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หนึ่งบุรุษมีใจ หนึ่งสตรีตายด้ าน
เมื่อบุรุษที่วิ่งหนีการแต่งงานอย่าง เสิ่ นหย่งอวี้ แม่ทัพแห่งค่าย
พยัคฆ์ ไร้ พ่าย กลับ วางแผนผูก ชะตาดอกท้ อลากจูง หลิ วเฟิ งเยี่ย น
บุตรสาวหัวหน้ าเผ่าบูรพาเทวะที่ยิ่งใหญ่ให้ มาแต่งงานร่วมหอ
บุรุษสงครามผู้เคยแต่กางแผนที่เพื่อวางแผนรบกลับต้ องมาคิด
แผนรักเพื่อล่วงลํ ้าเข้ าใกล้ พิชิตใจภรรยาซื่อบื ้อหัวช้ า วันทังวั
้ นสนใจเพียง
เสาะหาสมุนไพรทดลองตัวยาและไม่สนใจเรื่องรักใคร่ระหว่างชายหญิง
ท่ามกลางภัย ร้ ายและศัต รู รอบทิ ศ ที่ คิด หวัง กลื น กิ น รวบรวม
แคว้ นเสิ่นและเผ่าบูรพาเทวะไว้ ในอุ้งมือ ผลักดันให้ สองสามีภรรยาต้ อง
ร่วมแรงร่วมใจกันต่อต้ านอย่างสุดกําลัง
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ทางหนึ่งวางแผนรับมือศัตรูรัก ทางหนึ่งร่วมมือกันวางแผนกาจัด
ศัตรูร้าย
บทลงเอยของทุกสรรพชีวิตใน ‘หัวใจของสี่พยัคฆ์ ’ จะเป็ นเช่น
ไร ติดตามได้ จาก ‘เล่ ห์รักแม่ ทัพไร้ พ่าย’
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เล่ห์ รัก แม่ทัพไร้ พ่าย เป็ น เรื่ องราวของ เสิ่นหย่งอวี ้ แม่ทัพแห่ง
ค่า ยพยัค ฆ์ ไ ร้ พ่ า ยกับ หลิ ว เฟิ งเยี่ ย น ศิ ษ ย์ เ อกหมอมื อ มัจ จุร าชและ
บุตรสาวหัวหน้ าเผ่าบูรพาเทวะที่ยิ่งใหญ่
บุรุษสงครามผู้วิ่งหนีการแต่งงานกลับพึงใจในสตรีไม่แยแสความ
รัก
เมื่อใจนางช่างเปิ ดทะลวงยาก แม่ทัพห้ าวหาญจึงจําต้ องยอม
ด้ านหน้ าหาวิธีประชิดเข้ าใกล้ ด้วยการเอาร่างกายรับคมอาวุธเพื่อให้ นาง
ช่วยรักษา
แต่นาง...นาง...เฮ้ อ...
‚หากจะให้ ข้าเปรียบเทียบแท่งหยกพันปี ของท่านกับบุรุษอื่น ข้ า
ขอแอบกระซิบเสียงเบาว่าท่านออกจะด้ อยกว่าบุรุษหลายคนที่ข้าเคย
มองผ่านตามาอยู่สองสามส่วน‛
หลิวเฟิ งเยี่ยนไม่เพียงพูดเรื่องน่าอายนี ้คล่องปาก หากแต่นางยัง
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ยกนิ ้วแสดงท่าทางประกอบอีกด้ วย
เสิ่นหย่งอวี ้รู้สกึ เหมือนศีรษะกลายเป็ นลูกไฟก้ อนใหญ่ที่พร้ อมจะ
ระเบิดโครมครามได้ ทกุ เมื่อ
อะไรคือ...เห็นมามาก อะไรคือด้อยกว่าบุรุษอื่นสองสามส่วน
ฮึ...แค่สว่ นเดียว สําหรับบุรุษก็ถือว่ายํ่าแย่แล้ ว สตรีนางนี ้กลับใช้
คําว่าสองสามส่วนมาทําลายศักดิ์ศรีแม่ทพั ไร้ พ่ายเช่นข้ าจนยับเยิน
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เสิ่นหย่ งอวี ้ แม่ทพั ไร้ พ่ายแห่งแคว้ นเสิ่น บุรุษสงครามผู้เคยแต่
กางแผนที่ วางแผนรบกลับ ต้ องคิ ด แผนรัก ล่วงลํา้ เข้ าใกล้ พิชิ ตใจสตรี
เฮ้ อ...ช่างเป็ นเรื่องยากเรื่องเย็นเสียจริง
หลิวเฟิ งเยี่ ยน บุต รสาวหัวหน้ าเผ่าบูรพาเทวะ ศิษ ย์เ อกของ
ท่านหมอมือมัจ จุราช รัก อิสระไม่แยแสไม่สนโลก เดิน ทางรอนแรมไป
พร้ อมอาจารย์ จนได้ รับการถ่ายทอดวิชาไว้ จนหมด ทุกลมหายใจของ
นางคือเสาะหาศึกษาสรรพคุณของสมุนไพรเร้ นลับหายากและชอบตัง้
โรงหมอรักษาคนจนไม่เก็บค่าใช้ จ่าย
หลิ ว เฟิ งเหลย หัว หน้ าเผ่า บูร พาเทวะ ชนเผ่า ยิ่ ง ใหญ่ อุด ม
สมบูรณ์รํ่ารวย มีกองกําลังของตนเอง ดํารงตนเป็ นกลางไม่เข้ าข้ างแคว้ น
ใด
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จินหู่ พี่ชายบุญธรรมของหลิวเฟิ งเยี่ยน ทะเยอทะยานคาดหวัง
ครอบครองเผ่าบูรพาเทวะและน้ องสาวบุญธรรม
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เล่ ห์รักแม่ ทัพไร้ พ่าย เป็ นนิยายเรื่องสุดท้ ายในชุด หัวใจของสี่
พยัค ฆ์ ที่ ผ้ เู ขี ย นสามารถถ่ ายทอดจิ น ตนาการมากมายออกมาเป็ น
ตัวอักษรจนครบสมบูรณ์
ขอบคุณ แรงสนับ สนุน ขอบคุณ คํ าแนะนํ าติช มและข้ อมูลดี ๆ
จากผู้อา่ นที่หลัง่ ไหลมาให้ เสมอ
งานเขียนในนามปากกา รินณ์ณาเดลลี่ ทุกเรื่อง เป็ นงานที่เขียน
ภายใต้ จินตนาการและความสุขทัง้ ของคนอ่านและคนเขียนโดยไม่ถูก
สิ่งแวดล้ อมอื่นใดมาตีกรอบบังคับ
สําหรับ ริ น ณ์ ณ าเดลลี่ เริ่ ม ต้ น เขีย นเพราะอยากเขีย น เขีย น
เพราะต้ องการเล่าภาพในความคิดถ่ายทอดออกมาเป็ นตัวอักษร อาจไม่
สมบูรณ์ แบบเพราะภาพจิน ตนาการในความคิดของแต่ละคนย่อมไม่
เหมือนกัน
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สุดท้ าย ผู้เขียนได้ แต่หวังว่า นิยายทุกเรื่องที่เขียนออกไป จะเป็ น
ส่วนหนึ่งที่มอบความสุขแก่ผ้ อู า่ นที่น่ารักทุกคน
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เล่ ห์ รั ก แม่ ทั พ ไร้ พ่ า ย เป็ นหนึ่ งในนิ ย ายชุ ด หัว ใจของสี่
พยัคฆ์
เรื่ องนีเ้ ล่าถึ ง เสิ่นหย่งอวี ้แม่ทัพพยัค ฆ์ไร้ พ่ายกับหลิวเฟิ งเยี่ย น
บุตรสาวหัวหน้ าเผ่าบูรพาเทวะ
ส่วนอีกสามเรื่องในชุดคือ
รัชทายาทนอกบัลลังก์ เส้ นทางชีวิตขององค์ชายดวงอสูรกับ
สตรีชะตาปี ศาจ
มังกรทวง (คืน) รัก มังกรเงาแห่งแคว้ นฉู่กับองค์หญิ งสี่ผ้ แู สน
อาภัพแห่งแคว้ นเสิ่น
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ใต้ เท้ าบันดาลรัก เสนาบดีตรวจการกับชะตาด้ ายแดงวาสนา
รักที่ข้ามภพข้ ามชาติมาหา
หวัง ว่า ทุก คนจะสนุก และมี ค วามสุข กับ การอ่า นนิ ย ายของ
รินณ์ณาเดลลี่
ปล.สาคัญมาก
นิยายเรื่องนี ้และทุกเรื่องภายใต้ นามปากกา ริ นณ์ณาเดลลี่ เป็ น
เพี ย งจิ น ตนาการของผู้เ ขีย น ตัว ละครไม่มี ตัวตนจริ ง และไม่แ อบอิ ง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของยุค ใดๆ ทุก เหตุก ารณ์ เ กิ ดจากมโนของ
ผู้เขียนล้ วนๆ เพื่อความสนุกสนานและบันเทิงใจของผู้เขียนและผู้อ่าน
เท่านัน้
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คืนจันทรคราส พระจันทร์ ถูกเงาประหลาดคืบคลานปก
คลุมจนกลายเป็ นสีเลือด
ชาวบ้ านต่างมีความเชื่อว่าเหตุนีเ้ กิ ดเพราะมังกรไล่กลืนกินดวง
จันทร์ ดังนัน้ เพื่อป้องกันเภทภัย และลางร้ าย ทุกคนต้ องรี บจุดประทัด
และตีกลองขับไล่ให้ มงั กรตกใจและคายดวงจันทร์ออกมา
ยามนีบ้ ริ เ วณลานกว้ างของเมืองชายแดนช่วงรอยต่อระหว่าง
แคว้ นเสิ่นกับแคว้ นฉู่ท่ามกลางราตรี มืดมิดของคืนจันทร์ สีเลือดจึงแน่น
ขนัดไปด้ วยชาวบ้ านนับร้ อยคนมารวมตัวกัน
ทุกคนต่างกุลีกจุ อแบ่งหน้ าที่คนละไม้ คนละมือ
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บางกลุม่ ช่วยจุดคบเพลิงคบไฟ หลายคนกระหนํ่าจุดประทัดและ
ระดมตีกลองรัวจนดังสนั่นลั่นท้ องฟ้า ยังมีบางส่วนโดยเฉพาะสตรี ช่วย
ขนสุราอาหารออกมาแจกจ่ายแบ่งปันกันดื่มกิน
เสี ย งประทัด ระเบิ ด เสี ย งรั ว กลอง เสี ย งโห่ ร้ องโวยวายดัง
ผสมผสานจนแยกแยะไม่ถนัดอยู่ตลอดทังคื
้ น กว่าเสียงเหล่านี ้จะเงียบลง
ก็เป็ นเวลายามเหม่าใกล้ รุ่งสางพอดิบพอดี
เบือ้ งนอกชาวบ้ านต่างคนต่างแยกย้ าย แสงคบเพลิงคบไฟดับ
สนิ ท หมอกดําเคลื่อนผ่านปลดปล่อยดวงจันทร์ ออกจากเงามืด ดวง
ตะวันแห่งอรุณรุ่งกําลังเคลื่อนทอแสงอ่อนสาดส่องพื ้นโลก
แต่ทว่าภายในโพรงถํ ้าลึกลับที่ซ่อนตัวในซอกหลืบคดเคี ้ยวกลาง
ป่ าทึบกลับยังมีเปลวเพลิงจากไฟในเตาเผาลุกโพลง แสงสว่างแรงร้ อน
สาดกระจายก่อเกิดร่างเงาสะท้ อนไปมาดูน่ากลัว
ที่นี่คืออุโมงค์ลบั ของกลุ่มโจรค้าทาส
วันนี ้ศัตรูคนสําคัญพลาดหลุดเข้ ามาอยู่ในมือ บรรดาเหล่าสมุน
ระดับหัวหน้ าและรองหัวหน้ าจึงคึกคักฮึกเหิมวุ่นวายเสียงดังหนวกหูยิ่ง
นัก
“ไม่นึกว่าแม่ทพั น้ อยแคว้ นเสิ่นผู้ยิ่งใหญ่จะมีวนั นี ้ได้ ”
หนึ่งในหัวหน้ าของพวกมันเอ่ยด้ วยนํ ้าเสียงแฝงความสะใจยินดี
อย่างปิ ดไม่มิด ดวงตาหลุกหลิก เจ้ าเล่ห์เต็มไปด้ วยรอยแค้ นกําลังมอง
จ้ องบาดแผลและหยาดเลือดสีแดงที่ย้อมอยู่บนใบหน้ าแตกยับของเชลย
หลายปี แล้ วที่พวกมันเฝ้ารอคอยช่วงเวลานี ้ ช่วงเวลาที่จะได้ ทวง
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คืนแค้ นจากคนที่ทําลายล้ างค่ายโจรของพวกมันจนแตกกระสานซ่านเซ็น
กระเด็นหายกันไปคนละทิศคนละทาง
พวกมันเกิดมาก็ปล้ นชิงหากินอยู่ในชุมชนโจรมาทังชี
้ วิต พอต้ อง
ออกไปทํามาหากินสุจริตย่อมไม่สนั ทัดและเกิดปัญหา
หลายปี ที่ต้องมีชี วิต อดอยาก หลายปี ที่ต้องอยู่อย่ างหลบซ่อน
กว่าจะเจอนายใหญ่ที่ไม่เคยพบเห็นใบหน้ ามารวบรวมก่อตังกลุ
้ ่มโจรค้ า
ทาสขึ ้นใหม่ ชีวิตของพวกมันแทบล้ มประดาตายเกือบไปเฝ้ายมบาลตัง้
หลายหน
เช่ น นั น้ เมื่ อ มี โ อกาสได้ เจอหนึ่ ง ในคนที่ ทํ า ให้ ชี วิ ต พวกมัน
ระหกระเหินลําบากย่อมต้ องระบายแค้ นกันสักหน่อย
สองชัว่ ยามที่ผา่ นมาแทบจะกล่าวได้ วา่ ภายในอุโมงค์เป็ นดุจดัง่
ขุมนรก สมุนโจรต่างระดมทังหมั
้ ดเข่าศอกรวมทังเครื
้ ่องมือทรมานหลาก
ชนิดรุมกระทําต่อเชลยเพื่อระบายความโกรธที่อดั อันทั
้ บถม
ยิ่งเชลยกัดฟันอดทนไม่เปล่งเสียงร้ องสัก ‘แอะ’ พวกมันยิ่งมาก
โทสะระดมแรงกําลังทังหมดฟาดใส่
้
ชนิดไม่คิดออมมือ
คราแรกหัวหน้ าของพวกมันตังใจปล่
้
อยให้ ลกู น้ องจัดการเต็มที่
แต่ทว่าสมองของมันดันฉุกคิดถึงคําเตือนของหัวหน้ าฝูตวั แทนนายใหญ่
ขึ ้นได้ เสียก่อน
คําเตือนกึ่งคําสัง่ นันให้
้ ดแู ลเชลยผู้นี ้ให้ ดีอย่าให้ หลุดรอดออกไป
เช่นนัน้ หากมัน ยังปล่อยให้ ลูก สมุน ลงมือหนักหนาจนเชลยคนสําคัญ
สิ ้นลมหายใจ
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ถึงเวลานันพวกมั
้
นคงมิอาจตอบคําถามหรื อแก้ ตวั กับนายใหญ่
ซํา้ ร้ ายอาจเป็ นพวกมันที่ต้องกลายเป็ น วิญญาณหิ ว้ หัวตัวเองเดินตาม
เชลยผู้นีล้ งสูป่ รโลกด้ วย
ครัน้ คิดถึงวิธีก ารลงทัณฑ์โหดเหีย้ มอํามหิ ตของนายใหญ่ ที่ไม่
เคยเห็นหน้ า มันก็เกิดอาการหวาดกลัวขนทั่วตัวลุกตัง้ รี บลนลานตวาด
ยับยังคนสมุ
้
นที่กําลังรุมทําร้ ายเชลยอย่างมันมือ
“หยุดมือได้ แล้ ว เกิดมันทนไม่ไหวสิ ้นลมหายใจไปเสียก่อน นาย
ใหญ่จะเอาผิดพวกเรา เฝ้ามันไว้ ให้ ดีอย่าให้ หนีรอดไปได้ ”
สมุนโจรที่กําลังกระเหีย้ นกระหือรื อต่างหยุดชะงักทันควัน แม้
อารมณ์โกรธยังไม่จางหาย จิตใจยังกระหายต้ องการแก้ แค้ น แต่คําว่า
‘นายใหญ่’ กลับมีอิทธิพลเหนือกว่า จนต้ องยอมหยุดมือทันที
หลังสัง่ การเสร็จ หนึ่งในหัวหน้ าโจรก็รีบพาสมุนส่วนใหญ่กลับ
ออกไป เหลือทิ ้งคนที่ไว้ ใจได้ เพียงสามสี่คนคอยเฝ้าดูเชลย
ด่านนรกของเสิ่นหย่งอวี ้ผ่านไปแล้ ว แม่ทพั น้ อยขบกรามบดแน่น
เกร็ งกล้ ามเนื อ้ รับ ความเจ็บ ปวดรวดร้ าวที่ ถ าโถมจนแทบเป็ น ตะคริ ว
พยายามกลันมิ
้ ให้ ส้ มุ เสียงเจ็บปวดหลุดออกมา
“หิวนํ ้าหรือไม่เล่าท่านแม่ทพั เสิ่น ถ้ าหิวก็ดพู วกข้ ารํ่ าสุราไปก่อน
แล้ วกันนะ ฮ่า...ฮ่า...ฮ่า”
หนึ่งในสมุนโจรตะโกนถามยีย วนกวนประสาท จากนัน้ คนที่
เหลือก็ ส่งเสีย งหัวเราะตามเป็ นลูกคู่ พวกมันเห็นสภาพของคู่แค้ นแล้ ว
ต่างสะใจยินดีจึงเอ่ยเย้ ยหยันดูแคลน
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มองดูแม่ทัพน้ อยแคว้ นเสิ่น ตอนนีช้ ่างเหมาะสมกับคําว่า ‘เละ
แทบไม่เ หลื อส่วนดี ยิ่งนัก ’ สองแขนถูกมัด รอบข้ อมือชูสูงเหนื อศีรษะ
ร่างกายท่อนบนเปลือยเปล่าเนื ้อหนังเละยุ่ยชุ่มเลือดจากรอยแส้ ฟาดและ
รอยเหล็กอังไฟร้ อนนาบเนื ้อมนุษย์
อาการหนักหนาสาหัสปานนี ้ ถ้ าเป็ นคนธรรมดาย่อมสิน้ สติไป
นานแล้ ว หากแต่ค วามแข็งแกร่งจากการกรํ าศึกทรหดหฤโหดมานาน
ทําให้ แรงทรมานครัง้ นีแ้ ม้ เจ็บปวดร้ าวจนลึกเข้ ากระดูกแต่ยังมิอาจคร่า
ชีวิตแม่ทพั แคว้ นเสิ่นลงได้
เสิ่นหย่งอวี ้หวนนึกย้ อนเหตุการณ์สามวันก่อนที่ทําให้ ตนพลาด
ท่าถูกจับ ใครจะทันคิดว่าบริวารข้ างกายที่ถือดาบบุกตะลุยเคียงข้ างฟาด
ฟันอริศตั รูกนั มานานนับหลายปี จะคิดหักหลังทรยศ
ข่าวกองทัพพยัคฆ์ไร้ พ่ายของเสิ่นหย่งอวี ้เคลื่อนทัพปราบปราม
กลุม่ โจรค้ าทาสตรงเขตชายแดนรอยต่อสองแคว้ นกับหนึ่งเผ่า เป็ นเรื่ องที่
ชาวเมืองทัง้ แคว้ นฉู่ แคว้ นเสิ่นและเผ่าบูรพาเทวะ ให้ ความสนใจมาก
ที่สดุ
การดํารงอยู่ของพวกมัน สร้ างความหวาดผวามาช้ านาน แม้
ช่วงหนึ่งจะถูกเสิ่นหย่ งอวี ้กับสือเหยียนเต๋อปราบปราม ทว่าเชือ้ ชั่วของ
พวกมันเพียงแค่กระจัดกระจายแต่ยงั ไม่สญ
ู สลาย
สามปี ต่อ มาพวกมัน ยัง สามารถก่ อ ร่ างสร้ างกลุ่มโจรค้ า ทาส
ขึ ้นมาใหม่และคราวนี ้กําลังของพวกมันกล้ าแข็งมากกว่าเดิม
ข่า วทางลับ ทัง้ สองแคว้ น ต่า งแจ้ งว่า นายใหญ่ นิ ร นามผู้อ ยู่
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เบือ้ งหลังครัง้ นี ้ มากด้ วยอํานาจและทรัพย์ สินเงินทอง เพียงแต่ยังไม่มี
ผู้ใดสืบได้ วา่ นายใหญ่นิรนามผู้นนเป็
ั ้ นใคร
จวบจนครึ่งปี ก่อน ฉู่ออ๋ งและแม่ทพั ซัง่ กวนจิ ง้ สืบรู้ร่องรอยแหล่ง
กบดานจึงขอความช่วยเหลือจากแคว้ นเสิ่นเพื่อร่วมมือกันทลายรังของ
พวกมันอีกครัง้
หลังวางแผนและเก็ บ รวบรวมข่าวสารจนมั่น ใจ สามวัน ก่ อ น
กองทัพของเสิ่นหย่งอวี ้จึงเคลื่อนพลอย่างรวดเร็วเพื่อสมทบกับกองทหาร
หน่วยเงาอินทรีของฉู่ออ๋ งตามวันเวลานัดหมาย
ก่อนวัน ออกเดิ นทาง ท้ องฟ้าช่วงรอยต่อระหว่างแคว้ น เสิ่นกับ
แคว้ นฉู่เกิดพายุฝนนอกฤดูซดั ถล่มอย่างหนัก เหลียวมองไปทางใดล้ วน
เห็นแต่เมฆดําและม่านฝนหนาทึบ หากแต่แผนการที่วางไว้ มิอาจเลื่อน
ถอย แม่ทพั เสิ่นจึงจําเป็ นต้ องฝื นพาทหารเคลื่อนทัพ
การเดินทาง ณ ช่วงเวลาเช่นนี ย้ ่ อมยากลําบาก สายฝนที่ ตก
กระหนํ่าติดต่อกันหลายวันทําให้ พื ้นดินบนทางเดินกลายเป็ นโคลนเหลว
เละ คิดจะย่ างเท้ าแต่ละก้ าวช่างลําบากยากเย็น อีกทัง้ ทหารแต่ละคน
ล้ วนตัวหนาหนักยิ่งรวมกับชุดเกราะเหล็กที่สวมใส่ ยามลงนํา้ หนักเท้ า
เหยียบบนโคลนจึงจมลึกเกือบครึ่งหน้ าแข้ ง
เสิ่นหย่งอวี ้มองสภาพทหารใต้ อาณัติแล้ วรู้สกึ กังวล เดิมที ต้องใช้
เส้ นทางหลักอีกสายหนึ่ง
หากแต่รองแม่ทพั ซ้ ายซู่เหลียงแจ้ งว่าเส้ นทางนันสะพานข้
้
ามถูก
นํ ้าป่ าซัดขาดไม่อาจใช้ สญ
ั จรได้ ประกอบกับความเร่งรี บเพราะต้ องไป
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สมทบให้ ทนั ตามแผนจึงจําใจต้ องเลือกใช้ เส้ นทางนี ้แทน
แต่ใครจะนึกว่าการตัดสินใจเลือกครั ง้ นีก้ ลับประดุจหนีเสือปะ
จระเข้ ขนาดทหารของกองทัพล้ วนขึ ้นชื่อเรื่ องร่างกายแข็ งแรงกํายํายัง
เดินผ่านไม่ง่ายดาย สภาพพื น้ ดิ นเละเทะทุลกั ทุเ ลยิ่ งกว่าเส้ นทางเดิม
มากมายหลายเท่า
ถึงกระนัน้ ก็มิอาจถอยหลังได้ ด้วยมีภารกิจรออยู่เบือ้ งหน้ า แม่
ทัพน้ อยจึงจําต้ องสัง่ กําลังพลเคลื่อนที่ตอ่ ไป
และเพราะต้ อ งเร่ ง เดิ น ทางรอนแรมฝ่ าทัง้ ฝนฝ่ าทัง้ ดิน โคลน
ผ่านไปแค่หนึ่งคืนกับหนึ่งวัน เหล่าทหารจึงหมดแรงอ่อนล้ าเหน็ดเหนื่อย
ซู่เหลีย งจึงออกหน้ าเสนอให้ พั กค้ างแรม ณ ที่ว่างแห้ งจุดหนึ่ง
ใกล้ รอยต่อชายแดนแคว้ นเสิ่นกับแคว้ นฉู่ เพื่อให้ เหล่าทหารจัดการกําจัด
โคลนเหลวที่แห้ งกรังติดตัวมิใ ห้ เป็ นภาระหนักในการเดินทางต่อ อีกทัง้
เพื่อให้ ทกุ คนพักฟื น้ เรียกเรี่ยวแรงกําลังที่ออ่ นล้ า
เสิ่นหย่งอวี ้พยักหน้ าเห็นด้ วยหลังนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง เหล่าทหารจึง
กระจายตัวจัดการเผาหัวมันแจกจ่ายกันประทังความหิวโหยและหามุม
งีบหลับชัว่ ครู่
“อาหารขอรับท่านแม่ทพั ”
ทหารคุมเสบียงระดับหัวหน้ านายหนึ่งถือหัวมันเผาหอมกรุ่นสอง
หัวยื่นให้ ผ้ เู ป็ นนาย แม่ทัพน้ อยรับเพียงหัวมันหนึ่งหัวแล้ วผละเดินห่าง
ออกไปสํารวจพื ้นที่โดยรอบเพื่อวางแผน
เส้ นทางเดิน ผ่านป่ าแห่งนี ร้ กทึบกว่าเส้ นทางเดิมที่เ คยใช้ การ
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เคลื่อนทัพจึงต้ องระมัดระวังรอบคอบเพื่อมิให้ หลงทิศหลงทาง ซํา้ วันนัด
หมายที่บีบกระชันทํ
้ าให้ นบั จากนี ้ไม่อาจเสียเวลาตรงจุดใดได้ อีก
...ซ่า....ซ่า...
เสี ย งนํ า้ ไหลดัง จากเบื อ้ งหลัง หมู่ต้ นไม้ ใหญ่ ทึ บ ด้ านหน้ า
เสิ่นหย่งอวี ้นึกดีใจที่เจอลําธารสะอาดให้ เหล่าทหารได้ ดื่มกิน จึงเร่งฝี เท้ า
ตรงเข้ าไปดูทนั ที
ลําธารใสสะอาดสายนีเ้ ชื่อมต่อกับผานํา้ ตกสูงชัน ยามสายนํา้
ไหลร่วงสูเ่ วิ ้งนํ ้าเบื ้องล่างก่อเกิดมวลละอองกระเซ็นซัดทัว่ บริเวณกว้ างให้
ความสดชื่นชุ่มฉํ่า
เสิ่นหย่งอวี ้ยกมือเป็ นสัญญาณให้ ทหารติด ตามกลับไปแจ้ งข่าว
ยังจุดพัก แรม ส่วนตนนั่งลงวัก นํ า้ เย็น สาดใบหน้ าและลูบ เนื อ้ ตัวเรี ย ก
ความกระปรีก้ ระเปร่าแก่ร่างกาย
...สวบ...สวบ...
เสี ย งใบไม้ ถู ก ของหนั ก บางสิ่ ง เสี ย ดสี ดัง ขึ น้ มี บ างอย่ า ง
เคลื่อนไหวผิดสังเกตหลังต้ นไม้ ครึม้ ขัดจังหวะผ่อ นคลายของแม่ทัพน้ อย
แคว้ นเสิ่น ร่างกายเสิ่นหย่งอวี ้เผยไอสังหารตามสัญชาตญาณระวังตัว
สายตาคมเข้ มมองกวาดปาดไปมาเพื่ อเสาะหาต้ นตออัน ตราย ในมือ
กระชับกระบี่คใู่ จเตรียมโรมรันทันที
ภัยบางอย่างกําลังคืบคลานเข้ ามาแน่ เพียงแต่มิอาจระบุได้ ชัด
ว่าเป็ นภัยแบบใด
...ฟิ้ ว...ฟิ้ ว...
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พลันธนูห่าหนึ่งถูก แรงยิ งจากมุมอับของผืน ป่ าต้ น ไม้ รกชัฏพุ่ง
ตรงเข้ าใส่แม่ทพั แคว้ นเสิ่นไม่ยินยอมให้ ตงตั
ั้ ว
เสิ่น หย่ งอวีย้ กกระบี่ เ กร็ ง ลมปราณสะบัดกวาดพวกมัน แตก
กระจายไปคนละทิศละทาง แต่ทว่ายิ่งกําจัดเท่าไหร่จํานวนธนูที่พ่งุ เข้ า
มายิ่งเพิ่มจํานวนมากขึน้ จนแม่ทัพหนุ่มเริ่ มรับมือไม่ทัน แม้ กระนัน้ ด้ วย
ความแข็งแกร่งและประสบการณ์โ ชกโชนในการรับมือท่ามกลางสนาม
รบ ห่าธนูปริศนาก็ยงั มิอาจทําอันตรายแม่ทพั เสิ่นได้ แม้ แต่ปลายเล็บ
...ฟิ ว้ ววว...เคร้ งงงง...
