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ถึงแม้เรื่อง  ฮวาปู๋ชี่ นางนี้ที่ฝากรัก  จะออกอากาศเป็นละครจนจบนานแล้ว  

แต่รับรองว่าแม่นางน้อยฮวาปู๋ชี่ฉบับนวนิยายสนุกไม่แพ้ละครค่ะ เรื่องราว 

มีความเข้มข้น นอกจากความรักชายหญิงแล้ว ยังมี เรื่องของยุทธภพ  

วิชายุทธ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ให้ความรู้สึกที่ต่างออกไปจากการอ่านนิยาย 

เรื่องอื่น  ๆ  ของสำนักพิมพ์แน่นอนค่ะ อ่านได้เรื่อย  ๆ  สบาย  ๆ รันทดนิด  ๆ  

เอาใจช่วยหน่อย ๆ ทั้งหมด 4 เล่มจบ ไม่สั้นไม่ยาว กำลังได้อรรถรส

 ขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านมีความสุขในการอ่านนะคะ

คำนำสำนักพิมพ์





“เขาเป็นเหลียนอีเค่อของข้า ท่านเป็นพี่ชายของข้า” 

ฮวาปู๋ชี่กล่าวถ้อยคำของเขาซ้ำอีกครั้ง 

นางผลักเขาออก พิงร่างกับเสาของระเบียงทางเดิน 

กล่าวอย่างสิ้นหวัง 

“ขอร้องท่าน ให้ข้าไปจากจวนอ๋องได้หรือไม่”

ทุกสิ่งล้วนเป็นโชคชะตา...นางไม่ได้รับความอบอุ่น

และความรักที่นางต้องการก็เป็นโชคชะตาของนาง! 

ริมฝีปากนางสั่นระริกพลางมองเฉินอวี้

ด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
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ถูกเลี้ยงดูโดยแม่สุนัข
1

ลมหายใจ  อบอุ่นและเปียกชื้นรินรดใบหน้า ตามมาด้วยกลิ่นอันยาก 

จะบรรยาย อวิ๋นหลางที่สลบไสลอยู่อดขมวดคิ้วไม่ได้ ขณะคิดจะตวาดว่า 

เป็นบ่าวคนใดไม่มีตามารบกวนฝันหวานของเขา กลับรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาฉับพลัน  

ระลึกได้ว่าหลังตนเองบาดเจ็บ ได้อาศัยสติสัมปชัญญะสุดท้ายลอบเข้าเรือน 

ของผู้อื่น หรือเป็นพวกมันไล่ตามมาทันแล้ว เขาเร่งรวบรวมพลังทั้งหมด 

ในร่าง ไม่คิดไตร่ตรองใด ๆ ก็สะบัดฝ่ามือออกไปหนึ่งที 

ครั้นได้ยินเสียงร้องน่าเวทนา อวิ๋นหลางถึงลืมตาขึ้นอย่างเชื่องช้า  

เห็นสุนัขขนสีเหลืองตัวหนึ่งที่ถูกเขาสังหารอยู่ไม่ไกลนัก เขาหายใจหอบ  

ในใจลอบก่นด่าว่าพยัคฆ์ร่วงสู่พื้นราบโดนสุนัขรังแก1

ขณะจะมองดูสภาพแวดล้อมรอบ ๆ พลันแว่วเสียงฝีเท้าแผ่วเบาย่ำบน 

พื้นหิมะจากเบื้องหลัง ทว่าน่าเสียดายที่เขาใช้พลังทั้งหมดแล้ว แค่จะหันศีรษะ 

ไปทางด้านหลังยังเจ็บปวดยิ่ง ดวงตาของอวิ๋นหลางเปี่ยมด้วยความเศร้าสลด 

และความคั่งแค้นแทบจะพ่นไฟออกมาได ้ เลือดที่กระอักออกจากปากอาบย้อม 

หิมะขาวสะอาดบนพื้นจนบาดตา

1 หมายถึง คนที่เคยมีตำแหน่งสูง หรือมีอำนาจลาภยศ ต้องกลายเป็นคนสามัญ 
ธรรมดา หรือถูกลดตำแหน่ง ทำให้ไม่มีคนยำเกรงหรือเกรงกลัว
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เขาพ่นประโยคหนึ่งอย่างยากลำบาก  “วันนี้นายท่านอย่างข้าต้อง 

จบชีวิตที่นี่ ถือเป็นเจตนารมณ์ของสวรรค์ บอกชื่อแซ่ของเจ้ามา!”

“อ๊า” เสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความเคืองแค้นดังมาจากเบื้องหลังเขา

อวิน๋หลางเบกิตากวา้ง รอใหผู้ม้าเยอืนใชฝ้า่มอืหรอืไมก่ก็ระบีค่รา่ชวีติเขา  

แต่ผู้ใดจะคิดว่าเงาร่างสีฟ้าอมเทานั่นกลับวิ่งผ่านร่างเขาไป แล้วฟุบหน้าลงบน 

ร่างสุนัขขี้เรื้อนขนสีเหลือง ร่ำไห้เสียงดัง “อาหวง! อาหวง! อาหวง!”

เห็นเด็กน้อยสวมเสื้อนวมสีฟ้าอมเทากอดสุนัขขี้เรื้อนตัวนั้นในอ้อมแขน  

อวิ๋นหลางค่อยตระหนักว่าผู้มาไม่ใช่ผู้ไล่ล่าตนจึงถอนหายใจโล่งอก ในหัวแว่ว 

เสียงวิ้ง ๆ แล้วหมดสติไปอีกครั้ง 

ฮวาปู๋ชี่กอดสุนัข เห็นอาหวงหลับตาแล้ว ในใจเจ็บปวดรวดร้าวยิ่ง  

ทำได้เพียงร่ำไห้จนหายใจแทบไม่ทัน

นางเป็นทารกที่ถูกทอดทิ้ง ขอทานฮวาจิ่วในตำบลเย่าหลิงเก็บนาง 

มาเลี้ยง

ว่ากันว่าบรรพบุรุษเก้ารุ่นของฮวาจิ่วล้วนแต่เป็นขอทาน ฮวาจิ่วพิการ 

ตั้งแต่ยังเยาว์  ล่วงถึงวัยชราก็ยังไม่มีบุตรชายบุตรสาวสืบทอดสกุลฮวา  

หลังเขาเก็บฮวาปู๋ชี่มาเลี้ยง ย่อมอดยิ้มเบิกบานไม่ได้ ทั้งถอนหายใจยาว  

ในที่สุดสกุลฮวาก็มีทายาทแล้ว เขาไม่ได้สืบทอดธรรมเนียมของสกุลฮวา  

จึงตั้งชื่อเด็กหญิงที่เก็บมาเลี้ยงส่ง ๆ  ว่าฮวาสือ แต่เมื่อคิดอย่างรอบคอบแล้ว  

ไม่สู้ตั้งชื่อทารกที่ถูกทอดทิ้งว่าฮวาปู๋ชี่ดีกว่า ที่ตั้งว่าปู๋ชี่2 เพื่อต้องการให้ 

อาชีพขอทานของสกุลฮวาได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

จะว่าไปก็แปลก ฮวาปู๋ชี่อายุหนึ่งขวบก็สามารถร้องเพลงเหลียนฮวาลั่ว3 

ได้แล้ว พออายุสองขวบก็รู้ว่าต้องแย้มยิ้มแบมือขอเงิน แต่ละคำที่เรียก 

ท่านลุงท่านป้าท่านน้าท่านอาออกเสียงชัดถ้อยชัดคำ ในดวงตาดำขลับยังคล้าย 

มีหยาดน้ำเอ่อคลอ ชวนให้คนเวทนาสงสาร

2 แปลว่า ไม่ทอดทิ้ง
3 ในอดีตเป็นบทงิ้วที่ร้องโดยขอทานตาบอด เนื้อหาส่วนใหญ่โน้มน้าวให้ผู้คนส่งเสริมคนดี  

ลงโทษคนชั่วร้าย และทำบุญทำทาน
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ฮวาจิ่วชื่นชมที่ฮวาปู๋ชี่มีพรสวรรค์ในการเป็นขอทานนับแต่ถือกำเนิด  

จึงถ่ายทอดวิชาความรู้การเป็นขอทานให้หมดสิ้น  ฮวาปู๋ชี่ เฉลียวฉลาด  

มากไหวพริบ ทั้งยังเรียนรู้การขโมยของได้อย่างรวดเร็ว บอกให้ร่ำไห้ก็ร่ำไห้  

บอกให้ยิ้มก็ยิ้ม ปากหวานราวกับเคลือบด้วยน้ำผึ้ง ฮวาจิ่ววางใจจนกล้านอน 

อาบแดดหาเหาอยู่ที่หัวสะพานอย่างเกียจคร้านนับแต่นั้นมา

เมื่อฮวาปู๋ชี่อายุห้าขวบ ช่วงหิมะตกหนักอันหาได้ยากยิ่งทำให้ฮวาจิ่ว 

หนาวตาย  นางได้แต่เอาเสื่อขาด  ๆ  มาปิดหน้าฮวาจิ่ว  กอดชามขอทาน 

ที่ฮวาจิ่วใช้มาตลอดชีวิตไว้ในอ้อมอก อาศัยโพรงสุนัขคลานเข้าเรือนของ 

หลิวเอ้อร์เหนียง

คราวนั้นสุนัขขนสีเหลืองเพิ่งได้เป็นแม่ ทว่าหลิวเอ้อร์เหนียงกลับ 

เอาลูกสุนัขที่เพิ่งคลอดไป ยามเห็นดวงตากลมโตดำขลับของฮวาปู๋ชี่บางที 

คงคลับคล้ายลูกของตนเอง ด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่ มันจึงรับเลี้ยง 

ฮวาปู๋ชี่ไว้

หลังหิมะหยุดตก หลิวเอ้อร์เหนียงถึงพบว่าฮวาปู๋ชี่อยู่ในบ้านสุนัข  

นางเอาอาหารมาวางไว้หน้าบ้านของมัน ครั้นเห็นว่าสุนัขขนสีเหลืองไม่ได้ 

มุดออกมาจากบ้านดังปกติ หลิวเอ้อร์เหนียงประหลาดใจ ก้มลงดู แล้วต้อง 

ตื่นตะลึงทันใด

สุนัขขนสีเหลืองนอนอยู่ในบ้านอย่างเงียบเชียบ เผยให้เห็นท้องอบอุ่น  

ฮวาปู๋ชี่กำลังดูดนมของมัน

หลิวเอ้อร์เหนียงผงะถอยหลังหลายก้าว  จากนั้นยกกระโปรงขึ้น  

วิ่งไปที่ลานด้านหน้าร้องเรียกสามีให้มาดูเรื่องประหลาด เมื่อพวกเขามาถึง 

ลานหลังเรือนจึงเห็นฉากอันอบอุ่น

แสงอาทิตย์สาดส่องต้องหิมะบนพื้นทอประกายสีเหลืองอ่อนจาง  

หนึ่งคนหนึ่งสุนัขกินอาหารในชามสุนัขอย่างสงบสุข

สุนัขขนสีเหลืองกินไม่กี่คำก็ขยับถอยไปอีกด้าน  จ้องฮวาปู๋ชี่อย่าง 

อ่อนโยน ฮวาปู๋ชี่ไม่ได้กินจนหมด กลับยกชามไปวางตรงหน้าสุนัขขนสีเหลือง  

นางลูบขนมันเบา ๆ ใบหน้าเย็นจนขึ้นสีเรื่อค่อย ๆ เผยรอยยิ้มหวาน
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หลิวเอ้อร์เหนียงเช็ดน้ำตา คนจะสู้สุนัขไม่ได้เชียวหรือ นางดึงสามี 

เดินจากไป ยินยอมให้ฮวาปู๋ชี่อยู่ในบ้านของอาหวง

อาหวงเลี้ยงดูฮวาปู๋ชี่ด้วยน้ำนมของมันและอาหารสุนัขจนนางอิ่ม  

ร่างกายอบอุ่น บ้านสุนัขยังช่วยกันพายุหิมะ ช่วยให้ฮวาปู๋ชี่มีชีวิตรอดผ่าน 

ฤดูหนาวที่หนาวเหน็บไปได้

ฮวาปู๋ชี่เข้าใจว่าผู้คนล้วนมีทั้งด้านเย็นชาและมีน้ำใจ จึงไม่เคยเดิน 

เข้าออกประตูใหญ่ เพียงแต่มุดโพรงสุนัขลอด ถ้าขออาหารมาได้ก็ไม่เคยลืม 

แบ่งส่วนหนึ่งให้อาหวง ทุกวันยังเติมน้ำสะอาดใส่ถังในเรือนหลิวเอ้อร์เหนียง 

จนเต็ม ทั้งที่ยามนั้นนางเป็นเพียงขอทานอายุยังไม่ถึงหกขวบ

เรื่องนี้เล่าลือออกไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนทั่วตำบลเย่าหลิงต่างรู้เรื่อง 

