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ในฝันมิรู้ตนเองคือผู้มาเยือน

อำเภอชิ่นเหอ  อยู่ทางตะวันตกของต้าเหลียงไม่ไกลมากนัก จึงยัง 

ถือว่าอุดมสมบูรณ์และมั่งคั่ง เมื่อผู้คนมีชีวิตสงบสุขก็จะดูงิ้ว ฟังเพลง และ 

เสาะหาเรื่องสนุกสนาน

ในร้านน้ำชาที่ครึกครื้น นักเล่านิทานกำลังเล่าเรื่อง ใบหน้าแดงเลือดฝาด  

ดวงตาทอประกายแวววาว

“ได้ยินว่าองค์ชายรองหลิ่วสือเหวินของแคว้นเยียนผู้นี้วางแผนไว้แล้ว  

ต้องการใช้ประโยชน์จากเฟิงเหมียนหวั่น  เพื่อให้องค์ชายสามหลิ่วสือเสา 

ตกหลุมพราง ขอเพียงองค์ชายสามเกิดเรื่อง ผู้ใดจะยังขัดขวางไม่ให้เขาขึ้น 

ครองราชย์ได้อีก เมื่อเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น สตรีที่ปลอมตัวเป็น 

เฟงิเหมยีนหวัน่กล็อบสงัหารองคช์ายสาม ยามทีอ่งคช์ายรองพาคนมาดอูยา่งรบีรอ้น  

มีพลธนูนับไม่ถ้วนปรากฏตัวอยู่บนกำแพงสูงโดยรอบ จากนั้นเกาทัณฑ์หมื่นดอก 

ก็ยิงออกมาพร้อมกัน...”

“อ๊ากกก...”

ขณะที่ทุกคนฟังอย่างตั้งใจ จู่  ๆ  ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจ  

บอกไม่ได้ว่าดังมาจากในงิ้วหรือนอกงิ้ว กรับไม้1 ที่นักเล่านิทานกำลังจะเคาะ 

1 หรือไม้ปลุกสติ ยาว 6 นิ้ว กว้าง 5 นิ้ว หนา 2.8 นิ้ว คนเล่านิทานใช้เคาะโต๊ะเพื่อให้คนฟังมีสติ 

คอยฟังนิทาน
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พลันเฉไปด้วยความตกใจ เฉียดผ่านขอบโต๊ะก่อนตกลงบนพื้น กลิ้งไปตรงหัวเข่า 

ของบุรุษผู้หนึ่ง

อืม คนผู้นั้นถูกบังคับให้คุกเข่าจนมิอาจขยับเคลื่อนไหวไปที่ใดได้

ก็คือชายท่าทางองอาจผึ่งผาย สูงถึงเจ็ดฉื่อ2 ถูกเด็กหนุ่มรูปร่างผอมบาง 

จับตัวไว้แน่น หนำซ้ำยังถูกรองเท้าของเด็กหนุ่มเหยียบแผ่นหลัง  เกือบทำให้ 

หน้าอกของเขาถูกกดติดกับพื้น

เด็กหนุ่มอายุเพียงสิบแปดสิบเก้าปีเท่านั้น สวมเสื้อคลุมสีขาว ริมฝีปาก 

แดง ฟันขาว ดวงตาสุกใส เวลาแย้มยิ้มจะปรากฏลักยิ้มให้เห็น งดงามชวนมอง 

อย่างยิ่ง เขาหันไปยิ้มอ่อนโยน กล่าวกับบุรุษผู้นั้นว่า “เอาออกมา! มิฉะนั้น 

จะหักกระดูกของเจ้าเป็นท่อน ๆ แล้วเอาไปป้อนให้เสี่ยวห้วยที่บ้านของข้ากิน!”

มือของเขาผอมบาง เรียวยาวขาวผ่อง ดูไม่เหมือนคนที่เป็นวิทยายุทธ์ 

แม้แต่น้อย ขณะที่กล้ามเนื้อแขนของบุรุษที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนนั้นใกล้จะระเบิด 

ออกมารอมร่อ แต่ถึงเช่นนั้นข้อมือที่ราวกับถูกปลอกเหล็กรัดก็มิอาจสลัดหลุด  

ในที่สุดเขาก็กรีดร้องพร้อมกับปล่อยมืออีกข้าง

ถุงเงินและถุงหอมหลายใบร่วงหล่นลงพื้น ได้ยินคนร้องอุทาน ก่อนค่อย ๆ 

ลูบข้างเอวหรืออกเสื้อของตนเอง

เถ้าแก่ร้านน้ำชาออกมาต้อนรับพร้อมยิ้มประจบ ค้อมกาย  กล่าวว่า  

“ลำบากท่านหยวนแล้ว! ลำบากแล้ว! ข้าน้อยรู้ว่าหากเมื่อใดท่านหยวนลงมือ  

ไม่มีทางจับขโมยไม่ได้!”

ชายผู้นั้นรู้สึกผิดหวังอยู่บ้าง “เจ้า...ก็คือมือปราบหยวนที่เพิ่งมาใหม่ของ 

ชิ่นเหออย่างนั้นหรือ”

หางคิ้วหางตาของเด็กหนุ่มเจือยิ้มดื้อรั้นอยู่หลายส่วน “ชมเกินไปแล้ว ชม 

เกินไปแล้ว! เรียกข้าว่าอาหยวนพอแล้ว!”

เขาเฝ้าดูผู้คนนำของที่ทำหายกลับคืนไปพลางปรบมือ เงื้อเท้าถีบชายผู้นั้น 

ล้มลงกับพื้น จากนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่สวมชุดลำลองอยู่ด้านข้างถือเชือกเข้ามาจับมัด 

2 หน่วยวัดความยาวของจีน หนึ่งฉื่อยาวประมาณ 31 - 32 เซนติเมตร
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ชายผู้นั้นก่อนนำตัวจากไป

ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลียุคหรือยุคที่บ้านเมืองสงบสุขย่อมต้องมีโจรขโมย  

ชายโฉดหญิงชั่วอยู่เสมอ ที่แห่งใดมีคนเหล่านี้อยู่จะขาดอาหยวนกับพวกมือปราบ 

ไปไม่ได้

ยามที่เถ้าแก่ร้านน้ำชายกน้ำชามาให้อาหยวนอย่างรีบร้อน อาหยวนหยิบ 

กรับไม้ที่นักเล่านิทานทำตกพื้นขึ้นมาเคาะโต๊ะ “ไม้หยาง3 หรือ”

นักเล่านิทานพยักหน้า มองกรับไม้ที่ตกลงมาร้าวด้วยสีหน้าเสียดาย

อาหยวนคืนให้เขา “เล่าต่อเถิด! พูดได้น่าฟังยิ่ง ครั้งหน้าข้าจะเอาไม้อูถัน4 

มาให้เจ้าแทน”

ดวงตาของนักเล่านิทานทอประกายวูบพลางรับคำ

พลันมีคนใจร้อนถามอย่างร้อนใจโดยไม่สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าว่า 

“นักเล่านิทาน หลังจากนั้นเกิดอันใดขึ้น องค์ชายสามเสียชีวิตหรือไม่”

ผู้ที่มีความรู้กว้างขวางแค่นเสียง  “เหอะ”  แล้วตอบว่า “องค์ชายสามตาย 

ที่ใดกันเล่า ผู้ใดบ้างไม่รู้ว่าฮ่องเต้แห่งแคว้นเยียนยามนี้คือองค์ชายสามหลิ่วสือเสา  

น่าจะขึ้นครองราชย์มาได้ครึ่งปีแล้วกระมัง”

นักเล่านิทานรีบตบกรับเรียกสติกลับคืนมา กล่าวต่อว่า “องค์ชายรอง 

เพิ่งไปดูว่าองค์ชายสามเสียชีวิตหรือไม่ เกาทัณฑ์หมื่นดอกก็ถูกยิงออกมาพร้อมกัน  

องค์ชายรองถูกห่าเกาทัณฑ์สังหาร! ผู้ที่ยืนอยู่ด้านหลังพลธนูเหล่านั้นกลับเป็น 

เฟิงเหมียนหวั่น สตรีผู้รู้ใจขององค์ชายสาม! เมื่อพูดถึงสตรีนางนี้ช่างเก่งกาจ 

ยิ่งนัก ไม่ต้องเอ่ยถึงว่ามีรูปงามล่มเมือง มีวิทยายุทธ์สูงส่ง ใจดำอำมหิต!  

แม้แต่ศิษย์พี่ที่เป็นสหายที่เติบโตมาพร้อมกับนางตั้งแต่เล็ก เพียงเพราะขวางทาง 

นาง ยังถูกนางตัดเส้นเอ็นที่เท้าแล้วโยนทิ้งไว้ในหุบเขาเพื่อเป็นอาหารของสุนัขป่า! 

ด้วยอุบายแผนซ้อนแผนนี้ของนาง สามารถช่วงชิงชีวิตขององค์ชายรองและมอบ 

3 เป็นไม้ที่ปลูกกันแพร่หลายในหลายมณฑลของจีน โดยเฉพาะในปักกิ่ง เจริญเติบโตเร็วมาก ลำต้น 

ตรง ระบบรากลึก เนื้อไม้แข็ง ทนทานต่อความหนาวเย็นและความแห้งแล้งได้ดี
4 เป็นไม้ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับไม้สัก ใช้ทำเครื่องเรือน เครื่องดนตรี และเครื่องใช้อื่น ๆ เปลือกไม ้

ใช้สกัดเป็นยาสมุนไพรใช้ในการรักษาโรคมาลาเรีย แก้ปวดท้อง ปวดหัว
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บัลลังก์ให้องค์ชายสาม!” 

เขาเคาะกรับไม้อีกครั้ง รู้สึกว่าเสียงของกรับไม้นี้ดูมีพลังไม่พอก็ก้มหน้า 

เหลือบมองอาหยวนแวบหนึ่ง ไม่รู้ว่ามือปราบหนุ่มผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือและเพิ่ง 

มาถึงชิ่นเหอสองสามเดือนก่อนจะส่งกรับไม้อูถันมาให้เขาจริงหรือไม่

เห็นได้ชัดว่าอาหยวนฟังอย่างเหม่อลอย เอียงศีรษะครุ่นคิด หว่างคิ้วฉาย 

ความเยาว์วัยอยู่หลายส่วน

ทันใดนั้นเกิดความวุ่นวายขึ้นภายในร้านน้ำชา มีคุณชายสูงศักดิ์ผู้อ้วนท้วน 

คิ้วเข้ม ปากกว้างคนหนึ่งพาบ่าวรับใช้เจ็ดแปดคนเดินเข้ามาอย่างรีบร้อน ตะโกน 

ว่า “เจ้าคนสกุลหยวน มารดามันเถิด เจ้าคิดจะแย่งสตรีกับเหล่าจึ5 ใช่หรือไม่”

จากนั้นมีสาวใช้ที่ผมเผ้ายุ่งเหยิงคนหนึ่งวิ่งออกมา เอานิ้วชี้จมูกคุณชาย 

สงูศกัดิ ์ กลา่วอยา่งขุน่เคอืงวา่ “ทา่นเปน็ผูใ้ด อยา่ไดม้าทำลายชือ่เสยีงของคณุชาย 

บ้านข้าเชียว!”

คุณชายสูงศักดิ์กล่าวว่า “แม่นางฟู่ของหอฮวาเย่ว์บอกว่า ถ้าไม่ใช่หยวน- 

ชิ่นเหอก็จะไม่แต่ง! ถุย แค่มือปราบเล็ก  ๆ  คนหนึ่งไม่มีทั้งยศและตำแหน่ง  

ถึงกับกล้าแย่งคนกับข้าจูฮุ่ยเฟย”

คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในร้านน้ำชาเป็นคนว่างงาน หูไวตาไว รู้ว่าจูฮุ่ยเฟย  

คุณชายสงูศกัดิ์ผูน้ีเ้ป็นพระญาตกิับฮอ่งเต้ต้าเหลียงองค์ปจัจุบนั เป็นบุตรชายคนโต 

ของสกุล ปกติมักกระทำการตามอำเภอใจโดยไม่สนใจผู้ใด เป็นคนสำมะเลเทเมา  

เรื่องวุ่นวายที่เขาเป็นคนก่อดูน่าสนใจกว่าเรื่องที่นักเล่านิทานเล่าเสียอีก จึงไม่มี 

ผู้ใดสนใจฟังนิทานต่อ

อาหยวนไม่อยากเป็นตัวเอกของเรื่องซุบซิบนินทา จึงไม่สนใจจูฮุ่ยเฟย  

เพียงถามนักเล่านิทานว่า “หลังจากนั้นเล่า องค์ชายสามได้เป็นฮ่องเต้ แล้ว 

เฟิงเหมียนหวั่นได้เป็นฮองเฮาหรือไม่”

นักเล่านิทานลังเล “ไม่ หลังฮ่องเต้แคว้นเยียนขึ้นครองราชย์แล้วก็แต่งตั้ง 

หนิงซื่อ ชายาเอกเป็นฮองเฮา เฟิงเหมียนหวั่นถูกส่งไปแต่งงานเชื่อมสัมพันธไมตร ี

5 แปลว่า กู หรือข้า เป็นคำที่ใช้แทนตนเองอย่างไม่สุภาพ
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กับแคว้นจิ้น แต่งให้หลี่หยวน แม่ทัพใหญ่ของแคว้นจิ้น”

อาหยวนเคาะโต๊ะ บ่นว่า “น่าเบื่อ!”

นักเล่านิทานนึกสงสัย ปกติบุรุษทั่วไปเมื่อฟังนิทานจะสนใจกับความมั่งคั่ง 

รุ่งเรืองเป็นอันดับแรก หาได้ยากที่จะถามว่าสตรีสมปรารถนาหรือไม ่ เขาดูลำคอที ่

เรียบและเกลี้ยงเกลาของอาหยวนอย่างละเอียด แล้วนำมาปะติดปะต่อกับข่าวลือ 

ที่ได้ยิน พลันตระหนักขึ้นมาทันใด รีบกล่าวว่า “ได้ยินว่าหลี่หยวนผู้นั้นชมชอบ 

เฟิงเหมียนหวั่นมานานแล้ว แม่นางเหมียนหวั่นเองก็สมัครใจไปแต่งงานเชื่อม 

สัมพันธไมตรีกับแคว้นจิ้น...”

