
ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

“มีเสียงหัวเราะฉอเลาะห้อมล้อมอยู่รอบกาย 
เสียงดนตรีบรรเลงและเสียงขับร้องดังก้องกังวาน 
แต่เขากลับนึกถึงความเงียบสงบของการอ่านตำรา

และดื่มชาที่ตระกูลหวังทุกวันเสียมากกว่า”
—  อีซื่อหัวฉาง
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คํานําสํานักพิมพ์

 ท่านประมุขหลงลืมฟื้นรัก เป็นนิยายที่เต็มไปด้วยความลับซุกซ่อน 

และปริศนามากมาย แม้กระทั่งนายเอกของเราหรือเย่โย่วที่สูญเสีย 

ความทรงจำไป ยังคิดว่าตัวตนของเขาก็ไม่ชอบมาพากลด้วยเช่นกัน  

แล้วไหนจะหนุ่มรูปงามผู้มีทั้งความสามารถ ความเฉลียวฉลาด และอำนาจ 

บารมี มาอ้างตัวว่าเป็นศิษย์พี่ที่พลัดพรากจากกันไปนาน ทว่าพฤติกรรม 

ชวนสงสัยเสียเหลือเกิน ทั้งดูแลเขาดีเกินไป ทั้งชอบเอ่ยวาจาแปลก ๆ  

นายเอกในช่วงเริ่มเรื่องจึงเหมือนหนุ่มน้อยผู้น่าสงสารที่ตกอยู่ในเงื้อมมือ 

หมาป่าจอมเจ้าเล่ห์ แต่ยิ่งอ่านก็จะยิ่งเอ๊ะ! ตกลงใครเจ้าเล่ห์กว่าใคร  

และใครเป็นจอมวางแผนกันแน่นะ มาลุ้นไปกับการเดินทางผจญภัย 

เพื่อไขปริศนา และฟินไปกับการลองใจระหว่างท่านประมุขลัทธิมาร 

กับเจ้าสำนักซวงจี๋แห่งพรรคธรรมะไปพร้อม ๆ กันนะคะ
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บทที่ 1  

“นานแค่ไหนแล้ว ยังไม่มีข่าวคราวจากท่านประมุขอีกหรือ”

“ไม่มี และไม่รู้ด้วยว่าไปที่แห่งใด...โอ๊ย...”

เขาเสี่ยวชิง1 ในอำเภอชิงสุ่ย2 เขียวขจีจนมองเห็นจากระยะพันหลี่3 

สมชือ่ นำ้พบุนภเูขาไหลคดเคีย้วลงมาตามทาง เกดิเสยีงดงัซู่ ๆ แมจ้ะไมไ่ด ้

เป็นขุนเขาและแม่น้ำเลื่องชื่อ แต่ก็ยังเรียกได้ว่า  ‘งดงาม’ ทว่าชาวบ้าน 

ที่อยู่ใกล้กลับไม่ค่อยมีผู้ใดกล้ามายังภูเขาแห่งนี้

ไม่มีเหตุผลอื่นใด นอกเสียจากบนภูเขาแห่งนี้มีลัทธิมารที่มีชื่อเสียง 

ดังกระฉ่อนยุทธภพตั้งอยู่

ลัทธิมารแห่งนี้ย้ายมาที่นี่เป็นเวลาห้าหกปีแล้ว ในช่วงแรกที่พวกเขา 

ย้ายมานั้นมีแต่เรื่องสับสนอลหม่าน ผู้คนจากยุทธภพต่างถือดาบจับหอก  

วิ่งโร่ขึ้นไปด้วยไอสังหารเดือดพล่าน แล้วก็วิ่งหนีหางจุกตูดลงมา ก่อให้เกิด 

เสียงดังโกลาหล ชาวบ้านรอบข้างจึงรู้กันทั่วว่าเขาเสี่ยวชิงเป็นที่พำนักของ 

สำนักที่ทรงอำนาจแห่งหนึ่ง

เมื่อสอบถามจากทั่วทุกสารทิศมาเป็นอย่างดี จึงรู้ว่าเป็นสำนัก 

ที่มาจากต่างถิ่น  เล่าขานกันว่าคนในสำนักนี้รูปร่างหน้าตาไม่เหมือน 

1 แปลว่า เนินเขาสีเขียว
2 แปลว่า น้ำใส
3 หรือออกเสียงว่า ‘ลี้’ ในสำเนียงแต้จิ๋ว เป็นหน่วยวัดของจีนโบราณ เทียบประมาณ 500 เมตร
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2

ชาวยุทธภพจากจงหยวน4 หน้าดำ  มีเขี้ยวยื่นจากปาก  ดูอัปลักษณ์ 

น่าพรั่นพรึงยิ่ งนัก  ไม่แน่ว่าอาจชอบกินเนื้อมนุษย์สด  ๆ  เสียด้วยซ้ำ  

ทุกคนจึงกลัวจนขวัญหนีดีฝ่อ ใช้ชีวิตอย่างอกสั่นขวัญแขวน แต่เมื่อเห็นว่า 

ลัทธิมารนี้ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญใด  ๆ ชาวบ้านจึงพอจะอยู่อย่าง 

สบายอกสบายใจได้บ้าง

แม้ชาวบ้านจะยังไม่กล้าเข้าใกล้ภูเขาแห่งนั้นเหมือนเดิม แต่ก็มีเด็ก 

ที่ชอบวิ่งเล่นเคยขึ้นไปบนนั้น พวกเขาต่างกลับลงมาเล่าว่าได้พบกับคุณชาย 

ยิ้มแย้มแจ่มใสท่านหนึ่ง ไม่เพียงหล่อเหลาเท่านั้น แต่ยังมีอาหารเลิศรส 

ให้กินมากมาย และมีอีกหลายคนที่บอกว่าได้พบกับหญิงสาวผู้เลอโฉม 

ดุจผีเสื้อสีสันงดงาม

พวกผู้ใหญ่ตกใจสะดุ้งโหยง กลัวว่าลูกหลานของตนจะต้องมนตร์ 

หรือถูกวิชาของปีศาจเข้า  จึงสวดอธิษฐานต่อปวงเทพและขอพรพระ 

อยู่พักหนึ่ง แล้วจบที่จับเด็ก ๆ มาตีสักยก พร้อมห้ามไม่ให้กลับขึ้นไปอีก

ปีแล้วปีเล่า ผู้คนจากยุทธภพที่กล้ามาท้าดวลยังเขาเสี่ยวชิงลดน้อย 

ลงเรื่อย  ๆ  กระทั่งกลุ่มโจรยังอ้อมผ่านเขาแห่งนี้ไปด้วย ชาวบ้านจึงค่อย  ๆ   

รู้สึกว่าการมีลัทธิมารอยู่ใกล้ ๆ ก็มิใช่เรื่องเลวร้ายอันใด เพราะพวกเขารู้ดีว่า 

เหตุที่ผู้อื่นไม่กล้าเข้ามาก่อกวนในละแวกนี้ เป็นเพราะลัทธิมารอันแสน 

น่าหวาดหวั่นพรั่นพรึง ดังนั้นพวกเขาจึงยิ่งรู้สึกเคารพยำเกรงเขาเสี่ยวชิง 

ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแปลกประหลาดนี้

ในขณะที่ชาวลัทธิมารถูกโลกภายนอกเล่าลือว่าเป็นปีศาจ พวกเขาเอง 

กลับไม่ได้ทั้งฆ่าหรือกินเนื้อมนุษย์ แต่ต่างมีชีวิตอยู่อย่างแสนสบาย

ผู้ที่ทำมาค้าขายและออกไปทำธุระยังไม่กลับมา จึงมีบุคคลสำคัญ 

รักษาการณ์อยู่ เพียงสองสามคนเท่านั้น  ได้แก่  ผู้ที่บ้างปลูกดอกไม้ 

บ้างอ่านตำรา ผู้ที่เปลี่ยนเสื้อผ้าวันละสามชุด และผู้ที่ศึกษาพิษหนอนแมลง  

4 แปลตรงตัวว่า ‘ที่ราบภาคกลาง’ ซึ่งหมายถึงพื้นที่ภาคกลางของจีน ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำหวงเหอ  

