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คํานําสํานักพิมพ์

	 ขอแนะนำนิยายแปลเรื่องใหม่ซึ่งเป็นผลงานของนักเขียนที่ยังไม่เคย 

มีผลงานตีพิมพ์ในไทยมาก่อน  แต่ทางสำนักพิมพ์ได้อ่านเรื่องราวและ 

รู้สึกว่าเนื้อหาและกลวิธีการเขียนน่าสนใจจึงอยากนำเสนอให้นักอ่านได้ลอง 

อ่านกันดู การดำเนินเรื่องมีการตัดฉากสลับไปมา แต่รับรองว่าอ่านรู้เรื่อง 

แน่นอน 

	 สำหรับข้อผิดพลาดของต้นฉบับ มีรายละเอียดบางจุด (ในต้นฉบับ 

ดั้งเดิม)  ที่ไม่ตรงกัน ซึ่งทางสำนักพิมพ์พยายามติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อตรวจสอบแก้ไข แต่มีปัญหาติดขัดในบางจุด กองบรรณาธิการจึงใช้ 

วิจารณญาณในการตรวจแก้พร้อมปรึกษาผู้รู้ (เจ้าของภาษาต้นฉบับ) ไป 

ด้วย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางบรรณาธิการขอน้อมรับไว้

	 สุดท้ายนี้ ขอให้ผู้อ่านทุกท่านเปิดรับเรื่องราวของนักเขียนที่ไม่เคย 

รู้จักมาก่อน และมีความสุขกับการอ่านเสมอ

ตุลาคม 2563



คำนำผู้แปล

	 สวัสดีครับนักอ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายเรื่องใหม่  

กับนักเขียนที่ยังไม่เคยมีผลงานตีพิมพ์ในไทยมาก่อน เพราะฉะนั้นผมจะ 

ขอเล่าเรื่องย่อของนิยายเรื่องนี้ให้ฟังกันครับ

	 สำหรับนิยายเรื่องนี้ เรียกได้ว่าเป็นนิยายที่เอาใจแฟน  ๆ  อย่างเต็มที่ 

เนื้อหาจะค่อนข้างเบา  แต่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก  ฉากหวานแบบ 

จัดเต็ม กับปมปริศนาที่รอการพิสูจน์ ใครที่ชอบพระนายตัวแทบติดกัน 

ตลอดเวลา พระเอกแสนเย็นชากับนายเอกจอมตื๊อ รับรองว่าต้องถูกใจ 

อย่างแน่นอน

	 เริ่มต้นจากหมิงฉางเยี่ยน จอมยุทธ์อันดับหนึ่งในยุทธภพถูกสำนัก 

ต่าง  ๆ  ไล่ล่า ทว่าเกิดพลาดท่าพลัดตกลงในแม่น้ำเยียนปัว ต่อมาผู้คน 

คิดว่าเขาตายแล้ว แต่ความจริงเขาเพียงแค่สูญสิ้นวรยุทธ์ เป็นเหตุให้ต้อง 

ไปหาของวิเศษที่จะช่วยฟื้นฟูวรยุทธ์ ซึ่งมีชื่อว่า  “หญ้าเทพเซียน” แต่ 

หญ้าเทพเซียนนั้นถูกเก็บรักษาอยู่ในวังหลวง การที่จะเข้าวังหลวงได้มีเพียง 

ต้องปลอมตัวเป็นพระสนมเท่านั้น เรื่องราววุ่น  ๆ จึงเกิดขึ้นเมื่อเขาได้มาเจอ 

กับอวิ๋นชิง อัครมหาเสนาบดีคนปัจจุบัน ผู้ที่รู้ข้อมูลของหญ้าเทพเซียนเป็น 

อย่างดี เท่านั้นยังไม่พอ ยังมีเด็กน้อยผู้คลั่งไคล้ในตัวจอมยุทธ์น้อยหมิง 

เพิ่มมาอีกคนหนึ่ง เขามีนามว่า จ้าวเสี่ยวหลัน เป็นทั้งคนที่คอยสร้าง 

บรรยากาศและคอยสร้างความวุ่นวายในเวลาเดียวกัน

	 เรื่องราวดำเนินไปอย่างราบรื่น แต่แท้จริงแล้วใครจะไปรู้ว่าเรื่อง 

ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เชิญทุกท่านสัมผัสความสนุก 

ได้พร้อมกันในหนังสือเล่มนี้

น้อมคารวะ
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เงาบุปผากระเพื่อมไหว (เก้า)
บทที ่ 52

คนหนึ่ง กางร่มยืนอยู่บนกำแพง

คนหนึ่งยันกำแพงยืนอยู่บนพื้น

คนทั้งสองสบตากันครู่หนึ่ง หวยอวี๋กระโดดลงมา แขนเสื้อปลิวพลิ้ว  

ท่วงท่าสง่างาม

หมิงฉางเยี่ยนถอยหลังหนึ่งก้าวอย่างไม่เป็นธรรมชาติ ซ้ำยังหยุด 

ชะงัก คิดในใจว่า ‘ข้าถอยทำไม’

เขากระแอมไอหนึ่งครั้งก่อนจะกล่าว “ฝนตกหนักขึ้นแล้ว หาที่พัก 

สักคืนก่อน”

หวยอวี๋เองก็ไม่กล่าวถึงเรื่องเมื่อครู่ เบนร่มไปหาเขาเล็กน้อยบัง 

ละอองฝนเอาไว้

หมิงฉางเยี่ยนผ่านเรื่องราวครานี้ ความร้อนบนใบหน้าจางหายลงไป 

ในที่สุดเขาก็ครุ่นคิดอย่างปกติได้ กล่าว “หลวงจีนแห่งวัดเสี่ยวหานรูปนั้น 

ตายอย่างประหลาดสุดบรรยาย ไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำบ้าอะไรอยู่”

หวยอวี๋กล่าว “ไม่ว่าพวกเขาทำบ้าอะไร ท่านบำรุงร่างกายของท่าน 

ให้ดีก่อน”

หมิงฉางเยี่ยนแย้มยิ้มเล็กน้อย “ร่างกายของข้าดีขึ้นพอสมควร 

แล้ว แม้วรยุทธ์ยังฟื้นฟูไม่เต็มที่ แต่รับมือกับคนธรรมดายังคงง่ายดาย”

เขาครุ่นคิด ถอนหายใจ หัวเราะฮิ  ๆ  กล่าว “ข้าคืออันดับหนึ่งใน 
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ใต้หล้า”

หวยอวี๋กล่าว “ไม่ได้ ขณะร่างกายยังไม่หายดี ท่านห้ามออกจาก 

เมืองหลวง”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “หวยอวี๋น้อย เรื่องนี้เจ้าควบคุมข้าไม่ได้”

หวยอวี๋กล่าว “ท่านก็ลองดูว่าข้าควบคุมท่านได้หรือไม่”

หมิงฉางเยี่ยนรู้สึกว่าหัวข้อสนทนานี้ดำเนินต่อไปอันตรายอย่างยิ่ง  

ด้วยเหตุนี้รีบหุบปาก ก้าวเดินอย่างใจจดใจจ่อ

ขณะนี้ท้องฟ้ามืดสนิทแล้ว ซ้ำยังมีฝนตกลงมา หวยอวี๋พาเขาเดิน 

ออกจากตรอก หมิงฉางเยี่ยนประหลาดใจไม่หาย

“ลักษณะพื้นที่ซับซ้อนเพียงนี้ เจ้าเดินออกมาได้อย่างไร”

หวยอวี๋กล่าว “เดินมากก็เป็นเอง”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าวด้วยความตื่นเต้น “ตรอกในจงหยวนมีมาก  

ขณะข้าเพิ่งมาถึง ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางเหล่านี้ ตอนนี้ก็ยังคงไม่คุ้นเคย”

ยามไฮ่ฝนยิ่งตกยิ่งหนัก หมิงฉางเยี่ยนเดินอยู่ท่ามกลางละอองฝน  

เหน็บหนาวไปทั่วร่าง

ช่วงเวลานี้หาโรงเตี๊ยมสักแห่งได้ยาก กอปรกับหวยอวี๋บอบบาง 

อย่างยิ่ง ให้เขาพักสถานที่ที่ย่ำแย่สักหน่อยคงปลิดชีวิตของเขาได้

คนทั้งสองเดินอยู่ระยะเวลาหนึ่ง หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “ถือโอกาส 

ใช้วิชาตัวเบาเถอะ จะเดินเช่นนี้ไปถึงเมื่อไหร่”

หวยอวี๋ส่ายหน้า “ไม่ได้”

หมิงฉางเยี่ยนถาม “เหตุใดไม่ได้”

หวยอวี๋ “ท่านเปียกโชกทั่วร่าง ไม่เหมาะกับวิชาตัวเบา จะทำให้ 

เป็นไข้”

หมิงฉางเยี่ยนตกตะลึงเล็กน้อย แต่มิได้กล่าวคำ เดินไปเงียบ  ๆ   

เขาคงเงียบเกินไป หวยอวี๋รู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่ง ลอบมองดูเขาอีก 

หลายครา

หลังเดินอยู่หนึ่งก้านธูป ในที่สุดก็หาโรงเตี๊ยมระดับที่หนึ่งจนพบ  

หวยอวี๋ต้องการห้องชั้นสูงห้องหนึ่ง หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “เหตุใดเจ้าต้องการ 
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เพียงห้องเดียว”

หวยอวี๋กล่าว “ข้าจ่ายเงินหรือว่าท่านจ่ายเงิน”

หมิงฉางเยี่ยน “เจ้าจ่ายเงิน”

เขาตอบด้วยความประจบอย่างยิ่ง “เอาตามที่อัครมหาเสนาบดีน้อย 

ว่า!”

เมื่อถึงห้อง เสี่ยวเอ้อร์ยังต้มน้ำร้อนถังหนึ่งขึ้นมา

หมิงฉางเยี่ยนเห็นหวยอวี๋ไม่มีท่าทีว่าจะถอดเสื้อ จึงรู้ว่าน้ำร้อนถังนี้ 

เตรียมไว้ให้ตน เขาหัวเราะฮ่า  ๆ  ประสานมือกล่าว “ขอบคุณอัครมหา- 

เสนาบดีน้อยที่ใส่ใจ!”

