอกข้าว่า นางคอืลูกสาวของหลนิต้าเทยีน ครอบครวันาง

ถูกใส่ร้ายจนบดิาถูกเนรเทศ และสตรใีนครอบครวักถ็ูกส่งมาหอคณกิา ซึ่งพี่

เมี่ยวซนิกเ็ป็นหนึ่งในนั้น นางจงึต้องอยูใ่นหอคณกิาชั่วชวีติ นางบอกว่าท่านพ่อ

ของนางบนัทกึประสบการณ์ ความรู ้การอ่านใจคน รวมทั้งเรื่องราวในวงัหลวง

ไว้ในสมุดเล่มนี้ มนัจงึน่าจะมปีระโยชน์กบัข้า นางจงึมอบสมุดเล่มนี้ให้ข้า แต่

นางก�าชบัมใิห้ข้าเอาออกมาให้ใครเหน็”

“แน่นอนส ิถ้าใครมาเหน็เข้าต้องหาว่าเจ้าเป็นพวกกบฏแน่ แต่ท�าไมเจา้

เอามาให้ข้าดูล่ะ” ชุนจื่อสงสยั

“เพราะในใต้หล้านี้ นอกจากพี่เมี่ยวซนิแล้ว กม็พีี่ชนุจื่อเท่านั้นที่จะไม่มี
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วนัท�าร้ายข้า ต่อให้พี่ล�าบากแค่ไหนพี่กไ็ม่มวีนัหกัหลงัข้าแน่นอน” มู่สาวเย่ายิ้ม

สดใส นยัน์ตากลมโตเป็นประกายระยบิระยบั เมื่อแสงโคมไฟจากหมู่ตกึส่อง

มากระทบ ชุนจื่อมองดวงหน้างดงามน่ารกัตรงหน้าแล้วบอกกบัตวัเองว่า ต่อ

ให้เหลือเพียงเขากับนางในแผ่นดินที่ยังมีชีวิตอยู่ เขาก็จะไม่มีวันท�าร้ายดรุณี

น้อยผู้นี้เดด็ขาด

“เจ้าเตบิโตในหอคณกิา โตขึ้นกค็งมชีวีติไม่ต่างจากพี่เมี่ยวซนิหรอืหญงิ

คณกิาคนอื่น เจ้าจะเรยีนรู้สิ่งต่างๆ มากมายไปท�าไม” ชุนจื่อสงสยัอกี

มู่สาวเย่ายิ้มน้อยๆ กล่าวอย่างสดใส “ในวยัเยาว์ข้ามอิาจก�าหนดชวีติ

ตวัเองได้ เมื่อฟ้าก�าหนดให้ข้าเตบิโตในหอรื่นรมย์ ข้าจงึมอิาจฝ่าฝืน แต่ข้ามี

ความฝันอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคอือยากเป็นผู้ผดุงความยตุธิรรม ช่วยเหลอืผูย้ากไร้ 

และท�าให้คนทั่วหล้าอยูอ่ย่างสงบสุข ดงันั้นเพื่อให้ความฝันเป็นจรงิ สกัวนัหนึ่ง

ข้าจะต้องออกจากหอรื่นรมย์นี้ไปท่องยุทธภพให้ได้”

“เจ้าตวัแค่นี้กม็คีวามฝันอนัยิ่งใหญ่” ชุนจื่ออดชื่นชมไม่ได้ “ได้ ข้าจะ

ตดิตามเจ้า คอยพทิกัษ์คุ้มครองช่วยเหลอืเจ้าทุกวถิทีาง จนกว่าความฝันของ

เจ้าจะเป็นจรงิ”

“สญัญานะเจ้าคะ” มูส่าวเย่าชนูิ้วก้อยขึ้นมา ชนุจื่อยกนิ้วตวัเองขึ้นเกี่ยว

ก้อยและให้ค�ามั่นอย่างหนกัแน่น

“ข้าสญัญา”

มูส่าวเย่าเพิ่งสงัเกตเหน็บางอย่างบนศรีษะของชุนจื่อจงึอุทานขึ้นมา “เอ๊ะ 

บนหวัพี่ชุนจื่อมปีานแดงรูปหวัใจด้วยเจ้าค่ะ”

ชุนจื่อยกมอืขึ้นจบัโคนผมที่อยู่เหนอืหน้าผากตนแล้วหวัเราะ “ใช่ บาง

คนก็บอกว่ามันเป็นปานรูปหัวใจ บางคนก็มองเป็นรูปใบโพธิ์ ดีที่มันไม่ใหญ่

มาก ไม่อย่างนั้นคงสะดุดสายตาคนทั่วไปแน่ๆ”

“เปน็ปานแดงตรงโคนผมยงัดกีว่าเป็นแผลเป็นบนมอืเหมอืนของข้านะ

เจ้าคะ ไม่เช่นนั้นคงน่าเกลยีดกว่า” สหีน้ามู่สาวเย่าเศร้าลงเมื่อมองดูรอยแผล

เป็นบนหลงัฝ่ามอืของตน
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“แค่แผลเป็นเลก็ๆ มไิด้ท�าให้ความงามของเจ้าลดน้อยลงเลย” ชุนจื่อ

เผลอพดูสิ่งที่อยู่ในใจออกมา แล้วเจ้าตวักส็ะดุง้กบัความคดิเกนิเลยกว่าพี่น้อง

ของตวัเองจนต้องพูดกลบเกลื่อน “เจ้ารบีอ่านหนงัสอืเถอะ ถ้าพี่เมี่ยวซนิเลกิ

งานเมื่อไร เจ้าต้องไปช่วยพี่เมี่ยวซินขนเครื่องดนตรีมิใช่หรือ เดี๋ยวจะอ่าน 

ไม่จบบทเอาได้นะ”

มูส่าวเย่าพยกัหน้าแล้วหนักลบัไปอ่านหนงัสอืต่อ ฝ่ายชนุจื่อกใ็ช้พดัโบก

ให้ความเยน็และไล่ยงุกบัแมลงแก่นาง จนกระทั่งดรณุน้ีอยเริ่มง่วงและฟบุหลบั

กบัโต๊ะ เดก็หนุ่มมองดวงหน้างดงามไร้ที่ตนิั้นอย่างรกัใคร่ พลางเอื้อมมอืไป

จบัมอืเลก็ๆ ที่มแีผลเป็นขึ้นมาจุมพติเบาๆ ก่อนชะโงกหน้าไปหอมแก้มเนยีน

ใสของมู่สาวเย่าอย่างอดใจไว้ไม่ไหวโดยที่นางไม่รู้สกึตวั

การแตะเนื้อต้องตัวเล็กๆ น้อยๆ ของชุนจื่อคงจะไม่มีใครต�าหนิหาก 

แม่เล้าแห่งหอรื่นรมย์ไม่มองลงมาจากชั้นสองของหมู่ตึก นางมองการกระท�า

ของชุนจื่อด้วยความเดอืดดาล ความไว้วางใจเป็นอนัสิ้นสุดลงในตอนนั้น

“เจ้าเดก็ชุนจื่อ ข้าจะก�าจดัเจ้าด้วยน�้ามอืของสาวเย่าเอง คอยดู”