จูฮุ่ยเฟยผู้นั้นถูกมองข้ามก็แทบคำรามออกมา “หยวนชิ่นเหอ!”

อาหยวนเงยหน้า “จูฮุ่ยเฟยรึ”

จูฮุ่ยเฟยนิ่วหน้ากระทืบเท้า ทำให้ไขมันหน้าท้องที่ยื่นออกมากระเพื่อม  

รู้สึกได้ถึงพลานุภาพที่ไม่ธรรมดา สามารถกลืนกินได้แม้แต่ภูเขาและแม่น้ำ เขา 

ตบอกกล่าวว่า “ใช่ จูฮุ่ยเฟย!”

ปลายเท้าของอาหยวนแตะพื้น ขยับข้อเท้าก่อนตวัดเท้าเตะ

ไขมันก้อนใหญ่ลอยหวือเฉียดหัวของคนทั้งหลายออกจากร้านน้ำชาไปอย่าง 

รวดเร็วท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนกตกใจ

ขณะที่ เหล่าบ่าวรับใช้รีบวิ่งเข้าไปประคอง  อาหยวนปรบมือ  “ที่แท้ก็ 

หมูบินได้6! เสี่ยวลู่ ไปกันเถิด!”

สาวใช้ที่ผมเผ้ายุ่งเหยิงผู้นั้นรีบรับคำ เอามือปิดปากหัวเราะเบา  ๆ อยู่ด้าน 

หลัง “มาหาเรื่องคุณหนูของข้า ช่างสมองหมูจริง ๆ!”

เพราะผู้คนกำลังร้องอุทานและหัวเราะเกรียวกราว จึงไม่มีผู้ใดสนใจว่า 

สาวใช้ผู้นี้พูดอะไร

มีเพียงนักเล่านิทานที่มองนางอย่างตื่นตะลึงครู่หนึ่ง จากนั้นพึมพำว่า “ข้า 

ยังเล่าเรื่องไม่จบ! ระหว่างที่เฟิงเหมียนหวั่นเดินทางไปแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ- 

ไมตรีกลับถูกลอบสังหาร ยามไปถึงแคว้นจิ้นได้รับบาดเจ็บสาหัส ได้ยินว่าถูก 

6 ในภาษาจีนกลาง คำว่าหมูบินได้ ออกเสียงว่า จูฮุ่ยเฟย พ้องเสียงกับชื่อของจูฮุ่ยเฟย
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ทำลายวิทยายุทธ์ แม้แต่นิสัยก็เปลี่ยนเป็นคนละคน...ช่างเถิด ช่างเถิด หาก 

แคว้นจิ้นได้เฟิงเหมียนหวั่นไป ไม่เท่ากับว่าเป็นพยัคฆ์ติดปีกหรอกหรือ และยิ่ง 

ไม่มีทางฟังต้าเหลียงของพวกเราอีก...”

นับแต่เหลียงอ๋องจูหวงลอบปลงพระชนม์ถังไอฮ่องเต้ก็ตั้งตนเป็นใหญ่   

จนถึงยามนี้หลายปีมาแล้ว บัดนี้แต่ละแว่นแคว้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทว่า 

มิอาจสู้ความเกรียงไกรของแคว้นเหลียงได้ จำต้องถวายเครื่องบรรณาการและ 

สวามิภักดิ์ต่อแคว้นเหลียง มีเพียงเมืองเหอตงของแคว้นจิ้นที่แสดงตัวว่ามีความ 

สัมพันธ์โดยตรงกับต้าถัง ฮ่องเต้และขุนนางทั้งกล้าหาญองอาจ จวบจนบัดนี้ยังทำ 

สงครามไม่หยุดหย่อน นับเป็นหอกข้างแคร่ของแคว้นเหลียง 

แม้แคว้นต่าง ๆ เหล่านี้จะเกิดเรื่องใหญ่ แต่ก็หาได้เกี่ยวข้องกับนักเล่านิทาน 

อย่างเขาหรือกับมือปราบเล็ก ๆ ผู้นั้นไม่

กินข้าวให้อิ่มก็พอแล้ว

เมื่ออาหยวนเดินมาถึงราวป่าที่ไกลออกมาเล็กน้อยก็ผิวปาก ไม่นานจากนั้นได้ยิน 

เสียงเหยี่ยวส่งเสียงตอบกลับดังมาไม่ไกลนัก ขณะเดียวกันมีเงาดำสายหนึ่ง 

บินเหิน โฉบผ่านกิ่งต้นหยาง ต้นหลิว และป่าท้ออย่างรวดเร็ว แล้วพุ่งตรงมา

อาหยวนยิ้มจนตาโค้ง ยกแขนขึ้น เงาดำสายนั้นค่อย  ๆ  หุบปีก ยืนบน 

ข้อมือของนาง

ปีกน้ำตาล ท้องขาว เท้าเหลือง กรงเล็บดำ ดวงตาดำแวววาวใต้คิ้วขาว 

ดุจหิมะ เชิดหน้า หันมองไปรอบ ๆ มีกลิ่นอายความเป็นพญาเหยี่ยวยามปรายตา 

มองตัวอื่น ๆ 

คิดไม่ถึงว่าจะเป็นเหยี่ยวตัวค่อนข้างใหญ่ตัวหนึ่งที่ถูกฝึกจนเชื่องราวกับ 

นกแก้ว มันเอาจะงอยปากดำที่แหลมคมดุจตะขอจิกปีก จากนั้นมองอาหยวน 

อย่างอ่อนโยน

อาหยวนล้วงกระดาษน้ำมันห่อหนึ่งออกมาจากอกเสื้อ เปิดออกเป็น 

เนื้อกระต่ายชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่ง นางยื่นให้เหยี่ยว “เสี่ยวห้วย กินเนื้อได้แล้ว!”

ดวงตาของเหยี่ยวที่ชื่อเสี่ยวห้วยตัวนั้นสว่างวูบ ท่าทางที่ก้มลงจิกกินอาหาร 
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ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งปราดเปรียว

เสียงดังเอะอะโวยวายในร้านน้ำชาห่างออกไป นกขมิ้นสองสามตัวกระโดด 

ไปมาระหว่างร่มเงาของต้นหลิว ราวกับถูกบางสิ่งบางอย่างทำให้ตกใจจึงได้พากัน 

บินพึ่บพั่บ เมื่อปลายปีกสัมผัสลำธารใสก็เกิดระลอกคลื่นเล็ก ๆ สายหนึ่ง ดอกท้อ 

กำลังบานสะพรั่ง กลีบดอกที่ร่วงหล่นล่องลอยไปในสายลม ร่ายรำต่อหน้าหนึ่งคน 

หนึ่งเหยี่ยวอย่างอ่อนช้อย

รอยยิ้มระบายทั่วใบหน้าของอาหยวน ลักยิ้มที่บุ๋มลงไปมีกลิ่นอายเหมือน 

วสันตฤดู งดงามราวกับก้าวออกมาจากภาพวาด ชวนให้คนเคลิบเคลิ้ม

แท้จริงอาหยวนมีเค้าโครงนุ่มนวล รูปร่างสูงโปร่ง เพียงคลุมกายด้วย 

เสื้อผ้าเรียบง่ายก็ดูเย่อหยิ่งแตกต่างจากผู้อื่น มองปราดเดียวรู้ว่าไร้ความเขินอาย 

สำรวมดังสตรีทั่วไป นางยังเป็นคนของทางการ แม้นึกสงสัย แต่ผู้ใดจะกล้า 

ปากมาก

เสี่ยวลู่ที่ผมเผ้ายุ่งเหยิงฟุบอยู่บนก้อนหินมองหนึ่งคนหนึ่งเหยี่ยวตรงหน้า  

ในดวงตาเต็มไปความประหลาดใจ นางถามว่า “คุณหนู เพียงสองเดือนท่านทำ 

อย่างไรถึงฝึกเจ้าเหยี่ยวตัวนี้ให้เชื่องราวกับสุนัขได้เจ้าคะ”

อาหยวนลูบปีกมันขลับของเหยี่ยวพลางกล่าวว่า “ไม่รู้สิ คิดจะเลี้ยงมัน 

อย่างไรก็เลี้ยงมันเช่นนั้น บางทีอาจเคยเลี้ยงมาก่อนกระมัง”

เสี่ยวลู่ส่ายหน้า “คุณหนูเคยเลี้ยงเหยี่ยวมาก่อน ทว่าเป็นผู้อื่นช่วยเลี้ยงให ้

มีวันหนึ่งเด็กหนุ่มที่เลี้ยงเหยี่ยวตัวนั้นเข้าไปในห้องของฮูหยินแล้วไม่ได้กลับ 

ออกมาทั้งคืน คุณหนูจึงเอาเหยี่ยวตัวนั้นไปตุ๋นน้ำแกง...จากนั้นเอาไปให้สุนัขกิน  

แม้บ่าวรับใช้จะเป็นคนเลี้ยง แต่เพราะคุณหนูเอากระดูกไปให้มันกินบ่อยครั้ง  

ดังนั้นทุกครั้งที่เห็นคุณหนู มันก็จะส่ายหัวกระดิกหาง...”

อาหยวนกล่าวว่า “ข้าไม่ชอบสุนัข”

เสี่ยวลู่คลี่ยิ้ม “คุณหนูไม่ชอบเหยี่ยว ไม่ชอบสุนัข แม้กระทั่งแมวน้อย  

กระต่ายน้อยก็ไม่ชอบแม้แต่ตัวเดียว คุณหนูชอบเพียงเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา  

รวบรวมไว้จำนวนหนึ่งราวกับสะสมเครื่องเคลือบลายครามก็มิปาน! กระบี่ที่อยู่ใน 

มือของคุณหนูเล่มนี้ก็เป็นของจอมยุทธ์เซียวเซียวที่ทิ้งไว้ให้เจ้าค่ะ”
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อาหยวนลูบกระบี่ที่เหน็บข้างเอวอย่างพึงใจ “นี่เป็นกระบี่ดี”

เสี่ยวลู่กล่าวอย่างแปลกใจว่า “แต่ยามนั้นคุณหนูไม่ได้พูดอย่างนี้นี่เจ้าคะ!”

“ยามนั้น...ข้าเอ่ยคำใด”

“คุณหนูมองตามหลังเขาที่เอามือกุมศีรษะวิ่งหนีไปด้วยสายตาที่เต็มไปด้วย 

ความผดิหวงั แลว้ถอนหายใจอยา่งเศรา้สรอ้ย...” เสีย่วลูเ่ลยีนแบบสหีนา้ในยามนัน้  

ใบหน้ากลมพยายามแสดงความคับแค้นใจออกมาหลายส่วน 

“คุณหนูบอกว่า ช่างน่าเสียดายจริงเชียว บุรุษดี ๆ เช่นนี้...”

อาหยวนก้มลงมองด้ามกระบี่มันเงา บนด้ามกระบี่นั้นมีอักษรสองตัว  

“พั่วเฉิน” แทบจินตนาการได้ว่าเจ้าของเดิมลูบไล้กระบี่พั่วเฉินเล่มนี้ทุกวันอย่าง 

หวงแหน ทว่านางกลับจินตนาการไม่ออกว่า เหตุใดจอมยุทธ์ผู้นั้นถึงได้ถูกคุณหน ู

สูงศักดิ์ผู้งดงามหยาดเยิ้มตามตื๊อจนหนีเตลิดเปิดเปิง แม้แต่กระบี่ล้ำค่าที่พก 

ติดตัวก็ไม่ต้องการแล้ว

นางถามว่า “หลังจากนั้นเล่า ข้าใช้มันฝึกฝนกระบี่ใช่หรือไม่”

“ฝึกฝนกระบี่หรือเจ้าคะ” เสี่ยวลู่หัวเราะ “ยามที่คุณหนูหาทางมัดใจ 

จอมยทุธเ์ซยีวเซยีว ตามตือ๊ใหเ้ขาสอนอยูส่องสามวนั ตอนหลงัจอมยทุธเ์ซยีวเซยีว 

หนีหายไป ทุกเช้าคุณหนูได้แต่ทอดถอนใจกับกระบี่ที่แขวนอยู่บนผนัง จากนั้น 

ไปเที่ยวเล่นกับคุณชายเซี่ยและเฮ่ออ๋องน้อยแทน...”

เสี่ยวลู่มองอาหยวนอย่างพินิจพิจารณา ยังไม่หายสงสัย “คุณหนูเจ้าคะ  

เห็นอยู่ว่าท่านไม่เคยฝึกฝนกระบี่ ไม่เคยศึกษาการไล่ตามจับนักโทษมาก่อน ยิ่ง 

กว่านั้นไม่เคยฝึกเหยี่ยว...”