กล่าวจบ เขายื่นมือไปปลดเสื้อผ้าบนร่างของตนเอง ผลสุดท้าย  

เพิ่งปลดสายรัดเอวออก ความเร็วของมือก็ช้าลง ความรู้สึกประหลาด 

กลุ่มนั้นแผ่ขึ้นมาในใจอีกครั้ง ทำให้จอมยุทธ์น้อยหมิงอัดอั้นอย่างยิ่ง

เขาหยุดชะงักอย่างไม่เป็นธรรมชาติ คล้ายเสื้อผ้าในมือหนังพันชั่ง  

ไม่ว่าอย่างไรก็ถอดไม่ออก หวยอวี๋หยิบห่อยาที่พกตัวติดออกมา โปรย 

สมุนไพรลงไปในน้ำ

ท่าทางการถอดเสื้อผ้าของหมิงฉางเยี่ยนคงช้าเกินไป ถอดเสื้อคลุม 

ตัวเดียวก็กินเวลาเกือบครึ่งก้านธูปแล้ว ในที่สุดหวยอวี๋ก็อดมิได้ที่จะถาม  

“ท่านไม่สบายตรงไหนหรือเปล่า”

หมิงฉางเยี่ยนได้ยิน กล่าวด้วยความตื่นเต้น “เปล่า! เข้าใจผิดแล้ว 

เข้าใจผิดแล้ว”

หวยอวี๋มองดูเขาด้วยความประหลาดใจสุดบรรยาย  “ท่านถอด 

เสื้อผ้าไม่ได้ใช่หรือไม่ ต้องการความช่วยเหลือไหม”

ตอนนี้ขนของหมิงฉางเยี่ยนลุกชันขึ้นตาม เขาเดินไปข้างถังอาบน้ำ 

ก้าวหนึ่ง หัวเราะฮ่า  ๆ “ไม่ต้อง  ๆ! เป็นเพราะเสื้อผ้าเปียกน้ำ ติดกันเป็น 

ก้อนถอดยากอยู่บ้าง เดี๋ยวข้าก็เสร็จแล้ว!”

เขาลอบกล่าวว่า ‘ใช่ไม่เคยถอดเสื้อผ้าต่อหน้าเขา เหตุใดแต่ก่อน 

ไม่รู้สึกอะไร ตอนนี้เกิดอะไรขึ้น’

ในใจจอมยุทธ์น้อยหมิงมีคนตัวเล็กสองคนกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือด
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คนตัวเล็กคนแรกกล่าว ‘ถอดก็ถอด ล้วนเป็นบุรุษ กลัวอะไร!  

หรือว่าเขาเห็นเจ้าแล้วต้องรับผิดชอบเจ้าหรือ! หรือว่าเจ้ามีความลับในใจ!’

คนตัวเล็กคนที่สองฟังจบ ย้ายฝั่งทันที กล่าว ‘ก็ใช่!’

หัวคิ้วหมิงฉางเยี่ยนกระตุก เขาส่ายหน้า สลัดความคิดประหลาดนี้ 

ออก เขาใช้หางตาชำเลืองหวยอวี๋แวบหนึ่ง หวยอวี๋หยิบหนังสือเล่มหนึ่ง 

ขึ้นมา อาศัยแสงเทียนบนโต๊ะอ่านหนังสือ เหตุการณ์นี้คุ้นตาอย่างยิ่ง และ 

เงียบสงัดเป็นพิเศษ กอปรกับดวงหน้าน้อยขาวนวลดุจหิมะเหนือโลกิยะ 

ประเภทนั้นของหวยอวี๋ เป็นภาพของคนงามรูปโฉมเจริญตาอ่านหนังสือ 

ใต้แสงไฟโดยแท้จริง

เขาคดิในใจวา่ ‘หวยอวีอ๋า่นอยา่งจรงิจงัเพยีงนัน้ ดเูหมอืนคงไมส่นใจ 

ข้า ห้องนี้ก็ใหญ่พอ หากข้าจงใจเกินไป ข้าจะไม่ผ่าเผยอย่างเห็นได้ชัด’

เขาลองคิดดูอีก ‘อีกอย่าง ล้วนเป็นบุรุษ มองแวบเดียวก็คงไม่มีเนื้อ 

หลุดไปแม้แต่ชิ้นเดียว ข้าตื่นเต้นอะไร!’

ขณะจอมยุทธ์น้อยหมิงอยู่ที่เทียนชิงในปีนั้น อาศัยว่าในเทียนชิง 

ไม่มีสตรี...ไม่นับหัวอวิ๋นฉาง จอมยุทธ์น้อยหมิงอยู่ต่อหน้านางไม่เคยรู้ว่า 

ความรู้สึกรักใคร่กับเรื่องเพศคือสิ่งใด ตอนเขาอายุสิบเจ็ดสิบแปดปี ถอด 

เสื้อสุมไฟกับหลี่หมิ่นจวิน กระโดดขึ้นกระโดดลงอยู่บนเขาชำระจันทร์  

มีความสุขอย่างยิ่ง

ตอนนี้เขากลับเคอะเขิน รู้สึกว่าไม่เข้าท่า!

หมิงฉางเยี่ยนสูดหายใจเขาลึกสองครั้ง

ผ่านไปครู่หนึ่งจึงถอดเสื้อคลุมออก เหลือเพียงเสื้อซับในตัวเดียว

เขาสวมเสื้อผ้าชิ้นนี้แล้วมุดไปในถังอาบน้ำด้วยสีหน้าปกติ

หวยอวี๋ตกตะลึงเล็กน้อย วางหนังสือลง กล่าว “ท่านสวมเสื้อผ้า 

อาบน้ำ?”

หมิงฉางเยี่ยนหัวเราะฮ่า ๆ อยู่ครู่หนึ่งก่อนกล่าว “ใช่แล้ว ข้าอาบน้ำ 

เช่นนี้ ได้ซักเสื้อผ้าไปพร้อมกับอาบน้ำ ไหนเลยจะไม่ดี!”

หวยอวี๋มองดูเขาด้วยสีหน้าซับซ้อน

หมิงฉางเยี่ยนไม่รับรู้อะไรเลย ถึงขั้นรู้สึกว่าความคิดนี้ของตนเอง 
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เฉลียวฉลาดอย่างยิ่ง เฉลียวฉลาดที่สุดแล้ว ทำให้เขารู้สึกปลื้มใจอยู่บ้าง

หวยอวี๋ลุกขึ้นจากหน้าโต๊ะ เดินมาเบื้องหน้าหมิงฉางเยี่ยน

หมิงฉางเยี่ยนนั่งอยู่ในน้ำ เปลี่ยนทิศทางอย่างเร่งร้อน “เจ้ามาทำไม”

หวยอวี๋เค้นคำสามพยางค์ออกมาอย่างเยือกเย็น “ถอดเสื้อผ้า”

หมิงฉางเยี่ยนตกตะลึงครู่หนึ่ง หวยอวี๋คร้านที่จะพูดพล่ามกับอันดับ 

หนึ่งในใต้หล้าซึ่งสมองทึบเป็นประจำผู้นี ้ ถอดเสื้อผ้าของหมิงฉางเยี่ยนด้วย 

ท่าทางที่แข็งแกร่ง หมิงฉางเยี่ยนจึงได้สติกลับมา ออกแรงดิ้นรนขึ้นมา 

มือเป็นพัลวัน 

เสียงน้ำดังสะท้อนทั่วทั้งห้องทันที

หมิงฉางเยี่ยนจับคอเสื้อของตนเองเอาไว้ สีหน้าขาวซีด “เจ้าทำ 

อะไร!”

หวยอวี๋บอกเจตนาของตนเองแล้วรอบหนึ่ง กระนั้นไม่บอกรอบที่สอง 

อย่างแน่นอน แต่ตัดสินใจเด็ดขาด ถอดเสื้อผ้าของเขาอย่างใจจดใจจ่อ

แรงกายคนทั้งสองต่างกันชัดเจน หมิงฉางเยี่ยนเสียเปรียบที่วรยุทธ์ 

มีเพียงครึ่งเดียว ขณะนี้มิใช่คู่ต่อสู้ของหวยอวี๋โดยแน่แท้  ดิ้นรนไม่ถึง 

หนึ่งเรี่ยวแรงก็หมดสิ้น ยอมให้ฝ่ายตรงข้ามจับเสื้อซับในของตนเอง เนื่อง 

เพราะเสื้อซับในนั้นหลุดลงมาโดยวิธีที่มิใช่ฝีมืออย่างคนทั่วไป แต่ถูกฝืน 

ถอดลงมาท่ามกลางการประมือไปมาอย่างดุเดือดของคนทั้งสอง จึงมีจุดที่ 

ขาดวิ่นอยู่มากมาย เหมือนมิอาจสวมได้อีก

หมิงฉางเยี่ยนตะโกน “หวยอวี๋! เจ้าไม่มีเหตุผลเลยจริง ๆ!”