เช้ำวันรุ่งขึ้นเหลำป่ำนเรียกหำมู่สำวเย่ำตั้งแต่ดวงอำทิตย์เริ่มทอแสง 

ทั้งๆ ที่ปกตแิล้วเจ้าของหอรื่นรมย์จะนอนขี้เซาจนตะวนัส่องบั้นท้ายจงึลุกจาก

ที่นอน แต่เช้าวนันี้มไิด้เป็นเหมอืนเช่นทุกวนั นางตื่นขึ้นมาและใช้บ่าวคนหนึ่ง

ให้ไปตามดรุณีน้อยผู้เป็นบุตรสาวบุญธรรมมาพบ ครั้นมู่สาวเย่ามาถึงก็ต้อง

แปลกใจเมื่อเห็นแม่บุญธรรมหรือเหลาป่านก�าลังวางกระดาษแผ่นหนึ่งลงบน

โต๊ะพร้อมด้วยพู่กนัและชุดฝนหมกึ

“เข้ามาสสิาวเย่า ข้ามอีะไรจะให้เจ้าช่วยหน่อย” เหลาป่านกวกัมอืเรยีก

มู่สาวเย่าที่ยืนอยู่ระหว่างช่องประตู เมื่อถูกเรียกอีกฝ่ายจึงเดินเข้ามาภายใน

ห้องพลางเอ่ยถามแม่บุญธรรม

“ท่านแม่จะให้ข้าเขยีนจดหมายใช่หรอืไม่”

“อุย๊ตาย ลกูแม่ช่างฉลาดยิ่งนกั แค่เหน็กระดาษกบัพูก่นักร็ูแ้ล้ว” เหลา-
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ป่านจบีปากจบีคอชมมู่สาวเย่าไม่ขาดปาก มู่สาวเย่ารอให้นางหยุดพูดจงึบอก

“เพราะท่านแม่ใช้กระดาษซวนจื่อ15 ซึ่งเป็นกระดาษที่ดทีี่สุด สามารถ

ถ่ายทอดความงามของหมกึและสไีด้เตม็ที่ คนส่วนใหญ่จงึมกัใช้เขยีนจดหมาย

หรอืท�าเป็นหนงัสอื ซึ่งท่านแม่น�ากระดาษแผ่นเดยีวมาวาง กบ็่งชดัว่าท่านแม่

จะให้ข้าเขยีนจดหมาย”

“ในเมื่อเจ้ารอบรู้เช่นนี้ แล้วรู้หรือไม่ว่าข้าจะให้เขียนจดหมายถึงใคร” 

เหลาป่านแกล้งถามดรุณนี้อย

“สหายของท่านแม่ ข้ารู้จกัแต่ท่านมอืปราบเจยีงหลุนเท่านั้นเจ้าค่ะ” มู่-

สาวเย่าตอบตามความจรงิ อกีฝ่ายรบีรบัสมอ้างทนัที

“ใช่ๆ ข้าจะให้เจ้าเขยีนจดหมายถงึท่านมอืปราบ นั่งลงส ิแล้วเขยีนตาม

ที่ข้าบอก”

“แต่ลายมือข้าหาสู้พี่เมี่ยวซินได้ไม่ เหตุใดท่านแม่จึงมิเรียกพี่เมี่ยวซิน 

มาเขยีนจดหมายให้ท่านเล่าเจ้าคะ” มู่สาวเย่าสงสยั “ปกตทิ่านแม่กไ็หว้วานพี่

เมี่ยวซนิมใิช่หรอืเจ้าคะ”

“ข้าแค่อยากอวดลายมอืลูกสาวตวัเองให้เป็นที่ประจกัษ์แก่สายตาผู้อื่น

มไิด้หรอื เจ้าจะซกัให้ได้อะไรขึ้นมา”

มู่สาวเย่าโค้งศีรษะลงค�านับ “ข้าขอโทษเจ้าค่ะ ข้ามิได้มีเจตนาท�าให้ 

ท่านแม่ร�าคาญใจ ข้าจะลงมอืเขยีนจดหมายตามที่ท่านบอกเจ้าค่ะ”

ว่าแล้วมู่สาวเย่ากน็ั่งลงบนเก้าอี้กลางห้อง ซึ่งเบื้องหน้าเป็นโต๊ะกลมที่มี

กระดาษและชดุเครื่องเขยีนวางอยู ่สตรร่ีางท้วมเหน็บตุรสาวบญุธรรมยอมท�า

ตามที่บอกโดยไม่มขี้อกงัขาใดๆ อกีกย็ิ้มอย่างพอใจ

“เจ้าเขยีนตามที่ข้าบอกนะ” เหลาป่านกล่าว “กุ้ยฮวาหอมรญัจวนชวน

นกึฝัน เหมนัตฤดูยิ่งสะพรั่งงามจบัตา เชญิท่านพี่ร่วมชื่นชมเคยีงกายา ยาม 

15 กระดาษซวนจื่อเป็น 1 ใน 4 สุดยอดสมบัติจีนที่อยู่ในชุดเครื่องเขียนจีนที่เรียกว่า  

‘เหวนิ ฝัง ซื่อ เป่า’ อนัประกอบด้วย พู่กนั จานหมกึ แท่งหมกึ และกระดาษ
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จื่อมพิานพบมกิลบัเรอืน”

แม้มู่สาวเย่าอยากจะกระเซ้ามารดาว่านี่มิใช่จดหมายธรรมดา แต่เป็น

จดหมายนดัพบของคูร่กัมากกว่า แต่ดรณุน้ีอยกปิ็ดปากมกิล้าพดูใดๆ ออกมา 

เพราะเกรงว่าจะสู่รู้เกินไป และริอ่านกระเซ้าเย้าแหย่ผู้หลักผู้ใหญ่โดยมิเห็น 

แก่หน้าท่าน การสงบปากสงบค�าจงึเป็นสิ่งที่ควรท�าที่สุดในเวลานี้

เหลาป่านอ่านบทกลอนในจดหมายก็พยักหน้าช้าๆ อย่างพึงพอใจ 

“ขอบใจเจ้ามากสาวเย่า ที่เหลอืข้าจดัการเอง เจ้ากลบัไปหาเมี่ยวซนิเถอะ”