(ฮวงโห) และแม่น้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมจีนมาตั้งแต่ยุคโบราณ
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บางครัง้พวกเขากอ็อกไปเดนิเลน่รอบ ๆ บา้ง เพือ่สำรวจวา่มเีดก็ทีพ่อจะมแีวว 

เป็นยอดฝีมือของยุทธภพ หรือมีพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาอยู่บ้างหรือไม่

แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้า พวกเขาล้วนตระหนักถึงสิ่งหนึ่ง

“ท่านประมุขยังไม่กลับมาอีกหรือ”

“ยังไม่กลับ”

“เขาไม่ได้บอกว่าจะไปไหนเลยหรือ และไม่ได้ส่งข่าวกลับมาบ้างหรือ”

“ไม่มีเลย”

“โอ้...”

เริ่มแรกเป็นเพียงบทสนทนาสั้น ๆ หลังจากนั้นไม่กี่วันจำนวนคำถาม 

ก็เพิ่มมากขึ้น ซ้ำยังเจือด้วยความวิตกกังวลเล็กน้อย  ความสงสัยและ 

ความไม่สบายใจเหมือนเมฆดำที่ก่อตัวหนาขึ้นเรื่อย  ๆ  ก่อนเกิดพายุฝน  

กดทับหนักอึ้งอยู่ในใจ รอคอยช่วงเวลาปะทุอย่างสมบูรณ์

ในที่สุดวันหนึ่งจึงมีคนเอ่ยปากถาม “ข้าว่า...ท่านประมุขคงไม่ได้ 

เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอกกระมัง”

“ไมก่ระมัง” อีกคนกลา่ว “ทา่นประมขุฉลาดถงึเพยีงนัน้ จะเสยีเปรยีบ 

ได้อย่างไรกัน”

“หรือว่า...”

“เขาออกไปกับผู้อาวุโสไป๋ ทางผู้อาวุโสไป๋ก็ไม่มีข่าวคราวหรือ”

“ถามแล้ว ผู้อาวุโสไป๋ตอบจดหมายมาว่า เขาแยกกับท่านประมุข 

ตั้งนานแล้ว จึงไม่รู้ว่าท่านประมุขอยู่ที่ใด แต่ท่านประมุขมักชอบเรื่อง 

สนุกสนานมาแต่ไหนแต่ไร หากพบเจอเรื่องสนุกในที่ห่างไกล ลำพังแค่ 

กลับมาก็ต้องใช้เวลาหนึ่งถึงสองเดือนแล้วนะ”

“อืม สิ่งสำคัญคือหากเราบุ่มบ่ามไปรบกวนสอดรู้สอดเห็นเรื่องของ 

ท่านประมุข คนที่ซวยก็จะเป็นพวกเราเอง ดังนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อน ท่านต้อง 

ไปทำเรื่องสนุกอยู่ที่ไหนสักแห่งเป็นแน่ รอกันอีกสักหน่อยเถิด”

“มีเหตุผล!”

ทุกคนปลอบใจกันอยู่พักหนึ่ง แล้วรอการกลับมาของท่านประมุข  

ต่อให้ฟ้าผ่าก็ไม่ยอมขยับเขยื้อนไปไหน
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พวกเขารอแล้วรอเล่า

เฝ้ารอและรอคอย

รอต่อไป...รอจนกระทั่งน้ำฝนชะล้างเขาเสี่ยวชิงรอบแล้วรอบเล่า 

รวมสิบกว่าหน แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่เห็นท่านประมุขแม้แต่เงา

ผู้อาวุโสท่านหนึ่งล้มโต๊ะแล้วกล่าวว่า  “ดอกไม้ของข้ากระถางนี้ 

ใกล้ร่วงโรยแล้ว! เหตุใดเขายังไม่กลับมาอีก”

คนอื่น ๆ ก็บ่นพึมพำเช่นกัน

ผูอ้าวโุสเหมยเดนิลากกระโปรงอนังดงามไปรอบ ๆ หอ้งตำราดว้ยความ 

กระวนกระวายใจ พลางกล่าวขึ้นว่า “ท่านประมุขเป็นคนเก่งและฉลาด  

แต่ในแง่ของวรยุทธ์ เขาจัดอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางสูงในยุทธภพเท่านั้น  

หากไดพ้บกบัปรมาจารยช์ัน้หนึง่...ไมส่ิ หากพบปรมาจารยย์งัไมถ่อืวา่เลวรา้ย  

กลัวว่าจะไปเจอพวกชอบใช้ความรุนแรง อีกทั้งใบหน้าของเขาก็สุ่มเสี่ยง 

ให้พบเจออันตรายมากเกินไป”

ผู้อาวุโสอีกคนหนึ่งกล่าว “ไม่ว่าจะหน้าตาดีแค่ไหน ท่านประมุข 

ก็ยังเป็นบุรุษ ข้ากลัวแต่เขาจะตกเป็นเป้าของพรรคธรรมะ ถ้าถูกจับไป...”

“ไม่หรอก ในยามปกติท่านประมุขมักสวมหน้ากาก พรรคธรรมะ 

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเขา อีกอย่างเมื่อออกไปข้างนอก ท่านประมุขก็มักจะ 

แปลงโฉมอยู่เสมอ”

“หากเผอเรอเปิดเผยตัวออกไปเล่า”

ผู้อาวุโสเหมยกล่าว “ข้าคิดว่ามีแนวโน้มจะเจอพวกชอบใช้ความ 

รุนแรง แล้วถูกจับขังเสียมากกว่า”

“โอ้...” ผู้อาวุโสเหมียวที่กำลังศึกษาหนอนแมลงกล่าวด้วยน้ำเสียง 

เนิบนาบ “ถ้าพูดถึงพวกชอบใช้ความรุนแรง เคยมีคนผู้หนึ่งในบ้านเกิด 

ของข้า  เขาชอบจับคนสวยกลับมาตัดลิ้นและจมูก  หักขาทั้งสองข้าง  

แล้วสวมปลอกคอ จูงให้คลานไปมาบนพื้น แล้วแสดงเล่นกลให้ผู้คนดู”

คนที่เหลือ “...”

ผู้อาวุโสเหมียวกล่าวต่อ “จริงสิ ข้าได้ยินมาว่าขันทีที่จะเข้าวังต้อง 

หน้าตาสะสวย หากท่านประมุขของเราถูกคนร้ายจับไปขายเข้าวัง...”
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คนที่เหลือ “...”