หวยอวี๋กล่าวเสียงเย็นชา “ข้าเห็นสมองท่านไม่แจ่มชัด”

สวมเสื้อผ้าอาบน้ำ นี่ยังคงเป็นครั้งแรกตั้งแต่เบิกฟ้าผ่าพสุธา มี 

เพียงคนประหลาดอย่างหมิงฉางเยี่ยนที่คิดออกมาได้

ฉะนั้น เขายอมรับว่าตัวเองไม่มีเหตุผล พึมพำหนึ่งประโยค เริ่ม 

ชำระล้างร่างกายของตัวเองอย่างเชื่องช้า

หลังความวุ่นวายนี้ ความรู้สึกเคอะเขินของหมิงฉางเยี่ยนก็หายไป 

แล้ว ความเหน็ดเหนื่อยผุดขึ้นมาในยามนี้ เขาพิงถังไม้ไถลร่างกายลง 

ช้า  ๆ เผยให้เห็นเพียงศีรษะ จู่  ๆ  หมิงฉางเยี่ยนก็นึกอะไรขึ้นได้ เอ่ยถาม  
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“งานเลี้ยงบูชาฟ้าดินครั้งถัดไปจัดขึ้นเมื่อไหร่”

“วันที่ยี่สิบสี่เดือนสิบสองของปีนี้”

หมิงฉางเยี่ยนครุ่นคิด นับจากตอนนี้ก็ไม่นานแล้ว ดูเหมือนหมู่นี้ 

วัดเสี่ยวหานโดดเด่นโดยแท้จริง เลือกที่ตั้งใหม่ซึ่งรุ่งเรืองที่สุดในหัวถิง  

ส่วนงานเลี้ยงบูชาฟ้าดินปลายปี พวกเขาคงใช้วิธีทั้งหมดชิงความเป็นหนึ่ง  

ชิงประกาศิตปุถุชนไปอยู่ในมืออย่างแน่นอน หากเป็นเพียงดาบเล่มหนึ่ง  

หมิงฉางเยี่ยนหาได้สนใจไม่ แต่ครอบครองประกาศิตปุถุชนในงานเลี้ยง 

บูชาฟ้าดิน ยังแสดงถึงตำแหน่งและอำนาจในยุทธภพจงหยวน

เฉกเช่นสามปีก่อน วัดเสี่ยวหานรวบรวมพลจากสำนักอื่นวางแผน 

กวาดล้างเขา ในความเป็นจริงอยากจัดการเขาและเทียนชิงไปพร้อมกัน  

ใครจะไปรู้ว่าคนกลุ่มนี้ยังมิได้ไปเทียนชิง หมิงฉางเยี่ยนก็ตายก่อนแล้ว 

ก้าวหนึ่ง พอไม่มีเหตุผลกวาดล้างเทียนชิงแล้ว วัดเสี่ยวหานในตอนนั้น 

เป็นเพียงสำนักธรรมดาแห่งหนึ่งที่ไร้ประกาศิตปุถุชน หาได้ใช้เหตุผลข้อนี้ 

ให้สำนักอื่นกวาดล้างสำนักเทียนชิงซึ่งสูญเสียวิญญูชนแห่งห้วงคำนึงไปแล้ว 

อีกต่อไป

ตามที่ซิ่วหลิงหลงกล่าว คนอื่น ๆ ที่เทียนชิงล้วนยังอยู่ แม้มิได้มีสง่า 

ราศีเหมือนในอดีต แต่ก็ไม่ถึงขั้นตกอับ หากให้วัดเสี่ยวหานได้ประกาศิต 

ปุถุชนไปจริง เช่นนั้นกลุ่มคนสำนักเทียนชิง โดยเฉพาะศิษย์ภายใน วัด 

เสี่ยวหานต้องไม่มีทางปล่อยไปแน่นอน

ไม่ว่าประกาศิตปุถุชนจะตกอยู่ในมือผู้ใด ย่อมมิอาจตกอยู่ในมือ 

วัดเสี่ยวหาน

คิดถึงตรงนี้ หมิงฉางเยี่ยนโคจรพลังปราณเล็กน้อย คำนวณว่า 

ตนเองฟื้นฟูได้กี่ส่วนกันแน่ ซ้ำยังลอบซัดพลังปราณเล็กน้อย หากจะ 

ครอบครองดาบเล่มนี้ต่อหน้ากลุ่มคนอีกครั้ง...คิดถึงตรงนี้ หมิงฉางเยี่ยน 

ก็ถอนหายใจ น่าเสียดายเพียงว่า ตัวเขาในตอนนี้หาได้มีความกล้าหาญ 

เต็มเปี่ยมเหมือนในปีนั้นไม่

ยิง่ไมต่อ้งกลา่วถงึคดฆีา่ยกครวัทีเ่หมอืนถกูตอ้งแตไ่มถ่กูตอ้งเหลา่นัน้  

หลังเขาสังหารว่านเชียนชิว คดีทั้งหมดก็ตกมาอยู่ที่เขา เพราะการยุยง 
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ปลุกปั่นของวัดเสี่ยวหาน หากปลายปีเขาปรากฏตัวรับเอาประกาศิตปุถุชน 

ไป สิ่งที่รอคอยเขาอยู่มิใช่การกวาดล้างอีกครั้งหนึ่งหรือ

กาลก่อนเขาคิดว่า ขอเพียงกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุด ร้ายกาจ 

ที่สุด ก็ไม่มีผู้ใดสามารถทำร้ายเขาและคนที่เขาคิดจะปกป้องได้ 

ต่อมาจึงรู้ว่า หาได้เป็นเช่นนั้นไม่

หลังจากอาบน้ำเสร็จ  หมิงฉางเยี่ยนสวมเสื้อซับในอีกตัวหนึ่งที่ 

โรงเตี๊ยมเตรียมไว้ให้ในห้อง แม้ไม่สบายเหมือนของตัวเอง แต่ก็ดีกว่าไม่ได้ 

สวมใส่

คำถามที่สองซึ่งเขาเผชิญก็มาแล้ว

ในห้องมีเตียงเพียงหลังเดียว ผู้ใดนอนบนเตียง ผู้ใดนอนบนพื้น

เขามองดูพื้นแวบหนึ่ง

โรงเตี๊ยมระดับที่หนึ่ง พื้นย่อมมิใช่ฝุ่นธุลี แต่ปูด้วยไม้แดงชั้นดี  

แม้สะอาดสะอ้าน แต่ก็แข็งจนชวนให้ขนลุก ในตู้มีผ้านวมบาง ๆ ไว้สำหรับ 

ปูบนพื้นผืนหนึ่ง  บนร่างไม่ต้องห่ม  หากห่มบนร่างก็จะไม่มีปูบนพื้น  

นอกเสียจากห่อตัวเองเป็นเส้นเดียว คงมิอาจสมบูรณ์พร้อมทั้งสองอย่าง 

ได้เด็ดขาด

หมิงฉางเยี่ยนมองดูหวยอวี๋แวบหนึ่ง กล่าวในใจว่านิสัยอย่างเขา  

ไม่มีทางนอนบนพื้นเด็ดขาด กระนั้นจอมยุทธ์น้อยหมิงยอมรับในความ 

โชคร้ายของตัวเอง ยอมจำนนต่อเขา ไปหยิบผ้านวมในตู้มา

หวยอวี๋เห็นแล้วถามเขา “ท่านทำอะไร”

หมิงฉางเยี่ยนหอบผ้าห่มออกมา “ปูพื้น หรือว่าเจ้าเกิดใจดีขึ้นมา 

ให้ข้านอนบนเตียง”

หวยอวี๋กล่าว “อากาศตอนนี้ ปูพื้นนอนจะเป็นไข้”

หมิงฉางเยี่ยนซึ่งยืนอยู่กลางห้องพลันหัวเราะฮิ  ๆ เขาโยนผ้านวม  

กลิ้งลงบนเตียงเข้าไปด้านใน

“ในเมื่ออัครมหาเสนาบดีน้อยเชื้อเชิญ เช่นนั้นข้าก็ไม่เกรงใจแล้ว!”

เขาหลับตาลง เตรียมนอนหลับไป

ผ่านไปครู่หนึ่ง หวยอวี๋ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไร หมิงฉางเยี่ยน 
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ลืมตาขึ้นข้างหนึ่ง พบว่าฝ่ายตรงข้ามยังนั่งอยู่หน้าโต๊ะ ไม่ขยับเขยื้อน 

เคลื่อนไหว

เขากล่าว “เจ้ายังไม่นอน?”

หวยอวี๋ส่ายหน้า

หมิงฉางเยี่ยนเลิกคิ้ว กล่าวในใจว่า ‘แปลกนัก ไยจะมีเหตุผลให้คน 

ไม่นอนหลับ’

เขาเลิกผ้าห่มออก จับไว้บนเตียง หรี่ตายื่นมือข้างหนึ่งออก ตบ 

บนเตียง “นุ่มนัก เจ้าไม่นอนจริง ๆ?”

หวยอวี๋มองดูเขาแวบหนึ่ง กล่าว “ไม่นอน”

จอมยุทธ์น้อยหมิงไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา กลิ้งตัวบนเตียงหลาย 

รอบ แล้วจึงเริ่มหาเรื่องอีก

“ข้านอนคนเดียวไม่หลับ เตียงใหญ่เพียงนี้ ตัวเจ้าใช่จะกินที่ รีบ 

นอน ๆ!”

กล่าวจบ เขาแย้มยิ้มอย่างลึกล้ำมิอาจหยั่งคาด “หรือว่า...เจ้ากลัวข้า 

เอาเปรียบเจ้า”

หวยอวี๋เหลือบมองเขาแวบหนึ่ง

หมิงฉางเยี่ยนพลันได้สติกลับคืนมา ตระหนักได้ว่าตนเองกล่าวสิ่งที ่

ร้ายแรงอะไรออกไป รีบหุบปาก

เพียงแต่เขาหุบปากได้ไม่ถึงครู่หนึ่ง หมิงฉางเยี่ยนนอนอยู่บนเตียง  

ซ้ำยังมีหวยอวี๋อยู่ข้างกาย ไหนเลยจะนอนข่มตาหลับลง ได้แต่ฟังเสียงฝน 

กระทบหน้าต่าง สองมือประสานกันหนุนศีรษะอย่างหมดอาลัยตายอยาก  

ยกขาไขว่ห้างเหม่อลอย

ผ่านไปหนึ่งเค่อ หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “หวยอวี๋น้อย ข้านอนไม่หลับ 

มิสู้เจ้าเล่านิทานให้ข้าฟังจะดีกว่า!”

หวยอวี๋พลิกหนังสือหนึ่งหน้า เอ่ยปาก “ข้าไม่มีนิทาน”

หมิงฉางเยี่ยนมองดูเขา ยิ้มพลางกล่าว “หรือว่าเจ้าไม่มีเรื่องเล่าใน 

วัยเด็กสักเรื่อง ข้าไม่เคยได้ยินเจ้ากล่าวถึงบิดามารดาของเจ้า พวกเขาเล่า”

หวยอวี๋กล่าว “บิดาข้าตายแล้ว”
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หมิงฉางเยี่ยนตกตะลึง กล่าวด้วยความปลงตก “เราต่างเป็นคน 

โชคร้าย!”