“เจ้าค่ะ” มู่สาวเย่าโค้งกายเลก็น้อย ก่อนเดนิออกจากห้องไป เดก็หญงิ

ไม่รู้เลยว่ามารดาบุญธรรมของนางได้เขียนชื่อนางลงไปด้านล่างของบทกลอน

ในกระดาษนัดพบนั้น เหลาป่านพับกระดาษใส่ซองจดหมายสีขาว จากนั้นก็

เรยีกบ่าวรบัใช้ที่เป็นบุรุษเข้ามาในห้อง

“หลังอาหารค�่าวันนี้ เจ้าเอาจดหมายฉบับนี้ไปวางไว้ในห้องนอนของ 

ชุนจื่อ อย่าให้ผู้ใดเหน็เดด็ขาด เข้าใจหรอืไม่”

“ขอรบัเหลาป่าน” บ่าวรบัใช้ยื่นมอืไปรบัจดหมายแล้วสอดมนัเข้าไปใน

อกเสื้อชั้นใน ก่อนเดนิออกจากห้องไปอย่างเงยีบเชยีบ

บ่าวรับใช้ที่ท�างานในหอรื่นรมย์จะได้กินอาหารเย็นก็เมื่อล่วงเลยเข้า 

ยามไฮ่16 ซึ่งพวกเขาเรียกอาหารมื้อนั้นว่าเป็นอาหารค�่ามากกว่า บ่าวรับใช้ที่

เป็นบุรุษทุกคน รวมทั้งเดก็หนุ่มชุนจื่อจะต้องไปกนิอาหาร ณ เรอืนด้านหลงั

แยกต่างหากจากหญงิคณกิาในหอที่มกัจะมอีาหารยกไปให้ถงึในห้องนอน

หลังจากกินมื้อค�่าเสร็จชุนจื่อก็กลับห้องนอนเพื่อเตรียมตัวอาบน�้าและ

เข้านอน แต่เมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องเด็กหนุ่มกลับพบซองจดหมายสีขาว 

ที่มไิด้เขยีนตวัอกัษรใดๆ ไว้บนหน้าซอง เขาจงึดงึจดหมายออกมาเปิดดู

‘กุ้ยฮวาหอมรญัจวนชวนนกึฝัน เหมนัตฤดูยิ่งสะพรั่งงามจบัตา

เชญิท่านพี่ร่วมชื่นชมเคยีงกายา ยามจื่อมพิานพบมกิลบัเรอืน

      มู่สาวเย่า’
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แม้จะนกึแปลกใจที่มู่สาวเย่าเขยีนจดหมายนดัพบผู้ชายเช่นนี้ แต่ด้วย

ความสนทิสนมกท็�าให้ชนุจื่อคดิเข้าข้างตวัเองว่ามูส่าวเย่าคงจะอยากชมกุย้ฮวา

กบัเขา กอปรกบัเจ้าตวัดใีจจนหวัใจเต้นแรงจงึมไิด้คดิระแวดระวงัใดๆ ชุนจื่อ 

รบีอาบน�้าแต่งตวัไปตามนดัเมื่อย่างเข้าสู่ยามจื่อ17

ในจดหมายเอ่ยถงึกุย้ฮวาหรอืต้นหอมหมื่นลี้ที่มอียู่เพยีงต้นเดยีวในเขต

หอรื่นรมย์ ซึ่งปลูกอยู่ทางชายป่าด้านหลงัหมู่ตกึอนัเป็นหน้าผาสูง ชุนจื่อเดนิ

ถอืโคมไฟไปรออยู่ใต้ต้นหอมหมื่นลี้ กลิ่นกุย้ฮวาหอมชื่นใจจนเดก็หนุ่มยงัต้อง

สดูดม แล้วในจงัหวะที่ชนุจื่อยนืคอยมูส่าวเย่าอยูน่ั้น ชายฉกรรจ์ผูส้วมชดุบ่าว

รบัใช้ของหอรื่นรมย์สามคนกใ็ช้ไม้ตกีระหน�่าเข้าที่ร่างผอมเพรยีวของชุนจื่อ

“โอ๊ย!” ชุนจื่อร้องครวญครางออกมา ทั้งเนื้อทั้งตวัถูกรุมซ้อมอย่างไร้

ความปราน ีจนเขานอนนิ่งไป ชายคนหนึ่งจงึพูดขึ้น

“สาวเย่าฝากมาบอกว่า คางคกอย่างเจ้าคดิจะกนิเนื้อห่านฟ้า ฝันไปเถอะ 

ต่อไปอย่ามาให้นางเหน็หน้าอกี” พดูจบชายฉกรรจ์ทั้งสามคนกพ็ยงุร่างบอบช�้า

ของชุนจื่อโยนลงไปในหน้าผา ความมืดท�าให้ทั้งสามคนมองไม่เห็นว่าร่าง 

ชุนจื่อตกลงไปติดกับกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาจากหน้าผา ความเกลียดแค้นเกิดขึ้น

กบัเดก็หนุ่มในบดัดล เขาสบถออกมาอย่างแผ่วเบา

“สาวเย่า เจ้าเตือนข้าดีๆ ก็ได้ ไม่เห็นต้องท�าร้ายข้าปางตายเยี่ยงนี้  

แค้นนี้ต้องช�าระด้วยเลอืดเนื้อของเจ้า... มู่สาวเย่า”

ในขณะที่ชนุจื่อได้รบับำดเจบ็แสนสำหสั ฝ่ำยมู่สำวเย่ำกไ็ปนั่งรอเดก็

หนุ่มอยู่ในห้องนอนของเขา เมื่อชุนจื่อไม่กลบัมาทั้งคนื มู่สาวเย่ากไ็ปปรกึษา

กบัหลนิเมี่ยวซนิในตอนเช้าของวนัรุ่งขึ้น

“พี่ชุนจื่อหายตวัไปเจ้าค่ะ”

16 เวลาตั้งแต่ 21.00 น. - 22.59 น. 
17 เวลาตั้งแต่ 23.00 น. - 24.59 น.
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“ท�าไมจึงคิดเช่นนั้นล่ะ ชุนจื่ออาจจะออกไปท�าธุระข้างนอกก็เป็นได้” 

หลนิเมี่ยวซนิสนันษิฐาน มู่สาวเย่าส่ายศรีษะอย่างแรงจนผมกระจาย

“ข้าสงสยัเรื่องจดหมายที่ท่านแม่ให้เขยีน จงึไปเฝ้าหน้าห้องของท่านแม่

ตอนยามจื่อ แต่ข้ากไ็ม่เหน็ท่านแม่ออกไปไหน และยงัดบัไฟนอนอกีด้วย แต่

คนที่ข้าเหน็กลบัเป็นพี่ชุนจื่อที่เดนิไปทางด้านหลงัหมู่ตกึ”

“เจ้ามองลงมาจากชั้นสองหรอื” หลนิเมี่ยวซนิสงสยั

“ใช่เจ้าค่ะ”