เห็นเสี่ยวห้วยกินเนื้อกระต่ายหมดแล้ว อาหยวนสะบัดมือเพื่อให้มันไปพัก 

อีกด้านหนึ่งของต้นไม้ แล้วหันมาถามเสี่ยวลู่ว่า “ปกติแล้วยามอยู่เรือน ทุกวัน 

ข้าเรียนรู้อะไรบ้าง”

เสี่ยวลู่ตอบว่า “เรียนเยอะเลยเจ้าค่ะ! ไม่เพียงแต่กู่ฉิน7 หมากล้อม  

7 พิณโบราณ  มีเจ็ดสาย  มีเสียงทุ้มต่ำค่อนข้างเบา  อาศัยการฟังในที่สงบเงียบ  ส่วนกู่ เจิงนั้น 

มีเสียงใสดังกังวาน ในยุคแรกเริ่มกู่ฉินถูกจัดให้เป็นเครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรมเท่านั้น แต่ต่อมา 

กลายเป็นที่นิยมในกลุ่มนักปราชญ์และชนชั้นสูงของจีน
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พู่กันจีน  ภาพวาดจีน  แม้กระทั่งร้องรำร่ายโคลงกลอนก็เป็นอันดับหนึ่งใน 

เมืองหลวง! คุณหนูยังเชี่ยวชาญศิลปะการชงชาดื่มชา เก่งงานเย็บปักถักร้อย  

เมื่อปีที่แล้วที่มีงานฉลองวันคล้ายวันประสูติของไทเฮา คุณหนูถวายภาพแม่น้ำ 

ภูเขาที่ปักด้วยฝีมือตนเองหนึ่งภาพ  และยังวาดภาพอายุมั่นขวัญยืนต่อหน้า 

ธารกำนัล  ฮ่องเต้ทอดพระเนตรแล้วพอพระทัยอย่างยิ่ง  ตรัสชมคุณหนูว่า 

เพียบพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตา ความรู้ความสามารถ และตกรางวัลให้หนึ่งพัน 

ตำลึงทอง หนำซ้ำยังตรัสอีกว่า หากคุณหนูถูกตาต้องใจผู้ใดในสกุลสูงศักดิ์ 

หรือคุณชายที่มีฐานะชื่อเสียงในเมืองหลวง ขอให้บอกมา ฮ่องเต้จะทรงช่วยให้ 

สมปรารถนาเจ้าค่ะ”

อาหยวนยกชายเสื้อขึ้น ขาข้างหนึ่งพาดบนหินผา ก้มตัวลงอมยิ้ม “ดังนั้น 

ตอนหลังข้าจึงอยากได้ตวนโหว8 ที่ป่วยใกล้ตายคนนั้นใช่หรือไม่”

เสี่ยวลู่ยกนิ้วหัวแม่มือขึ้นมา สีหน้าเลื่อมใส “ดูสิเจ้าคะ คุณหนูของบ่าว 

ฉลาดมากเพียงใด! ตวนโหวป่วยหนักมิอาจเข้าหอด้วยได้ ถึงคุณหนูจะอยู่กับ 

บุรุษอื่น เขาก็ไม่มีปัญญาเอ่ยคำใดได้ พอเขาตายแล้ว เมื่อไม่มีทั้งพี่ชายและ 

น้องชาย คุณหนูก็จะเสพสุขกับทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลที่เขาทิ้งไว้ให้ นับ 

แต่นั้นก็ไม่ต้องคอยมองสีหน้าของฮูหยิน...”

ใบหน้าของอาหยวนประเดี๋ยวแดงประเดี๋ยวซีดขาว ยากจะพูดได้ว่าเขินอาย 

หรือกระอักกระอ่วน นางเอากระบี่พั่วเฉินที่ยังอยู่ในฝักแทงเข้าไปในหินผา กล่าว 

อย่างกลัดกลุ้มว่า “ในสายตาของผู้อื่น ข้าคงดู...เจ้าชู้ เสเพล ไร้ศีลธรรม 

กระมัง”

เสี่ยวลู่ประหลาดใจอยู่บ้าง “คุณหนู เสี่ยวลู่ติดตามท่านมาสี่ปี เหมือน 

ไม่เคยเห็นท่านมีสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม...”

อาหยวนเคาะกระบี่ เสี่ยวลู่รีบยกมือกุมศีรษะ กระบี่พั่วเฉินเฉียดศีรษะ 

ของนางไป ทว่าไม่ได้สัมผัสเส้นผมของนางแม้แต่เส้นเดียว 

8  บรรดาศักดิ์ของขุนนางจีนในสมัยโบราณ เรียงตามลำดับดังนี้ อ๋อง  (หวัง) กง โหว ปั๋ว จื่อ  

หนาน
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เสี่ยวลู่รีบร้องตะโกนว่า “คุณหนูใจเย็น! ใจเย็นเจ้าค่ะ! เดิมทีศีลธรรม 

ก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้ว ทั้งยังกินแทนข้าวไม่ได้...ยิ่งกว่านั้นถึงแม้คุณหนูจะไม่มี 

ศีลธรรม แต่ก็มีความงามดุจเทพธิดา ฉลาดปราดเปรื่อง นิสัยดี นุ่มนวล  

อ่อนหวาน บอบบางน่าทะนุถนอม สุภาพ สุขุมเยือกเย็น เข้าอกเข้าใจคน...จะ 

ยังต้องการศีลธรรมไปไยเจ้าคะ”

อาหยวนวางมือซ้ายบนขาของตนเอง มือขวาถือกระบี่เคาะก้อนหินดัง  

“เคร้ง ๆ” เลิกคิ้วถามว่า “ข้านุ่มนวล อ่อนหวาน บอบบางน่าทะนุถนอม สุภาพ 

สุขุมเยือกเย็น เข้าอกเข้าใจคนรึ”

เสี่ยวลู่เกาศีรษะแล้วเกาศีรษะอีก

แม้สตรีที่สวมชุดบุรุษที่อยู่ตรงหน้าจะมีใบหน้างดงามเป็นเอกดังกาลก่อน  

แต่กลับมีความรู้ความสามารถยอดเยี่ยม คำพูดและการกระทำตรงไปตรงมา  

ดวงตาของนางขาดความงดงามอ่อนโยนไปหลายส่วน มีสง่าราศีเพิ่มขึ้นอีกหลาย 

ส่วน มองแวบแรกไม่เหมือนสตรี และไม่เหมือนคุณหนูใหญ่ผู้สูงส่งเจ้าชู้ที่เคย 

ล่อลวงบุรุษนับไม่ถ้วนให้หลงรัก

ดว้ยเหตนุี ้ ผา่นไปครูใ่หญเ่สีย่วลูถ่งึตอบวา่ “เออ่ อนัทีจ่รงิคณุหนไูมจ่ำเปน็ 

ต้องคิดมากหรอกเจ้าค่ะ ในเมื่อมีฮูหยิน คุณหนู...ไม่ถือว่าเจ้าชู้เสเพลเจ้าค่ะ”

มีหยวนฮูหยินอยู่ คุณหนูสกุลหยวนยังไม่ถือว่าเป็นคนเสเพลที่สุด

หยวนฮูหยิน มารดาของอาหยวนงดงามปานล่มเมือง ขุนนางของแคว้น 

เหลียง แคว้นเยียน แคว้นจ้าว และแคว้นอื่น ๆ ต่างสยบอยู่ใต้ชายกระโปรงนาง 

ตั้งแต่สมุนรับใช้ไปจนถึงฮ่องเต้ ไม่มีผู้ใดที่ไม่เคยเป็นแขกในเรือนของหยวน 

ฮูหยิน  คิดถึงเมื่อปีนั้น  หยวนฮูหยินเพียงพูดไม่กี่คำก็ทำให้เจาฮ่องเต้ 9 ถูก 

ปลงพระชนม์ ข้าราชบริพารถูกประหารชีวิต สุดท้ายเกิดการผลัดแผ่นดิน กลาย 

เป็นหญิงงามนำมาซึ่งหายนะอย่างแท้จริง ทำให้คนต้องหันมามอง 

อาหยวนคิดอยู่ตลอดว่าต้องมีที่ใดผิดพลาด นางไม่มีทางใช่หยวนชิงหลี  

9 จักรพรรดิเจาแห่งราชวงศ์ฮั่น  หรือฮั่นเจา มีนามเดิมว่า  หลิวฝูหลิง เป็นโอรสองค์เล็กของ 

จักรพรรดิฮั่นอู่กับสนมจ้าว
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คุณหนูใหญ่สกุลหยวนแน่

แต่ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างสกุลหยวนหลายร้อยชีวิตและสหายญาติพี่น้องที่ 

คบหากับสกุลหยวนอีกนับไม่ถ้วน รวมถึงชายคนรักที่เคยมีความสัมพันธ์ทางกาย 

กับหยวนชิงหลีเหล่านั้นล้วนยืนยันว่าไม่มีทางจำผิดคน

ได้ยินว่าก่อนหน้านี้ระหว่างที่หยวนชิงหลีเดินทางไปเยี่ยมคู่หมั้นที่ป่วยหนัก 

ได้ถูกลอบทำร้าย องครักษ์ที่ติดตามไปด้วยส่วนใหญ่ถูกสังหาร หลังได้รับการ 

ช่วยชีวิตก็สลบไสลไม่ได้สติ ไม่กี่วันต่อมาค่อยได้สติ จากนั้น...ก็ลืมว่าตนเองคือ 

คุณหนูหยวน หนำซ้ำยังลืมว่าตนเองเคยเจ้าชู้มาก่อนด้วย

นางข่วนใบหน้าตนเองครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อมั่นใจว่าดวงหน้านี้เป็นของนาง 

จริง  ๆ  ก็ถอนหายใจด้วยความเสียใจไม่หยุด  และยังพบว่าบุรุษรูปงามที่คอย 

ปรนนิบัติรับใช้ที่หัวเตียงเหล่านั้นเป็นคนรักที่เคยมีความสัมพันธ์ทางกายกับนาง 

มาก่อน ชั่วขณะนั้นขนอ่อนทั่วร่างลุกชัน หนำซ้ำยังได้ยินมาว่าอีกไม่กี่วันต้อง 

แต่งให้ตวนโหวที่ใกล้ตาย นางก็ทาน้ำมันใต้ฝ่าเท้า10 รีบเก็บข้าวของโดยไม่ลังเล  

พร้อมพาเสี่ยวลู่ สาวใช้ที่ทั้งโง่งมและไร้เดียงสาแอบหนีมาด้วยกัน

หลังออกจากเหลียงตู  นางบังเอิญช่วยชีวิตหลี่ เฝ่ยที่มารับตำแหน่ง 

นายอำเภอที่อำเภอชิ่นเหอไว้ ด้วยเหตุนี้จึงจับพลัดจับผลูมาเป็นมือปราบหญิง 

ที่อำเภอชิ่นเหอ

นางไม่รู้สึกว่าตนมีความสามารถด้านบทกวีหรือบทประพันธ์  แต่การ 

จับดาบขี่ม้าแล้วไล่ตามจับผู้ร้ายสำหรับนางแล้วกลับเหมือนเครื่องดื่มหลังอาหาร  

สามารถทำได้อย่างง่ายดายและเบิกบานใจ

เพราะเหตุนี้คุณหนูหยวนของต้าเหลียงจึงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย แต่ที่ 

อำเภอชิ่นเหอกลับปรากฏมือปราบสกุลหยวนเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคน

นางมิกล้าบอกว่าตนเองคือคุณหนูชิงหลีแห่งสกุลหยวนผู้มีรูปโฉมงดงาม 

เป็นที่เลื่องลือ เพียงบอกว่าตนชื่ออาหยวน ลี้ภัยมาจากทางใต้ ประจวบกับ 

ขณะนั้นเกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากภัยสงครามบ่อยครั้ง ทำให้ทุกสารทิศมีผู้อพยพ 

10 หมายถึง หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
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มากมาย เจ้าหน้าที่ทางการจึงโน้มน้าวให้ชาวบ้านที่ลี้ภัยไปเพาะปลูกพืชไร่ในพื้นที ่

รกร้างว่างเปล่าที่ถูกทำลายจากภัยสงคราม ดังนั้นหลี่เฝ่ยจึงไม่นึกสงสัย ด้วย 

อาศัยอำนาจหน้าที่ของขุนนางผู้เป็นเสมือนบิดาของราษฎรช่วยให้นางมีทะเบียน 

สำมะโนครัวที่อำเภอชิ่นเหอได้อย่างง่ายดาย และมอบชื่อชิ่นเหอให้ เรียกว่า 

หยวนชิ่นเหอ

แม้เงินเดือนไม่สูง แต่ใต้เท้านายอำเภอให้ความสำคัญ เพราะนางเฉลียว- 

ฉลาด เปิดเผย เข้ากันได้ดีกับสหายร่วมงานในที่ว่าการอำเภอ และยังใช้ชีวิต 

อย่างสมถะ แม้รู้ว่านางเป็นสตรีกลับไม่ได้เปิดโปง เพียงแต่นางเกิดมางดงาม จึง 

ทำให้มีข่าวลือบางอย่างแพร่ออกไป 

เจ้าเหยี่ยวเสี่ยวห้วยพักผ่อนอยู่บนต้นไม้ กะพริบตาสีดำแล้วกระพือปีกพุ่งลงไป 

ทันที ตรงไปยังฝูงเป็ดป่าที่กำลังว่ายน้ำเล่นข้างต้นกก พวกเป็ดป่าแตกตื่นตกใจ 

พากันว่ายไปยังพงหญ้าริมแม่น้ำ ในน้ำยังมีปลาไนที่ตกใจกระโดดขึ้นเหนือผิวน้ำ  

เกล็ดสีเงินพาดผ่านนภา ทำให้ดูคล้ายประกายกระบี่สายหนึ่ง

อาหยวนเห็นเสี่ยวห้วยบินผ่านเกล็ดสีเงินไปอย่างรวดเร็ว ทันใดนั้นก็พุ่งลง 

ไป ตรงหน้าเหมือนเห็นคนกำลังถือกระบี่ นิ้วมือผอมซีดแต่ทรงพลังเคลื่อนไหว 

อย่างคล่องแคล่วปราดเปรียวราวกับเงากระบี่เจิดจ้าพาดผ่านสายหนึ่ง ปีกขนนก 

ร่วงกระจัดกระจาย ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวน แล้วเหยี่ยวตัวหนึ่งก็บินกลับมา 

พร้อมกับหยดเลือด...

“เสี่ยวห้วย!”