หวยอวี๋คิดว่าเขาจะกล่าวคำพูดเช่น “ขออภัย” “ขอโทษ” โดยทั่วไป 

แล้วสถานการณ์เช่นนี้ล้วนกระทบถูกเรื่องเสียใจของคนอื่น แต่อันดับหนึ่ง 

ในใต้หล้าผู้นี้ไม่เคยยึดถือหลักการทั่วไป พลันโพล่งประโยคนี้ออกมา กลับ 

ทำให้เขาประหลาดใจ

“หมายความว่าอะไร”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “บิดาข้าเองก็ตายแล้ว!”

หวยอวี๋ “ท่านเหลวไหล เจ้าแคว้นต้าเย่ว์มีชีวิตอยู่ดี”

หมิงฉางเยี่ยนแค่นเสียงอย่างเหยียดหยามหนึ่งเสียง “เขามีชีวิตอยู่ 

แตกต่างอะไรกับตายแล้ว ในใจข้า เขาตายไปนานแล้ว ข้าก็คือตัวบัดซบ 

น้อยที่ไม่มีบิดาเลี้ยงดู”

หวยอวี๋กล่าว “เช่นนั้นมารดาของท่านเล่า”

กล่าวถึงตรงนี้ หมิงฉางเยี่ยนจึงเผยความเปลี่ยวเหงาเสี้ยวหนึ่ง 

ออกมา “ตายแล้วเช่นกัน ก่อนข้ามาจงหยวนนางก็ตายแล้ว”

หวยอวี๋ครุ่นคิด รู้สึกว่าไม่มีคำพูดอะไรให้กล่าวได้

หมิงฉางเยี่ยนผู้นี้ ไม่ต้องการให้คนอื่นปลอบใจเลย ต้องการเพียง 

ให้เวลาเขาไม่ถึงครึ่งก้านธูป เขาก็หายดีเองได้ กระโดดโลดเต้นไปทั่ว

ดังคาด  ขณะต่อมา  จอมยุทธ์น้อยหมิงก็กล่าวหัวข้อสนทนาที่ 

ตามมาด้วยความคาดหวัง “หวยอวี๋น้อย จะว่าไปแล้วเจ้ายังต้องเรียกข้าว่า 

ศิษย์พี่เล็ก!”

หวยอวี๋ตกตะลึงเล็กน้อย กล่าว “เอาคำพูดนี้มาจากที่ใด”

หมิงฉางเยี่ยนพลันตัวตรง ใบหน้าพกพารอยยิ้ม ถามอย่างโอหัง  

“ฉางซวี่คือเป็นอะไรกับเจ้า”

หวยอวี๋กล่าว “อาจารย์”

หมิงฉางเยี่ยนพยักหน้า  “ใช่แล้ว  เขาคืออัครมหาเสนาบดีแห่ง 

จงหยวน เจ้าคืออัครมหาเสนาบดีน้อย เขาย่อมเป็นอาจารย์เจ้า เช่นนั้น 

เจ้ากราบอาจารย์เมื่อใด”
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หวยอวี๋ครุ่นคิดครู่หนึ่ง เอ่ยบอกอายุออกมา

หมิงฉางเยี่ยนหัวเราะฮ่า  ๆ “เด็กกว่าข้าดังคาด! ข้ากราบเขาเป็น 

อาจารยเ์รว็กวา่เจา้สองป ี ในปนีัน้อาจารยท์ศันาจรไปตา้เยว่ ์ เหน็ขา้พรสวรรค ์

สูงยิ่ง กระนั้นคุกเข่าตรงปากประตูขอร้องให้ข้าเป็นศิษย์เขา ข้าหรือ ย่อม 

ไม่อยากมองเห็นตอนเขาอายุมากแล้วยังขายหน้าเช่นนี้ ได้แต่ฝืนรับปาก 

แล้ว!”

เขาเสกสรรปั้นแต่ง บิดเบือนความจริงของการกราบอาจารย์ในปีนั้น 

อย่างภาคภูมิใจ จากนั้นจ้องหวยอวี๋ด้วยสองตาสุกใส ยิ้มพลางกล่าว  

“นี่! หวยอวี๋ เจ้าเรียกข้าว่าศิษย์พี่เล็กให้ฟังสักหน่อย ข้าคิดไม่ถึงว่าข้ามา 

จงหยวนยังเก็บศิษย์น้องเล็กคนหนึ่งได้!”

หวยอวี๋เหลือบมองเขาแวบหนึ่ง ยังคงอ่านหนังสือต่อไป

หลายวันนี้หมิงฉางเยี่ยนหาทางเหนือกว่าได้อย่างยากเย็น จะปล่อย 

หวยอวี๋ไปได้อย่างไร สร้างความวุ่นวายขึ้นมาทันที หวยอวี๋ไม่ยอมเรียก  

เขาจึงลงมือในฉับพลัน พันตูเข้าด้วยกันกับเขา

คนทั้งสองต่างไม่ได้ใช้กำลัง เพียงประหนึ่งทะเลาะวิวาทก็ไม่ปาน  

เห็นกระบวนแก้กระบวน ยามนี้วรยุทธ์ของหมิงฉางเยี่ยนเป็นรองอยู่หนึ่งขุม 

ไม่กี่ทีก็ถูกหวยอวี๋กดลงกับเตียง

สองมือของเขาถูกชูขึ้นสูง กดไว้บนหมอน กระนั้นมีเพียงขายาว 

ทั้งสองข้างที่ทั้งเตะและถีบ ดิ้นรนได้รุนแรงอย่างยิ่ง

หมิงฉางเยี่ยนแผดร้อง “สู้กันอีกทีสิ! เจ้าเล่นลูกไม้!”

หวยอวี๋เอียงศีรษะถาม “ข้าเล่นลูกไม้อย่างไร”

หมิงฉางเยี่ยนสู้เขาไม่ได้ เริ่มบิดพลิ้วโดยตรง “ข้าจะรู้ได้อย่างไร  

หากกระบวนท่านั้นมองออกได้ ยังเรียกว่าลูกไม้หรือ!”

หวยอวี๋แค่นเสียงหนึ่งครั้ง มองดูท้องฟ้าที่ด้านนอกแวบหนึ่ง

“ข้าไม่สู้กับท่าน ท่านรีบนอน”

หมิงฉางเยี่ยนพลันสบโอกาส ขยับกล้ามเนื้อเล็กน้อย “เจ้าไม่นอน 

จริง ๆ? จะนั่งเช่นนี้ทั้งคืน?”

หวยอวี๋พยักหน้า
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หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “เช่นนั้นไม่ได้ ด้านข้างมีคนมอง ข้านอน 

ไม่หลับ”

หวยอวี๋นั่งอยู่ข้างเตียง “ข้าไม่มองท่าน”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว  “เช่นนั้นก็ไม่ได้!  มีคนนั่งอยู่  ข้าก็นอน 

ไม่หลับ”

หวยอวี๋นิ่งเงียบครู่หนึ่งคล้ายกำลังครุ่นคิดอะไรอยู่ หมิงฉางเยี่ยน 

เพียงแค่จะโต้เถียงกับเขา เมื่อครู่หมัดเท้าของเขาพ่ายให้หวยอวี๋ ขณะนี้ 

กำลังจะได้ชัยชนะกลับมาจากทางวาจา

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “มิสู้เจ้านอนด้วยกันกับข้า! เตียงใหญ่เพียงนี้ 

นอนสองคนยังเหลือเฟือ ท่านอนข้าแสนรู้อย่างยิ่ง ไม่มีทางก้าวล้ำเขตแดน 

เด็ดขาด เจ้าอย่า...”

หวยอวี๋พลันเรียก “เจาเจา”

หัวข้อสนทนาของหมิงฉางเยี่ยนพลันหยุดลง  แม้กระทั่งสีหน้าก็ 

แข็งทื่อ

หวยอวี๋เรียกหนึ่งคำ ซ้ำยังเรียกคำที่สอง “เจาเจา”

ในครั้งนี้เบากว่าคำแรกเล็กน้อย ลมหายใจผ่อนยาวกว่าอยู่บ้าง

หัวใจของหมิงฉางเยี่ยนประหนึ่งตีกลอง เต้นจนไม่รับการควบคุม 

ของเขา

หวยอวี๋คล้ายเรียกจนติดแล้ว ยามนี้ครองความได้เปรียบ สีหน้า 

ปีติอย่างยิ่ง ขณะปลื้มใจยังเรียกอีกหลายครั้ง

เขาเรียกหมิงฉางเยี่ยน แต่กลับไม่ได้มองดูเจ้าตัว จ้องหนังสือเอาไว ้

เหมือนมีความคิด

หมิงฉางเยี่ยนเม้มริมฝีปาก ดึงผ้าห่มในฉับพลัน ห่อทั้งร่างของ 

ตนเองเอาไว้ “เลิกเรียกได้แล้ว! ข้านอนแล้ว!”

นิ้วชี้ของหวยอวี๋เคาะขอบเตียง ไม่สนใจคำอ้อนวอนของเขา เหลือบ 

มองผ้าห่มที่นูนขึ้นมาตรงกลางแวบหนึ่งด้วย ราวกับกำลังประกาศว่าตนเอง 

ชนะอีกครั้งหนึ่งแล้ว

หัวใจของหมิงฉางเยี่ยนเต้นระรัวดังตึก  ๆ  ๆ  ๆ ด่าในใจด้วยสีหน้า 
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แดงระเรื่อ ‘เด็กเหลือขอ! มีอย่างที่ไหน! มีอย่างที่ไหน! รอข้าฟื้นฟูวรยุทธ ์

ได้แล้ว ต้องทวงความอัปยศที่ได้รับในตอนนี้กลับคืนทั้งหมดแน่นอน!’