“เจ้าไปท�าอะไรชั้นสอง ไหนเจ้าลองเล่ารายละเอยีดให้ข้าฟังซ”ิ หลนิเมี่ยว- 

ซนิเริ่มสนใจ นางคดิในใจว่าเรื่องนี้น่าจะมอีะไรไม่ชอบมาพากลแน่

“ทา่นแม่ให้ข้าเขยีนจดหมายถงึมอืปราบเจยีงหลนุ ในจดหมายเป็นการ

นดัไปชมกุ้ยฮวาตอนยามจื่อ ข้าสงสยัว่าท่านแม่จะไปตามนดัหรอืไม่จงึแอบไป

ซุ่มดูที่มุมห้องชั้นสอง แต่ท่านแม่ก็มิได้ออกมา แล้วข้าก็เห็นโคมไฟจากด้าน

ล่างจงึชะโงกหน้าไปดูเลยรู้ว่าเป็นพี่ชุนจื่อ ข้าสงสยัว่าพี่ชุนจื่อไปที่ใด จงึไปดกั

รอถามที่ห้องนอนของพี่ชุนจื่อ แต่เขากไ็ม่กลบัมา... ข้าเกรงว่าพี่ชุนจื่อจะเป็น

อะไรไป”

“ท�าไมเจ้าคดิในแง่ร้ายเช่นนั้นเล่า”

“เพราะต้นกุ้ยฮวาอยู่ด้านหลังหมู่ตึกซึ่งเป็นทางที่พี่ชุนจื่อไป แล้วก่อน

หน้านั้นท่านแม่กอ็ยากจะขบัไล่พี่ชุนจื่อไปด้วย ท่านแม่อาจจะจงใจให้ข้าเขยีน

จดหมายนัดพบเพื่อล่อให้พี่ชุนจื่อไปพบ แล้วขับไล่พี่ชุนจื่อไปโดยที่ข้าไม่รู ้

ก็เป็นได้ หากพี่ชุนจื่อมิยอมไป ข้าเกรงว่าจะมีการลงไม้ลงมือขึ้นมา” สีหน้า 

มู่สาวเย่าสลดเศร้า มคีวามวติกกงัวลในแววตากลมโตของดรุณนี้อย

หลินเมี่ยวซินเอื้อมมือไปลูบแก้มเนียนใสของมู่สาวเย่าพลางเอ่ยก�าชับ 

“เจ้าอย่าเอ่ยเรื่องนี้ให้ใครฟังเดด็ขาด ต่อให้ชนุจื่อหายตวัไปจรงิ เจ้ากต้็องท�าใจ 

เพราะหากเหลาป่านโกรธเจ้าขึ้นมา หอรื่นรมย์แห่งนี้จะกลายเป็นนรกส�าหรับ

เจ้า”

“พี่เมี่ยวซินหมายความเยี่ยงไร จะให้ข้านิ่งเฉยต่อการหายตัวไปของพี่



38
โบตั๋นเลือดมังกร

ชุนจื่อหรอืเจ้าคะ”

“ใช่ นั่นเป็นวธิทีี่ดทีี่สุดส�าหรบัเจ้าแล้ว หากเจ้ายงัอยู่ที่นี่” หลนิเมี่ยวซนิ 

กล่าวเสยีงหนกั

มู่สาวเย่าส่ายหน้าช้าๆ “โตขึ้นข้าจะต้องออกไปจากที่นี่ และข้าจะตาม

หาพี่ชุนจื่อให้เจอ ไม่ว่าจะล�าบากแค่ไหนกต็าม”

หลินเมี่ยวซินมองสายตาที่มุ่งมั่นของดรุณีน้อยแล้วก็อดหวั่นใจมิได้  

มู่สาวเย่ามิใช่เด็กน้อยหน้าตาธรรมดา แต่นางเป็นหยกชั้นเลิศของหอรื่นรมย์

เลยทเีดยีว เหลาป่านมหีรอืจะปล่อยนางออกจากหอคณกิาแห่งนี้งา่ยๆ คงเป็น

ได้เพยีงความหวงัลมๆ แล้งๆ ของมู่สาวเย่าเท่านั้น หลนิเมี่ยวซนิคดิ



สี่
พิธีปักปิ่นที่แสนวุ่นวำย

ฤดูหนำวผ่ำนไปห้ำรอบ เมืองลั่วหยำงยังคงคึกคักด้วยผู้คนที่ท�ำ 

การค้าและเหล่าจอมยุทธ์ที่เดินทางมายังเมืองหลวงแห่งนี้ แต่ในวันนี้กลับมี

ผู้คนจากต่างเมืองทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้ามายังเมืองลั่วหยางจนดูเนืองแน่น

มากกว่าปกต ิ สิ่งที่ดงึดูดพวกเขาหาใช่เทศกาลวนัส�าคญัใดๆ ไม่ แต่เป็นพธิี 

ปักป่ินของเดก็สาวนางหนึ่ง ผูซ้ึ่งบรุษุทั่วหล้าต่างเล่าลอืถงึความงดงามของนาง

ว่าเป็นดั่งดวงใจของมหาบุรุษทั้งหลาย

ท่ามกลางผูค้นมากมาย มบีรุษุผูห้นึ่งดโูดดเด่นด้วยรปูโฉมที่งดงามเกนิ

สตรีเดินถือพัดมาตามทางเดินในใจกลางตลาด โดยมีสาวใช้หน้าตาแฉล้ม 

แช่มช้อยตามหลังมาติดๆ ซึ่งทั้งสองกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนที่ผ่านไปมา

มิใช่น้อย บุรุษรูปงามเดินแวะเข้าไปที่ร้านเครื่องประดับข้างทางเพื่อเลือกดู 

ต่างหูส�าหรบัสตรี

“ตาแก่ จะไปไหน” เสยีงหนึ่งตะโกนขึ้นหลงัแผงเครื่องประดบั ท�าให้

บุรุษรูปงามเงยหน้าขึ้นมอง สตรีร่างอ้วนก�าลังดึงหูชายวัยกลางคนที่ท�าหน้า

เหยเกด้วยความเจบ็ปวด

“ข้าแค่จะไปดมููส่าวเย่าปักป่ินเท่านั้น ไม่ได้ไปเที่ยวหอคณกิาเสยีหน่อย” 
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ชายผู้เป็นสามพียายามอธบิาย

“อะไรกม็ูส่าวเย่า มูส่าวเย่า นางเป็นลกูสาวเจ้าหรอือย่างไร” สตรร่ีางอ้วน 

เดอืดดาล

“เจ้าก็เห็นนางมาตั้งแต่เล็กๆ และนางก็เป็นลูกค้าประจ�าของพวกเรา  

วนันี้นางท�าพธิปีักปิ่น18 เรากค็วรไปร่วมยนิดกีบันางมใิช่หรอื” ผู้เป็นสามแีย้ง

“พิธีปักปิ่นอะไร โตจนอายุสิบเจ็ดแล้วเพิ่งจะมาปักปิ่นเนี่ยนะ นาง 

แม่เล้าอ้วนนั่นจงใจอวดโฉมเดก็นั่นเพื่อเรยีกลูกค้ามากกว่า”