แปลกประหลาดนี้ พากันชื่นชมสุนัขขนสีเหลืองเรือนหลิวเอ้อร์เหนียงว่า 

มีเมตตา และชื่นชมฮวาปู๋ชี่ แม้อายุยังน้อยกลับรู้จักทดแทนบุญคุณ

ยามฤดูวสันต์มาเยือน ชีวิตของฮวาปู๋ชี่เป็นดั่งกิ่งไม้แห้งที่แตกหน่ออ่อน  

ระเบิดพลังชีวิตใหม่ออกมา

หลังฮูหยินผู้เฒ่าหลินของหมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์ผู้นับถือพุทธศาสนา 

ได้ยินเรื่องประหลาดว่ามีคนดื่มนมสุนัขเพื่อเอาชีวิตรอด ก็สั่งให้คนไปพา 

ฮวาปู๋ชี่มา พอล้างหน้าจนสะอาด เห็นดวงหน้างดงาม นัยน์ตาดำขลับฉายแวว 

ฉลาดเฉลียว ไหนจะปากเล็ก  ๆ  ช่างจำนรรจาเอ่ยแต่คำหวานหู ทุกคราว 

ยามเรียกฮูหยินผู้เฒ่าพาให้นางเบิกบานใจ ฮูหยินผู้เฒ่าหลินพยักหน้าพึงใจ  

ให้ฮวาปู๋ชี่เป็นสาวใช้รดน้ำสวนผักในสวนหลังเรือนของครอบครัวสกุลหลิน  

ถือเป็นการรับเลี้ยงนาง

หลังอาศัยในสวนผักของสกุลหลิน ฮวาปู๋ชี่ได้รับอนุญาตจากฮูหยินผู้เฒ่า 

ให้ไปจุดธูป เผากระดาษเงินกระดาษทองที่หลุมศพของฮวาจิ่ว

ป่าเขาลำเนาไพรแตกกิ่งก้านสาขา แต้มเติมสีเขียวขจีดังหยก ทั้งมอบ 

ความรู้สึกสดชื่นให้ผู้คน สายลมเย็นโชยเพียงแผ่ว แสงแดดอ่อนรางเลือน 

สาดส่อง แม้ในยามรัตติกาลสุสานก็ยังไม่น่าพรั่นพรึง มีเพียงความเงียบสงัด
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สายลมหอบเถ้ากระดาษเงินกระดาษทองปลิวกระจัดกระจาย ฮวาปู๋ชี่ 

นั่งหน้าหลุมศพ เหม่อมองตามเศษเถ้าที่ลอยหายไปอย่างทึ่มทื่อ นางกอด 

อาหวงพลางพึมพำกับตนเอง หากผู้อื่นได้ยินเข้าคงจุดไฟเผานางเป็นแน่

ฮวาปู๋ชี่พูดไปพลางเช็ดน้ำตาไปพลาง พอเช็ดน้ำตาจนแห้งแล้วนาง 

ค่อยเอ่ยกับสุนัขขี้เรื้อนว่า “ในยุคโบราณนี่ขาดแคลนสิ่งใด ก็ผู้มีความสามารถ 

อย่างไรเล่า! การเป็นสาวใช้ถือเป็นงานอย่างหนึ่ง แม้ไม่ได้เป็นเจ้านายตนเอง 

อีกต่อไป ทว่าใต้ต้นไม้ใหญ่ย่อมมีร่มเงามากมาย จะกอดขา4 ทั้งทีต้องกอด 

ขาใหญ่  ๆ  สักหน่อย ข้ารู้สึกว่าคฤหาสน์สกุลหลินนี้ไม่เลว เจ้าคิดว่าอย่างไร”

อาหวงถูหัวกับร่ างของนางอย่างสนิทสนม  ฮวาปู๋ชี่คลี่ยิ้ม  “ไป  

จะพาเจ้าไปดูทางเข้า อย่าเห็นว่าคฤหาสน์สกุลหลินกว้างขวาง แต่สวนผัก 

กลับอยู่ติดกำแพง ที่กำแพงมีโพรงสุนัขลอดใหญ่มาก เจ้ามาหาข้าได้ไม่มี 

ปัญหา ผู้ใดมีน้ำนมเลี้ยงดูย่อมต้องเรียกผู้นั้นว่าแม ่ หลังจากนี้ข้าจะเลี้ยงดูเจ้า 

ให้กินดีอยู่ดี!”

อาหวงผูกพันกับฮวาปู๋ ชี่  กอปรกับคฤหาสน์สกุลหลินมีอาหาร 

อุดมสมบูรณ์  จึงย้ ายมาอยู่หลั งสวนผักของสกุลหลิน  ไม่กลับเรือน 

สกุลหลิวอีก หลิวเอ้อร์เหนียงทำได้เพียงทอดถอนใจ กล่าวว่า “ฝนจะตก  

สุนัขต้องการคนรัก5 ปล่อยมันไปเถิด!”

นับแต่นั้นอาหวงกับฮวาปู๋ชี่ก็อาศัยอยู่ที่สวนผักของคฤหาสน์สกุลหลิน 

ด้วยกัน

ฮูหยินผู้เฒ่าหลินกล่าวอมิตาภพุทธค่อยเอ่ยวาจา “มิอาจให้ปู๋ชี่กับ 

แม่สุนัขของนางแยกจากกัน!”

ทุกคนในคฤหาสน์สกุลหลินปิดปากหัวเราะกับคำว่าแม่สุนัข ต่อมา 

สั่งให้คนสร้างกระท่อมใกล้  ๆ  กำแพงที่มีโพรงสุนัขลอด  ให้ฮวาปู๋ชี่ได้อยู่ 

กับอาหวง

4 หมายถึง ประจบประแจง เลียแข้งเลียขา
5 หมายถึง เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ มาจากสำนวนที่ว่า ฝนจะตก คนจะแต่งงาน
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กล่าวว่าเป็นกระท่อม วางได้เพียงเตียงไม้หลังเล็กหนึ่งหลังกับโต๊ะไม้ 

อีกหนึ่งตัว ทว่าฮวาปู๋ชี่กลับยินดีปรีดายิ่ง นี่เป็นครั้งแรกหลังทะลุมิติที่นาง 

มีเรือนเป็นของตนเอง นางนอนกอดอาหวงบนเตียงที่แสนสบาย ไม่ทุกข์ 

ไม่ร้อน “ใหญ่กว่าบ้านสุนัขที่เรือนของหลิวเอ้อร์เหนียงเสียอีก”

อาหวงเห่าเป็นเชิงว่าเห็นด้วย กระโดดลงจากเตียงไปปัสสาวะรอบ 

กระท่อมเป็นวงกลม

ยังจะมีอันใดอีก ไม่มีการด่าทอ ไม่มีงานที่ทำไม่จบไม่สิ้น ไม่มีสัญญา 

ให้นางลงนามขายตัว มิหนำซ้ำยังมีสายตาอบอุ่นของอาหวงและร่างอ่อนนุ่ม 

ทำให้นางอบอุ่น แม้คุณชายคุณหนูสกุลหลินจะเคยชี้ให้สหายดู บอกว่า 

นางถูกเลี้ยงดูโดยแม่สุนัข ฮวาปู๋ชี่ก็ยอบกายคารวะดังปกติ

ยามที่นางเพิ่งมาถึงคฤหาสน์สกุลหลินมักนั่งเก้าอี้ตัวเล็กแหงนหน้าดู 

ดวงดาว ครุ่นคิดว่าได้เกิดในร่างทารกที่ถูกทอดทิ้งพร้อมกับความทรงจำ 

ในภพก่อน เช่นนี้ถือว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่ มองจนปวดเมื่อยคอ 

ก็ยังคิดไม่ออก ฮวาปู๋ชี่ปิดปากหาว พูดกับอาหวงว่า “ถือว่าโชคดีกระมัง  

ชั่วดีอย่างไรข้าก็มีชีวิตมาแล้วสองชาติภพ  ท่านอาเก้า6 เรียกข้าว่าฮวาปู๋ชี่  

ยามนี้ข้าไม่รังเกียจที่เกิดมาเป็นขอทาน มิหนำซ้ำยังมีเจ้าเป็นแม่สุนัขด้วย  

ไปนอนกันเถิด!”

เจ็ดปีผ่านไปอย่างสงบสุข อาหวงกลายเป็นสุนัขขี้เรื้อนแสนเกียจคร้าน 

ตัวหนึ่ง ฮวาปู๋ชี่กลายเป็นสาวใช้มือไม้คล่องแคล่วทำงานทั่วไปในสวนผัก 

ของคฤหาสน์สกุลหลิน

เวลานี้ร่างของอาหวงสุนัขขี้เรื้อนที่นางกอดอยู่ค่อย  ๆ  เย็นลง ฮวาปู๋ชี่รู้สึก 

ราวกับถูกมีดกรีดเฉือนดวงใจออกไป ความอบอุ่นของอาหวง เรื่องราวในอดีต  

การไร้ที่พึ่งพิงในภพนี้เริ่มผุดพรายในห้วงความคิด ฮวาปู๋ชี่ยิ่งร่ำไห้ปิ่มว่า 

จะขาดใจ

6 คำว่า “จิ่ว” จากชื่อฮวาจิ่ว แปลว่า เก้า
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สวนผักอยู่ในที่ลับตาคน ยามเหมันตฤดูเต็มไปด้วยน้ำค้างแข็งและ 

หิมะอันหนาวเหน็บ ต่อให้เป็นพวกบ่าวรับใช้ก็ยังซุกตัวอยู่แต่ในห้องอบอุ่น  

แม้สวนผักที่ เงียบสงบจะมีเสียงร่ำไห้ของฮวาปู๋ชี่สะท้อนไปมา แต่ไม่ทัน 

ดังลอดออกไปด้านนอกก็ถูกลมพัดหายไปเสียก่อน 

ฮวาปู๋ชี่เช็ดน้ำตา พลันนึกถึงฆาตกรที่สังหารอาหวง ความคิดอยาก 

สังหารอีกฝ่ายผุดขึ้นมาทันใด ครั้นเหลียวกลับไปมอง พบว่าร่างกายของ 

เด็กหนุ่มที่สังหารอาหวงชุ่มโชกไปด้วยโลหิต นอนสลบไสลไม่ได้สติบน 

พื้นหิมะ

นางกัดฟันกรอด แววตาเปี่ยมไปด้วยความชิงชัง เด็กหนุ่มที่ได้รับ 

บาดเจ็บจนหมดสติคนหนึ่งมีอันใดให้กลัว มิสู้สังหารเขาเพื่อแก้แค้นให้อาหวง  

เช่นนี้ย่อมไม่มีคนสงสัยนาง ฮวาปู๋ชี่ถือไม้กระบองเดินเข้าไปพร้อมความคิด 

สังหารคน หากเมื่อเห็นใบหน้าซีดขาวของอวิ๋นหลาง ในใจกลับรู้สึกพรั่นพรึง

เงื้อไม้กระบองขึ้นหลายครา สุดท้ายกลับไม่ได้ฟาดลงไป ถึงอย่างไร 

เขาก็เป็นเพียงเด็กหนุ่มอายุสิบห้าสิบหก ทั้งยังเป็นชีวิตคนคนหนึ่ง ฮวาปู๋ชี่ 

ได้แต่ทิ้งไม้กระบองลงอย่างอ่อนแรง มองสุนัขขี้เรื้อน กล่าวอย่างปวดใจว่า  

“อาหวง ต่างพูดกันว่าตีสุนัขก็ต้องดูเจ้าของ ถ้าเจ้าป้อนนมให้คุณหนูสี่กิน  

ก็คงไม่มีผู้ใดกล้าแตะต้องเจ้าแม้แต่ขนเส้นเดียว ข้ามือไม้อ่อนมิกล้าสังหารคน  

มิอาจแก้แค้นให้เจ้าได้ เจ้าอย่าตำหนิข้าเลย!”