อาหยวนร้องตะโกนทันที ลมหายใจสะดุด

เสี่ยวห้วยหันหลังบินกลับมาหยุดบนก้อนหินขาวตรงหน้านาง พลางจ้อง 

นางด้วยดวงตาดำแวววาว 

เสี่ยวลู่เงยหน้า เห็นสีหน้าผิดปกติของอาหยวน รีบถามว่า “คุณหนู เกิด 

อันใดขึ้นหรือเจ้าคะ”

อาหยวนตั้งสติ ลูบหัวของเสี่ยวห้วย ก้มลงดูปีกมันขลับไร้ที่ติของมัน  

เป็นเพียงแสงสะท้อนของเกล็ดปลาเท่านั้น จะไปมีประกายกระบี่และบาดแผลได้ 
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อย่างไร

นางพึมพำว่า “ไม่มีอันใด...ข้าเพียงรู้สึกว่าข้าเคยเลี้ยงเหยี่ยวมาก่อน”

เสี่ยวลู่ยืนยันว่า “คุณหนูเพียงเลี้ยงนกฮว่าเหมย11 เจ้าค่ะ!”

ยามนั้นเองได้ยินเสียงคนร้องโหวกเหวกว่า “นี่เหยี่ยวของเรือนใดที่เลี้ยง 

ให้เหมือนนกฮว่าเหมย คงเป็นนกฮว่าเหมยตัวใหญ่กระมัง”

ที่แท้ก็จูฮุ่ยเฟย คุณชายสูงศักดิ์ที่ถูกอาหยวนสั่งสอนไปเมื่อครู่

เขาคงไม่พอใจที่ถูกสั่งสอนอย่างไร้สาเหตุจึงไล่ตามมา กลับไม่รู้ว่าเพราะ 

เหตุใดถึงล่าช้าเพิ่งมาถึงยามนี้

อาหยวนรู้ว่าสกุลจูเป็นราชนิกุล แม้ไร้อำนาจ ทว่าคนธรรมดาก็ไม่สมควร 

หาเรื่องด้วย ดังนั้นจึงไม่คิดจะเกี่ยวข้องกับเขา นางกล่าวเนิบช้าว่า “อืม หาก 

ไม่หาเรื่องมัน ก็ถือว่าเชื่องกว่านกฮว่าเหมย...มันเพิ่งจิกสุนัขป่าจนตาบอดไป 

ตัวหนึ่ง”

อาหยวนเพียงกล่าวลอย ๆ เท่านั้น จูฮุ่ยเฟยอดลูบดวงตาของตนเองไม่ได้  

หันไปมองจะงอยปากแหลมคมของเสี่ยวห้วยอีกครั้ง ชั่วขณะนั้นได้แต่อ้าปากค้าง 

เอ่ยคำใดไม่ออก

อาหยวนหัวเราะอย่างลำพอง เหลือบตามองจูฮุ่ยเฟย มือที่ลูบเสี่ยวห้วย 

พลันชะงักค้าง

จูฮุ่ยเฟยมีบ่าวไพร่สี่ห้าคนติดตามอยู่ด้านหลัง เนื่องจากรู้ว่าอาหยวนเป็น 

คนของทางการ มิอาจหาเรื่องได้ง่าย ๆ จึงไม่หลงเหลือท่าทางวางอำนาจอย่างสุนัข 

อาศัยบารมีนาย12 ดังก่อนหน้านี้อีก แต่กลับพูดคุยกับชายหนุ่มที่ขี่ม้าอยู่ข้าง ๆ 

ชายหนุ่มผู้นั้นอายุราวยี่สิบปี สวมเสื้อสีฟ้า ดวงหน้างดงาม แววตาเรียบ 

เฉย ริมฝีปากซีดขาวดูคล้ายคนป่วย ทว่ากลับขี่ม้าสีแดงดุจพุทราตัวสูงใหญ่  

เขานั่งอยู่บนหลังม้าแล้วจ้องอาหยวนที่อยู่ด้านล่าง มุมปากประดับยิ้มที่คล้ายยิ้ม 

11 จัดอยู่ในวงศ์นกกะราง เป็นนกขนาดเล็ก จากปลายปากจรดปลายหางยาวประมาณ  20 - 25  

เซนติเมตร หลังสีน้ำตาลเข้ม หน้าท้องเป็นสีเหลืองอมขาว เหนือตามีรอยปานสีขาวราวขนคิ้ว ปากและขา 

เป็นสีเหลือง
12 หมายถึง อาศัยอิทธิพลและบารมีของนายเที่ยวข่มเหงรังแกผู้อื่น
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คล้ายไม่ยิ้ม ดวงตาของเขางามยิ่ง กระจ่างใสมาก ดำสนิทลุ่มลึกอย่างคาด 

ไม่ถึง...คล้ายน้ำพุก้นเหวที่ตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างเห็นได้ชัด สะอาดบริสุทธิ ์

คล้ายใต้ผาขาดที่มองไม่เห็นก้นบึ้ง เมื่อมองออกไปเห็นแต่ความมืดมิด

อาหยวนไม่เคยเห็นนัยน์ตาอย่างนี้มาก่อน  อย่างน้อยตั้งแต่ฟื้นขึ้นมา 

นางก็ไม่เคยเห็นแน่  ๆ นัยน์ตาดำสนิทดุจบ่อน้ำลึก  ไม่ว่าสตรีใดเห็นคงยาก 

ลืมเลือน ทว่าสายตาคู่นั้น...กลับเหมือนมองทะลุเข้าไปในใจ ทำให้นางเป็นกังวล 

อย่างแปลกประหลาด

เห็นอาหยวนจ้องเขา ชายหนุ่มผู้นั้นเก็บสายตากลับไป แล้วหันไปพูดกับ 

จูฮุ่ยเฟยว่า “พี่จู พี่เซี่ยให้ข้าเอาหนังสือเหล่านั้นมาให้ท่าน ท่านยังต้องการอยู่ 

หรือไม่”

เสียงของเขาราบเรียบ ไร้ระลอกคลื่น หางเสียงยกขึ้นเล็กน้อยราวกับ 

มีบางอย่างถูกม้วนขึ้นเจือแววหยอกเย้าอยู่บ้าง

จูฮุ่ยเฟยรีบกล่าวว่า “ต้องการสิ! ต้องการ!”

เขาหันไปมองอาหยวนอีกครั้ง แล้วยื่นท้องที่มีไขมันออกมา เมื่อรู้สึกว่า 

ตนเองมีอำนาจเพิ่มขึ้นมาหลายส่วนก็ตะโกนว่า “มือปราบหยวน เจ้าฟังคำพูด 

ของข้าให้ดี! ฟู่ ...ฟู่ม่านชิงเป็นคนที่ข้าคุณชายหมายปอง ไม่อนุญาตให้เจ้า 

แตะต้อง! หาไม่แล้วจะตัดนิ้วของเจ้ามาแช่สุรา!”

อาหยวนตอบว่า “อ้อ อย่างนั้นท่านเก็บไว้เองเถิด! จำไว้ว่าต้องแต่งนาง 

เขา้เรอืนใหไ้ด ้ หาไมแ่ลว้นิว้มอืทีท่า่นตดั หมอ้ใบเดยีวคงแชไ่มห่มด หนำซำ้ยงัตอ้ง 

รบกวนให้ข้าไปจับท่าน ความผิดของราชนิกุลที่ทำร้ายคนนี้ไม่รู้ว่าใต้เท้านายอำเภอ 

จะตัดสินโทษท่านอย่างไร คิดดูแล้วล้วนแต่ทำให้ใต้เท้าหลี่ของพวกเราเป็นทุกข์”

นิ้วอ้วนของจูฮุ่ยเฟยชี้ไปที่นาง ตวาดว่า “นี่มันถ้อยคำอันใดของเจ้า”

อาหยวนหัวเราะ ลักยิ้มสองข้างบุ๋มลงไป กล่าวอย่างไม่อินังขังขอบว่า  

“คำพูดของคน”

นางผิวปากเป็นทำนองไพเราะ เสี่ยวห้วยพลันกระพือปีก บินเหนือหัวของ 

เจ้านาย บินวนอยู่กลางอากาศอย่างเสรี อาหยวนคาบหญ้าเขียวในปาก แล้วใช้ 

ฟันงับหญ้าเขียวให้เป็นท่วงทำนอง ก่อนเสียงเพลงค่อย ๆ เลือนหายไป
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เสี่ยวลู่ทำหน้าทะเล้นใส่จูฮุ่ยเฟยแล้วหัวเราะเสียงดัง “คุณชายจู ท่านฟัง 

ไม่เข้าใจรึ คุณชายบอกว่า แม่นางฟู่ที่หอฮวาเย่ว์ผู้นั้น ขอเพียงมีเงินไม่ว่าผู้ใด 

ก็แตะต้องได้ทั้งนั้น ท่านยังไม่ทันตัดนิ้วมือของพวกเขา เกรงว่าคงถูกท่าน 

นายอำเภอจับตัวมาลงโทษสถานหนักแล้ว!”

จูฮุ่ยเฟยตกตะลึง สบถด่าสองที ดูคล้ายเขาเป็นห่วงหนังสือที่ชายหนุ่ม 

ผู้นั้นพูดถึง จึงไม่มีเวลาคิดเล็กคิดน้อยกับสาวใช้ของอาหยวนอีก  เขาเร่งรัด 

ให้ชายหนุ่มรีบไปจากที่นี่

ไกลออกไป ได้ยินเขากล่าวว่า “จิ่งจือหวั่น เลิกจ้องมือปราบผู้นั้นได้แล้ว! 

ถึงน่ามองเพียงใดก็เป็นเพียงบุรุษคนหนึ่งเท่านั้น...”

อาหยวนเดินออกมาได้สักพักก็หยิบหญ้าที่คาบอยู่ระหว่างฟันขึ้นมาเล่น  

หันไปถามเสี่ยวลู่ว่า “คนผู้นั้นเอาแต่จ้องข้าอยู่ตลอดใช่หรือไม่”

เสี่ยวลู่ถามว่า “ผู้ใดเจ้าคะ ผู้ที่จูฮุ่ยเฟยตะโกนเรียกหรือเจ้าคะ ดูคล้าย 

เขาจะชื่อจิ่งจือหวั่น...อืม เขามองคุณหนูหรือ เหตุใดบ่าวถึงรู้สึกว่าเขามองบ่าว 

อยู่ตลอดล่ะเจ้าคะ”

นางจัดการกับเรือนผมที่ยุ่งเหยิงของตนเอง จากนั้นล้วงคันฉ่องอันเล็กที่มี 

ด้านเดียวออกมาจากแขนเสื้อ ฉีกยิ้มเผยให้เห็นเขี้ยว

อาหยวนเคาะหน้าผาก “เมื่อก่อนข้า...เคยเจอเขาหรือไม่”

“ไม่เคยเจ้าค่ะ!” เสี่ยวลู่ตอบอย่างรวดเร็ว “ท่าทางป่วยอมโรคเช่นนี้  

คุณหนูไม่มีทางชมชอบเด็ดขาด ทว่า...หน้าตาหล่อเหลานัก เพียงแต่ผอมเกินไป!”

ขณะพูดก็เห็นเจ้าหน้าที่ผู้น้อยในที่ว่าการอำเภอวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามา 

กล่าวว่า “ท่านหยวน เจอท่านจนได้! เกิดคดีใหญ่แล้วขอรับ!”

นิ้วอาหยวนคีบหญ้า “หืม”

เจ้าหน้าที่ผู้น้อยกล่าวว่า “จูสือตายแล้วขอรับ!”

“จูสือหรือ” อาหยวนหันไปมองทิศทางที่จูฮุ่ยเฟยเดินจากไป “บิดาของ 

จูฮุ่ยเฟยหรือ”

เสี่ยวลู่อดเกาศีรษะครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ได้ เรือนผมที่ถูกจัดการเรียบร้อย 

ด้วยความยากลำบากกลับมายุ่งเหยิงอีกครั้ง “คนครอบครัวนี้สมองมีปัญหา 
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หรืออย่างไร บุตรชายชื่อหมูบินได้ บิดาชื่อ...ขี้หมู13”

อาหยวนอดหัวเราะไม่ได้ “เฮ้อ บางทีคนที่ตั้งชื่อให้พ่อลูกคู่นี้คงมีขี้อยู่ใน 

สมองกระมัง”

แม้จูสือจะเป็นขี้หมูจริง  ๆ ทว่าการตายของเขานับเป็นเรื่องใหญ่โตของอำเภอ 

ชิ่นเหอ เขาเป็นญาติผู้น้องของฮ่องเต้จูหวงแห่งต้าเหลียง ไม่รู้ว่าเขาไปทำอันใด 

ให้ฮ่องเต้ไม่พอใจ ถึงไม่ได้ดำรงตำแหน่งขุนนาง เป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้น  

แต่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นราชนิกุล แม้แต่องค์ชายทั้งหลายที่ผ่านมาชิ่นเหอยังต้องแวะ 

มาเยี่ยมเสด็จอาผู้นี้ เมื่อมีสายสนกลในเช่นนี้ นายอำเภอหลี่ย่อมต้องรีบเรียก 

อาหยวนที่ถือว่าเป็นคนสนิทกลับมาด่วน

ยามที่อาหยวนไปถึง บุตรชายคนโตของสกุลจูที่เอาแต่สำเริงสำราญใน 

หอคณิกาผู้นั้นยังไม่กลับมา มีเพียงจูฮูหยิน จูจี้เฟยบุตรชายคนรอง กับพ่อบ้าน 

ไม่กี่คนนั่งคุกเข่าร่ำไห้น้ำตาไหลพรากอยู่ข้าง ๆ  เท่านั้น ในห้องเต็มไปด้วยความ 

โศกเศร้า

พอเห็นอาหยวนมาถึง หลี่เฝ่ยเช็ดเหงื่อที่หน้าผาก กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่ 

ชนัสตูรศพเพิง่ตรวจสอบศพ คงกนิยาอายวุฒันะมากเกนิไปจงึบรรลธุรรมขึน้สวรรค ์

ไปแล้ว!”