ในห้วงความคิดของใครหลายคนเต็มไปด้วยภาพที่ท่านประมุข 

ถูกทารุณกรรม สีหน้าพลันค่อย  ๆ  หนักอึ้งขึ้น ในขณะที่พวกเขากำลังจะ 

ลงมือกระทำการบางอย่าง  ในที่สุดผู้อาวุโสไป๋ที่ออกไปปฏิบัติภารกิจ 

ข้างนอกก็กลับมาเสียที พวกเขาคว้าหญ้าช่วยชีวิต5 ที่เป็นความหวังเพียง 

หนึ่งเดียวเอาไว้ทันที แย่งกันล้อมหน้าล้อมหลังผู้อาวุโสไป๋จนอุตลุด

ผู้อาวุโสไป๋มีท่าทางเหมือนคนยังไม่ตื่นดีอยู่ เป็นนิจ  ทำเรื่องใด 

ก็เชื่องช้ากว่าคนอื่นหนึ่งก้าวเสมอ เว้นเสียแต่เรื่องการต่อสู้

หลายคนรีบถาม “ท่านประมุขเล่า เขาไม่ได้บอกว่าจะไปที่ใดหรือ”

ผู้อาวุโสไป๋ส่ายหน้าแล้วถามกลับ “เขายังไม่กลับมาอีกหรือ”

“ยังไม่กลับ ข่าวคราวเงียบหายไปเลย” 

หลายคนลอบคดิในใจวา่ ไมแ่นอ่าจเกดิเรือ่งไมด่กีบัทา่นประมขุขึน้มา 

จริง ๆ จึงจะวิ่งออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็ว ตั้งใจไปตามหาท่านประมุข

ผู้อาวุโสไป๋ถูกเหล่าผู้อาวุโสคนอื่นทอดทิ้งอย่างไร้เยื่อใยในชั่วพริบตา  

กระทั่งได้ทำความเข้าใจต้นสายปลายเหตุอย่างเงียบ  ๆ  แล้ว จึงเอ่ยปากว่า  

“ท่านประมุขกล่าวคำหนึ่งก่อนจะจากไป”

ผู้อาวุโสสองสามคนที่วิ่งออกไปถึงลานข้างนอกแล้วหยุดลงในทันใด  

แทบจะชนกันเป็นพัลวัน  ยังไม่ทันจะจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก็กลับมา 

อย่างพร้อมเพรียง แล้วถามว่า “เขาพูดว่าอะไร” 

ผู้อาวุโสไป๋กล่าว “ท่านประมุขบอกว่าจะไปกระทำการบางอย่าง 

ที่สะเทือนฟ้าสะท้านดิน พวกเราอย่าได้เอะอะไปเลย”

ทั้งสองสามคนนั้นสูดลมหายใจเย็นเยียบ ก่อนจะสติแตกโวยวาย 

ออกมา “เรื่องสำคัญเช่นนี้ เหตุไฉนไม่บอกกันก่อนเล่า!”

ผู้อาวุโสไป๋กล่าวช้า ๆ “ข้าคิดว่าเขาพูดเล่น”

นี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ หลายคนเงียบกริบไปพักหนึ่ง

ผู้อาวุโสไป๋มองซ้ายทีขวาที แล้วถาม “ยามนี้ควรทำเช่นไรดี”

5 หมายถึง ความหวังหรือที่พึ่งสุดท้าย
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หลายคนมองหน้ากันไปมา มีบางคนคาดเดาว่า “ท่านประมุขเป็นคน 

จงหยวน หรือว่าจะมีศัตรูอยู่ที่นั่น” 

แม้ในหมู่พวกเขาบางคนจะเป็นชาวฮั่น6 แต่ก็เติบโตมากับคนต่างถิ่น 

ตั้งแต่เยาว์วัย โดยพื้นฐานแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับจงหยวน แต่ท่าน 

ประมุขแตกต่างจากพวกเขา เพราะเขาเติบโตขึ้นมาในจงหยวน จากนั้น 

จึงค่อยออกท่องยุทธภพ

ใครคนหนึ่งกล่าว “ไม่เคยได้ยินเขาพูดถึงเรื่องนี้เลย”

“เจ้าเดาใจท่านประมุขได้อย่างนั้นหรือ”

“เอ่อ...ข้ายังรู้สึกว่าไม่ใช่ เราย้ายมาที่นี่ได้ห้าหกปีแล้ว หากมีศัตรู 

จริง ๆ ก็น่าจะเคยได้ข่าวคราวมาก่อน”

“หรือมีเรื่องบุญคุณความแค้นที่เราไม่รู้แน่ชัดอยู่”

“บางทีอาจจะแค่พูดเล่น แต่สุดท้ายไปเกิดเรื่องขึ้นจริง  ๆ  หรือเปล่า”

จู่  ๆ  ผู้อาวุโสเหมยก็หยัดกายขึ้น “ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ต้องไปหาเขา 

ให้เจอ!”

พวกเขาปรึกษาหารือกัน จับฉลากเพื่อตัดสินใจว่าใครจะอยู่หรือไป  

คนที่ได้ไปต่างเก็บข้าวของเพียงเล็กน้อย แล้วรีบรุดออกไปทันท ี

ผู้อาวุโสไป๋ที่อยู่ เฝ้าเรือนค่อย  ๆ  หันกายกลับไปที่ห้องอย่างช้า  ๆ   

พลันนึกอะไรบางอย่างขึ้นได้ตอนที่แกะห่อสัมภาระ เขาวิ่งไปที่หน้าประตู 

พลางตะโกนว่า “ท่านประมุขทิ้งถุงปักดิ้นไว้หนึ่งใบ”

เสียงนั้นแฝงกำลังภายในเล็กน้อย คนสองสามคนที่กำลังวิ่งลง 

จากภูเขาจึงได้ยินชัด พวกเขาหยุดชะงัก แล้ววิ่งกลับมาจับผู้อาวุโสไป๋ไว้  

ก่อนจะออกหมัดเตะต่อยไปหนึ่งยกโดยไม่พูดพร่ำทำเพลง

พวกเขาคลี่กระดาษที่อยู่ในนั้นออก มองเพียงปราดเดียวก็อ่าน 

ทั้งสิบบรรทัดจบอย่างรวดเร็ว  ทว่าพวกเขายังไม่สิ้นสงสัย  จึงสอดมือ 

เข้าไปหยิบห่อสัมภาระกับเสื้อผ้าของผู้อาวุโสไป๋ออกมา เพื่อตรวจสอบ 

6 กลุ่มชาติพันธุ์ฮั่นเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจีน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจงหยวน 

มาช้านาน
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ให้แน่ใจว่าผู้อาวุโสไป๋ไม่ได้ลืมอะไรไว้อีก จากนั้นพวกเขาก็วิ่งลงเขาไป 

อย่าง ‘สะเทือนเลือนลั่น’ อีกครั้ง 

มีสายลมพัดโชยเพียงบางเบา หมอกเคล้าคลื่นควันยาวไกลสุดสายตา

ในช่วงฤดูฝน ท้องฟ้าและผืนดินจะปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาว 

เย่โย่วได้ยินเสียงฝนตกปรอย ๆ แผ่วเบา

ความคิดของเขาจมอยู่ในภวังค์ฝันที่ เต็มไปด้วยหมอกหนาทึบ  

เดินล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมาย  เสียงฝนนี้เหมือนมือคู่หนึ่งที่ค่อย  ๆ  

