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บทที ่ 3
ร่วมเป็นร่วมตาย

จ้าวเสวียนไม่เคยคิดมาก่อนว่า หลังตกหน้าผาแล้ว 

เขาจะเอาชีวิตรอดอย่างไรต่อไป เพราะในสายตาของเขาเวลานี้มีเพียงเจ้า 

ก้อนสีขาวเล็ก  ๆ  ที่กำลังเคลื่อนตัวใกล้เข้าไปทุกทีเท่านั้น จวบจนคว้ามัน 

เข้ามากอดไว้แนบอกตนเอง เขาค่อยพ่นลมหายใจออกมาอย่างหนักหน่วง  

เพราะรู้สึกเหมือนได้ชีวิตกลับคืนมาแล้ว 

โจวอวิ่นเซิ่งกำลังหลับตาปี๋เฝ้ารอความตาย แต่จู่ ๆ ก็ร่วงสู่อ้อมกอด 

อันแสนอบอุ่นและคุ้นเคย หัวใจพลันสั่นสะท้านอย่างรุนแรง เขาลืมตาทั้งคู่ 

ขึ้นมา และพบว่าตนเองอยู่ในอ้อมกอดของจ้าวเสวียนดังคาด หนึ่งคน 

หนึ่งสัตว์กำลังจะร่วงตกกระแทกพื้นเหวด้วยความเร็วสูง

ให้ตายเถอะ ใครใช้ให้กระโดดตามลงมาหา นี่คิดว่าเรากำลังแสดง 

หนังเรื่องไททานิกกันเรอะ  ถ้าคุณโดด  ผมโดดด้วย1 เขาส่งเสียงร้อง  

“แง้ว  ๆ  ๆ”  ดังลั่นด้วยความโมโหเจียนคลั่ง เส้นขนสีขาวตลอดทั้งตัวโดน 

ลมพัดตีย้อนกลับจนดูเหมือนกำลังพองขน

จ้าวเสวียนจุมพิตหน้าผากเจ้าจิ้งจอกน้อย หัวเราะพลางเอ่ยปลอบว่า 

“หลีเอ๋อร์ไม่ต้องกลัวนะ ข้าไม่มีทางปล่อยให้เจ้าเป็นอะไรแน่ หลับตาเสีย  

เราใกล้จะถึงแล้ว” เขาออกแรงปักกระบี่วิเศษในมือที่ฟันเหล็กดุจฟันหยวก 

1 บทสนทนาจากภาพยนตร์เรื่อง  ไททานิก ตอนโรสกำลังจะกระโดดลงทะเลฆ่าตัวตาย  

แจ๊คมาพบเข้าจึงพยายามเกลี้ยกล่อมให้ล้มเลิกความคิด โดยแกล้งขู่ว่าถ้าเธอโดด เขาจะโดดด้วย
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จมลึกเข้าไปในผนังหน้าผา เพื่อช่วยลดทอนความเร็วในการร่วงดิ่ง โลหะ 

เสียดสีกับหินผาจนเกิดสะเก็ดไฟสีส้มอมแดง แลดูสวยงามมาก แต่หนึ่งคน 

หนึ่งสัตว์กลับไม่มีแก่ใจชื่นชม ทั้งสองต่างกลั้นหายใจพร้อมกัน พวกเขา 

ไถลลากยาวลงไปอีกนับร้อยหลา ตัวกระบี่เริ่มทนรับแรงเสียดทานมหาศาล 

ไม่ไหว สุดท้ายหักสะบั้นเป็นสองท่อน แต่มันก็ให้เวลาจ้าวเสวียนมากพอ 

จะกวาดตามองสำรวจสภาพแวดล้อมรอบตัว ดังนั้นเมื่อเห็นว่ามีเถาวัลย์ 

งอกอยู่บนหน้าผาจำนวนมาก เขาก็รีบปล่อยมือจากด้ามกระบี ่ ก่อนหมุนตัว 

คว้าเถาวัลย์ท่อนใหญ่สุดแล้วไถลลงไปต่อ

อุง้มอืของเขาเสยีดสกีบัเถาวลัยจ์นผวิหนงัถลอกปอกเปกิ เลอืดสแีดง 

สดไหลทะลักออกมาตามง่ามนิ้ว กลิ่นคาวเลือดเข้มข้นทำให้โจวอวิ่นเซิ่งรู้สึก 

ตารื้นและคัดจมูก ดวงตาเบิกกว้าง เขาต้องพาคนผู้นี้กลับไปให้ได ้ มิฉะนั้น 

ก็ยอมตายอยู่ที่นี่ด้วยกัน

ความเร็วในการร่วงหล่นทั้งรวดเร็วและใช้เวลาสั้นมาก  หนึ่งคน 

หนึ่งสัตว์ร่วงลงถึงพื้นใช้เวลาแค่ชั่วอึดใจเดียวเท่านั้น ทว่ากลับรู้สึกเหมือน 

ยาวนานหลายหมื่นปี จ้าวเสวียนกอดเจ้าจิ้งจอกน้อยไว้แน่น ราวกับว่าเวลา 

ผ่านพ้นไปเป็นชาติ เขาสั่นสะท้านไปทั้งตัว โดยเฉพาะข้างในหัวใจ อาการ 

เจ็บปวดเหมือนโดนคมมีดกรีดเฉือนยังไม่ยอมจางหายไป

โจวอวิ่นเซิ่งเองก็กำลังตัวสั่นระริกเช่นกัน ไม่ใช่เพราะความหวาดกลัว  

แต่เป็นเพราะก่อนหน้านี้เขาใช้พลังกายมากเกินไปตอนหลบหนีเอาตัวรอด  

ทำให้เริ่มรู้สึกแข้งขาอ่อนแรง เขาส่งเสียงร้องงี้ดง้าดเบา ๆ ก่อนยกอุ้งเท้าหน้า 

ขึ้นวางแปะบนไหล่ของคนรัก พร้อมยื่นหัวไปถูไถกับข้างแก้มของอีกฝ่าย  

เพื่อให้ความอบอุ่นและปลอบโยนในที

ขณะเดียวกันนั้นเองก็มีอีกหนึ่งสิ่งแปลกปลอมร่วงลงมาจากด้านบน 

เช่นกัน ดูเหมือนจ้าวเสวียนจะนึกขึ้นมาได้ จึงตวัดเถาวัลย์ในมือพุ่งตรงไป 

ที่สิ่งนั้นแล้วลากตัวเข้ามา เดิมทีโอวหยางหมิงเย่ว์คิดว่าตัวเองคงต้องร่วง 

หล่นกระแทกพื้นจนร่างกายแหลกเละแล้ว แต่จู่ ๆ ก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่าง 

พันรัดรอบเอวของตนเองแน่นจนแทบขาดเป็นสองท่อน จากนั้นร่างกาย 

ที่กำลังร่วงดิ่งลงพลันหยุดชะงักค้างกลางอากาศ พอก้มลงมองก็พบว่า 
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ปลายเท้ายังอยู่ห่างจากพื้นดินอีกหลายหลา นี่มัน…มีคนช่วยไว้ทัน! หัวใจที ่

เครียดเกร็งมาตลอดค่อยผ่อนคลายลง นางเกือบหลั่งน้ำตาด้วยความโล่งใจ 

ที่รอดชีวิตมาได้

ตอนจ้าวเสวียนกระโดดลงหน้าผา โอวหยางหมิงเย่ว์ช่วยฉุดดึงตัว 

เขาไว ้ ดงันัน้เวลานีเ้ขาจงึชว่ยนางกลบัคนื ถอืวา่หมดหนีบ้ญุคณุกนัไป สว่น 

บัญชีแค้นที่นางทำผ้าคาดเอวของเขาขาด จนทำให้หลีเอ๋อร์ตกจากต้นไม้ 

เกือบตายนั้น วันหน้าเขาจะค่อย ๆ ทวงคืนเอง

“ท่านอ๋อง ปล่อยหม่อมฉันลงเถิด” ตอนโอวหยางหมิงเย่ว์โดน 

กระชากตกจากหน้าผา นางคิดกระทั่งอยากสังหารผู้สำเร็จราชการฯขึ้นมา  

ดังนั้นแม้ว่าตอนนี้จะได้รับความช่วยเหลือจากอีกฝ่าย แต่ก็ทำใจซาบซึ้ง 

บุญคุณไม่ลงอยู่ดี นางไม่เคยเห็นใครเสียสติจนรนหาที่ตายเพียงเพราะ 

สัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งมาก่อน นี่มันป่วยทางจิตชัด  ๆ! ในใจนางรู้สึกโกรธแค้น 

มาก แต่ในขณะเดียวกันกลับกระตุ้นให้นางยิ่งอยากจะเอาชนะใจบุรุษผู้นี้ 

ให้ได้ รอให้เขาตกหลุมรักนางแทบคลั่งก่อน ค่อยให้เขาลิ้มรสชาติของความ 

เจ็บปวดจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ

ทว่าจ้าวเสวียนกลับไม่แยแสนางเลยสักนิด อุ้มเจ้าจิ้งจอกน้อยเดิน 

จากไปเสียเฉย ๆ 

ดวงตาของโอวหยางหมิงเย่ว์อัดแน่นด้วยเปลวเพลิงแห่งความโกรธ 

แค้น จนแทบแผดเผาแผ่นหลังของผู้สำเร็จราชการฯให้มอดไหม้ เมื่อเห็นว่า 

ตะโกนร้องเรียกไปไม่ได้ผลก็ทำได้เพียงใช้มือฉีกกระชากเถาวัลย์ที่พันมัด 

รอบเอวจนเลือดไหลอาบทั้งสิบนิ้ว นางก้มลงเก็บมีดสั้นที่หล่นอยู่ไม่ไกล 

ขึ้นมาสอดคืนฝัก จากนั้นวิ่งไล่ตามรอยเท้าของผู้สำเร็จราชการฯไป

ด้านล่างของหน้าผาเป็นป่าทึบที่เต็มไปต้นไม้สูงใหญ่ เวลานี้ใกล้ 

พลบค่ำแล้ว สัตว์ป่าเริ่มออกมาเพ่นพ่าน นางตัวคนเดียวคงรับมือไม่ไหว 

แน่ ดังนั้นการอยู่ข้างกายผู้สำเร็จราชการฯที่มีวรยุทธ์สูงส่งย่อมปลอดภัย 

กว่า แต่พอหวนคิดถึงภาพบุรุษผู้นั้นตวัดกระบี่ฟันหัวคนจนเลือดไหลนอง  

นางก็รู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวทันที แต่ในใจกลับลอบรู้สึกหลงใหลใน 

ตัวอีกฝ่ายขึ้นมานิด ๆ เพราะบุรุษผู้นี้แข็งแกร่งมาก แข็งแกร่งยิ่งกว่าบุรุษ 
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ทุกคนที่นางเคยพบเจอมา ดังนั้นเขาต้องเป็นของนางให้ได้!  

อากาศบริเวณก้นหน้าผาค่อนข้างเย็นและชื้น บนพื้นดินเต็มไปด้วย 

ร่องรอยการออกหากินของสัตว์ป่า พอตกค่ำก็ยิ่งอันตรายมาก จ้าวเสวียน 

รีบมองหาสถานที่ปลอดภัยเพื่อหยุดพักค้างแรมสักคืน ตัวเขาคนเดียวจะอยู่ 

อย่างไรก็ได้ แต่เจ้าตัวน้อยในอกเสื้อของเขาเพิ่งผ่านเหตุการณ์น่าตกใจมา  

เวลานี้ตัวมันกำลังสั่นระริกอยู่ตลอดเวลา พลอยทำให้เขารู้สึกใจสั่นและ 

ไม่สบายใจไปด้วย หลังจากพยายามค้นหาอยู่นาน ในที่สุดเขาก็เจอถ้ำภูเขา 

ที่ค่อนข้างแห้งดีแห่งหนึ่ง เมื่อแน่ใจว่าด้านในไม่มีสัตว์ร้ายหรืองูหนูมดแมลง  

ค่อยทิ้งตัวลงนั่งบนหินก้อนหนึ่ง

“ไม่ต้องกลัว หลีเอ๋อร์ไม่ต้องกลัวนะ ตอนนี้เราปลอดภัยแล้ว อีก 

ไม่นานก็มีคนมาช่วยเรา” จ้าวเสวียนจุมพิตดวงตาฉ่ำรื้นของเจ้าจิ้งจอกน้อย 

หลายหน จากนั้นแหวกเสื้อตัวในออกแล้วห่อตัวมันไว้ มีแค่ตอนเอาตัวมัน 

มาแนบชิดกับอก จนรับรู้ได้ว่าหัวใจของมันกำลังเต้นเป็นจังหวะเดียวกับ 

หัวใจของตนเองเท่านั้น เขาถึงรู้สึกสงบใจได้ในที่สุด

ปากเขาเอ่ยปลอบโยนเจ้าจิ้งจอกน้อย  ในใจกลับรู้สึกหวาดกลัว 

ไม่ต่างจากมัน ทว่าเขามิได้กลัวการลอบสังหารหรือความตาย แต่กลัวต้อง 

เห็นหลีเอ๋อร์จากเขาไปต่อหน้าต่อตา เพราะความรู้สึกเช่นนั้นมันเลวร้ายมาก 

แต่เขากลับคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูก ราวกับว่าเคยได้สัมผัสกับความรู้สึก 

เช่นนั้นมาแล้วนับพันนับหมื่นครั้ง

อันที่จริงแล้วโจวอวิ่นเซิ่งไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวใด  ๆ เขาแค่เหนื่อยล้า 

เกินไปเท่านั้น ทำให้ร่างกายกระตุกสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่ เดี๋ยวอีกสักพัก 

ก็ค่อย  ๆ ดีขึ้นเอง แต่เขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกหวาดกลัวของคนรัก อีกฝ่าย 