นางมิอาจลงมือ แต่ก็ไม่ยินดีจะช่วยเขา จึงถ่มน้ำลายลงพื้น ก่นด่า 

หัวขโมยอย่างเกรี้ยวกราด ก่อนอุ้มสุนัขขี้เรื้อนไปหาที่ฝังศพ 

หิมะที่โปรยปรายลงมาอย่างหนักฝังกลบรอยโลหิตบนพื้นช้า ๆ บริเวณ 

ที่อวิ๋นหลางนอนอยู่จึงคล้ายกองหิมะที่สูงขึ้นมาเล็กน้อย

ฮวาปู๋ชี่กลับจากการฝังอาหวง นภาก็มืดแล้ว ภายในสวนผักเงียบสงัด  

แสงจันทร์เย็นเยียบสาดประกายบนพื้นหิมะขาวโพลน นางยืนนิ่งไม่ไหวติง  

ก้มลงมองเงามืดใต้แสงจันทร์เบื้องหลัง เมื่อปราศจากเงาของอาหวงกับ 

ความรักของมัน ความเหงาก็ปรากฏชัด นับแต่วันนี้นางต้องอยู่เพียงลำพัง 

ในโลกใบนี้



8

ฮวาปู๋ชี่ นางนี้ที่ฝากรัก เล่ม 1

ไม่ว่ า เกิดอันใดขึ้น  ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป  ฮวาปู๋ ชี่ เช็ดน้ ำตา  

เค้นรอยยิ้มปลอบใจตนเอง นางกอดอกเดินเข้ากระท่อม เพิ่งเดินได้สองก้าว 

ก็สะดุดเข้ากับร่างของอวิ๋นหลางที่ถูกหิมะปกคลุมจนล้มลงกับพื้น  เขายัง 

ไม่จากไปอีกหรือ  หรือเสียชีวิตแล้ว  ฮวาปู๋ชี่ใช้ไม้กระบองค่อย  ๆ  สะกิด 

อวิ๋นหลาง ทว่าไม่มีการตอบสนอง หรือตายแล้วจริง  ๆ นางใช้ไม้กระบอง 

ปัดหิมะบนตัวของอวิ๋นหลางออก เผยให้เห็นใบหน้าซีดเผือด

มุมปากของเขายังเหลือคราบเลือดแห้งกรัง ใบหน้าขาวราวกับหิมะ 

บนพื้นส่งให้คิ้วยิ่งดำเข้มดุจน้ำหมึก โลหิตบนร่างจับตัวกลายเป็นสีม่วงดำ  

วันรุ่งขึ้นคงแข็งตาย ความแค้นของอาหวงย่อมถือว่าได้รับการชำระแล้ว

ภายในสวนผักใหญ่โตกลับมีคนกลายเป็นศพหน้ากระท่อมสุนัข 

ของนาง เพียงแค่คิดฮวาปู๋ชี่ก็ขนลุกเกรียว

ยามนั้นเอง อวิ๋นหลางบนพื้นเริ่มขยับตัว ทำฮวาปู๋ชี่แตกตื่น หวีดร้อง 

โดยไม่รู้ตัว

อวิ๋นหลางได้ยินเสียงดังก็ไม่ใส่ใจกับความเจ็บปวดที่แผ่นหลัง กระโดด 

พรวดขึ้นจากพื้น ใช้มือตะครุบปิดปากของฮวาปู๋ชี่ กดนางลงกับพื้นหิมะ  

หายใจหอบพลางขู่ “ถ้าขืนยังตะโกนอีก ข้าจะสังหารเจ้า!”

ฮวาปู๋ชี่ตัวสั่นระริกด้วยความโกรธ เขายังไม่หนาวตายอีกหรือ! เหตุใด 

เขาจึงดวงแข็งเช่นนี้ นึกถึงความโชคร้ายของอาหวง นางเต็มไปด้วยความ 

สังเวชใจ ยิ่งกว่านั้นอวิ๋นหลางยังกดนางจมพื้นหิมะจนขยับเขยื้อนไม่ได้  

เหตุใดก่อนหน้านี้นางไม่เป็นฝ่ายชิงลงมือก่อน ต่อให้ไม่สังหารเขาก็จับเขามัด 

ได้นี่นา! ฮวาปู๋ชี่เสียใจสุดซึ้ง ยามนี้ทำได้เพียงเบิกตากว้าง จดจำท่าทาง 

ดุร้ายของเด็กหนุ่มผู้นี้ไว้ พยายามพยักหน้าเป็นเชิงว่าเข้าใจแล้ว

หยดน้ำในยามเหมันต์เมื่อถูกความเย็นยังกลายเป็นน้ำแข็ง สำมะหา 

อะไรกับบาดแผลฉกรรจ์จากกระบี่ โลหิตที่บาดแผลย่อมแข็งตัวและหยุดไหล 

โดยปริยาย หาไม่อวิ๋นหลางคงเสียเลือดมากจนตายไปนานแล้ว ต่อให้นอน 

บนพื้นหิมะ ทว่าเขาหมดสติเพียงครึ่งเดียว อีกครึ่งกำลังฟื้นฟูพละกำลัง  

ไม้กระบองของฮวาปู๋ชี่ปลุกเขา พอได้ยินเสียงนางหวีดร้อง เขารีบรวบรวม 
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เรี่ยวแรงลุกขึ้นคว้าตัวฮวาปู๋ชี่ พลางแยกเขี้ยวเพราะความเจ็บปวดเนื่องจาก 

บาดแผลที่แผ่นหลังปริออก 

อวิ๋นหลางหอบหายใจ  พบว่าคนเบื้องล่างเป็นเพียงเด็กหญิงอายุ 

สิบสองสิบสามเท่านั้น เขาผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอก เลื่อนมือมากุมลำคอ 

ของนางเบา  ๆ ฮวาปู๋ชี่ผอมแห้งราวถั่วงอก เพียงมือเขาข้างเดียวก็หักคอนาง 

ได้แล้ว อวิ๋นหลางได้แต่ขบขันกับความตื่นตระหนกของตนเอง พอเห็นดวงตา 

ดำขลับของฮวาปู๋ชี่เผยแววหวาดหวั่น จึงผ่อนแรงลงเล็กน้อย

เขาถามเสียงต่ำ “ที่นี่คือที่ใด”

มือของฮวาปู๋ชี่ยันหน้าอกของอวิ๋นหลางไว้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด  

สายตาที่จ้องมองกลับฉายแววหงุดหงิด ต่อให้ในใจแค้นเคืองเพียงใด ยามนี้ 

ได้แต่ยอมรับชะตากรรม ตอบเขาเสียงแผ่วเบา “คฤหาสน์สกุลหลิน!”

“คฤหาสน์สกุลหลินของหมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นรึ”

ฮวาปู๋ชี่พยักหน้า

อวิ๋นหลางโอดครวญในใจ  วิ่งมาครึ่งค่อนวัน  เหตุใดยังวนอยู่ที่ 

คฤหาสน์สกุลหลิน เขามองไปรอบ  ๆ  ค่อยค้นพบอย่างน่ายินดีว่าที่นี่ เป็น 

สวนผักที่ค่อนข้างกว้างขวางและเปิดโล่ง มีกระท่อมตั้งอยู่โดดเดี่ยว ต่อให้ 

ฮวาปู๋ชี่ร้องตะโกน  เขายังมั่นใจว่าจะทำให้นางตะโกนครั้งที่สองไม่ได้แน่  

อวิ๋นหลางสูดลมหายใจ กำแขนของฮวาปู๋ชี่แน่น ใช้กระบี่พยุงกายที่แทบ 

ทรงตัวไม่อยู่ลุกขึ้น “เข้าไป!” อวิ๋นหลางตวาดเสียงต่ำพลางสังเกตกระท่อม 

ตรงหน้า

ในใจของฮวาปู๋ชี่ทักทายบรรพบุรุษสิบแปดรุ่นของเขา อดทนต่อความ 

เจ็บปวดที่แขน พยุงอวิ๋นหลางเข้ากระท่อม

ภายในกระท่อมเรียบง่ายและคับแคบ มีเพียงเตียงหนึ่งหลังกับโต๊ะ 

หนึ่งตัว อวิ๋นหลางนั่งบนเตียง ฉวยโอกาสหยิบกาน้ำชาบนโต๊ะขึ้นมาเขย่า  

พบว่ามีน้ำอยู่ก็อดดีใจไม่ได้ แหงนหน้าดื่มรวดเดียวหมด

อาการบาดเจ็บที่แผ่นหลังต้องมีผ้าพันไว้จึงจะใช้ได้ อวิ๋นหลางเห็น 

ฮวาปู๋ชี่ขดตัวอยู่ข้างผนังท่าทางน่าสงสาร อดกล่าวเสียงอ่อนไม่ได้ “เด็กน้อย  
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เจ้าพันแผลให้ข้าที แล้วข้าจะไม่สังหารเจ้า!”

ฮวาปู๋ชี่ปรารถนาอย่างยิ่งให้บาดแผลของเขาสาหัสจนมิอาจเยียวยา 

และเสียชีวิต นางถ่วงเวลาด้วยการขยับตัวอย่างเชื่องช้า สีหน้าหวาดกลัว

“มานี่!”  อวิ๋นหลางตะคอกเสียงต่ำ  บีบถ้วยน้ำชาในมือจนแหลก 

ละเอียด

เขาออกแรงที่มือ หากสายตาจับจ้องลำคอของฮวาปู๋ชี่ราวกับบอกนางว่า  

ถ้าสิ่งที่บีบเมื่อครู่เป็นลำคอของนาง ชีวิตของนางก็ไม่เหลือแล้ว 

ฮวาปู๋ชี่เหลียวมองหน้าประตูอย่างอดไม่ได้

อวิ๋นหลางมองนาง กล่าวอย่างเย็นชา “ข้ารับรองว่าเจ้าจะถูกสังหาร 

ก่อนวิ่งออกไป  ยายหนูไร้ เดียงสา  ถ้าอยากให้นายท่านอย่างข้าฝังเจ้า  

เจ้าก็ตะโกนเถิด!”

“อย่าสังหารข้า! ข้าไม่ตะโกนแล้ว!” คราวนี้น้ำเสียงของฮวาปู๋ชี่สั่นเครือ 

แล้วจริง  ๆ  นางหันหลังกลับ  แข้งขาอ่อนแรงจนขยับไม่ได้  หวาดกลัว 

จนดวงตาเริ่มมีละอองน้ำใส ก่อนค่อย ๆ ร่วงพรูลงมาในที่สุด

ภายในกระท่อมไร้แสงไฟ มีเพียงแสงสะท้อนจากหิมะที่ส่องผ่านทาง 

หน้าต่างกระดาษเข้ามาเล็กน้อยเท่านั้น อวิ๋นหลางเหม่อมองฮวาปู๋ชี่ราวกับ 

สูญเสียวิญญาณบางส่วน  เขารู้สึกว่านางช่างน่าสงสารเหมือนลูกสุนัข  

หากไม่ใช่ เพราะตกอยู่ ในสถานการณ์คับขันอันตราย อวิ๋นหลางเชื่อว่า  

เขาไม่มีทางทำให้แม่นางน้อยเช่นนี้ต้องตกใจกลัว  เขากล่าวเสียงอ่อน  

“อย่างน้อยเจ้าช่วยข้า ข้าย่อมไม่มีทางสังหารเจ้า เพียงรบกวนเจ้าช่วยพันแผล 

ให้ข้าสักหน่อย ข้าจะรีบจากไปโดยเร็วที่สุด ไม่นำเรื่องเดือดร้อนมาให้เจ้า”

ฮวาปู๋ชี่ขยับไปหน้าเตียงอย่างเชื่องช้า มองร่างอวิ๋นหลางที่เต็มไปด้วย 

เลือดอย่างโง่งม ไม่รู้จะเริ่มลงมือจากที่ใดดี

อวิ๋นหลางถอดเสื้อออกอย่างสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงเพราะบาดแผลบนหลัง 

แห้งกรังติดเสื้อ  ขยับตัวเพียงเล็กน้อยก็นำมาซึ่งความเจ็บปวดอย่างยิ่ง  

เขาขมวดคิ้วบอกเสียงต่ำ “ฉีกผ้าปูที่นอนแล้วเอามาพันแผล!”

ฮวาปู๋ชี่จับผ้าปูที่นอน  หวนนึกถึงเมื่อคืนที่ยังได้นอนกอดอาหวง  



11

จวงจวง

โทสะในใจพลันพลุ่งขึ้นมาอีกรอบ เสียงฉีกขาดของผ้าปูที่นอนราวกับคมมีด 

ที่แทงทะลุหัวใจของนางอย่างรุนแรง นางพันผ้าให้อวิ๋นหลางเงียบ  ๆ น้ำตา 

ร่วงริน เพราะภายในห้องนี้ไร้เงาของอาหวงแล้ว

หลังพันแผลเสร็จ อวิ๋นหลางลองขยับดู พบว่าสบายตัวขึ้นไม่น้อย  

เขาหิวและอ่อนเพลียจึงอยากกินอาหารสักเล็กน้อยเพื่อฟื้นฟูพละกำลัง  

จะได้รีบจากไปให้เร็วที่สุด พอเห็นฮวาปู๋ชี่หลั่งน้ำตาไม่หยุด ถึงเพิ่งรำลึกได้ว่า 

ตนเองข่มขู่เด็กหญิงอายุสิบสองสิบสามคนหนึ่ง อดละอายใจไม่ได้ ทว่า 

สถานการณ์คับขันเช่นนี้เขาได้แต่แกล้งทำเป็นดุร้ายน่ากลัว จ้องฮวาปู๋ชี่เขม็ง  

ถามว่า “ที่นี่มีของกินหรือไม่!”