เสียงยิงลูกธนูและเสียงกระบี่ กระทบดอกธนูยัง ดังสะท้ อนก้ อง
ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ช่วงเวลานีก้ ําลังอยู่ในวินาทีวดั ใจและวัดพละกําลังว่า
ฝ่ ายใดจะอ่อนแรงพลาดพลัง้ ก่ อน เมื่อเป็ นดังนัน้ ทัง้ สองฝ่ ายจะทุ่มเท
เต็มที่เพื่อช่วงชิงความได้ เปรียบ
คราหนึ่งขณะที่เสิ่นหย่งอวี ้ถูกห่าธนูรุมจนเกือบเพลี่ยงพลํ ้า ธนู
ดอกหนึ่งรอดหลุดเข้ ามาเกือบปักถึงตัว เคราะห์ดีรองแม่ทัพซ้ ายซู่เหลียง
สอดดาบเข้ าช่วยสกัดได้ ทนั อย่างหวุดหวิด ถึงตอนนี ้สองบุรุษสงครามจึง
หันหลังชนร่วมกันรับมือห่าธนูที่ยงั พุ่งเข้ ามาไม่ขาดสาย
“ซู่เหลียง หากปล่อยอยู่เ ช่นนี ้ พวกเราอาจหมดแรงจนตกเป็ น
เหยื่อของพวกมันแน่”
เสิ่นหย่งอวี ้กระซิบบอกรองแม่ทพั คูใ่ จอย่างกังวล ขณะที่กระบี่ใน
มือทําหน้ าที่กําจัดห่าธนูอย่างดุเ ดือด ส่วนสมองกําลังคิดหาทางแก้ ไข
อย่างเร็วรี่ แต่เป็ นซู่เหลียงที่ให้ คําตอบช่วยคลายความตึงเครียด
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“ท่านแม่ทพั อย่ากังวล ทหารของเรากําลังเข้ าจัดการพวกมันแล้ ว
ขอเพี ย งเรายื น หยัด ต้ า นอี ก สัก อึด ใจ เรื่ องลอบสัง หารคราวนี ย้ ่ อ ม
เรียบร้ อย”
ชั่วครู่ หนึ่งหลังรองแม่ทัพซ้ ายกล่าวจบ ฝูงห่าธนูพลัน หยุดการ
เคลื่อนไหวคล้ ายคนยิงหยุด มือไปกะทันหัน จากนัน้ ตามมาด้ วยเสีย ง
โลหะตีกระทบและเสียงร้ องโหยหวนดังมาจากจุดยิง
นานนับชัว่ ธูปไหม้ หมดหนึ่งก้ าน ทหารยศหัวหน้ าหมู่ทะลวงฟั น
นายหนึ่งโผล่หน้ าออกมาจากดงต้ นไม้ ทึบเพื่อรายงาน
“ปลอดภัยแล้ วขอรับท่านแม่ทพั พวกมันส่วนหนึ่งถูกพวกเราฆ่า
อีกบางส่วนชิงกลืนยาปลิดชีพตาย”
รองแม่ทพั ซ้ ายซู่เหลียงหันมาพยักหน้ ากับเสิ่นหย่งอวี ้แล้ วรี บพุ่ง
ตรงไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบทันที
เหล่ามือสังหารล้ วนตายระเนระนาดสภาพไม่น่าดูอย่างยิ่ง อีกทัง้
พวกมันเป็ นมือสังหารย่อมไม่พกหลักฐานยืนยันไว้ กบั ตัวให้ ถกู ตรวจสอบ
เมือ่ ไม่สามารถสืบหาต้ นตอที่มาได้ เสิ่นหย่งอวี ้จึงให้ ทหารลาก
ศพพวกมันไปทิ ้งไว้ กลางที่กว้ างให้ เป็ นอาหารของแร้ งกาและเหล่าสัตว์ใน
ป่ า
“เจ้ าคุมทหารตักนํา้ ไปเป็ นเสบียงและแบ่งกลุ่มนําม้ ามากินนํ า้
จากนันอี
้ กหนึ่งชัว่ ยามเตรียมตัวออกเดินทาง”
“ขอรับท่านแม่ทพั ”
หัวหน้ าหน่วยเสบียงประสานมือรับคําสัง่ ก่อนเคลื่อนไหวปฏิบัติ
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ตามอย่างคล่องแคล่ว
หนึ่งชัว่ ยามให้ หลังไม่ขาดไม่เกิน กองทหารทังหมดเตรี
้
ยมเคลือ่ น
ขบวนออกเดินทาง แต่ทว่าท้ องฟ้าเหนือผืนป่ าช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ ้นสูง
ฉายตรงศีรษะกลับมีเมฆฝนมืดครึม้ ปกคลุมกะทันหัน ซํา้ ลมหนาวผสม
ลมฝนหอบใหญ่ยงั โถมพัดผ่านหมูต่ ้ นไม้ จนก้ านใบลําต้ นปลิวโอนเอนน่า
กลัว
“ท่าทางจะมีพายุ คงต้ องหลบรอเวลาพายุพ้นไปก่อน”
เสิ่น หย่งอวีต้ ดั สินใจหยุดการเคลื่อนขบวนหลัง ประเมินสภาพ
อากาศเลวร้ ายตรงหน้ า ณ สถานการณ์ล่อแหลมอัน ตราย การฝื น พา
ทหารออกเดินทางอาจนํามาซึ่งผลร้ ายมากกว่าผลดี
แม้ นดั หมายที่รออยู่เบื ้องหน้ าจะสําคัญยิ่งยวด หากแต่ในฐานะ
ผู้บงั คับบัญชา...ชีวิตของไพร่พลก็สําคัญ เช่นนัน้ การดื ้อดึงดันบุกตะลุย
โดยไม่ดทู ิศทางลมจะนํามาซึ่งความสูญเสียอย่างไร้ เหตุผล
ลมพายุก ระหนํ่าซัด ตังแต่
้ ช่วงบ่ ายจนใกล้ เ วลาจุดตะเกี ย งทิ ง้
หยาดนํ ้าฝนค้ างคาไว้ ตามยอดไม้ เสิ่นหย่งอวี ้แหงนมองผืนท้ องฟ้าที่มืด
ดําไม่เหมาะต่อการเดินทางจึ งสัง่ การให้ พักค้ างแรมหนึ่งคืน พรุ่งนีค้ ่อย
เคลื่อนขบวนแต่เช้ าตรู่
รองแม่ทพั ซ้ ายซู่เหลียงจึงจัดการแบ่งหน้ าที่จัดวางเวรยามดูแล
เฝ้าระวังความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ เกิดเรื่องเช่นเมื่อตอนกลางวัน
หลังจัดการทุก อย่ างเรี ยบร้ อย ทหารทุกคนต่างกระจายตัวนั่ง
ล้ อมวงรอบกองไฟกิ นอาหารโดยไม่แบ่งแยกยศตําแหน่ง ทหารยศตํ่าผู้
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หนึ่งทําใจกล้ าถือจอกขอชนคารวะกับแม่ทพั เสิ่น
แต่ยามนี ้อยู่ในช่วงปฏิบัติหน้ าที่จึงมิอาจรํ่ าสุรา สิ่งที่อยู่ในจอก
จึงเป็ นเพียงนํ ้าเปล่าสะอาดถ้ วยหนึ่ง
เสิ่นหย่งอวี ้ยิม้ รับยกจอกขึ ้นชนตอบอย่างไม่ถือสา ทหารยศตํ่า
ผู้อื่นเห็นดังนันจึ
้ งรีบลุกกันพรึบพรับมาเข้ าแถวขอชนจอกคารวะบ้ าง
...โครม...โครม
ทหารราวห้ าสิบคนที่ยืนเข้ าแถวล้ มลงพร้ อมกันโดยไม่ร้ ูสาเหตุ
และมันสยบเสียงหัวเราะครึกครืน้ ที่กําลังดังอยู่จนเงียบสนิท
ไม่ใช่เพียงแค่ทหารในแถวที่ล้มตัว หากแต่ทหารที่นั่งล้ อมวงกิน
อาหารดื่มนํ ้าต่างล้ มพับสลบราวกับตุ๊กตาหมดลานไข เหลือเพียงทหาร
เดินเวรยามจํานวนหนึ่งที่รอดปลอดภัยเพราะยังไม่ได้ กินอาหาร
“เกิดสิ่งใดขึ ้น รีบตรวจสอบ”
เสียงตวาดราวฟ้าผ่าของผู้เป็ นนาย ทําให้ หมอทหารที่เหลือรอด
เพียงหนึ่งรีบตรงเข้ าจับชีพจรทหารบนพื ้นก่อนประสานมือรายงานอย่าง
กังวลเคร่งเครียด
“เรียนท่านแม่ทพั ทหารของเราถูกวางยาสลายสติขอรับ ข้ าจะไป
เตรียมยาแก้ ”
สิ ้นคํารายงาน ธนูดอกหนึ่งพุ่งจากมุมมืดของป่ าเสียบเข้ ากลาง
หลัง ปลิ ด ชี พ หมอทหารผู้นั น้ ดุจ ต้ องการขัด ขวางมิ ใ ห้ มี ผ้ ูใดแก้ ไข
เหตุการณ์นี ้
“ซู่เหลียงเจ้ าจัดการควบคุมทางนี ้ ข้ าจะตามมันไป”
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เสิ่นหย่งอวี ้สัง่ การรองแม่ทพั ซ้ ายพร้ อมคว้ ากระบี่ค่ใู จดีดตัวเหิน
ตามมุง่ ไปยังจุดที่ธนูดอกนันถู
้ กยิงออกมาทันที
เส้ นทางในป่ านีค้ ดเคีย้ วซับซ้ อนและลึกลับแต่ เห็นได้ ชัดว่ า
พวกมันชานาญเส้ นทางอย่ างยิ่ง
หลังยิ งธนูล่อหลอกหวังเรี ย กความสนใจให้ แม่ทัพแคว้ น เสิ่ น
ติด ตามมายัง กับ ดัก โคลนดูด ที่ ว างไว้ พวกมัน ก็ ตัง้ อกตัง้ ใจทํ า ตาม
แผนการเต็มที่
แต่ทว่าเสิ่นหย่งอวี ้คือแม่ทพั กร้ านศึกชํานาญสงคราม กางแผนที่
วางแผนรบมามากมายหลายร้ อยพันครัง้ แผนลวงตาตื ้นเขินเช่นนีจ้ ะโง่
งมจนมองไม่ออกได้ เช่นไร สัญชาตญาณนักรบที่ติดตัวสามารถรับรู้ถึงผู้
ประสงค์ร้ายแทรกตัวคอยอยู่ตามเงาต้ นไม้
แม่ทพั น้ อยแคว้ นเสิ่นเลิกติดตามพวกมันแล้ วทิง้ ตัวลง ณ ที่โล่ง
จุดหนึ่ง เมือ่ กวาดสายตาสํารวจโดยรอบ ทุกด้ านล้ วนเงียบสงัดไร้ เงาไร้
เสียงสรรพสิ่งเคลื่อนไหวดุจเวลาหยุดชะงักลง พลันไอหมอกขาวขุ่นก้ อน
ใหญ่ลอยตัวเชื่องช้ าเข้ ามาครอบคลุมให้ ความรู้สึกคล้ ายกับสถานที่แห่ง
นี ้คือโลกแห่งความตาย
“ใครส่งพวกเจ้ ามา”
แม่ทพั น้ อยตะโกนถามท่ามกลางความมืดสงัด แต่ทว่า...
...ฟิ้ ว...ฟิ้ ว...
คําตอบที่ ได้ ก ลับเป็ นเสียงสายลมพัดหอบหนึ่งซึ่งเย็ น สะท้ าน
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เสิ่น หย่ งอวี ก้ ระชับ กระบี่ ค่ใู จในมื อมั่น เกร็ งลมปราณเตรี ย มตัวตัง้ รั บ
ภยันตรายที่กําลังจะโหมใส่และอดทนรออยู่เพียงไม่กี่อึดใจ เงาดําหลาย
สิบชีวิตปรากฏตัวกระโจนพุ่งเข้ าหาจากหลายทิศ ไอสังหารผสมปะปน
กลิ่นคาวโลหิตฟุ้งกระจายจนอากาศบริสทุ ธิ์แทบจะอันตรธานหาย
...เคร้ ง...เคร้ ง...
การต่อสู้โรมรัน เริ่ มขึน้ แล้ ว คนชุด ดํ าหลายสิบ ชี วิตกรู เ ข้ าหา
พร้ อมยกดาบฟาดลงมาเต็มแรง แม่ทพั น้ อยแคว้ นเสิ่นเกร็งพลังปราณยก
กระบี่ขึ ้นต้ านรับ คมโลหะกระทบกันก่อเกิดประกายไฟวูบวาบ
“ท่านแม่ทพั น้ อยยอมไปกับพวกเราดีๆ เถอะ มิเช่นนัน้ พวกข้ าไม่
รับรองความปลอดภัยใดๆ”
หนึ่งในพวกมันตะโกนบอกขณะทุ่มแรงประลองคมดาบกับคม
กระบี่เหล็กกล้ า
ถ้ อยคํานีแ้ ปลความได้ ว่าคนที่สั่งการพวกมันมาต้ องการแค่จับ
ตัวมิได้ มงุ่ หวังถึงชีวิต แต่ถึงกระนันดู
้ จากเจตนาย่อมมิใช่เรื่องดีแน่นอน
“ต้ องการให้ ข้าตามพวกเจ้ าไป เอาความสามารถอะไรมากล่าว
คํานี ้”
“พวกข้ ารู้วา่ วิชายุทธ์ท่านแม่ทัพแคว้ นเสิ่นสูงส่งยากต่อกร หาก
เป็ นยามปกติพวกข้ าคงไม่กล้ าลงมือ แต่ตอนนี ้ในร่างของท่านมียาสลาย
พลังอยู่ ในสายตาของพวกข้ า ท่านเป็ นแค่มดปลวกเท่านัน”
้
สิ ้นประโยคเย้ ยหยัน ดาบในมือพวกมัน ก็โถมฟั นลงใส่ไม่รัง้ รอ
เสิ่นหย่งอวี ้ตวัดปลายกระบี่กวาดเป็ นวงกว้ างสกัดดาบจากมือพวกมันมิ
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ให้ เสีย บเข้ าร่ าง น่าโมโหที่ ยาสลายพลังเริ่ มออกฤทธิ์จึงใช้ ลมปราณได้
เพียงเจ็ดส่วน แต่ถึงกระนัน้ แม่ทัพน้ อยแคว้ นก็ไม่ยินยอมจํานนต่อพวก
มันง่ายดาย
“ต้ องการตัวข้ างันหรื
้ อ ถ้ ามัน่ ใจในฝี มือของตนก็เข้ ามา”
พวกมัน ได้ ยิ น เช่ น นัน้ ก็ ไ ม่ร อช้ าฟาดฟั น อาวุธฉับ ไวหวังพิ ชิ ต
เป้าหมายอย่างรวดเร็ว ลําพังจํานวนมือสังหารเท่านี ้ เสิ่นหย่ง อวี ้รับมือ
และกําจัดได้ ง่ายดายมาก แต่โชคร้ ายที่โลหิ ตภายในร่างถูกผสมด้ วยยา
สลายพลัง การเกร็งลมปราณรับมือแต่ละครัง้ จึงลดทอนกําลังทีละหลาย
ส่วน
“ยอมจํานนเถอะท่านแม่ทพั น้ อย วันนี ้ท่านพลาดแล้ ว”
เสี ย งคุ้น หูเ สีย งหนึ่ง ดังขึน้ เบื อ้ งหลัง เรี ย กความสนใจให้ หัน
กลับไปมอง
“เหตุใดเป็ นเจ้ า”
เสิ่ น หย่ งอวี ม้ องหน้ ารองแม่ทัพซ้ ายคู่ใ จ ภายในใจไม่อ ยาก
ยอมรับในสิ่งที่กําลังประสบ
...คนสนิ ทข้างกายทรยศ...
“ข้ าน้ อยทําด้ วยความจําเป็ นบังคับ ขอท่านแม่ทัพน้ อยได้ โปรด
ให้ อภัย วันหน้ าข้ าจะตังโต๊
้ ะเซ่นไหว้ และรํ่าสุราข้ างสุสานเป็ นเพื่อนท่าน”
คํา พูดนี เ้ อ่ย ด้ ว ยนํ า้ เสีย งแฝงความเยาะเย้ ย เย่ อหยิ่ ง มิ ไ ด้ มี
ความรู้สกึ สํานึกผิดผสมออกมาเลยแม้ เพียงครึ่งส่วน
เมื่อไหร่ กัน ที่ซู่เ หลี ยงเปลี่ยนไป เมื่อไหร่ กันที่ค นผู้นี้เอาใจออก
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ห่าง
เสิ่ น หย่ ง อวี พ้ ยายามเค้ น ความคิ ด เพื่ อประมวลปะติด ปะต่อ
เรื่องราว แต่ยิ่งคิดสมองยิ่งพร่าเบลอจนต้ องสะบัดศีรษะไล่ความมึนงงที่
กําลังจู่โจมจนสติใกล้ ดบั ความอ่อนแรงจากฤทธิ์ของพิษสลายพลังกําลัง
ไหลลามลงไปตามเส้ นเอ็นทัว่ ร่าง คาดเดาได้ ว่าอีกไม่นานมันคงควบคุม
สติสมั ปชัญญะทังหมดจนมิ
้
อาจสัง่ การ
ซู่เ หลี ย งยื น นิ่ ง มองสภาพของแม่ทัพ น้ อยที่ ต นต้ อ งอดทนทํ า
หน้ าที่ใต้ คําบัญชามานานด้ วยแววตาสาสมใจ
นี่ต่างหากเล่าคือแผนการแท้ จริ ง มือสังหารธนูสองครัง้ ก่อนหน้ านีเ้ ป็ น
เพี ยงแผนหลอกล่อให้ แม่ทัพหนุ่มผู้นี ห้ ลงกลจนพลาดติดกับ ดัก มิ อาจ
ต่อสู้
ซู่เหลียง...เจ้าทาข้าเจ็บยิ่ ง ชื่ อนี้ของเจ้า ข้าจะจดจาจนถึงวันที่
ย่างเท้าก้าวเข้าสู่ปรโลก
เสิ่นหย่งอวี ้กัดฟั นสบถถึงรองแม่ทัพคู่ใจที่แปรพรรคจากสหาย
ร่วมรบมาถือดาบศัตรูลอบแทงลับหลัง
พลันความคิดของแม่ทพั น้ อยถูกดึงกลับมากะทันหัน สติที่กําลัง
ล่องลอยถูก นํ า้ สุราที่ ห นึ่งในพวกมัน สาดใส่ห น้ าปลุก ตื่น ฤทธิ์ สุราแรง
แทรกซึมตามรอยแผลสดเพิ่มความแสบร้ อนทรมานขึ ้นอีกสามสี่เท่า
“ข้ ากลัวท่านกระหายนํ า้ จึงเอามาให้ ดื่ม น่าเสีย ดายที่ มัน หก
หมดแล้ ว ฮ่ะ...ฮ่า...ฮ่า”
มันก็เงยหน้ าส่งเสียงหัวเราะน่ากระทืบออกมาอย่างไม่เกรงใจ
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หลังพ่นวาจาหยาบคายจบลง
เสิ่นหย่งอวี ้กําฝ่ ามือทัง้ สองข้ างเข้ าหากันแน่น ดวงตาวาวโรจน์
ราวลูกไฟจ้ องมองมันจนร่างแทบทะลุเป็ นรูพรุน นึกเจ็บใจที่ สองแขนถูก
โซ่เหล็กพันธนาการอยู่ มิเช่นนันคงได้
้
ซดั หมัดใส่ระบายโกรธที่ ถกู พวกมัน
หยามเกียรติกนั สักตัง้
“ใช้ สายตาแบบนี ้มองข้ าหมายความว่าอย่างไร หรื อท่านแม่ทัพ
น้ อยรู้ สึก เมื่อ ยเนื อ้ ตัว ต้ อ งการคนบี บ นวด เช่ น นัน้ พวกข้ า จัด ให้ ตาม
ประสงค์”
...ตุ๊บ...ตับ...
้
พวกมันเลิกซดสุราหันมาลงมือซ้ อมเชลยระบายอารมณ์อีกยก
ขณะที่ พวกมัน กํ าลัง เมามัน รุ ม ซ้ อมเชลย ด้ า นนอกห้ อ งกลับ
ปรากฏร่างคนผู้หนึ่งในชุดเครื่องแต่งกายระดับตําแหน่งหัวหน้ ากลุ่มโจร
ชายวัย กลางคนผู้นีม้ ีใ บหน้ าละม้ ายอดีตหัวหน้ าองครักษ์ หรงเจิ ง้ บิดา
ผู้ให้ กําเนิดที่องค์หญิงเพ่ยจูเฝ้าเพียรตามหาอย่างใจจดใจจ่อ
ใช่แล้ ว...คนผู้นี ้คือหรงเจิ ้ง
หรงเจิง้ ในตอนนี ้ มีฐานะเป็ นหัวหน้ าหน่วยคุมเสบีย งของกลุ่ม
โจรค้ าทาส แอบแฝงตัวเข้ ามาเพื่ อสืบหาตัวหัวหน้ าใหญ่และคอยแจ้ ง
เบาะแสแก่สายสืบของฉู่ออ๋ งที่แฝงตัวเข้ ามาเช่นกัน
เมื่อวานได้ ขา่ วว่ามีแม่ทพั คนสําคัญจากแคว้ นเสิ่นถูกจับมาเป็ น
เชลย หรงเจิ ้งจึงร้ อนรนอยู่ไม่สขุ คิดหาหนทางมาช่วยเหลือ
อดีตหัวหน้ าองครักษ์ แคว้ น เสิ่น แนบดวงตาเข้ ากับรู เล็กที่ เจาะ
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เป็ นช่องคล้ ายตาแมวบนโพรงหิน เฝ้ามองความเคลื่อนไหวด้ านในเพื่อ
หาลูท่ างช่วยเหลือเชลย
ภาพเสิ่น หย่งอวีท้ ี่บาดเจ็บสาหัสโลหิตเดิมเพิ่งแห้ งกรังก็ถูกทํ า
ร้ ายจนเกิดโลหิตใหม่ซึมออกมาแทนที่ บาดแผลบนตัวหลายรอยแหวะ
ออกจนเห็ น เนือ้ หนังกระดูกขาวดูน่ากลัว ทํ าให้ มือผอมเกร็ งข้ างหนึ่ง
กระชับมีดสันคมกริ
้
บในมือแน่นเฝ้ารอโอกาสบุกเข้ าโจมตี
อึดใจหนึ่ง สมุน โจรสองคนรามือจากการรุมทรมานเชลยเปิ ด
ประตูเดินออกมาด้ านนอก บุรุษชราจึงลอบเข้ าไปด้ านหลังแล้ วเชือดทิง้ ที
ละคนจนหมด
จากนันรี
้ บพุ่งเข้ าไปจัดการเชือดอีกสามคนที่เหลือในห้ องโดยไว
มิให้ พวกมันทันตังตั
้ ว หรงเจิ ้งค้ นหากุญแจปลดโซ่ตรวนครู่หนึ่งก่อนล้ วง
มันออกมาจากอกเสื ้อสมุนโจรเอามาไขกุญแจปลดปล่อยเสิ่นหย่งอวี ้
“รีบหนีเร็วหย่งอวี ้ ข้ ามาช่วยเจ้ า”
อดีตหัวหน้ าองครักษ์ แคว้ นเสิ่นพยุงร่างอ่อนปวกเปี ยกของแม่ทพั
น้ อยออกแรงลากจูงไปด้ วยกัน
“ท่าน”
ท่ามกลางสติ สะลึมสะลือก่ อนดําดิ่ งสู่ความมืดมิด แม่ทัพน้ อย
คล้ ายเห็นใบหน้ าคนคุ้นเคยผ่านครรลองสายตาที่พร่ามัวและสติที่เลอะ
เลือน
กลางดึกสงัดคืนหิมะตก อากาศด้ านนอกเหน็บหนาวจับขัว้
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หัวใจ
บรรยากาศเช่นนีเ้ หมาะที่จะขดตัวซุกหาไออุ่นอยู่ใต้ ผ้าห่มนวม
หนาและปิ ดเปลือกตาหลับพริ ม้ อย่างเป็ นสุข แต่ทว่าหลิวเฟิ งเยี่ยนกลับ
ถูกหัวหน้ าองครัก ษ์ เ งาอินทรี ขุด ร่ างขึน้ จากเตียงอย่างไม่ปราณี ทัง้ ยัง
หอบพานางผ่านม่านหิมะสีขาวที่หนาและหนาวมายังสถานที่แห่งหนึ่งที่
นางไม่ค้ นุ เคย
“ทะ...ท่าน...อ๋อง มีสิ่งใด หะ...ให้ ข้า...ระ...รับใช้ ฮะ...ฮะ...
ฮัดชิ ้ว”
หญิงสาวที่ยืนตัวสัน่ เทาต่อหน้ าฉู่ออ๋ งและซัง่ กวนจิ ้งยามนี ้ต้ องใช้
คําว่า สภาพดูไม่ได้อย่างยิ่ ง
เส้ นผมดําเปี ยกเรี ยบลู่มีเกล็ดหิมะสี ขาวกระจายแทรกเกาะตัว
เป็ นหย่อม ใบหน้ าลออนวลขาวซีดริมฝี ปากสัน่ ซํา้ ยังปล่อยเสียงไอผสม
เสียงจามเป็ นระยะ ยังดีที่เสื ้อผ้ าบนร่างสวมใส่เรียบร้ อยแม้ ดแู ล้ วสีสนั ขัด
ตาไม่คอ่ ยจะเข้ าชุดกันสักเท่าไหร่
ฮ้าดดดด....ชิ้ วววว
ศิษย์เอกท่านหมอหลียงั คงตังอกตั
้ งใจกั
้ บการจามไม่หยุดยังและ
้
เป็ นซัง่ กวนจิ ้งที่อดรนทนไม่ไหวถามนํ ้าเสียงกลัวเสี
้ ยงหัวเราะขบขัน
“เฟิ งเยี่ยน ทําไมสภาพของเจ้ าจึงยํ่าแย่เช่นนี”้
คนสภาพแย่ ส่ ง ค้ อ นวงใหญ่ ใ ห้ คนถามและยัง เผื่ อ แผ่ไ ปถึ ง
หัวหน้ าองครักษ์ เงาอินทรี ที่อยู่ด้านหลัง ก่อนจะจามเสียงดังสนั่นใส่คน
พวกนันอี
้ กสองทีแล้ วจึงมีโอกาสตอบคําถาม
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“ท่านถามคนของท่านเถอะว่าเหตุใดจึงลากข้ ามาในสภาพเช่นนี ้
นับ เป็ น บุญ คุณ ล้ น เหลื อที่ ยัง มี เ วลาให้ ข้ า คว้ า เสื อ้ ผ้ า มาสวมปกปิ ด
ร่างกาย”
“ข้ าแจ้ งท่านแล้ วว่าท่านอ๋องมีบญ
ั ชาเรียกหาทันที ท่านก็ยังนอน
หลับตาส่งเสีย งรับ รู้แต่ไม่ยอมลุก ข้ าจําเป็ นต้ องทํ า มิเช่นนัน้ เราจะถูก
ท่านอ๋องลงโทษกันทังหมด”
้
หัวหน้ าองครักษ์ เงาอินทรีรีบชี ้แจงสาเหตุที่ต้องลงมืออุกอาจต่อ
หมอประจํากายท่านอ๋อง ในใจทังส่
้ วนลึกส่วนตื ้นไม่ปรารถนาให้ นางเก็บ
เรื่องวันนี ้ไว้ เป็ นบัญชีแค้ น
สําหรับ ศิ ษ ย์ เ อกทานหมอหลี นัน้ คนภายนอกจะเห็น ว่า นาง
ชํานาญเรื่ องปรุงยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรค แต่คนใกล้ ชิดล้ วนรู้ชัดแจ้ งว่า
ความจริงแล้ วนางถนัดผสมสมุนไพรเป็ นยาพิษที่สดุ
ดังนัน้ หากครัง้ นีน้ างเกิด เคืองแค้ นจดจําและหาโอกาสระบาย
ออก ชีวิตที่เหลือของหัวหน้ าองครักษ์ เงาอินทรี เช่นตนย่อมไม่น่ารื่ นรมย์
สงบสุขอีกต่อไป
“ฮึ”
ศิษย์เอกท่านหมอหลีแค่นเสียงขึ ้นจมูกที่กําลังแสบร้ อนคล้ ายจะ
ถูกโจมตีด้วยพิษไข้
หญิ งสาวรี บ ล้ วงยาสมุน ไพรในย่ามเม็ด หนึ่งใส่ปากกลืนอย่าง
รวดเร็ ว ฐานะหมอประจํ ากายฉู่อ๋องและฐานะศิษ ย์ เ อกท่านหมอมื อ
มัจจุราชคํ ้าลําคออยู่ ขืนปล่อยให้ ป่วยไข้ ง่ายดายย่อมเสียหน้ าเสียตาอับ
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อายหลายสิบส่วน
“เฟิ งเยี่ยน เจ้ ารีบมารักษาคนผู้นี ้ เขาบาดเจ็บสาหัส อย่ามัวแต่
ถกเถียงกันอยู่”
คําตรัสดุกึ่งตวาดของฉู่ออ๋ งช่วยสลายบรรยากาศที่กําลัง ใกล้ ท้า
ตีท้าต่อยของคนทังสามได้
้
ทนั ที
หลิวเฟิ งเยี่ยนยอมละทิง้ ความแค้ นต่ อยตีเดินเข้ าไปดูคนเจ็บ ที่
เตียง
“แม่ทพั น้ อยเสิ่นหรือ เหตุใดร่างกายจึงสาหัสยับเยินปานนี ”้
หลิวเฟิ งเยี่ยนกรีดสองนิ ้วหัวแม่มือกับนิ ้วชี ้หยิบชายแขนเสื ้อขาด
รุ่งริ่งที่เหลืออยู่บนร่างชุ่มโลหิตยกขึ ้นเล็กน้ อย พลันกลิ่นคาวเลือดกําจาย
เข้ มข้ นทัว่ ห้ องจนทุกคนต้ องยกมืออุดจมูก
“เขาถูกทําร้ ายได้ อย่างไร”
“ลูกน้ องข้ างกายหักหลังทรยศ”
“ทําไมไม่ร้ ูจกั ระวัง”
ศิษย์เอกท่านหมอหลีบ่นพึมพํากับตัวเองพลางรือ้ เครื่องมือรักษา
และยาสมุนไพรสําคัญออกมาวางเรี ยง ระหว่างรอนางกํานัลต้ มนํา้ ร้ อน
นางหยิ บ กรรไกรตัด เศษผ้ าชุ่มเลือดตามร่ างออกจนหมด เหลือเพี ย ง
กางเกงผ้ าบางปกปิ ดส่วนสําคัญด้ านล่างไว้ กนั อุจาดลูกตา
หลิวเฟิ งเยี่ ยนมองบาดแผลทั่วร่ างแล้ วถอนใจ ร่างกายกํ ายํ า
แข็งแรงบัดนี ้ซูบซีดยับเยินเต็มไปด้ วยรอยแส้ ฟาดและรอยไหม้ จากเหล็ก
ร้ อนนาบผิวเนื ้อ
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เวลาเพี ยงแค่สามวัน โจรค้ าทาสพวกนัน้ ทรมานเขาหนัก หนา
เพียงนี ้เชียวหรือ
ครั ง้ แรกที่ น างพบหน้ าแม่ทัพ น้ อยผู้นี ค้ ื อ ช่ ว งเวลาห้ าปี ก่ อ น
หลิวเฟิ งเยี่ยนออกเดินทางเสาะหาสมุนไพรลํ ้าค่าตามดินแดนต่างๆ ตาม
คําสัง่ หมอมือมัจจุราชหลีเผิงผู้เป็ นอาจารย์
แน่น อนว่าสิ่งที่อาจารย์ ของนางต้ องการล้ วนหาได้ ย ากเย็ นยิ่ ง
สมุนไพรลํ ้าค่าเหล่านัน้ หากไม่อยู่ในที่เร้ นลับอันตราย ก็ตกอยู่ในความ
ครอบครองของผู้คนที่มียศถาอํานาจยิ่งใหญ่เข้ าถึงลําบาก
แต่อปุ สรรคทังหลายนั
้
น...ศิ
้ ษย์เอกท่านหมอหลีมือมัจจุราชหาได้
ใส่ใจไม่ นั่นเพราะนางมีวิธีเค้ นสมองคิดหาหนทางไขว่คว้ าสมุนไพรหา
ยากเหล่านันเอามาอยู
้
่ในมือตน
ครัง้ นันก็
้ เช่นกัน...