มักหวาดกลัวว่าจะสูญเสียเขาไป ทั้งที่เขาก็อยู่ข้างกายแท้  ๆ  กลับเอาแต่ 

คอยจับจ้องแทบไม่วางตา แต่คราวนี้ก็เกือบต้องตายจากกันไปแล้วจริง  ๆ  

นั่นแหละ

ข้าไม่ได้กลัว เจ้าก็ไม่ต้องกลัวนะ เราจะตายก็ต้องตายด้วยกัน จะ 

อยู่ก็ต้องอยู่ด้วยกัน  ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยสักนิด  เขายกอุ้งเท้าหน้าขึ้น 

ตบหน้าคนรักอย่างปลอบโยน พร้อมทั้งแลบลิ้นเลียริมฝีปากขาวซีดและ 
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แห้งผากของอีกฝ่ายไม่หยุด จ้าวเสวียนอ้าปากงับลิ้นน้อย  ๆ  แล้วดูดดึง 

จนเริ่มรู้สึกเจ็บ ค่อยผละออกอย่างไม่ค่อยเต็มใจนัก จากนั้นพรูลมหายใจ 

ยืดยาว ในที่สุดเขาก็ได้ชีวิตกลับคืนมาแล้ว

ตอนนั้นเอง โอวหยางหมิงเย่ว์ก็ก้าวตามเข้ามาในถ้ำ และแสร้ง 

เอ่ยด้วยความหวาดกลัวว่า “ท่านอ๋อง ท้องฟ้ามืดแล้ว ที่นี่เป็นกลางป่า 

เปลี่ยวร้าง อีกทั้งมีสัตว์ป่าออกมาเพ่นพ่าน หม่อมฉันขออยู่ในถ้ำเดียวกับ 

ท่านนะเพคะ”

“ออกไป” ดวงตาสีแดงฉานของจ้าวเสวียนเหลือบมองนางแวบหนึ่ง

“ท่านอ๋องอย่าเพิ่งไล่หม่อมฉันเลย หม่อมฉันมีทั้งกลักไฟ ยารักษา 

บาดแผล เกลือ ถุงน้ำ หม้อเหล็ก และสุรารสแรงติดตัวมาด้วย ท่านอ๋อง 

อาจจำเป็นต้องใช้ก็เป็นได้” โอวหยางหมิงเย่ว์ตบห่อสัมภาระที่มัดติดเอวไว ้

อย่างแน่นหนา คนที่มีสถานะต่ำต้อยกว่าก็มีข้อดีของการเป็นคนต่ำต้อย  

เพราะอย่างน้อยก็รู้จักพึ่งพาลำแข้งตนเอง ไม่เหมือนพวกชนชั้นสูง นอกจาก 

กระบี่วิเศษแล้ว ข้าวของทั้งหมดโยนให้ผู้ติดตามคอยแบกหามแทน เวลานี ้

พลัดหลงมาคนเดียว กระทั่งอุปกรณ์ยังชีพขั้นพื้นฐานยังไม่มีติดตัวสักอย่าง

จ้าวเสวียนเชื่อมั่นในความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาตนเองว่าอีก 

ไม่กี่ชั่วยาม พวกเขาต้องตามมาเจอแน่นอน แต่ก็ไม่ตัดความเป็นไปได้ 

ที่คนร้ายหลังม่านจะส่งคนมาตามไล่ฆ่าเขาอีก ดังนั้นอย่างน้อยเขาก็ต้องพัก 

อยู่ที่ก้นหน้าผาแห่งนี้หนึ่งคืน ถ้ามีแค่ตัวเขาคนเดียวคงไม่ใส่ใจได้ เพราะ 

อย่างไรเสียก็ไม่ถึงตาย แต่หลีเอ๋อร์กำลังบาดเจ็บภายใน เกรงว่าอาจจะทน 

ไม่ไหว เมื่อคิดมาถึงตรงนี้ จ้าวเสวียนก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชา “เข้ามา”

ถ้าเป็นเมื่อก่อน โจวอวิ่นเซิ่งคงทนอยู่ร่วมห้องเดียวกับโอวหยาง- 

หมิงเย่ว์ไม่ได้ แต่ตอนนี้ในมือนางมียารักษาบาดแผลกับถุงน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ 

คนรักของเขากำลังต้องการมากที่สุด เขาจึงทำได้เพียงยอมประนีประนอม 

ด้วย โดยเอาอุ้งเท้าหน้ากอดมือขวาที่กำลังหลั่งเลือดของคนรัก  ก่อน 

แลบลิ้นเลียบาดแผลถลอกปอกเปิกเหล่านั้นอย่างระมัดระวัง พลางลอบ 

สังเกตสีหน้าของอีกฝ่ายไปด้วย ถ้าเห็นจ้าวเสวียนขมวดคิ้วเมื่อไรจะหยุด 

เลียทันที แล้วส่งเสียง “งี้ด ๆ” ปลอบโยน
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“ไม่ต้องเลียแล้ว บาดแผลสกปรก” ต่อให้จ้าวเสวียนเจ็บแทบตาย 

ก็รู้สึกอุ่นวาบในใจ ยิ่งไปกว่านั้นคือบาดแผลเล็กน้อยแค่นี้ยังทำให้เขารู้สึก 

เจ็บคันไม่ได้ เขาเพลิดเพลินกับการดูแลเอาใจใส่ของเจ้าจิ้งจอกน้อย มัน 

ชวนให้รู้สึกอบอุ่นและสบายอย่างบอกไม่ถูก ราวกับว่ากำลังแช่ตัวอยู่ใน 

บ่อน้ำพุร้อน

ก็เพราะสกปรกน่ะสิถึงได้เลีย น้ำลายช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ โดยเฉพาะ 

น้ำลายของมารจิ้งจอก โจวอวิ่นเซิ่งส่งเสียง “งี้ดง้าด” อธิบาย จากนั้นตั้งหน้า 

ตั้งตาเลียต่อ

โอวหยางหมิงเย่ว์ขมวดคิ้วมองหนึ่งคนหนึ่งสัตว์ตรงหน้า ในที่สุด 

ก็อดโพล่งขึ้นไม่ได้ “อย่างไรเสียก็เป็นสัตว์ป่าอยู่ดี กินเนื้อดิบมากไป ใน 

ปากคงมีแต่เชื้อแบคทีเรีย ข้าทำแผลให้ท่านเองดีกว่า” นางช่วยผู้สำเร็จ 

ราชการฯครั้งแล้วครั้งเล่า ด้วยความร้อนรนอยากจะแสดงความเข้มแข็ง 

และกล้าหาญของตนเองต่อหน้าอีกฝ่าย เพราะอยากให้เขาเปลี่ยนมุมมอง 

ความคิดที่มีต่อตัวนางบ้าง

“หลีเอ๋อร์ไม่เคยกินเนื้อดิบ ข้ากินอะไร มันก็กินอย่างนั้น ในปากจะ 

มีเชื้อแบคทีเรียได้อย่างไร แล้วเชื้อแบคทีเรียคือตัวอะไรกัน” จ้าวเสวียน 

เหลือบมองนางอย่างเย็นชา เขาทำใจชอบสตรีผู้นี้ไม่ลงจริง ๆ ยิ่งไปกว่านั้น 

คือวันนี้นางยังปรากฏตัวอย่างไม่คาดฝัน แม้ว่าจะช่วยเหลือเขาหลายครั้ง  

แต่ในสายตาคู่นั้นกลับฉายชัดว่ามีแผนการซุกซ่อนอยู่ลึก ๆ ซึ่งเขาก็อยากรู้ 

เหมือนกันว่านางคิดจะทำอะไรกันแน่

โอวหยางหมิงเย่ว์อธิบายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน “แบคทีเรียเป็น 

สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เรามองไม่เห็น มันจะดูดกลืนเลือดเนื้อของเราแล้ว 

เปลี่ยนเป็นน้ำหนอง ถ้าในปากมีเชื้อแบคทีเรีย นอกจากบาดแผลของท่าน 

จะไม่หายดีแล้ว ยังจะเลวร้ายลงด้วย หม่อมฉันมีสุรารสแรงอยู่ขวดหนึ่ง  

หากเทราดบนบาดแผลจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้ตายได้”

ทว่าจ้าวเสวียนฟังแล้วทำเสียงขึ้นจมูกใส่ ขณะกำลังจะโบกมือปฏิเสธ  

เจ้าจิ้งจอกน้อยกลับงับแขนเสื้อเขาแล้วดึงกระชากสองที เขาหลุบตาลงมอง 

ก็เห็นดวงตาสีชาทองของเจ้าตัวน้อยฉายแววอ้อนวอนแกมวิตกกังวล ปาก 
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ก็ส่งเสียงร้อง “งี้ดง้าด” เบา ๆ ราวกับกำลังเกลี้ยกล่อมเขาไม่ให้เอาแต่ใจ

จ้าวเสวียนรู้สึกดีใจมาก อุ้มเจ้าจิ้งจอกน้อยขึ้นมาจุมพิตแรง ๆ สองที 

ก่อนเอ่ยว่า “เอาสุรามา ข้าจะจัดการเอง”

เนือ่งจากเขากอดเจา้จิง้จอกนอ้ยไวใ้นออ้มอก บางครัง้สองมอืกบ็ดบงั 

ตัวมันเสียมิดชิด ราวกับเกรงว่าคนอื่นจะมองเห็นมัน โอวหยางหมิงเย่ว์ 

จึงไม่ทันได้สังเกตเห็นพฤติกรรมอ้อนวอนของเจ้าจิ้งจอกน้อย กลับหลงคิด 

ไปว่าผู้สำเร็จราชการฯคงรู้สึกตื้นตันกับความอ่อนโยนและเอาใจใส่ของนาง  

จนยอมอ่อนท่าทีลง ดังนั้นจึงรีบหยิบขวดสุราส่งให้ทันที

จ้าวเสวียนเปิดจุกขวดแล้วลองดมอยู่ครู่หนึ่ง จนแน่ใจว่าไม่มีพิษ 

ค่อยเทราดลงไปบนบาดแผล เมื่อเห็นเจ้าจิ้งจอกน้อยมองตนเองด้วยสายตา 

ฉ่ำรื้นน้ำตา  พลางส่งเสียงร้อง  “หงิง  ๆ”  ไม่หยุดเหมือนพยายามกำลัง 

ปลอบโยน จ้าวเสวียนก็เผลอคลี่รอยยิ้มกว้างออกมาโดยไม่รู้ตัว เดิมที 

เขาเป็นคนเย็นชา บุคลิกน่าเกรงขาม แต่เวลานี้กลับเผยรอยยิ้มออกมา 

อย่างกะทันหัน ส่งผลให้ใบหน้าหล่อเหลาคมคายยิ่งน่ามองกว่าเดิม จน 

โอวหยางหมิงเย่ว์ลุ่มหลงเสน่ห์อย่างถอนตัวไม่ขึ้น และยิ่งตกลงใจแน่วแน่ 

กับความคิดที่ว่าต้องยึดครองหัวใจของบุรุษผู้นี้ให้จงได้  เมื่อเห็นเขาทำ 

ความสะอาดบาดแผลเสร็จแล้วก็รีบฉีกชายเสื้อ หยิบยารักษาบาดแผลออก 

มา พร้อมทำท่าจะเข้าไปช่วยพันแผลให้

โจวอวิ่นเซิ่งมีหรือจะอ่านสายตาคาดหวังของนางไม่ออก พอคิดว่า 

เดิมทีร่างของคนรักควรจะเป็นบุรุษผู้หนึ่งในวังหลังของตัวเอกฝ่ายหญิง เขา 

ก็ยิ่งรู้สึกรังเกียจ จึงกระโจนออกไปขวางหน้านาง พร้อมโก่งหลังขู่คำราม 

เสียงต่ำ เตือนนางว่าอย่าได้คิดจะเข้ามาใกล ้ จงวางยารักษาบาดแผลลงเสีย 

ส่วนเจ้า ไสหัวไป!