ชะล้างเส้นทางข้างหน้าให้สะอาดเอี่ยม เขาพบว่าตนเองยืนอยู่บนเนินเขา  

ใต้ฝ่าเท้ามีแผ่นหินสีเขียวปูวางไว้อย่างเป็นระเบียบ หยดน้ำบนกิ่งไม้ 

และใบไม้ใสเสียจนสะท้อนโลกออกมาได้ทั้ งใบ  สายฝนดุจเส้นฝ้าย 

ประหนึ่งเสียงกระซิบอันอ่อนโยนละมุนละไมที่ดังอยู่ข้างหูเพียงแผ่วเบา 

เขารู้สึกสบายใจอยู่พักหนึ่ง แล้วจึงยกเท้าเดินไปข้างหน้า

สุดทางเดินเป็นศาลาพักร้อน บนโต๊ะหินมีพู่กัน น้ำหมึก กระดาษ  

และจานฝนหมึกวางอยู่ กระดาษเซวียนจื่อ7ถูกคลี่ออก เขาเอาพู่กันจุ่มลงใน 

น้ำหมึก  หลุบตาครุ่นคิดเลื่อนลอยอยู่ เป็นเวลานาน แล้วสะบัดข้อมือ 

วาดภาพเต่าตัวหนึ่งในคราวเดียว

ทันใดนั้นก็มีคนเรียก “คุณชาย”

เสียงนี้ราวกับดังมาจากท้องฟ้า เย่โย่วเห็นผลงานชิ้นเอกของตนเอง 

หายไปในทันใด และอันตรธานไปพร้อมกับทิวทัศน์โดยรอบ ความรู้สึก 

เลือนรางล่องลอยที่จับต้องไม่ได้ค่อย ๆ ลดลงดั่งกระแสน้ำไหล เสียงสายฝน 

ค่อย ๆ ชัดเจนขึ้น ทั้งยังรู้สึกเจ็บปวดที่ใบหน้าราวกับมีเข็มทิ่มแทง

เขาหลุดพ้นจากความฝัน แล้วลืมตาขึ้น

ข้ารับใช้ที่เรียกเบา ๆ หนึ่งหนยืนก้มหน้าอยู่นอกประตู หลังจากรออยู ่

7 กระดาษที่มีคุณภาพสูงชนิดหนึ่ง สีกระดาษขาวสะอาด เนื้อกระดาษละเอียด นิ่ม และเบา  

เนื้อกระดาษเหนียวไม่ขาดง่าย  กระจายน้ำหมึกได้สม่ำเสมอและชัดเจน  ผลิตที่ เมืองเซวียนเฉิง  

มณฑลอันฮุย นักวาดภาพพู่กันจีนถือเป็นกระดาษที่ล้ำค่ามาก
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ครู่หนึ่งแล้วไม่เห็นการเคลื่อนไหวจากข้างใน ก็กำลังจะจากไป แต่พอได้ยิน 

เสียง  “ขวับ”  จึงหันกลับไป เห็นเย่โย่วที่มีผ้าพันบนศีรษะก้าวออกมาจาก 

ประตู ข้ารับใช้โค้งคำนับทันที แล้วกล่าวว่า “คุณชาย ท่านประมุขของเรา 

กลับมาแล้ว”

เย่โย่วกำลังมองพินิจพิเคราะห์สีท้องฟ้า และขบคิดว่าตนหลับมา 

จนถึงมื้อเย็นเลยหรือไม่  เมื่อได้ยินเช่นนั้นดวงตาพลันสว่างไสวขึ้น  

แล้วจึงเดินออกไปที่ลานหน้าบ้าน 

ครึ่งเดือนก่อน เย่โย่วตื่นจากอาการสลบไสล แล้วพบว่าตนเอง 

มาอยู่ในปราสาทเขาสวินหลิ่ว8 แห่งนี้อย่างไร้คำอธิบาย

ในเวลานัน้ตามรา่งกายมแีผลไฟไหมห้ลายจดุ กำลงัภายในไมต่อ่เนือ่ง  

สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือหัวสมองว่างเปล่า...เขาไม่รู้แม้กระทั่งชื่อแซ่ของตนเอง

ตามที่ข้ารับใช้เล่า  เขาได้รับการช่วยเหลือจากประมุขปราสาท  

แต่ท่านประมุขมีธุระบางอย่างให้ต้องออกไปจัดการ ต้องใช้เวลาสักพัก 

จึงจะกลับมา ดังนั้นเขาจึงอยู่กินดื่มอย่างดีมาจนกระทั่งถึงตอนนี้ ในที่สุด 

คนที่เฝ้ารอก็กลับมาได้เสียที

ฝนโปรยลงมาไมห่ยดุประดจุผา้โปรง่บางเบา อากาศชุม่ชืน้ผสมกบักลิน่ของ 

พืชพรรณและดินเลนหลั่งไหลเข้ามาในอก  แล้วค่อย  ๆ  กระจายออกไป 

อย่างเชื่องช้า

เย่โย่วผ่อนลมหายใจออกอย่างเบิกบานใจยิ่งนัก การสูญเสียความ 

ทรงจำไม่ได้ทำให้เขางงงวยจนทำอะไรไม่ถูก แต่กลับรู้สึกสดชื่นเหลือแสน  

เหมือนเดินไปตามท้องถนนเพื่อค้นหาสมบัติที่คาดหวัง

บิดามารดาของประมุขปราสาทเขาสวินหลิ่วแห่งนี้เสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่  

ทายาทยามนี้รับสืบทอดปราสาทเขามาเป็นปีที่สาม อายุอานามยังเยาว์วัยนัก  

กล่าวกันว่าเป็นคนเจ้าสำราญมากอีกด้วย ขณะนี้เขากำลังดื่มชาอยู่ใน 

ห้องโถงใหญ่ มีคุณชายผู้หนึ่งที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันนั่งอยู่ข้าง ๆ 

8 แปลว่า หาต้นหลิว
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ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้  เย่โย่วได้สอบถามรูปร่างหน้าตาของ 

ท่านประมุขคร่าว  ๆ  มาก่อนแล้ว จึงแยกแยะทั้งสองคนนี้ได้อย่างชัดเจน  

ทันทีที่เขาเข้าไปในห้อง พลันสังเกตเห็นท่านประมุขมองไปที่คุณชายผู้นั้น 

แวบหนึ่ง เย่โย่วมองตามไปด้วย จึงได้สบตากับอีกฝ่าย

คนผู้นี้ เกิดมาหล่อเหลายิ่งนัก  เป็นคนประเภทที่ทำให้สาวน้อย 

หน้าแดงเขินอายได้อย่างสบาย  ๆ  แม้ใบหน้าจะสงบนิ่ง  และไม่มีการ 

เคลื่อนไหวใด  ๆ  ที่เกินความจำเป็น แต่ลำพังแค่นั่งอยู่ตรงนี้ ก็ทำให้ผู้คน 

รู้สึกว่าเขาเป็นเจ้านายของที่นี่ ได้แล้ว  ส่วนประมุขปราสาทเป็นเพียง 

ภาพลวงตาที่วางตกแต่งไว้เท่านั้น

เย่โย่วหลบสายตาอย่างเงียบเชียบ แล้วบอกตัวเองว่า ‘คนนี้น่าจะ 

รับมือยาก’