นางเพิ่ ง ล่ อ หลอกเอาสมุ น ไพรก้ านทองปลิ ด ชี พ จากกอง
คาราวานตระกูลต้ วนหลังชนะเดิ มพันพนันแล้ วหัวหน้ าของพวกมันไม่
ยอมส่งของรางวัล
ด้ วยวิสยั ของนางนัน้ ซื่อตรงยิ่ง แลกคือแลก คามัน่ คือคามัน่
ในเมื่อนางชนะพนัน ผู้แพ้ ย่ อมต้ องส่งของเดิมพัน มา แต่ท ว่า
กลุม่ คนฉ้ อฉลเหล่านันกลั
้ บคิดเอาเปรียบไม่ยินยอมมอบของเดิมพัน นาง
จึงต้ องกลันใจลงมื
้
อกระทําการอุกอาจฉกชิงเอาซึ่งหน้ า
เห็นหรื อไม่...ขนาดขโมยสิ่งของ นางยังกระทําอย่างองอาจผ่า
เผยไม่หลบซ่อน อีกทังเป็
้ นพวกมันที่ไร้ ยางอายผิดคําพูด เหตุใดยังมีหน้ า
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เกิดอารมณ์เดือดดาลโมโหจนไล่ตามล่าสังหารนาง
ช่างไร้เหตุผล...ช่างไร้เหตุผล
และด้ วยเหตุนี ้ คํ่าคืนนัน้ ภายใต้ แสงจันทร์ สลัวลาง บนหลังคา
บ้ านเรือนกลางเมืองชายแดนแห่งหนึ่งจึงปรากฏร่างของหลิวเฟิ งเยี่ยนใน
ชุดดําปิ ดบังใบหน้ ากํ าลังใช้ วิช าตัวเบากระโดดไปมาอย่างคล่องแคล่ว
ด้ านหลังมีชายฉกรรจ์กลุม่ หนึ่งไล่ติดตามมา
“สตรีหน้ าหนา เจ้ าอย่าคิดหนี ก้ านทองปลิดชีพเป็ นของตระกูล
ต้ วน รีบส่งคืนมาเดี๋ยวนี”้
คนตัวโตเบือ้ งหลังคาดว่าคงเป็ น หัวหน้ าตะโกนลัน่ อย่างเดือด
ดาล สตรีร้ายกาจเจ้ าเล่ห์ บังอาจใช้ มารยาหลอกล่อเอาสมุนไพรลํ ้าค่าไป
จากมือจะมิให้ เกิดโทสะได้ อย่างไร
ก้ านทองปลิดชีพเป็ นสมุนไพรหายาก ซํ ้ายังเป็ นของตกทอดของ
ตระกูล หากปล่อยให้ สตรี ไร้ หัวนอนปลายเท้ าฉกชิงไปได้ นายท่านสาม
ตระกูลต้ วนเช่นตนจะแบกหน้ ากลับไปรายงานได้ อย่างไร
“เจ้ าคนไร้ ยางอาย แพ้ พนันแต่กลับไม่รักษาคําพูด ของสิ่งนีเ้ ป็ น
ของข้ าแล้ ว เจ้ ายังหน้ าด้ านตามมาทวง ช่างเป็ นคนไร้ ศกั ดิ์ศรี ช่างเป็ นผี
ไม่รักษาสัจจะ”
ทัง้ ที่กําลังกระโดดหนีการตามล่า แต่พอถูกตะโกนด่าทอ ศิษ ย์
เอกท่านหมอหลียังมีห น้ าหัน กลับ มาต่อล้ อต่อเถี ย ง ครัน้ เห็น อีก ฝ่ าย
ระเบิ ดอารมณ์ โกรธพลุ่งพล่าน นางจึงรี บ พลิว้ กายผลุบ หายเข้ าไปใน
โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่ง
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ภายในโรงเตี๊ยมเงียบสงบเพราะเป็ นยามดึกดื่นแล้ ว แขกแต่ละ
ห้ อ งกํ า ลังพัก ผ่อนหลับ ใหล ศิ ษ ย์ เ อกท่ า นหมอกระโดดลอยตัว ข้ า ม
หลังคาที่ อาบไล้ แ สงนวลของพระจัน ทร์ สองสามรอบจนโผล่เ ข้ าทาง
หน้ าต่างห้ องหนึ่งที่เปิ ดอ้ าอยู่
หลิวเฟิ งเยี่ยน เป็ นบุตรสาวคนเดียวของ หลิวเฟิ งเหลยหัวหน้ า
เผ่าบูรพาเทวะและเป็ น ผู้สื บ ทอดตํ าแหน่ งในภายหน้ า นางย่ อมต้ อ ง
เรียนรู้วิชายุทธ์ของเผ่าอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง
แต่ด้วยความที่ น างคื อศิ ษ ย์รัก และเป็ นศิษ ย์คนเดีย วของท่าน
หมอหลี ฉายา มือมัจจุราช หลังจากติดตามอาจารย์เดินทางรอนแรมขึ ้น
เหนือล่องใต้ เป็ นเวลาหลายปี ความรู้วิชาแพทย์สมุนไพรของท่านหมอมือ
มัจจุราชก็ถกู ถ่ายทอดสูน่ างจนหมด
ดังนัน้ น้ อยคนนักจะรู้ว่านางเชี่ยวชาญวิชายุทธ์มากพอกับวิชา
สมุนไพร เพราะภาพของนางที่มกั ปรากฏให้ ผ้ คู นพบเห็นคือการวิ่งวุน่ เก็บ
สมุนไพรและตังหน้
้ าตังตาทดลองผสมตั
้
วยาแปลกพิสดาร รวมทัง้ ใช้ การ
ตังโรงหมอรั
้
บรักษาโรคไม่คิดเงินบังหน้ าเพื่อแอบทดลองตัวยาทังหลายที
้
่
นางปรุงขึ ้นกับเหล่าคนไข้
“ใครกล้ าบุกห้ องพักของข้ าโดยไม่กล่าวคําขออนุญาต”
เสีย งห้ วนห้ าวหาญถามลอดออกมาจากหลัง ฉากกัน้ อาบนํ า้
ท่ามกลางม่านควัน จางจากความร้ อนลอยสูงกระจายตัวบางเบาใน
อากาศแสดงว่าคนหลังฉากกันกํ
้ าลังแช่ตวั ในอ่างนํ ้าร้ อนจัด
บุรุษผูน้ ี้เป็ นใครกัน น้าเสียงช่างวางก้ามใหญ่โตยิ่ งนัก
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ศิ ษ ย์ เ อกท่ า นหมอหลี เ ริ่ ม ตัง้ หลัก ระแวดระวัง ภัย ตอนนาง
ตัดสินใจเลือกห้ องที่มีคนพักอยู่เพราะคาดคะเนว่าพวกตระกูลต้ วนย่อม
ไม่สะดวกตรวจค้ น
คราแรกนึกชมตนเองว่าฉลาด ยามนีก้ ลับนึกเจ็บใจตัวเองที่ไม่
ยอมเลือกห้ องว่างไร้ คนพักอาศัย
เดิมหลิวเฟิ งเยี่ ย นคิ ด เพีย งหามุมหลบซ่อนตัวเงีย บเชีย บมิใ ห้
รบกวนแขกที่พกั อยู่ นางจึงซ่อนลมหายใจเกร็งลมปราณกลบเสียงฝี เท้ า
ให้ เบาแผ่วและแอบย่องเข้ ามา
ใครจะคิดว่าคนหลังฉากอาบนํ ้าผู้นนกลั
ั ้ บหูวอ่ งไวได้ ยินเสียงนาง
นัน่ ย่อมแสดงว่าบุรุษผู้นี ้มีวิชายุทธ์ลกึ ลํ ้าไม่น้อยเลยทีเดียว ศิษย์เอกท่าน
หมอหลีชักกังวลในความปลอดภัย ของตน เกรงจะเป็ น การหนีเ สือปะ
จระเข้
“ข้ าถามว่าเจ้ าเป็ น ใคร เหตุใดจึงบุก รุ กห้ องข้ าและอย่ าคิดส่ง
เสียงร้ องเป็ นแมว เพราะฝี เท้ าและรูปร่างของเจ้ าไม่ใกล้ เคียงกับพวกมัน”
หลิว เฟิ งเยี่ ย นเบิ ก ตากว้ างรี บ หุบ ปากที่ กํ า ลังจะอ้ าร้ องเสีย ง
‘เมี้ยว’
บุรุษ ผู้นีม้ ีญาณทิพย์ แฝงอยู่ใ นตัวหรื อ ??? จึงสามารถคาดเดา
ความคิดและการกระทําของนางได้ ล่วงหน้ า เพราะนางกําลังคิดแปลง
กายเป็ นแมวขโมยจริงดัง่ คําพูดดักคอ
“ว่าอย่างไร แม่นางน้ อย คําถามของข้ ารอคําตอบจากเจ้ าอยู่”
แมวขโมยจําแลงในร่างมนุษย์หันหลังกลับมาปะทะสายตากับ
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บุรุ ษ เจ้ า ของเสี ย งที่ ยื น สูง ตระหง่ า นคํ า้ หัว นางอย่ า งเงี ย บกริ บ ตัง้ แต่
เมื่อไหร่ไม่ร้ ู ซํ า้ ยังแผ่พลังกดดันข้ นคลัก่ ออกมาโอบล้ อมทั่วบริ เวณอีก
ด้ วย
ศิษย์ เอกท่านหมอหลีไม่สนใจตอบคํ าถามแต่กลับฉวยโอกาส
ลอบสํารวจรูปร่างหน้ าตาอีกฝ่ ายอย่างละเอียด
บุรุษผู้นี ้รูปร่างบึกบึนสูงใหญ่ แผงหน้ าอกแข็งแรงเป็ นมัดกล้ าม
เครื่องหน้ าชัดเจนคมคายหล่อเหลา ดวงตาสะท้ อนประกายคมกล้ าเต็ม
ไปด้ วยอารมณ์คาดคันคล้
้ ายกําลังสอบสวนนักโทษผู้กระทําผิด
พลังคุกคามรุนแรงเช่นนี ้ หากเป็ นสตรี อื่นอาจหวาดกลัวจนตัว
เหลวเข่าอ่อนยืนไม่อยู่ เผลอๆ อาจหวาดกลัวจนสิ ้นสติ
แต่ สํ า หรั บ หลิ ว เฟิ งเยี่ ย น การถู ก มองด้ วยสายตาเช่ น นี ไ้ ม่
กระทบกระเทื อ นอารมณ์ ค วามรู้ สึก ใดๆ ของนางทัง้ สิ น้ ท่ า ที ก ดดัน
คุกคามคาดคันเหล่
้ านี ้ นางล้ วนพบเจอจากฉู่ออ๋ งจนชินชา
กดดันก็กดดันไปสิ ...นางไม่เห็นจะกลัว
ใดใดในโลกหล้ านี.้ ..หากรับมือพระอารมณ์ ปรวนแปรของท่าน
อ๋องแคว้ นฉู่ได้ อารมณ์ของผู้อื่นนับว่ารับมือไม่ยากแล้ ว
“สตรีเช่นเจ้ า ช่างไม่ร้ ูจกั กาลเทศะ”
ศิษย์เอกท่านหมอหลีงนุ งงกับประโยคกล่าวหา ซํา้ ยังงุนงงที่จู่ๆ
บุรุษผู้นี ้ถลึงตาขมวดคิ ้วใส่ ก่อนจะกระจ่างแจ้ งแก่ใจเมื่อเห็นอีกฝ่ ายหัน
ไปคว้ าเสื ้อคลุมตัวใหญ่สีดํามาคลุมร่างมิดชิด
คงเป็ นเพราะนางเพ่งสายตาสํารวจแผงหน้ าอกที่เต็มไปด้ วยมัด
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กล้ ามของอีกฝ่ ายและอาจเพราะสายตาของนางเปิ ดเผยโฉ่งฉ่างมาก
จนเกินไป อีกฝ่ ายจึงเกิดความไม่พอใจนาง
ก็ผใู้ ดใช้ให้แต่งกายล่อแหลมออกมาเผชิ ญหน้ากับอิ สตรี เล่า มี
ของดีให้มอง...นางก็มองสิ
ชั่วระยะที่ศิษย์ เอกท่ า นหมอหลีกาลังเพลิดเพลินกับ การ
สารวจเรือนร่ างของบุรุษตรงหน้ า
พลัน ระเบี ย งด้ านนอกเกิ ด ความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มหนึ่ ง
เสีย งโหวกเหวกโวยวายผสมเสียงอ้ อนวอนขอร้ องของเถ้ าแก่โรงเตี๊ย ม
และเสี่ยวเอ้ อดังจนบุรุษสตรีที่ยืนจ้ องกันอยู่ได้ ยินชัด
“นายท่านทัง้ หลาย ทุกห้ องพักชันนี
้ ้มีแต่แขกคนสําคัญ พวกท่าน
บุกรุกทําเสียงดังเช่นนี ้ไม่คอ่ ยเหมาะสม”
“หุบ ปาก แขกคนสําคัญอะไร ใครจะมายิ่งใหญ่ ก ว่านายท่าน
สามตระกูลต้ วนเช่นข้ า หรือเจ้ าคิดจะล่วงเกินตระกูลต้ วน อย่านึกว่ามีคน
คุ้มหัวแล้ วข้ าจะไม่กล้ าแตะต้ องที่นี่นะ”
นายท่านสามตระกูลต้ วนตวาดกลับด้ วยโทนเสียงวางอํานาจแต่
แปรเปลี่ยนไปมา ประเดี๋ยวแหลมเล็กดุจอิสตรีอีกประเดี๋ยวเข้ มตํ่าราวกับ
เป็ นบุรุษ
เถ้ าแก่โรงเตี๊ยมหดคอย่นยกมือปิ ดสองหู สีหน้ าแววตาเผยรอย
กลัดกลุ้มจนใจไร้ หนทางออก
ตระกูลต้ วนถือเป็ นตระกูลพ่อค้ าที่มากอิทธิพลในแถบนี ้ เพราะมี
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กองคาราวานยิ่งใหญ่บรรทุกสินค้ าหลากหลายเดินทางไปค้ าขายทั่วทุก
ทิศ แต่ละกองคาราวานจะแบ่งอํานาจให้ บุต รชายห้ าคนแยกกัน ดูแล
จัดการและเส้ นทางแถบนี ้เป็ นเขตอิทธิพลของนายท่านสาม
ชาวเมืองและพ่อค้ าแถบนี ้ต่างอาศัยกองคาราวานของนายท่าน
สามจัดหาสินค้ าสําคัญและจําเป็ นในการดํารงชีพ ดังนัน้ จึงไม่มีผ้ ใู ดคิด
สันอยากบาดหมางด้
้
วย
เถ้ าแก่โรงเตี๊ยมถอนใจเฮือกใหญ่ รู้สกึ หนักอกหนักใจจนไม่กล้ า
เอ่ยเป็ นคําพูด
นายท่านสามที่ยืนสะบัดพัดขนนกอยู่ตรงหน้ ามิอาจล่วงเกินได้ ก็
จริง แต่การรบกวนบุรุษที่พกั อยู่ในห้ องกลับเป็ นเรื่ องไม่สมควรกระทํายิ่ง
กว่า
แขกผู้นีน้ ับเป็ นคนสําคัญที่ไม่ควรยื่นหน้ ายื่นมือเข้ าไปล่วงเกิ น
โดยเด็ดขาด ขนาดเถ้ าแก่โรงเตี๊ยมเช่นตนที่ มกั ถือดี ว่ามีคนใหญ่คนโต
หนุนหลังไม่น้อย ยามเผชิญ หน้ ายังต้ องประสานมือโค้ งตัวรับรองดูแล
อย่างระมัดระวังมิให้ บกพร่อง
แต่น ายท่านสามตระกูลต้ วนกลับพาสมุน มาค้ น หาคนในจุดที่
ล่อแหลมน่ากังวล ซํ ้ายังเอ่ยวาจาและวางท่าทางเบ่งกร่างไม่กลัวตาย
เฮ้อ...ไม่อยากคิ ดถึงผลที่กาลังจะตามมาในไม่ช้า
เถ้ าแก่ โรงเตี๊ ย มถอนใจระบายความหนัก หน่วงอึดอัดอีก รอบ
พยายามเค้ นสมองคิดหาวิธีแก้ ไขแต่ยงั อับจนปัญญา ครัน้ เหลือบตาเห็น
บริวารที่ติดตามนายท่านสามเริ่มกระชับดาบตังท่
้ าเตรียมพร้ อมจึงรีบเอ่ย
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ปากระงับยับยังหวั
้ งให้ อีกฝ่ ายฉุกคิดเฉลียวใจ แม้ สว่ นลึกจะรู้วา่ สิ่งที่ หวัง
นันยากที
้
่จะเกิดเป็ นจริง
“ข้ าน้ อยมิกล้ าล่วงเกินนายท่านสามตระกูลต้ วน แต่แขกที่พักอยู่
ด้ านในก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ ท่าน ข้ าน้ อยขอเตือนนายท่านสามอย่างนอบน้ อม
ว่าอย่าหาเรื่องให้ ลกุ ลามเลยนะขอรับ”
“ฮึ”
นายท่านสามตระกูลต้ วนแค่นเสียงสูงขึ ้นจมูก ก่อนสะบัดพัดจีบ
ในมือกางออกเป็ นสัญญาณให้ ลกู สมุนพังประตูโดยไม่สนใจเสียงห้ าม
ปรามและคําขอร้ องใดๆ
‘ปัง’
เสียงประตูห้องถูกคนกระแทกเปิ ดออกพร้ อมเสียงโวยวายห้ าม
ปรามของเสี่ยวเอ้ อ
บุรุษสตรีทงสองเลิ
ั้
กจ้ องสายตากันแล้ วไปมองต้ นทางของเสียง
อย่างพร้ อมเพรียง
“อ๊ ะ มนุษย์สองร่างผู้นนตามมาถึ
ั้
งแล้ ว ข้ าต้ องหลบก่อน”
กล่าวจบหลิวเฟิ งเยี่ยนมุดตัวหายไปทางหลังฉากกัน้ ทิง้ ให้ บุรุษ
เจ้ าของห้ องยืนงุนงงรับมือเพียงผู้เดียว
“เจ้ า...”
เสิ่น หย่ งอวีไ้ ด้ แต่สบถตามหลังและจํ าต้ องปล่อยนางไปก่ อ น
เพราะกลุม่ คนมิได้ รับเชิญพากันกรูเข้ ามาในห้ องแล้ ว
“ค้ นให้ หมด ใครกล้ าขวาง จัดการเก็บซะ”
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พลันนายท่านสามตระกูลต้ วนที่เดินสะบัดบันท้
้ ายนําหน้ าเข้ ามา
เห็นคนที่ยืนจังก้ าอยู่กลางห้ องถึงกับเข่าอ่อน
“เอ่อ...ทะ...ท่าน”
ตัดภาพมาเบื ้องหลังฉากกัน้ ศิษย์เอกท่านหมอหลีหันรี หันขวาง
หามุมซ่อนตัวแต่ไม่เห็นมีจุดใดเหมาะสม นางจึงตัดสินใจเปลื ้องชุดดํา
ออกจากร่างเหลือเพียงผ้ าแทบรัดหน้ าอกและกางเกงตัวบางช่วยปกปิ ด
ส่วนสงวน
จากนัน้ ก้ าวลงอ่างอาบนํา้ ที่ยังอวลไอจากร่างกายของคนที่แช่
ก่อนหน้ านี ้ ความอุ่น ร้ อนในนํ า้ ที่ ยังหลงเหลือแทรกซึมช่วยผ่อนคลาย
กล้ ามเนื ้อที่กําลังเมื่อยขบให้ สบายจนนางเกือบหลับ
แต่ท ว่า คํ าเรี ย กขานฐานะบุรุษ เจ้ าของห้ อง ทํ าให้ สติห ลิวเฟิ ง
เยี่ยนตื่นตัวผุดลุกขึ ้นกลันลมหายใจแนบดวงตามองผ่
้
านรอยฉลุของฉาก
กัน้
“คะ...คารวะท่านแม่ทัพน้ อยเสิ่น พวกข้ าขออภัย อย่างยิ่งที่ ไร้
มารยาทล่วงเกิน”
‘คนผูน้ ี้คือเสิ่ นหย่งอวี้ แม่ทพั น้อยแคว้นเสิ่ นหรอกหรื อ มิ น่าเล่า
รอบกายจึงแผ่ไอคุกคามเข้มข้นเพียงนี้’
หญิ ง สาวพึม พํ า พลางส่า ยสายตาสอดส่อ งเหตุก ารณ์ ค วาม
เป็ นไปด้ านนอกเพื่อหาทางหนีทีไล่ช่วยเหลือตนเอง
“พวกเจ้ าบุกรุกเข้ ามา ต้ องการสิ่งใด”
เสิ่น หย่ งอวีถ้ อนหายใจสะบัด มือเอ่ย วาจาตอบกลับ คล้ ายไม่
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ถือสา ทว่าความจริงภายในรู้สกึ หงุดหงิดใจไม่น้อย
วันนี ต้ นอุตส่าห์ห าเวลาพักผ่อนหลังลักลอบทํ าภารกิ จหนักจึง
ไม่ให้ ทหารติดตามมาด้ วย เพราะต้ องการรํ่าสุราปล่อยสมองให้ ว่าง กลับ
ต้ องมาเจอเรื่องราววุน่ วายที่ยงั จับต้ นชนปลายไม่ถกู
จู่ๆ มีสตรีนางหนึ่งบุกรุกอุกอาจ อีกครู่มีอนั ธพาลตระกูลต้ วนบุก
พังประตูห้ องพัก ใช้ สมองตรองดูจากรู ปการณ์คาดได้ ว่านางน่าจะก่ อ
เรื่องใหญ่กบั คนพวกนี ้จึงถูกตามล่า
ด้ านนายท่านสามตระกูลต้ วนหันไปกระซิบด่าเถ้ าแก่โรงเตี๊ยมที่
ยืนหน้ าซีดกระวนกระวายกลืนนํ ้าลายไม่ลงคออยู่ด้านข้ าง
“ทําไมไม่บอกว่าแขกห้ องนีค้ ือท่านแม่ทัพน้ อยเสิ่น เจ้ าคิดปอง
ร้ ายข้ ารึ”
เถ้ าแก่โรงเตี๊ยมยกสองมือปั ดไปมาเอ่ยคําปฏิเสธวุ่นด้ วยสีหน้ า
ตกใจแตกตื่น
“ข้ าน้ อยเตือนนายท่านสามแล้ วแต่ท่านไม่ใส่ใจ”
คําตอบนี ้ยิ่งทําให้ โทสะนายท่านสามตระกูลต้วนเพิ่มพรวดพราด
นํ ้าเสียงที่กระซิบตวาดจึงดังขึ ้นกว่าเดิมอย่างลืมตัว
“เจ้ าบอกแค่วา่ เป็ นแขกคนสําคัญ ถ้ าเอ่ยชื่อตรงๆ ข้ าจะกล้ าบุก
เข้ ามาได้ อย่างไร”
“พวกเจ้ าเลิกโทษกันไปมาได้ แล้ ว ข้ ารําคาญ พูดธุระที่เจ้ าบุกรุก
เข้ ามารบกวนการพักผ่อนโดยไม่ไว้ หน้ าแม่ทพั เช่นข้ ามาดีกว่า”
นายท่านสามตัวสัน่ ดวงตาเหลือกกว้ างลนลานครุ่นคิดหาทาง
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ถอยอย่ า งหนัก ถึ งแม้ ต ระกูลต้ วนจะยิ่ ง ใหญ่ มีอํา นาจแต่ก็ เ ป็ น เพี ย ง
ตระกูลพ่อค้ า ยังต้ องอาศัยพึ่งใบบุญเหล่าขุนนางโดยเฉพาะบรรดาแม่
ทัพใหญ่ที่คมุ ด่านเข้ าออกตามชายแดนอยู่ดี ผู้อาวุโสในตระกูลต่างสั่ง
สอนสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นว่า
...พัน นิ้ วมื อของพ่อค้า มิ อาจเที ย บได้กับ หนึ่ ง นิ้ วเดี ย วของแม่
ทัพ...