หัวใจของฮวาปู๋ชี่กระตุกวูบ หลุบตาลงแล้วตอบ “นอกเรือนมีหัวไชเท้า  

ข้าจะไปเอามาให้”

ท่าทางของนางยามนี้ดูใสซื่อและน่าสงสาร ทั้งสวนผักเป็นที่กว้างโล่ง  

อวิ๋นหลางจึงไม่ติดใจอันใด เพียงตอบรับพร้อมหายใจหนัก ๆ “ได้”

เห็นเขาพยักหน้า  ฮวาปู๋ชี่ค่อยเดินออกไป  พอเดินถึงหน้าประตู  

นางหันหน้ามาเห็นอวิ๋นหลางหลับตาพักผ่อน มือดึงประตูปิดฉับและลงกลอน 

อย่างรวดเร็ว จากนั้นหยิบกระทะกับตะหลิวข้างกระท่อมขึ้นมาเคาะ อ้าปาก 

ตะโกนลั่น “ผู้ใดก็ได้! จับหัวขโมย! มีหัวขโมย! เกิดไฟไหม้...”

อวิ๋นหลางได้ยินทั้งเสียงลงกลอนประตูและเสียงร้องตะโกนของฮวาปู๋ชี่  

ลอบด่ายายเด็กหน้าเหม็นว่าเล่นงิ้วได้ดีนัก! เขายกกระบี่ขึ้นแล้วพุ่งออกทาง 

หน้าต่าง

หน้าต่างถูกกระแทกจนพัง จากนั้นอวิ๋นหลางก็กระโดดออกมา

ฮวาปู๋ชี่หันขวับกลับไปมองตามเสียง สบกับดวงตาเยียบเย็นคู่หนึ่ง 

ซึ่งจับจ้องนางท่ามกลางประกายหิมะ ในใจแตกตื่น โยนกระทะทิ้งโครม  

รีบวิ่งไปทางด้านหลังสวนผัก อ้าปากส่งเสียงดังกว่าเดิม

“ยายเด็กหน้าเหม็น กล้าหักหลังนายท่านอย่างข้า!” อวิ๋นหลางคำราม 

เสียงลอดไรฟัน

เสียงของนางกระจ่างใส กังวานก้องท่ามกลางราตรีอันมืดมิด หมู่ตึก 
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โอสถศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สถานที่ธรรมดา วิชาแพทย์ที่สืบทอดของสกุลหลินช่วย 

รักษาคนในยุทธภพมากมาย ยังซื้อใจยอดฝีมือกลุ่มหนึ่งให้ดูแลรักษาความ 

ปลอดภัยของคฤหาสน์ด้วย ไกลออกไปค่อยเริ่มมีคนจุดไฟถือโคมวิ่งมา 

ที่สวน อวิ๋นหลางย่อมมิอาจไล่ตาม เพียงจ้องนางที่วิ่งรวดเร็วราวกระต่ายอย่าง 

แค้นเคือง ก่อนหันหลังเดินซวนเซไปที่กำแพง

กำแพงอิฐฝั่งสวนของคฤหาสน์สกุลหลินสูงอย่างน้อยสองจั้ง7 อวิ๋นหลาง 

สูดลมหายใจ หมายจะกระโดดข้ามกำแพง บาดแผลจากกระบี่ที่แผ่นหลัง 

ปริออกทันที ทำเอาเขาเจ็บจนต้องมุ่นคิ้ว ตามปกติความสูงระดับนี้ไม่ใช่ 

เรื่องยากสำหรับเขา หากเวลานี้เขามีเพียงใจแต่ไร้เรี่ยวแรง ยามที่ได้รับ 

บาดเจ็บและหนีตายเขาใช้แรงเฮือกสุดท้ายกระโดดเข้ามา พอถึงยามนี้กลับ 

มิอาจกระโดดออกไปได้  มองแสงไฟนอกสวนเคลื่อนใกล้เข้ามาเรื่อย  ๆ   

อวิ๋นหลางเลื่อนสายตาลงเห็นโพรงสุนัขลอดข้างกำแพง จึงหลับตาก้มลงไป 

ฮวาปู๋ชี่วิ่งออกจากสวนอย่างรวดเร็ว ความคั่งแค้นอัดแน่นในอกพรั่งพร ู

ออกมา นางหวังว่าคนในหมู่ตึกจะจับอวิ๋นหลางได้และแก้แค้นให้อาหวง  

จังหวะที่นางหันกลับไปพลันพบว่าอวิ๋นหลางกำลังมุดโพรงสุนัขลอด เขาคิด 

จะหนีอย่างนั้นหรือ ฮวาปู๋ชี่ชะงักฝีเท้า ตะโกนเสียงดังลั่น “เจ้าหัวขโมย 

จะมุดโพรงสุนัขหนีแล้ว! เขามุดโพรงสุนัขแล้ว! เขามุดโพรงสุนัขแล้ว!”

เสียงใสกังวานก้องท่ามกลางความมืดลอยเข้าหูของอวิ๋นหลาง โทสะ 

เต็มใบหน้าหล่อเหลาที่ขาวซีด ประมุขน้อยแห่งป้อมเหินเมฆาที่น่าเกรงขาม 

ถึงกับมุดโพรงสุนัขเพื่อหนีเอาชีวิตรอด หากวันหน้ายายเด็กนี่จำได้แล้ว 

ปล่อยข่าวออกไป เขายังมีหน้ายืนอยู่ในยุทธภพอีกหรือ

ลูกผู้ชายยืดได้หดได้ แค้นครั้งนี้เขาต้องจัดการแน่! อวิ๋นหลางกัดฟัน 

กรอด ก้มมองโพรงสุนัขลอดที่มืดมิดใต้กำแพง แบกรับความเจ็บปวดจาก 

บาดแผล รวบรวมกำลังภายในตวาดเสียงเย็นเยียบ “ยายเด็กหน้าเหม็น!  

เจ้าตายแน่! นายน้อยอย่างข้าจะต้องกลับมาหาเจ้าแน่!”

7 หน่วยวัดความยาวของจีน 1 จั้งประมาณ 3.33 เมตร
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เสียงของเขาข้ามผ่านกำแพงเพียงแผ่วเบา ฮวาปู๋ชี่กลับรู้สึกคล้ายถูก 

อสนีบาต  ขาทั้งสองข้างอ่อนแรงวูบ  ล้มหัวทิ่มลงไปในกองหิมะ  ทำให้ 

ลิ้มรสหิมะเข้าไปเต็มปาก



14

พี่ชายเซียน
2

หมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์เป็นสกุลใหญ่มีหน้ามีตาอันดับหนึ่ง 
ของตำบลเย่าหลิง หมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นก่อนจึงค่อยมีตำบลเย่าหลิง 

ตามมา ผู้คนเกินกว่าครึ่งของตำบลล้วนพึ่งพาหมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์ในการ 

ดำรงชีวิต วิชาแพทย์ที่สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นของสกุลหลินถึงขนาดชุบชีวิตคนตาย 

ให้ฟื้นคืนชีพได้ ชื่อเสียงจึงระบือไปทั่วยุทธภพ คนท่องยุทธภพมีผู้ใดบ้าง 

ไม่โดนดาบ สหายยุทธภพได้รับบาดเจ็บทุกวัน แต่หากไม่ใช่ธุระใหญ่โต  

น้อยครั้งจะมารบกวนสกุลหลิน ขณะเดียวกันเมื่อหมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์ 

เกิดเรื่อง ผู้คนจำนวนมากพร้อมให้ความช่วยเหลือทันที  ช่วยให้พวกเขา 

มีทางหนีทีไล่มากขึ้น ทำให้คนสกุลหลินซาบซึ้งใจยิ่งนัก 

นึกไม่ถึงว่าจะมีโจรบุกเข้ามาในหมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์ นายท่านหลิน 

ผู้เป็นประมุขหมู่ตึกย่อมตกอกตกใจเป็นธรรมดา

ลำพังสุนัขตายตัวเดียว นายท่านหลินไม่มีทางเกิดโทสะ ยามข่าวจาก 

สวนผักมาถึง  นายท่านรองสกุลหลินผู้มีหน้าที่ดูแลสวนสมุนไพรบนเขา 

ได้ส่งคนมารายงานแล้วว่ามีหัวขโมยคนหนึ่งบุกเข้ามา เจ้าหัวขโมยผู้นั้นคิดจะ 

ขโมยยา ระหว่างต่อสู้กันอย่างชุลมุนยังหวิดทำลายยาไป๋ฮวาเหลิ่งเซียง1  

1 เป็นยาบำรุงเพื่อให้ดูอ่อนเยาว์
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ที่จะมอบให้บรรดาอนุภรรยาของข้าหลวงหวงเสียหาย ดวงตาของนายท่านหลิน 

พลันเบิกกว้าง แม้แต่หนวดเครารกครึ้มยังถูกลมพัดปลิวไสว

พร้อมกันนั้นแว่วเสียงว่าเจอหัวขโมยดังมาจากทางสวนผัก นายท่าน 

หลินรีบออกคำสั่งให้ผู้คุ้มกันแยกย้ายไปตามทางหลายสาย ห้ามหยุดการค้นหา 

จนกว่าจะเจอเจ้าหัวขโมย 

ยามที่ประมุขหมู่ตึกโมโห หมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์ย่อมวุ่นวายเละเทะ 

จนดูไม่ได้ ต้องเร่งระดมพล จัดแบ่งเส้นทาง จุดคบเพลิงออกตามจับหัวขโมย

ผู้คุ้มกันกลุ่มแรกที่ ไล่ตามมาจนถึงสวนผักซักถามฮวาปู๋ชี่ เพียง 

ไม่กี่ประโยคก็เร่งร้อนจากไป ทิ้งฮวาปู๋ชี่ให้เดินกลับไปกลับมาในกระท่อม 

เป็นครู่ ค่อยหยิบชามขอทานที่ฮวาจิ่วทิ้งไว้ขึ้นมา เก็บข้าวของอีกเล็กน้อย  

และห่อมันเทศจำนวนหนึ่ง หลบหนีออกจากหมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์ผ่านทาง 

โพรงสุนัข

ลำคอของนางยังรู้สึกถึงปลายนิ้วเย็นเฉียบของเจ้าหัวขโมยผู้นั้น  

ทั้งเสียงเยียบเย็นยังดังก้องในหู ฮวาปู๋ชี่คิดว่าหลบหนีไปก่อนย่อมดีกว่า 

รอให้คนกลับมาแก้แค้นที่หมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์ ถึงอย่างไรในสายตาของ 

คนหมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์ นางก็เป็นเพียงขอทานน้อยที่พึ่งใบบุญของคน 

สกุลหลินเพื่อให้มีชีวิตรอดเท่านั้น 

สายลมยามค่ำคืนที่มีหิมะโปรยปรายกรีดบาดราวคมมีด ฮวาปู๋ชี่ที่ ใช้ 

ผ้าพันหน้าพันคอมิดชิดซุกมือสองข้างในแขนเสื้อก็ยังทนไม่ไหว นางหนาวสั่น 

จนฟันกระทบกันกึก  ๆ รู้ดีว่าหากยังไม่รีบหาสถานที่ก่อไฟอบอุ่นร่างกาย  

วันพรุ่งก็ไม่ต้องพูดถึงแล้ว ยิ่งย้อนนึกไปถึงฮวาจิ่วที่หนาวตาย นางก็รีบเร่ง 

ฝีเท้ากระหืดกระหอบไปยังอารามเฉิงหวง หมายจะใช้เป็นสถานที่หลบพายุหิมะ 

ในค่ำนี้

ประตูอารามเก่าทรุดโทรมมีแสงสว่างลอดออกมาจนมองเห็นได้แต่ไกล  

ฮวาปู๋ชี่เกรงว่าเจ้าหัวขโมยผู้นั้นจะหนีมาหลบที่นี่ จึงลังเลครู่หนึ่ง ก่อนเดิน 

อ้อมไปหลังอาราม 
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นางเขย่งปลายเท้ามองผ่านหน้าต่างผุพัง พบว่ามีคุณชายอายุน้อย 

คนหนึ่งกับคนแต่งกายเหมือนเด็กรับใช้อีกคนก่อไฟย่างกระต่ายอยู่ น้ำลาย 

ของฮวาปู๋ชี่ไหลออกมาทันที

ฉับพลันคุณชายอายุน้อยผู้นั้นก็หันหน้ามา ฮวาปู๋ชี่หลบไม่ทัน สบตา 

เขาเข้า

คุณชายผู้นั้นตกตะลึง ฮวาปู๋ชี่กลับมองอย่างเคลิบเคลิ้ม

คุณชายผู้นี้อายุราวสิบแปดสิบเก้าปี คิดไม่ถึงว่าเขาจะงดงามยิ่งกว่า 

คุณหนูสี่ของคฤหาสน์สกุลหลินเสียอีก! 