อาหยวนมองศพที่มีใบหน้าบิดเบี้ยวตรงหน้า ลูบหน้าผาก กล่าวว่า “ยา 

อายุวัฒนะหรือ บรรลุธรรมขึ้นสวรรค์หรือ”

หลี่เฝ่ยตอบว่า “สอบถามแล้ว สองสามปีมานี้สุขภาพของจูสือไม่ค่อยดี 

สักเท่าใด จึงกินยาลูกกลอนมาโดยตลอดเพื่อแสวงหาความเป็นอมตะ”

ความจริงแล้วจูสือ นายท่านสกุลจูยังไม่ถือว่าชรามากนัก ดูจากศพแล้ว 

อายุยังไม่ถึงห้าสิบปี อ้วนกว่าจูฮุ่ยเฟยเล็กน้อย ท้องก็ดูยื่นมากกว่า สีหน้าดำคล้ำ 

ใบหน้า มือ และเท้ามีตุ่มพุพองสีแดงจำนวนมาก นัยน์ตาเบิกกว้างเล็กน้อย  

มีน้ำลายไหลออกมาจากปากและมีเสมหะที่เกือบแห้งแล้วตกค้างอยู่ อาหยวน 

13 ในภาษาจีนกลาง คำว่าขี้หมูออกเสียงว่าจูสื่อ คล้ายกับการออกเสียงชื่อของจูสือ
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พลิกศพขึ้น จับคางมองเข้าไปในปากอย่างละเอียด เห็นเหงือกบวมและมีแผล 

ในปาก

อาหยวนหันไปมองเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ “นี่พี่ชาย คนบรรลุธรรมขึ้นสวรรค ์

มีลักษณะการตายเช่นนี้รึ”

เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพยิ้มแห้ง กล่าวเนิบนาบว่า “ได้ยินว่าการหลอมยา 

ลูกกลอนจำเป็นต้องใช้สารปรอท หากร้อนใจกินมากเกินไปในครั้งเดียวก็จะ...”

หากกินสารปรอทมากเกินไป มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นพิษเฉียบพลัน โดย 

มีตุ่มเล็ก  ๆ  สีแดงขึ้นตามผิวหนัง มีแผลในช่องปาก หน้าอกและหน้าท้องบวม 

ซึ่งเป็นสัญญาณว่าถูกพิษปรอทอย่างชัดเจน แต่หากเกิดจากการกินยาที่ตนเป็นคน 

หลอมเอง แล้วทำให้เขาบรรลุธรรมขึ้นสวรรค์ ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ ในเมื่อ 

เขาตายตาหลับ คนในครอบครัวก็ไม่สมควรต้องเศร้าเสียใจ

อาหยวนปัดไม้ปัดมือแล้วลุกขึ้นยืน “ในเมื่อนายท่านจูสมปรารถนาแล้ว  

เช่นนั้นผู้ใดเป็นคนแจ้งความ”

ทันใดนั้นพ่อบ้านคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังแม่ลูกสกุลจูพลันยืนขึ้น ตะโกน 

เสียงดังว่า “เป็นข้าน้อยเองขอรับ! ข้าน้อยเป็นคนแจ้งความ! วันก่อนนายท่าน 

ยังดี ๆ อยู่เลย จู่ ๆ เมื่อวานก็รู้สึกปวดหัว มือเท้าสั่นระริก ตกกลางคืนก็จากไป 

แล้ว! เขากินดวงจิตกระเรียนได้ปีสองปีแล้ว สุขภาพแข็งแรงและมีกำลังวังชาดี 

ทุกวัน ไฉนจู่ ๆ ถึงกลับสวรรค์ไปได้เล่าขอรับ”

มือปราบเฒ่าที่ชื่อจิ่งอี่เดินออกมา กล่าวว่า “พ่อบ้านหวังผู้นี้เอาแต่บอกว่า 

มีคนวางยาพิษ เมื่อครู่พวกข้าตรวจสอบอาหารที่นายท่านจูกินตลอดหลายวัน 

ที่ผ่านมานี้แล้วกลับไม่พบความผิดปกติใด  ๆ ยาลูกกลอนที่นายท่านจูกินเป็น 

ดวงจิตกระเรียน ได้ยินว่าในวัตถุดิบมีการใส่สารปรอทลงไปหลอมด้วย”

เขาถือกล่องหยกมาใบหนึ่ง เมื่อเปิดออกก็เห็นเม็ดยาสีน้ำตาลอ่อนยี่สิบ 

สามสิบเม็ดข้างใน กลิ่นหอมโชยเตะจมูก ทำให้คนมีความสุข เสี่ยวลู่ที่เห็นศพ 

เดิมยังหดคอหลบอยู่ด้านข้าง ครั้นได้กลิ่นหอมอดก้าวออกมาสองก้าวแล้วสูดดม 

อยู่หลายทีไม่ได้ “นายท่านจูผู้นี้มีรสนิยมอยู่บ้าง สามารถหลอมยาลูกกลอน 

ให้หอมได้ถึงเพียงนี้!”
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อาหยวนรับยามากะเทาะเปลือกออก ดมอย่างระมัดระวัง “กลิ่นหอมนี้เป็น 

เพียงชั้นนอกของยาลูกกลอนเท่านั้น แม้จะหอม กลับทำให้บางคนประสาทหลอน 

ถึงไม่ได้กินก็จะรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรง เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว”

นางเลือกยาลูกกลอนขึ้นมาสองเม็ดแล้วยื่นให้จิ่งอี่ “เอาไปให้ท่านหมอ 

ศึกษาส่วนผสมของยาลูกกลอนสองเม็ดนี้อย่างละเอียด  ดูว่ามันแตกต่างกัน 

อย่างไร”

หลี่เฝ่ยเดิมจะตัดสินคดีว่าจูสือกินยาที่เขาเป็นคนปรุงเอง “แล้วบรรลุธรรม 

ขึ้นสวรรค์” ทว่าพอได้ยินวาจานี้ก็รีบถามว่า “ไม่เหมือนกันอย่างนั้นรึ”

อาหยวนขยี้จมูก “ดูเป็นยาลูกกลอนเหมือนกัน แต่พอกะเทาะเปลือกออก 

แล้วกลับมีกลิ่นไม่เหมือนกัน”

พอจิ่งอี่ได้ยินก็เอายาลูกกลอนสองเม็ดนี้มาดม พึมพำว่า “อาหยวน เจ้า 

มีจมูกสุนัขรึ ไฉนข้าดมแล้วกลับรู้สึกว่าไม่ต่างกันเลย”

แม้เขาพูดเช่นนี้  แต่ก็ เชื่อในความสามารถของอาหยวน  ขณะจะไป 

เตรียมการ พ่อบ้านหวังที่เป็นคนแจ้งความคนนั้นจู่ ๆ ก็คุกเข่าลงกับพื้น ตะโกนว่า 

“หรือยาถูกสับเปลี่ยน ข้าน้อยรู้! ข้าน้อยรู้! วันนั้นตอนเช้าคุณชายรองเข้าไป 

ในห้องของนายท่าน ยามนั้นเป็นเวลาที่นายท่านกินยาพอดีขอรับ!”

จูจี้เฟย คุณชายรองที่นั่งคุกเข่าก้มหน้ามาโดยตลอดผู้นั้นเงยหน้าขึ้นมา 

ทันใด แววตาฉายความหวาดกลัวระคนโกรธ “นี่...ไม่นะ ข้าไม่ได้ทำ...ข้าจะ 

ทำร้ายท่านพ่อของตนเองได้อย่างไร”

พลันนั้นได้ยินเสียงคนตะโกนดังมาจากด้านนอกว่า “ผู้ใดกัน ผู้ใดกัน 

ที่ทำร้ายท่านพ่อข้า!”

จากนั้นเห็นร่างเทอะทะของจูฮุ่ยเฟยพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วราวกับม้วนตัว 

เข้ามา พอเห็นศพของบิดาที่อยู่บนเตียงก็ตกตะลึง คุกเข่าร่ำไห้โฮทำให้เตียงไม้ 

สั่นไหว แม้แต่หน้าต่างยังพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย ทำให้คนอดเป็นกังวล 

ไม่ได้ว่าพริบตาต่อมาเรือนทั้งหลังอาจถล่มลงมา แล้วกลบฝังเจ้าอ้วนสองคนโดย 

คนหนึ่งยังมีชีวิต ส่วนอีกคนเสียชีวิตไปแล้ว มิหนำซ้ำยังทำให้คนที่อยู่เต็มห้อง 

ต้องตายไปพร้อมกันด้วย
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หลี่เฝ่ย อาหยวน และคนอื่น  ๆ ถอยหลังออกมาหลายก้าวโดยไม่รู้ตัว มี 

เพียงจูจี้เฟยที่คลานไปข้างหน้า คุกเข่าข้างจูฮุ่ยเฟย ร่ำไห้อย่างเศร้าโศกด้วยกัน  

ทว่ากลับไม่เห็นความตื่นตระหนกลนลานที่มากพอจะเปิดเผยความจริง

จูฮุ่ยเฟยกับจูจี้เฟย สองพี่น้องคู่นี้มีคิ้วตาเหมือนจูสือผู้เป็นบิดา แต่จูจี้เฟย 

รูปร่างผอมสูง สุภาพเรียบร้อย และหล่อเหลา ยามสองพี่น้องกอดกันร่ำไห้  

ยิ่งเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน จูฮุ่ยเฟยดูคล้ายจะดีกว่าหมูโง่ไม่เท่าใด ความ 

ขาวอย่างเดียวลบจุดด้อยสามอย่าง แต่ความอ้วนกลับทำลายสิ้นทุกอย่าง นี่คือ 

สัจธรรมที่มิอาจเปลี่ยนแปลง

ยามที่อาหยวนถอนหายใจ พบว่าคนที่ตามจูฮุ่ยเฟยกลับจวนมาด้วย  

นอกจากบ่าวรับใช้คนสนิทแล้ว ยังมีชายหนุ่มที่ชื่อจิ่งจือหวั่นผู้นั้นอีกคน

แม้ไม่ได้นั่งบนหลังม้า ใบหน้าเขายังคงเรียบเฉย มุมปากประดับยิ้มเฉยชา 

มิอาจปกปิดความเยียบเย็น โอหัง และถือดีที่อยู่ในใจได้ เขากวาดสายตามอง 

คนในห้องเงียบ ๆ แต่พอมองอาหยวนก็คล้ายชะงักไปครู่หนึ่ง 

ขณะอาหยวนเตรียมศึกษายาลูกกลอนที่อยู่ในมือ เห็นเขามองด้วยสายตา 

เรียบเฉยแวบหนึ่ง ทันใดนั้นก็รู้สึกหายใจติดขัด ความคิดที่เป็นระเบียบแต่เดิม 

ไม่รู้ว่ากระเจิดกระเจิงไปที่ใดแล้ว 

จิ่งจือหวั่นกลับสาวเท้าขึ้นหน้าดังทองไม่รู้ร้อน ทำความเคารพหลี่เฝ่ย  

“ใต้เท้า!”

เมื่อหลี่เฝ่ยเห็นเขาก็คลี่ยิ้ม กล่าวว่า “แม่ทัพมณฑลจิ่ง เจ้ามาได้จังหวะ 

พอดี คดีใหญ่อย่างนี้จำเป็นต้องให้ทุกคนหารือร่วมกัน อาหยวน จิ่งอี่ มาคารวะ 

ใต้เท้าจิ่ง! ใต้เท้าจิ่งมาจากเมืองหลวง เพิ่งมารับตำแหน่งที่ที่ว่าการอำเภอเมื่อเช้า  

จากนี้หากมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นในอำเภออีก เจ้ากับจิ่งอี่ก็ฟังคำสั่งของใต้เท้าจิ่ง!”

จิ่งจือหวั่นสาวเท้ามาข้างหน้า ประสานมือคารวะอาหยวนกับจิ่งอี่ กล่าว 

แนะนำตัวว่า “จิ่งจือหวั่น” 

อาหยวน จิ่งอี่ตกตะลึง

ตำแหน่งแม่ทัพมณฑลที่ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย จับโจร และ 

จัดการเรื่องราวต่าง ๆ ที่อำเภอชิ่นเหอนั้นว่างมานานแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่า 
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ยัดเยียดเจ้านายให้อาหยวน จิ่งอี่ และมือปราบอื่นกลางคัน

หลี่เฝ่ยเป็นเพียงนายอำเภอเล็ก  ๆ คนหนึ่ง เมื่อเห็นว่าเมืองหลวงส่งแม่ทัพ 

มณฑลมากะทันหันอย่างนี้ ถึงไม่รู้เหตุผล ทว่าก็มิกล้าล่วงเกิน รู้เพียงว่าเขาเป็น 

ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน และจำต้องปฏิบัติด้วยอย่างสุภาพ มิกล้าเมินเฉย

จิง่อีไ่ดส้ตเิปน็คนแรก ไมร่บีไปหาทา่นหมอเพือ่ตรวจสอบยาแลว้ แตค่ารวะ 

ยิ้ม ๆ “ข้าน้อยจิ่งอี่คารวะใต้เท้าจิ่งขอรับ!”

อาหยวนพยายามตั้งสติ ใส่ยาลูกกลอนในมือเม็ดนั้นลงในโถดินเผา ก่อน 

สาวเท้าขึ้นหน้ากล่าวว่า “อาหยวนคารวะท่านแม่ทัพมณฑลจิ่งขอรับ!”