เช่นนันการล่
้
วงเกินแม่ทพั น้ อยแคว้ นเสิ่นเป็ นเรื่ องไม่ควรเกิดขึ ้น
แม้ แต่คิดก็ไม่ควรคิดด้ วยซํ ้า หากแต่วนั นี ้ตนกลับฝ่ าฝื นคําสัง่ สอนนัน้ เสีย
แล้ ว
“ระ...เรียนท่านแม่ทพั น้ อย พวกข้ ากําลังตามหาสตรี ชุดดํา นาง
ขโมยของสําคัญของข้ ามา หากท่านแม่ทพั รู้เบาะแสได้ โปรดบอกข้ าน้ อย
ด้ วย”
นายท่านสามระลํ่าระลักเล่าเรื่ องอย่างรวบรัดไม่เยิ่ นเย้ อให้ อีก
ฝ่ ายหงุดหงิดรําคาญ
หลังฟั งสาเหตุจากนายท่านสามตระกูลต้ วนจบ เสิ่นหย่งอวี ้นิ่ ง
เงียบจนหลิวเฟิ งเยี่ยนหนังตากระตุกชักใจไม่คอ่ ยดีเกรงแม่ทพั น้ อยผู้นี ้จะ
เปิ ดเผยร่องรอยของนาง
เรื่องทะเลาะต่อยตี...นางไม่หวาดกลัวสักนิด ถึงอย่างไรอันธพาล
ตระกูลต้ วนมิอาจทําอะไรนางได้ เพียงแต่ยามนีน้ างทัง้ เหนื่อยทัง้ หิวจึง
รําคาญคนไร้ เหตุผลที่เกาะติดไม่ยอมเลิกรา
ระหว่างต่างฝ่ ายต่างนิ่งจ้ องหน้ ากันไปมาในช่วงเวลาวัดใจ สตรี
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หนึ่งเดียวกลับกระวนกระวายทนไม่ไหวต้ องเสี่ยงออกหน้ าจัดการ
“ท่านพี่ ผู้ใดบังอาจรบกวนพวกเรา ท่านต้ องจัดการให้ ข้านะ”
เสียงอ้ อนวอนหวานของสตรี ดงั มาจากหลังฉากกัน้ อาบนํา้ ทํ า
เอาเสิ่นหย่งอวี ้ถึงกับขมวดคิ ้ว ส่วนนายท่านสามตระกูลต้ วนรู้สกึ ครั่นเนื ้อ
ครั่นตัวอยากยกมือตบหัวตัวเองยิ่งนัก
ตรงหน้าเผชิ ญกับแม่ทพั น้อยผู้องอาจดุดนั ซ้ าร้ายหลังฉากกั้น
ยังมีสตรี แช่ร่างอยู่ในน้า
เรื่องเช่นนี ้ต่อให้ คนโง่ที่สดุ ในใต้ หล้ ายังฉุกคิดได้ ว่าพวกมันสอด
มือเข้ ามาขัดขวางเรื่องหฤหรรษ์ หญิ งชายของท่านแม่ทัพน้ อยแคว้ นเสิ่น
เข้ าให้ แล้ ว
“ข้ าน้ อยขออภัย ท่า นแม่ทัพ น้ อ ยเสิ่น พวกข้ าจะกลับ ออกไป
เดี๋ยวนี”้
“แต่นายท่าน เรายังหาคนไม่เจอ ผู้หญิงหลังฉากนัน่ อาจเป็ นนาง
ก็ได้ ”
...ผัว๊ ะ...
“ปากมาก สตรีของแม่ทพั น้ อยเสิ่นจะเป็ นนางโจรได้ ยงั ไง”
นายท่านสามตระกูลต้ วนยกมือตบหัวลูกน้ องเสนอหน้ า ก่อนรี บ
ค้ อมตัวประสานมือ ก้ าวเท้ าถอยหลังนําลูกน้ องผลุบออกจากห้ องไป
อั น ธพาลตระกู ล ต้ วนและเถ้ า แก่ โรงเตี๊ ย มน าพาความ
วุ่นวายไปจากห้ องแล้ ว แต่ สตรี ต้นเหตุ ของเรื่ องยังคงอยู่ด้า นใน
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ตามคําบอกเล่าเมื่อครู่ คาดเดาได้ ว่าของสําคัญที่ นางขโมยมาคือก้ าน
ทองปลิดชีพ
นางเป็ นสตรี เ ช่ น ใดกัน จึ งอาจหาญกล้าล้วงคอนายท่านสาม
ตระกูลต้วน
เสิ่นหย่งอวีเ้ ดิน ดุ่มลงส้ นเท้ าหนักไปทางหลังฉากกัน้ หวังดึงตัว
สตรี ชุดดํามาสอบสวนให้ กระจ่างชัด การมีเรื่ องกับคนของตระกูลต้ วน
โดยเฉพาะนายท่านสามผู้สบั สนเบี่ ย งเบนนัน้ ไม่ใ ช่เ รื่ องสมควรทํ าสัก
เท่าไหร่
แต่ทนั ทีที่สายตาปะทะกับร่างสตรี เจ้ าปั ญหา ลมหายใจแม่ทัพ
น้ อยเสิ่นติดขัดชัว่ ครู่ ภาพที่ปรากฏในครรลองชวนให้ เลือดลมบุรุษสูบฉีด
รุนแรงอย่างไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน
เดิมเสิ่น หย่งอวี ้มิใ ช่คนหมกมุ่นในเรื่ องกามาชายหญิ ง แต่ทว่า
สตรีแปลกหน้ าที่กําลังเอนศีรษะหลับตาพริ ม้ อิงขอบอ่างไม้ ปลดปล่อย
เส้ นผมดําสยายยาวและเปิ ดเผยลาดไหล่ขาวนวล กลับกระตุ้นอารมณ์
ดิบลึกของบุรุษเพศได้ อย่างน่าประหลาด
พลันสตรี ในอ่างอาบนํา้ พลิกตัวส่งเสียง ‘อื ออา’ บุรุษสงครามที่
ถูกภาพงดงามยัว่ ยวนจนเกือบกลายเป็ นบุรุษราคะจึงได้ สติร้ ูสกึ ตัว
“คนพวกนันไปแล้
้
วหรือ”
หลิวเฟิ งเยี่ยนปรือหนังตาหนักอึ ้งครึ่งหนึ่งเอ่ยถามเสียงงัวเงีย
“นอกจากเป็ นสตรีไม่ร้ ูกาลเทศะแล้ ว ยังเป็ นสตรีไร้ ยางอาย สวม
เสื ้อผ้ าให้ เรียบร้ อยแล้ วออกมาพบข้ า ขอเตือนว่าอย่าคิดตุกติกเล่นลูกไม้
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ข้ ามิอาจหลอกง่ายเช่นอันธพาลพวกนัน”
้
แม่ทพั แคว้ นเสิ่นไม่ตอบคําถามแต่กลับทิง้ คําพูดจิกกัดก่อนหัน
หลังเดินออกไปนัง่ รอที่โต๊ ะด้ านนอกอย่างมีมารยาทยิ่ง
ศิษย์เอกท่านหมอหลีพยายามฝื นสลัดหมอกควันของเทพความ
ฝันทิ ้งแต่ไม่สําเร็จจึงปล่อยให้ อาการสัปหงกครอบงํา
แต่ทว่า...
“ข้ ามิอาจรอเจ้ าได้ ทงคื
ั ้ น หากยังชักช้ า ข้ าจะเรี ยกนายท่านสาม
ตระกูลต้ วนกลับมาปลุกเจ้ า”
หลิวเฟิ งเยี่ย นตาลีตาลานลุกขึน้ จากอ่างนํา้ คว้ าเสื ้อผ้ าสวมใส่
และเดินออกมาหาบุรุษช่างข่มขูอ่ ย่างรวดเร็ว
บนโต๊ ะกลางห้ องพัก
อาหารคาวหวานและนํ ้าชาร้ อนเพิ่งถูกส่งเข้ ามาวางเรี ยงล่อลวง
ปี ศาจตะกละในกระเพาะ กลิ่นหอมของมันแปลงร่างกลายเป็ นมือลึกลับ
กวักเรียกสตรีที่กําลังหิวโหยให้ นงั่ จ้ องพวกมันนํ ้าลายสอ
เสิ่นหย่งอวีป้ ระเมิน มองหาร่ องรอยน่าสงสัยจากสตรี ตรงหน้ า
ทัว่ ร่างนางอบอวลด้ วยกลิ่นต้ นไม้ ใบหญ้ าไร้ กลิ่นคาวโลหิตอาบพรม
ในฐานะแม่ทพั ใหญ่ก้าวเดินอยู่บนกองกระดุกและคาวเลือดใน
สนามรบ ย่อมคุ้นชินกลิ่นเหล่านันและสามารถแยกแยะพวกมั
้
นจากกลิ่น
อื่นได้ ไม่ยากเย็น แต่ไม่มีกลิ่นคาวโลหิตก็มิได้ หมายความว่านางบริ สทุ ธิ์
ปลอดภัยสําหรับแม่ทพั เช่นตน
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“กองทัพต้ องเดินด้ วยท้ อง ท่านเป็ นแม่ทพั ย่อมรู้ซึ ้งดี”
หลิวเฟิ งเยี่ยนส่งคําพูดทําลายความอึดอัดที่กําลังถูกอีกฝ่ ายใช้
สายตาสอบสวน เสิ่น หย่ งอวี ้ละสายตาจากนางยกชามข้ าวและหยิ บ
ตะเกียบส่งให้ ศิษย์เอกท่านหมอหลีรับมาถือไว้ ตงท่
ั ้ าเตรี ยมพร้ อม เมื่อ
เห็นบุรุษเจ้ าของห้ องยังไม่ยอมขยับตะเกียบคีบอาหาร นางจึงเอ่ยปาก
ทักท้ วง
“ข้ าหิวมากจนแทบก้ มลงแทะเนื ้อหนังตนเอง หากท่านยังไม่เริ่ ม
ข้ าย่อมมิอาจไร้ มารยาทลงมือก่อน เช่นนัน้ แล้ ว เรื่ องที่ท่านต้ องการรู้จะ
ยิ่งล่าช้ าออกไปอีก”
เสิ่นหย่งอวี ้ส่ายหัวกลันขํ
้ า สตรี นางนี้ช่างตรงไปตรงมา คิ ดสิ่ งใด
พูดสิ่ งนัน้ ไม่กระบิ ดกระบวนเสแสร้ง
“ได้ หลังอาหารมื ้อนี ้ เจ้ าต้ องเล่าให้ ห มด มิเช่นนัน้ ...ข้ าจะเค้ น
อาหารทุกอย่างในกระเพาะของเจ้ าออกมา”
แม่ทพั น้ อยเสิ่นใช้ ตะเกียบคีบเนื ้อแกะย่างนํ ้าผึ ้งหอมใส่ปากเคี ้ยว
ศิษย์เอกท่านหมอหลีเห็นเช่นนันจึ
้ งขยับตะเกียบคีบอาหารใส่ปากตามไม่
รอช้ า คําข่มขูเ่ มื่อครู่ไม่สง่ ผลให้ ปีศาจหิวโหยในกระเพาะนางหวาดกลัว
ตรงกันข้ ามกลับทําให้ มนั เร่งเร้ าเรียกหาอาหารมาเติมเต็มความหิวหนัก
ขึ ้น
เสิ่น หย่ ง อวีม้ องนางขยับ ตะเกี ย บคี บ อาหารส่งเข้ าปากเคี ย้ ว
อย่างรวดเร็วจนสองแก้ มพองกลม โดยมิได้ มีท่าทีเขินอายทังที
้ ่นงั่ ร่วมโต๊ ะ
กับบุรุษแปลกหน้ า จวบจนนางพุ้ยข้ าวเม็ดสุดท้ ายเข้ าปาก วางชามวาง
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ตะเกี ย บยกถ้ วยชาร้ อนขึน้ ซดจนหมด ตนจึงวางทุก อย่ างในเมื่อเพื่ อ
สอบสวนนาง
“เจ้ าขโมยสิ่งใดมาจากพวกมันจึงถูกตามล่า”
แม่ทพั เสิ่นยกแขนกอดอกหรี่สายตาดุดนั จ้ องจับผิดสตรีตรงหน้ า
“ข้ ามิได้ ...”
หลิวเฟิ งเยี่ย นอ้ าปากพูด ได้ เพี ย งเริ่ มต้ นประโยคก็ถูก เสิ่นหย่ ง
อวี ้กล่าวถ้ อยคําดักคอ
“อย่ากล่าวคําหลอกลวงแม้ ครึ่งคํา ดวงตาข้ ามิได้ มืดบอดจนมอง
ไม่เห็นสิ่งใด”
“ข้ าเพียงทวงสิ่งของที่เป็ นสิทธ์ของข้ า มิได้ ขโมยสิ่งใดจากพวก
มันมาจริงๆ”
ศิ ษ ย์ เ อกท่ า นหมอหลี เ ล่า เรื่ อ งที่ เ กิ ด บาดหมางกับ กลุ่ม คน
ตระกูลต้ วนอย่างรวบรัดแต่ได้ ใจความครบถ้ วน
เสิ่นหย่งอวี ้นิ่งฟังพร้ อมตรึกตรองทบทวนตามคําบอกเล่าทัง้ สอง
ฝ่ ายอย่างมิให้ ตกหล่นเอนเอียง
“ความจริงเรื่องนี ้จะโทษข้ าผู้เดียวมิได้ หากจะโทษ...ต้ องโทษที่
พวกมันตระบัดสัตย์ก่อน”
แม่ทัพน้ อยแคว้ น เสิ่นถอนหายใจยาวไม่กล่าวคําพูด แต่ลกุ ขึน้
จากเก้ าอี ้เดินตรงไปเปิ ดบานประตูห้อง หันมาผายมือเป็ นสัญญาณเชือ้
เชิญแขกแปลกหน้ าให้ ออกไป
หลิวเฟิ งเยี่ยนลุกขึ ้นยืนนิ่ งมองช่องว่างของประตูอย่างสงบ ก่อน
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เบนสายตามองบุรุษ เจ้ าของห้ องด้ วยสีหน้ าและแววตาเรี ยบเฉยมิอาจ
คาดเดาความคิด
ชัว่ อึดใจที่ทงสองฝ่
ั้
ายมองจ้ องกันไปมา ศิษย์เอกท่านหมอหลีก
ลับขยับกายตรงไปที่เตียงและล้ มตัวลงนอนเหยียดยาวในท่าสบายราว
กับห้ องนีเ้ ป็ นสิทธิ์ของนาง
การกระทําเช่นนี ้ทําเอาแม่ทพั เจนสนามผู้ผา่ นเล่ห์เหลี่ยมผู้คนมา
นับไม่ถ้วนถึงกับตะลึงงันไปชัว่ ครู่
“คืนนี ้ ข้ าจะหลบอยู่ในห้ องของท่านชั่วคราว รอจนเวลาใกล้ รุ่ง
สางค่อยหลบออกไป ท่านไม่ต้องกังวล รับรองว่าข้ าไม่รบกวนท่านให้
รําคาญใจ”
ทันทีที่ คําพูด ไร้ ความเกรงใจหลุดออกมาจากปากนาง แม่ทัพ
น้ อยคว้ นเสิ่นเกิดความรู้สกึ ว่า สตรี นางนี้ได้เพี ยงคื บก็คิดจะเดิ นหน้าเอา
อีกศอก
พลันแววตาเสิ่นหย่งอวี ้แปรเปลี่ยนเป็ นเจ้ าเล่ห์ คล้ ายความคิด
บางอย่างแวบเข้ ามากระทบ
“ตกลง ถ้ าเจ้ าต้ องการเช่นนัน้ ข้ าก็ไม่ขดั ใจเจ้ า”
บุรุษ สงครามแซ่เ สิ่นจับ บานประตูปิ ดเข้ าหากัน อย่ างเชื่ องช้ า
ก่อนเดินตรงไปล้ มตัวลงนอนตะแคงตัวอยู่ด้ านข้ าง ซํ า้ ยังยกมือยกขา
พาดตัวนางอย่างแนบชิดมิให้ อีกฝ่ ายทันตังตั
้ ว
“ท่านจะทําอะไร”
คนถูกกอดตกอกตกใจกระเด้ งตัวลุกขึ ้นถีบร่างสูงหนาร่วงลงจาก
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เตียงและตามเข้ าประเคนหมัดซัดใส่ไม่ยัง้
บุรุษเจ้ าของห้ องเตรี ย มตัวอยู่แล้ วจึงตัง้ ฝ่ ามือรับแรงกระแทก
อย่างใจเย็นและด้ วยเห็นอีกฝ่ ายเป็ นสตรีจึงใช้ กําลังภายในเพียงสามส่วน
ตอบโต้ รับมือนาง
หลังเฝ้ารอโอกาสปล่อยให้ อีกฝ่ ายรุกไล่จนเริ่มอ่อนแรงจึงพลิกฝ่ า
มือรวบแขนสองข้ างของนางตรึงไว้ ด้านหลังหวังหยุดการต่อยตี
ศิษย์เอกท่านหมอหลีแม้ เหนื่อยหอบหมดเรี่ ยวแรงแต่ไม่คิดยอม
จํ านน น่าโมโหที่ สองมือถูก บี บ เค้ น พัน ธนาการแน่น จนเจ็บ ถึ งข้ างใน
กระดูกไม่อาจสลัดหลุดโดยง่าย
“แม่ทพั เสิ่น อย่าคิดรังแกอิสตรี ”
หลิวเฟิ งเยี่ยนเจ็บใจยิ่งนักที่ชาตินี ้เกิดมาเป็นสตรีออ่ นแอ แม้ นาง
จะรู้ วิช ายุท ธ์ แต่สุด ท้ ายเรี่ ย วแรงยังเป็ น รองบุรุษ เจนสนามรบผู้นี ม้ าก
หลายขุมอยู่ดี
“ข้ ารังแกเจ้ าตรงจุดไหน ห้ องนี ้เป็ นห้ องข้ า เตียงนอนนีก้ ็เป็ นของ
ข้ า มีเพียงเจ้ าที่เดินเข้ ามาล้ มตัวลงนอน ข้ านึกว่าเจ้ าเหงาเปล่าเปลี่ยวใจ
ต้ องการให้ แม่ทัพเช่นข้ าช่วยดูแลปลอบโยน ท่านอนของเจ้ าเมื่อครู่ช่าง
ชวนเชิญยิ่งนัก เอ๊ ะ!!! หรือข้ าเข้ าใจผิด”
“พุ้ย...พุ้ย...เมื่อครู่เพิ่งด่าว่าข้ าหน้ าหนาไร้ กาลเทศะ แต่ตอนนี ้
กลับเป็ นท่านที่หน้ าด้ านเข้ าข้ างตัวเอง”
หลิวเฟิ งเยี่ยนเอียงหน้ าพยายามพ่นนํา้ ลายใส่บุ รุษปากเหม็นที่
อยู่ข้างหลัง นางทัง้ ฉุน ทัง้ โมโหกับ รอยยิ ม้ เย้ าและคําพูดหยอกยั่วจน
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อยากฟาดฟันอีกฝ่ ายให้ ตายดับ
“ต่อให้ โลกนีเ้ หลื อเพีย งท่านเป็ นบุรุษหนึ่งเดีย ว ข้ าก็ไม่ช ายตา
แยแส”
สิน้ คําพูด หนัก แน่ น ประโยคนี ข้ องนาง บุรุษ สงครามแซ่เ สิ่ น
เปลือกตาซ้ ายขวากระตุกพร้ อมกันโดยมิร้ ูสาเหตุ พืน้ ฐานนิสยั กึ่งอยาก
ลองดีกึ่งอยากเอาชนะที่กักเก็บอยู่เบือ้ งลึกคล้ ายถู ก มือลึก ลับไร้ ตัวตน
สะกิดปลุกเบาๆ
ชายชาติทหารที่วิ่งหนีสตรีเพราะรําคาญและเบื่อหน่ายมาตังแต่
้
เล็กกําลังเกิดความรู้สกึ อยากเข้ าชนะสตรีนางหนึ่งเป็ นครัง้ แรก
“ข้ าพูดจริงและท่านควรปล่อยข้ าได้ แล้ ว ชายหญิ งมิควรใกล้ ชิด
ท่านเป็ นบุรุษทังฐานะและหน้
้
าที่สงู ส่ง กลับหลงลืมเรื่องนี ้หรือ”
ศิษ ย์ เ อกท่า นหมอหลี เ ห็น แม่ทัพต่างแคว้ น นิ่ ง เงี ย บไม่พูดจา
พาลเข้ าใจว่าคงกําลังนึกเยาะเย้ ยตน นางจึงกัดฟั นสบถวาจาตอกยํา้ อีก
ครัง้ ก่อนกระทืบลงบนหลังเท้ าอีกฝ่ ายแล้ วบิดตัวพลิ ้วสะบัดข้ อมือหลุ ด
จากฝ่ ามือหนาที่จบั พันธนาการ จากนัน้ หันมายกปลายเท้ าข้ างหนึ่งถีบ
ยอดอกบุรุษแม่ทพั ให้ ถอยออกห่างเพื่อเปิ ดโอกาสหาหนทางหลบหนี
เสิ่น หย่ ง อวีใ้ ช้ เ กื อบทัง้ ชี วิ ต ที่ ผ่านมาในสนามรบจึง มิใ ช่ บุรุ ษ
บัณฑิตไร้ วิชายุทธ์ ที่กระดูกอ่อนขบเคี ้ยวง่าย เมื่อถูก กระบวนท่าถีบพุ่ง
โจมตีจึงสามารถพลิกตัวเบี่ยงหลบพร้ อมกับยื่นมือคว้ าเอวบางของสตรี ที่
กํ า ลัง เกร็ ง ลมปราณดี ด ตัว หนี ก ระชากเข้ า มาแนบอกและเพราะมี
ประสบการณ์โดนถีบเมื่อครู่มาหนึ่งครัง้ แม่ทพั เจนสนามรบจึงใช้ กําลังถึง
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เจ็ดส่วนจัดการสกัดจุดนาง
หลิวเฟิ งเยี่ยนถูกสกัดจุดจนมิอาจประคองตนจึงหงายหลังล้ มลง
ไปบนเตียง
ซํ ้ายังลากพาบุรุษที่กําลังต่อยตีกนั ล้ มลงมาทับอยู่บนร่างด้ วย
‚บุรุษราคะ‛
ศิษย์เอกท่านหลีหมอได้ แต่ถลึงตาสบถคําต่อว่าก่นด่าคนที่คร่อม
ร่างนางอยู่ เพราะจุดเคลื่อนไหวถูกสกัดจนมิอาจใช้ ส่วนอื่นของร่างกาย
ตอบโต้
เสิ่น หย่ งอวีส้ ่ายหน้ า แววตาที่ มองสตรี ใ ต้ ร่างสะท้ อนอารมณ์
รําคาญกึ่งอยากกลัน่ แกล้ งคนเกเรยิ่งนัก
ทังที
้ ่ลอบก้ าวเท้ าเข้ ามาเองยังมีหน้ ามากล่าวโทษผู้อื่น เคราะห์ดี
ที่นางเดินเข้ าห้ องแม่ทัพเช่นตน หากเดินเข้ าห้ องบุรุษอื่นที่สมองคิดแต่
เรื่ องหื่นกระหาย ป่ านนีม้ ิโดนล่อลวงยํ่ายีจนเสียกายไปแล้ วหรื อ เห็น ที
ต้ องสัง่ สอนให้ ร้ ูจกั กลัวเสียบ้ าง นางจะได้ ร้ ูจกั ระมัดระวังตัว
เพี ยงสิ ้นความคิด วูบ นัน้ ใบหน้ าคร้ ามเข้ มก็ ลดระดับ ตํ่าลงจน
ปลายจมูก เกื อบชนแก้ มนวล จนได้ ก ลิ่น หอมคล้ ายสมุน ไพรโชยอ่อน
แทรกซึมลมหายใจ
...ช่างหอมผ่อนคลายชวนให้ปรารถนาสูดดมมากขึ้น...