13

เงาบุปผากระเพื่อมไหว (สิบ)
บทที ่ 53

ครึ่งคืนหลัง หมิงฉางเยี่ยนเองก็ไม่รู้ว่าตนเองหลับไปเมื่อใด

ขณะตื่นขึ้นมา หวยอวี๋อ่านหนังสือทั้งเล่มจบแล้ว

เขาไม่ได้นอนทั้งคืนดังว่า นั่งอยู่ข้างเตียงตลอดคืน

หมิงฉางเยี่ยนเพิ่งลืมตาขึ้น คำพูดประโยคแรกที่กล่าวก็คือ “ข้าจะ 

ไปหัวถิงสักรอบ”

คำพูดประโยคแรกที่หวยอวี๋ตอบเขาก็คือ “ไม่ได้”

เฉกเช่นเดียวกับเมื่อวาน

หมงิฉางเยี่ยนเหน็ว่าพดูกบัเขาไม่รู้เรือ่ง กระนั้นจึงลงจากเตยีงเตรียม 

สวมใส่เสื้อผ้า ผลสุดท้ายจนถึงเช้านี้ฝนที่ตกตั้งแต่เมื่อคืนก็ยังไม่หยุด ตก 

เปาะ ๆ แปะ ๆ ไม่จบไม่สิ้น เสื้อผ้าที่แขวนอยู่บนราว ตากทั้งคืนก็ยังไม่แห้ง  

เมื่อเขยิบเข้าไปดมใกล้ ๆ ยังมีกลิ่นชื้น เหม็นอับอย่างยิ่ง

สรุปแล้วเสื้อผ้าชุดนี้ หมิงฉางเยี่ยนเป็นตายก็ไม่ยอมสวมใส่แล้ว

เพียงแต่เขาก็มิอาจสวมเพียงเสื้อซับในเตร็ดเตร่ไปทั่วทุกแห่ง หลัง 

อาหารเช้าถูกยกเข้ามาในห้อง จอมยุทธ์น้อยหมิงเสนอความต้องการของ 

ตนเองออกไป “ข้าต้องการเสื้อผ้าชุดหนึ่ง แต่ไม่มีเงิน”

หวยอวี๋กล่าว “ถึงอย่างไรท่านก็ไม่ต้องออกจากห้อง จะสวมเสื้อผ้า 

อะไร”

หมิงฉางเยี่ยนยิ้มพลางกล่าว “เหตุใดไม่ออกไปข้างนอก ข้าบอก 



สัตบุรุษผู้แช่มช้อย เล่ม 2

14

แล้วว่าข้าจะไปที่ตั้งเก่าสกุลจวงแห่งหัวถิง”

หวยอวี๋วางตะเกียบลง ตอบอย่างไม่ต้องสงสัย “ข้าบอกแล้วว่าข้า 

ไม่อนุญาต”

กล่าวถึงตรงนี้ หมิงฉางเยี่ยนจึงเข้าใจว่า  “ไม่อนุญาต”  ของหวยอวี๋ 

คือ “ไม่อนุญาต” ด้วยเหตุใด

เขากล่าวด้วยความตกใจ “เมื่อคืนเจ้าไม่นอนเพราะกลัวข้าหนีไป 

กลางดึก?”

หวยอวี๋มิอาจปฏิเสธ

ดวงตาของหมิงฉางเยี่ยนถลึงกว้างขึ้นเล็กน้อย “อัครมหาเสนาบดี 

น้อย นี่เจ้าคุมขัง! กักบริเวณ! ผิดกฎหมายจงหยวน!”

หวยอวี๋หมางเมิน นั่งอยู่บนเตียง ซ้ำยังหยิบหนังสือเล่มใหม่ออกมา 

อ่าน

หมิงฉางเยี่ยนดึงหนังสือของเขา “ห้ามอ่านหนังสือ มองข้า! มองข้า 

จอมยุทธ์น้อย!”

หวยอวี๋กล่าว “ท่านมีอะไรน่ามอง”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “ข้าหน้าตางดงามไม่เท่าหนังสือเล่มนี้หรือ”

เขากล่าวต่อ “ไม่มีเวลาพูดเรื่องนี้กับเจ้า เอาเสื้อผ้ามาให้ข้า ข้าจะ 

ออกไปข้างนอก”

หวยอวี๋ส่งเสียงหึ ๆ กล่าว “ไม่ให้ ท่านมีฝีมือก็หนีออกไปตัวเปล่า”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “หยุดนะ เน้นย้ำสักหน่อย มิใช่ตัวเปล่า ข้ายัง 

มีเสื้อซับในชุดหนึ่ง”

เขาพลันหยุดชะงัก หันกายวิ่งพล่านไปยังราวแขวนเสื้อ หวยอวี๋ 

ตอบสนองขึ้นมาก่อนเขาหนึ่งก้าว ยื่นขาถีบเก้าอี้ออกไป เกี่ยวขาของ 

หมิงฉางเยี่ยนเอาไว้ จากนั้นรวบรวมกำลังภายในกลุ่มนี้ออกจากมือ ซัดใส่ 

เสื้อผ้าที่ตากอยู่บนราวกลายเป็นผุยผงทันที

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “เจ้า!”

หวยอวี๋ยกถ้วยชาขึ้นด้วยสีหน้าปกติ เป่าเล็กน้อย ดื่มหนึ่งอึกอย่าง 

เชื่องช้า
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ดื่มเสร็จจึงกล่าว “เช่นนั้นท่านก็สวมเสื้อซับในออกไปข้างนอกเถิด”

หมิงฉางเยี่ยนโมโหวิธีการอันกำเริบป่าเถื่อนของเขาจนหัวเราะ เดิน 

วนอยู่ในห้องหลายรอบ สุดท้ายนั่งลงบนเตียง กล่าวในใจว่า ‘ข้าไม่เชื่อว่า 

เขาจะมองข้าได้หลายวัน!’

ดังคาด ไม่นอนทั้งคืน ในเมื่อหวยอวี๋มิใช่เทพเซียนย่อมทนไม่ไหว 

เช่นกัน เขาอ่านหนังสือได้ครู่หนึ่งก็ง่วงเหงาหาวนอน

หมงิฉางเยี่ยนรอจนเขานอนหลบั แลเหน็วา่ภารกจิสำเรจ็ ฉวยโอกาส 

ที่ยากจะปกปิด ยิ้มกริ่มพลางมองดูหวยอวี๋

“อคัรมหาเสนาบดนีอ้ย หากเจา้เหนือ่ยแลว้ละก ็ นอนใหเ้ตม็ทีส่กังบี”

กล่าวจบเขาลุกขึ้นทันที เหลือตำแหน่งของที่นอนให้หวยอวี๋

หวยอวี๋แค่นเสียงหนึ่งเสียง พลันสกัดจุดสองแห่งของเขาเอาไว้  

หมิงฉางเยี่ยนมิอาจขยับเขยื้อนในบัดดล

เขาตะโกนเรียก “หวยอวี๋!”

หวยอวี๋ทำเหมือนไม่ได้ยิน วางเขาไว้เบื้องหน้ากระจก ให้เขาหันหา 

กระจกชื่นชมท่วงท่าประหลาดที่ถูกตนเองตรึงเอาไว้ ตนเองเดินไปข้างเตียง 

คล้ายวางแผนพักผ่อน หมิงฉางเยี่ยนไม่เข้าใจโดยแท้จริงว่านี่หวยอวี๋เกิด 

นิสัยเสียอะไรขึ้นมา รู้สึกเพียงสภาพนี้ของตนเองโง่เขลาขายหน้าอย่างยิ่ง  

รีบตะโกน “นี่! เจ้าตัวแสบ เจ้าจะวางข้าไว้ตรงนี้เช่นนี้?”

หวยอวี๋ไม่สนใจ หมิงฉางเยี่ยนรีบเสริมอีก “ไม่ได้ ท่วงท่านี้ทรมาน 

นัก โอ๊ย ข้าไม่ไหวแล้ว พิษในร่างข้าจะกำเริบ” ฟังถึงตรงนี้ หวยอวี๋จึง 

เปลี่ยนความคิดอีก ย้อนกลับมาตรวจชีพจรให้เขา จากนั้นช้อนเอวอุ้มเขา 

ขึ้น วางไว้ฝั่งด้านในของเตียง ส่วนตนเองนอนอยู่ข้างนอก หมิงฉางเยี่ยน 

นอนลง กล่าวในใจว่า ‘เกิดอะไรขึ้น รับไม่ได้เพียงเพราะคำกล่าวเรื่อยเปื่อย  

หรือว่ามีปัญหาอะไรจริง ๆ’

“พี่ชายหวยอวี๋ เจ้าคลายจุดให้ข้าเถอะ มิฉะนั้นข้าอยู่ตรงนี้มักอยาก 

พูดคุยกับเจ้า เช่นนั้นเสียงจะไม่ดังจนเจ้านอนไม่หลับหรอกหรือ”

หวยอวี๋กล่าว “หุบปาก ข้าเหนื่อยแล้ว”

หมิงฉางเยี่ยน “เจ้าเหนื่อยมาก ทั้งยังไม่หลับไม่นอนทั้งคืน!”
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หวยอวี๋กลับไม่กล่าวคำแล้ว

แม้ปากหมิงฉางเยี่ยนกล่าวว่า หากเขานอนหลับแล้วจะทำเสียง 

จ้อกแจ้กดังจนเขามิอาจนอนหลับ ในความเป็นจริง พอหวยอวี๋หลับตา  

หมิงฉางเยี่ยนก็ไม่กล่าวคำแล้ว

หากใช้ไม้แข็งต้องหมดหวังแน่นอน วรยุทธ์ในตอนนี้ของตนจะรับมือ 

หวยอวี๋ก็เสมือนเอาแขนไปบิดต้นขา

อีกอย่าง ตอนนี้เขาสงสัยอย่างยิ่งว่าเด็กเหลือขอผู้นี้มีวิชาลับที่ไม่ให้ 

คนรู้อะไรใช่หรือไม่ ทุกครั้งมักหาตัวเขาพบได้อย่างแม่นยำไร้เทียบเทียม  

ต้องมีอุบายอะไรแน่นอน! ต่อให้ดอดหนีไปก็ต้องดอดหนีไปในช่วงเวลา 

ที่เหมาะสม

แต่จะไม่ไปก็เป็นไปไม่ได้ เขาหลบอยู่หลังหวยอวี๋ได้เพียงครู่หนึ่ง 

เท่านั้น หรือว่าจะอยู่ในตำหนักเก้าสิบเก้าทั้งชาติ ไม่ออกไปเผชิญหน้ากับ 

ความเป็นจริง?