จิ่งจือหวั่นแสดงท่าทางให้จิ่งอี่รู้ว่าไม่ต้องมากพิธี แม้สีหน้าท่าทางอ่อนโยน 

สุภาพมีมารยาท ทว่ากลับดูห่างเหิน พอเปลี่ยนเป็นอาหยวน ความห่างเหินนั้น 

ทวีขึ้น หนำซ้ำยังมาพร้อมความเยียบเย็นดุจน้ำค้างสารทฤดู เขามองโถดินเผาที่ 

อาหยวนเอาไปวางในมือของเสี่ยวลู่ กล่าวเสียงสดใสไพเราะ “ยาลูกกลอนเม็ดนั้น 

มีอันใดรึ”

อาหยวนไม่แน่ใจว่าตนเคยรู้จักคนผู้นี้มาก่อนหรือไม่ มองสีหน้าจิ่งจือหวั่น 

อย่างละเอียดแล้วไม่เห็นความผิดปกติใด จึงตอบว่า “ไม่มีอันใดขอรับ แค่พยาน 

วัตถุเท่านั้น”

จิ่งจือหวั่นเดินเข้าไปมองยาลูกกลอนเม็ดนั้นแวบหนึ่ง จากนั้นหันไปมอง 

จูฮูหยินกับสาวใช้ที่อยู่ด้านหลังนาง

เนื่องจากเรื่องเกิดขึ้นกะทันหัน แม้พวกนางจะเปลี่ยนไปสวมเสื้อสีขาวและ 

เปลี่ยนปิ่นปักผม ทว่าใบหน้ายังคงแต่งแต้มด้วยเครื่องประทินโฉมเหมือนเก่า  

ยังไม่ได้ล้างออก และข้อมือของจูฮูหยินยังสวมกำไลทองคู่หนึ่ง เล็บมือทาสีแดง 

ดอกเฟิ่งเซียน14 ยามนี้สีหน้าของนางดูเศร้าเสียใจ ตอนที่หันไปมองจูฮุ่ยเฟยกับ 

จูจี้เฟย ยากจะบอกได้ว่าตกตะลึงพรึงเพริดหรือเคียดแค้น

จิ่งอี่เห็นจิ่งจือหวั่นหันไปมองก็กล่าวเสียงแผ่วเบาว่า “ท่านแม่ทัพมณฑล  

จูฮูหยินผู้นี้คือภรรยาใหม่ ไม่ใช่มารดาบังเกิดเกล้าของพวกเขาทั้งสอง มารดา 

14 หรือเทียนบ้าน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า เทียนดอก เทียนสวน มีสรรพคุณใช้รักษาฝี แผลพุพอง
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บังเกิดเกล้าของจูฮุ่ยเฟยเสียชีวิตไปนานแล้ว ส่วนจูจี้ เฟยเป็นบุตรที่เกิดจาก 

อนุภรรยาขอรับ”

หลี่ เฝ่ยได้ยินคำพูดของจิ่งอี่ก็ส่งเสียง  “เอ๊ะ”  ก่อนออกคำสั่งทันทีว่า  

“อาหยวน เจ้ารีบไปตรวจค้นห้องของจูจี้เฟย!”
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ร่วมมือกันคลี่คลายปมปริศนาลูกโซ่

อาหยวน  พาสองพี่น้องสกุลจูเข้าไปในห้องนอนของจูจี้เฟย พวกเจ้าหน้าที ่

ที่ได้รับคำสั่งเข้าไปตรวจค้นทั่วทุกที่นานแล้ว

จูฮุ่ยเฟยพูดคุยกับจูจี้เฟยไม่กี่ประโยค ขยี้ดวงตาที่แดงก่ำแล้วเดินไป 

ข้างหน้าสองสามก้าว ถามว่า “เหตุใดต้องตรวจค้นห้องของน้องชายข้าด้วย”

จิ่งอี่ค้อมกาย ยิ้มกล่าว “คุณชายใหญ่ พวกข้าปฏิบัติตามหน้าที่ขอรับ”

จูฮุ่ยเฟยชี้นิ้วไปที่อาหยวน “เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่บุรุษไม่ใช่สตรีจงใจหาเรื่อง 

พวกเราใช่หรือไม่ ไอ้เด็กนี่ ข้าจะบอกเจ้าให้ กล้าอาศัยอำนาจส่วนรวมแก้แค้น 

ส่วนตัว คอยดูว่าข้าจะจัดการเจ้าอย่างไร! แม่ทัพมณฑลจิ่งของพวกเจ้าผู้นั้น 

เป็นสหายสนิทของข้า!”

“อ้อ!” อาหยวนไม่สนใจสายตาประณามที่จูฮุ่ยเฟยมองมา เดินเฉียดไหล่ 

ไปข้างเตียง กล่าวอย่างไม่ใคร่ใส่ใจว่า “สหายสนิท...เยี่ยม ข้าจะรายงานใต้เท้า 

นายอำเภอว่าสมควรอยู่ให้ห่างจากท่านแม่ทัพมณฑลจิ่งไว้”

“นี่ เจ้า...”

จูฮุ่ยเฟยถลกแขนเสื้อขึ้น อยากเข้าไปจัดการนาง ทำให้นางรู้ว่าหมัดของ 

คุณชายใหญ่สกุลจูนั้นร้ายกาจและเหี้ยมหาญมากเพียงใด เพิ่งเดินไปข้างหน้าได้ 

ก้าวเดียว เขาก็ถูกอาหยวนเตะก้น ทำให้ซวนเซเล็กน้อย จึงมิอาจแสดงอำนาจ 

ยิ่งใหญ่ออกมาได้

เขาลูบก้นตนเองป้อย ๆ มองมือขาวเรียวยาวของอาหยวนอย่างสงสัย



24

คู่ชิด สองปฏิปักษ์ 1

กำปั้นเล็กแค่นี้ ยามตีลงบนร่างสมควรอ่อนยวบเบาหวิวเหมือนแม่นางฟู่ 

ที่ทำให้คนเคลิบเคลิ้มหลงใหลจนวิญญาณหลุดลอย ไม่ใช่เจ็บปวดลึกไปถึง 

กระดูก

อาหยวนคร้านจะสนใจท่าทางผลีผลามบุ่มบ่ามของเขา  เดินไปดูของที่ 

เจ้าหน้าที่พบใต้หมอน

ยาลูกกลอนสีน้ำตาลสองเม็ดที่มีกลิ่นหอมทำให้คนสดชื่นเบิกบานใจ

จิ่งอี่เดินเข้าไปดูแวบหนึ่งแล้วสูดลมหายใจ “นี่คือยาอายุวัฒนะที่ทำให้ 

นายท่านจูบรรลุธรรมจนขึ้นสวรรค์เช่นนั้นหรือ”

อาหยวนขูดเปลือกนอกออกเล็กน้อยแล้วสูดดม หันไปถามจูจี้เฟยว่า “นี่ 

เป็นของของท่านใช่หรือไม่”

จูจี้เฟยตกตะลึง “นี่เป็นดวงจิตกระเรียนที่ท่านพ่อข้ากินเป็นประจำ ข้า 

ไม่เคยกิน ไม่รู้ด้วยว่ามันมาจากที่ใด...”

จูฮุ่ยเฟยเดินเข้าไปมองยาลูกกลอนเม็ดนั้นอย่างจริงจัง “ไม่ผิด นี่คือ 

ดวงจิตกระเรียน แม้เป็นของล้ำค่า แต่ระดับอย่างพวกเราแล้ว ต้องการอะไร 

มีหรือจะไม่ได้ ท่านพ่อข้ามอบให้น้องรองสองสามเม็ด น่าแปลกที่ใดรึ”

อาหยวนถามว่า “ท่านรู้ได้อย่างไรว่านี่คือดวงจิตกระเรียน”

จูฮุ่ยเฟยยิ้มอย่างลำพอง “เจ้าคนสกุลหยวนตาสุนัข1 มองคนต่ำ คิดว่าข้า 

ไม่เป็นโล้เป็นพายจริง ๆ  หรือ สมุนไพรที่เอามาทำดวงจิตกระเรียนหาใช่จะนำยา 

ลูกกลอนทั่วไปมาเทียบได้ อย่าเห็นว่าเป็นเพียงยาเม็ดเล็ก  ๆ เช่นนี้ ถึงเจ้าทำงาน 

หนักทั้งปีก็ไม่แน่ว่าจะหาซื้อมันได้! ต้องใช้วัตถุดิบที่มีฤทธิ์ร้อนจำนวนมากมา 

หลอมยา ทำให้ไม่ควรกินติดต่อกันเป็นเวลานาน ด้วยเหตุนี้จึงเสาะหากระเรียน 

คอแดง2 ที่แข็งแรง อ่อนโยน และมีสติปัญญาจากต่างแดน โดยทุกวันจะป้อน 

สมุนไพรให้พวกมันกิน และทุกครึ่งเดือนจะนำเลือดของพวกมันมาหลอมยา  

1 หมายถึง คนที่มองไม่เห็นคุณค่าของดีของสูง เปรียบกับสุนัขที่ระดับสายตาจะมองได้ไม่สูง มอง 

เห็นเพียงสุนัขด้วยกัน มองคนจะมองเห็นเพียงขา ซึ่งมีความหมายคล้ายคําว่า “ตาต่ำ” ในภาษาไทย
2 หรือนกกระเรียนไทย มีขนาดใหญ่ ลำตัวและปีกสีเทา คอตอนบนและหัวเป็นหนังเปลือยสีแดง 

ไม่มีขน ตรงกระหม่อมเป็นสีเทาหรือเขียว ม่านตาสีส้มแดง ปากแหลมสีดำแกมเทา ขายาวสีชมพู
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ฤทธิ์ยาจะก่อให้เกิดจิตวิญญาณของกระเรียนเซียน3 กินติดต่อกันเป็นเวลานาน 

ถึงจะเห็นผล จึงได้ชื่อว่าดวงจิตกระเรียน”

อาหยวนกล่าวว่า “อืม ดูจากสภาพของบิดาท่านในยามนี้ ผลที่ได้ไม่เลว 

จริง  ๆ ต้องการให้นำดวงจิตกระเรียนของบ้านท่านบรรจุใส่โลงทองคำเพื่อให้มี 

ประสิทธิผลต่อในปรโลกหรือไม่”

อย่าว่าแต่เจ้าหน้าที่สองนายเลย แม้แต่จิ่งอี่ก็ยังอดหัวเราะขำไม่ได้

จูฮุ่ยเฟยอับอายจนกลายเป็นโทสะ  “นี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ! ประเด็น 

สำคัญคือในยาลูกกลอนนี้มีเลือดกระเรียนผสมอยู่ สีของมันจึงแตกต่างจากยา 

ลูกกลอนทั่วไป! นี่คือยาลูกกลอนที่ท่านพ่อของข้ากิน ยาสองเม็ดที่อยู่ใต้หมอน 

ของน้องรองมีความผิดปกติที่ใดรึ”

อาหยวนคีบยาเม็ดนั้นแล้วกล่าวเนิบช้าว่า “ในยานี้จะมีเลือดกระเรียน 

หรือไม่นั้นข้าไม่รู้ ข้ารู้เพียงว่ากลิ่นของยานี้ไม่เหมือนยาที่บิดาท่านกินเป็นประจำ”

จูฮุ่ยเฟยแค่นเสียงเหอะในลำคออย่างไม่เห็นด้วย “ถุย! สมแล้วที่เป็นสุนัข 

รับใช้ของทางการ ตาสุนัข จมูกสุนัขตัวนี้ช่างไม่ธรรมดาจริง  ๆ ข้าขอเตือนเจ้า  

หากกล้าใส่ร้ายน้องรองของข้า คอยดูว่าข้าจะจัดการเจ้าอย่างไร!”

อาหยวนไม่สนใจเขา ดูทางนี้มากพอแล้ว จึงเก็บยาลูกกลอนสองเม็ดนั้น 

ไว้เป็นพยานวัตถุ “ไป ไปตรวจค้นห้องนอนของคุณชายใหญ่กัน!”

จูฮุ่ยเฟยตกตะลึง จู่ ๆ ก็ตะโกนว่า “เจ้า...เจ้าอาศัยอำนาจส่วนรวมแก้แค้น 

ส่วนตัว! ข้าจะรายงานนายอำเภอของพวกเจ้า!”

อาหยวนกล่าวว่า “การตายของบิดาท่านแปลกประหลาด ท่านไม่คิดค้นหา 

ความจริง กลับเอาแต่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ เห็นได้ชัดว่ามีแผนร้าย 

ในใจ ไม่ตรวจค้นท่านแล้วจะให้ไปตรวจค้นผู้ใดเล่า”

จูฮุ่ยเฟยกล่าวว่า “เจ้า...เจ้ากล้า!”

อาหยวนทำตาค้อนปะหลับปะเหลือก ตะโกนถามพ่อบ้านที่อยู่ข้างนอกว่า 

3 หรือนกกระเรียนมงกุฎแดง มักปรากฏในตำนานเทพนิยายของจีน ปกติแล้วมักปรากฏคู่กับเทพ 

หรือเหล่าเซียนผู้เป็นอมตะ ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและความซื่อสัตย์ มีชื่อในภาษาจีนว่า “นกกระเรียน 

นางฟ้า”
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“ยังไม่พาพวกข้าไปดูห้องนอนของคุณชายใหญ่อีก”

นิ้วมือของนางเรียวยาว จับกระบี่ไว้อย่างมั่นคง ยามที่ด้ามกระบี่แตะถูก 

ไหล่ของพ่อบ้าน พ่อบ้านผู้นั้นรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายเยียบเย็นที่แผ่ออกมาจาก 

คมกระบี่ผ่านฝักกระบี่ราวกับอสรพิษกำลังแลบลิ้นอยู่ข้างหู ให้หวาดกลัวจนต้อง 

หดคอ รีบนำทางด้วยความนอบน้อม มิกล้าหันไปมองคุณชายใหญ่ของตนอีก 

แม้แต่แวบเดียว

จูฮุ่ยเฟยลูบก้นที่เจ็บของตน มิกล้ายื่นมือไปขัดขวางพวกเขา เขายืนนิ่งอยู ่

ที่เดิมเนิ่นนาน ค่อยถามจูจี้เฟยว่า “น้องรอง เจ้าไม่ได้ลงมือทำอันใดกับดวงจิต 

กระเรียนจริง ๆ ใช่หรือไม่”

จูจี้เฟยขยี้นัยน์ตาที่แดงก่ำ กล่าวว่า “ท่านพี่ ข้าไม่รู้จริง ๆ ว่ายาลูกกลอน 

เม็ดนั้นมาจากที่ใด อีกอย่าง นางไปค้นห้องของท่านแล้ว...”