‚หากท่านกล้ าล่วงเกินข้ า ระวังจะไร้ โอกาสมีทายาทสืบสกุล‛
เสียงข่มขู่ดจุ แมวน้ อยขนชีเ้ รี ย กสติของเสิ่นหย่ งอวี ้ให้ หลุดรอด
พ้ นจากอารมณ์ดิบด้ านมืด
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แม่ทพั แคว้ นเสิ่นรู้สกึ ละอายที่เผลอไผลคิดไม่ซื่อ ทัง้ ยังแปลกใจ
อารมณ์ตื่นเตลิดที่ไม่เคยเกิดกับสตรีอื่น ทว่ากลับเกิดกับนาง
‚ข้ าเพียงต้ องการสํารวจใบหน้ าที่แท้ จริงหลังหน้ ากากหนังมนุษย์
ของเจ้ า‛
เสิ่น หย่ งอวีพ้ ึ มพํ าเอ่ย คํ า แก้ ตัว พลางดึง หนั งหน้ า กากปลอม
ออก เผยให้ เห็นใบหน้ านวลและดวงตากลมใสที่กํ าลังแตกตื่นลนลาน
กิริยานี ้กลับดึงดูดแม่ทพั ต่างแคว้ นจนมิอาจละสายตา
“ท่านรู้ได้ อย่างไร”
คําถามนี อ้ อกจะโง่เขลาแต่ห ลิวเฟิ งเยี่ ยนนึก คําพูดอื่นไม่ออก
ด้ วยนางเชื่อมัน่ และภูมิใจในฝี มือแปลงโฉมอันแนบเนียนยากจับพิรุธของ
ตนยิ่งนัก หลายปี ที่ผา่ นมาไม่เคยมีผ้ ใู ดจับได้ มาก่อนแม้ แต่นายท่านสาม
ตระกูลต้ วนที่ ว่าเจ้ าเล่หื เ หลือร้ ายยังไม่เ ฉลีย ว หากแต่แม่ทัพผู้นี ก้ ลับ
มองเห็นภายในชัว่ ระยะเวลาสัน้ ทังที
้ ่อยู่ในยามมืดคํ่ามีเพียงแสงตะเกียง
สลัวเลือนราง นับได้ วา่ สายตาและไหวพริบของบุรุษ สงครามแคว้ นเสิ่นผู้
นี ้ไม่ธรรมดาสามัญ
“ฝี มือแปลงโฉมของเจ้ าเหนือชันไร้
้ ช่องโหว่ก็จริง แต่เพราะเจ้ าใช้
หนังมนุษ ย์ ตายทํ าหน้ ากากและข้ าสูด ดมกลิ่นพวกมัน ในสนามรบมา
เกือบชั่วชีวิตย่อมแยกแยะความแตกต่างระหว่างกลิ่นมนุษย์มีชี วิตกับ
กลิ่นมนุษย์ไร้ ลมหายใจได้ โดยง่าย”
คําเฉลยของเสิ่น หย่งอวี ้ช่วยชี จ้ ุดอ่อนที่ นางมองข้ าม ศิษ ย์เอก
ท่านหมอหลีตงใจว่
ั ้ าจัดการเรื่องยุ่งคืนนี ้จนผ่านพ้ นแล้ ว นางต้ องเสาะหา
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วิธีทําลายกลิ่นเนื ้อมนุษย์ตายบนหน้ ากากมิให้ หลงเหลืออยู่
‚ข้ าคือหลิวเฟิ งเยี่ยน ศิษย์ท่านหมอมือมัจจุราชหลีเผิง‛
ฐานะเสิ่ น หย่ ง อวี เ้ ป็ น ทัง้ ญาติ และสหายสนิ ท กับ ศิ ษ ย์ พี่ เ สิ่ น
หยาง นางในฐานะศิ ษ ย์ น้ องย่ อ มหลี ก ไม่พ้ นต้ อ งพบเจอกัน อีก ภาย
หน้ า ในเมื่อมิอาจปิ ดบังใบหน้ าแท้ จริงแล้ วก็ถือโอกาสเปิ ดเผยตัวตนและ
ขอความช่วยเหลือเสียเลยดีกว่า
“เจ้ าเป็ นศิษย์น้องเสิ่นหยาง‛
แม่ทัพแคว้ นเสิ่นถามยํา้ ทวนคํากล่าวของนาง ครัน้ เห็นอีกฝ่ าย
พยักหน้ ายืนยันจึงตัดสินใจคลายจุดสกัดให้
‚นายท่านสามตระกูลต้ วน มิใช่ผ้ ใู ดจะหยอกล้ อเล่น การที่ เจ้ า
ล้ วงคอเอาก้ านทองปลิดชีพมา เท่ากับเจ้ ากําลังดึงอันตรายมาสูต่ วั ‛
หลิวเฟิ งเยี่ยนคล้ ายปล่อยคําพูดนัน้ ลอยเข้ าหูซ้ายทะลวงออกหู
ขวาแสดงท่าทีไม่ใส่ใจจดจํา นางเอาแต่บิดตัวสลัดแขนขาไล่เลือดลมใน
ร่างให้ ไหลเวียนหลังถูกสกัดจุดหยุดนิ่ง
เสิ่นหย่งอวี ้เห็นนางไม่แยแสคําตักเตือนจึงเกิดโทสะคิดแจ้ งข่าว
แก่ท่านหมอหลีและเสิ่นหยาง
‚ท่านห้ ามยุ่งงานของข้ า‛
ศิษย์เอกท่านหมอหลีสะบัดเสียงห้ วนใส่แม่ทัพร่างใหญ่อย่างไม่
พอใจยิ่งยวด ดวงตากลมวาววับสะท้ อนอารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจ
ชี วิ ตของนางอิส ระ งานที่ ทํ าก็ อิส ระตามชี วิ ตของนาง ขนาด
อาจารย์ยงั ไม่ก้าวล่วง แล้ วบุรุษแม่ทพั ที่เพิ่งพบหน้ ากล้ าดีอย่างไรยื่นมือ
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สอดเข้ ามายุ่มย่าม
‚เจ้ าเกิ ด โทสะเพี ย งนี ้ แสดงว่าท่ านหมอหลี ไม่ล่ว งรู้ ถึ ง ความ
บ้ าบิ่นของเจ้ า‛
หลิ ว เฟิ งเยี่ ย นผุด ลุก เดิ น ดุ่ม ไปที่ ป ระตูห้ องโดยไม่ย อมตอบ
คําถามใดๆ ทังสิ
้ ้น ในใจยามนีค้ ิดแต่จะไปให้ พ้นหน้ าบุรุษสงครามเรื่ อง
มากวุน่ วาย ความตังใจขอพํ
้
านักหลบภัยจนถึงเช้ า ถูกความรํ าคาญปั ด
ตกจนหมดสิ ้น
เสิ่นหย่งอวี ้ลุกตามคว้ าแขนนางดึงตัวไว้ ไม่ยอมปล่อยพ้ นสายตา
แม้ วนั นี ค้ นตระกูลต้ วนเห็นเพียงหนังหน้ ามนุษย์ที่นางปลอมแปลงมิได้
เห็นใบหน้ าแท้ จริง
หากแต่ค นฉลาดเจ้ า เล่ห์ เ ช่น นายท่านสามตระกูลต้ วนมิอาจ
ประมาทนํ ้าหน้ า สักวันต้ องเฉลียวสงสัยและสืบรู้ที่มาที่ไป ถึงวันนัน้ ชีวิต
นางย่อมอันตรายอย่างยิ่ง
ชั่ววูบหนึ่ง สํานึกส่วนลึกแม่ทัพแซ่เ สิ่ น เกิดความเป็ น ห่วงศิษ ย์
เอกท่านหมอหลีอย่างไร้ เหตุผล อาจเพราะนิสยั ชอบดูแลปกป้องพี่น้อง
และพวกพ้ องคนสนิทจึงมิอาจตัดใจปล่อยนางเผชิญเรื่องร้ ายเพียงลําพัง
สตรีเช่นนางแม้ มีวิชายุทธ์หรือเจ้ าแผนการเพียงใดก็ยังมิใช่ค่มู ือ
กับนายท่านสามตระกูลต้ วนอยู่ดี
“ความดีที่ท่านช่วยปกปิ ดเมื่อสักครู่ ข้าซาบซึง้ และขอตอบแทน
วันหน้ า หลิวเฟิ งเยี่ยนขอลาท่านแม่ทพั ผู้ยิ่งใหญ่ ”
ศิษย์เอกท่านหมอหลีประสานมือก้ มหัวลงคํานับอย่างนอบน้ อม
55

แล้ วถอยเท้ าหมุนตัวกลับหลังมุง่ ไปที่ประตูทางออก เมินเฉยต่อเสียงเรียก
ทัดทานของคนด้ านหลัง
เสิ่ น หย่ ง อวี พ้ ุ่ ง เข้ าสกั ด ปิ ดทางออกของประตู มิ ใ ห้ นาง
หลบหนี หลิวเฟิ งเยี่ยนซัดฝ่ ามือกลับตามสัญชาตญาณ
‚ยามข้ าจะรัง้ อยู่ ท่านหาหนทางขับ ไล่ ยามข้ าต้ องการจากไป
เหตุใดกลับขัดขวาง ท่านต้ องการสิ่งใด‛
‚ส่งเจ้ ากลับไปให้ ท่านหมอหลีกบั เสิ่นหยาง ล่วงเกินตระกูลต้ วน
มิใช่เรื่ องเล็กดุจฝุ่ นผง เจ้ าจะมีอนั ตราย‛
หลิวเฟิ งเยี่ยนแค่นยิ ้มเยาะ บุรุษนักรบผู้นีม้ องนางเป็ นสตรี น้อย
อ่อนเดียงสาจึงวิตกเกินกว่าเหตุ ตัง้ แต่เ ล็กนางเดินทางรอนแรมพร้ อม
อาจารย์ ผู้คนทังดี
้ เลว ชัว่ มากมาย นางล้ วนพบเจอมาทังสิ
้ ้น
ก่อนจัดการนายท่านสามผู้นนั ้ นางวางแผนและทบทวนช่องโหว่
วนไปวนมาจนมัน่ ใจว่าไร้ จดุ อ่อนจึงเริ่มลงมือ มิใช่หนุ หันจนขาดสติ
‚นิสยั ข้ ารักอิสระ ตังแต่
้ ฝากตัวเป็ นศิษย์เอกท่านหมอหลี ไม่เคย
มีผ้ ใู ดบงการข้ าได้ ไม่นึกว่าท่านอยากลองดี‛
เสิ่นหย่งอวี ้เกร็งลมปราณพุ่งเข้ าหาโดยไม่ส่งถ้ อยคําตอบโต้ ให้
เปลืองแรง ศิษย์เอกท่านหมอหลีซัดหมัดยับยัง้ ก่อนถอยเท้ าตังหลั
้ กหา
ช่องว่างโจมตี
ระหว่างนางและเสิ่นหย่งอวี ้คือบุรุษกับสตรี เรี่ยวแรงกําลังมิอาจ
เทียบเคียงฟาดฟัน
หากแต่นางเป็ นหมอย่อมมียาสารพัดชนิดเป็ นอาวุธรอบตัว ครัน้
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เห็นแม่ทพั แคว้ นเสิ่นพุ่งดิ่งเข้ ามาอีกครัง้ นางจึงสะบัดชายแขนเสื ้อโปรย
ยาสลบไร้ กลิ่นแผ่ซ่านเข้ าลมหายใจของบุรุษสงคราม
‘โครม’
แม่ทัพชํานาญศึกพลาดท่าสูดยาสลบเข้ าไปเต็มปอดจนสติถูก
ดูดหาย ร่างสูงใหญ่ล้มลงควํ่าหน้ านอนพาดกลางโต๊ ะ
ศิษย์เอกท่านหมอหลีลบู หน้ าอกถอนหายใจรอดูท่าทีครู่หนึ่ง เมื่อ
เห็น อีก ฝ่ ายพ่ายแพ้ แก่ ยาสลบของนางแน่แล้ ว จึงเดิน เข้ าไปจับชี พจร
ตรวจอีกทีเพื่อความมัน่ ใจ
‚ชีพจรสับสนแสดงว่าท่านเพิ่งกรํ างานหนักอันตราย ภายในจึง
ยังเหลือร่องรอยกังวล เช่นนัน้ ถือซะว่ายาของข้ าช่วยให้ ร่างกายท่านได้
พักผ่อน เอาเป็ นว่าคืนนี ้ข้ าจะนอนเป็ นเพื่อนท่านแล้ วกัน ‛
หลิวเฟิ งเยี่ยนพูดกับร่างหลับไร้ สติของเสิ่นหย่งอวี ้ ความหมาย
ในประโยคนันล้
้ วนทวงบุญคุณแล้ วทวงบุญคุณอีก
ก่ อ นไปนอน นางเกรงท่ านแม่ทัพจะเมื่ อ ยขบจึง ช่ วยอวัย วะ
ร่างกายบิดเบี ้ยวให้ วางเข้ าที่เข้ าทาง หลังมองผลงานจนพอใจ นางก็เอน
กายหลับลึกบนเตียงอย่างเป็ นสุขปลอดโปร่ง
พอยํ่ารุ่งก่อนตะวันสาดแสงทาบท้ องฟ้า ศิษย์ เอกท่านหมอหลี
รีบหนีออกมาก่อนบุรุษเจ้ าของห้ องจะรู้สกึ ตัว
จากวันนัน้ ผ่ านมาหลายปี
นางหลงลืม แม่ทัพต่างแคว้ น ผู้นี ไ้ ปแล้ ว เพราะเรื่ อ งสํ าคัญ ที่
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ดึงดูดความสนใจให้ นางทุ่มเทหมกมุน่ คือวิ่งวุน่ เสาะหาสมุนไพรและเปิ ด
โรงหมอรักษาโรคทดลองตัวยา เรื่ องอื่นนอกเหนือจากนีส้ ําหรับหลิวเฟิ ง
เยี่ยนล้ วนน่ารําคาญที่จะใส่ใจจําทังสิ
้ ้น
จนกระทั่งเสิ่นหย่ งอวี ้นอนทอดกายชุ่มโลหิตสาหัสอยู่ตรงหน้ า
เหตุการณ์ในอดีตจึงหวนย้ อนกลับมาให้ คิดถึงอีกครัง้
‚ยาได้ แล้ วท่านหมอ‛
องครักษ์ ข้างกายฉู่อ๋องยื่นชามยาควันร้ อนมาตรงหน้ า กลิ่นฉุน
ขมชวนคลื่นเหียนของนํ ้ายาช่วยเรียกสติที่กําลังล่องลอยให้ กลับมาสนใจ
รักษาคนเจ็บ
ศิษย์เอกท่านหมอหลีพยักหน้ าให้ องครักษ์ รีบป้อนยาคนที่นอน
อยู่ หลังยาในชามถูกป้อนหายเข้ าร่างเสิ่นหย่งอวี ้อย่างทุลกั ทุเลจนหมด
หลิวเฟิ งเยี่ ย นเริ่ มลงมือฝั งเข็มเพื่ อเปิ ด จุดกระตุ้น ให้ ร่างกาย
ตอบสนองต่อตัวยา ระหว่างปั ก เข็มลงบนกล้ ามเนื อ้ แข็ง แกร่ ง ความ
คิดพิเรนทร์เรื่องหนึ่งผุดขึ ้นกะทันหัน
‘หรื อจะใช้โอกาสงามหายากนี้ จับท่านแม่ทพั ผูแ้ ข็งแกร่ งทดลอง
ตัวยาขนานใหม่ที่เพิ่ งปรุงขึ้น’
ตัวยาฤทธิ์ร้ายจึงจําเป็ นต้ องทดสอบกับคนที่ร่างกายแข็งแรงจน
เกินขีดจํากัด แต่คนที่ต้องการนันหายากยิ
้
่งส่วนใหญ่คนไข้ ที่นางพบล้ วน
ร่างเหี่ยวแห้ งอ่อนแอแค่หายใจหนึ่งครัง้ ยังเหนื่อยหอบ ขืนจับมาทดลอง
ตัวยาคงตายดับแดดิ ้น
แต่พอคิดแล้ วศิ ษ ย์เ อกท่านหมอหลีก้ มหน้ ายิ ม้ ขํากับด้ า นร้ าย
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กาจของตน หากนางลงมื อ เช่ น นัน้ จริ ง แม่ ทัพ ผู้นี ค้ งไม่ป ล่ อ ยนาง
ลอยนวลเป็ นแน่
กลางดึ ก คืน วั นที่ ห้ า นั บ จากเสิ่น หย่ ง อวีถ้ ู ก อดี ต หัว หน้ า
องครักษ์ หรงเจิน้ ช่ วยชีวติ จากอุโมงค์ ลับกลุ่มโจรค้ าทาส
ศิษ ย์ เ อกท่ านหมอหลีมิ ได้ อยู่เ ฝ้า เพราะต้ องย้ อ นกลับ ไปเอา
สมุนไพรตัวยาสําคัญที่โรงหมอจวนเปี่ ยมคุณธรรม กว่านางจะย้ อนกลับ
มาและรู้วา่ คนไข้ สาหัสภายใต้ การดูแลของนางนัน้ ย้ ายที่พกั ฟื น้ ก็ลว่ งเข้ า
วันที่แปดแล้ ว
‚อ้ าว แม่ทพั เสิ่นล่ะ‛
หลิวเฟิ งเยี่ยนเอ่ยถามเมื่อบนเตียงไร้ ร่างคนเจ็บสาหัสนอนหลับ
อยู่เช่นทุกวัน ครัน้ ไม่มีผ้ ใู ดสามารถให้ คําตอบ
นางจึ งวางย่ ามผ้ าบรรจุขวดยาลํา้ ค่าหายากแล้ วเดิน ออกไป
สอบถามตามหา
‚คนไข้ ของข้ าไปไหนแล้ ว‛
‚หลายวันก่ อนตอนเจ้ าไม่อยู่ ท่านหมอหลีส่งแม่ทัพเสิ่น ไปแช่
นํ ้ายาสมุนไพรที่บ่อนํ ้าพุร้อน‛
ขณะที่ศิษย์เอกท่านหมอหลีเอ่ยถามคนนันคนนี
้
้ ซัง่ กวนจิ ้งก็ผา่ น
ทางมาตอบข้ อสงสัยพอดิบพอดี
‚อาจารย์มาหรือ อยู่ที่ใดล่ะ อาจารย์...อาจารย์‛
หลิ ว เฟิ งเยี่ ย นไม่ ร อคํ า ตอบรี บ ร้ องหาอาจารย์ ด้ วยความ
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กระตือรือร้ นดีใจ หลังอาจารย์สงั่ ให้ นางอยู่ดแู ลเป็นหมอประจําข้ างกายฉู่
อ๋อง นางก็มิอาจร่วมเดินทางไปไหนมาไหนกับอาจารย์ได้ อีก ทัง้ ที่ความ
จริงนางชื่นชอบการเดินทางเปิ ดโลกกว้ างกับอาจารย์ยิ่งนัก
‚ท่านหมอหลีจากไปนานแล้ ว ฝากคําสัง่ ว่าอีกห้ าวันให้ เจ้ าตาม
ไปตรวจอาการ วันนี ้ครบกําหนดแล้ ว เจ้ ารีบไปยังจุดนัดหมายเถอะ‛
และเป็ นซัง่ กวนจิ ้งที่เอ่ยทําลายความดีใจนัน้ ศิษย์เอกท่านหมอ
หลีเ ผยสีหน้ าผิดหวังรุ นแรง ตังแต่
้ น างดํ ารงฐานะหมอประจํากายอ๋อง
แคว้ นฉู่ ซํ ้ายังมีความผิดขโมยหญ้ าตัดใจจากคลังยาหลวงหวังช่วยชีวิต
ศิษย์พี่เสิ่นหยางเมื่อครัง้ เป็ นรัชทายาท การเดินทางติดตามอาจารย์ของ
นางต้ องหยุดลงและเฝ้าอยู่โยงดูแลโรงหมอเปี่ ยมคุณธรรมแทน
โรงหมอแห่งนีเ้ ป็ นมรดกสืบทอดจากศิษย์พี่ หลังรัชทายาทเสิ่น
หยางต้ องขึ ้นครองแคว้ น เสิ่นจึงมอบที่ นี่ให้ น างดูแล ทัง้ ที่ นางมิค่อยชื่ น
ชอบการรักษาผู้คนสักเท่าไหร่ แต่เหตุผลที่ศิษย์พี่เอ่ยมา ทําให้ นางพยัก
หน้ าตกลง
‚ที่นี่ มีคนไข้ ห ลากหลายสารพัด โรค เจ้ าสามารถใช้ คนเหล่านี ้
ทดลองตัวยาสําคัญของเจ้ าได้ โดยไม่ต้องเสาะหาผู้อื่นมาให้ เดือดร้ อน‛
คราแรกฮองเฮาอวิ๋นชิงคัดค้ านอย่างหนักเกรงว่าสถานที่แห่งนี ้
จะกลายเป็ นโรงเชือดมนุษย์เพราะศิษย์น้องของสวามีทดลองผิดพลาด
ผู้คนมักกล่าวกันว่า...
หมอเทวะพรากวิ ญ ญาณเชี่ ยวชาญพิ ษร้ ายแต่ช อบรัก ษาชี วิต
คน ส่วนท่านหมอมือมัจจุราชเชี่ยวชาญรักษาโรคภัยแต่กลับชื่นชอบการ
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ปรุงยาพิ ษมากกว่ารับรักษา
โดยนิ สัย เดิ มที่ ไม่ช อบรัก ษาผู้ค นของหลิวเฟิ งเยี่ ย นคล้ ายถูก
ถ่ ายทอดมาจากอาจารย์ เ ช่ น กัน หากแต่ฮ่องเต้ เ สิ่น อธิ บ ายความชัด
กระจ่าง จนฮองเฮาคลายใจ
“อาจารย์อาเป็ นคนปากแข็ง คาพูดว่า ‘ไม่’ แต่ทกุ ครั้งกลับลงมื อ
ช่วยเหลือ นอกเสียจากพิ จารณาแล้วว่าคนผู้นนั้ เลวทรามไม่สมควรช่วย
รั้งชี วิตจึ งทาเมิ นเฉย เฟิ งเยี่ยนก็เ ช่นกัน นางเป็ น ศิ ษย์ เพี ยงคนเดี ยวที่
ได้รับถ่ายทอดวิ ช าและอุป นิ สยั มาครบถ้วน แม้นางชื่ นชอบการปรุงยา
พิ ษแต่น างไม่ช อบฆ่าคน ตัวยาที่นางปรุงขึ้ นล้วนเกิ ดผลทางการรักษา
ทัง้ สิ้ น เจ้าไม่ตอ้ งกังวลใจ การให้เฟิ งเยี่ยนจัดการโรงหมอของเราต่อจะ
ทาให้นางค้นพบตัวยาใหม่ นับเป็ นผลดีต่อประชาชนทุกแว่นแคว้น ”
คําตรัสนี ข้ องฮ่องเต้ เ สิ่นถูก หลิวเฟิ งเยี่ ย นใช้ เ ป็ นข้ ออ้ างนํ ายา
สมุนไพรที่นางปรุงขึ ้นมาทดลองกับคนไข้ เสมอ
เคราะห์ดีที่ยังไม่มีคนไข้ คนไหนสิ ้นใจตายเพราะนํา้ มือของนาง
สักคน
ห้ องโถงใหญ่ จวนอ๋ องไร้ พ่าย
ท่านอ๋องหกเสิ่นหย่งเจี ้ยนนัง่ เด่นเป็ นสง่าจิบชาร้ อนหอมกรุ่นบน
เก้ าอี ้ประธานเฝ้ารอรับพระราชโองการพร้ อมหน้ าภรรยา บุตรชายและ
บุตรสาว แม้ จะถอยเท้ าออกจากสนามรบมิได้ ยํ่าเท้ าบนกองเลือดโครง
กระดูกมานานหลายสิบปี แต่ทวั่ ร่างยังเปล่งรัศมีอํานาจบารมีของแม่ทัพ
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ใหญ่ผ้ หู ้ าวหาญในอดีตไม่เจือจางเลือนหายแม้ เสี ้ยวกระผีก
อันคํากล่าวว่า บารมีอํานาจมิได้ ลอยมาจากฟากฟ้า หากแต่ต้อง
ใช้ เวลาสั่งสมบ่มเพาะยาวนาน ย่อมเหมาะสมใช้ นิยามท่านอ๋องหกใน
ยามนี ้ได้ เป็ นอย่างดี
เสิ่นหย่งอวี ้ในฐานะผู้สืบทอดจึงพยายามตังอกตั
้ งใจเรี
้ ยนรู้และ
ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อมิให้ บิดาและวงศ์ตระกูลต้ องเสื่อมเสียเกียรติ
‚แม่ทพั น้ อยเสิ่นรับราชโองการ‛
กงกงเฉา ผู้ทําหน้ าที่อญ
ั เชิญราชโองการแต่งตังจากฮ่
้
องเต้ เสิ่น
กางม้ วนผ้ าอ่านถ้ อยคําตามอักษรเสียงดังฟังชัด
‚แม่ทัพน้ อยเสิ่น หย่ งอวี ้ เก่ งกล้ าสามารถปราบปรามเภทภัย ที่
รบกวนทําลายชาวประชา บัดนี ้เห็นสมควรเลื่อนตําแหน่ง แต่งตังให้
้ เป็ น
แม่ ทั พ พยั ค ฆ์ ไ ร้ พ่ า ยควบคุ ม ดู แ ลทหารห้ าแสนนายประจํ าทิ ศ
บูรพา พระราชทานจวนแม่ทัพพยัคฆ์ไร้ พ่าย ทรัพย์สินและที่นา จบราช
โองการ”
“ขอบพระทัยฝ่ าบาท ขอทรงพระเจริญหมื่นปี หมื่นๆ ปี ”
ครอบครัวท่านอ๋องหกต่างประสานเสียงขอบพระทัยพร้ อมเพรียง
“ยินดีด้วยแม่ทพั เสิ่น‛
เฉากงกงรีบประสานสองมือกล่าวคํายินดีแก่แม่ทพั พยัคฆ์ไร้ พ่าย
อย่างนอบน้ อมแต่มิได้ ประจบประแจงจนเกินพอดี
เสิ่ นหย่งอวี้ในวันนี้แตกต่างจากเสิ่ นหย่งอวี้ในวันวาน
เพราะหนึ่ง ปี ก่ อน ท่ านอ๋องหกเสิ่ น หย่ งเจี ย้ นแต่งอนุสกุลฉิ น
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มารดาผู้ให้ กําเนิดเสิ่นหย่งอวี ้ขึ ้นเป็ นภรรยาเอก ซํ ้ายังขอพระราชทานราช
โองการแต่งตังนางเป็
้
นพระชายาอ๋องไร้ พ่าย
ณ วันนี ้ ฐานะของแม่ทพั เสิ่นมิใช่เพียงแค่แม่ทพั พยัคฆ์ไร้ พ่ายคุม
กําลังทหารสองในสามของแคว้ น หากแต่ยงั เป็ นทายาทสืบทอดฐานันดร
ของท่านอ๋องหกโดยสมบูรณ์ในภายหน้ าอีกด้ วย
‚ขอบคุณ เฉากงกง นี่ เ ป็ น นํ า้ ใจเล็ก น้ อยจากครอบครัวข้ า ได้
โปรดอย่าคิดอื่นไกล‛
ท่านอ๋องหกประมุขของจวนส่งสัญญาณมอบสินนํ ้าใจ พระชายา
แซ่ฉินรีบกําถุงกํามะหยี่นํ ้าหนักไม่เบามอบให้ กงกงข้ างพระวรกายอย่าง
แนบเนียน ครัน้ เห็นอีกฝ่ ายทําท่านอบน้ อมอิดออดพอเป็ นพิธีจึงร่วมเล่น
ละครด้ วยการเอ่ยปากคะยันคะยอไม่
้
หกั หน้ า
ส่วนเฉากงกงรู้สกึ ปลื ้มปริ่มที่ท่านอ๋องหกทังครอบครั
้
วให้ หน้ าให้
ตาจึงรับมาด้ วยความเต็มใจ มีผ้ ใู ดในแคว้ นเสิ่นไม่ร้ ูบ้างว่าฝ่ าบาททรงให้
ความสําคัญแก่พระญาติจวนอ๋องไร้ พ่ายอย่างยิ่ง พระราชโองการแต่งตัง้
แม่ทัพเสิ่นวัน นีเ้ ป็ นสิ่งยืน ยัน ได้ ดี การมอบอํานาจและกําลังทางทหาร
สองในสามไว้ ในอุ้งมือแม่ทพั พยัคฆ์ไร้ พ่ายแสดงถึงความไว้ วางพระราช
หฤทัยอย่างสูงสุด
เสียดายที่ตนเป็ นเพียงขันทีไร้ ญาติขาดมิตร มิเช่นนันจะควานหา
้
สตรี ในสกุลสัก คนมามอบให้ แม่ทัพเสิ่น หากวาสนาเป็ น ที่โปรดปราน
ได้ รับแต่งตัง้ เป็ น อนุ ตนในฐานะเชื่ อมสัมพัน ธ์คงได้ ดิบได้ ดีมีฐ านรอง
หนุนไปด้ วย
63

หลังวิมานในหมอกถูก วาดเสร็จ ฉางกงกงเกิดอยากทุบศีรษะ
ชราโง่เขลาของตน ลืมไปได้ อย่างไรว่าแม่ทพั เสิ่นหลีกหนีอิสตรี หลบไปใช้
ชีวิตอยู่ในค่ายทหาร
หลายปี ที่ผา่ นมา ตระกูลใหญ่ที่ส่งแม่สื่อมาเจรจาทาบทามหวัง
เกี่ยวดองมีมากจนยกนิ ้วนับไม่ถ้วนแล้ ว ยังเหล่าสหายร่วมราชสํานักของ
ท่านอ๋องหกที่เอ่ยปากทาบทามตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้ อม จนท่านอ๋องหก
ต้ องแบ่งรับแบ่งสู้ปฏิเสธมิให้ เสียนํ ้าใจสหาย แต่ถึงกระนัน้ ทุกฝ่ ายก็ยังมิ
ยอมถอดใจต่างงัดแผนการงัดเล่ห์มารยามาใช้ หวังพิชิตใจเสิ่นหย่งอวี ้
วูบหนึ่งเฉากงกงนึกอยากเห็นฮูหยินแม่ทัพไร้ พ่าย สตรี ลกั ษณะ
เช่นไรจึงจะสามารถครองใจบุรุษสงครามผู้นี ้
หลังส่ งกงกงแซ่ เฉาขึน้ รถม้ ากลับวังหลวง พระชายาสกุ ล
ฉินจูงมือท่ า นหญิงฉิงเหมยไปดู น้องชายที่เพิ่งคลอด เหลื อท่ า น
อ๋องหกกับเสิ่นหย่งอวี ้รัง้ อยู่เพื่อปรึกษางานราชการสําคัญ บรรยากาศรื่ น
เริงเปี่ ยมรอยยิ ้มเมื่อครู่แปรเปลี่ยนเป็ นเคร่งเครียดกดดันทันที
‚ท่ า นพ่ อ ครึ่ ง ปี นี ต้ ามชายแดนเกิ ด เหตุวุ่น วายทั ง้ ภัย พิ บั ติ
ธรรมชาติ ทังกลุ
้ ม่ โจรปล้ นชิง แม้ ข้ากับฉู่อ๋องจะร่วมกันกําจัดซ่องโจรค้ า
ทาสได้ อีกหน แต่ลางสังหรณ์บอกว่าเชื ้อชัว่ ที่สนับสนุนเบือ้ งหลังพวกมัน
ยังไม่ลม่ สลาย ข้ าเกรงว่าอีกไม่นานอาจมีเรื่องร้ ายปะทุขึ ้นมาอีก‛
ท่านอ๋องหกเสิ่น หย่งเจี ย้ นหย่ อนตัวลงบนเก้ าอีพ้ ลางลูบ เครา
ขาว สีหน้ าแววตากังวลครุ่นคิดตามคําบอกเล่าของบุตรชาย
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‚ข้ ากลับมองว่าเรื่ องทัง้ หมดกําลังมีผ้ ชู ักใยให้ เกิดความวุ่นวาย
เพื่ อสร้ างเหตุล้ มล้ าง เพี ย งแต่ข้ายัง ไม่แ น่ชัดว่าพวกมัน เป็ น ใครและ
เจตนาของพวกมันยิ่งใหญ่สดุ กู่ถึงเพียงไหน‛
‚อาจคิดรวมแคว้ นเสิ่น รวมแคว้ นฉู่หรื ออาจหมายตาเผ่าบูรพา
เทวะด้ วยอีกหนึ่ง‛
เพล้ ง!!!