“อย่างไรกช็่าง ข้าจะไปซะอย่าง” ว่าแล้วสามรี่างผอมกป็ัดแขนอวบของ

ภรรยาที่ดงึหูอยู่ออกไปอย่างแรง แล้ววิ่งด้วยความรวดเรว็หายเข้าไปในฝูงชน 

ปล่อยให้ภรรยาร่างอ้วนโกรธกระฟัดกระเฟียดอยู่หลงัแผงขายของ

“มู่สาวเย่าคนนี้เป็นใครกันหรือเถ้าแก่เนี้ย” บุรุษรูปงามถามแม่ค้าร่าง

อ้วน อกีฝ่ายสะดุ้งเลก็น้อย ก่อนจะรบีหนัมาพูดคุยกบัลูกค้าหน้าร้านทนัที

“นางเป็นเดก็ในหอรื่นรมย์ วนันี้เป็นวนัปักปิ่นของนาง แต่กน็ะ โตจน

เป็นสาวแล้วเพิ่งจะมาปักป่ิน ช่างไม่รูจ้กัขนบธรรมเนยีมเอาเสยีเลย” แม่ค้าร่าง

อ้วนค่อนแคะ “ถงึนางจะสวยกเ็ถอะ แต่กเ็ป็นได้แค่หญงิคณกิาเท่านั้น นอกจาก

รปูร่างหน้าตาดแีล้วกไ็ม่มอีะไรให้น่าชื่นชมสกัอย่าง ท่านกอ็ย่าไปหลงเสน่ห์นาง

เข้าล่ะ”

บรุษุรปูงามยิ้มน้อยๆ พลางเอื้อมมอืไปหยบิต่างหคููห่นึ่งส่งให้แม่ค้า “ข้า

ซื้ออนันี้”

“อุ๊ย! ท่านตาแหลมมาก อนันี้เป็นต่างหูหยก เหมาะส�าหรบัคนรกัมาก 

แต่ราคาอาจจะแพงสกันดินะเจ้าคะ” แม่ค้าหยั่งเชงิถามลูกค้ารูปงาม

18 พธิปีักปิ่น เป็นพธิทีี่แสดงว่าเดก็หญงิเข้าสู่วยัสาว การก้าวเข้าสู่ขวบปีที่สบิห้า นบัเป็น

หนึ่งในช่วงเวลาที่ส�าคญัมากที่สดุในชวีติของเดก็หญงิชาวจนี ด้วยถอืกนัว่าช่วงเวลาวยัเดก็

ของเดก็หญงิผูน้ั้นได้สิ้นสุดลง และเธอได้ก้าวเข้าสู่วยัสาวโดยสมบรูณ์ จากนี้เป็นต้นไปเธอ

จะต้องปฏบิตัติวัและได้รบัการปฏบิตัจิากผู้อื่นในแบบผู้ใหญ่



พยัคฆ์ขาว
41

“แพงเท่าไรข้ากจ็ะซื้อ”

ค�าตอบของเขาท�าเอาแม่ค้าเครื่องประดับดีใจสุดขีด รีบหยิบกล่องใบ

เลก็มาใส่ต่างหแูล้วบอกราคากบัอกีฝ่าย ซึ่งเขากม็ไิด้ต่อรองราคาใดๆ ยอมจ่าย

ด้วยราคาที่แพงนั้น เมื่อเดินออกจากร้านเครื่องประดับบุรุษรูปงามก็ส่งกล่อง

ใส่ต่างหูให้สาวใช้ที่ตดิตามมา

“ข้าให้เจ้า”

“ขอบพระทัยเพคะ แล้วองค์... เอ่อ... คุณชายจะไปที่ใดต่อเจ้าคะ”  

สาวใช้รีบเปลี่ยนค�าสรรพนามเมื่อถูกมองด้วยสายตาดุ อีกฝ่ายคลี่พัดในมือ

แล้วโบกไปมา

“ใครๆ ต่างก็เอ่ยถึงสตรีโฉมงามมู่สาวเย่ากันนัก ไยพวกเราไม่ไป 

ยลโฉมนางกนัสกัครั้งเล่า” ว่าแล้วบุรุษรูปงามกม็ุ่งหน้าสู่หอรื่นรมย์

บริเวณโดยรอบของหอรื่นรมย์โอบล้อมด้วยหมู่ตึกต่างๆ ใจกลางหอ

เป็นพื้นที่ว่างซึ่งบดันี้ได้ตั้งปะร�าพธิแีบบยกพื้นขึ้นมาแต่ไร้หลงัคา เพื่อให้แขก

ผู้มาร่วมงานได้ชมพิธีปักปิ่นของสาวงามอันดับหนึ่งในใต้หล้าได้อย่างเต็มตา 

เมื่อบรุุษรูปงามกบัสาวใช้มาถงึหน้าประตทูางเข้าหอรื่นรมย์ กพ็บบรุษุมากมาย

ยนือออยู่เตม็พื้นที่ โดยมชีายโพกผ้าสเีขยีวสองคนยกมอืขึ้นขวางกั้นพวกเขา

มใิห้เข้าไปด้านใน

“ข้างในเตม็หมดแล้ว เหลอืแต่เก้าอี้บนชั้นพเิศษเพยีงสองที่เท่านั้น ถ้า

อยากเข้าไปนั่งกเ็สนอราคามา ใครเสนอราคาสูงที่สุดกจ็ะได้เข้าไปนั่ง” หนึ่งใน

สองบุรุษโพกผ้าสเีขยีวประกาศเสยีงดงั

“หนึ่งต�าลงึทอง” ชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นมา แล้วการประมลูเพื่อแย่งเก้าอี้

บนชั้นพเิศษกด็�าเนนิไปอย่างดุเดอืด

“ห้าพันต�าลึงทอง” เสียงของสาวใช้ที่เสนอราคาประมูลได้สร้างความ 

ตกตะลึงให้แก่บุรุษในที่นั้น เพราะมันเป็นราคาประมูลอันสูงลิ่วจนยากจะมี 

บุรุษคนใดเสนอราคาสูงกว่านี้ได้

“เหลอือกีหนึ่งที่ เริ่มประมูลได้” ชายโพกผ้าสเีขยีวประกาศอกีครั้ง ทวา่
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สาวใช้คนเดมิกลบัค้านเสยีงดงั

“ข้าต้องการทั้งสองที่”