โอวหยางหมิงเย่ว์ชูสองมือทำท่ายอมแพ้ ก่อนเอ่ยเย้าว่า “เสี่ยวไป๋  

ข้าแค่จะพันแผลให้เจ้านายของเจ้าเท่านั้น ไม่ได้ทำร้ายเขาเสียหน่อย”

“ส่งยารักษาบาดแผลมาให้ข้า ส่วนเจ้าไสหัวไปไกล ๆ อย่ามายั่วโมโห 

หลีเอ๋อร์อีก” จ้าวเสวียนเอ่ยตรงกับความคิดในใจของโจวอวิ่นเซิ่งพอดี จึง 

ได้รับสายตาชื่นชมตอบกลับมา
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โอวหยางหมิงเย่ว์รู้สึกเดือดดาลจนแทบกระอักเลือดตายแล้ว แต่นาง 

ก็มิได้แสดงความรู้สึกใด  ๆ  ออกมาทางสีหน้า แค่รับคำอย่างว่าง่าย ก่อน 

วางยารักษาบาดแผลกับเศษผ้าลงบนพื้นแล้วถอยหลังไปอย่างเงียบ ๆ  

ก่อนนางจะเข้ามาหยุดแวะเก็บกิ่งไม้แห้งติดไม้ติดมือมาด้วยเป็น 

จำนวนมาก เวลานี้ท้องฟ้ามืดแล้ว อุณหภูมิเริ่มลดต่ำลง สมควรก่อไฟ 

เพิ่มความอบอุ่นเสียที นางหยิบก้อนหินมาวางก่อเป็นเตาพลางลอบสังเกต 

หนึง่คนหนึง่สตัวไ์ปดว้ย ในหวัพยายามขบคดิวา่จะทบุทำลายกำแพงนำ้แขง็นี ้

อย่างไรดี ทั้งที่ผู้สำเร็จราชการฯเริ่มแสดงท่าทีอ่อนลงแล้ว  แต่พอเจ้า 

เดรัจฉานนั่นส่งเสียงขู่คำรามสองที เขาก็กลับมาทำตัวแข็งกร้าวเย็นชาใส่ 

นางอีกรอบ ดูท่าคงต้องเร่งจัดการเจ้าเดรัจฉานนั่นให้อยู่หมัดเสียก่อน

ถ้าดึงใจมาอยู่ฝ่ายตนไม่สำเร็จก็ฆ่าทิ้งไปเสียให้สิ้นเรื่อง โอวหยาง- 

หมิงเย่ว์เป็นนักฆ่าจนเคยชิน แนวทางการดำรงชีวิตของนางจึงหนีไม่พ้น 

คำว่า “ฆ่าฟัน” 

โจวอวิ่นเซิ่งเลิกอ่านความคิดของโอวหยางหมิงเย่ว์ต่อ เขาเขี่ยเศษผ้า 

ทิ้งไปอีกทาง ใบหน้าที่ปกคลุมด้วยเส้นขนแสดงความรู้สึกรังเกียจเดียดฉันท ์

ออกมาอย่างเห็นได้ชัด จากนั้นหันไปทำจมูกฟุดฟิดดมขวดยา เมื่อแน่ใจ 

แล้วว่าตัวยาไม่มีปัญหาค่อยคาบกลับไปตรงหน้าคนรัก จากนั้นใช้อุ้งเท้าหน้า 

ดึงชายกางเกงอีกฝ่าย เร่งให้รีบทายาโดยเร็ว จ้าวเสวียนอบอุ่นตื้นตันกับ 

การพยายามปกป้องและเอาใจใส่ของเจ้าจิ้งจอกน้อยจนแทบหลอมละลาย 

แล้ว ไหนเลยยังจะจดจำเรื่องบาดแผลได้อีก ว่าแล้วก็อุ้มมันขึ้นมาจุมพิต 

แล้วฟัดเล่นด้วยความรักใคร่เอ็นดูอีกรอบ

โจวอวิ่นเซิ่งยังคงคาบขวดยาอยู่ในปาก จึงไม่ได้แสดงท่าทีต่อต้าน 

ขัดขืน แค่ยกอุ้งเท้าขึ้นตบหน้าคนรักไม่หยุด เพื่อเตือนว่าเลิกเล่นได้แล้ว  

โรคคลั่งขนปุกปุยของหมอนี่หมดทางเยียวยารักษาแล้วจริง ๆ 

หนึ่งคนหนึ่งสัตว์วุ่นวายกันอยู่พักหนึ่ง กว่าจะได้เริ่มต้นจัดการกับ 

บาดแผลเสียที นอกจากมือขวาถลอกปอกเปิกแล้ว ตรงช่วงเอวยังถูกแส้ 

กระดูกมังกรของโอวหยางหมิงเย่ว์ฟาดใส่จนได้แผลเลือดไหลซิบอีกด้วย  

ตอนแรกเขายังไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไร แต่ตอนนี้เริ่มปวดแสบปวดร้อนและ 
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เกิดอาการชาแล้ว ส่งผลให้รู้สึกทรมานมาก

แส้กระดูกมังกรปกคลุมด้วยหนามแหลม สามารถกรีดเนื้อคนเป็น 

แผลลึกจนมองเห็นกระดูกขาวโพลนได ้ หากใช้งานมันโดยที่ยังไม่เชี่ยวชาญ 

พออาจพลาดพลั้งทำร้ายทั้งคนอื่นและตนเอง นับว่าเป็นอาวุธที่มีอานุภาพ 

ร้ายกาจมากชนิดหนึ่ง มีคำกล่าวว่าวิญญูชนนิยมใช้กระบี่ คนป่าเถื่อนนิยม 

ใช้ดาบ เห็นได้ชัดว่าการเลือกใช้อาวุธของคนเราก็มีส่วนเกี่ยวพันถึงนิสัย 

ใจคอของเจ้าตัว เกรงว่าโอวหยางหมิงเย่ว์ผู้นี้คงมีจิตใจโหดเหี้ยมอำมหิต 

ยิ่งกว่าที่เขาคาดไว้เสียแล้ว เพราะนางเติบโตในชนบทมาตั้งแต่เด็ก รอบตัว 

นอกจากหญิงชาวนากิริยาหยาบกระด้างแล้วก็ไม่มียอดฝีมือที่ไหนมาคอย 

ดูแล เดิมทีนางไม่สมควรจะมีวรยุทธ์แข็งแกร่งเช่นนี้ด้วยซ้ำ อีกทั้งยังมา 

ปรากฏตัวที่นี่โดยไร้เหตุผล สตรีนางนี้จึงดูท่าทางน่าสงสัยมาก คงต้อง 

ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกที! จ้าวเสวียนพันแผลพลางครุ่นคิดอยู่ในใจ

พอโอวหยางหมิงเย่ว์เห็นผู้สำเร็จราชการฯถอดเสื้อตัวในออกก็เริ่ม 

สูดหายใจอย่างหนักหน่วง ชาติก่อนนางเคยพัวพันกับบุรุษมากหน้าหลายตา 

แต่ไม่เคยเห็นเรือนร่างของใครแข็งแกร่งกำยำ มีเสน่ห์และสมบูรณ์แบบ 

ยิ่งกว่าผู้สำเร็จราชการฯ คงเพราะเจ้าตัวฝึกวรยุทธ์เป็นประจำ ผิวกายจึง 

บ่มแดดจนกลายเป็นสีทองแดง ยามสะท้อนรับแสงสลัวจากกองไฟก็เห็น 

เป็นมันเงาเล็กน้อย ดูมีเสน่ห์ดึงดูดใจรุนแรงไม่น้อย

ผู้สำเร็จราชการฯสูงประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตร เมื่อเทียบ 

กับคนทั่วไปในยุคโบราณแล้วก็เหมือนหงส์ในฝูงกา นอกจากนี้ยังมีนิสัย 

เข้มงวดจริงจัง กอปรกับบุคลิกชวนเกรงขาม ใครก็ตามหากมายืนอยู่ข้าง 

กายเขามักจะรู้สึกว่าตัวเองช่างเล็กกระจ้อยร่อยเหลือเกิน กระทั่งจักรพรรดิ 

เองยังมิใช่ข้อยกเว้น เวลานี้เขากำลังนั่งวางมาดอยู่บนก้อนหิน และเผย 

แผงอกกำยำกับกล้ามท้องแน่นกระชับให้เห็นเต็มสองตา ทว่าบาดแผล 

เลือดซิบเหล่านั้นก็มิได้ทำให้เขาดูแย่ลงเลยสักนิด กลับยิ่งดูองอาจชวนให้ 

หลงใหล

ตัวเขาในเวลานี้เหมือนสัตว์ร้ายที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บ แลดูอันตราย 

มาก แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดอย่างรุนแรง กระทั่งคนที่ชอบมองชีวิตคนเป็นเกม 
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อย่างโอวหยางหมิงเย่ว์ยังอดใจเต้นแรงไม่ได้ และนึกอยากจะกินบุรุษผู้นี้ 

ในทันที แต่นางก็ไม่ได้รีบร้อน เพราะหากใจเร็วด่วนได้เกินไปคงไม่ได้กิน 

เต้าหู้ร้อน2 บุรุษผู้นี้ไม่เหมือนตัวโง่งมอย่างไป๋เหลียน เพราะเขาไม่เคย 

เห็นนางอยู่ในสายตาเลยสักนิด หากอยากได้หัวใจของเขาก็ต้องทำให้เขา 

เปลี่ยนแปลงความคิดที่มีต่อตัวนางก่อน โอวหยางหมิงเย่ว์ครุ่นคิดพลางยัด 

ท่อนฟืนเพิ่มเข้าไปในกองไฟ ก่อนเอ่ยว่า “ท่านอ๋อง อากาศยามค่ำคืนของ 

ฤดูใบไม้ร่วงค่อนข้างหนาวเย็น ท่านเข้ามาผิงไฟใกล้ ๆ เถิด”

จ้าวเสวียนฉีกเสื้อมาพันบาดแผลจนมิดชิดดีแล้วก็อุ้มเจ้าจิ้งจอกน้อย 

เดินออกไปนอกถ้ำ พวกเขากับนักฆ่าต่อสู้กันมานาน หลังตกหน้าผาก็เอาแต ่

มองหาที่ค้างแรมจนไม่ได้หยุดพักเท้าเลย เวลานี้จึงหิวโหยกันมากแล้ว ตัว 

เขาทนได้ แต่เจ้าตัวน้อยคงทนไม่ได้แน่ ดังนั้นต้องรีบล่าสัตว์หรือหาผลไม้ 

มาเติมเต็มท้องก่อน

โจวอวิ่นเซิ่งคิดถึงเรื่องนี้เช่นกัน พอเห็นคนรักบาดเจ็บที่มือขวา  

จนต้องถือกระบี่ด้วยมือซ้าย อีกทั้งเดินเหินไม่สะดวก ก็คิดว่าตอนนี้เป็น 

โอกาสแสดงฝีมือของตนเองแล้ว ดังนั้นจึงกระโดดผลุงออกจากอ้อมแขน 

คนรัก แล้ววิ่งมุดหายเข้าไปในป่ามืดตะคุ่ม

จ้าวเสวียนตะลึงงันไปชั่วอึดใจหนึ่ง เมื่อได้สติกลับมาก็รู้สึกเหมือน 

หนา้มดืตาลาย หนงัศรีษะชาหนบึ เวลานีด้วงจนัทรล์อยเดน่สงูกลางทอ้งนภา  

ซึ่งเป็นเวลาที่สัตว์ป่าออกมาเพ่นพ่านพอดี เจ้าจิ้งจอกน้อยอ่อนแอบอบบาง 

ปานนั้น หากเจออันตรายเข้าจะทำเช่นไร หัวใจของเขาหดเกร็งแน่น เกือบ 

จะร้องตะโกนเรียกเสียงดังโดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งนั้นแล้ว ดีที่เรียกสติกลับ 

มาได้ก่อนจะแหกปากจริง  ๆ จากนั้นก็รีบมุดตามเส้นทางที่เจ้าจิ้งจอกน้อย 

วิ่งหายไปด้วยความแตกตื่นกังวล เขาไม่กล้าฟันกิ่งไม้ใบหญ้า เพราะเกรงว่า 

จะพลาดพลั้งทำร้ายเจ้าจิ้งจอกน้อยได้ แค่ชั่วเวลาสั้น  ๆ  เพียงไม่กี่อึดใจก็ 

2 การต้มเต้าหู้ให้สุกโดยทั่วถึงจำเป็นต้องใช้เวลาและกำลังไฟที่เหมาะสม ดังนั้นผู้คนจึง 

หยิบยกเรื่องนี้มาเปรียบเปรยถึงการใจเร็วด่วนได้หรือรีบร้อนจนเกินไปในช่วงเวลาที่เพิ่งคบหาดูใจ 

หรือปลูกต้นรักกัน
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ร้อนรนจนเหงื่อแตกเต็มหน้า ความรู้สึกที่เหมือนถูกความหวาดกลัวกดทับ 

จนแทบหายใจไม่ออกนั้น เขาไม่สามารถเผชิญหน้ากับมันอีกเป็นครั้งที่สาม 

แล้ว

โอวหยางหมิงเย่ว์วิ่งตามออกมานอกถ้ำด้วย ขณะกำลังจะเดินเข้าไป 

ใกล้ทั้งคู่ จู่  ๆ  ก็เห็นเจ้าเดรัจฉานน้อยวิ่งรี่ออกไป ก่อนผู้สำเร็จราชการฯ 

จะวิ่งตามหลังไป แค่ครู่เดียวก็หายลับตาไปหมด ปล่อยนางยืนตัวสั่นระริก 

ท่ามกลางสายลมเย็นเฉียบเพียงลำพัง นางวิ่งค้นหาอยู่หลายรอบ แต่ก็ 

ไม่พบอะไร จึงทำได้เพียงกลับไปนั่งรอตามเดิม

จิ้งจอกน้อยตัวยาวไม่ถึงครึ่งฉื่อวิ่งเข้าไปหลบในพุ่มไม้ ขนาดตอน 

กลางวันยังยากจะมองหาตัวมัน อย่าว่าแต่ตอนกลางคืนเช่นนี้ จ้าวเสวียน 

พยายามค้นหาอยู่เป็นนาน จู่ ๆ ก็นึกบางอย่างขึ้นได้จึงรีบวิ่งตรงกลับไปที่ถ้ำ 

อย่างรวดเร็ว เขาถึงปากถ้ำในสภาพหอบหายใจอย่างหนัก ร้องถามเสียง 

แหบแห้งว่า “หลีเอ๋อร์กลับมาหรือยัง”

“ยังไม่เห็นเลยเพคะ ท่านอ๋อง บาดแผลของท่านปริแล้ว!” โอว- 

หยางหมิงเย่ว์เตือนด้วยความหวังดี

จ้าวเสวียนมิได้สนใจฟังคำพูดประโยคหลังของนางเลยสักนิด เอาแต ่

ยืนทำหน้าดำคร่ำเครียดอยู่หน้าถ้ำ ดวงตาสีดำล้ำลึกกวาดมองรอบตัว ทันท ี

ที่ได้ยินเสียงลมพัดยอดหญ้าไหวก็รีบพุ่งตัวตามไปตรวจสอบดู ก่อนจะย้อน 

กลับมาพร้อมสีหน้าผิดหวัง

เขาหาเจ้าจิ้งจอกน้อยไม่เจอ แต่เกรงว่าอาจจะพลัดหลงกับมันได้  

จึงทำเพียงเดินย้อนกลับไปรอที่เดิม ความรู้สึกสิ้นหวังเช่นนี้บีบคั้นใจเขา 

จนร่ำ  ๆ  จะคลุ้มคลั่งแล้ว หลังจากพยายามค้นหาแล้วต้องพบกับความ 

ว่างเปล่าหลายหน ดวงตาทั้งคู่ก็เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงฉาน ท่าทาง 