เมื่อครู่ไม่ใช่พูดว่ามือปราบหยวนอาศัยอำนาจส่วนรวมแก้แค้นส่วนตัว 

หรอกหรือ ไม่แน่ว่าอาจค้นเจอยาลูกกลอนที่มีพิษหลายเม็ดก็เป็นได้...

ทันใดนั้นเหงื่อเม็ดใหญ่ก็ผุดซึมบนหน้าผากของจูฮุ่ยเฟย  เขากระโดด 

ลุกขึ้น ตะโกนว่า “รอข้าก่อน! อย่าได้คิดใส่ความข้าเสียให้ยาก! โอ๊ย...”

จากนั้นได้ยินเสียง “โครม” ตามมา เพราะรีบร้อนมากเกินไปจึงวิ่งชนกรอบ 

ประตู แล้วล้มลงกระแทกพื้นอย่างแรง

จิ่งอี่รีบเข้าไปประคองเขา เห็นขอบตาเขาเป็นสีม่วงช้ำ ก็ลูบใบหน้าของ 

ตนเอง รู้สึกเจ็บปวดแทนคุณชายสูงศักดิ์ที่หนังหนาแต่ไม่หยาบอยู่บ้าง

อาหยวนหัวเราะจนเห็นลักยิ้มน่ามอง กล่าวเนิบช้าว่า “ตามกฎหมายของ 

ต้าเหลียง การค้นห้องของท่านจำเป็นต้องให้ท่านอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย คุณชายใหญ ่ 

ในหอ้งของทา่นคงไมม่สีิง่ของทีม่อิาจบอกผูใ้ดไดก้ระมงั เหตใุดตอ้งรอ้นใจถงึเพยีงนี ้

ด้วย”

จูฮุ่ยเฟยโมโหจนเกือบกระอักโลหิต เมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นนายอำเภอ 

หลี่เฝ่ยกับแม่ทัพมณฑลจิ่งจือหวั่นเดินเข้ามา จึงรู้สึกราวกับได้เห็นญาติพี่น้อง  

เขารีบวิ่งเข้าไปหา เอ่ยสีหน้าจริงจังว่า “ใต้เท้าทั้งสอง มือปราบหยวนอาศัยอำนาจ 

ส่วนรวมแก้แค้นส่วนตัว หนำซ้ำยังคิดจะค้นห้องของข้าด้วย!”
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อาหยวนกล่าวว่า “ในเมื่อน่าสงสัยก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่!”

ใบหน้าของจูฮุ่ยเฟยบิดเบี้ยวด้วยความโกรธ ทำให้เจ็บแผลกว่าเดิม เขา 

รีบปิดตา กล่าวว่า “น่าขำสิ้นดี! ข้าเป็นบุตรชายคนโตของสกุลจู มีของสิ่งใดบ้าง 

ที่อยากได้แล้วไม่ได้ มีเหตุผลใดที่ต้องทำร้ายท่านพ่อของตนเอง เห็นชัด  ๆ  ว่า 

คิดจะแย่งสตรีกับข้าจึงตั้งใจตั้งตัวเป็นศัตรูกับข้า!”

หลี่เฝ่ยรู้อยู่แล้วว่าอาหยวนเป็นสตรี จึงกระแอมไอคราหนึ่ง ถามอาหยวน 

ว่า “เขามีอะไรน่าสงสัยรึ”

อาหยวนตอบเสียงแผ่วเบาว่า “ใต้เท้า ค้นเจอยาลูกกลอนสองเม็ดใต้ 

หมอนของจูจี้เฟย ซึ่งมีกลิ่นเดียวกับยาลูกกลอนของจูสือที่ถูกสับเปลี่ยน ทว่า 

ใต้เท้าเคยเห็นผู้ใดเอายาลูกกลอนที่สามารถคร่าชีวิตผู้อื่นมาวางใต้หมอนของตน 

เพื่อรอให้คนไปตรวจค้นบ้าง”

มีสกุลร่ำรวยมากมายที่มีนิสัยกินยาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย 

ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะเจอยาชนิดต่าง  ๆ  ในเรือน ทว่ายาลูกกลอนที่ทำร้ายคนนี้ 

ไม่เพียงไม่เก็บซ่อนให้ดี ยังกลัวว่าผู้อื่นจะหายาสองเม็ดที่ซ่อนอยู่ใต้หมอนไม่พบ 

อย่างคาดไม่ถึง

ดวงตาของจูฮุ่ยเฟยถูกกระแทกจนเกือบบอด แต่หูไม่ได้หนวก ความเร็ว 

ในการตอบสนองนับว่าว่องไวกว่าร่างกายที่แข็งแรงของเขาอยู่มาก จึงตะโกนทันที 

ว่า “เจ้า เจ้า เจ้าสงสัยว่าข้าเป็นคนใส่ความน้องรองอย่างนั้นรึ”

อาหยวนกล่าวว่า “คุณชายใหญ่จู ข้าไม่ได้พูดเช่นนั้น ยามนี้ความจริงยัง 

ไมก่ระจา่ง ทกุคนลว้นแตเ่ปน็ผูต้อ้งสงสยั ไมเ่พยีงทา่น แมแ้ตห่อ้งของมารดาทา่น 

ก็ต้องถูกตรวจค้น เอาแต่หาข้ออ้างปฏิเสธเช่นนี้ หรือในห้องของคุณชายใหญ่ 

มีสิ่งของที่มิอาจบอกผู้ใดได้ พี่จิ่งอี ่ อีกประเดี๋ยวพวกเราต้องตรวจค้นให้ละเอียด”

อาหยวนยิ้มจนตาโค้งอย่างน่ามอง แต่นัยน์ตาของจูฮุ่ยเฟยกลับฉายความ 

ขุ่นเคือง แทบอยากเอากำปั้นอัดใบหน้าเปื้อนยิ้มนั้นให้ยับ พอเห็นนิ้วมือเรียวของ 

อาหยวนกุมกระบี่อย่างเยือกเย็น ทำให้จูฮุ่ยเฟยมิกล้าแม้แต่จะยื่นกำปั้นออกไป  

กวาดสายตามองหลี่เฝ่ยที่เข้าข้างอาหยวน จากนั้นวิ่งไปหาจิ่งจือหวั่นที่ยืนอยู่ข้าง 

ประตูเงียบ  ๆ “พี่จิ่ง ท่านคิดเห็นอย่างไร หากท่านพ่อข้าถูกคนชั่วทำร้ายจริง  ๆ  
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ดังนั้นพวกเราก็ถือว่าเป็นเจ้าทุกข์ ไฉนมือปราบหยวนถึงได้จงใจใส่ความพวกเรา 

ด้วยเล่า”

แววตาของจิ่งจือหวั่นลุ่มลึก น้ำเสียงราบเรียบ “อ้อ ในเมื่อคุณชายใหญ่ 

เป็นเจ้าทุกข์ย่อมต้องร้อนใจจะค้นหาความจริง เช่นนั้นเชิญคุณชายใหญ่นำทาง  

แล้วอนุญาตให้มือปราบหยวนตรวจค้นรอบหนึ่ง ไม่เพียงทำให้หลุดจากการเป็น 

ผู้ต้องสงสัย ยังทำให้คนที่คาดเดาสะเปะสะปะเหล่านั้นอับจนถ้อยคำด้วย”

อาหยวนได้ยินคำพูดที่ไม่มีเจตนาดีของเขาก็อดเม้มปากมองเขาไม่ได้

จิ่งจือหวั่นไม่หลบสายตาสงสัยระคนขุ่นเคืองของนาง มุมปากฉายรอยยิ้ม 

บางเบา ทว่าวาจาที่กล่าวออกมากลับบาดลึก “สืบคดีก็คือสืบคดี ไม่ใช่การอวด 

แสดงคารม ดูไม่เหมือนคนของทางการ ไม่ต่างอันใดกับสตรีปากตลาดที่ชอบ 

โวยวายและไร้มารยาทสักนิด”

เมื่อจูฮุ่ยเฟยได้ยินก็พึงพอใจ พลันรู้สึกว่าการโต้เถียงกับมือปราบหยวน 

ที่คล้ายสตรีปากตลาดผู้นี้ไม่ใช่เรื่องยอดเยี่ยมอันใด จึงรีบกล่าวว่า “พี่จิ่งกล่าว 

ถูกต้อง ถูกที่สุด! ข้าจะพาพวกเจ้าไปห้องนอนของข้า!”

เขารีบนำทางทันที ไม่แม้แต่จะสนใจก้นที่เจ็บของตน เคลื่อนไหวอย่าง 

รวดเร็วฉับไวยิ่งกว่าพ่อบ้านที่ถูกอาหยวนเอากระบี่ข่มขู่เสียอีก

อาหยวนยืนอยู่ที่เดิม มองพวกเขาที่เดินจากไป ลูบหน้าผากปลิ้นตาใส่ 

แผ่นหลังของจิ่งจือหวั่น แค่นเสียง “เชอะ” ออกมาคราหนึ่ง

เสี่ยวลู่ถือว่าเป็นผู้ช่วยของอาหยวนและอยู่ข้างกายอาหยวนตลอดเวลา  

จึงเห็นเรื่องที่ เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างชัดเจน นางเข้าไปถามเสียงแผ่วเบาว่า  

“คุณหนู หรือท่านเคยล่วงเกินท่านแม่ทัพมณฑลผู้นี้เจ้าคะ”

อาหยวนตอบว่า “ข้าเพิ่งเคยเจอเขาวันนี้เป็นครั้งแรก เจ้าสมควรรู้กระมัง 

ว่าข้าล่วงเกินเขาที่ใด”

“ส่วนมากจะล่วงเกินพรรคสุนัขพวกจิ้งจอก4 ของเขา...” เสี่ยวลู่เงียบไป 

ครู่หนึ่ง จู่ ๆ ก็ตบขาเสียงดัง “ใช่แล้ว! แม้บ่าวจะไม่เคยเจอเขาที่จวนสกุลหยวน 

4 เปรียบเปรยถึงกลุ่มอันธพาล
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แต่เขาอาจจะเคยเจอคุณหนูข้างนอก เป็นไปได้ว่าคุณหนูไม่ชมชอบท่าทางป่วย 

กระเสาะกระแสะเช่นนี้จึงปฏิบัติต่อเขาอย่างเย็นชา เนื่องจากเขาไม่สมหวัง ความ 

รักจึงแปรเปลี่ยนเป็นความแค้น พอยามนี้ได้เห็นคุณหนูอีกครั้งย่อมต้องจงใจ 

หาเรื่อง...”

อาหยวนกล่าวว่า “เสี่ยวลู่ เจ้าไปหานักเล่านิทานผู้นั้นที่ร้านน้ำชาเถิด!”

“เอ๋”

“ถามเขาว่ายังรับศิษย์หรือไม่ เจ้ามีพรสวรรค์ในการแต่งเรื่องอย่างนี้ มา 

เป็นสาวใช้ของข้าถือว่าน่าเสียดายยิ่ง...”

เสี่ยวห้วยเห็นเจ้านายเดินไปไกลแล้วก็บินตามไปเกาะไหล่ของอาหยวน  

จะงอยปากแหลมคมดุจตะขอจิกหมวกเอียงกระเท่เร่ของนาง

อาหยวนจับหมวก มองเหยี่ยวของนางแล้วกล่าวยิ้ม  ๆ ว่า “มองแล้วยังคง 

เป็นเสี่ยวห้วยของข้าที่จิตใจดีงามที่สุด”

เสี่ยวห้วยฟังไม่ออกว่าอาหยวนเอ่ยคำใด แต่ดูคล้ายเจ้านายกำลังชมมันอยู่ 

ให้รู้สึกตื่นเต้นดีอกดีใจ จึงกระพือปีกแล้วบินโฉบพุ่งไปทางคอกที่อยู่ข้าง ๆ 

ฉับพลันนั้นกลับได้ยินเสียงร้องของนกกระเรียนท่ามกลางเสียงกระพือปีก  

ยิ่งทำให้เกิดความวุ่นวายกว่าเดิม

อาหยวนตื่นตระหนก รีบวิ่งไปดู เห็นคนเลี้ยงนกกระเรียนสองคนถือ 

กระบองไล่เสี่ยวห้วยออกไปอย่างร้อนใจ ภายในคอกมีนกกระเรียนเทา5 สิบกว่าตัว 

วิ่งไปวิ่งมาด้วยความหวาดกลัว เนื่องจากขนบนปีกถูกตัดออกไป จึงมิอาจบิน 

หนีได้

นกกระเรียนมีขาและคอยาว จะงอยปากที่ยื่นออกมามีความยาวสี่ชุ่น6  

แตกต่างจากนกกระเรียนธรรมดาทั่วไป ลำคอกับส่วนหัวมีจุดสีแดงเข้มวงใหญ่  

คิดดูแล้วคงเป็นนกกระเรียนคอแดงที่จูสือเลี้ยงเพื่อเก็บเลือดมาหลอมยา

อาหยวนมองอย่างละเอียด เห็นขาของนกกระเรียนบางตัวมีผ้าพันไว้และ 

5 หรือนกกระเรียนยุโรป มีสีเทา หัวสีดำ มีเส้นแถบสีขาวบนหัว ขนปีกสีดำ นกที่โตเต็มที่มีมงกุฎ 

แดงที่หัว ร้องเสียงดังเมื่อบินและสยายปีก
6 หน่วยวัดความยาวของจีน หนึ่งชุ่นยาวประมาณหนึ่งนิ้ว
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มีรอยเลือดแห้งกรัง นางถามคนเลี้ยงนกกระเรียนว่า “นี่คือนกกระเรียนที่นายท่าน 

ของเจ้าเลี้ยงไว้หรือ ล่าสุดเก็บเลือดไปกี่ครั้ง มีการบันทึกเอาไว้หรือไม่”

คนเลี้ยงนกกระเรียนบ่นพึมพำว่า “เมื่อครู่ไม่ใช่ถามไปแล้วหรอกหรือ 

ขอรับ”

“ผู้ใดเป็นคนถาม”

“ท่านนายอำเภอกับท่านแม่ทัพมณฑลผู้นั้นน่ะสิ...”