ย่อมไม่ได้

เขาคิดในใจว่า ‘แรกเริ่มคือคนตายในตรอก ต่อมายังเป็นคนตาย 

ในตรอกอีก  หมู่นี้วัดเสี่ยวหานสร้างศัตรูนับไม่ถ้วน  หากมีคนบังเกิด 

ความคิดสังหารพวกเขาจริงก็มิอาจตำหนิได้ แต่วิธีฆ่าคนมีนับพันนับหมื่น  

เหตุใดใช้หมื่นเข็มทะลุลำคอ’

หมิงฉางเยี่ยนถอนหายใจหนึ่งเฮือก

แม้เขาถูกสกัดจุดแล้ว แต่นอนอยู่บนเตียงกลับไม่รู้สึกปวดเมื่อย

จอมยุทธ์น้อยหมิงนอนอยู่ก็ไม่ถึงขั้นนอนนิ่ง เขาลอบโคจรกำลัง 

ภายในเตรียมทะลวงจุด จากนั้นฉวยโอกาสดอดหนีไป

นอนอยู่เนิ่นนาน ในยามนี้เอง กลอนประตูขยับ

เสี่ยวเอ้อร์ชะโงกหน้าเข้ามา

เขากวาดมองโดยรอบก่อนรอบหนึ่ง แล้วจึงมองเห็นว่ามีคนนอนอยู่ 

บนเตียง

ดูเหมือนเสี่ยวเอ้อร์ผู้นี้ต้องขึ้นมาถามพวกเขาทั้งสองว่าต้องการอาหาร 

กลางวันหรือไม่แน่นอน ผลสุดท้ายขณะนี้คนทั้งสองดูเหมือนหลับหมดแล้ว  
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เขาจึงเอาผ้าขี้ริ้วพาดบ่า ยกขาเตรียมเดินไปข้างหน้า

หมิงฉางเยี่ยนสายตาเปล่งประกาย ไหนเลยจะให้เขาผละไปเช่นนี้!  

เขากระแอมไอเบา ๆ หนึ่งเสียง อีกทั้งมิได้ทำเสียงความเคลื่อนไหว ในขณะ 

เดียวกันมองดูหวยอวี๋อย่างอกสั่นขวัญแขวนแวบหนึ่ง

ยังไม่ตื่น

จอมยุทธ์น้อยหมิงโล่งอก เสี่ยวเอ้อร์ความคิดฉับไว เดินมาหน้า 

เตียงด้วยฝีเท้าเบาหวิว มองเห็นหมิงฉางเยี่ยนด้านในที่นอน

สีหน้าของเสี่ยวเอ้อร์ยากที่จะอธิบายทันที

ถึงกระนั้น ไม่ว่าผู้ใดมองเห็นบุรุษสองคนนอนอยู่บนเตียงเดียวกัน 

เช่นนี้ย่อมมิอาจเผยสีหน้าปกติออกมา

หมิงฉางเยี่ยนรู้แก่ใจถึงจุดนี้ แต่ขณะนี้ก็ไม่ทันอธิบายแล้ว เขา 

ขยับปากเป็นคำว่า ‘ช่วยเหลือข้า’

เสี่ยวเอ้อร์กลืนน้ำลาย มองดูหวยอวี๋แวบหนึ่ง

เขาเองก็ขยับปากเอ่ยตอบ น่าเสียดาย ภาษาทางการของเสี่ยวเอ้อร์ 

ผู้นี้กล่าวได้ไม่ค่อยได้มาตรฐาน สำเนียงค่อนข้างหนัก แม้ว่าหมิงฉางเยี่ยน 

ใช้เรี่ยวแรงหนึ่งร้อยยี่สิบส่วนไปจำแนกก็จำแนกไม่ออกว่าเขากล่าวอะไร

เสี่ยวเอ้อร์ทั้งทำปากและกรีดวาด ลำบากอยู่ครึ่งค่อนวัน สุดท้าย 

หันกายหาพู่กันและหมึกบนโต๊ะ เขียนตัวอักษรหลายตัวอย่างบิด ๆ เบี้ยว ๆ  

กางออกมายื่นให้จอมยุทธ์น้อยหมิงอ่าน

พอจอมยุทธ์น้อยหมิงอ่าน สิ่งที่เขียนคือ ‘คุณชาย พวกท่านทั้งสอง 

เล่นท่ากันก็ต้องระวังร่างกายด้วย!’

หมิงฉางเยี่ยนกล่าวในใจว่า ‘เล่นท่าอะไร เสี่ยวเอ้อร์ผู้นี้จับจุดสำคัญ 

ของข้าไม่ได้?’

เขารีบทำปากกล่าว ‘ช่วยเหลือข้า! ตกรางวัลอย่างหนัก!’

เสี่ยวเอ้อร์ดวงตาลุกวาว เขียนว่า ‘คุณชาย มีอะไรสั่งการท่านบอก 

มาได้เลย!’

หมิงฉางเยี่ยนทำปากกล่าว ‘ช่วยข้าซื้อยาสลบมาสักหน่อย’

เสี่ยวเอ้อร์ทั้งตกใจและประหลาดใจ ดวงตาถลึงจนกลมกว้าง กล่าว 
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เตือน “คุณชาย ท่านทำเช่นนี้แล้ว เหตุใดยังคิดเล่นท่ายากเหล่านั้น”

หมิงฉางเยี่ยนสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง ตัวหนังสือหลายตัวนั้นที่เสี่ยว- 

เอ้อร์เขียน แม้ขี้เหร่อยู่บ้าง แต่เขารู้ทุกตัว เมื่อวางอยู่ด้วยกัน จอมยุทธ์ 

น้อยหมิงไม่เข้าใจความลี้ลับในนั้น เขาทั้งร้อนใจและเป็นทุกข์ พลังปราณ 

สับสน แต่กลับทำให้เขาทะลวงจุดหนึ่งจุดได้

จอมยุทธ์น้อยหมิงขยับมือซ้าย ยกขึ้นได้เล็กน้อย

เขาดีใจเกินคาด รีบขยับปากเป็นประโยคว่า ‘ข้าให้ทองเจ้า เจ้า 

สนใจเพียงช่วยข้าซื้อยา หากคนอื่นสืบสาวขึ้นมา ก็นับเป็นความรับผิดชอบ 

ของเจ้าทั้งหมด!’

เสีย่วเออ้รว์างตวัลำบาก หมงิฉางเยีย่นไมร่อเขาตอบคำ ฝนืใชม้อืขวา 

ของตนเอง คลำไปยังหน้าอกของหวยอวี๋

ทุกครั้งที่เห็นเขาหยิบมุกทองน้อยล้วนหยิบออกมาจากตรงนี ้ เมื่อคืน 

หมิงฉางเยี่ยนเองก็ไม่เห็นหวยอวี๋เปลี่ยนเสื้อผ้า ดูเหมือนถุงเงินใบนี้ต้อง 

เก็บไว้ตรงนี้เป็นแน่

จอมยุทธ์น้อยหมิงมิกล้าขยับมากเกินไป มากเกินไปจะทำให้หวยอวี ๋

ตกใจตื่น เขาก็จะถูกจับได้คาหนังคาเขา

ด้วยเหตุนี้ ยื่นมือเข้าไปในอกเสื้อของเขาเงียบ  ๆ  คล้ายควันขาว 

สายหนึ่ง ชอนไชอย่างนุ่มนวล ลูบคลำอย่างเบาหวิว จอมยุทธ์น้อยหมิง 

กลั้นหายใจรวบรวมสมาธิ ค้นหาว่าถุงเงินอยู่ที่ใดอย่างใจจดใจจ่อ

เสี่ยวเอ้อร์มองดูเขาลูบอย่างอกสั่นขวัญแขวนอยู่ครึ่งค่อนวัน กลาง 

ฝ่ามือผุดเหงื่อแทนเขา

ความพยายามไม่ทรยศคนที่ตั้งใจ นิ้วทั้งห้าของหมิงฉางเยี่ยนขาว 

ราวหยกและกระเบื้องเคลือบกระดูกข้อต่อชัดเจน สัมผัสสิ่งที่หยาบกระด้าง 

ชิ้นหนึ่งได้ ต่างจากความนุ่มนวลของเสื้อ เหมือนเป็นถุงเงินเล็ก

ถุงถูกผูกแน่น กั้นไว้ด้วยเสื้อผ้า ไม่ว่าอย่างไรมือข้างเดียวของเขา 

ก็แกะไม่ออก

แผนการหนึ่งไม่สำเร็จก็บังเกิดอีกแผนการหนึ่ง หมิงฉางเยี่ยนหยิบ 

เชือกที่ผูกถุงเงินขึ้น ดึงถุงเงินมาด้านนอกทีละนิด



ซานเชียนเฟิงเส่ว์

19

เขาจ้องใบหน้าของหวยอวี๋ตาไม่กะพริบ กลัวว่าสีหน้าฝ่ายตรงข้าม 

จะเปลี่ยนแปลงหรือพลันตื่นขึ้นมา

กระทั่งถุงเงินถูกหยิบออกมา หวยอวี๋ก็มิได้ตื่นขึ้น ดูเหมือนไม่ได้ 

นอนทั้งคืนส่งผลกระทบต่อเขาค่อนข้างมาก จอมยุทธ์น้อยหมิงทำท่าทาง 

เล็กน้อยมากเพียงนี้ก็ไม่ได้ปลุกคนให้ตื่นขึ้นมา

หมิงฉางเยี่ยนลอบยินดีในใจ แกะถุงเงินออก หยิบมุกทองน้อย 

เม็ดหนึ่งออกมาจากด้านใน

มุกทองนี้มีมูลค่าสูงลิบ ดวงตาของเสี่ยวเอ้อร์จ้องเอาไว้อย่างตะลึงงัน

หมิงฉางเยี่ยนตัดใจยากอย่างยิ่ง คิดว่าใช้มุกทองเม็ดหนึ่งไปแลก 

ยาสลบห่อหนึ่ง ไม่คุ้มค่าโดยแท้จริง แต่ขณะนี้เขาขอความช่วยเหลือจาก 

คน ได้แต่มอบมุกทองให้เสี่ยวเอ้อร์ด้วยน้ำตาคลอ

เสี่ยวเอ้อร์ได้มุกนี้แล้วดีใจจนดวงตาหยี ตบหน้าอกให้หมิงฉางเยี่ยน 

วางใจว่าเขาต้องทำได้แน่ จากนั้นจึงออกจากประตูไปอย่างไร้สุ้มเสียง

ยังถือโอกาสปิดประตูอย่างเงียบกริบ

แลเห็นว่ามุกทองเม็ดนั้นถูกเสี่ยวเอ้อร์เอาไป ไหนเลยหมิงฉางเยี่ยน 

จะวางใจได้ นั่นล้วนเป็นการเสียทรัพย์!