เหมือนใกล้จะพังทลายเต็มที เขาเอาแต่ครุ่นคิดว่ารอเจ้าจิ้งจอกน้อยกลับมา 

เมื่อไร คงต้องลงมือสั่งสอนกันอย่างหนักสักหน ครู่ต่อมากลับคิดว่าขอแค่ 

มันกลับมา เขาก็ยินดีมอบทุกอย่างที่ตนเองมีให้มันทั้งหมด ที่แท้แล้วมิใช่ 

มันอยู่ห่างจากเขาไม่ได้แม้ชั่วขณะจิตเดียว แต่เป็นตัวเขาเองต่างหากที่อยู่ 

ห่างจากมันไม่ได้เลย มันสำคัญต่อเขามากขนาดนี้ มากเสียยิ่งกว่าสิ่งใด  
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มากเสียยิ่งกว่าชีวิต

“ท่านอ๋อง เข้ามานั่งก่อนเถิด ข้าจะช่วยทำแผลให้ท่านใหม่” โอว- 

หยางหมิงเย่ว์ทนดูเขาเดินวนเวียนกลับไปกลับมาไม่ไหวแล้ว จึงเกลี้ยกล่อม 

ด้วยความหวังดี และกล่าวต่ออย่างแฝงเจตนาร้าย “อย่างไรเสียเสี่ยวไป๋ 

ก็เป็นสัตว์ป่า เทียบกับการถูกคนเลี้ยงดูแล้ว มันย่อมชอบใช้ชีวิตอย่าง 

อิสรเสรีในป่ามากกว่า ป่านนี้มันคงหนีไปไกลลิบแล้ว ไม่มีทางย้อนกลับมา 

อีกแน่ สัตว์เดรัจฉานถึงอย่างไรก็เป็นสัตว์เดรัจฉาน ท่านอย่าคาดหวังเลย 

ว่ามันจะรู้จักสำนึกบุญคุณ ตอนนั้นข้า…”

“หุบปาก! วันหน้าหากข้าได้ยินเจ้าเรียกหลีเอ๋อร์ว่าสัตว์เดรัจฉานอีก 

ข้าจะตัดลิ้นเจ้าเสีย” จ้าวเสวียนหันขวับไปทันที ดวงตาแดงฉานคู่นั้น 

อัดแน่นด้วยจิตสังหาร

โอวหยางหมิงเย่ว์ตกใจกับสีหน้าถมึงทึงของอีกฝ่าย จึงรีบก้มหน้า 

ลงต่ำ ไม่กล้าพูดอะไรอีก แต่ในใจลอบคิดว่าเจ้าหมอนี่เป็นโรคยึดติดกับ 

สัตว์เลี้ยงจริง ๆ  ด้วย นี่เป็นอาการป่วยที่จำเป็นต้องรักษาแล้ว! หวังว่าเจ้า 

สัตว์เดรัจฉานนั่นจะตายอยู่ข้างนอก ไม่หวนกลับมาอีก

จา้วเสวยีนดงึสายตากลบัมา แลว้หมนุตวัมองออกไปนอกถำ้ ตอนนัน้ 

เองก็ได้ยินเสียงสวบสาบดังมาจากพุ่มไม้ ตามด้วยจิ้งจอกน้อยตัวหนึ่ง 

กระโดดออกมา โดยคาบไก่ป่าที่ตัวใหญ่กว่ามันมาด้วย เมื่อเห็นบุรุษหนุ่ม 

วิ่งตรงเข้ามารับ มันก็สะบัดพวงหางพองฟูไปมา พร้อมทำท่าเหมือนยืดอก 

ใส่อย่างภาคภูมิใจ

เอา้ อาหารคำ่ของเรา โจวอวิน่เซิง่ปลอ่ยไกป่า่ลงพืน้ แลว้สง่เสยีงรอ้ง  

“โอ๊ว ๆ” สองที กลับถูกจ้าวเสวียนคว้าตัวขึ้นกอด ก่อนฝังใบหน้าหล่อเหลา 

ลงมากลางกลุ่มขนนุ่มฟูของมัน ลมหายใจร้อน ๆ ที่พ่นออกมาจากจมูกทำให ้

เขารู้สึกจั๊กจี้ขึ้นมา

โจวอวิ่นเซิ่งยกอุ้งเท้าทั้งสี่ขึ้นผลักใบหน้าของคนรัก เพราะอยากจะ 

มองสีหน้าของอีกฝ่ายให้ชัด ๆ แต่เขากลับรับรู้ได้ว่ามีของเหลวอุ่นร้อนไหล 

เปียกซึมผ่านเส้นขนจนถึงผิวท้องของเขา มันไม่ใช่เหงื่อ ดูเหมือนจะเป็น 

น้ำตา หมอนี่คงมิได้ร้องไห้กระมัง ทำไมล่ะ เมื่อคิดมาถึงตรงนี้ เขาก็นึก 
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ได้ว่าตัวเองวิ่งหนีไปล่าสัตว์โดยไม่บอกกล่าวก่อน จึงชะงักตัวแข็งทื่อ นี่คง 

เป็นเพราะ  “โรคหวาดกลัวถ้าไม่ได้เห็นตัวแม้วินาทีเดียว”  กำเริบสินะ โรค 

ยึดติดต้องการครอบครองของคนรักชักออกอาการรุนแรงขึ้นทุกโลก เขา 

ควรจะทำอย่างไรดีเนี่ย

อย่าร้องนะ ลูกผู้ชายไม่หลั่งน้ำตาง่าย  ๆ เจ้าไม่อายบ้างหรือ เขา 

สง่เสยีงรอ้ง “หงงิ ๆ” ปลอบโยน พลางแลบลิน้เลยีมมุขมบัของคนรกั ดวงตา 

เริ่มรื้นวาวตาม

การได้สิ่งล้ำค่าดังดวงใจที่สูญหายไปกลับคืนมาในท้ายที่สุด ความ 

รู้สึกเช่นนั้นสร้างความตื้นตันยินดีให้เขามากยิ่งกว่ารอดตายมาได้เสียอีก  

จ้าวเสวียนรอให้ลมหายใจกลับมาสม่ำเสมอ และน้ำตาร้อน  ๆ เหือดแห้งไป 

ก่อนค่อยปล่อยตัวเจ้าจิ้งจอกน้อย จากนั้นถามเสียงเคร่งขรึมว่า “เจ้าไป 

ไหนมา รู้หรือไม่ว่าข้างนอกอันตรายมาก ถ้ามีคราวหน้าอีก ข้าจะ ข้าจะ…”  

สดุทา้ยเขากเ็อย่คำพดูโหดรา้ยไมล่ง ทำไดแ้คจ่มุพติตรงปากมนัแรง ๆ ทหีนึง่  

ดวงตายังมีความตื่นเต้นยินดีหลงเหลืออยู่ในนั้น

ไม่มีคราวหน้าแล้ว ข้าพูดภาษามนุษย์ไม่ได้นี่นา ข้าจะรีบดึงพลัง 

ออกมาช่วยเปลี่ยนร่างหลอมกระดูกโดยเร็ว ต่อไปไม่ว่าทำอะไรจะบอกเจ้า 

ก่อนทุกครั้ง โจวอวิ่นเซิ่งร้อง  “งี้ด  ๆ”  เป็นการสัญญา จากนั้นแลบลิ้นเลีย 

หน้าคนรักไม่หยุด จวบจนใบหน้าหล่อเหลาเปียกชื้นค่อยยอมหยุด

ความหวาดกลัวและวิตกกังวลที่อัดแน่นเต็มอกจ้าวเสวียนค่อย  ๆ   

จางหายไป เมื่อเจ้าจิ้งจอกน้อยปลอบโยนด้วยความอ่อนโยน จึงแสร้งทำท่า 

ตีก้นสั่งสอนพอเป็นพิธีสักสองที เพื่อแสดงการลงโทษ จากนั้นก็หมุนตัว 

เดินกลับเข้าไปในถ้ำ

โจวอวิ่นเซิ่งไม่พอใจ ยกอุ้งเท้าทั้งสี่ข้างถีบอย่างแรง หัวกลมมน 

น้อย  ๆ  ผงกชี้ไปที่พื้น ย้ำเตือนคนรักว่าอย่าลืมสัตว์ที่เขาอุตส่าห์ล่ามาได้ 

อย่างยากลำบากสิ เขามีขนสีขาวราวหิมะทั้งตัวทำให้ซ่อนตัวในพุ่มไม้ลำบาก 

ขนาดตอนกลางคืนยังมองเห็นเด่นสะดุดตา พวกสัตว์เล็ก  ๆ  ไม่รอให้เขา 

เข้าไปใกล้ตัวก็เผ่นหนีกันหมดแล้ว หลังจากตะครุบพลาดหลายหน เขาก็ 

จำเป็นต้องกลิ้งตัวไปมาบนกองใบไม้แห้ง เพื่อให้ใบไม้ที่เกาะติดตามร่าง 
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ช่วยอำพรางตัว จึงตะครุบไก่ป่าอ้วนท้วนมาได้ตัวหนึ่ง คนรักได้รับบาดเจ็บ 

มาก็ต้องกินของดี ๆ จะได้ช่วยบำรุงร่างกายหน่อย

จ้าวเสวียนมองไก่ป่าที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าเจ้าจิ้งจอกน้อย แล้ว 

ขมวดคิ้วถามว่า “จู่ ๆ เจ้าก็วิ่งออกไป เพื่อหาของกินให้ข้าหรือ”

โจวอวิ่นเซิ่งส่งเสียงร้อง “งี้ดง้าด” สองที พร้อมยืดอกเล็ก ๆ หลังจาก 

กลายเป็นจิ้งจอกน้อยตัวเล็กจิ๋ว อีกทั้งยังไม่มีพลังอาคมใด ๆ ชีวิตในชาตินี ้

ของเขาก็เหมือนกับในชาติก่อนนั่นแหละ ทำอะไรไม่ได้สักอย่าง นอกจาก 

หลบซ่อนตัวอยู่ใต้ปีกของคนรักและรอให้อีกฝ่ายคอยปกป้อง แต่มันกลับ 

ทำให้เขายิ่งรู้สึกละอายใจและล้มเหลวมาก คนรักกล้ากระโดดลงหน้าผา 

ตามเขาลงมาอย่างไม่ลังเล เขาจับไก่ป่าให้คนรักตัวหนึ่งแค่นี้จะนับเป็นอะไร 

ได ้ รอเขากลายรา่งเปน็มนษุยก์อ่นเถอะ รบัรองวา่ตอ้งตอบแทนดว้ยรา่งกาย  

และชดเชยให้สุดกำลังแน่

จ้าวเสวียนทั้งฉิวทั้งตื้นตัน จับอุ้งเท้าเปื้อนโคลนของเจ้าจิ้งจอกน้อย 

ไว้ แต่ไม่รู้ว่าควรจะเอ่ยอะไรดี ชีวิตของเขาคงต้องจบสิ้นอยู่ในมือของเจ้า 

ตัวน้อยนี้แล้วจริง  ๆ มันจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ช่าง จะมีอนาคตหรือไม่ 

ก็ตาม ชั่วชีวิตนี้เขาขอผูกใจยึดมั่นอยู่กับเจ้าจิ้งจอกน้อยตัวนี้แล้ว

“หลเีออ๋รเ์กง่มากทีจ่บัไกป่า่ตวัใหญข่นาดนีม้าได ้ ดนีะทีม่เีจา้ มฉิะนัน้ 

คืนนี้เราคงต้องหิวตายแล้ว” เมื่อเห็นสายตาคาดหวังของเจ้าจิ้งจอกน้อย  

จ้าวเสวียนก็ต้องรีบชมเชยไว้ก่อน

โจวอวิ่นเซิ่งดีใจมาก ตะกุยอุ้งเท้าหน้าพลางส่งเสียงร้อง  “งี้ด  ๆ  ๆ”  

ใช้ภาษาของสัตว์เล่าว่าตนเองล่าเหยื่ออย่างไรบ้าง จ้าวเสวียนเก็บไก่ป่าแล้ว 

เดินหิ้วกลับเข้าไปในถ้ำ แม้ว่าจะฟังมันพูดไม่รู้เรื่องเลยสักคำ แต่ก็ตอบ  

“อืม ๆ อ้อ ๆ” เออออพลางหัวเราะตามอย่างไว้หน้ามัน

ตอนได้ยินเสียงหัวเราะสดใสของผู้สำเร็จราชการฯดังแว่วมา  

ประกายตาของโอวหยางหมิงเย่ว์พลันหม่นแสงลง ในใจคิดว่าเจ้าสัตว์ 

เดรัจฉานนั่นคงกลับมาแล้วเป็นแน่ พอหันไปมองก็เห็นบุรุษร่างสูงใหญ่ 

กำยำเดินตรงเข้ามา โดยอุ้มจิ้งจอกหิมะด้วยมือหนึ่ง และหิ้วไก่ป่าไว้อีกมือ

“หลีเอ๋อร์ไม่ได้ผละหนีไปไหน มันเห็นข้าได้รับบาดเจ็บจึงออกไป 
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ล่าสัตว์มาให้ข้าต่างหาก”  ต่อให้เป็นบุรุษที่มีวุฒิภาวะสูงและหนักแน่น 

มั่นคงสักแค่ไหน แต่ลึก  ๆ  ก็มีอีกโฉมหน้าหนึ่งที่ยังคงเป็นเด็กน้อยเช่นกัน  

จ้าวเสวียนเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น พอคิดว่าเมื่อครู่สตรีนางนี้กล่าวหาเจ้าจิ้งจอก 