นับตั้งแต่เขาฟื้นคืนสติก็ไม่ได้เปิดเผยเรื่องความจำเสื่อมกับใคร  

เดิมทีคิดอยากจะค่อย  ๆ  ตีสนิทกับคนที่นี่ ผู้ใดจะรู้เล่าว่าจะมียอดฝีมือ 

ถึงขั้นนี้ปรากฏกาย หากอีกฝ่ายไม่สอดมือเข้ามายุ่งก็คงดี แต่ถ้าอีกฝ่าย 

ชอบวุ่นวายเรื่องชาวบ้าน เช่นนั้นแผนการของเขาคงจะไม่ค่อยราบรื่นนัก

“คุณชาย อาการบาดเจ็บเป็นอย่างไรบ้าง” ท่านประมุขลุกขึ้นยืน 

ต้อนรับ “โอ้โฮ ตอนนั้นอันตรายมากจริง ๆ ผู้น้อยอยู่ในโรงเตี๊ยมเดียวกัน 

กับคุณชายพอดี จู่  ๆ  คืนนั้นห้องของคุณชายเกิดไฟลุกไหม้ ตอนที่ผู้น้อย 

รีบเข้าไปนั้น คุณชายก็ได้รับบาดเจ็บและหมดสติไปแล้ว หากช้าไปอีก 

เพียงนิดเดียว ผลที่ตามมาคงจะสาหัสอย่างคาดไม่ถึงเชียวละ”

เย่โย่ว “...”

นับว่าได้คำตอบมาอย่างง่ายดายไม่เปลืองแรง

เมื่อเย่โย่วรู้ที่มาของแผลไหม้ก็รู้สึกดีกับท่านประมุขผู้นี้เป็นพิเศษ

ท่านประมุขกล่าวต่อ “ข้าวของของคุณชาย นอกจากของใช้ส่วนตัว 

เล็กน้อยแล้ว ยังมีป้ายหยกของเจ้าสำนักเหวินเหริน ผู้น้อยเดาว่าคุณชาย 

อาจเปน็สหายสนทิของเขา จงึเรง่รบีพากลบัมาทีน่ีใ่นคนืนัน้ทนัท ี เมือ่หาทีพ่กั 

ให้คุณชายเรียบร้อยแล้ว ถึงได้กล้าจากไป”

ขณะที่พูด ท่านประมุขก็เหลือบมองคนข้าง  ๆ  อีกแวบหนึ่ง เย่โย่ว 
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สงสัยเล็กน้อยว่าเหตุไฉนพวกเขาถึงไม่เอ่ยอันใดต่อกัน จึงอดชำเลืองมอง 

ไปอีกครั้งไม่ได้ เห็นคนผู้นั้นถือป้ายหยกชิ้นหนึ่งอยู่ในมือ ก็คาดเดาได้ว่า 

เขาคือเจ้าสำนักเหวินเหริน

กล่าวอีกนัยหนึ่ง เขาจะต้องเผชิญหน้ากับคนผู้นี้โดยตรง

เฮ้อ ช่างโชคร้ายเสียจริง ๆ 
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บทที่ 2  

ปราสาทเขาสวินหลิ่ว  สร้างขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์ บันไดสลัก 

ลูกกรงหยกงดงามตระการตา แม้แต่ก้อนหินก็ถูกจัดวางไว้อย่างพิถีพิถัน  

ในขณะนี้ปราสาทปกคลุมไปด้วยหมอกและสายฝนพรำ  ๆ  เผยกลิ่นอาย 

ของเสน่ห์อันน่าหลงใหลอยู่รำไร

เย่โย่วนั่งอยู่ในศาลาพักร้อนตรงหัวมุม ถูถ้วยน้ำชาไปมาอย่างเบามือ  

ถือหลักการที่ว่า  ‘พูดมากผิดมาก’  และ  ‘ศัตรูไม่ขยับ  ข้าหาขยับไม่ ’  

จงึอดทนรอใหเ้จา้สำนกัเหวนิเหรนิซึง่อยูฝ่ัง่ตรงขา้มปรปิากกอ่น และคาดหวงั 

ว่าคนผู้นี้จะพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์บ้าง

ทว่าความคาดหวังอันริบหรี่ของเขานั้นกลับถูกดับอย่างรวดเร็ว... 

เหวินเหรินเหิงดู เหมือนจะไม่ได้มองเขาสักนิด  เพียงยกถ้วยชาดื่ม 

อย่างเงียบ ๆ นิ้วมือของเขาเรียวยาวขาวสะอาด

แม้การปรากฏตัวของเจ้าสำนักผู้นี้จะทำให้ผู้คนรอบข้างมิอาจดูดาย  

แต่เขาก็ดูแสนสุภาพ ยิ่งช่วยขับให้ใบหน้าอันหล่อเหลานั้นดูน่าเจริญตา 

เจริญใจขึ้นอีกหลายส่วนจริง  ๆ ซึ่ง  ‘ความเงียบกริบ’  เช่นนี้ ไม่ได้ทำให้ 

เย่ โย่วรู้สึกกดดันหรือเก้อเขินเลย  หากแต่กลับรู้สึกเงียบสงบอย่าง 

แปลกประหลาด

เย่โย่วเองก็เพียงจิบชาทีละเล็กทีละน้อย แล้วนับเส้นใบชาทั้งหมด 

ในถ้วยด้วยท่าทีเคร่งขรึมจริงจังจนจบหนึ่งรอบ  ในขณะที่เขากำลังจะ 
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นับรอบที่สองอย่างบ้าคลั่ง ในที่สุดเจ้าสำนักเหวินเหรินก็ดื่มชาถ้วยนั้น 

จนหมดเกลี้ยง

ถ้วยชาถูกวางลงบนโต๊ะจนเกิดเสียงแผ่วเบา

จิตใจของเย่โย่วตื่นตัว เขาเหยียดหลังตรงเล็กน้อย แต่เจ้าสำนักผู้นี้ 

กลับหยิบกาน้ำชาขึ้นมาอย่างไม่เร่งรีบ แล้วเทน้ำชาอีกหนึ่งหน

เย่โย่ว “...”

เหวินเหรินเหิงรักษาความแช่มช้าเยี่ยงก่อนหน้านี้ แล้วเริ่มดื่มชา 

ถ้วยที่สอง

เย่โย่วลอบสงสัยว่าความสัมพันธ์ของเขากับเจ้าสำนักผู้นี้อาจมีอะไร 

ซับซ้อน  ถึงขั้นที่อีกฝ่ายดื่มชาไปสองถ้วยแล้ว  ก็ยังมิอาจเอื้อนเอ่ย 

วาจาได้...หรือว่าตัวเขาเองควรจะเอ่ยปากพูดก่อน

ความคิดนี้ถูกระงับให้วนเวียนอยู่ในใจเท่านั้น

เย่โย่วตัดสินใจจะเสียเวลากับเขาต่อไป

ฉินเย่ว์เหมียนประมุขปราสาทเขาสวินหลิ่วซ่อนตัวลอบมองอยู่ห่าง  ๆ   

เขาหัวเราะพลางลูบคางไปมา

รูปร่างหน้าตาของเขาเทียบเหวินเหรินเหิงไม่ติด ดีกว่าแค่มีนัยน์ตา 

ดอกท้อ1 ทรงเสน่ห์ เขายิ้มเพียงเล็กน้อยก็เต็มไปด้วยเสน่ห์น่าหลงใหล  

แล้วกล่าวว่า “ข้ารู้ว่าพวกเขาต้องมีความลับบางอย่าง”