เขายังคงหลั่งน้ำตาเงียบ  ๆ เจ็บใจที่ต้องเสียทองคำไปเปล่า  ๆ  ปลี้  ๆ   

ซ้ำยังมิกล้าเสียเวลานานเกินไป รีบขยับมือ ยัดถุงเงินน้อยกลับไปในอกเสื้อ 

ของหวยอวี๋

น่าเสียดาย เชิญเทพง่ายส่งเทพยาก ขณะจอมยุทธ์น้อยหมิงยัด 

กลับไป หวยอวี๋ที่หลับไปแล้วเนิ่นนานตื่นขึ้นแล้วในที่สุด

ยามนี้ มือของจอมยุทธ์น้อยหมิงยังอยู่ในอกเสื้อเขา คล้ายเติงถูจื่อ1 

จะกระทำความผิด

หวยอวี๋นิ่งเงียบไปหลายวินาที ถาม “ท่านกำลังทำอะไร”

จอมยุทธ์น้อยหมิงเสมือนดั่งก้อนหิน แข็งทื่อไปแล้ว

“ข้า...”

1 登徒子 ขุนนางแคว้นฉู่ยุคหลังจั้นกั๋ว อุปมาถึงคนบ้าตัณหา
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จะยอมรับว่าตนเองกำลังหยิบถุงเงินของหวยอวี๋? หยิบถุงเงินน้อย 

ทำไม ซื้อยาสลบ ซื้อยาสลบทำไม ใช้อุบายชั่วร้ายประเภทนี้ทำให้หวยอวี๋ 

สลบไสล จากนั้นตนเองก็รุดไปยังหัวถิง

แต่ว่าครั้นจะยอมรับ เช่นนั้นแผนการครั้งนี้ต้องล้มเหลวเป็นแน่

หลังหมิงฉางเยี่ยนชั่งน้ำหนักผลดีผลเสีย หลับตากัดฟันตอบ “มอง 

ไม่ออกหรือ ข้ากำลังช่วยเจ้าจัดเสื้อผ้า!”

หวยอวี๋เลิกคิ้ว “จัดเสื้อผ้า?”

หมิงฉางเยี่ยนรีบเอามือออกมา “ใช่แล้ว นอนจนเสื้อผ้ายับหมด 

แล้ว ข้าทนดูไม่ได้ ก็เลยช่วยเหลือตามสมควร หากจะขอบคุณข้าละก็  

ช่างเถอะ บุญคุณเล็กน้อย  คนในยุทธภพไม่เคร่งครัดธรรมเนียมการ 

ขอบคุณ”

หวยอวี๋กล่าว “ข้าไม่ยักรู้ว่าจัดเสื้อผ้าต้องล้วงเข้าไปจัด”

หมิงฉางเยี่ยนหูแดงโดยพลัน “เจ้าพูดจาให้ชัดเจน! อะไรเรียกว่า 

ล้วงเข้าไป! หวยอวี๋น้อย กล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจ ข้าก็แค่ล้วงเข้าไป 

ชั้นเดียว!”

หวยอวี๋วิจารณ์ “ลูบไล้ไปทั่ว”

พอคำพูดออกมา หมิงฉางเยี่ยนหูแดงกว่าเดิม พูดจาค่อนข้างติดขัด 

อยู่บ้าง “ลูบ...เอ๊ย จัดเสื้อผ้าต้องลูบให้ทั่วมิใช่หรือ มิฉะนั้นจะเรียบได้ 

อย่างไร!”

หวยอวี๋เหลือบมองเขาแวบหนึ่งคล้ายไม่เข้าใจเขา

หลังจากที่นอนจนเพียงพอก็ตัดสินใจไปซื้อของกินที่ชั้นล่าง

“ไม่นานข้าจะกลับมา หากกลับมาไม่พบท่าน รับผิดชอบผลที่ตามมา 

เอง”

หมิงฉางเยี่ยนหัวเราะอย่างเฉลียวฉลาดหนึ่งครั้ง  “จะเป็นไปได้ 

อย่างไร เจ้าจี้จุดข้าไว้แล้ว ไหนเลยยังขยับได้!”

เขากล่าว “เจ้าดู อย่างมากทะลวงได้แค่เพียงจุดเดียว อีกจุดไม่ได้ 

เด็ดขาด!”

หวยอวี๋แค่นเสียงหนึ่งครั้ง เดินไปยังชั้นล่าง



ซานเชียนเฟิงเส่ว์

21

หมิงฉางเยี่ยนรอจนเขาลงชั้นล่างแล้ว มิได้ส่งเสียง กระโดดขึ้นมา 

จากบนเตียง

“หึ ฝีมือต่ำต้อย คิดจะขังจอมยุทธ์น้อยอย่างข้าเอาไว้”

เขานั่งอยู่หน้าโต๊ะ รินน้ำชาให้ตัวเองหนึ่งถ้วย

“เพียงแต่หากตอนนี้ข้าไปแล้ว เขากลับมาหาข้าไม่พบ ต้องออกมา 

จับข้าเป็นแน่ ด้วยวรยุทธ์ที่ต่างกันของเราสองคน ไม่ถึงครึ่งก้านธูปข้าก็ถูก 

เขาจับกลับมาได้ ดีที่ข้าเฉลียวฉลาดเป็นที่สุด สู้ไม่ได้ในที่แจ้ง ใช้อุบาย 

ในที่ลับกับเด็กเหลือขออย่างเจ้ายังคงเหลือเฟือ”

หลังหวยอวี๋ออกไปไม่นานนัก เสี่ยวเอ้อร์ผู้มีศักยภาพในการทำงาน 

สูงส่งก็นำยาสลบกลับมา

หมิงฉางเยี่ยนได้สิ่งของมาอยู่ในมือ รู้สึกดีใจอย่างยิ่ง คล้ายเรื่องราว 

สำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้ว แม้กระทั่งมุกทองที่มอบให้เสี่ยวเอ้อร์ก็ไม่สนใจแล้ว

เขาถือยาสลบไว้ในมือพลางศึกษาครู่หนึ่ง เปิดฝากาน้ำชาออกทันที  

เทลงไปทั้งห่อ หลังจากเทเรียบร้อยก็ยังกังวลว่าหวยอวี๋วรยุทธ์สูงเกินไป  

ปริมาณของยาสลบอาจไม่เพียงพอ สุดท้ายเนื่องเพราะความรู้สึกทางจิตใจ 

เขายังใช้นิ้วมือดีดกระดาษสีเหลืองสองครั้งให้ฝุ่นขาวจุดสุดท้ายที่ด้านบน 

กระจายลงไปในน้ำเช่นกัน

เมื่อทำทั้งหมดนี้เสร็จ หมิงฉางเยี่ยนรู้สึกดุจยกภูเขาออกจากอก

เขาทำลายกระดาษสีเหลือง รอคอยหวยอวี๋กลับมาเงียบ ๆ 

ขณะที่ไร้ธุระปะปังอันใด จอมยุทธ์น้อยหมิงไปเห็นหนังสือสองเล่ม 

บนโต๊ะ เล่มหนึ่งคือ  คัมภีร์ไท่เสวียน2 เล่มหนึ่งคือ  บทวิจารณ์เกลือและ 

เหล็ก3 หนังสือทั้งสองเล่มล้วนเป็นหนังสือเลื่องชื่อ หมิงฉางเยี่ยนมองเห็น 

ชื่ออันน่าเบื่อหนายนี้ก็หมดอารมณ์แล้ว รู้ดีแก่ใจว่าด้านในต้องเป็นบทความ 

2 太玄经 (คัมภีร์ไท่เหี่ยง) คือคัมภีร์สุดยอดวิชาเล่มสำคัญเล่มหนึ่งในนิยายกำลังภายในของ 

จินยง (กิมย้ง) ซึ่งเป็นเคล็ดวิชาที่กล่าวถึงในเรื่อง มังกรทลายฟ้า (侠客行)
3 盐铁论 บันทึกประวัติศาสตร์เล่มสำคัญของหวนควน (桓宽) นักปราชญ์ในสมัยฮั่นตะวันตก 

เปน็บนัทกึบทสนทนากบัองคจ์กัรพรรดเิจาแหง่ราชวงศฮ์ัน่  (汉昭帝) ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัการเมอืง เศรษฐกจิ  

การทหาร การต่างประเทศ และวัฒนธรรมต่าง ๆ 
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ยาวเหยียดที่มีการ  “เสียดสีอ้อมค้อม”  เป็นแน่ ด้วยเหตุนี้ เขาคิดเพียง 

นำออกมาพลิกเปิดเรื่อยเปื่อย ไหนเลยจะรู้ว่าพอพลิกเปิด เนื้อหาด้านใน 

ทำให้เขาทั้งตกใจและประหลาดใจ

เนื้อหาในหนังสือกลับเป็นภาพวาดประกอบคำบรรยายทั้งหมด  

จอมยุทธ์น้อยหมิงถลึงดวงตากลมเบิกกว้าง พลิกเปิดตั้งแต่ต้นจนจบ  

พบว่ายังคงเป็นหนังสือภาพกำลังภายในเล่มหนึ่ง บุคคลในภาพเสมือนจริง 

โครงเรื่องต่ำทรามขำขัน ชวนให้อดหัวเราะมิได้ หมิงฉางเยี่ยนรีบหยิบ 

อีกเล่มหนึ่งออกมาอ่าน ดังคาด “ยังคงเป็นภาพวาดประกอบคำบรรยาย!”