น้อยว่ามันหนีไปจากเขา เพราะใฝ่ฝันถึงชีวิตอิสระในป่า เขาก็นึกขุ่นเคือง 

นางขึ้นมา เวลานี้เจ้าจิ้งจอกน้อยกลับมาแล้ว เขาจึงชักสีหน้าใส่นาง พร้อม 

อธิบายแทนด้วยแววตาภาคภูมิใจเป็นนักหนา

โอวหยางหมิงเย่ว์เลี้ยงจิ้งจอกหิมะมานานหลายเดือน ยังไม่เคยเห็น 

มันแสดงท่าทีสนิทสนมกับนางเช่นนี้มาก่อน  นี่เพิ่งจะไปอยู่กับผู้สำเร็จ 

ราชการฯได้ไม่เท่าไร ก็รู้จักทำตัวจงรักภักดีและคอยปกป้องเจ้านายแล้ว  

นางฝืนยิ้มสู้ แต่แท้จริงแล้วเกลียดชังจิ้งจอกหิมะตัวนี้เข้ากระดูกดำ ในใจ 

คิดว่านอกจากเจ้าสัตว์เดรัจฉานนี่จะทรยศบุญคุณแล้ว ยังกล้าขวางทางนาง 

อีก คอยดูเถอะ สักวันนางต้องหาโอกาสบีบคอมันตายให้ได้

เจ้าตัวน้อยไปแล้วย้อนกลับมาอีกครั้ง คงไม่ต้องบรรยายว่าจ้าว- 

เสวียนดีใจมากแค่ไหน เรื่องที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดจะทำ มาตอนนี้กลับยุ่ง 

วุ่นวายด้วยความยินดี เดี๋ยวตักน้ำ เดี๋ยวเก็บฟืน เดี๋ยวก่อเตา เพื่อให้เจ้า 

ตัวน้อยสบายตัวที่สุด เขาขอยืมเชื้อไฟจากโอวหยางหมิงเย่ว์มาก่อกองไฟ 

เพิ่ม และเก็บหินที่มีลักษณะเป็นร่องหลุมตรงกลางมาใช้แทนหม้อ จากนั้น 

ต้มน้ำจนเดือดพล่านแล้วยกมาราดบนตัวไก่ป่าครึ่งหนึ่ง เพื่อจะได้ถอนขน 

ง่ายขึ้น ส่วนอีกครึ่งวางพักไว้ด้านข้างก่อน

หนึ่งคนหนึ่งสัตว์ร่วมแรงร่วมใจกันถอนขนไก่ป่าจนหมดจด และ 

ผ่าท้องควักไส้ออก จากนั้นเอากิ่งไม้เสียบแล้วนำไปย่างบนกองไฟ โอว- 

หยางหมิงเย่ว์เสนอเกลือให้พวกเขา จ้าวเสวียนก็ไม่ได้รับมาเปล่า  ๆ แต่ 

ปลดหยกพกข้างเอวโยนให้ไปเป็นค่าตอบแทน

ไกป่า่ถกูยา่งจนสกุเหลอืงทัง้ตวัอยา่งรวดเรว็ นำ้มนัไหลหยดลงกองไฟ 

ดัง  “ชี่  ๆ”  ส่งกลิ่นหอมฟุ้งโชยไปทั่วถ้ำ ซึ่งช่วยกระตุ้นความอยากอาหารได้ 

อย่างดีเยี่ยม โอวหยางหมิงเย่ว์กัดกินเสบียงกรังของตนเองเคล้ากลิ่นไก่ย่าง 

สีหน้าของนางดูย่ำแย่มาก ถ้าคนอื่นไม่คิดจะแบ่งให้ นางก็ไม่หน้าด้านพอ 

จะร้องขอแบ่งปัน จึงทำได้เพียงอดทนข่มกลั้นไว้ เวลานี้ท้องฟ้ามืดสนิท 
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แล้ว ด้านนอกยังมีสัตว์ร้ายกับฝูงหมาป่าออกมาเพ่นพ่านหากิน นอกจากนี้ 

คนร้ายหลังม่านอาจจะส่งนักฆ่าอีกกลุ่มหนึ่งมาลอบสังหารผู้สำเร็จราชการฯ 

กเ็ปน็ได ้ ดงันัน้แมว้า่นางจะอวดอา้งตนวา่มวีรยทุธส์งูสง่ แตก่ไ็มก่ลา้บุม่บา่ม 

ออกไปรนหาที่ตายเพียงเพราะความอยากอาหารเป็นแน่

นางชำเลืองมองไปทางผู้สำเร็จราชการฯแวบหนึ่ง พอเห็นว่าอีกฝ่าย 

ไม่มีทีท่าจะชวนนางกินอาหารค่ำด้วยกันก็ลอบโคลงศีรษะ คนผู้นี้เป็นบุรุษ 

ที่ไร้หัวใจและไร้มนุษยธรรมที่สุดเท่าที่นางเคยพบเจอ ถึงอย่างไรนางก็เคย 

ช่วยชีวิตเขาไว้ตั้งสองครั้ง อีกทั้งยังให้เขายืมยารักษาบาดแผล ดังนั้นเขา 

ควรจะรู้จักสำนึกบุญคุณนางบ้าง สัตว์เลี้ยงเองก็เหมือนเจ้านายไม่มีผิด  

มิน่าเจ้าสัตว์เดรัจฉานเสี่ยวไป๋นั่นถึงได้ถูกชะตากับเขานัก แม้ว่าในใจนาง 

จะด่าทอค่อนขอดไม่หยุด แต่ก็ตัดสินใจแน่วแน่ว่าต้องสยบบุรุษผู้นี้ให้ได้  

แต่ไหนแต่ไรมานางก็ชอบท้าทายกับเรื่องยาก  ๆ  อยู่แล้ว และอยากจะเห็น 

สภาพของบุรุษเย็นชาไร้หัวใจยามบ้าคลั่งขึ้นมาเพราะนางเช่นกัน

อีกทางด้านหนึ่ง โจวอวิ่นเซิ่งอยากกินไก่ที่ย่างใกล้สุกแล้วมาก เขา 

เดินวนเวียนรอบกองไฟ เดี๋ยวก็ส่งเสียง “งี้ดง้าด” ใส่จ้าวเสวียน เดี๋ยวก็เห่า 

“โอ๊ว” ใส่กองไฟ น้ำลายไหลหยด “ติ๋ง ๆ” จากมุมปากจำนวนมาก ดูท่าทาง 

ตลกสิ้นดี เขารู้ดีแก่ใจว่าภาพพจน์ของตนเองถูกทำลายย่อยยับหมดแล้ว  

แตก่ค็วบคมุสญัชาตญาณสตัวป์า่ในตวัไมไ่ด้ จงึทำไดเ้พยีงปลอ่ยเลยตามเลย  

จากนั้นวิ่งตรงเข้าไปข้างกายคนรักที่กำลังพยายามกลั้นหัวเราะสุดฤทธิ์ ก่อน 

เอาปากงับแขนเสื้ออย่างเร่งเร้า

“ดูสภาพหิวโหยของเจ้าสิ” จ้าวเสวียนลูบหัวที่ปกคลุมด้วยเส้นขน 

นุ่มฟูของเจ้าจิ้งจอกน้อย แต่สุดท้ายแล้วก็หลุดเสียงหัวเราะออกมาอย่าง 

กลั้นไว้ไม่อยู่ เขาเอาไก่ย่างวางลงบนใบตองที่เช็ดล้างจนสะอาดดี แล้วหั่น 

เป็นชิ้นบาง ๆ เมื่อเห็นเจ้าจิ้งจอกน้อยทำท่าจะอ้าปากงับเนื้อไก่อย่างไม่คิดจะ 

รีรออะไรทั้งนั้น ก็เอามือรีบอุดปากน้อย  ๆ  ของมันไว้ก่อนแล้วเอ่ยเตือนว่า 

“ช้าก่อน รอมันเย็นแล้วค่อยกิน เดี๋ยวจะร้อนลวกลิ้นเอา”

โจวอวิ่นเซิ่งเอากรงเล็บข่วนก้อนหินด้านข้าง พยายามสะกดข่มความ 

ต้องการโถมเข้ากินเอาไว้อย่างสุดความสามารถ
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จ้าวเสวียนโรยเกลือลงบนเนื้อไก่เล็กน้อย รอให้ควันร้อนกรุ่นจาง 

หายไป ค่อยหยิบมาป้อนให้เจ้าจิ้งจอกน้อยกินชิ้นหนึ่ง และเอาท้องนิ้วปาด 

เช็ดน้ำลายข้างมุมปากของมัน จากนั้นหยิบกินเองชิ้นหนึ่ง หนึ่งคนหนึ่งสัตว ์

แบ่งกัน เจ้าชิ้นข้าชิ้น ค่อย  ๆ  กินอาหารกันอย่างเพลิดเพลิน จนเหลือแค่ 

ชิ้นสุดท้าย จ้าวเสวียนย่อมต้องป้อนให้เจ้าจิ้งจอกน้อย แต่มันกลับเอา 

อุ้งเท้าดันกลับคืน  เจ้าจิ้งจอกน้อยกะพริบดวงตากลมโตเป็นประกาย 

แวววาวพลางส่งเสียงร้อง “งี้ด ๆ” บ่งบอกว่าเจ้ากินเถอะ

“เจ้ากินเถอะ ข้าไม่หิว” ดวงตาสีดำสนิทของจ้าวเสวียนทอประกาย 

หวานล้ำ

ขา้กไ็มห่วิ เจา้กนิเถอะ ขา้ตวัเลก็ กระเพาะกเ็ลก็นดิเดยีว โจวอวิน่เซิง่ 

ตบท้องน้อย ๆ ของตนเอง แล้วเบือนหน้าไปทางอื่น

รอยยิ้มผุดขึ้นข้างมุมปากจ้าวเสวียน เขาอุ้มเจ้าจิ้งจอกน้อยเข้ามา 

กอดไว้แล้วบีบขากรรไกรจับชิ้นเนื้อยัดเข้าปาก ตามด้วยจุมพิตแรง  ๆ  อีก 

สองที ก่อนจะเอนตัวพิงก้อนหินพลางถอนหายใจด้วยความพึงพอใจ

โอวหยางหมิงเย่ว์ลอบสังเกตดูการกระทำของหนึ่งคนหนึ่งสัตว์มา 

ตลอด และก็ต้องตกตะลึงกับความฉลาดแสนรู้ของจิ้งจอกหิมะ อีกทั้ง 

อิจฉาริษยามันที่ได้รับความรักจากผู้สำเร็จราชการฯมากขนาดนี้ แต่ 

ไม่นานนางก็เริ่มรู้สึกหมดแรงกระทั่งจะอิจฉา เพราะจ้าวเสวียนไม่ได้เลี้ยง 

มันเป็นสัตว์เลี้ยง แต่ยกเทิดทูนเสมือนเป็นบรรพบุรุษน้อย ๆ  ไปแล้ว เขา 

มิได้พกอุปกรณ์ยังชีพอย่างเสบียงอาหารแห้ง ยารักษาบาดแผล กลักไฟ  

ถุงน้ำ เป็นต้น มาด้วย แต่ในถุงผ้าไหมข้างเอวกลับมีผ้าเช็ดหน้าผืนเล็ก  

หวีอันน้อย  เสื้อคลุมตัวจิ๋ว และผ้านวมสี่ เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณ 

หนึ่งฉื่ออีกผืน บนนั้นปักลวดลายผีเสื้อ นกน้อย แมลงต่าง ๆ ซึ่งดูเหมาะ 

กับเด็กมาก อีกทั้งขัดกับบุคลิกอันแสนเย็นชาและน่าเกรงขามของเขาอย่าง 

สิ้นเชิง

ของพวกนี้เตรียมไว้ให้ใคร ไม่ต้องถามก็รู้ได้ทันที น้ำที่เมื่อครู่นี้ 

ยังเดือดปุด  ๆ  เริ่มคลายไอร้อนแล้ว เวลานี้อุณหภูมิกำลังพอเหมาะพอดี  

เขาจึงเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วเช็ดขนกับอุ้งเท้าของจิ้งจอกหิมะจนสะอาด- 
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สะอ้าน ด้วยกิริยาท่าทางที่ดูอ่อนโยนมาก พอเช็ดเสร็จก็หยิบหวีมาค่อย ๆ 

สางขนให้มันทีละนิด ก่อนจะเอาเสื้อคลุมสีแดงสดมาคลุมหัวมัน พร้อม 

ผูกเชือกให้เสร็จสรรพ จากนั้นหยิบผ้านวมมาห่อตัวมันเพิ่มอีกชั้นหนึ่งจน 

มิดชิด แล้วจับมันซุกไว้ในอกเสื้อตนเอง ถึงเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด 

ในที่สุด ส่วนตัวเองนั้นกลับเอนพิงก้อนหินที่ทั้งแข็งทั้งเย็น และเตรียมตัว 

เข้านอนอย่างง่าย ๆ   

โอวหยางหมิงเย่ว์รู้สึกริษยาจนตาร้อนผ่าว อยากจะสับเปลี่ยนตัวกับ 

เจ้าจิ้งจอกหิมะนัก แต่ไหนแต่ไรมานางไม่เคยขาดแคลนการดูแลเอาใจใส่ 

จากบุรุษ แต่ดูแลเอาใจใส่มากถึงขั้นนี้กลับเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งนัก ถ้า 