“แม่นางต้องจ่ายหนึ่งหมื่นต�าลงึทองส�าหรบัสองที่นะ” ชายโพกผ้าสเีขยีว

ถามย�้า “แม่นางแน่ใจนะว่าจะจ่ายได้”

สาวใชแ้รกรุน่ล้วงเอาตั๋วเงนิหนึ่งหมื่นต�าลงึทองจากในอกเสื้อสง่ให้ชาย

โพกผ้าสเีขยีวคนนั้นแล้วย้อนถาม “แค่นี้พอจะให้คุณชายข้ากบัตวัข้าเข้าไปได้

หรอืไม่”

ชายโพกผ้าสเีขยีวทั้งสองคนมองดตูั๋วเงนิในมอือย่างตกตะลงึ ก่อนโค้ง

กายพาบุรุษรูปงามกบัสาวใช้เข้าไปด้านใน ประตูทางเข้าหอรื่นรมย์ถูกปิดสนทิ 

ท่ามกลางเสียงโอดครวญด้วยความผิดหวังของเหล่าบุรุษที่ต้องการยลโฉม 

มู่สาวเย่า

เก้าอี้นั่งพิเศษสองที่ถูกจัดไว้บนชั้นสองของตึกผีเสื้อ ซึ่งเป็นสถานที่ 

ใกล้กับปะร�าพิธีมากที่สุด สามารถมองเห็นบุคคลบนปะร�าพิธีได้อย่างชัดเจน 

บุรุษรูปงามมองดูแขกที่นั่งอยู่บนชั้นพิเศษแล้วยิ้มมุมปาก เขามิได้เอื้อนเอ่ย 

สิ่งใด แต่สาวใช้กลบัเอ่ยในสิ่งที่เขาคดิออกมา นางชะโงกหน้ามากระซบิข้างหเูขา

“มู่สาวเย่าผู้นี้ไม่ธรรมดาจริงๆ แม้แต่รองแม่ทัพหานอี้ อัครเสนาบด ี

จงหยาง หรอืแม้แต่เจ้ายุทธภพเอวี้ยนคายกย็งัมาร่วมพธิปีักปิ่นของนาง กบั

แค่หญงิคณกิานางหนึ่งกลบัมบีรุษุผูย้ิ่งใหญ่มาสนใจได้มากขนาดนี้ อยากรูน้กั

นางจะงดงามสมค�าเล่าลอืหรอืไม่”

“ข้าก็อยากเห็นเช่นกัน” บุรุษรูปงามเอ่ย พลางหันไปมองบนปะร�าพิธี 

ซึ่งเหลาป่านร่างท้วมเดินออกมายืนตรงกลาง นางสูดลมเข้าปอดก่อนตะเบ็ง

เสยีงสุดแรงเกดิราวกบักลวัจะได้ยนิไม่ทั่วถงึ

“ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมพิธีปักปิ่นของมู่สาวเย่าบุตรีของข้า อันที่

จริงนางควรจะปักปิ่นตั้งแต่เมื่อสองปีก่อน แต่เนื่องจากเมืองลั่วหยางเกิดภัย

แล้งทั้งสองปีท�าให้ข้าตัดสินใจชะลอพิธีปักปิ่นไว้ก่อน จนกระทั่งวันนี้ซึ่งเป็น

ฤกษ์งามยามด.ี..”
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“เกดิภยัแล้งเกี่ยวอะไรกบัท�าพธิปีักปิ่น น่าขนัจรงิๆ” สาวใช้แอบเหนบ็

เบาๆ ก่อนฟังแม่เล้าแห่งหอรื่นรมย์พูดต่อ

“เพื่อมิให้เสียเวลา ข้าขอเริ่มพิธีปักปิ่น ณ บัดนี้” เหลาป่านร่างท้วม 

ผายมือไปทางบันไดขึ้นปะร�าพิธี แล้วตะโกนด้วยเสียงอันดัง “นางคือบุตร ี

ของข้านามว่ามู่สาวเย่า ผู้ที่จะปักปิ่นในวนันี้”

สิ้นเสยีงเหลาป่าน บุรุษภายในหอรื่นรมย์ทุกคนต่างลุกจากเก้าอี้พากนั

ชะเง้อชะแง้มองไปยงัปะร�าพธิ ีหญงิสาวนางหนึ่งสวมหมวกปกปิดโฉมหน้าเดนิ

ขึ้นมาบนปะร�าพิธี รูปร่างนางเพรียวบางอ้อนแอ้นดูสง่างามด้วยชุดฮั่นฝูสีขาว

ราวกบัหมิะ ชั่วขณะที่นางค่อยๆ ถอดหมวกที่เป็นดั่งผ้าคลมุกท็�าเอาหวัใจเหล่า

บุรุษทั้งหลายแทบหยุดเต้น

ความเงยีบเกดิขึ้นยาวนานเมื่อมู่สาวเย่าเปิดเผยโฉมหน้าของนาง บุรุษ

ทั่วทั้งหอแทบหงายหลังล้มตึง เพราะหญิงสาวที่ทุกคนคาดหวังว่าต้องงดงาม

ดุจหญงิงามล่มเมอืงนั้น กลบัเป็นสตรหีน้าด�าราวกบัเปาบุ้นจิ้นที่มเีพยีงฟันกบั

ดวงตาเท่านั้นที่เป็นสขีาว อย่าว่าแต่บรุษุเลยที่ตกใจ แม้แต่เหลาป่านเองกแ็ทบ

ลมจบั ร่างท้วมของนางเซเลก็น้อย จนมู่สาวเย่าต้องเข้ามาประคอง

“ท่านแม่เป็นอะไรหรอืไม่เจ้าคะ”

“สาวเย่า! เจ้า เจ้า” เหลาป่านตวาดเสยีงตะกุกตะกกัเพราะความโกรธ

อดัแน่นจนด่าไม่ออก และก่อนที่เหล่าบรุษุที่มาร่วมงานจะก่อการจลาจลย่อมๆ 

มู่สาวเย่ากป็ระกาศก้องด้วยเสยีงอนัดงัฟังชดัเจน

“แขกทกุท่าน พวกท่านได้เสยีเงนิมากมายเพื่อมาร่วมงานพธิปัีกป่ินของ

ข้าในวันนี้ ความคาดหวังของพวกท่านมิใช่การแสดงความยินดีที่ข้าจะพ้นวัย

เยาว์เข้าสู่วยัผู้ใหญ่ แต่เป็นเพยีงแค่อยากยลโฉมเดก็สาวคนหนึ่งว่าจะมคีวาม

งามเพยีงใดเท่านั้นใช่หรอืไม่”