ถ้ อยคําเรียบง่ายแต่หนักอึ ้งของแม่ทัพพยัคฆ์ไร้ พ่ายทําเอาท่าน
อ๋อ งหกตกตะลึง ปล่อ ยถ้ วยชาร่ ว งจากมือ หัน ขวับ มองหน้ าบุต รชาย
เขม็ง ภายในแววตาเต็มไปด้ วยคําถามและความตื่นตระหนก
‚จะ..เจ้ า‛
เสิ่น หย่ งอวี ป้ ระสานสายตาไม่ห ลบเลี่ย งเพื่ อยื น ยัน คํากล่า ว
ร้ ายแรงนัน้
‚สายลับ รายงานว่า ตามหัวเมือ งชายแดนเริ่ มมี ก ารนํ าเรื่ อ ง
พระราชาดวงอสูรล่มเมืองกับฮองเฮาชะตาปี ศาจล่มบ้ านกลับมาพูดคุย
รํ่าลือกันอีกในหมูช่ าวบ้ าน คนของข้ ากําลังสืบหาต้ นตอ‛
‚พวกมัน เข้ าใจเล่ น ฮ่ อ งเต้ ครองบั ล ลัง ก์ เ ท่ า กั บ ปกครอง
แคว้ น ฮองเฮาปกครองวังหลังเปรี ยบประดุจแม่เรื อนปกครองบ้ าน หาก
เมืองและบ้ านเกิดอาเพศย่อมต้ องชี ้โทษไปที่ผ้ ปู กครอง การยกเรื่ องนีม้ า
พูดจาเป่ าหูชาวบ้ านที่ยงั หลงคิดงมงายกับความเชื่อ นั่นเท่ากับพวกมัน
คิดสัน่ คลอนบัลลังก์‛
ท่านอ๋องหกเสิ่นหย่งเจี ้ยนทอดถอนลมหายใจเอ่ยอย่างกลัดกลุ้ม
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กังวล
‚ข้ ารายงานเรื่องต่อฝ่ าบาทแล้ ว รอเพียงข่าวที่กําลังสืบอยู่ หาก
ได้ ความคืบหน้ าข้ าจะมาปรึกษาอีกที แต่ตอนนีข้ ้ าคิดถึงน้ องชายตัวขาว
อวบอ้ วนอยากจับมาฟัดให้ เละคามือ ข้ าไปก่อนท่านพ่อ‛
เสิ่นหย่งอวี ้เอ่ยตัดการสนทนาหน่วงหนักลุกขึ ้นเดินเร็วกึ่งวิ่งมุ่ง
หน้ าไปยังเรือนพักของผู้เป็ นมารดา โดยมีท่านอ๋องหกลากสังขารตามมา
พลางร้ องเรียกอย่างโมโห
เด็กน้ อยที่เสิ่นหย่งอวี ้พูดถึง คือ เด็กชายตัวขาวอวบอ้ วนที่พระ
ชายาสกุลฉินให้ กําเนิดแก่จวนอ๋องไร้ พ่ายหลังได้ รับการแต่งตัง้ นับเป็ น
น้ องชายร่วมครรภ์มารดาเดียวกันกับเสิ่นหย่งอวี ้
หลังเด็กชายตัวน้ อยผู้นี ้ลืมตาดูโลก ผู้เป็ นบิดาทังเห่
้ อทังหลงและ
้
มักแสดงหวงจนเกินพอดี เพียงแค่พี่ชายกับพี่สาวที่ลืมตาดูโลกก่อนหน้ า
นานหลายปี ยืนมองยังถูกขับไล่ นับประสาอะไรกับแตะต้ องตัวอ่อนนิ่ม
ของน้ องชาย
‚พวกเจ้ าสองคน คนหนึ่งถึงวัยครองเรื อน อีกคนออกเรื อนแล้ ว
หากอยากมีทารกไว้ กอดหอมก็ไปคลอดกันเองสิ อย่ ามายุ่งกับลูกชาย
ข้ า‛
สองพี่ น้ องหัน มองกัน ทํ าสีห น้ า เบื่ อหน่ายเกิ ดอารมณ์ ห มั่น ไส้
อยากกลัน่ แกล้ งผู้ให้ กําเนิด
‚ถื อว่ามีเ รี่ ย วแรงผลิต บุต รชายคนใหม่ ข้ าขอถามท่ านสัก นิ ด
เถอะ กว่าจะได้ น้องชายคนนี ใ้ ห้ ข้า หมอหลวงต้ องเคี่ยวยากระตุ้น จุด
66

จันทราวสันต์ให้ ท่านดื่มกี่ร้อยหม้ อยา น้ องชายคนนี ้ของข้ าจึงมีวาสนามา
เกิด‛
เสิ่น หย่งอวี ้ยั่วโทสะตอกยํา้ ว่าบิ ดาชราไร้ เ รี่ ยวแรงผลิตทายาท
ต้ องอาศัยยาหม้ อของหมอหลวง ทัง้ ยังพ่นถ้ อยคําสุนัขออกจากปากอีก
หลายคํา โดยมีดอกเหมยในร่างของท่านหญิงฉิงเหมยพยักหน้ าเป็ นลูกคู่
ให้ พี่ชายด้ วยอารมณ์ริษยาเจือจาง
และบทลงท้ ายของความอิจฉาริ ษยานี ้ สองพี่น้องต้ องวิ่งหนีคม
กระบี่ของบิดากระเจิดกระเจิงคนละทิศละทาง
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ปลายเดือนเจ็ดยามดวงตะวันเหนือศีรษะสาดแสงแรงร้ อน
แทบเผาไหม้
ผู้เดินทางสัญจรต่างถูกแสงแดดแผดเผาจนเสื ้อผ้ าเนือ้ ตัวเปี ยก
ชุ่มด้ วยเหงื่อ ครัน้ หยีตามองฝ่ าแสงจ้ าเห็นเปลวแดดเต้ น ระริ กราวกับจะ
หลอมละลายพื ้นดิน ทุกคนจึงตัดสินใจแวะหลบจิบนํ ้าชาพักเหนื่อยรอจน
เปลวเพลิงของแดดอ่อนแรงค่อยเดินทางต่อ
ยามนี ้เพิงขายนํ ้าชาเชิงเขาจึงคลาคลํ่าด้ วยผู้คน เสียงโหวกเหวก
เรียกเสี่ยวเอ้ อผสมเสียงหัวเราะพูดคุยดังลัน่ เดี๋ยวคนนันร้
้ องทักทายคนนี ้
เดี๋ย วคนนี ต้ ะโกนไต่ถามทุกข์สขุ คนโน้ น ตามประสาคนเดิน ทางที่ มกั มี
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เรื่องราวแปลกประหลาดน่าตื่นตามาเล่าสูก่ นั ฟัง
“พวกเจ้ ารู้ขา่ วแม่ทพั น้ อยเสิ่นได้ รับพระกรุณาแต่งตังเป็
้ นแม่ทัพ
ใหญ่ไร้ พ่ายแทนท่านอ๋องหกแล้ วหรือยัง”
“ข้ ารู้แล้ ว ฝ่ าบาทยังพระราชทานจวนแม่ทพั ไร้ พ่ายกว้ างขวางโอ่
อ่าให้ พํานัก อีกห้ าวันจะจัดงานฉลองขอบพระทัยในพระเมตตา”
คํากล่าวถึ งถึ งแม่ทัพเสิ่น ทํ าให้ บุรุษร่ างบางในชุดผ้ าฝ้ายเนื อ้
หยาบที่นั่งท้ าวคางจิ บนํา้ ชาฟั งเรื่ องเล่าเงีย บเชีย บไม่สนใจสนทนาทํ า
ความรู้จกั กับผู้ใดเกิดความสนใจเงี่ยหูฟัง
“สองเดื อ นก่ อ นบุรุ ษ แม่ทัพ ผู้นัน้ บาดเจ็ บ หนั ก สาหัส แต่ยั ง
สามารถยกทัพปราบกลุม่ โจรค้ าทาสได้ สําเร็จ นับว่าร่างกายแข็งแรงและ
กําลังใจเข้ มแข็งไม่น้อย”
ศิษย์เ อกท่านหมอหลีในชุดผ้ าฝ้ายร่างบุรุษ นึกชื่ นชม โดยไม่มี
ความรู้สกึ ผิดแอบแฝงให้ ร้ ูสกึ ละอายที่ครัง้ นันละเลยคํ
้
าสัง่ อาจารย์ไม่ตาม
ไปตรวจร่างกายอีกฝ่ ายที่บ่อนํ ้าพุยา
วันนันคนของนางส่
้
งข่าวว่าเจอต้ นสมุนไพรที่ตามหาอย่างยาก
ยิ่งบนเขานอกเมือง สมุนไพรชนิดนี ้มีอายุสนเพี
ั ้ ยงหกชั่วยาม หากพลาด
การเก็ บ เพี ย งเสี ย้ วเวลา สรรพคุณ ของมัน จะเปลี่ ย นไปไม่เ หมื อ นที่
ต้ องการ
ดังนันนางจึ
้
งรีบรุดไปเก็บต้ นสมุนไพรทันทีทิง้ ให้ แม่ทัพเสิ่นนอน
แช่นงั่ แช่นํ ้าพุยาโดยไม่สนใจเหลียวแล
การตัดสินใจเลือกเช่นนี ้เพราะนางมัน่ ใจเต็มร้ อยว่าคนที่หมอมือ
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มัจจุราชหลีเผิง ผู้เป็ นอาจารย์ของนางลงมือรักษาด้ วยตนเอง ย่อมมิอาจ
ทิ ้งชีวิตลาลับสูย่ มโลกให้ อาจารย์ของนางอับอายเสียชื่อ
บัดนีพ้ อได้ ร้ ูว่าเสิ่นหย่งอวี ้ปลอดภัย ซํา้ ถึกทนจนปราบโจรราบ
คาบ ศิษย์เอกท่านหมอหลียิ่งมัน่ ในว่าตนกระทําถูกต้ องแล้ ว
ขณะทุกคนกําลังเอ่ยถึงแม่ทพั เสิ่นคนละคําสองคําด้ วยความชื่น
ชม ด้ านหน้ าเพิ ง ขายนํ า้ ชาพลัน มี รถม้ า เรี ย บหรู คัน หนึ่ง แล่น มาจอด
สารถี กระโดดลงจากรถวิ่ งนํ าหน้ าเข้ ามาชะเง้ อหาที่ว่าง ด้ านหลังบุรุษ
ท่าทางเปี่ ยมสง่าราศีกบั สองสตรีสวมหมวกผ้ าแพรปิ ดบังใบหน้ าประคอง
กันจากรถม้ าก้ าวตามเข้ ามาด้ านใน
“ที่เต็มหมดแล้ ว นายท่านกลับไปรอบนรถก่อน เดี๋ยวข้ าน้ อยจะ
ยกนํ ้าชาไป ถะ...เอ่อ...ไปให้ ขอรับ”
สารถีเกือบหลุดคําพูดไม่สมควรคําหนึ่งจึงตกใจจนหน้ าซีดพูด
ติดอ่างตะกุกตะกัก บุรุษผู้นนั ้ ส่งเพียงสายตาตําหนิแล้ วโบกมือไล่สารถี
พลางเดินตรงมาที่โต๊ ะของศิษย์เอกท่านหมอหลี
“รบกวนสหายน้ อย พวกข้ าเดิ นทางมาไกลรู้สึ กกระหายนํ า้ ยิ่ ง
ตอนนี ้โต๊ ะทังร้้ านล้ วนเต็ม เหลือเพียงโต๊ ะนี ้ ไม่ทราบว่าพวกข้ าสามคนขอ
ร่วมนัง่ ดื่มชาด้ วยได้ หรือไม่”
หลิวเฟิ งเยี่ ยนช้ อนสายตามองผู้มาใหม่ บุรุษท่าทางสุภาพริ ม
ฝี ปากประดับรอยยิ ้มละไมกับสตรีตา่ งวัยสองนาง
คนหนึ่งสวมหมวกแพรม่วงอ่อนรูปร่างอวบอิ่มเต็มวัยสาว อีกคน
สวมหมวกแพรสีชมพูจางคาดคะเนจากรูปร่าง คงเป็ นดรุณีน้อยยังไม่ถึง
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วัยปักปิ่ น พิศดูจากกิริยาท่าทางน่าจะสะคราญโฉม
ทัง้ สามคนหากมองผาดเผินคล้ ายคุณ ชายคุณ หนูตระกูลใหญ่
แต่คนที่เกือบทังชี
้ วิตล้ วนคลุกคลีใกล้ ชิดเหล่าเชื ้อพระวงศ์อย่างศิษย์เอก
ท่านหมอหลี ย่อมสัม ผัสถึง กลิ่น อายสูง ศัก ดิ์จ ากคนกลุ่มนี ไ้ ด้ และคง
เพราะสายตานางจับจ้ องราวกับจับผิด สตรี สวมหมวกแพรม่วงอ่อนจึง
เกิดโทสะ
“เสียมารยาท บังอาจมองพวกข้ าด้ วยสายตาเยี่ยงนี ้ช่างไม่ร้ ูจักที่
ตํ่าที่สะ...”
สตรีสวมหมวกเจ้ าอารมณ์ถกู บุรุษข้ างกายกระตุกข้ อศอกคล้ าย
ตักเตือน คําพูดต่อจากนันจึ
้ งยังไม่หลุดออกมา
‘ชัดแล้ว’
ศิษย์เ อกท่านหมอหลีนึกอุท านในใจ ก่อนผายมือส่งสัญญาณ
เชิญคนทังสามนั
้
ง่ ลง
เสี่ยวเอ้ อรอท่าอยู่นานแล้ ว ครัน้ เห็นสองฝ่ ายตกลงกัน ได้ จึงปรี่
เข้ ามาดูแล ถ้ วยชากานํา้ ร้ อนถูกจัดวางรวดเร็ว พร้ อมหมัน่ โถวร้ อนหอม
กรุ่นห้ าลูก
“สหายน้ อยเชิญกินหมัน่ โถวด้ วยกัน”
หลิวเฟิ งเยี่ยนเพียงส่งยิ ้มรับไมตรีและหันมาจิบชาเอียงหูคอยฟั ง
แขกโต๊ ะอื่นสนทนาโดยไม่ใส่ใจแขกร่วมโต๊ ะอีกต่อไป
“เห็นทีบรรดาตระกูลใหญ่ทงั ้ หลายคงเตรี ยมโปรยก้ อนเงินก้ อน
ทองให้ แม่สื่อช่วยทาบทามท่านแม่ทพั เสิ่นเป็ นเขย”
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“พวกเจ้ าว่าคุณหนูตระกูลใดจะได้ ครอบครองตําแหน่งฮูหยินแม่
ทัพเสิ่น”
“ข้ าเดาว่าเป็ นคุณใหญ่ตระกูลจาง ข่าวว่าท่านเจ้ ากรมอากรจาง
สนิ ท สนมกับ ท่ า นอ๋อ งหก ผู้ใ หญ่ ใ นตระกูล พุด คุย กัน ย่ อ มราบรื่ น ไร้
ปัญหา”
“แต่ไหนแต่ไรมา ท่านแม่ทัพเสิ่นล้ วนปฏิเสธหญิ งงามมิใช่หรื อ
หากยิ นยอมให้ ท่านอ๋องหกจับคู่มงคลได้ ง่ายดาย ย่อมเป็ นเรื่ องแปลก
ประหลาด”
ศิษย์เอกท่านหมอหลีเอ่ยคําพูดแย้ งขึ ้น ทําให้ ทกุ คนหยุดวิจารณ์
แล้ ว หัน มามองคนต้ น ทางเป็ นตาเดี ย ว หลัง นิ่ ง เงี ย บกัน ครู่ ห นึ่ ง จึ ง
พยักพเยิดเห็นด้ วยกับคํากล่าวนันทั
้ งสิ
้ ้น
‘แม่ทพั เสิ่ นเมิ นเฉยการแต่งงานจริ ง ทุกคนรู้เห็นกันทัว่ บรรดาแม่
สื่อที่รับงานต่างปาดเหงื่อแล้วปาดเหงื่ออี ก ยามก้าวเท้าเข้าไปเจรจา
เกลี้ยกล่อมขอผูกด้ายแดงมงคล’
“พวกเจ้ าล้ วนปล่อยคําพูดไร้ แก่นสาร แม่ทพั เสิ่นมีชาติกําเนิดสูง
รับผิดชอบหน้ าที่ยิ่งใหญ่ สตรี ที่จะเคียงข้ างย่อมต้ องมีศกั ดิ์สงู สมฐานะ
สตรีบ้านๆ ดาษดื่นย่อมไม่คคู่ วรเหลียวแล”
จู่ๆ สตรี ส วมหมวกแพรม่ว งส่ งเสีย งวางอํ านาจทะลุก ลางวง
สนทนา อารมณ์ที่แฝงกับนํ ้าเสียงนัน้ ช่างหงุดหงิดมากโทสะจนหลิวเฟิ ง
เยี่ยนต้ องหันมาเลิกคิ ้วเป็ นคําถาม
ครัน้ เห็นกิริยาห้ ามปรามของบุรุษผู้พี่กบั ท่าทางฮึดฮัดไม่ยินยอม
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ของสตรี ผ้ นู ้ อง ศิ ษย์เอกท่านหมอหลีจึงเกิดความรู้สึกอย่างยั่วเย้ ากลั่น
แกล้ งอย่างนึกสนุก
“อันที่จริงแม่ทพั เสิ่นใช่วา่ จะไร้ ใจต่อสตรี เพียงแต่บรุ ุษแม่ทพั อาจ
หาญผู้นี ้มีสตรีครอบครองพื ้นที่หวั ใจอยู่แล้ วจึงไม่คิดใส่ใจต่อสตรีอื่น”
“สตรีนางใดที่ครองใจท่านแม่ทพั เสิ่น”
ทุก คนในที่นัน้ ต่างประสานเสียงดังลั่นจนหลิ วเฟิ งเยี่ ยนตกใจ
สําลักนํ ้าชาร้ อน
‘ตายล่ะ เมื่อครู่คิดยัว่ แหย่แม่นางน้อยเจ้าอารมณ์ ลื มคิ ดไปว่ามี
ผูค้ นมากมายอยู่ในร้าน ทาอย่างไรดี....’
สตรีสวมหมวกแพรม่วงเห็นอีกฝ่ ายพูดจาแล้ วนิ่งเงียบจึงร้ อนใจ
ลุกขึ ้นกระชากข้ อมือจนนํา้ ชาในถ้ วยกระฉอก เดือดร้ อนพี่ชายร่วมทาง
ต้ องออกโรงห้ ามปรามอีกหน
“เจ้ าหยุดเหลวไหลได้ แล้ ว หากยังไม่ระงับอารมณ์ ข้ าจะส่งเจ้ า
กลับ”
“สะ...เอ่อ...ท่านพี่”
“ขออภัยสหายน้ อย น้ องสาวข้ ามีนิ สัยหุน หัน จึงล่วงเกิ น ไม่ไ ด้
ตังใจ
้ ขอสหายน้ อยเห็นแก่มิตรภาพแรกพบหน้ าอย่าถือสาใส่ใจ”
หลิวเฟิ งเยี่ยนยักไหล่แทนคําตอบก่อนเบนหน้ ากลับไปสนใจฟั ง
คําซุบซิบนินทาในวงสนทนากลางร้ านต่อไป
“นี่ พวกเจ้ ารู้เ รื่ องดวงอสูรชะตาปี ศ าจของฮ่องเต้ กลับฮองเฮา
แคว้ นเสิ่นหรือไม่ เค้ าพูดกันว่าที่เกิดภัยพิบัติโจรร้ ายเป็ นเพราะดวงพระ
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ชะตากาลกิณี”
“นัน่ สิ ระหว่างเดินทางมา ข้ าก็ได้ ยินคนพูดกันหนาหู”
“พวกเจ้ าอย่าหลงเชื่องมงาย ทุกสิ่งเป็ นเรื่องธรรมชาติจะโทษดิน
โทษฟ้าก็โทษไป แต่อย่าคิดโทษคนที่บงการนรกสวรรค์ไม่ได้ จะดีกว่า อีก
อย่างตอนนีเ้ จ้ าเหยียบเท้ า อยู่บนแผ่นดินแคว้ นเสิ่น นั่งดื่มชากล่าวร้ าย
ฝ่ าบาทอยู่บ นแผ่น ดิ น แคว้ น เสิ่น เจ้ าไม่ก ลัวตายแต่พวกข้ ากลัว หาก
คําพูดนีล้ อยเข้ าหูค นของทางการ เจ้ ายัง คิด ว่าจะมีป ากพูดคําสวะอีก
หรือไม่ ลูกเมียชู้รักที่รออยู่จะได้ เห็นหน้ าพวกเจ้ าอีกหรือไม่”
คําตักเตือนรุนแรงนี ้เห็นผลทันตา เพราะคนที่ร่วมวงสนทนาต่าง
แตกฮือลุกขึ ้นฉวยข้ าวของจูงมือหนีตายกันจ้ าละหวัน่
ใครมีรถม้ าก็รีบตะกายขึ ้นรถ ใครขี่ม้าก็รีบป่ ายปี นขึ ้นควบ ต่าง
ฝ่ ายต่างเร่งควบม้ าเคลื่อนรถอย่างรวดเร็วจนฝุ่ นตลบฟุ้ง
พริ บ ตาเดีย วเพิ งนํา้ ชาที่ คึกคัก แปรเปลี่ยนเป็ น ว่างเปล่าเงี ย บ
เชียบราวกับสุสาน ทําเอาหลิวเฟิ งเยี่ยนที่กําลังตังใจฟั
้ งหวังเก็บข่าวไป
รายงานศิษย์พี่ถึงกับส่ายหน้ าหงุดหงิด
แต่ในเมื่อวงสนทนาสลายตัวจนไม่เหลือซากแล้ ว อีกทังแสงแดด
้
เริ่มอ่อนโรย จึงไร้ ประโยชน์ที่จะรัง้ อยู่
ศิษ ย์ เ อกท่านหมอหลีจึงล้ วงถุงเงิ น ออกมานับจํ านวนเหรี ย ญ
อีแปะเท่าค่านํ า้ ชาส่ ง ให้ เ สี่ ย วเอ้ อ ก่ อนคว้ าตะกร้ าใส่ต้น ยาสมุน ไพร
สะพายขึ ้นหัวไหล่เดินลอยชายออกจากร้ านไปยังม้ าที่ผกู ไว้ ใต้ ต้นไม้ ใหญ่
แต่ขณะกําลังจะโหนตัวเองขึ ้นม้ า ชายแขนเสื ้อข้ างหนึ่งกลับถูก
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กระตุกรัง้ อย่างแรงจนเซเสียหลัก
“เดี๋ยวก่อน เจ้ ายังไปไม่ได้ ข้ าต้ องการรู้ชื่ อสตรี ที่ แม่ทัพเสิ่นปั ก
ใจ”
เสียงหวานวางอํานาจของสตรีร่วมโต๊ ะยังติดตามมาเซ้ าซีต้ อแย
ไม่ต้อ งหัน สายตากลับ ไปมองก็ ร้ ู ว่าเป็ น สตรี สวมหมวกแพรม่ว งอ่อ น
ท่าทางสตรี สงู ศักดิ์นางนีก้ ับแม่ทัพเสิ่นหย่งอวี ้คงจะมีศรรักด้ ายแดงพัน
พัวกันอยู่
ไม่ร้ ูเพราะเกิดอารมณ์อยากกลัน่ แกล้ งหรือเพราะภูตผีหรือยมทูต
ตนใดดลใจบงการ ศิษย์เอกท่านหมอหลีจึงตัดความรําคาญด้ วยการเอ่ย
ชื่อ....
“หลิวเฟิ งเยี่ยน”
ด้ านบุรุษสงครามแคว้ นเสิ่นผู้ทงิ ้ ศรรักทิ่มปั กหัวใจสตรี ต่าง
แคว้ นก าลั งถูก น้ องสาวซักไซ้ ส อบสวนอย่ างหนัก เช่ นกั น ฮูหยิน
เสนาบดีตรวจการยอมละทิ ้งร้ านรวงเงินทองที่หวงแหนประดุจลมหายใจ
ปี น ขึน้ รถม้ าจวนสกุลสือมุ่งสู่จ วนอ๋องไร้ พ่ายเพื่อสะสางเรื่ องคาใจกับ
พี่ชายร่วมสายเลือดตังแต่
้ เช้ ามืด
“พี่ใหญ่ ท่านตอบข้ ามาให้ ชดั ท่านมีใจต่อองค์หญิ งพระขนิษฐา
ของเจ้ าผู้ปกครองแคว้ นเฉียนหรือไม่”
ท่านหญิ งฉิ งเหมยตัง้ คํ าถามชัดตรงไม่อ้อมค้ อมหลังทุบประตู
ปลุกพี่ชายให้ ตื่นจากความฝัน ครัน้ รอแล้ วรอเล่ายังได้ แต่คําตอบไร้ เสียง
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จึงออกแรงเขย่าแขนพี่ชายถามยํ ้าอีกหน
เสิ่นหย่งอวี ้ปิ ดปากหาวพลางส่ายหน้ าแทนคําพูดปฏิเสธ
“แล้ วเหตุใ ดนางจึงปั ก อกปั ก ใจถึ ง ขัน้ ให้ เ จ้ าผู้ป กครองแคว้ น
เฉียนส่งสารขอเชื่อมสัมพันธ์มงคลสองแคว้ น”
ความหมายของถ้ อยคํ า นี ย้ ัง ไม่ซึ ม ซาบทะลุค วามงุ น ง่ ว งที่
ครอบงํ าสติแม่ทัพเสิ่น แคว้ น เฉี ย นส่งสารขอเชื่ อมสัมพัน ธ์ มงคลแล้ ว
เกี่ยวข้ องอย่างไรกับน้ องสาวที่แต่งงานออกเรื อนเป็ นถึงฮูหยินเสนาบดี
ตรวจการ นางจึงเดือดร้ อนจนต้ องบุกมาปลุก แม่ทัพงานยุ่งเช่นตนเพื่ อ
ซักไซ้ ไล่เรียงตังแต่
้ ดวงตะวันยังไม่ตื่นมาส่องแสง
“ฮูหยินสือ เจ้ าแต่งเข้ าจวนเสนาบดีตรวจการแล้ ว เหตุใดต้ องใส่
ใจเรื่องสัมพันธ์มงคลสองแคว้ น หรือเจ้ าคิดหย่าขาดสามี แล้ วแต่งให้ เจ้ า
ผู้ปกครองแคว้ นเฉียน”
เสิ่นฉิงเหมยฟาดฝ่ ามือบนต้ นแขนพี่ชายอย่างแรงหวังปลุกสติ
แล้ วแค่นเสียงถามด้ วยโทสะ
“ราชรถดอกท้ อมงคลกําลังพุ่งมาทับตัวยังมิร้ ูร้อนหนาว หรื อว่า
ความจริงท่านรอคอยราชรถคันนี ้อยู่”
คําว่า ‘ราชรถดอกท้อมงคล’ ทะลวงผนังกําแพงของเทพนิทรา
บนร่างสูงหนาของแม่ทพั เสิ่นจนถล่มทลาย
“เจ้ าพูดมาให้ ชัด อย่ าโยกโย้ อ้อมค้ อม อะไรคือ ราชรถดอกท้ อ
มงคล อะไรคือ กําลังพุ่งมาทับตัว”
ท่านหญิงเสิ่นผู้เป็ นน้ องสาวสะบัดหางตาค้ อนปะหลับปะเหลือก
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ก่อนยินยอมเปิ ดเผยเรื่องน่าตกใจที่ร้ ูมาจากสามี
“เหยี ย นเต๋อกระซิ บ บอกข้ าว่า แคว้ น เฉี ย นเขีย นสารมาถวาย
ความจงรัก ภัก ดี ซํ า้ เนื อ้ ความยังถ่ อมตัวยิ่ ง แคว้ น เฉี ย นปรารถนาผูก
สัมพันธ์แน่นแฟ้น หวังว่าฮ่องเต้ เสิ่นจะยินดีรับไมตรี สําคัญคือเนือ้ ความ
ตอนท้ ายของสารแจ้ งว่าองค์หญิงพระขนิษฐาพึงใจและซาบซึง้ ต่อแม่ทัพ
ห้ าวหาญของแคว้ นเสิ่นผู้หนึ่ง ต้ องการให้ ฝ่าบาทเป็ นพ่อสื่อประสานด้ าย
แดงมงคล ความสัมพันธ์ของสองแคว้ นจะได้ หยัง่ รากมัน่ คงลึกซึง้ ไม่ต้อง
เอ่ยชื่อก็ร้ ูวา่ องค์หญิงพระขนิษฐาหมายตาท่านไว้ เพราะยามนีเ้ พียงแม่
ทัพเสิ่นที่ยงั หนุ่มแน่นและไร้ คคู่ รอง”
ศีรษะของเสิ่นหย่งอวี ้พลันถูกเรื่ องชวนปวดหัวที่น้องสาวนํามา
เล่าตีกระจายจนใกล้ ปริแตก ราชรถดอกท้ อสีแดงคันนีช้ ่างเดินแผนแยบ
ยลร้ ายกาจ
“พี่ใหญ่ ตกลงท่านนึกออกหรื อไม่ เหตุใดนางจึงปั กใจจนรุกเร้ า
รุนแรงเช่นนี”้
“สตรีสงู ศักดิ์ที่เจ้ าถามถึง แค่ใบหน้ ารูปร่างข้ ายังจดจํามิได้ แล้ ว
จะให้ เดาใจนางได้ อย่างไร ถ้ าให้ ข้านึกคงเป็ นเพราะ....”