ไม่เพียงเท่านั้น เสื้อคลุมของเขายังทำจากขนสุนัขจิ้งจอกสีขาวบริสุทธิ์  

ขับเน้นป้ายหยกสีเขียวสดดุจชิงไช่2 ในเหมันตฤดูที่ห้อยเอว กล่าวได้ว่า 

เป็นบุรุษที่มีเงินทั้งยังงดงามยิ่งกว่าสตรี เช่นนี้หมายความว่าอันใดน่ะหรือ  

หมายความว่าเขาเป็นปีศาจที่ล่อลวงสตรีทั้งแผ่นดินให้กระทำผิดน่ะสิ! ฮวาปู๋ชี ่

แทบจะเอาหัวโขกพื้นขอบคุณสวรรค์ที่เมตตาส่งคนงามมาเบื้องหน้า ผู้หญิง 

ที่ทะลุมิติมาอาจไม่งดงามและไม่มี เงิน  แต่นางจะต้องได้รับสิทธิพิ เศษ 

ที่ไม่เหมือนใคร ยามออกจากเรือนต้องพบบุรุษรูปงาม ทั้งบุรุษรูปงามนั้น 

จะต้องรักนางเพียงคนเดียว!

นางรีบเปิดห่อผ้า  หนุ่มรูปงามย่างกระต่าย  นางก็เตรียมมันเทศ 

สองสามหัว

“คุณชาย ในเมื่อหลบหิมะเหมือนกัน ขอยืมไฟสักหน่อยได้หรือไม่”

“แม่นาง ข้าไม่เคยกินของอร่อยแบบนี้มาก่อน นี่เป็นสิ่งใดหรือ”

“มันเทศ! นายน้อยผู้สูงศักดิ์จะเคยกินได้อย่างไร!”

ช่างเป็นบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติ ทั้งสามารถแสดงให้เห็นถึงความ 

โง่เขลาของคุณชายผู้ร่ำรวยกับนิสัยของเด็กสาวผู้ไม่มีเงิน! ฮวาปู๋ชี่จินตนาการ 

อย่างโง่งม รู้สึกราวกับตนเองได้ออกเรือนกับคนรวยและถือชามข้าวทองคำ 

เรียบร้อยแล้ว

2 ผักกวางตุ้ง
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จังหวะที่นางถือมันเทศหัวใหญ่ไว้แน่นและกำลังจะเริ่มแผนการเกี้ยวพา 

อย่างตื่นเต้น กลับเห็นกลุ่มคนถือคบเพลิงตรงมาทางอาราม จึงรีบหดศีรษะ 

ทันควัน

ม่อรั่วเฟยเห็นดวงตาดำขลับคู่นั้นจู่  ๆ  ก็หายวับไป อดหัวเราะไม่ได้  

พอดีกับหันหน้าไปเห็นผู้คุ้มกันของคฤหาสน์สกุลหลินถือคบเพลิงเข้ามา 

ในอาราม 

“มิทราบว่าคุณชายมาจากที่ใด เหตุใดจึงมาที่หมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์”  

หัวหน้าผู้คุ้มกันเห็นว่ามีคนอยู่ในอารามสองคน คนที่แต่งตัวคล้ายคุณชาย 

หน้าตาหล่อเหลายิ่ง ทั้งยังสวมเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกราคาแพง จึงไต่ถาม 

อย่างสุภาพ

“ข้าเป็นคนเมืองวั่งจิง มาทำธุระที่ตำบลเย่าหลิง เพราะโรงเตี๊ยมเต็ม 

หมดแล้ว จึงจำต้องอาศัยค้างแรมที่อารามหนึ่งคืน  ขอบังอาจถามพี่ชาย 

ว่ามีเรื่องใดหรือ” ม่อรั่วเฟยตอบ ยิ้มน้อย ๆ  

ฉับพลันนั้น  เด็กรับใช้ที่อยู่ด้ านข้างไอออกมา  ผู้คุ้มกันคนนั้น 

เหลียวมอง เห็นเด็กรับใช้อายุสิบห้าสิบหกปีนอนบนกองหญ้าแห้งคลับคล้าย 

ผู้ป่วย ผู้คุ้มกันอยู่ที่หมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์มานานย่อมมีประสบการณ์อยู่บ้าง  

ยามได้ยินเสียงไอก็แยกแยะได้ทันทีว่าเป็นอาการบาดเจ็บ  เขาหันหน้า 

ตะโกนทันควัน “เด็กรับใช้คนนี้ได้รับบาดเจ็บ!”

ได้ยินถ้อยคำนี้ ผู้คุ้มกันที่อยู่นอกอารามถือกระบี่บุกเข้ามา ยืนล้อม 

คนทั้งสองไว้

ม่อรั่วเฟยขมวดคิ้ว หากน้ำเสียงที่กล่าวยังอ่อนโยน “เด็กรับใช้ของ 

ข้าน้อยคนนี้ได้รับบาดเจ็บที่แผ่นหลัง พอดีกับหมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์อยู่ไม่ไกล  

จึงคิดว่าวันรุ่งขึ้นจะไปหาท่านหมอที่หมู่ตึก”

เจ้าหัวขโมยที่หนีไปอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเด็กรับใช้ผู้นี้ ทั้งฮวาปู๋ชี่ 

ยังบอกว่าขโมยได้รับบาดเจ็บที่แผ่นหลัง บรรดาผู้คุ้มกันไหนเลยจะยอม 

ฟังคำอธิบายของม่อรั่วเฟย ผู้คุ้มกันคนหนึ่งพลันตวาด “ไหนเลยจะมีเรื่อง 

บังเอิญเช่นนี้ได้ จะต้องเป็นเขาอย่างแน่นอน!”
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“ใช่  ไม่แน่ว่ าคนหนึ่ง เข้าไปขโมยยา  ส่วนอีกคนคอยสนับสนุน 

อยู่ข้างนอก!”

“มัดพวกเขากลับไปที่หมู่ตึก!”

ผู้คนเริ่มโหวกเหวกโวยวาย  ทั้งบางคนยังคิดจะชิงลงมือก่อนเพื่อ 

เป็นฝ่ายได้เปรียบ

ฮวาปู๋ชี่เห็นดอกไม้เพลิงดอกหนึ่งพุ่งขึ้นสู่นภาด้านหลังอาราม รู้ว่าเป็น 

การแจ้งข่าว อีกไม่นานจะต้องมีผู้คุ้มกันของสกุลหลินและยอดฝีมือจำนวนมาก 

มาที่นี่ นางหันมองหน้าผาสูงตระหง่านหลังอารามแล้วได้แต่ทอดถอนใจ  

ซวยแท้ ๆ คิดจะหนี แต่กลับถูกผู้คุ้มกันของคฤหาสน์สกุลหลินจับเสียได้

ในอารามปรากฏเสียงดังเคร้งคร้าง ฟังคล้ายเสียงกระบี่ร่วงตกพื้น  

ฮวาปู๋ชี่ไหนเลยจะมีแก่ใจอยู่ชมความครึกครื้นอีก นางฉวยจังหวะที่ด้านใน 

ชุลมุนวุ่นวาย ก้มตัวลง จรดปลายเท้าย่องออกจากอาราม

คนเราคราวอับโชคเพียงดื่มน้ำเย็นก็เสียวฟันแล้ว! นางเพิ่งออกมา 

ก็เจอพ่อบ้านหลิวของคฤหาสน์สกุลหลินเร่งร้อนมา ฮวาปู๋ชี่ฉุกคิดอย่างฉับไว  

ชี้ไปข้างใน เอ่ยเสียงดัง “พ่อบ้านหลิว เจ้าหัวขโมยที่ได้รับบาดเจ็บที่แผ่นหลัง 

อยู่ข้างในนั้น! เขายังมีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนเจ้าค่ะ!”

นางตะโกนด้วยแรงทั้งหมดที่มี ลมเย็นจึงพัดกรูเข้าปากทำให้ต้อง 

ก้มลงไอ พ่อบ้านหลิวได้ยินเสียงเข่นฆ่าดังมาจากข้างในอาราม ย่อมไม่ทัน 

สังเกตเห็นห่อผ้าที่ฮวาปู๋ชี่สะพายอยู่ เขามีวิชายุทธ์ค่อนข้างสูง จึงทะยานร่าง 

ผ่านฮวาปู๋ชี่ไปโดยเท้าไม่แตะพื้น กระทั่งเรื่องที่ฮวาปู๋ชี่ไอก็ลืมเลือนสิ้น

ฮวาปู๋ชี่ถอนหายใจโล่งอกที่พ้นภัย ออกวิ่งไปยังทิศทางตรงกันข้าม  

เห็นบริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยผู้คน ถึงหันมองในอารามแล้วคิดอย่างพึงใจ  

ขอโทษพี่ชายรูปงามด้วย แม้เจ้าจะงามมาก แต่ข้าคิดว่าตัวข้าสำคัญกว่า  

รอให้ท่านอธิบายให้ชัดเจน แม่นางอย่างข้าก็หนีไปไกลแล้ว นางกระชับห่อผ้า 

บนหลัง รีบวิ่งขึ้นเขา
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ตำบลเย่าหลิงรายล้อมด้วยภูเขาและแม่น้ำ บ้านเรือนจึงปลูกอยู่ตามแนวเขา  

มีลักษณะคล้ายมังกรนอนทอดตัวยาว

ฮวาปู๋ชี่กระหืดกระหอบปีนขึ้นไปบนเนินเขา เหลียวมองแสงไฟที่อยู่ 

ห่างออกไป รู้สึกใจหายอยู่บ้าง ลมภูเขาพัดผ่านเสื้อผ้าบนร่างซึ่งบางราวกับ 

กระดาษ นางหยุดคิดครู่หนึ่ง ค่อยตัดสินใจหาโพรงบนภูเขาที่เคยพบยามขุด 

สมุนไพรก่อนหน้านี้เป็นที่พักชั่วคราว

ความจริงโพรงนั้นคล้ายรูหูของแมว  ข้างนอกเล็กแต่ข้างในกว้าง  

ตำบลเย่าหลิงเจริญรุ่งเรืองเพราะอาศัยหมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์ เกือบทุกคน 

ในตำบลมักขึ้นเขาไปเก็บสมุนไพรและล่าสัตว์ นานวันเข้าเพื่อความสะดวก 

ในการพักผ่อนและเพื่อหลีกเลี่ยงสัตว์ป่า จึงขุดโพรงเช่นนี้ไว้ โดยขุดไว้ 

ใต้ลม  พอก่อกองไฟข้างในก็จะไม่ถูกควันรม  และยังอาศัยกองไฟตรง 

ปากทางเข้าป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าเข้าใกล้

ฮวาปู๋ชี่ เปิดห่อผ้า  หยิบมีดผ่าฟืนออกมาฟันพุ่มไม้แห้งเล็กน้อย  

จากนั้นไม่นานก็จุดไฟ นางเอาหิมะมาถูใบหน้าที่โดนความเย็นจนชาไปหมด  

ผ่านไปสักพักถึงค่อยมีความรู้สึกขึ้นมาบ้าง 

มันเทศที่ เผาอยู่ ในกองไฟสุกแล้ว  พอลอกเปลือกออกก็สิ่งกลิ่น 

หอมหวาน ฮวาปู๋ชี่สูดดมอย่างเคลิบเคลิ้มค่อยกัดคำใหญ่ ทำเอาร้อนจนต้อง 

เป่าปาก

“ยังมีอีกหรือไม่”

“มีสิ” นางพึมพำตอบ พอได้สติ เงยหน้าขึ้น เห็นร่างสง่างามที่สวม 

เสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกยืนอยู่ท่ามกลางหิมะ พาให้เกือบจะสำลักมันเทศเผา 

จนหายใจไม่ออก

ม่อรั่วเฟยก้มตัวมุดเข้ามาในโพรง  ยื่นชามที่เต็มไปด้วยน้ำให้นาง  

ยิ้มเล็กน้อย กล่าวว่า “เจ้าช่างหาที่ซ่อนตัวเก่งจริง  ๆ ข้าตามเจ้าขึ้นเขา  

ยังต้องเสียเวลาหาอยู่ตั้งนาน!”