คนสนิทของเขาที่อยู่ข้าง  ๆ  เหลือบมองคนทั้งสองในศาลาพักร้อน  

ซึ่งดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง จึงอดกล่าวไม่ได้ว่า “ท่านประมุข ไม่เห็นจะ 

เป็นเช่นนั้นเลย”

ฉินเย่ว์เหมียนถาม “เจ้าเห็นเหวินเหรินเหิงอยู่กับผู้ใดแล้วเงียบ 

ได้นานถึงเพียงนี้หรือไม่เล่า”

คนสนิทถึงกับผงะ

ฉินเย่ว์ เหมียนยิ้มอย่างมีเลศนัย  “ยิ่งไปกว่านั้น  คนผู้นั้นยังมี 

1 ดวงตาโตสองชั้น หางตาเรียวยาว ดูเจ้าชู้เย้ายวน
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ป้ายหยกของเหวินเหรินเหิง นั่นไม่ใช่ป้ายหยกธรรมดา”

ป้ายหยกคือเหตุผลหลักที่เขาพาคนกลับมา และสั่งให้ข้ารับใช้ดูแล 

คนผู้นั้นให้อยู่อย่างดีที่สุด อีกทั้งวันนี้ยังดึงดันจะเปิดเผยความสัมพันธ์ 

ระหวา่งเหวนิเหรนิเหงิกบัคณุชายผูน้ัน้ออกมาอยา่งโจง่แจง้ เพราะแมห้ยกนัน้ 

จะทำมาจากหยกอุ่น2 ไม่ใช่ของชั้นเลิศ  ลวดลายก็แปลกประหลาด  

แต่ครั้งหนึ่งเขาเคยเห็นเหวินเหรินเหิงแกะสลักมันด้วยตัวเอง มันจึงมีเพียง 

ชิ้นเดียวในโลกหล้า

แม้เหวินเหรินเหิงจะให้เหตุผลว่าแกะสลักเพื่อความสนุกสนาน  

แต่เขามักจะรู้สึกว่ามันเป็นของขวัญ ข้อเท็จจริงพิสูจน์แล้วว่าเขาเดาถูก 

ดังคาด

เขาไปมาหาสู่กับเหวินเหรินเหิงมาหลายปี รู้จักอีกฝ่ายมากกว่า 

คนอื่น  ๆ  เด็กคนนี้ชอบแกล้งทำตัวเป็นสุภาพบุรุษเสมอ  แสร้งสุภาพ 

อ่อนโยนกับทุกคน แต่จริง  ๆ  แล้วนิสัยไม่ดี เกรงว่าทั้งยุทธภพคงจะมี 

คนที่เขาห่วงใยอย่างแท้จริงไม่มากนัก ทันใดนั้นก็มีคนผู้หนึ่งปรากฏขึ้น 

ในบัดดล ช่างน่าทึ่งจริง ๆ!

สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือ หลายปีมานี้เขาไม่เคยเห็นคุณชาย 

ที่ได้รับบาดเจ็บผู้นั้นอยู่ใกล้ชิดเหวินเหรินเหิงเลย เขาโผล่มาจากไหน  

ชื่อแซ่อะไร เกี่ยวข้องกับเหวินเหรินเหิงอย่างไรกันแน่

เขาข้องใจจนทนต่อไปอีกไม่ได้แล้ว จึงหาข้ออ้างไปยังศาลาหลังเล็ก 

ตามอำเภอใจ

ก่อนฉินเย่ว์เหมียนจะก้าวเข้าไป เหวินเหรินเหิงก็ดื่มชาถ้วยที่สองหมด  

แล้วกล่าวคำพูดที่ทำให้ทั้งเย่โย่วกับฉินเย่ว์เหมียนประหลาดใจ

เหวินเหรินเหิงถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบอย่างไม่ปิดบัง “เหตุใดเจ้า 

ถึงมีป้ายหยกของข้า”

ฉินเย่ว์เหมียนรู้สึกแปลกใจ

2 หยกที่เกิดภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง
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เย่โย่วกำลังจะหลุดยิ้ม แต่เพราะอาการบาดเจ็บบนใบหน้าถูกกระทบ 

กระเทือน  จึงตัวแข็งทื่อในฉับพลัน  เขาจิบน้ำกลบเกลื่อนไปหนึ่งอึก  

ก่อนกล่าวว่า “หยกของเจ้าสำนักเอง กลับมาถามข้าเสียนี่”

เหวินเหรินเหิงกล่าว “ก็เพราะไม่รู้ ถึงได้ถามอย่างไรเล่า”

เย่โย่วสงบสติอารมณ์  ครุ่นคิดมากมายอยู่ในใจ  แล้วตัดสินใจ 

แสร้งลวงเขาอีกสักหน่อย “รูปร่างหน้าตาเช่นนี้ของข้า เจ้าสำนักจำไม่ได้ 

อย่างนั้นหรือ”

เหวินเหรินเหิงเงยหน้าขึ้นมองเขา

ฉินเย่ว์เหมียนเก็บอารมณ์มิดชิด แล้วสาวเท้าก้าวเข้ามามองเย่โย่ว 

แวบหนึ่ง

ใบหน้าของเย่โย่วถูกไฟไหม้ แถบผ้าไม่ได้พันศีรษะเขาไว้ทั้งหมด  

ยังมีช่องว่างเล็ก  ๆ  เหลืออยู่บ้าง แต่สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกัน เห็นเพียง 

เท่านี้ก็ไร้ประโยชน์ เหวินเหรินเหิงจึงหยัดกายขึ้นแล้วเดินวนโต๊ะหินครึ่งรอบ  

ก่อนจะนั่งลงข้าง ๆ เย่โย่ว กล่าวว่า “จำไม่ได้”

เขายื่นมือออกไป เห็นว่าเย่โย่วเอียงศีรษะหลบเล็กน้อย จึงหยุดมือ 

ทันทีโดยไม่ฝืนใจ แล้วกล่าวเพียงว่า “หากเจ้าไม่ให้ข้าดู ข้าจะรู้ได้อย่างไร 

ว่าเจ้าเป็นผู้ใด”

เย่ โย่วเพียงลังเลครู่หนึ่ ง  ก่อนจะลงมือแกะผ้าพันแผลเต็มที่   

แต่ผ่านไปครู่ใหญ่ก็ยังดึงผ้าไม่ออก ทั้งยังทำให้ใบหน้าเจ็บปวดอีกต่างหาก

เหวินเหรินเหิงถามอย่างสุภาพ “ให้ข้าช่วยได้หรือไม่”

เย่โย่วไม่ได้แสดงสีหน้าไม่สบายใจแต่อย่างใด  เพียงเอ่ยอย่าง 

เกรงใจว่า “ขอรบกวนด้วย” 