เสิ่นหย่งอวี ้เปิ ดปากเล่าต้ นกําเนิดของความพัวพันไม่จบสิ ้นให้
ท่านหญิงฉิงเหมยรับรู้
หนึ่งปี ก่อน เจ้ าผู้ปกครองแคว้ นเฉียนเดินทางมาแคว้ นเสิ่นพร้ อม
องค์หญิงพระขนิษฐาเพื่อขอเชื่อมสัมพันธไมตรี เสิ่นหย่งอวี ้มีหน้ าที่ดแู ล
รักษาความปลอดภัยขบวนอาคันตุกะจากชายแดนมาส่งยังวังหลวง
77

แต่ระหว่างขบวนเคลื่อนผ่านรอยต่อชายแดนแคว้ นเสิ่นกับเผ่า
บูรพาเทวะกลับ ถูกกลุ่มโจรค้ าทาสเข้ าโจมตีและฉุดคร่าองค์หญิ งพระ
ขนิษฐา
ฟากเสิ่นหย่งอวี ้เห็นขบวนอาคันตุกะล่าช้ าจึงนึกสังหรณ์ใจ รี บ
นําพาทหารสามร้ อยนายมุง่ หน้ าตรวจสอบ จนเจอขบวนเสด็จที่ถูกโจมตี
และติดตามช่วยเหลือองค์หญิงพระขนิษฐากลับมาได้ อย่างปลอดภัย
นับ จากได้ พบเห็ นความห้ าวหาญของแม่ทัพเสิ่น พระขนิษ ฐา
เฉียนลี่หรูก็ท่มุ เทพระทัยสูเ่ สิ่นหย่งอวี ้ทันที
ตลอดหนึ่งเดือนที่อาคันตุกะแคว้ นเฉียนพํานั กอยู่ในแคว้ นเสิ่น
สตรีงดงามฐานะสูงส่งจากแคว้ นเฉียนพยายามทอดเยื่อใยไมตรีทงคํ
ั ้ าพูด
ทังการกระทํ
้
าอย่างเปิ ดเผย
น่ า เสี ย ดายที่ แ ม่ ทั พ เสิ่ น เป็ นบุ รุ ษ ไม่ มัว เมาต่ อ อิ ส ตรี ง าม
บ่อยครัง้ ท่าทีชดั แจ้ งเผยความนัยของนารีสงู ศักดิ์จึงถูกแม่ทพั ร้ ายกาจผู้นี ้
ปฏิ เ สธอย่ า งตรงไปตรงมา ซํ า้ ร้ ายนานวัน เข้ า ยัง กล้ า เอ่ย วาจาแข็ง
กระด้ างไม่ใส่ใจทะนุถนอมความรู้สกึ ของสตรี ที่เปรี ยบประดุจหยกสูงค่า
อีกด้ วย
หลังอาคันตุกะแคว้ นเฉียนเดินทางกลับถิ่น ความอึดอัดกระอัก
กระอ่วนของเสิ่น หย่ งอวีก้ ็ พลัน หายไปด้ วย นานวัน ความทรงจํ าเรื่ อง
อาคันตุกะกลุม่ นี ้ก็ลบเลือนจนไร้ ร่องรอย
ใครจะนึกว่าสตรี นางนันกลั
้ บยังไม่ถอดใจเลิกรา ซํ ้ายังวางหมาก
ดําเนิน แผนสูง หยิบ ยืมมือฮ่องเต้ แคว้ น เสิ่น ออกหน้ ามารวบรัดจัดการ
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แม่ทพั เช่นตนเข้ าเสียด้ วย
เสิ่น หย่ งอวีท้ ิ ง้ ลมหายใจหนัก บ่งบอกถึ งความหงุดหงิ ดอึดอัด
อย่ า งยิ่ ง ผ้ า แพรดอกท้ อที่ ยื่ น มาคราวนี ้ หากตนคิ ด ปฏิ เ สธคงต้ อ ง
รอบคอบและรัดกุม มิฉะนันสองแคว้
้
นเกิดรอยร้ าวบาดหมาง โทษทัณฑ์
ร้ ายแรงจะต้ องหล่นลงใส่ศีรษะ
ยามนี บ้ ุรุษ สงครามอยากใช้ ก ระบี่ ทิ่ มแทงตัวเองให้ เ กิ ดเลือ ด
ภายในใจนึกโทษสวรรค์ที่เล่นสนุกนําพาความยุ่งยากรําคาญมาส่งให้ ทงั ้
ที่ตนมิได้ ร้องขอ
“พี่ใหญ่ ข้ ามีเรื่ องหนึ่งอยากกระตุกเตือนท่านสักนิด แม้ ท่านไม่
อยากมีสตรีครองคูแ่ ต่ในฐานะทายาทผู้สืบทอด ท่านย่อมมิอาจหลบหลีก
เช่นนี ้ไปได้ ตลอด ข้ าว่าท่านมองหาสตรีที่ต้องใจสักคนหนึ่งเถิด มิเช่นนัน้
สักวันท่านต้ องถูกยัดเยียดให้ เข้ าพิธีแน่นอน”
คําเตือนนี ข้ องน้ องสาวมีเหตุผลให้ แม่ทัพเสิ่นน้ อมรับฟั งโดยดี
หากแต่การเสาะหาสตรีพึงใจเคียงคูม่ ิใช่เรื่องง่าย
บุรุษสงครามเช่นตนใช้ ชี วิต ท่ามกลางพืน้ หญ้ าดิน ทรายที่ราด
ย้ อมทับถมด้ วยหยาดโลหิตและกองกระดูก ทุกลมหายใจคือเสี ้ยวชีวิต ที่
ต้ องรบพุ่งยื ้อแย่งกับศัตรู เหล่านี ้ล้ วนบ่มเพาะให้ เสิ่นหย่งอวี ้รําคาญความ
เยิ่นเย้ อของเหล่าสตรีแช่มช้ อยมากมารยาทถึงขันขั
้ ดตาขัดใจ
ครัน้ เมื่อน้ องสาวสะกิดเตือนให้ รีบแต่งสตรีมาเป็ นฮูหยินข้ างกาย
ตนจึงคิดว่าเป็ นเรื่องยากเย็น
พลันภาพใบหน้ านวลใสยามเปลื ้องหน้ ากากหนังมนุษย์ของหลิว
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เฟิ งเยี่ ย นผุดขึน้ ในความนึก คิ ด นับ จากวัน ที่ พ ลาดถูก นางวางยาเมื่อ
หลายปี ก่อน เงาร่างร้ ายกาจของศิษย์เอกท่านหมอหลีก็ฝังรอยติดตามให้
หวนคิดถึงในยามว่างเว้ นการรบ
ท่าทางเฉยชาผสมแววตาว่างเปล่าที่มองเลยผ่านราวกับบุรุษ แม่
ทัพเสิ่นผู้นี ้ไร้ ตวั ตนนัน้ ช่างสะกิดสะเกาอารมณ์ส่วนลึกของบุรุษที่กําลัง
เบื่ อ หน่ า ยกิ ริ ย ากระบิ ด กระบวนเขิ น อายเหล่า คุณ หนู ต ระกู ล สูง ที่
ครอบครัวและแม่สื่อพยายามยัดเยียดให้ ดตู วั
หลังฟื น้ สติจากยาสลบ แม่ทพั เสิ่นทัง้ ขบขันตัวเองทัง้ คิดอาฆาต
นาง ตัง้ ใจว่าวันหนึ่งต้ องล้ างมือเอาคื นสักเล็กน้ อยพอให้ นางหลาบจํ า
ถึงอย่ างไรนางก็ เ ป็ น สตรี จ ะให้ ลงมือล้ างแค้ น หนัก หนาย่ อมวิสัย บุรุษ
นักรบ
น่าเสียดายที่อาการบาดเจ็บสาหัสเมื่อเดือนก่อน ฉู่ออ๋ งสัง่ ให้ นาง
ช่วยรักษา แต่พอตนฟื น้ ลืมตา นางกลับไม่อยู่เสียแล้ ว
มิเช่นนัน...
้
เสิ่นหย่งอวี ้นึกภาพจับสตรีร้ายกาจควํ่าตัวลงบนตักแล้ วกระหนํ่า
ตีก้นสัง่ สอน จากนันเฝ้
้ ารอดูอย่างนึกสนุกว่านางจะตอบโต้ กลับอย่างไร
...ซัดหมัดต่อยตีหรื อชักกระบี่ออกมาฟันใส่..
แม่ทพั เสิ่นปล่อยความคิดล่องลอยโดยลืมไปว่าน้ องสาวกําลังยืน
จ้ องท่าทางเดี๋ยวยิ ้มเดี๋ยวขบขันนันอย่
้ างประหลาดใจ
“พี่ใหญ่ท่านนึกเรื่องสนุกใด เล่าให้ ข้าฟังบ้ าง”
เสิ่ น หย่ ง อวี ส้ ะดุ้ง รี บ ปั ด ความคิ ด เหลวไหลและหัน มาขับ ไล่
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น้ องสาวกลับจวน
“เรื่ องสนุกที่ ไหนกัน ข้ าคิดอะไรเรื่ อยเปื่ อย ตอนนีส้ ายมากแล้ ว
ข้ าจะเข้ าวังถวายรายงานฝ่ าบาท ส่วนเจ้ ารี บ ปี นรถม้ ากลับจวนเถอะ
หากใต้ เท้ าสือหาตัวฮูหยินไม่พบ ข้ าผู้เป็ นพี่ชายจะเดือดร้ อนโดนข้ อหา
ขโมยภรรยาผู้อื่น สามีผ้ มู ากเหตุผลของเจ้ า มักไร้ เหตุผลเสมอหากเป็ น
เรื่องของฮูหยินสือ”
เสิ่ น ฉิ ง เหมยยกสองมื อ กอดอกเชิ ด หน้ าเผยรอยยิ ม้ ภูมิ ใ จ
กว้ างขวางรับถ้ อยคํากึ่งประชดประชันของพี่ชาย
“พวกท่านเป็ นสหายรักและข้ าเป็ นน้ องสาวท่าน กล้ าดีก็ลองหา
เรื่องดู”
เสิ่น หย่ งอวีส้ ่ายหน้ าแสดงท่าทีระอาต่อสามีภรรยาคู่นี ้ ตัง้ แต่
เสิ่นฉิงเหมยได้ ลมหายใจคืนกลับมาจากยมโลก สือเหยียนเต๋อโอบถนอม
ภรรยาดุจแก้ วกระเบือ้ งเนื ้อบาง จนสหายเช่นตนยังต้ องอ้ าปากค้ างกับสิ่ง
ที่เห็น
สิ่ งใดที่ฮูหยิ นเสนาบดีตรวจการปรารถนา ใต้เท้าเสนาบดี ตรวจ
การจะขวนขวายเสาะหามาให้นางทั้งสิ้ น เกรงว่าหากภรรยาต้องการ
ดวงดาวบนท้องฟ้า ท่านใต้เท้าสืออาจคิ ดหาหนทางปี นป่ ายเก็บเอามาให้
จนได้
แม่ทัพแซ่เสิ่นพาลคิดเลยเถิดไปถึงฮ่องเต้ เสิ่นหยาง ฉู่อ๋องและ
ท่านอ๋องหกเสิ่นหย่งเจี ้ยนบิดาของตน
เหตุใ ดหลังแต่งภรรยา บุรุษ เหล่านัน้ จึงคล้ ายแปรเปลี่ย นเป็ น
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เผ่าพันธุ์เดียวกันจนหมดสิ ้น เกิดเป็ นบุรุษชาติอาชาไนยกลับยินยอมอยู่
ภายใต้ คําบงการของสตรี
...เฮอะ...นับว่าเสียชาติ ที่เกิ ดเป็ นบุรุษจริ งๆ...เฮ้ อ...
แม่ทัพเสิ่น แค่น เสีย งขุ่น เคื องและถอนใจไว้ อาลัย แก่ สหายรัก
รวมทังบุ
้ รุษทาสภรรยาที่รายล้ อมรอบกาย
‘การแต่งงานล้วนไม่มีเ รื่ องดี เช่น นัน้ ที่ข้าหลบเลี่ยงการผูกมัด
ล้วนกระทาถูกต้องแล้ว’
เสิ่นหย่งอวี ้คิดชื่นชมจุดยืนหนักแน่นของตัวเอง ก่ อนรี บผลักร่าง
น้ องสาวขึ ้นรถม้ า ส่วนตนจับบังเหียนอาชาคู่ใจโหนตัวขึน้ นั่งคร่อมบน
อานสองขากระตุ้น สีข้างม้ าขยับ หลบทางให้ ขบวนรถม้ าจวนเสนาบดี
ตรวจการเคลื่อนตัวผ่าน ท่านหญิ งฉิงเหมยเปิ ดม่านหน้ าต่างโบกมือลา
พี่ชายด้ วยใบหน้ าประดับรอยยิ ้มกว้ างพร้ อมเสียงหัวเราะ
ห้ องทรงพระอักษรแคว้ นเสิ่น
สองสหายต่างยศฐานะกํา ลังปรึกษากันอย่างเคร่งเครี ยด ขาด
เพียงเสนาบดีตรวจการสือเหยียนเต๋อที่ติ ดภารกิจสําคัญจึงมิอาจร่วมวง
สนทนา
‚จินหู่ บุตรบุญธรรมหัวหน้ าเผ่าบูรพาเทวะลักลอบช่วยเหลือให้ ที่
พํานักซ่อนตัวแก่องค์ชายแคว้ นหนาน”
ฮ่องเต้ เ สิ่น นิ่ งฟั ง รายงาน ไม่มีที ท่ าตกใจเสมือนทรงคาดเดา
เรื่องราวไว้ แล้ ว
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“องค์ ช ายแคว้ น หนานที่ เ จ้ า พูด ถึ ง คื ออดีต รั ช ทายาทแคว้ น ฉู่
นามเหวินอี ้ใช่หรือไม่”
“พ่ะย่ะค่ะ”
“แจ้ งเรื่องแก่ฉ่อู อ๋ งหรือยัง”
“ยังพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมทูลรายงานต่อฝ่ าบาทก่อนเพื่อปรึกษา
จินหู่เป็ นบุตรบุญธรรมหัวหน้ าเผ่าเท่ากับมีฐานะเป็ น พี่ชายบุญธรรมของ
หลิวเฟิ งเยี่ยน ตอนนีน้ างอยู่ข้างกายท่านอ๋องฉู่ในฐานะหมอ เท่าที่ข้ารู้
ข่าวสารทุกเรื่องของฉู่ออ๋ ง นางล้ วนเข้ าถึง ข้ าเกรงว่าหากรายงานเรื่ องไป
ทางโน้ น อาจสุม่ เสี่ยงที่จะ...”
เสิ่นหย่งอวี ้ชะงักถ้ อยคํ าไม่กล่าวต่อ พลันฮ่องเต้ เสิ่น หยางเข้ า
พระทัยกระจ่าง
จริ งสิ ...ศิ ษย์นอ้ งของพระองค์เป็ นบุตรสาวหัวหน้าเผ่าบูรพาเทวะ
ทรงหลงลืมความจริ งข้อนี้ไปได้อย่างไร
เผ่าบูรพะเทวาเป็ นกลุม่ ชนที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่ง พื ้นที่ตงอยู
ั ้ ่ใน
แหล่งอุดมสมบูรณ์ด้วยนํ ้าและอาหาร ราษฎรของชนเผ่านี ้จึงอยู่ดีกินดีใช้
ชีวิตอย่างสุขสงบไม่เกเรรุกรานแต่ก็ไม่ยินยอมให้ ผ้ อู ื่นรบกวน
กองกําลังป้องกันของเผ่านับว่าแข็งแกร่งไม่เป็ นรองผู้ใด
เดิมผู้นําเผ่าบูรพาเทวะทุกรุ่นล้ วนวางตัวเป็ นกลางสานสัมพันธ์
เป็ นเพื่อนที่ดีกบั ทุกแคว้ นจึงสามารถดํารงสถานะยิ่งใหญ่มนั่ คงมานาน
หลายร้ อยปี
แต่ทว่าช่วงที่ผา่ นมา เกิดปัญหาวุน่ วายในแคว้ นเสิ่นและแคว้ นฉู่
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ทัง้ สองแคว้ นต่างร่ วมมือกันสืบเสาะหาต้ นตอคนบงการ หลักฐานที่ได้
ล้ วนบ่งบอกว่าจินหู่เป็ นหนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนทังสิ
้ ้น
นับได้ ว่าเผ่าบูรพาเทวะเริ่ มถูก ผลักออกเป็ น ปฏิปัก ษ์ กับแคว้ น
รอบข้ างเพราะเหตุเหล่านี ้
“เฟิ งเยี่ยนเป็ นศิษย์น้อง ข้ าเห็นนางมาตังแต่
้ เล็ก โดยนิสยั นาง
หากล่วงรู้เรื่องนี ้ ย่อมต้ องออกหน้ าจัดการขัดขวางแน่”
“กระหม่อมก็มนั่ ใจเช่นนัน้ เพียงแต่...”
“เจ้ าพูดให้ จบ อย่าลังเลอํ ้าอึ ้ง”
“เพียงแต่พวกเรารู้จกั นาง แต่ไม่ค้ นุ เคยกับบิดาของนาง แล้ วจะ
มัน่ ใจได้ อย่างไรว่าจิ นหู่กล้ ากระทําการหนักหนาเช่นนี ้ หัวหน้ าเผ่ามิได้
สนับสนุนอยู่เบื ้องหลัง”
บนเนินเขา ณ เผ่ าบูรพาเทวะ ตรงจุดเชื่อมต่ อกับชายแดน
แคว้ นเสิ่น
ศิษย์เอกท่านหมอหลีในฐานะบุตรสาวหัวหน้ าเผ่านั่งตัวตรงบน
หลังม้ า มือง้ างธนูยิ งใส่เ ป้ าบิ น เพื่อระบายอารมณ์ ที่ อัดอัน้ และขุ่น มัว
จนถึงขีดสุด
ข่าวทางลับที่ได้ ฟังจากแม่ทพั ซัง่ กวนจิ ้ง ทําให้ หวั ใจของนางร้ อน
รนอยู่ไม่เป็ นสุข วันนี ้จึงตัดใจละทิ ้งงานทุกสิ่งกลับมาที่เผ่าเพื่อสอบถาม
และเกลี ้ยกล่อมบิดา แต่สิ่งที่ได้ รับคือความทุกข์เจ็บปวดทับถมเพิ่มมาก
กว่าเดิม
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‘เหตุชิงบัลลังก์ ศิษย์พี่เสิ่ นหยาง เหตุลอบทาร้ายท่านอ๋องฉู่ ล้วน
มีคนของเผ่าบูรพาเทวะเข้าไปเกี่ยวข้อง’
...ฟิ ว้ ...ฉึก...
ลูก ธนูใ นมื อ ศิ ษ ย์ เ อกท่ า นหมอหลี ยัง คงถูก ยิ ง ออกไปอย่ า ง
ต่อเนื่ อง แต่ละลูก ปั ก ตรงเข้ าเป้ าอย่ างแม่น ยํ าไม่ผิดพลาด โดยมิร้ ู ว่า
วิธีการระบายโทสะของนางนัน้ ถูกบุรุษสงครามแคว้ นเสิ่นจับตาดูอย่าง
ชื่นชม
เสิ่นหย่งอวี ้ปลอมตัวเป็ นชาวบ้ านเก็บฟื นเดินลัดเลาะสืบข่าวทาง
ลับจนมาถึงที่นี่ พอรู้ตวั ว่าเหยียบอยู่ในดินแดนของเผ่าบูรพาเทวะ ภาพ
ใบหน้ าศิษย์เอกท่านหมอหลีก็แวบเข้ ามา
...นานเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้เจอนาง...
พลันร่ างหลิวเฟิ งเยี่ ยนในอาภรณ์ บุรุษ มองผาดเผิน คล้ ายเด็ก
หนุ่มซุกซนก็ขี่ม้ามาปรากฏกายอยู่บนเนิน ตรงหน้ าราวกับทะลุออกมา
จากความคิด แม่ทพั ต่างแคว้ นตกตะลึงชัว่ ครู่ก่อนตังสติ
้ เหลียวหามุมลับ
ตาเอนตัวนัง่ มองนางอยู่อย่างเงียบเชียบ
“น้ องเยี่ยน เจ้ าอย่าโกรธเลย ที่ข้ากับท่านพ่อของเจ้ าทําไปเพราะ
หวังดีตอ่ เผ่า แคว้ นเสิ่นกับแคว้ นฉู่ตา่ งเป็ นแคว้ นใหญ่ที่ตงขนาบพวกเรา
ั้
ใครจะรู้วา่ ภายหน้ าไม่คิดรุกรานกลืนกินเผ่าบูรพาเทวะ”
จินหู่ที่ควบม้ าตามมาพยายามตะโกนปลอบน้ องสาวบุญธรรม
ประโยคนี ม้ ิเพียงลอยเข้ าหูหลิวเฟิ งเยี่ยน หากแต่ยังลอยเข้ าหูแม่ทัพไร้
พ่ายแคว้ นเสิ่นจนต้ องลุกขึ ้นนั่งเอีย งหูไปยังทิศทางที่จ ะได้ ยิน ประโยค
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ต่อมาอย่างชัดเจน
บุตรสาวหัวหน้ าเผ่าลดคัน ธนูล งวางบนตัก พลางถอนหายใจ
เฮือกใหญ่ สมองครุ่นคิดถึงคําถกเถียงรุนแรงกับบิดาเมื่อครู่ใหญ่ที่ผ่าน
มา
“เหตุใด ท่านพ่อจึงยิ นยอมให้พี่จินหู่ชกั นาเผ่าของเราเข้าสู่ความ
ขัดแย้ง ซ้ายังเป็ นการลงมือที่น่าละอายยิ่ ง คาสัง่ สอนบรรพชนเผ่าบูรพา
เทวะ ยามก้มหน้าหรื อเงยหน้าต้องสบตาทั้งท้องฟ้าและพื้นดิ นได้อย่าง
ไม่อบั อาย แต่สิ่งพวกท่านทามัน...มัน”
อารมณ์ ผิดหวังเสี ยใจที่ท่วมท้นจุกแน่นทาให้หลิ วเฟิ งเยี่ยนเอ่ย
ถ้อยคาต่อมิ ได้
หลิ วเฟิ งเหลยมองอากัป กิ ริยาคล้ ายคนสูญเสี ย บางอย่างของ
บุต รสาว ดวงตาชัด ใสแต่ ไม่ ฝ้าฟางตามวัย ก าลังฉายสะท้อ นความ
หงุดหงิ ดไม่พอใจเจื อจาง น้าเสี ยงที่เอ่ยตอบบุตรสาวที่เป็ นดัง่ ดวงใจจึ ง
สะบัดห้วนไร้ความอ่อนโยน
“เจ้ามิ เคยอยู่ที่เผ่า จะรู้เรื่องราวอะไร”
“เพราะข้าไม่รู้ จึ งต้องรี บ มาเพื่อถามความจริ ง ตัง้ แต่อดี ตเผ่า
บูรพาเทวะเป็ นมิ ตรมัน่ คงแนบแน่นกับแคว้นเสิ่ นและแคว้นฉู่ ต่างฝ่ าย
ต่างจุนเจื อเกื้อหนุนช่วยเหลื อทั้งยามสงบและยามถูกผู้อื่นรุกราน พวก
เราพึ่งพาคบหาจริ งใจกันตลอดมา แล้วเหตุใดยามนี้ท่านจึ ง....”
“จึ งกระทาตนเป็ นดัง่ มิ ตรชั่ว ลงมื อทาสิ่ งเลวร้ าย นี่คือคาพูด ที่
เจ้าต้องการเอ่ยใช่หรื อไม่”
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“ท่านพ่อ”
น้าเสียงออดอ้อนของบุตรสาวไม่ ทาให้ความขุ่นเคื องภายในใจ
ของหัวหน้าเผ่าลดทอนลง
“เรี ยกข้าว่าท่านพ่อ แต่ การกระทาของเจ้ากลับมิ ได้เป็ นดั่งคา
เรี ยก ตอบมาตามตรง คนพวกนัน้ หรื อข้ากันแน่ที่เป็ นพ่อของเจ้า”
“ท่านตอบไม่ตรงคาถาม”
“ฮึ ข้าไม่ตอบคาถามของเจ้า ตราบใดที่เจ้ายังเห็นศิ ษย์ พี่ฮ่องเต้
กับท่านอ๋ องฉู่ สาคัญกว่าข้าและทุกคนในเผ่า เจ้าอย่าได้มาถามสิ่ งใด
ข้าไม่ตอบทัง้ สิ้ น”
หลิ ว เฟิ งเหลยสะบัด ชายแขนเสื้อ เดิ น หนี อ อกจากห้อ งไปทิ้ ง
บุตรสาวให้กลัดกลุม้ ทุกข์ทนเพียงลาพัง
พลันลมเย็นสายหนึ่งพัดกระทบใบหน้ าช่วยปลุกหญิ งสาวหลุด
ออกจากภวังค์คิดเรื่องของบิดา ยังมีจินหู่โหนตัวลงจากหลังม้ าเดินเข้ าไป
แหงนหน้ าเอ่ยคําปลอบโยนกับน้ องสาวบุญธรรม
“น้ องเยี่ยน เจ้ าอย่าทุกข์เลย ข้ าเห็นแล้ วรู้สกึ ร้ อนรนตามเจ้ า”
“ท่านจะบอกว่าที่ลอบลงมือทําทังหมดเพราะคํ
้
าสัง่ พ่อข้ าเช่นนัน้
หรือ”
หลิวเฟิ งเยี่ยนเมินเฉยต่อนํา้ เสียงอ่อนหวานและถามกลับด้ วย
เสียงเย้ ยหยันกึ่งดูแคลน ตอนนี ้จิตใจนางสับสนอย่างหนักกับเรื่องที่เกิด
อีกฝั่งเป็ นมิตรสหายและผู้มีพระคุณที่ร่วมเป็ นร่วมตาย ส่วนอีก
ฝั่งเป็ นบิดาผู้ให้ กํ าเนิ ดชีวิต ในฐานะคนตรงกลางที่มิอาจหันข้ างเลือก
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ทางใด หลิวเฟิ งเยี่ยนรู้สกึ คล้ ายกําลังจมลงไปตายใต้ ก้นแม่นํ ้าลึก
ด้ านจิ น หู่ห ลังฟั ง คํ า ถามจากน้ อ งสาวบุญ ธรรมก็ กัดฟั น แน่ น
ความไม่พอใจของนางที่แทรกผ่านมาในนํา้ เสียงห่างเหินนัน้ ชัดเจนเสีย
จนหัวใจรู้สึกปวดหนึบ เสียงที่ตอบกลับนางจึงเต็มไปด้ วยความตัดพ้ อ
น้ อยใจ
“เจ้ าก็ร้ ูวา่ หัวหน้ าเผ่ามีบญ
ุ คุณ สิ่งใดที่ข้าทําให้ ได้ ข้ าย่อมต้ องลง
มือทําสุดแรง”
“ฮึ”
หลิวเฟิ งเยี่ย นแค่นเสียงใส่พี่ชายบุญธรรม เมินสายตาจากอีก
ฝ่ ายเพราะไม่อยากมองหน้ า
...ถึงนางไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เผ่า แต่นางมิ ได้หูตาคับแคบเสี ยจนไม่
รู้ว่า พี่ชายบุญธรรมผูน้ ี้คิดหวังทะเยอทะยานสิ่ งใดและวางแผนจะทาสิ่ ง
ใด เดิ มนางคิ ดจัดการคนผู้นี้หลายหน แต่ติดที่บิดาออกหน้าปกป้ องจน
นางยังทาสิ่ งใดไม่ได้...
ศิษย์เอกท่านหมอหลีลอบสัง่ ตัวเองในใจให้ ลงมื อจัดการพี่ชาย
จอมปลอมได้ แล้ ว หากปล่อยเนิ่นนานอีกนิด เผ่าบูรพาเทวะของนางคง
ถึงคราวล่มสลายในระยะเวลาอันใกล้ นี ้เป็ นแน่
“นัน่ ใคร”
เสีย งตะโกนของจิ น หู่ทําให้ ค วามคิ ด หมายมาดในใจหลิวเฟิ ง
เยี่ยนสะดุดและทําเอาแม่ทพั เสิ่นที่ซ่อนตัวอยู่ใจหายวาบนึกว่าถูกค้ นพบ
ตัวจึงกลันหายใจเตรี
้
ยมรอรับสถานการณ์
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ครัน้ ทุกอย่างเงียบและเสียงเรียกนันห่
้ างไกลออกไปจึงผงกหัวขึ ้น
ดู เห็นศิษย์เอกท่านหมอหลีชกั บังเหียนบังคับม้ าพุ่งเข้ าสกัดขวางรถม้ าไร้
ที่มาคันหนึ่ง
“พวกท่านรุกลํ ้าเข้ าเขตหวงห้ ามรู้หรือไม่”
บุตรสาวหัวหน้ าเผ่าร้ องเตือนคนในรถเสียงเข้ ม สายตาเพ่งมอง
ม่านประตูรอคอยคนด้ านในโผล่หน้ าออกมา
“ข้ าจะไปหาท่านหมอหลิวที่โรงหมอเปี่ ยมคุณธรรมแต่ไม่เจนทาง
จึงหลงเข้ ามา ขอพวกท่านอภัยด้ วย”
ม่านประตูเ ปิ ด กว้ างพร้ อมเสียงนุ่มนวลและใบหน้ าของบุรุษ ที่
ศิษย์เอกท่านหมอหลีค้ นุ เคย
“เป็ นท่าน/สหายน้ อย/เฉียนลี่หมิง”
สามเสีย งของหลิวเฟิ งเยี่ ยน บุรุษ ในรถม้ าและเสิ่น หย่ งอวี ้ ดัง
ประสานขึ ้นพร้ อมกันโดยมิได้ นดั หมาย
โชคดีที่เสิ่นหย่งอวี ้อุทานเสียงเบาอยู่ในลําคอ อีกทัง้ ทุกคนกําลัง
สนใจซึ่งกันและกันจึงมิทนั ได้ จบั เสียงผิดสังเกตที่แทรกเข้ ามา
การปรากฏตัวของเจ้ าผู้ปกครองแคว้ นเฉีย น ซํา้ ยังรู้จักทักทาย
กับบุตรสาวเจ้ าของเผ่าบูรพาเทวะ ทําให้ สญ
ั ชาตญาณระแวดระวังของ
แม่ทพั เสิ่นตื่นตัวรีบเงี่ยหูคอยฟังคําสนทนาอย่างตังอกตั
้ งใจ
้
“พวกเจ้ ารู้จกั กันหรือ”
คําถามหงุดหงิดไม่พอใจของจินหู่ตรงกับความอยากรู้ของบุรุษ
แม่ทพั ที่ซ่อนตัวอยู่ไม่ห่างพอดี
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นํา้ เสีย งวางอํานาจของบุต รบุญ ธรรมหัวหน้ าเผ่า ทํ าให้ สารถี
ติดตามสองคนสะอึกเข้ ามาด้ วยสีหน้ าไม่พอใจแต่การกระทํานันถู
้ กผู้เป็ น
นายยกมือห้ ามไว้
“อย่าเสียมารยาท พวกเราผิดที่รุกลํ ้าเข้ ามาก่อน”
“ขอรับนายท่านเฉียน”
สารถีท่าทางดุดนั ชะงักตามคําสัง่ และก้ มหัวประสานมือรับคํา
อย่างหนักแน่น
หลิวเฟิ งเยี่ยนประเมินมองนายท่านเฉียนตังแต่
้ หวั จรดเท้ า นี่เป็ น
อีกครัง้ ที่นางมัน่ ใจในฐานะไม่ธรรมดาสามัญของบุรุษผู้นี ้ แต่เมื่อเจ้ าตัว
ต้ องการปกปิ ด แล้ วคนบังเอิญผ่านมาเช่น นางจะเปิ ดเผยร่องรอยของ
ผู้อื่นไปทําไม
“นายท่านเฉียน ข้ าขอเรียกท่านเช่นเดี ยวกับพวกนัน้ ว่าแต่ท่าน
จะไปโรงหมอจวนเปี่ ยมคุณธรรมทําไม”
สีหน้ านายท่านเฉียนพลันเปลี่ยนเป็ นหนักใจกลัดกลุ้ม
“บุตรสาวข้ าล้ มป่ วยด้ วยโรคประหลาดมานานปี หมอเก่งฉกาจ
ขึ ้นชื่อ ข้ าล้ วนพานางไปเสาะหา แต่ทุกคนพูดเป็ นคํา เดียวกันว่าหนทาง
รักษานันมื
้ ดมน เดิมพวกเราทําใจยอมรั บการจากลาอย่างสงบแล้ ว แต่
เจ็ดวันก่อนมีคนบอกว่าที่โรงหมอเปี่ ยมคุณธรรมมีหมอเทวดาน่าจะรักษา
โรคได้ เพียงแต่หมอเทวดาผู้นนอยู
ั ้ ่ไม่เป็ นสุข จะได้ พบหรื อไม่ล้วนขึ ้นอยู่
กับบุญวาสนา เมือ่ พวกข้ าไม่มีสิ่งใดต้ องเสียแล้ ว ข้ าจึงตัดสินใจเสี่ยงดวง
เดินทางมา”
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หลิวเฟิ งเยี่ยนในคราบเด็กหนุ่มออกอาการกึ่งยิม้ กึง้ บึง้ ทันทีที่ฟัง
จบ
อะไรคืออยู่ไม่เป็ นสุข...อะไรคือจะพบนางต้องเสี่ยงดวง
‘หนอยแน่ เจ้าพวกคนเนรคุณ ช่วยรักษาไม่เสี ยก้อนเงิ นแล้วยัง
เอานางไปพูดเสียหาย เดี๋ยวปิ ดโรงหมอยาว ไม่รับรักษาผูใ้ ดเสียเลย’
ศิษย์เอกท่านหมอหลีเ ข่นเขีย้ วกัด ฟั น ครัน้ หันมาเห็นนายท่ าน
เฉี ย นจ้ องมองด้ วยแววตาประหลาด นางจึ ง รี บ สะบั ด ก้ อนโทสะ
เปลี่ยนเป็ นรอยยิ ้มแย้ ม
“เมื่อครู่ท่านบอกว่าจะไปโรงหมอจวนเปี่ ยมคุณธรรมใช่หรื อไม่
ถ้ าเช่นนันข้
้ าจะพาพวกท่านไปเอง”
“แต่ข้าต้ องแวะรับน้ องสาวและบุตรสาวที่โรงเตี๊ยมในเมือง”
“ได้ สิ แค่เดินทางอ้ อมสักนิด ถึงโรงหมอช้ าสักหน่อย ท่านหมอ
เทวดาแซ่หลิวไม่หนีท่านไปไหนแน่”
นายท่านเฉี ย นรู้ สึก แปลกใจในคํ าพูดของสหายน้ อย แต่ด้ว ย
ความเป็ นคนมีมารยาทจึงยังปากไม่
้
ซกั ไซ้ ไต่ถามและรีบหันไปสัง่ การหนึง่
ในคนติดตามเดินทางล่วงหน้ าไปแจ้ งข่าวให้ สตรี ทงสองเตรี
ั้
ยมตัว
จินหู่ที่ยืนมองอยู่นานด้ วยความรู้สึกไม่พอใจจึงใช้ โอกาสนีเ้ ดิน
เข้ ามากระซิบกับน้ องสาวบุญธรรมหวังว่านางจะยอมรับฟั งคําเตือนของ
ตน
“ข้ าไม่ไว้ ใจคนผู้นี”้
“พี่ชาย....”