ผู้สำเร็จราชการฯยินดีมอบความรักและความทุ่มเทที่เจ้าตัวมีต่อจิ้งจอก 

หิมะสักหนึ่งในสิบ ไม่สิ สักหนึ่งในร้อยก็พอให้สตรีสักคน คงไม่มีใครหนี 

รอดพ้นจากบ่วงรักอันแสนอบอุ่นและอ่อนโยนของเขาเป็นแน่

นางยิ่งคิดก็ยิ่งไม่พอใจ สุดท้ายล้มตัวลงนอนข้างกองไฟ ทว่าเอาแต ่

พลิกตัวกลับไปกลับมาเพราะนอนไม่หลับ

ดวงจันทราเคลื่อนคล้อยลาลับ แสงรุ่งอรุณทอรัศมีจับตรงขอบฟ้า แม้ว่า 

ด้านนอกถ้ำยังมีสัตว์ร้ายเดินผ่านไปผ่านมาอยู่บ้าง แต่พอเห็นแสงไฟก็พากัน 

ถอยหลบไปหมด ส่วนพวกนักฆ่ากลับไม่ได้ปรากฏตัวอย่างที่คาดคิดไว้ คง 

เพราะทหารองครักษ์ของผู้สำเร็จราชการฯโอบล้อมปิดลานล่าสัตว์เอาไว้ 

อย่างแน่นหนา ทางหนึ่งส่งกองกำลังทหารมือดีไปช่วยเหลือผู้เป็นนาย อีก 

ทางหนึ่งก็เร่งดำเนินการตรวจสอบเรื่องการลอบสังหาร

พอได้ยินเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามา  จ้าวเสวียนก็พลิกตัวลุกขึ้นทันที  

เขาแหวกสาบเสื้อตรวจดูก่อนอื่น เมื่อเห็นว่าเจ้าจิ้งจอกน้อยยังคงนอนหลับ 

สบายอยู่ในห่อผ้านวม สีหน้าเย็นชาพลันอ่อนโยนลง 

โอวหยางหมิงเย่ว์รู้สึกตัวตื่นตั้งแต่แรกเช่นกันจึงเอ่ยว่า “ท่านอ๋อง  

ท่านหลบอยู่ในนี้ก่อนเถิด หม่อมฉันจะลองออกไปสืบดูสถานการณ์”

จ้าวเสวียนปฏิเสธข้อเสนอของนาง ก่อนจะสาวเท้าก้าวยาว  ๆ  เดิน 

ออกไปนอกถ้ำ “ไม่ต้อง นั่นเป็นองครักษ์เงาของข้าเอง” เพราะพวกเขา 
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เป่านกหวีดเป็นสัญญาณลับ เสียงนกหวีดคลื่นความถี่ต่ำมีเพียงคนที่ได้รับ 

การฝกึพเิศษมาเทา่นัน้ถงึจะไดย้นิ ตอ่ใหอ้ยูห่า่งกนันบัพนัลีก้ส็ามารถแยกแยะ 

ได้ว่าอีกฝ่ายเป็นศัตรูหรือพวกเดียวกัน หรือว่าส่งข่าวสารอะไรถึงกัน

โอวหยางหมิงเย่ว์ขมวดคิ้ว แต่ก็เดินตามหลังผู้สำเร็จราชการฯไป  

พอพ้นจากช่วงป่าทึบก็เห็นองครักษ์เงากลุ่มหนึ่งปรากฏอยู่ตรงหน้าจริง ๆ   

ตรงชายเสื้อของพวกเขายังปักลวดลายสัญลักษณ์เฉพาะตัวของจวนอ๋อง

หลังจากคนทั้งกลุ่มขออภัยโทษแล้วก็รีบประคองเจ้านายจากไปทันท ี

โดยลืมโอวหยางหมิงเย่ว์ทิ้งไว้ด้านหลัง ถ้ามิใช่เพราะนางฝีเท้าเร็วพอ คง 

พลัดหลงจากกลุ่มแล้ว หลังจากพยายามทุ่มเทกำลังสุดตัวจนปีนป่ายขึ้น 

จากหน้าผาสำเร็จ โอวหยางหมิงเย่ว์ก็เตรียมใจไว้แล้วคงต้องเดินกลับไปเอง 

นางไม่กล้าคาดหวังให้ผู้สำเร็จราชการฯรู้จักรักหยกถนอมบุปผา  เพราะ 

ความรักและทะนุถนอมของเขามอบให้เจ้าสัตว์เดรัจฉานนั่นไปหมดแล้ว  

ไม่มีเหลือให้คนอื่นแม้แต่เศษเสี้ยวเดียว

และแล้วก็เป็นดังคาด ผู้สำเร็จราชการฯก้าวขึ้นรถม้าแล้วจากไป 

อย่างแสนสบาย กระทั่งบอกลากันสักคำก็ไม่มี ส่วนจิ้งจอกหิมะนั่นยังเกาะ 

หน้าต่างส่งเสียงร้อง  “หงิง  ๆ  ๆ”  ราวกับกำลังท้าทายหรือเยาะเย้ยนาง  

โอวหยางหมิงเย่ว์โกรธจัดจนหน้าดำหน้าเขียว ได้แต่นอนแผ่หลาอยู่บนพื้น 

พลางก่นด่าสาปแช่งผู้สำเร็จราชการฯกับจิ้งจอกหิมะอยู่ในใจหลายร้อยรอบ 

รอพละกำลังในตัวค่อย  ๆ  ฟื้นฟูกลับคืนมาค่อยตะเกียกตะกายหาทางลง 

จากเขาอีกที แต่โชคดีว่าไป๋เหลียนยังเป็นห่วงนาง หลังจากเที่ยวสอบถาม 

ข่าวคราวไปทั่วก็ขี่ม้ามาตามหาถึงที่นี่พอดี จึงพานางนั่งซ้อนหลังกลับไป 

ด้วยกัน

เรื่องผู้สำเร็จราชการฯถูกลอบสังหารกลายเป็นคดีใหญ่ของแคว้น 

เทียนหยวน เวลาอยู่ต่อหน้าทุกคนต่างสนับสนุนให้สืบดูจนทุกอย่างกระจ่าง 

ชัด แต่ลับหลังกลับลอบคิดกันไปต่าง  ๆ  นานา บ้างก็อกสั่นขวัญแขวน 

ตลอดเวลา บ้างก็กุมหัวอุทานว่าเคราะห์ดีมาก บ้างก็โมโหร้อนรน และ 

ผิดหวังอย่างรุนแรง ใครคือคนที่อยากให้เขาตายที่สุด จ้าวเสวียนย่อม 

ทราบดีอยู่แก่ใจ เขามีชีวิตอยู่มาครึ่งค่อนชีวิต ผ่านการลอบสังหารมา 
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นับครั้งไม่ถ้วน เมื่อก่อนแค่รู้สึกว่าสนุกดี แต่คราวนี้เขาโกรธจัดแล้วจริง ๆ 

พวกมันไม่ควรโยนเจ้าจิ้งจอกน้อยลงหน้าผา เพราะเรื่องนี้ร้ายแรงยิ่งกว่า 

ปลิดชีวิตตัวเขาเองเสียอีก มันทำให้เขาสุดจะทนแล้วจริง ๆ  

“ฆ่าให้หมด อย่าให้เหลือรอดแม้แต่คนเดียว” เขานั่งวางมาดอยู่บน 

ตั่งนุ่ม  โดยอุ้มเจ้าจิ้งจอกน้อยที่กำลังหลับสนิทไว้ในอ้อมแขน  ส่วน 

หมอหลวงกำลังคุกเข่าอยู่ข้างเท้าเพื่อพันแผลให้เขาใหม่

ทหารองครักษ์หลายคนที่ยืนอยู่ในห้องโถงต่างแผ่รังสีสังหารเข้มข้น 

ออกมา พอได้ยินคำสั่งก็เร่งรุดไปจัดการทันที โดยไม่สนใจว่าจะมีหลักฐาน 

ยืนยันความผิดหรือไม่ พวกเขาจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดมาลงทัณฑ์ 

ทรมานจนกว่าจะยอมรับสารภาพ จากนั้นก็ลากตัวไปตัดเอว3 ที่หน้าประตู 

อู่เหมิน

ผู้สำเร็จราชการฯกลับถึงจวนได้ไม่ถึงสองชั่วยาม ขุนนางฝ่ายบุ๋นและ 

ฝ่ายบู๊ในราชสำนักก็ลดจำนวนลงไม่น้อย ตำแหน่งสำคัญในกองกำลังรักษา 

ความสงบรอบพระนครกับกองทหารม้าปัญจทิศรักษานครล้วนถูกเปลี่ยนตัว 

เป็นคนสนิทของเขาแทน กระทั่งทหารองครักษ์ในวังยังถูกเปลี่ยนตัวใหม่ 

ยกชุด และถือโอกาสกำจัดผู้คนที่ขวางหูขวางตาไปอีกจำนวนมาก การ 

จัดการอย่างเด็ดขาดและเอิกเกริกเช่นนี้เหมือนพลิกเมืองหลวงใหม่หมด ซึ่ง 

ปกติแล้วเป็นเรื่องที่ผู้สำเร็จราชการฯไม่มีทางลงมือทำเด็ดขาด

นี่เท่ากับว่าไม่เห็นจักรพรรดิอยู่ในสายตาอย่างแท้จริง คราวนี้ผู้สำเร็จ 

ราชการฯถูกอะไรกระตุ้นโทสะมาหรือ เมื่อก่อนเขาโดนลอบสังหารตั้ง 

หลายหน เคยผ่านอันตรายมานับครั้งไม่ถ้วน แต่ไม่เคยโมโหเดือดดาล 

เหมือนเช่นวันนี้ เหล่าขุนนางต่างหดหัวอยู่ในบ้านอย่างอกสั่นขวัญแขวน

ในใจของจ้าวจงเจิ้งก็ปั่นป่วนอย่างหนักเช่นกัน ไม่รอให้หมอหลวง 

3 หนึ่งในวิธีประหารของจีนโบราณ โดยจะตัดร่างให้ขาดออกเป็นสองท่อนตรงช่วงเอว  

ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ตายอย่างทรมานมาก เพราะอวัยวะสำคัญของคนเราจะอยู่ช่วงบนของร่างกาย  

ดังนั้นหลังจากตัดร่างแล้ว นักโทษจะไม่ตายในทันที
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กลับมารายงานอาการก็รีบพาราชครูบุกไปเยี่ยมถึงจวนก่อน ราชครูมีนามว่า 

ฉางฉี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อบรมสั่งสอนจ้าวจงเจิ้งตอนยังเป็นรัชทายาท  

เขาพอมีผลงานโดดเด่นทางด้านปรัชญาอยู่บ้าง ในขณะที่ด้านศาสตร์แห่ง 

การปกครองกลบัไมก่ระดกิเลยสกันดิ นบัวา่เปน็ทา่นเซยีนผูไ้มเ่คยแปดเปือ้น 

คาวโลกีย์อย่างแท้จริง จ้าวจงเจิ้งจึงเชื่อใจในตัวเขามาก ไม่ว่าจะลงมือ 

ทำอะไรก็ต้องขอความคิดเห็นจากเขาเสียก่อน

“ท่านอาจารย์ ท่านบอกว่าวาสนาของผู้สำเร็จราชการฯใกล้ถึงกาล 

สูญสิ้นแล้วมิใช่หรือ เหตุใดเวลานี้กลับลุกขึ้นมาวางอำนาจเหิมเกริมยิ่งกว่า 

เดิมอีกเล่า ขุมกำลังที่เราอุตส่าห์บ่มเพาะกันมานานหลายปี คราวนี้จบสิ้น 

ในเงื้อมมือของเขาหมดแล้ว!” จ้าวจงเจิ้งกำหมัดแน่น กัดฟันกรอด

“ในเมือ่สวรรคต์อ้งการใหเ้ขาตาย ยอ่มตอ้งทำใหเ้ขาคลุม้คลัง่เสยีกอ่น  

ฝ่าบาท โปรดทรงอดทนรออีกสักนิดเถิด เมื่อหลายเดือนก่อนกระหม่อม 

ตรวจดูโหงวเฮ้งของเขา พบลางร้ายบ่งบอกว่าใกล้ถึงคราวจนตรอกหมดสิ้น 

หนทางแล้ว เวลานี้เขายิ่งเหิมเกริมมากเท่าไร วาสนาที่เหลืออยู่ก็ยิ่งถูก 

เผาผลาญจนหมดเกลี้ยงรวดเร็วเท่านั้น” ฉางฉีตอบยิ้ม ๆ  

จ้าวจงเจิ้นเชื่อคำพยากรณ์ของฉางฉีโดยไม่คิดสงสัย จิตใจที่ร้อนรน 

กระสับกระส่ายเริ่มค่อย  ๆ  สงบลงตามจังหวะการหมุนบดพื้นของล้อรถม้า  

ครู่ต่อมาทั้งสองคนก็ถึงหน้าประตูจวนอ๋อง หวังเป่ารีบร้อนออกมาเชิญทั้งคู่ 

เข้าไปในห้องโถงหลัก

ขณะเดียวกันนั้น โจวอวิ่นเซิ่งก็รับรู้ได้ถึงกลิ่นอายอันตรายอย่างหนึ่ง 

กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ เส้นขนจึงพองชี้ตลอดทั้งตัว แขนขากระตุกสั่น 

อย่างห้ามไม่อยู่ นี่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติของสัตว์อสูรเวลา 

พบเจอกับเทียนซือ4 เขาควบคุมตัวเองไม่ได้เลย จึงกลั้นใจกัดลิ้นตัวเองจน 

ได้แผลค่อยฝืนตั้งสติได้ จากนั้นกระโดดผลุงออกจากอ้อมแขนของคนรัก 

แล้วมุดหนีหายเข้าไปใต้พุ่มไม้

4 หมายถึงราชครูสวรรค์ หรือปรมาจารย์ลัทธิเต๋าที่มีวิชาอาคม สามารถปราบพวกมาร 

หรือปีศาจได้
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จ้าวเสวียนตกตะลึงหน้าเปลี่ยนสี ทิ้งแขกสำคัญในห้องโถงแล้ววิ่งไล ่