เหวนิเหรนิเหงิแกะแถบผา้เบามากราวกบัเกรงวา่เขาจะเจบ็ แววตาของ 

เจา้สำนกัผูน้ีย้งัคงไรอ้ารมณเ์หมอืนเดมิ แตอ่าจเพราะเขาเปน็เจา้สำนกัมานาน  

ยามที่จิตใจสงบเช่นนี้ จึงทำให้ผู้คนมักเกิดภาพลวงตาว่าเขาแลดูอ่อนโยน

แถบผ้าหลุดออกอย่างรวดเร็ว ใบหน้าเย่โย่วครึ่งหนึ่งถูกเผาลวก 

เกือบทั้งหมด  ทว่าหน้าผากกับคางและใบหน้าอีกครึ่งหนึ่งยังสมบูรณ์ 

ไมเ่สยีหาย ถงึแมฉ้นิเยว่เ์หมยีนจะไดเ้หน็แลว้ แตก่ย็งัอดจอ้งมองไมไ่ดอ้ยูด่ี
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บุคคลผู้นี้มีคิ้วและดวงตาอันละเมียดละไม ใบหน้าก็พอดีได้สัดส่วน  

งดงามจนพาเอาใจสั่นไหวอยู่บ้าง ไม่ใช่ความงามแบบนุ่มนวล หากแต่ 

แฝงความคมกล้า แม้ตอนนี้จะงดงามครึ่งหนึ่งและอัปลักษณ์ครึ่งหนึ่ง  

แต่เมื่อประสานกันกลับสั่นสะท้านใจยิ่งนัก ไม่ว่าก่อนหรือหลังโดนไฟลวก  

ล้วนเป็นใบหน้าที่กระตุ้นให้ผู้คนเคลิบเคลิ้มได้อย่างง่ายดาย

คนแบบนี้ ย่อมเป็นที่จดจำได้แม่นภายในพริบตา

เย่โย่วแอบสังเกตเหวินเหรินเหิง เห็นว่าในที่สุดสีหน้าเฉยเมยของ 

เจ้าสำนักผู้นี้ก็แปรเปลี่ยนไปเล็กน้อย  ดูเหมือนเขาจะผงะไปก่อนชั่วครู่  

จากนัน้กร็ูส้กึเหลอืเชือ่นดิหนอ่ย ฉนิเยว่เ์หมยีนสงสยัปฏกิริยิาของสหายสนทิ 

เหลือแสน แต่ก่อนที่เขาจะเบนสายตาไปมองร่างกายของเย่โย่ว พลันได้ยิน 

เสียงประหลาดใจของเหวินเหรินเหิง “...ศิษย์น้อง?”

ฉินเย่ว์เหมียน “...”

นึกไม่ถึงว่าเจ้ามีศิษย์น้องด้วย!

ฉินเย่ว์เหมียนเกือบจะสำลักน้ำลายตัวเอง เขารีบจิบชาดับความตกใจ 

ไปหนึ่งอึก

เย่โย่วตกตะลึงเช่นกัน จากนั้นจึงตระหนักได้ว่าเรื่องราวไม่น่าจะ 

ง่ายดายเช่นนั้น ไม่ต้องพูดถึงสิ่งอื่นใด ลำพังแค่เหวินเหรินเหิงที่เมื่อครู่ 

เงียบสนิทไปนาน มันก็แปลกพิลึกมากแล้ว

แต่สถานการณ์ยามนี้ไม่เหลือที่ว่างให้เขาได้ขบคิด เหวินเหรินเหิง 

มองเขาตรง  ๆ แม้จะพยายามรักษากิริยางามสง่าไว้อย่างเต็มที่ แต่ยังมี 

ร่องรอยของความตื่นเต้นในน้ำเสียงอย่างชัดเจน “เป็นศิษย์น้องจริง  ๆ  

หลายปีนี้เจ้าไปอยู่ที่ใด เจ้าไม่ได้โง่จริง ๆ ใช่หรือไม่ เจ้าดูโง่เขลาเบาปัญญา 

มากอ่น หลงัจากทีเ่จ้าหายไป ข้ายงัคดิว่าเจา้จะเคราะหร์า้ยมากกว่าเคราะห์ด ี

เสียอีก”

เย่โย่ว “...”

ฉินเย่ว์เหมียน “...”

คำพูดประโยคนี้ฟังดูแย่อยู่นะ

เย่โย่วทำหน้าบูดบึ้งโดยไม่ปริปาก พยายามแยกแยะสิ่งที่ได้ยิน
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หลังจากเขาเพิ่งรู้เบาะแสและกำลังครุ่นคิดอย่างลึกซึ้ง คนตรงหน้า 

ก็โยนคำถามมาอีกหลายประโยค

ครั้งนี้เหวินเหรินเหิงปรับอารมณ์ให้กลับมามีท่าทีของสุภาพบุรุษ 

ผู้สง่างามเรียบร้อยได้แล้ว แต่ยังอดจับมือของเย่โย่วไม่ได้ ความห่วงใย 

ในแววตาผสานกับความอ่อนโยนซึ่งอาจเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้น  

“ข้าตามหาเจ้ามาตลอดตั้งแต่เจ้าหายไป แต่ก็ไม่มีข่าวคราวเลย สิบปีนี้ 

เจ้าอยู่มาได้อย่างไร  ผู้ใดรักษาโรคให้  บาดเจ็บกะทันหันได้อย่างไร  

ผู้ใดทำร้ายเจ้า แล้วผู้ใดมอบป้ายหยกของข้าให้กับเจ้า”

ทันใดนั้นเย่โย่วที่ถูกเขากุมมือไว้ก็คิดจะชักมือกลับโดยไม่รู้ตัว

เหวินเหรินเหิงคลายมือจากเขาอย่างเห็นอกเห็นใจ แล้วมองไปทาง 

สหายสนิท “อาการบาดเจ็บของเขาเกิดจากโดนบางสิ่งลวกจนร้อนแดง 

เช่นนั้นหรือ”

ฉินเย่ว์เหมียนกล่าว “ใช่...ตอนที่ข้าเข้าประตูไปนั้น เขากำลังล้มอยู่ 

ข้างเตียง แล้วเสาคานที่ถูกไฟไหม้ก็ตกลงมากระแทกพอดี โชคดีที่ข้าดึงเขา 

ออกมาทันกาล จึงไม่ได้โดนลวกสาหัสเกินไป หากใช้ยาของหมอเทวดา 

จี่ทาหลาย ๆ ครั้งก็น่าจะหายขาดได้...”

ฉินเย่ว์เหมียนชะงัก “ไม่สิ ช้าก่อน เจ้าก็ไม่รู้ว่าเหตุใดป้ายหยก 

ของเจ้าถึงมาอยู่ที่ศิษย์น้องอย่างนั้นหรือ”

“ถูกต้อง ป้ายหยกหายไปเมื่อสองสามวันก่อน เจ้าก็รู้ ปกติแล้วข้า 

พกมันติดตัวไปด้วย ใครที่ฉกมันไปจากสายตาข้าได ้ ฝีมือย่อมไม่ธรรมดา”  

เหวินเหรินเหิงพันแถบผ้าให้เย่โย่วอีกครั้งขณะเอ่ย  เมื่อเห็นว่าอีกฝ่าย 

ยังเงียบและดูว่าง่ายอยู่บ้างจึงนึกสนุก ผูกผ้าเป็นทรงหูกระต่ายไว้บน 

หน้าผากของเขา

ฉินเย่ว์เหมียน “...”