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หลิวเฟิ งเยี่ยนลากเสียงเรี ยกผู้มีฐานะพี่ชายบุญธรรมโดยไม่หัน
มองหน้ า
“ท่านจะไว้ ใจหรือไม่ไว้ ใจผู้ใด ย่อมไม่ใช่หน้ าที่ของน้ องสาวเช่น
ข้ าจะต้ องใส่ใจ”
คําว่า “พี่ชาย น้องสาว” คลับคล้ ายดัง่ มีดคมกรี ดลงกลางหัวใจ
จินหู่ ดูเหมือนสตรีตรงหน้ าจะพยายามตอกยํา้ สถานะระยะห่างของกัน
และกันอย่างหนักแน่น
‘พี่ชาย น้องสาว อะไรกัน ข้ามิ ได้ตอ้ งการเช่นนี้สกั หน่อย’
หากทว่าความคิ ดนี ม้ ิอาจเอ่ย ออกมาเป็ น คําพูดแม้ สกั ครึ่ งคํา
พี่ชายบุญธรรมที่คิดเปลี่ยนสถานะจึงได้ แต่เฝ้าวางแผนอย่างเงียบๆ
เป้ าหมายสุดท้ ายคืออํานาจในฐานะผู้สืบ ทอดเผ่าบูรพาเทวะ
รวมทัง้ ครอบครองสตรี ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่า เป็ น บุต รสาวหัว หน้ าเผ่ า และเป็ น
น้ องสาวบุญธรรมของตนด้ วย
คนที่ เกิด มาเดีย วดายอย่างจิน หู่จะไม่ยินยอมสูญเสีย สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งโดยเด็ดขาด
โรงหมอจวนเปี่ ยมคุณธรรมแคว้ นเสิ่น
บรรดาบ่าวไพร่ที่มีไม่กี่คนกําลังวิ่งวุน่ จัดเตรี ยมที่พักให้ แขกกลุ่ม
ใหม่ หนึ่งบุรุษสองสตรี และคนติดตามต่างถูกจัดให้ พักในเรื อนรับรอง
สะอาดสะอ้ านหลังใหญ่ ใกล้ เรื อนพัก ท่านหมอหลีเ พื่อความสะดวกใน
การตรวจรักษา
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ยามแขกกลุ่มนีเ้ ดินทางมาถึงโรงหมอเป็ นเวลาจุดตะเกียงแล้ ว
ดังนันจึ
้ งได้ แต่รอคอยเวลาฟ้าสางของวันรุ่งขึ ้นจึงจะสามารถพบหน้ าท่าน
หมอเทวดาได้
‚ท่านหมออยู่ที่โรงหมอ ช่างเป็ นบุญวาสนาของพวกเรา‛
นายท่านเฉียนกอดบุตรสาวลูบศีรษะอย่างทนุถนอม
‚เสด็จ ...เอ่อ...พี่ ใหญ่ ท่านอย่ าเพิ่งคาดหวังเกิ นจริ งจะดีก ว่า
หากพรุ่งนีห้ มอเทวดาผู้นนั ้ ตรวจแล้ วตอบว่าไม่มีความหวังเหมือนหมอ
ผู้อื่น ลี่เซียนจะเสียใจ‛
‚หากไม่คิดช่วยเหลือ เจ้ าก็อย่าทําลายความหวังผู้อื่น‛
เฉียนลี่หมิงเอ่ยตัดบทพร้ อมตวัดสายตาคมดุมองน้ องสาว ในใจ
นึกระอานางที่ชอบกล่าวถ้ อยคําทําลายนํ ้าใจผู้อื่น
‚ข้ าเตือนท่านด้ วยความหวังดี ยังมาดุข้า เช่นนัน้ ตามใจท่านสอง
พ่ อ ลูก ข้ าเป็ นเพี ย งคนนอกครอบครั ว จะออกปากเรื่ อ งใดย่ อ มไร้
ความสําคัญ‛
เฉียนลี่หรูกระทืบเท้ าเดินกระฟั ดกระเฟี ยดเข้ าห้ องนอนและสัง่
ห้ ามเด็ดขาดมิให้ ผ้ ใู ดรบกวนนาง
เกือบหนึ่งชัว่ ยามหลังแขกกลุ่มนีเ้ ข้ าสู่เรื อนพักผ่อน บ่าวดูแลจึง
ชักแถวช่วยกันลําเลียงอาหารที่ เพิ่งปรุงเสร็จสุกใหม่เข้ ามาวางเต็มโต๊ ะ
พลางชวนเชิญรับประทานอย่างนอบน้ อม
‚นายท่านทังหลาย
้
อาหารร้ อนๆ มาแล้ ว เชิญพวกท่านทานแล้ ว
พักผ่อนตามสบาย หากต้ องการสิ่งใดตะโกนเรียกพวกข้ าได้ ตลอด‛
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นายท่านเฉี ยนพึมพํ าขอบใจพลางประคองบุตรสาวนั่งลงกิ น
อาหาร
‚ท่านพ่อ ทําไมไม่เรียกท่านอามาทานอาหาร เย็นคํ่าป่ านนีแ้ ล้ ว
นางคงหิว‛
เฉีย นลี่เซี ยนเอ่ยเตือนเมื่อเห็น ท่านพ่อนิ่ งเฉย นายท่านเฉีย น
เหลี ย วมองประตูห้ องน้ องสาวแล้ ว นิ่ ง เงี ย บ ภายในใจเกิ ด คํ า ตอบ
หลากหลายสับ สนวนไปมา สรุป สุดท้ ายคือนายท่านเฉี ยนต้ องการดัด
นิสัย เย่ อหยิ่ งข่มทับ ไม่เห็น หั วผู้อื่น ของน้ องสาวที่ ตนเลีย้ งดูตามใจมา
ตังแต่
้ ยงั เล็ก
‚เจ้ ารีบกินเถอะ ร่างกายของเจ้ าต้ องการอาหารไปหล่อเลี ้ยงเพื่อ
ต่อสู้โรคภัย ส่วนท่านอาของเจ้ า ถ้ านางหิวคงออกมาเอง‛
คํากล่าวตัดบทไร้ ท่าทีง้องอนเช่นนี ้ ทําเอาผู้เป็ นน้ องสาวที่แนบหู
แอบฟั งถึงกับเกิดโทสะจนอยากก่อเรื่ องอาละวาด แต่คําคาดโทษของ
พี่ชายดังย้ อนกลับเข้ ามาในหัวจึงจําต้ องหุบปากแน่น
‘นางติ ดตามมาคราวนี้เพื่อหวังพบหน้าแม่ทพั เสิ่ น เช่นนัน้ นาง
ต้องอดทนและระวังมิ ให้ทาพลาดจนถูกพี่ชายส่งตัวกลับแคว้น’
เฉียนลี่หรูนึกถึงใบหน้ าบุรุษเจนสงครามแคว้ นเสิ่นผู้สง่าผ่าเผย
และอาจหาญ บุรุษที่นางปักดวงใจจับจองและต้ องได้ ครอบครอง
‚นับเวลาดู ป่ านนี ้ราชทูตน่าจะเชิญสารขอเชื่อมสัมพันธ์ฉบับนัน้
ถวายถึงพระหัตถ์ฮ่องเต้ เสิ่นแล้ ว แต่ทําไมยังไม่มีคําตอบแจ้ งกลับมา
หรือว่าแม่ทพั เสิ่นปฏิเสธ‛
94

เฉี ยนลี่ห รู ยิ่งคิด คํานึงยิ่ งร้ อนรุ่ มนั่งไม่ติด เจ็บ ใจที่ ต้องคอยให้
หมอตรวจรักษาหลานสาวขี ้โรคเสียก่อน นางจึงต้ องรัง้ รอเสียเวลํ่าเวลา
อยู่ที่นี่ไปด้ วย
เช้ ามืดยามสี่ อากาศเย็นสบายไม่ ร้อนไม่ หนาว ประตูเรือน
พานั ก แขกผู้มาเยือนถูก เคาะเรี ย กเสีย งดั งจนคนในเรื อนมิอาจ
หลับตานอนต่อได้ ต้องรีบลุกขึ ้นมาเปิ ดประตูอย่างรวดเร็ว
หลังบานประตูเรื อนที่เปิ ดกว้ าง ปรากฏร่างแม่นางน้ อยท่าทาง
คล่องแคล่วกระฉับกระเฉงยืนสะพายตะกร้ าสานรูปทรงแปลกตา
‚ถึงเวลารักษาคนไข้ แล้ ว‛
นายท่านเฉียนมิได้ ใส่ใจฟั งคําพูด กลับเอาแต่เพ่งมองใบหน้ าที่
คล้ ายสหายน้ อยดุจเป็ นฝาแฝด
‚เป็ นข้ าเอง เมื่อวานเป็ นตัวข้ า ก่อนหน้ านันก็
้ เป็ นข้ าและยามนีก้ ็
เป็ นตัวข้ า‛
หลิวเฟิ งเยี่ ยนเห็น อีก ฝ่ ายหัวคิว้ ขมวดไม่พูดจาจึงอธิบ ายด้ วย
ถ้ อยคําเล่นลิ ้นกวนอารมณ์ นายท่านเฉียนอึ ้งอยู่ครู่จึงเงยหน้ าหัวเราะ
เสียงใสดัง
‚เข้ าใจแล้ ว ข้ าเข้ าใจแล้ ว ไม่ว่าคราบบุรุษหรื อคราบสตรี ทงั ้ สอง
ล้ วนเป็ นตัวเจ้ า เช่นนันจะให้
้
ข้าเรียกแม่นางว่าอย่างไร‛
‚ชื่อแซ่เป็ นเพีย งสิ่งสมมติ ท่านเรี ยกข้ าว่าสหายน้ อยเช่น เดิม
ดีกว่า‛
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ศิษย์เอกท่านหมอหลีไม่ยอมเผยชื่อของตน เหตุเพราะพบหน้ า
กันคราก่อนเป็ นเพียงคนผ่านทางมารู้จกั นางจึงนึกสนุกหลุดปากบอกว่า
สตรี ในดวงใจเสิ่นหย่งอวี ้ชื่อ หลิวเฟิ งเยี่ยน
ใครจะคาดคิดว่าทังหมดย้
้
อนกลับมาพบเจอกันอีกหน หากบอก
ว่านางชื่อ หลิวเฟิ งเยี่ยน เกรงว่าแม่นางผู้เป็ นน้ องสาวคงขาดสติกระโดด
เข้ าขยํ ้าปฏิปักษ์ หวั ใจเป็ นแน่ เช่นนันปลอดภั
้
ยไว้ ก่อนท่าจะดีกว่า
หลิวเฟิ งเยี่ยนถามหาบุตรสาวของนายท่านเฉียน เมื่ออีกฝ่ าย
ผายมือบอกตําแหน่งห้ องของบุตรสาว ศิษย์เอกท่านหมอหลีจึงรี บก้ าว
เข้ าไปโดยมิรอช้ า
‚เจ้ าจะทําอะไร‛
เฉียนลี่หรูที่เพิ่งตามเข้ ามาตวาดถามเสียงขุ่น เมื่อเห็นสตรี ลอก
คราบจากบุรุษนัง่ บนเก้ าอี ้ข้ างเตียงจับแขนหลานสาวตรวจชีพจร ซํา้ ยัง
รือ้ ค้ นหยิบขวดยาและกางห่อผ้ าบรรจุเข็มทองทัง้ เล็กใหญ่สนยาวเลื
ั้
อก
หยิบอย่างตังใจ
้
‚ฝังเข็มรักษานาง‛
‚รัก ษานาง เจ้ า เห็ น เป็ น เรื่ อ งเล่น หรื อ เด็ก น้ อยเช่ น เจ้ าเอา
ความสามารถใดมารั ก ษาหลานสาวข้ า ไปตามหมอเทวดาหลิ ว มา
เดี๋ยวนี‛้
สิ ้นคํากล่าวประโยคนัน้ บ่าวไพร่ที่ยืนรอเป็ นลูกมือต่างทําอะไร
ไม่ถกู หันมองกันเลิ่กลัก่ และท่าทางงุนงงเหล่านัน้ ทําให้ นายท่านเฉียนที่
ยืนกระสับกระส่ายมองอยู่แต่มิกล้ าทักถามฉุกคิดขึ ้นได้ จึงเอ่ยขึ ้น
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‚อย่าบอกนะว่าสหายน้ อย คือหมอเทวดาหลิว‛
หลิวเฟิ งเยี่ยนแหงนหน้ ากรอกตาขึ ้นมองเพดาน ยามลงมือรักษา
โรค สิ่งที่นางเกลียดอย่างยิ่งคือการถูกซักถามรบกวนจากญาติผ้ ปู ่ วย
‚หมอเทวดาหรื อเปล่า ข้ ามิอาจตอบได้ แต่ถ้าพวกท่านมาโรง
หมอจวนเปี่ ยมคุณธรรมเพื่อหาหมอแซ่หลิว ข้ านี่แหละ หมอแซ่หลิวที่
พวกท่านกล่าวถึง‛
เฉียนลี่หรูเบะปากเผยสีหน้ าไม่เชื่อถือคําพูดสตรีที่เพิ่งลอกคราบ
บุรุษออกสักนิด พี่ชายเพิ่งกระซิบเล่าให้ วา่ สตรี ผ้ นู ีเ้ ป็ นคนเดียวกับสหาย
น้ อยนําทาง เดิมนางมิคอ่ ยถูกชะตาสหายน้ อยของพี่ชายอยู่แล้ ว พออีก
ฝ่ ายกลายร่างเป็ นสตรี อาการไม่ถกู ชะตายิ่งเพิ่มมากขึ ้นอีกหลายส่วน
สําหรับศิษย์เอกท่านหมอหลี ผู้ใดชื่นชอบหรื อผู้ใดไม่ถูกชะตา
นางล้ วนไม่แยแส ขอเพียงอย่าวุ่นวายสร้ างความรํ าคาญในขณะที่นาง
กําลังตรวจรักษาเป็ นพอ
‚หวังลู่ พาคนพวกนีอ้ อกไป ยามรักษาคนไข้ ข้ าต้ องการความ
เงียบและสมาธิ‛
‚เจ้ ากล้ าหรือ หากรู้วา่ พวกข้ าเป็ นใคร เจ้ าจะ...‛
‚หยุดพูด ได้ แล้ วลี่หรู ขออภัย สหายน้ อย พวกข้ าจะออกไปรอ
ด้ านนอก‛
เฉียนลี่หรูฮึดฮัดขัดขืนไม่ยินยอมทําตามคําสัง่ นายท่านเฉียนจึง
ต้ องออกหน้ าจัดการลากน้ องสาวไปด้ วยกัน
บนเตียงนอน เฉียนลี่เซียนส่งรอยยิ ้มอ่อนหวานให้ สหายน้ อยของ
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บิดา
‚ท่านอาของข้ า นางปากร้ ายแต่จิตใจนันไม่
้ มีอะไรแอบแฝง ท่าน
หมออย่าได้ ถือสานาง‛
หลิวเฟิ งเยี่ยนยิ ้มรับคําบอกเล่านันไม่
้ อ้าปากถกเถียง แต่ภายใน
ใจกลับเอ่ยตอบอย่างขุน่ มัวแกมสงสาร
‘เด็กน้อยเอ๋ย...ท่านอาของเจ้าเป็ นสตรี ตวั ร้ายแท้จริ ง นางร้ายทัง้
ปาก ร้ายทัง้ จิ ตใจเชี ยวล่ะ’
จวนแม่ ทัพพยัคฆ์ ไร้ พ่าย แคว้ นเสิ่น
เสนาบดีตรวจการสือเหยียนเต๋อและภรรยานัง่ รอประมุขเจ้ าของ
จวนอยู่นานเกือบสองชัว่ ยามแล้ ว
แขกคุ้น เคยฝ่ ายชายนั่งจิ บ ชาหอมรออย่ างใจเย็ น ส่วนแขก
คุ้นเคยฝ่ ายหญิงใช้ ฐานะน้ องสาวเดินสํารวจตรวจตราและสัง่ งานจนบ่าว
ไพร่ทวั่ ทังจวนวิ
้
่งวุน่ มิได้ หยุดมือ
หลังได้ รับพระราชทานยศและจวนประจําตําแหน่ง เสิ่นหย่งอวี ้ก็
พาคนสนิทย้ ายข้ าวของออกจากจวนอ๋องมาพํานักที่นี่ได้ สกั พักแล้ ว แต่
เพราะประมุขของจวนมีภารกิจกองทัพ อีกทัง้ จวนแม่ทัพยังไม่มีฮูหยิน
เป็ นแม่เรือนดูแล ทุกอย่างจึงไร้ ระเบียบขัดตาขัดใจผู้เป็ นน้ องสาวยิ่งนัก
‚ฮูหยินสือ จวนเสนาบดีตรวจการกว้ างขวางไม่พอให้ เจ้ ารื อ้ หรื อ
อย่างไร วันนี ้จึงว่างงานพากันมาวุน่ วายรือ้ จวนแม่ทพั ของข้ า‛
เจ้ าของจวนที่ ก้ า วเท้ าข้ า มธรณี ป ระตูใ หญ่ เ ข้ า มาเห็ น ความ
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โกลาหลจึงเอ่ยทักถามแกมหยอกเย้ าและเป็ นเสนาบดีตรวจการที่รีบวาง
ถ้ วยนํ ้าชาเอ่ยคําพูดกลัวเสี
้ ยงหัวเราะขําขันร่วมผสมโรงทันที
‚ใครบอกล่ะท่านแม่ทัพ ยามนีจ้ วนเสนาบดีของข้ าถูกน้ องสาว
ของท่านรื อ้ ค้ นดัดแปลงจนไม่เหลือจุดใดให้ นางลงมือแล้ วต่างหากเล่า
นางจึงย้ ายเป้าหมายมาที่จวนแม่ทพั แทน‛
ความหมายในคํ าพูด นัน้ กึ่ งเหน็บ แหนมกึ่ งจิ ก กัดแต่แฝงด้ ว ย
ความเอ็นดูรักใคร่ตอ่ ภรรยาท้ วมท้ น แต่ถึงกระนันท่
้ านหญิ งฉิงเหมยก็ยัง
หันกลับมาส่งสายตาค้ อนให้ ทงั ้ สามีและพี่ชายที่กําลังรวมหัวกันรุมเล่น
งานนาง
‚พวกท่านช่างเหมาะเป็ นสหายรัก คนหนึ่งตะโกนร้ อง อีกคนหนึ่ง
รีบตะโกนรับ เหตุใดไม่ย้ายมาอยู่ร่วมชีวิตกันเสียเลยเล่า‛
สองสหายรักแสร้ งทําตัวย่นหัวหดราวกับเกรงกลัวสตรี หนึ่งเดียว
ในที่นนจนตั
ั้
วสัน่ แต่เพียงอึดใจก็หนั มามองหน้ ากันแล้ วเงยหน้ าส่งเสียง
หัวเราะดังลัน่ จนคนถูกหัวเราะเยาะทนโมโหไม่ไหวต้ องเดินเข้ ามาแจก
กําปัน้ ทุบคนละสองที
‚เอาล่ะ ข้ าไม่กลัน่ แกล้ งแล้ ว พวกเจ้ าสองสามีภรรยานั่งรถม้ า
โยกคลอนหลายชัว่ ยามมาถึงจวนแม่ทพั นอกเมืองเช่นนี ้ มีเรื่ องสําคัญใด
รีบบอกมาเถอะ‛
ริมฝี ปากประดับรอยยิ ้มกว้ างของสือเหยียนเต๋อปิ ดสนิทลงทันที
ที่เสิ่นหย่งอวี ้พูดจบ นั่นเป็ นสัญญาณบ่งบอกได้ ว่าเรื่ องที่จะพูดต่อไปนี ้
หนักหนาและหนักใจอย่างยิ่ง
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‚สิ่งของพระราชทานที่สง่ ไปช่วยราษฎรประสบภัยเกิดสูญหาย‛
แม่ทพั เสิ่นทรุดตัวนั่งบนเก้ าอี ้ตรงข้ ามกับสองสามีภรรยา เอื ้อม
หยิบกาเทชาร้ อนควันกรุ่นลงถ้ วยแล้ วยกขึ ้นจิบ สมองครุ่นคิดตามถ้ อย
ความที่ได้ ยินมิได้ ตกหล่นแม้ ครึ่งคํา
‚ใครดูแลการขนย้ าย‛
‚บุตรชายเจ้ ากรมอากรจาง‛
‚เจ้ ากรมอากรจางที่เทียวไล้ เที่ยวขื่อทาบทามพี่ใหญ่ไปเป็ นเขยผู้
นันหรื
้ อ ดูเหมือนเมื่อสามวันก่อนท่านพ่อมีท่าทีออ่ นลงคล้ ายจะตอบรับ‛
เสิ่นหย่งอวี ้พ่น นํา้ ชาพรวดออกจากปาก สําลักไอโขลกจนเจ็บ
หน้ าอกอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนยกนิ ้วชี ้หน้ าน้ องสาวคาดโทษ
‚กําลังคุยเรื่องสําคัญ เจ้ าอย่าพาออกนอกเรื่อง‛
‚ข้ ามิได้ พาออกนอกเรื่อง เพียงแต่กําลังจะพูดข้ อสงสัยในมุมของ
ข้ า”
ฮูหยินสือผู้เป็ นน้ องสาวรีบชี ้แจงต่อพี่ชาย
‚ข้ าระแวงเจ้ ากรมอากรจางคิดจับพี่ใหญ่เป็ นเขยเพื่อสร้ างฐาน
อํานาจกระทําการทุจริต เพราะเจ้ ากรมอากรผู้นีเ้ ป็ นหนึ่งในคนที่สายสืบ
ของข้ าส่งข้ อมูลสูห่ ้ องพิราบขาว คนผู้นี ้เบื ้องหน้ าซื่อสัตย์ เบื ้องหลังทุจริ ต
มูมมาม ข้ ากําลังเก็บรวบรวมหลักฐานให้ ท่านพี่ ”
สือเหยียนเต๋อพยักหน้ าสอดรับคําพูดภรรยา แม่ทพั เสิ่นจิบนํ ้าชา
พยายามครุ่นคิดปะติดปะต่อเรื่องราว
“เจ้ าจะบอกข้ าว่า มีคนเล่นตลกสับเปลี่ยนของพระราชทาน เพื่อ
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หาผลประโยชน์”
“หากของพระราชทานไปถึง คนโลภบางคนจะทําการค้ าหากํารี ้
กําไรจากความอดอยากทุกข์ของราษฎรมิได้ ”
“เจ้ าหมายความว่ามีพ่อค้ าร่วมมือกับข้ าราชสํานักฉ้ อฉล”
“บางครัง้ สีสว่างของเงินทองที่ทิ่มแทงตา มักทําให้ กิเลสในใจคน
ก่อเกิดได้ ง่าย”
“ข้ าคิดว่าเบื ้องหลังการปล้ นชิง อาจมีนายท่านสามตระกูลต้ วน
สนับสนุนและข้ าคิดว่าอาจมีเผ่าบูรพาเทวะร่วมอยู่ด้วย”
แม่ทพั เสิ่นเผยข้ อข้ องใจที่ติดค้ าง
“อะไรนะ”
สือเหยียนเต๋อกับเสิ่นฉิงเหมยร้ องอุทานออกมาพร้ อมกันอย่าง
ตกใจ เสิ่นหย่งอวี ้วางถ้ วยชาก่อนเอ่ยเล่าความเป็ นไป
เมื่อวานหลังขี่ม้าแอบติดตามศิษย์เอกท่านหมอหลีและแขกต่าง
แคว้ นจนถึงโรงหมอจวนเปี่ ยมคุณธรรม แม่ทัพเสิ่นรี บกระตุ้นอาชาคู่ใจ
ย้ อนกลับเข้ าค่ายพยัคฆ์ไร้ พ่ายเพื่อประชุมเหล่าแม่ทพั นายกองทันที
เจ้ าผู้ครองแคว้ นเฉียนปลอมตัวธรรมดาสามัญเข้ ามาในแคว้ น
เสิ่นอย่างลับๆ ต่อให้ ไม่มีเจตนาร้ ายแต่ก็มิอาจปล่อยให้ มาเดินลอยชาย
สํารวจเมืองอย่างไร้ การป้องกัน
ใครจะรู้ความคิดผู้ปกครองต่างแคว้ น เพียงเข้ ามาเที่ยวเล่นหรื อ
ต้ องการสืบเสาะหนทางเพื่อวางแผนการใหญ่ในภายหน้ า ความประมาท
มัก นํ าทุก สิ่งไปสู่ห นทางพิ น าศ ยามนี ส้ ถานการณ์ ล่อแหลมจึงไม่ควร
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ไว้ วางใจต่อผู้ใดทังสิ
้ ้น
“เจ้ าผู้ปกครองแคว้ นเฉียนหรือ”
“จากที่เห็นเหมือนจะหลงทาง แต่ข้าเกรงว่าอาจเป็ นแผนลวง”
“เฟิ งเยี่ยนเป็ นศิษย์น้องฝ่ าบาท ซํ ้ายังเป็ นหมอประตัวท่านอ๋องฉู่
นางจะคิดคดทรยศพวกเราได้ หรือ”
“ข้ ายืนยันแทนนางไม่ได้ วา่ นางไม่คิดทรยศ เพราะชีวิตข้ าเคยเจอ
คนสนิทข้ างกายทรยศมากแล้ ว”
สองสามีภรรยาแซ่สือนัง่ นิ่งอึ ้งกับความจริงในคําตอบย้ อนกลับ
“ถ้ าเช่นนันรายงานฝ่
้
าบาทกับฉู่ออ๋ งเถอะ ตัวตนของแม่นางหลิว
ดีร้ายอย่างไร ทังสองพระองค์
้
น่าจะรู้ดีที่สดุ ”
แม่ ทัพ เสิ่ น นิ่ ง คิ ด ครู่ ห นึ่ ง จึ ง พยัก หน้ าเห็ น ด้ วยกับ หนทางนี ้
ของสือเหยียนเต๋อ
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