ฮวาปู๋ชี่ดื่มน้ำอึกใหญ่ค่อยกลืนมันเทศเผาที่ติดคอลงไปได้ สายตา 

ไม่ละจากใบหน้าของม่อรั่วเฟยสักขณะ  นางคิดว่าเอาน้ำร้อนสาดหน้า 
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ของเขาแล้ววิ่งหนีดีหรือไม่ แต่นี่เป็นความคิดชั่ววูบเท่านั้น นางรู้ตัวดีว่า  

ขาสั้น  ๆ  ไม่มีทางวิ่งหนีพ้น นางไม่เป็นวิชายุทธ์พิสดารพวกนั้นแม้แต่นิด  

จะให้สู้ก็สู้ไม่ชนะ ดังนั้นความคิดเหล่านี้จึงถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เบนความสนใจ 

ทั้งหมดไปที่ใบหน้าของม่อรั่วเฟยที่ทำให้คนมิอาจมองข้าม 

ปลายจอนเรียวแหลม นัยน์ตาพราวระยับดุจดวงดาว จากคิ้วถึงปาก 

ไม่มีส่วนใดที่ไม่เหมือนผลงานแกะสลักอันประณีตสมบูรณ์แบบ 

ม่อรั่วเฟยคล้ายถูกมองจนชินแล้ว จึงแสร้งไม่เห็นสายตาเคลิบเคลิ้ม 

จนทำให้คนไม่สบายใจของฮวาปู๋ชี่ หยิบมันเทศเผาข้างกองไฟขึ้นมาเอง  

เขาลอกเปลือกออกแล้วกินช้า  ๆ  มิหนำซ้ำยังดึงชามในมือของฮวาปู๋ชี่  

ซึ่งตกตะลึงอยู่มาดื่มด้วย 

ฮวาปู๋ชี่คิดอย่างใจลอยว่าในนั้นมีน้ำลายของนาง! ฉับพลันก็คิดอีกว่า  

ในนั้นยังมีน้ำลายของฮวาจิ่วกับอาหวงด้วย นางรู้สึกสะอิดสะเอียน พอมอง 

มันเทศเผาก็ไม่รู้สึกอยากอาหารอีก

“ไฉนไม่พูดแล้วเล่า หรือกลัว ยามที่ใส่ความข้าไม่เห็นขี้ขลาดแบบนี้ 

เลยนี่ ”  ม่อรั่ว เฟยไม่ได้กินกระต่ายย่างในอาราม  กลับเสี่ยงอันตราย 

ออกตามหาฮวาปู๋ชี่ท่ามกลางพายุหิมะ  ทั้งเหนื่อยทั้งหิว ในใจมีเปลวไฟ 

ลุกโชน เพียงแต่เขาสง่างามมาตลอดจนเป็นวิสัย ต่อให้เป็นถ้อยคำเหน็บแนม 

เพื่อระบายโทสะก็ยังคงพูดเนิบนาบ

ยามนี้ฮวาปู๋ชี่ไม่สนใจความคิดมิดีมิร้ายของตนเองอีกต่อไป เขาพบ 

ตัวนางแล้ว ไหนเลยนางจะมีจุดจบที่ดี กล้าเสี่ยงอันตรายขึ้นเขาเพียงลำพัง 

ท่ามกลางพายุหิมะเช่นนี้  เขาย่อมไม่ใช่บัณฑิตธรรมดา  นางเหลือบมอง 

ปากทางเข้าที่เขาเอาตัวขวางไว้จนมิดชิด คำนวณถึงความเป็นไปได้ทั้งหมด 

ในใจ กะพริบตาปริบ  ๆ กล่าวคล้ายไม่ได้รับความเป็นธรรม “ข้าน้อยไม่ได้ 

กลัวท่าน ข้าน้อยเพียงตกใจที่คุณชายสูงศักดิ์อย่างท่านกินมันเทศเผาที่มีแต่ 

คนยากจนเท่านั้นที่จะกิน! แล้วข้าน้อยใส่ความท่านที่ใด คืนนี้มีหัวขโมย 

คนหนึ่งบุกเข้าไปในหมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์  มิหนำซ้ำรูปร่างยังใกล้เคียง 

กับเด็กรับใช้ของท่านด้วย พอเห็น ข้าน้อยก็ต้องตะโกนเป็นธรรมดา!”
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จำคนผิดจริง  ๆ  อย่างนั้นหรือ  ม่อรั่วเฟยมองฮวาปู๋ชี่อย่างสงสัย  

นางสวมเสื้อกันหนาวสีเขียวเก่า  ๆ ผ้าพันศีรษะเผยให้เห็นใบหน้าแดงก่ำ 

จากความเย็น หากดวงตาคู่นั้นกลับงดงามยิ่ง ภายในคล้ายบรรจุเปลวไฟ 

ที่ไหวระริก มองดูก็รู้ว่าเป็นเด็กฉลาด ยายเด็กนี่คงอายุราวสิบสองสิบสาม  

แต่กลับใจกล้าขึ้นเขาคนเดียว

 เขาเหลือบมองห่อผ้าข้างนาง รอยยิ้มยังปรากฏขณะเอ่ยคำ “หากเจ้า 

ไม่ได้ทำอันใดผิด เหตุใดต้องเก็บข้าวเก็บของหนีด้วย”

“เจ้าหัวขโมยที่บุกเข้ามาในหมู่ตึกถูกข้าน้อยจับได้  ข้าน้อยตะโกน 

ให้คนจับกุมเขา เขากลับข่มขู่ว่าจะกลับมาที่หมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์อีกครั้ง 

เพื่อเอาชีวิตข้าน้อย หากข้าน้อยไม่หนี จะให้ข้าน้อยอยู่รอความตายอย่างนั้นรึ  

ข้าน้อยกลัว…” ฮวาปู๋ชี่ติดตามฮวาจิ่วเป็นขอทานตั้งแต่เล็ก เปลี่ยนสีหน้า 

ได้ เร็วยิ่งกว่าพลิกหน้าหนังสือเสียอีก  พูดถึงตรงนี้น้ำเสียงก็ เจือสะอื้น  

น้ำตาเอ่อคลอจวนจะไหลได้ตลอดเวลา

ม่อรั่วเฟยพลันใจอ่อน เสียงที่เอ่ยนุ่มนวลขึ้น “ยามนี้คนของหมู่ตึก 

โอสถศักดิ์สิทธิ์มั่นใจว่าเจี้ยนเซิงเป็นหัวขโมยที่บุกเข้าไปในหมู่ตึก ข้าจะพา 

เขาไปรักษาอาการบาดเจ็บที่หมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์พอดี เจ้าตามข้ากลับไป 

เป็นพยานเถิด เสร็จแล้วข้าจะขอความเมตตาจากท่านประมุขหลินให้ หมู่ตึก 

โอสถศักดิ์สิทธิ์มียอดฝีมือค่อนข้างมาก ท่านประมุขหลินจะต้องสั่งให้คน 

คุ้มครองเจ้าแน่ เจ้ายังเด็กเกินไปที่จะเร่ร่อนอยู่ข้างนอกคนเดียว”

ฮวาปู๋ชี่ตกตะลึง

เถียนชีที่ เป็นบ่าวรับใช้เฝ้าประตูด้านในกับเย่ว์จี้สาวใช้ที่ทำงานใน 

ห้องครัวเคยแอบหนีตามกัน หลังถูกจับได้ เถียนชีถูกขายเป็นทาสที่ชายแดน  

ส่วนเย่ว์จี้ถูกหญิงค้ามนุษย์พาตัวไป

ผู้คนยังกล่าวอีกว่า สกุลหลินแห่งหมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์นับว่าจิตใจดี 

มีเมตตา ปกติถ้าจับบ่าวรับใช้ที่ทิ้งเจ้านายและลอบหนีตามกันไปแบบนี้ได้  

จะต้องตีให้ตายคาที่ คิดไม่ถึงว่านายท่านหลินกลับเว้นทางรอดให้คนทั้งคู่

หากท่านประมุขหลินรู้ว่านางแอบหนี นางยังจะมีจุดจบที่ดีอีกหรือ  
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ถูกเฆี่ยนตีแล้วขายออกไป  แม้ไม่ถึงกับเอาชีวิตของนาง  แต่ก็ทำให้ชีวิต 

ของนางหายไปครึ่งหนึ่ง ฮวาปู๋ชี่ยิ่งรู้สึกหนาวจนสั่นสะท้าน

นางกำมือแน่น แหงนหน้ามองม่อรั่วเฟย กล่าวอย่างเด็ดเดี่ยว “ฮูหยิน 

ผู้เฒ่าหลินรับเลี้ยงข้าน้อยตั้งแต่เล็ก ข้าน้อยจะทำให้หมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์ 

ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยได้อย่างไร หากข้าน้อยไปแล้ว เจ้าหัวขโมยย่อม 

ไม่ระบายแค้นกับหมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์! ดังนั้นข้าน้อยต้องไป ท่านอย่าพา 

ข้าน้อยกลับไปเลย! ด้วยนิสัยของท่านประมุขหลิน เขาจะต้องปกป้องข้าน้อย 

จนถึงที่สุดแน่! แม้ข้าน้อยอายุยังน้อยและไม่เคยเรียนหนังสือ แต่ก็เข้าใจ 

คำว่าทดแทนบุญคุณ ข้าน้อยไม่มีทางทำให้หมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์เดือดร้อน 

ไปด้วย!”

ม่อรั่วเฟยตกตะลึง อดหัวเราะไม่ได้ ท่ากำหมัดของฮวาปู๋ชี่น่ารัก 

เกินไปแล้ว!  นางที่ถูกห่ออยู่ในเสื้อนวมคงคิดว่าตนเองเป็นต้นไม้ใหญ่  

ทว่ามิสู้บอกว่านางเป็นถั่วงอกอวบอ้วนแข็งแรงกล้าหาญคงจะเหมาะมากกว่า

“น่าขำมากอย่างนั้นรึ” ฮวาปู๋ชี่เบิกตาโตแสร้งทำเป็นใสซื่อไร้เดียงสา  

กล่าวอย่างไม่สบอารมณ์  “ดูจากการแต่งตัวของคุณชายแล้วคงจะเป็น 

นายน้อยในสกุลสูงศักดิ์  ต้องมีคนรับรองอย่างแน่นอน  นายท่านเป็น 

คนจิตใจดี เขาไม่มีทางปรักปรำคนส่งเดช ท่านไม่ต้องห่วงเด็กรับใช้ของ 

นายท่านหรอก รอให้ฟ้าสว่างและหิมะหยุดตกแล้ว ท่านก็กลับหมู่ตึกโอสถ 

ศักดิ์สิทธิ์ เถิด จะได้ถือโอกาสบอกลานายท่านหลินแทนข้าด้วย บอกว่า 

ปู๋ชี่ไม่อยากให้หมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย จะสืบทอด 

ปณิธานของท่านอาเก้าฟื้นฟูสกุลฮวาขึ้นมาอีกครั้ง!”

ม่อรั่วเฟยมองฮวาปู๋ชี่ด้วยความประหลาดใจเล็กน้อย นางฉลาดเฉลียว 

ไม่เหมือนสาวใช้ทั่วไป พูดจามีเหตุผลมาก นับว่ามี…ความสามารถในการ 

กลับผิดให้เป็นถูก กลับถูกให้เป็นผิด เด็กน้อยผู้เสแสร้งทำเป็นไร้เดียงสา 

ย่อมสามารถหลอกคนได้มากมาย ในใจของม่อรั่วเฟยพลันสั่นไหวเล็กน้อย  

คล้ายนึกถึงเรื่องเมื่อนานมาแล้ว ผ่านไปครู่ใหญ่ค่อยได้สติ ถามนาง “เจ้าชื่อ 

ปู๋ชี่อย่างนั้นหรือ ท่านอาเก้าของเจ้าทำงานใด”
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“เป็นขอทาน ขอข้าวกิน! สกุลฮวาทั้งเก้ารุ่นเป็นขอทาน! ข้าน้อย 

เป็นรุ่นที่สิบ! เห็นชามที่อยู่ในมือของท่านหรือไม่ ท่านอาเก้าใช้มันขอข้าว 

มาตลอดชีวิต! ยามที่เขาตายก็ส่งต่อชามให้ข้าน้อย!” ฮวาปู๋ชี่กล่าวพร้อม 

ยิ้มตาหยี

มือของม่อรั่วเฟยสั่นเทิ้ม ยกแขนเสื้อเช็ดปาก วางชามลงบนพื้น

ไม่ว่าท่าทางของเขาจะสง่างามมากเพียงใด  ก็มิอาจปกปิดความ 

อับอายได้  ฮวาปู๋ชี่ก้มหน้าลง  ซ่อนใบหน้าที่กระตุกเกร็งจนเป็นตะคริว 

ในเงามืด ในท้องเต็มไปด้วยคำก่นด่า ผู้ใดใช้ให้เจ้าไล่ตามข้ามา มิหนำซ้ำ 

ยังคิดจะส่งข้ากลับไปกันเล่า! ถึงต่อยตีไม่ชนะ แต่ก็ทำให้เจ้ารู้สึกคลื่นไส้ได้

ฮวาปู๋ชี่งอตัวพิงผนังพยายามกลั้นหัวเราะ  ดวงตาของม่อรั่วเฟย 

มีประกายหยอกล้อวาบผ่าน เขากล่าวเสียงเบา “วันรุ่งขึ้นเจ้ากลับหมู่ตึก 

โอสถศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปเป็นพยานให้เจี้ยนเซิง ข้าจะให้ชามข้าวทองคำแก่เจ้า  

เจ้าจะได้ถือชามข้าวทองคำไปสืบทอดปณิธานของท่านอาเก้าของเจ้า รับรองว่า 

จะต้องมีหน้ามีตาอย่างยิ่งแน่”