เหวินเหรินเหิงมองไปที่เย่โย่วแล้วกล่าวช้า  ๆ “เหตุใดไม่พูดบ้าง  

เจ้าจำศิษย์พี่ไม่ได้หรือ”  เขาหยุดกึก  “หากเจ้าไม่อยากพูด  ศิษย์พี่จะ 

ไม่บังคับ แค่บอกมาว่าผู้ใดทำร้ายเจ้า ศิษย์พี่จะแก้แค้นให้เอง”

เมือ่คดิวา่คนทีเ่อาปา้ยหยกมาไดน้ัน้ไมใ่ชค่นธรรมดา กด็สูมเหตสุมผล 
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ยิ่งนัก เย่โย่วจึงดื่มชาอย่างใจเย็นแล้วรอให้อีกฝ่ายกล่าวต่อ ถ้าอย่างนั้น 

ข้า เป็นศิษย์น้องของเขาจริงหรือ  เย่ โย่วเหลือบตามองเขาแวบหนึ่ ง  

ก่อนจะถอนหายใจด้วยเสียงแผ่วเบา แม้ลังเลอยากจะเอื้อนเอ่ยบางอย่าง  

แต่กลับหยุดชะงักไป

ฉินเย่ว์เหมียนรีบเงี่ยหูฟังอย่างแทบรอไม่ไหว เขาอยากรู้ว่าเกิด 

อะไรขึ้น  ในท้ายที่สุดก็ได้ยินมนุษย์ผู้นี้กล่าวขึ้นว่า  “บังเอิญกระมัง  

ข้าก็ไม่รู้ จริงสิศิษย์พี่ ข้าชื่ออะไร แล้วผู้ใดเป็นอาจารย์ของเรา”

ฉินเย่ว์เหมียน “...”

เหวินเหรินเหิง “...”

เหวินเหรินเหิงมีปฏิกิริยาตอบสนองเป็นคนแรก  “เจ้าจำไม่ได้ 

อย่างนั้นหรือ”

“พอบาดเจ็บ ตื่นขึ้นมาก็ลืมจนหมด มีเบาะแสเดียวคือป้ายหยก 

เทา่นัน้” เยโ่ยว่ถามตอ่ “ศษิยพ์ีเ่หน็ปา้ยหยกครัง้สดุทา้ยเมือ่ใด แลว้พบใคร 

อีกหรือไม่”

เหวินเหรินเหิงขมวดคิ้ว  “ข้าก็คิดเรื่องนี้มานานแล้ว  แต่ไม่มี 

เงื่อนงำเลย”

เย่โย่วเงียบไปชั่วครู่ มองไปที่ข้ารับใช้ผู้ยืนอยู่นอกศาลา เขาสองจิต 

สองใจมิกล้าออกไป เมื่อรู้ว่าถึงเวลาเปลี่ยนยาแล้ว จึงก้มศีรษะบอกลา 

ทั้งสองคนในศาลา แล้วเดินออกไปทั้งที่ผูกหูกระต่ายเอาไว้

ข้าฉลาดถึงเพียงนี้ เคยโง่มาก่อนหลายปีจริงหรือ

เย่โย่วคิดหลงตัวเอง เขาเดินผ่านลานบ้านที่เม็ดฝนพลิ้วปลิวเข้ามา 

โดยไม่รีบร้อน ลอบสงสัยว่าหากนี่คือเรื่องจริง หาก...เหวินเหรินเหิงรู้ว่า 

เขาสูญเสียความทรงจำด้วยเหตุผลบางอย่าง และกำลังวางแผนหลอกเขา 

อยู่เล่า

เขาตดัสนิใจวา่จะคอ่ย ๆ ตรวจสอบอยา่งละเอยีด ถงึอยา่งไรความจรงิ 

ทีเ่ขาสญูเสยีความทรงจำไดเ้ปดิเผยไปแลว้ ตอ่ไปเขาจะถามสิง่ใดกย็อ่มทำได ้ 

แล้วค่อยตัดสินว่าคำตอบจริงหรือเท็จก็ยังไม่สาย
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ฉินเย่ว์เหมียนอยากจะทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งด้วยเช่นกัน จึงรอให้เย่โย่ว 

เดินจากไปก่อน แล้วค่อยถาม “เขาเป็นศิษย์น้องของเจ้าจริงหรือ”

เหวินเหรินเหิงยกยิ้มมุมปาก  แม้จะยังมีท่าทีสุภาพเหมือนเคย  

ทว่ากลับปรากฏความนัยลึกซึ้งแทรกซึมออกมาหลายส่วน ฉินเย่ว์เหมียน 

ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับเขา  ไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือลับหลังคนอื่น  

จึงเอาแต่ซักไซ้ไล่เลียงว่า  “ตกลงใช่หรือไม่...ไม่สิ  เจ้าก็ไม่รู้ เรื่องราว 

ของเขามาก่อน ที่เขาพูดน่าจะเป็นความจริง...”

ทันใดนั้นเขาพลันนึกถึงบางสิ่งขึ้นมาได้ จึงสูดหายใจเข้าลึก ๆ 

เมื่อลองเอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดดูสิว่าหากเขาสูญเสียความทรงจำ  

พอฟื้นขึ้นก็จะต้องถามชื่อเสียงเรียงนามอย่างร้อนรนจนทนไม่ไหวเป็นแน่  

ทั้งยังต้องถามว่าบ้านช่องอยู่ที่ไหน  และอื่น  ๆ  อีก  แต่คุณชายที่ได้รับ 

บาดเจ็บผู้นั้นอยู่ในปราสาทมานานกว่าครึ่งเดือนโดยไม่เผยพิรุธแม้แต่น้อย  

หลังจากได้รู้ว่าป้ายหยกเป็นของเหวินเหรินเหิง ยังทำราวกับว่าไม่มีสิ่งใด 

ผิดปกติ ฝืนเผชิญหน้ากับเหวินเหรินเหิงที่ดื่มชานานถึงสองถ้วย

เขาสุขุมเกินไปแล้ว!

ไม่เพียงแค่นั้น ในเวลาต่อมาคนผู้นี้ยังหลอกเหวินเหรินเหิงก่อน  

แล้วค่อยบอกความจริงเมื่อเห็นว่าเรื่องราวไม่ถูกต้อง ซึ่งดูเหมือนจะถอยให้ 

หนึ่งก้าว แต่หมากเกมนี้เป็นการถอยเพื่อรุก เพราะสถานการณ์เมื่อครู่นั้น  

หากเขาฝืนต่อไปก็ไม่ได้ประโยชน์

ฉินเย่ว์เหมียนอดพึมพำไม่ได้ “เขาเป็นใครกันแน่”

เหวินเหรินเหิงยังไม่เปลี่ยนสีหน้า “เป็นศิษย์น้องของข้า”

ฉินเย่ว์เหมียนอยากจะอาเจียนเป็นเลือด เมื่อเห็นอีกฝ่ายหยัดกาย 

ลุกขึ้นจึงถามว่า “จะไปไหน”

“สิบปีแล้ว”  เหวินเหรินเหิงก้าวออกจากศาลา  น้ำเสียงดูร่าเริง 

เล็กน้อย “ในที่สุดก็ได้พบกับศิษย์น้องอีกครา แน่นอนว่าข้าต้องแสดง 

ความห่วงใยเขาให้มากกว่านี้สักหน่อย”
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