ตามมันไปทันที สุดท้ายเจอตัวเจ้าจิ้งจอกน้อยหลบซุกอยู่ในซอกถ้ำของภูเขา 

จำลองอย่างยากเย็น พอเห็นมันขดตัวเป็นก้อนกลม เนื้อตัวสั่นสะท้าน  

ส่งเสียงสะอื้นด้วยความหวาดกลัวออกมาทางจมูกก็รู้สึกเจ็บปวดใจมาก  

เกิดอะไรขึ้น เมื่อครู่นี้ยังดี ๆ อยู่เลยนี่นา

“หลีเอ๋อร์ไม่ต้องกลัวนะ มีข้าอยู่ ไม่ว่าใครก็ทำร้ายเจ้าไม่ได ้ รีบออก 

มาเร็ว เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดข้าดีกว่า” จ้าวเสวียนคุกเข่าตรงหน้าปากถ้ำ 

พลางกวักมือเรียกเจ้าจิ้งจอกน้อย   

โจวอวิ่นเซิ่งร้องครวญครางพลางส่ายหน้า เขาสัมผัสได้ว่าคนที่เคย 

ฆ่าเขาในชาติก่อนกำลังอยู่ในจวนตอนนี้ ถ้าเขาตามคนรักออกไปต้องประจัน 

หน้ากันแน่ เวลานี้เยาตันของเขาได้รับความเสียหาย  พลังอาคมก็ไม่มี  

เท่ากับเป็นปลาบนเขียง ได้แต่ปล่อยให้อีกฝ่ายแล่เฉือนตามใจชอบ อีกฝ่าย 

มีพลังอาคมสูงส่ง เจ้าเล่ห์ยากคาดเดา ต่อให้คนรักของเขาเป็นผู้สำเร็จ 

ราชการฯที่มีอำนาจล้นฟ้า แต่ก็ไม่แน่ว่าจะปกป้องเขาได้

“ท่านอ๋อง เจ้านายน้อยเหมือนกำลังหวาดกลัวมาก ก่อนหน้านี้มีใคร 

ทำให้ตกใจหรือพ่ะย่ะค่ะ” หวังเป่าเอ่ยถามด้วยความวิตกกังวล

จ้าวเสวียนสับสนว้าวุ่น ยื่นมือไปล้วงตัวเจ้าจิ้งจอกน้อยออกมา แต่ 

มันกลับกางกรงเล็บข่วนเขาทีหนึ่ง หลังมือปรากฏรอยเลือดซิบสองสาย นี่ 

เป็นครั้งแรกที่มันทำร้ายเขา เห็นได้ชัดว่ามันกำลังหวาดกลัวมากแค่ไหน

ดังนั้นจ้าวเสวียนจึงไม่กล้าบีบคั้นมันมาก เอ่ยปลอบโยนด้วยน้ำเสียง 

นุ่มนวล “หลีเอ๋อร์เด็กดี รีบออกมาเร็ว ถ้าเจ้าอยากจะซ่อนตัวก็ไม่ควรมา 

ซ่อนตรงนี้ ในถ้ำทั้งเย็นทั้งชื้น พวกงูแมลงหนูมดก็เยอะ ถึงพวกมันจะ 

ทำร้ายเจ้าไม่ได้ แต่ถ้าไต่เข้าหูจะยุ่งยากเอานะ ข้าพาเจ้าไปที่ห้องหนังสือ 

ดีกว่า เราหลบเข้าไปซ่อนตัวในห้องลับของห้องหนังสือดีหรือไม่”

เจ้าจิ้งจอกน้อยฟังภาษาคนรู้เรื่องจริงดังคาด มันไม่ใช่จิ้งจอกหิมะ 

ทั่วไป จ้าวเสวียนทั้งลอบรู้สึกดีใจและวิตกกังวลไปพร้อมกัน เขาอ้าแขน  

อดทนรอให้เจ้าจิ้งจอกน้อยเดินออกมาเอง

ซ่อนตัวในห้องลับย่อมดีกว่าอยู่ในถ้ำเยอะ โจวอวิ่นเซิ่งขบคิดแค่ 
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ชั่วอึดใจก็ค่อย  ๆ  คลานออกมา แล้วมุดเข้าไปในอ้อมกอดของคนรักอย่าง 

คุ้นเคยดี จากนั้นก็แลบลิ้นเลียหลังมือที่มีเลือดไหลซิบพลางทำเสียงคล้าย 

สะอื้นออกมาจากจมูก ราวกับกำลังรู้สึกผิดมาก

“บาดแผลเล็กน้อยเท่านั้น ไม่เป็นไร” จ้าวเสวียนพลิกมือกุมอุ้งเท้า 

น้อย  ๆ  ของมันแล้วยกขึ้นจุมพิต ก่อนถามหยั่งเชิงว่า “หลีเอ๋อร์ เจ้ากำลัง 

หวาดกลัวใครหรือ ไม่ใช่คนในจวนสินะ” เพราะเจ้าจิ้งจอกน้อยอยู่ในจวน 

มาตั้งหลายเดือน ไม่เคยเห็นมันแสดงอาการเสียกิริยามากขนาดนี้มาก่อน  

แสดงว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคนในจวน คงเป็นคนนอกมากกว่า

เขาเพิ่งขบคิดมาถึงตรงนี้ ขันทีคนหนึ่งก็วิ่งตรงเข้ามารายงานว่า  

“ท่านอ๋อง ฝ่าบาทกับท่านราชครูมาเยี่ยมท่าน เวลานี้กำลังรออยู่ในห้องโถง 

ด้านหน้าพ่ะย่ะค่ะ”

จ้าวจงเจิ้ง? ราชครู? ม่านตาของจ้าวเสวียนหดแคบลง เริ่มคาดเดา 

อะไรบางอย่างขึ้นมาได้บ้างแล้ว จึงโบกมือเอ่ยเสียงราบเรียบว่า “บอก 

พวกเขาว่าอีกสักครู่ข้าจะออกไป” สิ้นเสียงก็สาวเท้าตรงไปยังห้องหนังสือ  

ก่อนเปิดประตูลับที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงแล้วพาเจ้าจิ้งจอกน้อยเข้าไปด้านใน

ในห้องลับมีหนังสือตำรา หีบลัง อาวุธ และโต๊ะตัวหนึ่งกับเก้าอี้ 

อีกหลายตัว ดูสะอาดสะอ้านมาก ความจริงแล้วด้านล่างของห้องลับยังมี 

บันไดลับอีกสายหนึ่ง หากเดินตามบันไดลงไปจะเจอห้องฝึกซ้อมอาวุธกับ 

ห้องลงทัณฑ์ซึ่งกินพื้นที่กว้างขวางมาก อีกทั้งมีองครักษ์เงาจำนวนมากคอย 

เฝ้าไว้ตลอดเวลา จึงเป็นสถานที่ลับสุดยอดของจวนผู้สำเร็จราชการฯ 

นอกจากคนสนิทเพียงไม่กี่คนแล้ว จ้าวเสวียนไม่เคยพาใครเข้ามาในนี้

“เก็บอาวุธไปให้หมด หลีเอ๋อร์มีนิสัยซุกซนขี้เล่น ถ้าข้าไม่อยู่ข้าง  ๆ 

อาจทำให้มันบาดเจ็บได้” จ้าวเสวียนชี้ชั้นวางของไม้ที่มีอาวุธแขวนเต็มไป 

หมดแล้วออกคำสั่ง จากนั้นลงมือเช็ดโต๊ะด้วยตัวเองจนสะอาด แล้วปู 

ผ้านวมนุ่ม ๆ ก่อนวางเจ้าจิ้งจอกน้อยลง จากนั้นตบหัวกลมฟูของมันพร้อม 

กำชับว่า “ข้าไปแค่ครู่เดียวก็กลับมาแล้ว ที่นี่มิดชิดลึกลับ รับรองว่าไม่มี 

ใครหาเจอแน่ ไม่ต้องกลัวนะ”

โจวอวิ่นเซิ่งส่งเสียงร้อง “งี้ดง้าด” ตอบรับ
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จา้วเสวยีนเปดิหบีใบเลก็ ๆ ขา้งผนงั ในนัน้บรรจไุขม่กุราตรจีนเตม็หบี  

จึงส่องแสงสว่างขับไล่ความมืดสลัวของห้องลับไปหมด เขาเลือกไข่มุกราตร ี

ลูกกลมโตและใหญ่ที่สุดออกมาเม็ดหนึ่งแล้วยัดใส่อกเจ้าจิ้งจอกน้อย เพื่อ 

ดึงความสนใจของมัน จากนั้นค่อยเดินออกไปอย่างละล้าละลัง ห่วงหน้า 

พะวงหลัง พอเดินไปถึงหน้าประตูห้องหนังสือก็ทำท่าเหมือนนึกอะไรขึ้นมา 

ได้ รีบวิ่งตรงไปที่ห้องนอน หยิบตุ๊กตาผ้าหลายตัวกับเนื้อวัวตากแห้ง 

จานหนึ่งส่งเข้าไปในห้องลับ ก่อนสั่งให้องครักษ์เงาเฝ้าที่นี่ไว้อย่างแน่นหนา

“ทั้งข้างในข้างนอกเต็มไปด้วยองครักษ์เงา น่าจะคุ้มครองเจ้าได้ ถ้า 

กลัวก็กอดเสือน้อยตัวนี้เอาไว้ มันจะช่วยปกป้องเจ้าแทนข้า ส่วนเนื้อวัว 

ตากแห้งจานนี้อย่ากินเยอะล่ะ เนื้อมันแห้งแข็งเกินไป เคี้ยวมากไปอาจ 

ทำฟันเจ้าหลุดได้ นอกจากนี้ยังย่อยยากด้วย เจ้าก็เป็นเด็กดี ข้าจะรีบไป 

รีบกลับ” เขากำชับซ้ำซากอย่างไม่รู้จักเบื่อหน่าย ก่อนจะจุมพิตดวงตา 

ฉายแววหวาดกลัวของเจ้าจิ้งจอกน้อย จากนั้นค่อยเปิดประตูเดินออกไป

ชิ ข้าเป็นมารจิ้งจอกนะ มีหรือจะตกต่ำจนต้องให้ตุ๊กตาเสือคอย 

ปกป้อง เจ้าคิดว่าข้าเป็นเด็กน้อยอายุสามขวบหรือ โจวอวิ่นเซิ่งส่งเสียงร้อง 

ประท้วงดัง  “แง้ว  ๆ”  จากนั้นเหลือบมองไข่มุกราตรีกับเจ้าเสือน้อยใน 

ออ้มกอด สดุทา้ยกข็ม่สญัชาตญาณสตัวป์า่ไมไ่หว สง่เสยีงขูค่ำรามดงั “แงง่”  

แล้วโถมตัวเข้าไปกอดไข่มุกกลิ้งกลุก ๆ หลายตลบ ก่อนหันไปฟัดเจ้าตุ๊กตา 

เสือน้อยอีกหลายยก ดูท่าทางเด็กยิ่งกว่าเด็กสามขวบด้วยซ้ำ เมื่อมีคนรัก 

รู้ใจและคิดรอบคอบเผื่อเขาขนาดนี้ เขาจึงหลุดพ้นจากความรู้สึกหวาดกลัว 

ได้ในที่สุด ในใจคิดว่าชาตินี้ข้าไม่เคยดูดกลืนพลังหยางของใครเลยสักคน  

ราชครูไม่น่าจะมองเห็นพิรุธอะไรกระมัง

จ้าวจงเจิ้งกับฉางฉีนั่งรออยู่หนึ่งเค่อเต็ม  ๆ  กว่าจะเห็นผู้สำเร็จราชการฯ 

เดินเอามือไพล่หลังออกมา คงเพราะอีกฝ่ายเพิ่งได้รับบาดเจ็บมาจึงมีสีหน้า 

ไม่ค่อยดีนัก พอเห็นจักรพรรดิก็มิได้คุกเข่า แค่ประสานมือคารวะพร้อม 

เอ่ยว่า “ในจวนมีเรื่องเร่งด่วนต้องรีบจัดการพอดี จึงปล่อยให้ฝ่าบาทกับ 

ท่านราชครูรอเสียนาน”



ท ะ ลุ มิ ต ิ หั ก เ ห ลี่ ย ม จ อ ม ม า ร 6

26

เมือ่เหน็ทา่ทางเหมิเกรมิไมไ่วห้นา้กนัเชน่นี้ จา้วจงเจิง้กโ็มโหเดอืดดาล 

จนต้องลอบกัดฟันกรอด แต่มิได้แสดงออกมาทางสีหน้า เพียงโบกมือและ 

ฝืนยิ้มตอบว่า “มิได้  ๆ   ได้ยินว่าเสด็จอาถูกลอบสังหารจนได้รับบาดเจ็บ 

กลับมา เรากับราชครูจึงตั้งใจมาเยี่ยม เสด็จอาเป็นอย่างไรบ้าง”

“แค่บาดแผลผิวเผินเท่านั้น มิได้เป็นอะไรมาก” จ้าวเสวียนนั่งลงตรง 

ตำแหน่งต่ำกว่าจักรพรรดิน้อย จากนั้นเริ่มต้นสนทนากันเรื่องสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ในเมืองหลวง คำพูดแฝงนัยถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ กำจัด 

ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับตนเอง และการแก่งแย่งช่วงชิงอำนาจกับผลประโยชน์  

ทำให้จักรพรรดิน้อยที่เพิ่งสูญเสียขุมกำลังไปจำนวนมากถึงกับมีเหงื่อเย็นไหล 

ซึม ทั้งสองคนตอบโต้กันอย่างรู้แกว แต่ไม่ลืมลอบสังเกตท่าทีของราชครู 

ไปด้วย คนหนึ่งต้องการคำแนะนำ อีกคนนึกสงสัยระแวง 

ราชครูยกจอกชาร้อนขึ้นมาจิบอย่างช้า ๆ ไอร้อนกรุ่นบดบังประกาย 

วาววับที่แวบผ่านเข้ามาในดวงตา ในมุมที่ไม่มีใครสังเกตเห็น ตรงกลาง 

อุ้งมือซ้ายที่ซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อของเขากำลังเปล่งแสงจาง  ๆ ก่อนจะค่อย  ๆ   