 

ยามที่อาหยวนเดินเข้าไปในห้องของจูฮุ่ยเฟย ได้ยินเสียงคำรามของจูฮุ่ยเฟย  

ทำให้นกฮว่าเหมยตัวหนึ่งที่อยู่นอกหน้าต่างกระพือปีกอย่างตกใจ มันเคียดแค้น 

ที่มีโซ่เหล็กเส้นบาง  ๆ  ผูกขา ทำอย่างไรก็หนีไม่พ้นเสียงร้องตะโกนที่ทำให้ภูเขา 

และแม่น้ำสั่นสะเทือน

กลิ่นยาในห้องพุ่งสูงขึ้นสู่นภา เตาหลอมยาใบหนึ่งถูกเตะล้มลงบนพื้น ยา 

ลูกกลอนจึงกลิ้งหลุน  ๆ  ไปตามพื้น เพราะจูฮุ่ยเฟยเป็นบุตรชายคนโตของสกุลจู  

เรือนพักจึงค่อนข้างใหญ่และมีการสร้างหอแดง7 ส่วนตัวไว้ห้องหนึ่ง ดูท่าคิดจะ 

สืบทอดวิชาของบิดา โดยการหลอมยาอายุวัฒนะจนถึงแก่ความตาย

จิ่งจือหวั่นหยิบยาขึ้นมาเม็ดหนึ่ง “วัตถุดิบที่ใช้ถือว่าไม่เลว มูลค่าของยา 

หนึ่งเม็ดเท่ากับข้าวครึ่งชามแล้ว”

จูฮุ่ยเฟยเช็ดเหงื่อที่ผุดซึมที่หน้าผาก ถ้อยคำที่เปล่งออกมาเต็มไปด้วย 

ความโมโห “ในนี้มีโสมคนพันปี เห็ดหลินจือร้อยปี ยาหนึ่งเม็ดเทียบได้กับทองคำ 

หนึง่กอ้น แตท่า่นบอกวา่เทา่กบัขา้วครึง่ชามรึ พีจ่ิง่ ขา้วสารทีบ่า้นทา่นหงุกบัผงทอง 

อย่างนั้นหรือ”

จิ่งจือหวั่นอมยิ้มมองเขา กล่าวเสียงอ่อนโยนว่า “ไม่ แต่หัวไชเท้าที่เก็บ 

ปีนั้นกับเห็ดที่เก็บปีนี้ นอกจากจะมีรสชาติสดใหม่เพียงเล็กน้อย กลับสู้ข้าวที่มี 

คุณค่าทางอาหารครบถ้วนไม่ได้”

“หัวไชเท้า! เห็ด!” จูฮุ่ยเฟยตวาดว่า “ในนั้นมีเลือดกระเรียน! ไยท่าน 

7 สถานที่อาศัยของผู้บำเพ็ญพรต
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ไม่บอกไปเลยว่าในนั้นเป็นเลือดไก่เล่า!”

จิ่งจือหวั่นคลึงยาเม็ดนั้นไปมา แววตาทอประกายอบอุ่นดุจแสงแดดอบอุ่น 

ในวสันตฤดู “คุณชายใหญ่ ท่านกล่าวได้ถูกต้อง ในนี้มีเลือดไก่ผสมอยู่จริง ๆ”

จูฮุ่ยเฟยตะคอกว่า “เมื่อครู่ท่านยังบอกว่าในขวดเปล่าที่เก็บได้จากพื้น 

ขวดนั้นมีกลิ่นเลือดกระเรียนอยู่เลยนี่นา...”

จิ่งจือหวั่นยิ้ม กล่าวอย่างอ่อนโยนว่า “คุณชายใหญ่ ในขวดมีกลิ่นเลือด 

กระเรยีน และยาเมด็นีห้ลอมมาจากการใชห้วัไชเทา้ เหด็ กบัเลอืดไก ่ ผสมเขา้กนั 

ได้ดี”

เสี่ยวลู่เพิ่งเดินมาถึงหน้าประตู คราแรกเข้าใจว่าฟังผิดไป พอได้ยินจิ่ง- 

จอืหวัน่พดูถงึสว่นประกอบของยาลกูกลอนเมด็นัน้อยา่งละเอยีดกอ็ดหวัเราะจนตวังอ 

ไม่ได้ “หัวไชเท้า เห็ด เลือดไก่หรือ ฮ่า ๆ ๆ คุณชายใหญ่จูไยไม่ตุ๋นน้ำแกงดื่ม 

เลยเล่า หรือหลอมให้เป็นเม็ดสีดำ ๆ เช่นนี้จะให้รสชาติที่ชุ่มคอและอร่อยกว่า”

หลี่เฝ่ยกระแอมครั้งหนึ่ง อาหยวนรีบส่งสัญญาณไม่ให้เสี่ยวลู่หัวเราะ 

มากเกินไปนัก อาหยวนเดินเข้าไปถามว่า “ขวดเปล่าอะไร”

เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้าง ๆ ยื่นขวดใบหนึ่งที่วางบนถาด และหยิบยาสองเม็ดขึ้นมา

จิ่งจือหวั่นมองนางอย่างเฉยชา “ได้ยินว่ามือปราบหยวนเชี่ยวชาญวิชาแพทย ์ 

คิดว่าสามารถวินิจฉัยได้อย่างกระจ่างแจ้ง”

น้ำเสียงของเขาอบอุ่นนุ่มนวลพาให้คนฟังเบิกบานใจ ทว่าเมื่อเข้าหูของ 

อาหยวนกลับฟังออกว่ามีเจตนาเหน็บแนม นางหันไปมองเขาครู่หนึ่ง กล่าวเนิบช้า 

ว่า “ข้าไม่รู้วิชาแพทย์ เหตุใดท่านแม่ทัพมณฑลถึงเข้าใจว่าข้าที่มีพละกำลังและ 

ห้าวหาญเชี่ยวชาญวิชาแพทย์เล่า”

จิ่งจือหวั่นยิ้มบาง “ข้ารู้วิชาแพทย์เพียงเล็กน้อย เมื่อครู่ถึงสามารถวินิจฉัย 

วัตถุดิบของยาลูกกลอนออกมาได้ ในขณะที่มือปราบหยวนไม่ได้เชี่ยวชาญวิชา 

แพทย์ เพียงดมก็รู้ได้ทันทีว่ากลิ่นของยาแตกต่างกัน หรือมีจมูกสุนัขจริง ๆ”

เขาลูบจมูกโด่งคมสันของตนเองแล้วหัวเราะ ก่อนสะบัดแขนเสื้อเดินออก 

จากห้องไป

ครานี้แม้แต่จูฮุ่ยเฟยก็ยังฟังออกว่าจิ่งจือหวั่นเหน็บแนมอาหยวน เขาคลาย 
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โทสะลง แต่พอเห็นจิ่งจือหวั่นเดินออกไปแล้วก็อดหวาดกลัวไม่ได้ รีบตะโกนว่า 

“พี่จิ่ง! พี่จิ่ง!”

หลี่เฝ่ยเดินไปข้าง  ๆ  อาหยวน ถามเสียงแผ่วเบาว่า “พวกเจ้าเคยเจอกัน 

มาก่อนหรือ เคยมีความขัดแย้งกันมาก่อนหรือไม่”

ในที่สุดอาหยวนมั่นใจว่าจิ่งจือหวั่นไม่เพียงไม่ชอบนาง อาจถึงขั้นรังเกียจ 

นางด้วยซ้ำ ทว่ากลับได้แต่ส่ายหน้ากล่าวว่า “ไม่เคย”

หลี่เฝ่ยกล่าวอย่างสงสัยว่า “แต่ข้าเห็นเขาปฏิบัติต่อผู้อื่นไม่เลว เหตุใด 

ถึงได้ปฏิบัติต่อเจ้า...”

อาหยวนลูบใบหน้าของตนเอง แล้วทำทะเล้นใส่หลี่เฝ่ย “บางที...คงอิจฉา 

ที่ข้าหน้าตาหล่อกว่าเขากระมัง”

หลี่เฝ่ยหัวเราะพรวด “เรื่องนี้ไม่มีทางเป็นไปได้...”

เสี่ยวลู่กลอกตาแล้วหันไปขยิบตาให้อาหยวนด้วยความภูมิใจ

จิ่งจือหวั่นอิจฉาอาหยวนที่มีใบหน้างดงาม...อืม  เปรียบเทียบกันแล้ว  

เพราะไม่สมปรารถนา ความรักจึงแปรเปลี่ยนเป็นความแค้นดูจะมีความเป็นไปได้ 

มากกว่าเสียอีก

อย่างไรก็ตาม จะเคียดแค้นหรือโมโหก็ช่าง อาหยวนลูบกระบี่ของตน ไม่ 

รู้สึกว่าตนจำต้องถอยหนีหรือหวาดหวั่น นางตรวจสอบขวดเปล่าที่หยิบมาจาก 

มุมห้อง จากนั้นตรวจสอบยาเม็ดหนึ่งอย่างละเอียด “แม้ข้าจะไม่เชี่ยวชาญวิชา 

แพทย์ แต่สามารถได้กลิ่นเนื้อไก่จากยาลูกกลอนเม็ดนี้...เสี่ยวลู ่ ตอนเย็นข้าอยาก 

กินไก่ตุ๋นหัวไชเท้า”

จูฮุ่ยเฟยเดินมาตรงหน้านาง เกือบเอานิ้วอ้วน  ๆ  ชี้จมูกนาง “เจ้าใส่ร้าย 

ป้ายสี!”

อาหยวนยิ้มตาหยีให้เสี่ยวลู่แล้วกล่าวว่า “ตุ๋นน้ำแกงเห็ดอีกชามไม่ต้องใส่ 

เนื้อหมู ได้ยินว่ากินเนื้อหมูมาก ๆ ไม่เพียงทำให้อ้วน แต่ยังทำให้โง่ด้วย โง่เหมือน 

หมู...”

“เจ้า...”

“แต่นับแต่วันนี้เป็นต้นไป เจ้าจะไม่โง่อีกต่อไปแล้ว!” อาหยวนหันไปพูด 
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กับหลี่เฝ่ยว่า “ขวดเปล่ามีเศษยาอยู่ คงเป็นขวดที่บรรจุดวงจิตกระเรียนของปลอม  

ไม่กี่วันที่ผ่านมาจูฮุ่ยเฟยไปเอาเลือดกระเรียนมาหลายครั้ง ทว่ากลับใช้เลือดไก่ 

มาหลอมยา เห็นได้ชัดว่าน่าสงสัยอย่างยิ่ง! ขอให้ใต้เท้าคุมขังจูฮุ่ยเฟยและ 

ดำเนินการไต่สวนด้วยขอรับ!”

แม้หลี่เฝ่ยไม่อยากล่วงเกินราชนิกุล แต่เบาะแสในยามนี้กลับชี้ไปที่พี่น้อง 

สกุลจูอย่างชัดเจน จำต้องกล่าวว่า “มือปราบ นำตัวจูฮุ่ยเฟยไปที่ว่าการอำเภอ 

ก่อน เมื่อไต่สวนเสร็จแล้วค่อยลงโทษ!”

จูฮุ่ยเฟยตะโกนว่า “เจ้าว่าข้าน่าสงสัยเช่นนั้นหรือ เจ้าคนสกุลหยวน คง 

ถูกสตรีกินสมองไปแล้วใช่หรือไม่ เหตุใดข้าต้องฆ่าท่านพ่อของตนเองด้วย”

อาหยวนเอาเท้าเตะเตาหลอมยาให้ล้มลงกับพื้น ยิ้มกล่าว “ก็เพราะสมอง 

ของท่านถูกเผาด้วยเตาหลอมยาใบนี้แล้วน่ะสิ! คนปกติธรรมดาไม่มีทางฆ่าบิดา  

คนปกติธรรมดาสามารถเอาหัวไชเท้าและเห็ดมาหลอมยาหรือไม่เล่า”

“...” จูฮุ่ยเฟยหันไปตะคอกใส่เด็กรับใช้ที่หลบอยู่ด้านนอกว่า “หลิงโยว 

เล่า”

เด็กรับใช้คนนั้นกล่าวอึก  ๆ อัก ๆ ว่า “ส่วนใหญ่ท่านอาจารย์หลิงโยวจะอยู่ 

ในห้องเพื่อหลอมยาให้คุณชายใหญ่ น้อยครั้งที่จะออกมาข้างนอก ทว่าตั้งแต่ 

นายท่านเกิดเรื่อง ดูคล้ายจะไม่เห็นท่านอาจารย์หลิงโยวอีกเลย...ไม่แน่อาจไปหา 

แม่นางฟู่...”

อาหยวนหันไปส่งสายตาให้จิ่งอี่ จิ่งอี่เข้าใจทันที รีบพาเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง 

ออกไป จากนั้นตรงไปที่หอฮวาเย่ว์

หลี่เฝ่ยปลอบว่า “จูฮุ่ยเฟย แค่ขอความร่วมมือให้ท่านไปให้ปากคำเท่านั้น 

ความจริงเป็นอย่างไรยังต้องตรวจสอบต่อไป”

จูจี้เฟยรีบจับแขนของพี่ชายไว้แน่น กล่าวว่า “จะไปก็ได้ แต่ต้องให้ข้า 

พาบ่าวรับใช้ไปด้วยถึงจะได้”

หลี่เฝ่ยเดิมไม่เคยคิดว่าเขาที่เป็นเพียงนายอำเภอเล็ก ๆ  จะสามารถจัดการ 

กับลูกหลานเชื้อพระวงศ์ได้ พอได้ยินเช่นนี้ก็ถือโอกาสกล่าวตามน้ำว่า “หาก 

คุณชายรองยืนกรานเช่นนี้...อย่างนั้นท่านทั้งสองก็รีบเตรียมตัวเถิด!”