นี่เป็นการให้รางวัลหรือทำร้ายนางกันแน่ ดวงตาของฮวาปู๋ชี่เบิกกว้างขึ้น 

ทันใด มองม่อรั่วเฟยราวกับมองเงินหยวนเป่า3 ร้องตะโกนอย่างตื่นเต้น  

“โอ้ ชามข้าวทองคำ! มีมันแล้วข้าน้อยยังต้องขอข้าวกินอีกหรือ หากเอาไป 

เปลี่ยนเป็นเงินก็มีกินมีใช้ตลอดชีวิตแล้ว! ถ้าท่านอาเก้าที่อยู่ในปรโลกรู้  

จะต้องภูมิใจในตัวข้าน้อยอย่างแน่นอน! ขอบคุณมากเจ้าค่ะ…คุณชายแซ่ใด 

หรือเจ้าคะ”

“ม่อ! ม่อที่แปลว่าอย่าให้ผู้อื่นรังแก!” ม่อรั่วเฟยตอบอย่างสุภาพ

ฮวาปู๋ชี่ทำท่าเหมือนฟังไม่เข้าใจ เอ่ยต่อยิ้ม  ๆ “ขอบคุณคุณชายม่อ 

มาก! ข้าน้อยจะต้องตามท่านกลับไปเป็นพยานที่หมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์แน่นอน  

คุณชายสบายใจเถิด นายท่านไม่มีทางทำให้เด็กรับใช้ของคุณชายต้องลำบากใจ  

3 เงินจีนในสมัยโบราณ มีลักษณะเป็นก้อนเงิน ปลายโค้งสูงทั้งสองข้าง มีรูปร่างคล้ายเรือ  

เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวย
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แต่ถึงอย่างไรปู๋ชี่ก็ไม่อยากสร้างปัญหาให้หมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์  คุณชาย 

ไปขอร้องนายท่านว่าอยากได้ปู๋ชี่เป็นสาวใช้ดีหรือไม่เจ้าคะ”

นางรู้สึกว่านี่เป็นความคิดที่ดี ไม่เพียงสามารถไปจากหมู่ตึกโอสถ 

ศักดิ์สิทธิ์ ยังได้อยู่ข้างกายหนุ่มรูปงามด้วย หากสามารถเห็นเขาทุกวัน  

นางคงเจริญอาหารมากขึ้น รอกินข้าวเบื่อแล้ว บางทีนางอาจจะหาทางออกได ้ 

ฮวาปู๋ชี่พลันคลี่ยิ้ม สีหน้าเผยความปรารถนาอย่างชัดเจน

ม่อรั่วเฟยหัวเราะ ลูบใบหน้าอันเป็นสาเหตุให้ใคร  ๆ  ล้วนอยากเป็น 

สาวใช้ของเขา ทว่าไม่ตอบรับ

“ข้าน้อยมีความสามารถมากนะเจ้าคะ ข้าน้อยสามารถ…”

“ข้างกายข้ามีสาวใช้เยอะแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าก็ได้”

“อย่างนั้นข้าน้อยก็ไม่ไปเป็นพยานให้ท่านแล้ว ปล่อยให้นายท่าน 

เข้าใจผิดก็แล้วกัน!”

ม่อรั่วเฟยปรายตามองนางแวบหนึ่งค่อยเอ่ย “เจ้ามีสิทธิ์นั้นด้วยหรือ  

นอนเถิด วันพรุ่งพวกเราจะกลับหมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์กัน”

พอเขาหลับตา ฮวาปู๋ชี่ก็หลับตาลงอย่างไม่ยินยอม ในเมื่อเขามองข้าม 

ความหวังดีของผู้อื่นและมีตาหามีแววไม่ นางก็ได้แต่ทิ้งความคิดมิดีมิร้าย 

ไว้ก่อน แล้วหันมาดูแลตนเอง

หิมะยังโปรยปราย ภายในโพรงมีเพียงเสียงกิ่งไม้ที่ถูกเผาไหม้ ฮวาปู๋ชี่ 

รออยู่เนิ่นนาน ค่อยลืมตาหันมองม่อรั่วเฟยที่หลับสนิท ลูบมีดผ่าฟืนแล้ว 

ก้มลง คิดหลบหนี 

“ด้านนอกหิมะตกหนัก อากาศหนาวเย็น” ม่อรั่วเฟยที่หลับตาอยู่ 

พลันออกปากพูด

นี่แสร้งทำเป็นหมูเพื่ออยากกินเสือ4 อย่างนั้นสินะ! ฮวาปู๋ชี่ลอบด่า 

ทีหนึ่ง หัวเราะแหะ ๆ “ข้าน้อยจะไปเอากิ่งไม้แห้ง!”

4 หมายถึง อำพรางความสามารถที่แท้จริง แสร้งทำเป็นโง่เขลา เพื่อให้ศัตรูประมาท
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“ไฟกองนี้ลุกไหม้ได้อีกครึ่งชั่วยาม5 ก็เกือบจะถึงเวลากลับหมู่ตึกแล้ว  

ไม่จำเป็นต้องไปผ่าฟืนเพิ่มอีก”

ฮวาปู๋ชี่จนปัญญา ครั้นได้ยินเขาบอกว่าจะพาตนกลับไปด้วย ก็ตวาด 

อย่างเกรี้ยวกราด  “ข้าน้อยหนาวไม่ได้หรืออย่างไร  ท่านสวมเสื้อคลุม 

ขนสุนัขจิ้งจอก ในขณะที่ข้าน้อยสวมเสื้อนวมขาด ๆ ท่านไม่หนาว แต่ข้าน้อย 

หนาวจนทนไม่ไหวแล้ว! ไฟนี่ข้าน้อยก็เป็นคนจุด!”

เสื้อขนสัตว์ที่ยังคงมีไออุ่นจากกายเขาถูกโยนลงบนศีรษะนาง ฮวาปู๋ชี่ 

ไม่ทันได้มองการเคลื่อนไหวของม่อรั่วเฟยให้ชัดเจน  เขาก็ห่อนางไว้ใน 

เสื้อขนสุนัขจิ้งจอกจนมิดชิด นอกจากหันซ้ายหันขวา มือเท้าล้วนมิอาจขยับ

“ข้าเสียมารยาทแล้ว อย่างนี้อุ่นพอหรือไม่” ม่อรั่วเฟยเอ่ยคำขอโทษ  

แต่กลับใช้สายคาดเอวผูกเอวของนางอย่างแน่นหนา

เขาเป็นห่วงจริง ๆ หรือถือโอกาสมัดนางกันแน่ ฮวาปู๋ชี่กะพริบตาปริบ ๆ   

“คุณชายถึงขนาดมอบขนให้ข้าน้อย ปู๋ชี่ขออภัยที่ทำให้คุณชายต้องลมหนาว  

นายท่านต้องลงโทษข้าน้อยแน่! คุณชายใช้เองเถิด!”

ม่อรั่วเฟยเอานิ้วดีดหน้าผากของนางทีหนึ่ง ยิ้มน้อย  ๆ “เด็กน้อย  

เพียงเปิดโปงที่เจ้าจะแอบหนีก็ด่าข้าทางอ้อมแล้วอย่างนั้นรึ ขนของข้า…”

ถูกเขาเปิดโปงถ้อยคำที่นางกล่าว  ฮวาปู๋ชี่ย่อมไม่พอใจ ยิ่งคิดว่า 

ยามกลับคฤหาสน์สกุลหลินไม่แคล้วต้องถูกนายท่านหลินลงโทษ ก็หน้าม่อย 

คอตก ทำเสียงฮึดฮัด พึมพำ “ถอดเสื้อผ้าออกก็ไม่ใช่แล้ว!”

โสตประสาทของม่อรั่วเฟยดีมาก จึงได้ยินอย่างชัดเจน เขาก้มลงมอง 

ฮวาปู๋ชี่พลางหัวเราะ “หึ  ๆ สวมเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกก็คือเดรัจฉานใน 

คราบมนุษย์6 หากถอดเสื้อผ้าออกก็ไม่ใช่แล้ว แต่เป็น…เลวยิ่งกว่าเดรัจฉาน 

ใช่หรือไม่! น่าสนใจดี รู้หรือไม่ว่าคนที่กล้าด่าข้าเช่นนี้มีจุดจบเช่นใด”

5 1 ชั่วยาม เท่ากับ สองชั่วโมง
6 แปลตรงตัวว่า สัตว์เดรัจฉานที่สวมหมวกใส่เสื้อผ้า เปรียบเปรยถึงคนที่ไร้ศีลธรรมจรรยา 

เฉกเช่นสัตว์เดรัจฉาน
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รอยยิ้มของเขาจางหายในชั่วพริบตา ใบหน้าหล่อเหลาราวกับถูกปกคลุม 

ด้วยน้ำค้างแข็ง แม้แต่ดวงตาที่พราวระยับดุจดวงดาราก็ยังเปลี่ยนเป็นเย็นชา 

ดุจหิมะเยียบเย็น

ม่อรั่วเฟยกระซิบข้างหูฮวาปู๋ชี่ “ข้าจะสั่งให้คนตัดลิ้นของเจ้าเพื่อทำเป็น 

กับแกล้ม!”

เขาเป็นคนโหดเหี้ยมเช่นนั้นจริงหรือ ฮวาปู๋ชี่ตกใจจนตัวสั่น นึกแค้นใจ 

ว่าไฉนเมื่อครู่ตนจึงปากไวนัก  นางพยายามเคลื่อนตัวจนเข้าไปใกล้เขา  

เข้าไปเกาะม่อรั่วเฟยราวกับลูกสุนัข  ยืนกรานว่า  “ข้าน้อยไม่ได้พูดว่า 

ถอดเสื้อผ้าออกก็ไม่ใช่แล้วสักหน่อย! ข้าน้อยพูดอย่างชัดเจนว่า ‘บอกแล้ว 

ไม่ใช่หรือ’ ข้าน้อยไม่มีทางพูดว่าคุณชายเป็นเดรัจฉานเด็ดขาด!”

“ขนของข้า…ถ้อยคำนี้จะอธิบายอย่างไร”

ฮวาปู๋ชี่พูดโพล่ง “ข้าน้อยหมายถึงว่าคุณชายเป็นเซียนจิ้งจอกต่างหาก!  

ถอดขนออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นคุณชายรูปงามสง่าผ่าเผย! คุณชายเป็นเซียน 

จิ้งจอกที่จุติยังโลกมนุษย์!”

เสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกตัวใหญ่ห่อนางไว้  เห็นเพียงศีรษะเล็ก  ๆ  

ราวกับฟักอ้วนเท่านั้น ปากน้อย  ๆ  ประเดี๋ยวอ้าประเดี๋ยวหุบ เอ่ยคำยืดยาว 

ด้วยเสียงใสกังวาน ปราศจากความลังเลแม้แต่น้อย 

นัยน์ตาหงส์ของม่อรั่วเฟยกลอกกลิ้ง มุมปากขยับยกยิ้มอย่างเย็นชา  

“จะด่าว่าข้าไม่ใช่คน ถูกหรือไม่”

ฮวาปู๋ชี่กะพริบตาปริบ  ๆ  สาบานว่าจะพูดประจบให้เซียนจิ้งจอก 

ดูยิ่งใหญ่ให้ได้ 

ม่อรั่ ว เฟยพลันปิดเปลือกตาลง  กล่ าวเสียงแผ่ว  “ในยุทธภพ 

คนที่ตะโกนใส่ข้า  ไม่มีผู้ ใดที่ ไม่กลัดกลุ้มเป็นทุกข์  ทว่าพอพบข้าแล้ว 

ก็ไม่กลัดกลุ้มอีกต่อไป  เพราะเมื่อไม่มีชีวิตอยู่แล้วย่อมไม่มีความทุกข์  

ถ้าเจ้ากลัวว่าไม่มีลิ้นแล้วจะอยู่ไม่ได้  เช่นนั้นข้าทำให้เจ้าไม่ต้องกลัดกลุ้ม 

ไปตลอดชีวิตน่าจะดีกว่า”

เขากล่าวจบก็ไม่สนใจนางอีก
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หมายความว่าจะเอาชีวิตของนางอย่างนั้นหรือ ฮวาปู๋ชี่ถูไถไหล่ของเขา 

หวังว่าจะสามารถปลุกเขาขึ้นมาได้ นางพร่ำขอความเมตตาไม่หยุด “ปู๋ชี่ 

พูดจริง  ๆ  นะเจ้าคะ! คุณชายหน้าตามีเสน่ห์ดุจปี…รูปงามมาก ทั้งสุภาพ 

อ่อนโยน น่าใกล้ชิดจนทำให้คนทั้งเศร้าและเจ็บแค้น! แวบแรกที่ปู๋ชี่เห็น 

คุณชาย ยังคิดว่าหากคุณชายไม่ใช่ทารกเซียนจุติลงมา ก็คงเป็นเซียนจิ้งจอก 

ที่ลงมาท่องเที่ยวในโลกมนุษย์ ได้ยินว่าเซียนจิ้งจอกจิตใจดีงาม พอท่านรู้ 

ว่าปู๋ชี่เป็นขอทาน ยังตัดสินใจจะมอบชามข้าวทองคำให้ปู๋ชี่ทันที คุณชาย 

เข้าใจผิดแล้วเจ้าค่ะ ข้าน้อยจะกล้าดูหมิ่นพี่ชายเซียนได้อย่างไรเจ้าคะ!”