กลายเป็นวงอาคมหยินหยางรูปยันต์แปดทิศ

นี่เป็นวงอาคมตรวจจับ หากวงอาคมเกิดปฏิกิริยาตอบสนองก็แปลว่า 

มีมารอยู่ในละแวกนี้ ในเมืองหลวงไม่มีมารปรากฏตัวมานานแค่ไหน ตัว 

ราชครูเองก็จดจำไม่ค่อยได้เสียแล้ว แต่ตอนอาจารย์ของเขาถ่ายทอด 

วงอาคมนี้ให้เขาเคยบอกไว้ว่า ถ้าวงอาคมร้อนผ่าวหรือเปล่งแสงสว่าง นั่น 

ก็แปลว่าวาสนาของเขามาถึงแล้ว ทั้งยังย้ำเตือนเขาว่าห้ามพลาดโอกาสนี้ 

เด็ดขาด

เวลานี้เป็นยุคสิ้นสัทธรรม5 การบำเพ็ญเพียรมิใช่เรื่องง่ายดายอีก 

ต่อไป แม้ว่าตัวราชครูจะเป็นยอดอัจฉริยะผู้หนึ่งที่มีรากปราณขั้นหนึ่ง6  

แต่ยุ่งยากตรงที่แผ่นดินไม่มีพลังปราณธรรมชาติ เขาเฝ้าบำเพ็ญเพียร 

5 การนับยุคธรรมเสื่อมของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน แบ่งออกเป็น  3 ยุค คือ ยุค 

สัทธรรมแท ้ ยุคสัทธรรมปฏิรูป ยุคสิ้นสัทธรรม
6 หรือรากปราณฟ้า หมายถึงระดับสติปัญญาหรือความสามารถพิเศษขั้นสูงสุดของ 

ผู้บำเพ็ญเพียร
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มานานยี่สิบปี แต่ยังไม่สามารถบรรลุขั้นสร้างรากฐาน7 สักที ด้วยเหตุนี้ 

จึงจำเป็นต้องช่วงชิงพลังบำเพ็ญเพียรของผู้อื่นแทน เวลานี้ผู้บำเพ็ญเพียร 

ในแคว้นเทียนหยวนถูกเขาสังหารหมดสิ้นแล้ว  แต่คนพวกนั้นล้วนมี 

พลงับำเพญ็เพยีรตำ่กวา่เขา ดงันัน้ตอ่ใหด้ดูกลนืพลงับำเพญ็เพยีรตลอดชวีติ 

ของพวกเขามาก็เหมือนใช้น้ำถ้วยเดียวดับไฟทั้งคันรถ

ทว่าพวกมารกลับแตกต่างกัน มารที่ทำให้วงอาคมร้อนผ่าวได้นั้น  

อย่างน้อย  ๆ  ก็ต้องมีพลังตบะสูงถึงห้าสิบปีขึ้นไป นอกจากนี้ในร่างของ 

พวกมันยังมีเยาตัน หลังจากกินเยาตันเข้าไปแล้วจะช่วยเพิ่มพลังกาย  

เสริมสร้างศักยภาพ ส่วนเนื้อหนังและกระดูกของมารยังเอามาหลอมเป็น 

โอสถกับทำอาวุธอาคมได้ ทว่าในโลกนี้มีผู้บำเพ็ญเพียรน้อยมาก แต่มาร 

กลับมีจำนวนน้อยนิดยิ่งกว่า หากพบเข้าสักตัวก็นับว่าเป็นวาสนาที่หาได้ 

ยากมากแล้ว ดังนั้นราชครูมีหรือจะไม่น้ำลายหก

ดวงตาของเขาหรี่ลงเล็กน้อย ลอบครุ่นคิดในใจว่าไอมารเข้มข้น 

แปดเปื้อนแค่ตัวผู้สำเร็จราชการฯเท่านั้น พวกบ่าวไพร่ในจวนมิได้ทำให้ 

วงอาคมเกิดปฏิกิริยาใด ๆ เห็นได้ชัดว่ามารตนนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ 

ผู้สำเร็จราชการฯมากที่สุด จนถึงขั้นที่เรียกได้ว่าไม่ยอมแยกห่างจากกัน 

แม้แต่ก้าวเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้ เขาก็เริ่มมั่นใจแล้วว่ามารที่ว่านั่นต้องเป็น 

จิ้งจอกหิมะ สัตว์เลี้ยงตัวโปรดของผู้สำเร็จราชการฯในช่วงนี้นั่นเอง

ระดับความสูงต่ำของศักยภาพกับชนิดธาตุของเผ่ามารจิ้งจอกสามารถ 

แยกแยะได้จากสีขนของมัน มารจิ้งจอกมีศักยภาพสูงเท่าไร สีขนก็ยิ่ง 

บริสุทธิ์มากเท่านั้น ส่วนห้าธาตุอย่างทอง ไม้ น้ำ ไฟ ดิน ก็แบ่งออกเป็น 

สีเหลือง เขียว น้ำเงิน แดง น้ำตาล ตามลำดับ

ได้ยินว่าสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของผู้สำเร็จราชการฯเป็นจิ้งจอกหิมะ 

สีขาวบริสุทธิ์ตลอดทั้งตัว เช่นนั้นจิ้งจอกตัวนี้ก็ต้องมีร่างหยินบริสุทธิ์ซึ่ง 

หาได้ยากมากชนิดที่มีแค่หนึ่งในหมื่นเป็นแน่ ศักยภาพดีเยี่ยมเหนือกว่าราก 

7 ระดับขั้นของการบำเพ็ญเพียร ได้แก่ รวบรวมปราณ สร้างรากฐาน หลอมโอสถ  

กำเนิดปราณ แยกปราณ ผสานปราณ ผ่านด่านเคราะห์ สู่มหายาน



ท ะ ลุ มิ ต ิ หั ก เ ห ลี่ ย ม จ อ ม ม า ร 6

28

ปราณขั้นหนึ่งห้าธาตุเสียอีก ร่างหยินบริสุทธิ์อย่างนั้นหรือ น่าเสียดายนัก!  

เมื่อครุ่นคิดมาถึงตรงนี้ ราชครูก็ต้องลอบโคลงศีรษะในใจ เพราะเขามีร่าง 

หยางบริสุทธิ์ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่อยู่ตรงกันข้ามกับจิ้งจอกหิมะอย่างสิ้นเชิง  

ทำให้ไม่สามารถกลืนกินเยาตันของมันได้ มิฉะนั้นสองธาตุอาจตีกันจน 

ถึงแก่ชีวิต แต่เขาเกลียดชังพวกมารเข้ากระดูกดำ คงฝืนใจทนบำเพ็ญเพียร 

คู่ร่วมสังวาสกับมันไม่ไหว แต่ก็ไม่อาจปล่อยโอกาสอันดีเยี่ยมนี้ไปอย่าง 

เสียเปล่า

ช้าก่อน ฝืนใจไม่ไหว เช่นนั้นก็ให้สตรีที่มีรากปราณในตัวกลืนกิน 

แทนสิ จากนั้นอาศัยพลังของเยาตันเปลี่ยนแปลงกายเนื้อของมนุษย์ให้ 

กลายเป็นเตาหลอมที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญเพียรคู่ร่วมสังวาส เมื่อเป็น 

เช่นนั้น ตัวเขาย่อมได้รับผลประโยชน์จากการบำเพ็ญเพียรคู่กับนางในระยะ 

ยาวดว้ย ดวงตาของราชครพูลนัเปลง่ประกายสวา่งวาบ แผนการเริม่ขดีเขยีน 

ขึ้นในหัว

เขาอ้างว่าขอเข้าห้องปลดทุกข์แล้วเดินวนตรวจดูรอบจวน แต่ก็หา 

ตัวจิ้งจอกหิมะไม่พบ  จึงตัดสินใจเอาเลือดวาดวงอาคมตรงหน้าประตู 

ทางเข้าเรือนหลัก เมื่อวงอาคมสีแดงสดวาดครบถ้วนสมบูรณ์ก็ซึมหาย 

เข้าไปในก้อนอิฐ ตาเนื้อของคนทั่วไปไม่มีทางสังเกตเห็นความผิดปกติ  

หลังจากวางข่ายอาคมเสร็จแล้ว เขาก็ถอนมนตร์พรางตา จากนั้นเดินกลับ 

ไปที่ห้องโถงหลักแล้วสนทนากับผู้สำเร็จราชการฯต่อ บ่าวไพร่กับทหารยาม 

ที่เดินผ่านข้างกายเขาไปเมื่อครู่นี้ไม่มีทางล่วงรู้ได้ว่าตัวเขาทำพฤติกรรม 

แปลก ๆ ใดบ้าง พวกนั้นจะคิดว่าเขาแค่ไปห้องปลดทุกข์มาเท่านั้น

จา้วเสวยีนหมดสิน้ความอดทนตัง้นานแลว้ จงึอา้งวา่เจบ็แผลตอ้งการ 

พักผ่อน และเชิญทั้งสองคนกลับไปอย่างอ้อมค้อม หลังจากส่งพวกเขา 

กลับไปแล้วก็เรียกตัวองครักษ์เงามาสอบถามว่า “เมื่อครู่ฉางฉีทำอะไร”

“ทูลท่านอ๋อง เขาแค่ไปห้องปลดทุกข์แล้วกลับมา ไม่ได้ไปเดิน 

เพ่นพ่านที่อื่นเลยพ่ะย่ะค่ะ” องครักษ์เงาประสานมือตอบ

จ้าวเสวียนนึกระแวงสงสัย แต่รู้ดีว่าองครักษ์เงาไม่มีทางโกหกตนเอง 

แน่ หลังจากไล่คนไปแล้วก็รีบตรงไปหาเจ้าจิ้งจอกน้อยที่ห้องหนังสือทันท ี
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ตอนก้าวข้ามประตูบุปผาเข้าสู่เรือนหลัก จู่  ๆ  เขาก็หยุดชะงักฝีเท้า  

และจ้องมองก้อนอิฐที่อยู่ด้านข้างมือครู่หนึ่ง ราวกับว่ามีดอกไม้ผลิบานอยู่ 

บนนั้น สัญชาตญาณบอกเขาว่าตรงนั้นมีอะไรผิดปกติสักอย่าง 

“ท่านอ๋อง ท่านกำลังดูอะไรหรือพ่ะย่ะค่ะ หรือว่าบ่าวไพร่ปัดกวาด 

ไม่สะอาด” หวังเป่าถามเสียงสั่น

“เจ้าดูกำแพงนั่น มีอะไรแตกต่างจากตอนเช้าหรือไม่”

“ไม่มีพ่ะย่ะค่ะ กำแพงอิฐก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันหมดไม่ใช่หรือ แต่ 

สีของอิฐก้อนนี้ดูเหมือนจะเข้มกว่าก้อนอื่น  ๆ ที่อยู่ด้านข้าง คิดว่าน่าจะเป็น 

เพราะตอนเผาใช้ไฟแรงไปพ่ะย่ะค่ะ”

จ้าวเสวียนเหลือบมองหวังเป่าด้วยสีหน้ากึ่งยิ้มกึ่งบึ้ง ก่อนสาวเท้า 

เดินต่อไปข้างหน้า

กลิน่อายนา่กลวัยงัคงลอยวนเวยีนอยูใ่นจวน หลายครัง้ทีม่นัคบืคลาน 

เข้ามาใกล้ตัวเขามาก จนทำให้โจวอวิ่นเซิ่งเส้นขนชี้พองทั้งตัว เวลานี้เขา 

เพิ่งจะตระหนักได้ถึงความใส่ใจของคนรักอย่างลึกซึ้ง เพราะเจ้าเสือน้อยกับ 

ไข่มุกราตรีมีประโยชน์มากจริง  ๆ ชิ้นหนึ่งกอดไว้ช่วยปลอบใจ อีกชิ้นหนึ่ง 

ช่วยส่องสว่างเพิ่มความกล้า หวนคิดถึงตอนนั้นที่เขาไม่เกรงกลัวฟ้าดิน  

กระทั่งจิตสำนึกของโลกยังกล้ากำจัดทิ้งมาแล้ว คิดไม่ถึงว่าวันนี้กลับต้อง 

ตกอยู่ในสภาพชวนอนาถเช่นนี้ แต่ความหวาดกลัวเทียนซือก็ฝังลึกอยู่ใน 

กระดูกของเหล่าสัตว์อสูร ไม่ใช่สิ่งที่จะสลัดทิ้งไปได้ง่าย ๆ กอปรกับบนตัว 

ฉางฉียังมีกลิ่นอายชั่วร้ายเข้มข้น ราวกับว่าเคยสังหารผู้บำเพ็ญเพียรกับ 

พวกมารมาแล้วมากมาย จึงทำให้เขายิ่งรู้สึกสะพรึงกลัว

ตอนโจวอวิ่นเซิ่งเจอกับฉางฉีในชาติก่อนก็ไม่สามารถขยับเขยื้อนตัว 

ได้เลยเช่นกัน จึงโดนอีกฝ่ายควักเยาตันไปอย่างง่ายดาย เลือดสด  ๆ  พุ่ง 

กระฉูดออกมาจากหน้าท้อง ความรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงตอนจิตวิญญาณ 

โดนฉีกกระชากนั้น จนถึงเวลานี้ยังคงฝังแน่นติดตรึงอยู่ในสมองของเขา 

อย่างชัดเจน เขาอยากแก้แค้น แต่ก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเทียนซือ 

เป็นดาวข่มมารโดยแท้ ไม่มีมารตนไหนเจอเทียนซือแล้วหนีรอดไปได้อย่าง 

ปลอดภัย อย่างน้อย ๆ ก็ในยุคเสื่อมโทรมของวิชาอาคมเช่นนี้