“ใช่ แต่พวกข้าเหน็เพยีงเดก็สาวหน้าตาอปัลกัษณ์เท่านั้น เอาเงนิพวก

ข้าคนืมาเลย” ชายคนหนึ่งตะโกนขึ้น ตามมาด้วยเสยีงสนบัสนุนมากมาย

มู่สาวเย่าเดินไปหากลุ่มนักดนตรีที่ตั้งวงอยู่ด้านข้างปะร�าพิธี แล้วนาง 
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กห็ยบิไม้ขึ้นมาตรีะฆงัแรงๆ เสยีงสบถด่าจงึเงยีบลง เดก็สาวหน้าด�าแย้มยิ้ม 

แล้วตะโกนบอกทุกคน

“ข้ามไิด้ปรารถนาจะท�าให้พวกท่านผดิหวงัแม้แต่น้อย แต่พธิใีนวนันี้มี

ความส�าคญักบัชวีติของข้ามาก เป็นพธิอีนัทรงเกยีรตแิละยิ่งใหญ่ของเดก็สาว

คนหนึ่ง มิใช่ละครสัตว์ และข้าก็มิใช่สัตว์ที่จะมาแสดงให้พวกท่านชมอย่าง

ส�าราญใจ ข้าต้องการเพยีงคนร่วมแสดงความยนิดด้ีวยความบรสิทุธิ์ใจ มคีวาม

รักและปรารถนาดีเยี่ยงญาติมิตร พวกท่านจะท�าเพื่อข้าซึ่งเป็นเพียงเด็กสาว 

คนหนึ่งได้หรือไม่” ค�าอ้อนวอนแสนเศร้าของมู่สาวเย่าท�าให้ทุกคนชะงักและ

นิ่งเงยีบ

“พูดได้ด ีข้าขอร่วมยนิดกีบัเจ้าด้วยความจรงิใจฉนัมติรสหายคนหนึ่ง” 

บรุษุรปูงามยนืขึ้นปรบมอื กลายเป็นกระแสแห่งความชื่นชมตามมา บรุษุทั่วทั้ง 

หอรื่นรมย์ต่างปรบมอืดงัสนั่นกกึก้อง

เหลาป่านยกมือขึ้นปาดเหงื่อเมื่อทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดี พิธีปักปิ่น

ด�าเนนิไปอย่างสงบเรยีบร้อย หลนิเมี่ยวซนิเป็นผู้เกล้ามวยผมให้เดก็สาวหน้า

ด�าและปักป่ินหยกตรงึมวยผมของนางไว้ เมื่อเสรจ็พธิมู่ีสาวเย่าก�าลงัจะลงจาก

ปะร�าพิธีและผู้คนก�าลังจะทยอยออกจากหอรื่นรมย์ ก็มีเสียงเด็กชายวัย 

สบิขวบตะโกนมาจากกลุ่มผู้ชม

“พี่สาว ขนาดท่านหน้าด�ายงัสวยเลย ถ้าท่านหน้าขาวจะต้องสวยมากๆ 

แน่”

“เจ้าอยากเหน็พี่หน้าขาวหรอืไม่เล่า” มู่สาวเย่าย้อนถามด้วยความเอน็ดู

“แน่นอน ข้าอยากเหน็”

บทสนทนาของทั้งคู่ท�าให้ทุกคนชะงกั พากนัยนืรอดูโฉมหน้าที่แท้จรงิ

ของเดก็สาวที่เพิ่งพ้นวยัเยาว์มาเมื่อสกัครู่ บ่าวรบัใช้คนหนึ่งน�าอ่างทองเหลอืง

เข้ามาหามู่สาวเย่า นางก็ช�าระล้างเขม่าดินที่ทาไว้บนใบหน้าออกจนสะอาด

หมดจด สาวงามดจุภาพวาดปรากฏต่อสายตาทกุคน ดวงหน้ากระจ่างใสราวกบั

เกลด็หมิะ นยัน์ตากลมโตดุจจนัทร์ฉาย จมูกโด่งเป็นสนัสวยงามรบักบัรมิฝีปาก
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แดงดุจทาชาด ความงามซึ้งตดิตรงึใจบุรุษทุกคนในที่นั้น

และแล้วความวุ่นวายก็เกิดขึ้นเมื่อมีกลุ่มคนพาลสิบคนกระโดดลงมา

บนปะร�าพิธีเพื่อฉุดตัวมู่สาวเย่า เหลาป่านและเหล่าหญิงคณิกาต่างกรีดร้อง

เสียงดัง แล้วพากันวิ่งหนีอย่างอลหม่าน ก่อนที่หัวหน้าคนพาลจะเข้าถึงตัว 

มู่สาวเย่า บุรุษรูปงามกเ็ข้าขดัขวางและใช้วรยุทธ์ปราบหวัหน้าคนพาลจนสลบ

เหมอืด ส่วนคนพาลคนอื่นกถ็ูกรองแม่ทพัหานอี้ อคัรเสนาบดจีงหยาง และ

เจ้ายุทธภพเอวี้ยนคายจดัการจนพวกมนัหนกีระเจงิ

เมื่อความวุ่นวายสงบลง ในหมู่ตึกก็เหลือเพียงบุรุษผู้ยิ่งใหญ่สี่คนคือ 

บรุษุรปูงาม รองแม่ทพัหานอี้ เจ้ายทุธภพเอวี้ยนคาย และอคัรเสนาบดจีงหยาง 

เหลาป่านกบัพวกสาวๆ ต่างพากนัมาขอบคุณบุรุษทั้งสี่ รวมทั้งมู่สาวเย่าด้วย

“แค่เพยีงเผยโฉมครั้งแรกกท็�าเอาป่ันป่วนไปทั่วเมอืงลั่วหยางแลว้ หาก

เจ้ารบัแขกวนัแรกจะยิ่งโกลาหลแค่ไหน ข้ามอิาจนกึภาพได้เลย” อคัรเสนาบดี

จงหยางกล่าว

“เพื่อตดัปัญหานั้นข้าขอเสนอค่าไถ่ตวัเจ้า... หนึ่งแสนต�าลงึทอง พอหรอื

ไม่ท่านเหลาป่าน” บุรุษรูปงามยื่นข้อเสนอ แม้บุรุษอกีสามคนจะท�าท่าคดัค้าน 

แต่พวกเขากไ็ม่มเีงนิมากพอจะสูร้าคาได้ จงึได้แต่นิ่งเงยีบ ฝ่ายเหลาป่านกต็าโต

เป็นไข่ห่าน แต่กย็งัท�าท่าอดิออด จนบรุษุรปูงามเพิ่มเงนิเป็นสองแสนต�าลงึทอง 

เหลาป่านถงึกบัยดัเยยีดมู่สาวเย่าให้เขาทนัที

“ได้ๆๆ ท่านเอาตวันางไปได้เลย”