เสียงเรียกพี่ชายเซียนทั้งนุ่มนวลและออดอ้อน ม่อรั่วเฟยได้ยินแล้ว 

กลับขนลุกซู่ ในที่สุดก็อดเปิดปากไม่ได้ “ช่างเถิด หากเอาชีวิตของเจ้า 

ส่งให้ท่านพญายม ไม่แน่ว่าแม้แต่เขาเองก็คงรำคาญเจ้าจนอาจมาคิดบัญชี 

กับข้าแทนก็เป็นได้ ทว่าพูดมากแบบนี้ มิสู้ตัดลิ้นทิ้ง จะได้เงียบหูสักหน่อย”

พูดคำดี ๆ ตั้งมากมาย ยังไร้ประโยชน์อีกหรือ เหตุใดเขาถึงไม่ผลักนาง 

ออกไปเล่า ฮวาปู๋ชี่ตะโกนใส่ม่อรั่วเฟย ไม่สิ้นความพยายามที่จะหาทางหนีทีไล ่ 

นางเบะปากก่อนร่ำไห้เสียงดัง ปล่อยให้น้ำตาไหลรินพร้อมทั้งระบายความ 

ยากลำบากตลอดชีวิตทั้งสิบสามปีออกมาด้วย

จะว่าไป ชาติก่อนของนางก็น่าสงสารไม่แพ้กัน ห้าขวบถูกลักพาตัว 

ให้ไปขายดอกไม้ เจ็ดแปดขวบถูกพี่ซานสอนให้ขโมยของ พออายุสิบเจ็ดปี 

ก็ถูกแก๊งของพี่ซานบังคับให้ไปหลอกคนเขาแต่งงาน  พอแต่งออกไปแล้ว  

ให้ตนแอบหนีกลับมา  ปรากฏว่าคืนนั้นถูกขายเข้าเขตภูเขา  พอพี่ซาน 

ได้เงินแล้วก็พานางหลบหนี นางกลับไม่ทันระวังตกหน้าผาตาย

เด็กอายุห้าขวบบ้านอื่นเป็นดั่งบุปผาในเรือนกระจก  แต่ฤดูหนาว 

นางกลับต้องเร่ขายดอกกุหลาบ! เด็กอายุเจ็ดแปดขวบบ้านอื่นได้ไปโรงเรียน 

เพื่อ เรียนรู้ตัวหนังสือ  นางได้แต่อาศัยเงินที่ขโมยมานั่ งแช่อยู่ ในร้ าน 

อินเทอร์เน็ตถึงรู้จักตัวหนังสือและอ่านหนังสือออก เด็กอายุสิบเจ็ดสิบแปด 

บ้านอื่นได้เข้ามหาวิทยาลัยและมีความรัก นางอายุสิบเจ็ดต้องเข้าภูเขา 

แล้วหลอกนักเลงเฒ่าให้แต่งงานด้วย เหตุใดชีวิตทั้งสองชาติภพของนาง 
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ถึงได้อาภัพปานนี้ ทั้งยังไม่ได้มาเกิดในสกุลดี ๆ อีก

ทีแรกเพียงแสร้งร่ำไห้ ภายหลังกลับรู้สึกเศร้าเสียใจจริง  ๆ  จึงมิอาจ 

หยุดร่ำไห้ได้ 

เสียงร่ำไห้เล็กแหลมเจือโศกเศร้าดังสะท้อนไปมาในโพรง ม่อรั่วเฟย 

ฟังจนปวดศีรษะ ได้แต่ลืมตาขึ้น ถอนหายใจ กล่าวว่า “ข้าไม่ตัดลิ้นเจ้า 

ก็ถือว่าใช้ได้แล้วกระมัง”

ฮวาปู๋ชี่หยุดร่ำไห้ เงยหน้าขึ้นจ้องม่อรั่วเฟยอย่างสงสัย

ใบหน้าเล็กที่มีน้ำตาเอ่อคลอของนางชวนให้คนสงสาร  ม่อรั่วเฟย 

หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาจากแขนเสื้อ เช็ดหน้าให้ฮวาปู๋ชี่ ยิ้มเอ่ย “เจ้าเกือบจะ 

ทำให้ข้าพ่นน้ำที่ดื่มเข้าไปออกมาแล้ว ถือว่าหายกันเถิด”

ฮวาปู๋ชี่เดือดดาลทันใด ที่แท้เขาเป็นคนใจแคบ! เวลานี้ไม่เหมาะที่ 

จะมีปากเสียงด้วย ทั้งนางก็ร่ำไห้จนเหนื่อยแล้ว จึงก้มหน้าลงอย่างหมดแรง  

อาศัยพิงไหล่ของม่อรั่ว เฟย  สูดดมกลิ่นกายหอม  ๆ  ของเขา!  ฮวาปู๋ชี่ 

หาตำแหน่งที่นอนสบายได้ก็หลับตา ตัดสินใจว่า ไม่ชำระหนี้แค้นครานี้ 

ไม่ขออยู่เป็นคน นางจะต้องเอาคืนพี่ชายสุดหล่อให้ได้!

รุ่งเช้าหลังหิมะหยุดตก ดวงตะวันค่อยสาดประกาย 

ม่อรั่วเฟยกับฮวาปู๋ชี่ออกจากโพรงแล้วเดินลงจากเขา ฮวาปู๋ชี่เดินได้ 

สองก้าวก็สะดุดหกล้มเพราะเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกตัวยาวที่สวมอยู่ นางจึง 

ถอดเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้ งจอกออกอย่างเงียบงัน  ม่อรั่วเฟยถอนหายใจ  

ย่อกายลง กล่าวว่า “ขึ้นมา ข้าจะแบกเจ้าเอง”

เขาจะแบกนางอย่างนั้นหรือ แสงอาทิตย์ยามเช้าส่องกระทบใบหน้า 

ของม่อรั่วเฟย รอยยิ้มบนมุมปากของเขาพาให้หัวใจของฮวาปู๋ชี่ไม่ฟังคำสั่ง 

เต้นตึ้กตั้กราวตีกลอง  ส่งความหวั่นไหวมาถึงร่างของนางจนอ่อนยวบ  

ในหัวแว่วเสียงวิ้ง  ๆ  จนนางอยากกรีดร้องแล้วพุ่งเข้าไปหาโดยไม่สนอันใด 

ทั้งนั้น! ฮวาปู๋ชี่ซ่อนความเจ้าเล่ห์ในดวงตา ก้าวถอยหลังก้าวหนึ่ง ส่ายศีรษะ 

ปฏิเสธ “ข้าน้อยสวมเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกของคุณชายแล้ว ทำให้คุณชาย 
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จวงจวง

ต้องทนหนาวทั้งคืน ข้าน้อยมิอาจสร้างปัญหาให้คุณชายอีก มิเช่นนั้นคุณชาย 

คงไม่พอใจ แล้วขู่ตีขู่ฆ่าจนข้าน้อยตกใจกลัวอีก”

“เจ้าไม่ใช่บอกว่าข้าสุภาพอ่อนโยนและน่าใกล้ชิดจนทำให้คนทั้งเศร้า 

และเจ็บแค้นหรอกหรือ คนอย่างข้าเหมือนคนที่เอะอะก็ขู่จะตีขู่จะฆ่าอย่างนั้นรึ  

ข้าไม่ได้กลัวเจ้าสร้างปัญหาให้ข้า แต่ข้าเป็นห่วงอาการบาดเจ็บของเจี้ยนเซิง 

ต่างหาก เจ้าเดินช้าเกินไป”

ฮวาปู๋ชี่ยอมแพ้นานแล้ว แต่ยังคงกล่าวถ้อยคำอันไร้เหตุผล “แต่… 

ชายหญิงมิสมควรใกล้ชิดกัน”

ม่อรั่วเฟยหัวเราะ “อายุยังน้อยก็รู้จักข้อห้ามระหว่างชายหญิงแล้วรึ  

คนในยุทธภพไม่ถือสาเรื่องเล็ก ๆ  น้อย  ๆ  หรอก ยิ่งกว่านั้นเจ้าเองก็เป็นเพียง 

เด็กคนหนึ่ง!”

มองรอยยิ้มของเขา นางหวังว่าคุณชายม่อผู้เป็นคนในยุทธภพท่านนี้ 

จะถือสาเรื่องเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  นี้ ทางที่ดีสมควรพูดถึงคุณธรรมของขงจื่อกับ 

เมิ่งจื่อเรื่องชายหญิงแตกต่างกัน บอกว่าในเมื่อชายหญิงอยู่ในโพรงด้วยกัน 

ตามลำพัง ดังนั้นจะไม่แต่งให้ใครนอกจากนาง จะดูแลนางชั่วชีวิต ฮวาปู๋ชี่ 

แค้นใจที่ตอนเจอเขายามนี้ตนอายุเพียงสิบสามปี นางน่าจะเกิดเร็วกว่านี้ 

สักสองสามปี

ทว่าแผ่นหลังของหนุ่มรูปงามอย่างไรก็ต้องขึ้น นางข่มทั้งความเสียใจ 

และความลิงโลดไว้ ค่อยเดินไปเกาะหลังของม่อรั่วเฟย กอดคอของเขาไว้  

เห็นเขามองนางอย่างจนปัญญา ฮวาปู๋ชี่ก็เงยหน้าขึ้นมองฟ้าลอบหัวเราะอย่าง 

ไร้สุ้มเสียง 

นางไม่กลัวที่จะกลับไปยังหมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์ เพราะก่อนหน้านี้ 

ไม่ใช่ว่านางบอกว่าไม่อยากทำให้หมู่ตึกโอสถศักดิ์สิทธิ์เดือดร้อนถึงได้หนีไป 

หรอกหรือ ส่วนเจี้ยนเซิงเด็กรับใช้ของคุณชายม่อ เมื่อคืนไม่ใช่เห็นเขา 

อย่างชัดเจนแล้วหรอกหรือ

ฮวาปู๋ชี่ฟุบบนร่างของพี่ชายสุดหล่อ ราวกับเขาเป็นเครื่องบินมนุษย์ 

ที่กว้างขวางและปลอดภัย!  เห็นผืนป่ากลายเป็นฉากหลัง  ฮวาปู๋ชี่พลัน 
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ฮวาปู๋ชี่ นางนี้ที่ฝากรัก เล่ม 1

จินตนาการว่านางได้นั่งบนหลังกริฟฟิน7 ของเกมวอร์คราฟต์8 ทั้งรวดเร็ว 

ดุจสายลมและให้ความรู้สึกตื่นเต้น แม้บอกว่าต้องการให้สวรรค์ประทาน 

จอมยุทธ์ช่วยสาวงามให้นาง แต่สวรรค์กลับร้ายกาจ ส่งจอมยุทธ์รูปงาม 

ผู้ไร้เหตุผลและชั่วร้ายจนทำให้คนต้องหยุดหายใจมาให้!

หากนางเปล่งเสียงหัวเราะได้ ผู้คนทั้งตำบลเย่าหลิงคงได้ยินเสียง 

หัวเราะก้องป่า และพานคิดว่าจิตวิญญาณแห่งป่ามีอยู่จริง 

นางหัวเราะในใจอย่างบ้าคลั่ง พริบตานั้นม่อรั่วเฟยผินหน้ามากล่าว  

“เจ้าหัวเราะดัง  ๆ  ได้! เจ้าคงรู้สึกลำบากที่ต้องกลั้นหัวเราะ ข้าเองก็พลอย 

รู้สึกแย่ไปด้วย!”

ฮวาปู๋ชี่อ้าปากกว้างจากนั้นก็หุบลง นางฝังใบหน้ากับแผ่นหลังของเขา 

อย่างรวดเร็วราวกับลูกหนังแฟบแบน  การสั่นสะเทือนด้านหลังหยุดลง  

ม่อรั่วเฟยอดหัวเราะดังลั่นไม่ได้

7 หรือกริฟฟ ์ หรือกริฟฟอน สัตว์วิเศษผู้พิทักษ์ในเทพนิยาย ครึ่งนกอินทรีครึ่งสิงโต เป็นพาหนะ 

ของเทพอะพอลโล เป็นสัญลักษณ์ของผู้พิทักษ์ในเครื่องหมายของอัศวิน เชื่อกันว่ากริฟฟินมีพลานุภาพ 

ป้องกันภูตผี แม่มด ตลอดจนการใส่ร้ายป้ายสี และยังเกี่ยวเนื่องกับพญาครุฑในตำนานของโลกตะวันออก
8 เป็นเกมคอมพิวเตอร์ประเภทวางแผนเรียลไทม์