“ช้าก่อน ท่านแม่” มู่สาวเย่าเอื้อมมอืไปจบัมอืมารดาบญุธรรมรั้งไว้ ก่อน

จะถามบรุษุรปูงาม “ท่านจะไถ่ตวัข้าเพื่อไปเป็นอะไร สาวใช้? ทาส? หรอืฮหูยนิ

ของท่านล่ะเจ้าคะ”

“แน่นอนต้องเป็นฮูหยนิอยู่แล้ว” บุรุษรูปงามกล่าวอย่างหนกัแน่น ทว่า

มู่สาวเย่ากลบัยิ้มขนั แล้วชะโงกหน้าไปกระซบิข้างหูเขา

“กลิ่นบุปผาของเครื่องหอม รอยเจาะที่ติ่งหู คางที่ไร้หนวด และล�าคอ

ราบเรียบไร้ความเป็นชาย จะให้ข้าบอกทุกคนหรือไม่ว่าแท้จริงท่านมีเพศใด 
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กนัแน่”

บรุุษรูปงามตกใจเลก็น้อย มคิดิว่าสาวงามนางนี้จะจบัพริธุเขาได้ อกีทั้ง

ยงัไว้หน้าเขาไม่ประกาศออกมาต่อหน้าทุกคน

“ข้าจะเกบ็เงนิของข้าไว้ก่อน หวงัว่าเราคงจะได้พบกนัอกีนะ มู่สาวเย่า” 

สตรีในคราบบุรุษเอ่ยลา ก่อนเดินออกจากหอรื่นรมย์ไปพร้อมกับสาวใช้คน

สนทิท่ามกลางความงุนงงของหลายคน โดยเฉพาะเหลาป่าน

“ถ้าเช่นนั้นพวกข้าขอประมูลค่าไถ่ตัวมู่สาวเย่าได้หรือไม่” เจ้ายุทธภพ

เอ่ยด้วยความหวงั

“รออกีสามวนัเถดิเจ้าค่ะ ข้าจะให้สาวเย่ารบัแขกวนัแรก พวกท่านกม็า

ประมูลชงิตวันางในวนันั้นกแ็ล้วกนันะเจ้าคะ” เหลาป่านตดับท พลางดนัหลงั

มู ่สาวเย่าให้เข้าไปด้านในตึกทางด้านหลัง ปล่อยให้บุรุษทั้งสามคนมอง 

ตาละห้อยก่อนจะแยกย้ายกลบัไป

มู่สาวเย่าถูกมารดาบุญธรรมต�าหนิอยู่หลายชั่วยามที่นางทาหน้าเป็น 

สีด�าจนเกือบต้องคืนเงินให้คนที่มาร่วมงาน แต่เพราะทุกอย่างราบรื่นไปได้ 

ด้วยด ีเหลาป่านจงึมไิด้ท�าโทษนาง หลงัออกจากห้องมารดา มู่สาวเย่ากไ็ปหา

หลนิเมี่ยวซนิที่ห้องนอนของหญงิคณกิาอนัดบัหนึ่ง

“ข้าจะขอร้องเหลาป่านให้เจ้าเป็นอี้จี19 เหมือนอย่างข้าในวันรับแขก 

วนัแรก” หลนิเมี่ยวซนิกล่าวกบัมู่สาวเย่าที่นั่งจบิน�้าชาอย่างไม่ทุกข์ร้อนใดๆ

“พี่เมี่ยวซนิคดิว่าท่านแม่จะยอมเสยีเงนิจ�านวนมหาศาลอย่างนั้นหรอื”

“เจ้าหมายความเยี่ยงไร”

“การเป็นอี้จแีม้จะได้เงนิเยอะ แต่กส็ู้หญงิคณกิาที่ขายเรอืนร่างมไิด้ พี่

เมี่ยวซนิกร็ูว้า่ทา่นแม่เหน็แก่เงนิแค่ไหน นางย่อมให้ข้ารบัแขกวนัแรกด้วยการ

19 หญิงคณิกาชั้นสูงผู้เป็นดาวประจ�าหอคณิกาที่ไม่เน้นขายเรือนร่าง แต่ให้บริการเพียง

ศิลปะและการดนตรี ท�าหน้าที่พูดคุยกับแขกให้พวกเขาประทับใจจนปรนเปรอทรัพย์สิน

เงนิทองและของมคี่า
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ให้เหล่าบุรุษประมูลกนัเพื่อเปิดพรหมจรรย์ข้ามากกว่า”

“น่ารังเกียจจริงๆ” หลินเมี่ยวซินกัดริมฝีปาก นึกเคืองแทนน้องสาว 

คนโปรด

“พี่เมี่ยวซนิ ท่านยงัเกบ็ชุดของพี่ชุนจื่อไว้หรอืไม่”

“จู่ๆ ท�าไมจงึถามหาชุดของชุนจื่อล่ะ” หลนิเมี่ยวซนิถาม ก่อนจะลุกขึ้น

ไปดงึลิ้นชกัตูเ้สื้อผ้า หยบิเอาชดุบ่าวรบัใช้ที่ชนุจื่อเคยสวมตอนอายุสบิเจด็ออก

มาส่งใหมู้่สาวเยา่ อกีฝ่ายรบัมาแลว้เดนิเข้าไปหลงัฉากกั้น จากนั้นกเ็ปลี่ยนชุด

ที่สวมเป็นชุดของชุนจื่อแทน

“นั่นเจ้าสวมชุดนั้นท�าไม” หลนิเมี่ยวซนิสงสยั

“ข้าจะหนอีอกไปเที่ยวข้างนอก” มู่สาวเย่าขยบิตาให้พี่สาวคนงาม แล้ว

วิ่งออกจากห้องอย่างรวดเรว็ ทิ้งให้หลนิเมี่ยวซนิตะโกนไล่หลงั

“เจ้าจะปีนก�าแพงออกไปอกีแล้วหรอืสาวเย่า”

มูส่าวเย่าแอบย่องไปทางด้านหลงัหอรื่นรมย์ซึ่งมกี�าแพงสงูเกอืบสบิสอง

ฉื่อ20 ขวางกั้นอยู่ นางยกบนัไดไม้ไผ่ที่ซ่อนเอาไว้มาพาดบนก�าแพง แล้วปีน

ขึ้นไปด้านบนหลงัคาซึ่งอยู่เหนอืตวัก�าแพง

“เหลาป่าน สาวเย่าหนเีที่ยวอกีแล้ว” เสยีงใครคนหนึ่งตะโกนจากด้าน

ในหอรื่นรมย์ ท�าให้มู่สาวเย่าต้องรีบกระโดดจากหลังคาเหนือก�าแพงสูงลงสู่

ด้านนอก ทว่าเบื้องล่างกลับมีบุรุษในชุดด�ายืนอยู่ริมก�าแพงตรงที่มู่สาวเย่า

กระโดดลงมา

“หลบไป!”

20 สูงราวสี่เมตร