ที่แท้หนังสือที่หวยอวี๋อ่านสองวันนี้เป็นของปลอมที่สวมหน้าปกของ 

คัมภีร์ไท่เสวียน และ บทวิจารณ์เกลือและเหล็ก!

จอมยุทธ์น้อยหมิงพลิกไปพลิกมาส่งเสียงหัวเราะออกมา เขารู้สึก 

ยินดีอย่างยิ่งในใจ รู้สึกเพียงหวยอวี๋ผู้นี้น่ารักโดยแท้จริง ท่าทางน่ารัก  

นิสัยก็น่ารัก น่ารักไปหมดทุกอย่าง เขาไม่เคยเห็นคนที่ทำให้เขาบังเกิด 

ความเอ็นดูในใจมาก่อน

หมิงฉางเยี่ยนวางหนังสือลง มุมปากยังประดับด้วยรอยยิ้ม

ขณะหวยอวี๋กลับมาอีกครั้ง ท้องฟ้าก็มืดมากแล้ว

หมิงฉางเยี่ยนกินอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วจึงเห็นเขาผลักประตูเข้ามา

จอมยุทธ์น้อยหมิงไม่พอใจยิ่งนัก ถาม “เพราะเหตุใดเจ้ากลับมา 

ดึกเพียงนี้”

หวยอวี๋กล่าว “ในวังมีเรื่อง”

หมิงฉางเยี่ยนรู้สึกสงสัย “มีเรื่อง? เรื่องอะไร ตอนนี้กี่ยามแล้ว  

เจ้าหลอกข้าใช่หรือไม่”

หวยอวี๋กล่าว “ข้าจะหลอกท่านทำไม”

หมิงฉางเยี่ยนฟังคำตอบของหวยอวี๋แล้วรู้สึกว่า คำพูดของเขาช่าง 

เหมือนกับเฉินซื่อเหม่ย4 ที่ไปหาหญิงสาวข้างนอกอย่างในนิยายโดยแท้

4 陈世美 ในวัฒนธรรมจีนชื่อเฉินซื่อเหม่ยมีความหมายในเชิงลบ สื่อถึงชายใจทรามที่ประพฤต ิ

ผิดต่อภรรยาของตน มักปรากฏในการแสดงอุปรากรจีน ซึ่งคนไทยรู้จักเรื่องราวของเฉินซื่อเหม่ยจาก 

บทบาทราชบุตรเขยจากเรื่อง เปาบุ้นจิ้น (包青天)
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เขาเกือบหลุดปากออกมาว่า “เจ้ามีคนอื่นข้างนอกใช่หรือไม่!”

ดีที่จอมยุทธ์น้อยหมิงแม้จะชอบอ่านนิยาย แต่ก็ไม่ถึงขั้นเข้าถึง 

เกินไป ถามไถ่สองประโยคก็หมดความสนใจแล้ว

หวยอวี๋วางขนมดอกกุ้ยฮวาลงบนโต๊ะ แกะเชือกมัดห่อขนมออก  

หยิบขนมกินเองหนึ่งชิ้น

หมิงฉางเยี่ยนรินน้ำชาให้เขาถ้วยหนึ่งด้วยความขยันขันแข็ง  ยิ้ม 

พลางกล่าว “เจ้าอย่ากินแต่ขนม จะสำลักได้ง่าย ดื่มชาสักหน่อยจะกลืน 

ลงไปได้คล่อง”

หวยอวี๋ไม่สงสัยสิ่งอื่นใด เพียงแค่รับถ้วยชามา แต่ไม่มีความคิด 

จะดื่ม ดูเหมือนไม่กระหายแต่อย่างใด

เขากินชิ้นที่สอง  มองเห็นหมิงฉางเยี่ยนมองดูเขาตาไม่กะพริบ  

กระนั้นถาม “ท่านมองข้าทำไม”

หมิงฉางเยี่ยนยิ้มพลางกล่าว “เห็นเจ้าน่ามอง”

หวยอวี๋กลืนขนมดอกกุ้ยฮวาลงไป ยกถ้วยชาขึ้นไปยังริมปาก

หมิงฉางเยี่ยนหัวใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่ม แลเห็นเขายกถ้วยแตะริมฝีปาก 

ขณะขาดอีกจังหวะเดียว หวยอวี๋หยุดชะงัก วางถ้วยลงอีก

“ท่านยังคิดจะไปหัวถิง?”

หมิงฉางเยี่ยนใจร้อนดั่งไฟสุม เวลานี้ฝ่ายตรงข้ามถามอะไร เขาคง 

ต้องตอบไปตามความคิดของเขา

“ไม่ไปแล้ว ๆ! ข้ารับรองว่าไม่ไป! จะเชื่อฟังเจ้าทุกอย่าง!”

หวยอวี๋เอ่ยปาก “ไม่ไปดีที่สุด เพียงแต่ท่านเองก็อย่าเล่นแง่อะไร”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “มิกล้า  ๆ ข้าไหนเลยจะเล่นแง่อะไร บอกว่า 

ไม่ไปก็ไม่ไป เจ้าวางใจ”

หวยอวี๋เหลือบมองเขาอีกแวบหนึ่ง ไม่เชื่อว่าเขาจะล้มเลิกง่ายดาย 

เพียงนี้ กล่าว “เป็นความจริง?”

หมิงฉางเยี่ยนร้อนใจจะตายอยู่แล้ว “จริง  ๆ! ข้าสาบาน! ถ้าหาก 

เป็นเท็จ เจ้าอยากทำอย่างไรก็ตามใจเจ้า!”

หวยอวี๋จึงวางใจ ดื่มน้ำชาจนหมด
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หมิงฉางเยี่ยนดวงตาลุกวาว แทบจะกระโดดขึ้นมา ค่อยตบมือ 

ตะโกน ‘หวยอวี๋น้อย! รู้สึกเช่นไร! เจ้าหลงกลแล้ว!’

แต่ยามนี้ เขาเพียงแค่ยินดีในใจ  ใบหน้ามิกล้าแสดงออกสักนิด  

ถึงอย่างไรเขาก็วางยาสลบหวยอวี๋ ต่อไปหากพบเจอกันยังต้องขอโทษ 

เจ้าตัวแสบผู้นี้ด้วยการประจบอย่างยิ่ง

ขณะปลื้มใจ จอมยุทธ์น้อยหมิงสุดเบิกบานพานโศกเศร้า

ในดวงตาหวยอวี๋พลันแผ่ประกายเยียบเย็น เขาตั้งตัวตรง หิ้ว 

อกเสื้อของหมิงฉางเยี่ยนขึ้น ลากทั้งร่างของเขาไปข้างหน้าอย่างแรง

เสียงดังเพล้งพล้าง ถ้วยชาบนโต๊ะตกลงพื้นแตกกระจาย

หมิงฉางเยี่ยนถูกเขาลากจนไม่ทันตั้งตัว ใช้ทั้งมือและเท้าเหวี่ยงไป 

บนโต๊ะ ยังไม่ทันได้อุทานออกมา วินาทีต่อมาริมฝีปากอันเย็นฉ่ำทั้งสอง 

ประกบกับริมฝีปากของตน

หมิงฉางเยี่ยนกะพริบตาคล้ายมิทันตอบสนอง 

หวยอวี๋ยื่นมือขวาออก จับคางของเขาเอาไว้ บังคับให้เขาอ้าริมฝีปาก 

ทั้งสองออก จู่  ๆ  รสหวานมันของขนมดอกกุ้ยฮวาถ่ายทอดมาจากลิ้นของ 

หวยอวีเ๋ขา้ไปในปากหมงิฉางเยีย่นพรอ้มกนักบัปลายลิน้ ซำ้ยงัมนีำ้ชาทัง้ถว้ย 

ที่ใส่ยาสลบเมื่อครู่

เขาตกตะลงึอยูเ่กอืบครึง่กา้นธปู กระทัง่หวยอวีถ๋า่ยทอดนำ้ชาทัง้หมด 

เข้าในปากของเขาจึงกลืนลงคออย่างสะลึมสะลือ ขณะแยกจากกัน ริมฝีปาก 

ยังหลงเหลือน้ำชาที่นองออกมา 

ทันใด ความตื่นตระหนก ความละอาย และหลากหลายความรู้สึก 

วิ่งพล่านไปยังหัวสมองของเขา ทำให้เขารู้สึกวิงเวียน โลหิตท่วมหัวสมอง  

ทั่วร่างประหนึ่งถูกสูบเรี่ยวแรงจนแห้งเหือด

หมิงฉางเยี่ยนทั้งตกใจและประหลาดใจ ใบหน้าแดงก่ำเอ่ย  “เจ้า  ๆ 

ข้า ๆ” อยู่เป็นนาน โอนไปเอนมาคล้ายยืนหยัดไม่อยู่ ก่อนจะสลบเหมือดไป

“...เจ้าจูบข้า!”

หวยอวี๋จูบเสร็จสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากมือที่ซ้อนด้านหลัง 

ซึ่งสั่นไหวเบา ๆ 
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เขากล่าวอย่างเฉยชา “จูบท่านนิดหน่อยจะเป็นไรไป”

เขาครุ่นคิด กล่าวเสริมอีก “ข้าได้ให้โอกาสท่านแล้ว”

จอมยุทธ์น้อยหมิงหายใจไม่ออก ร่างกายอ่อนยวบ สลบไปสมดั่ง 

ใจหวัง
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เงาบุปผากระเพื่อมไหว (สิบเอ็ด)
บทที ่ 54

การสลบนี้  ของจอมยุทธ์น้อยหมิงสลบไปสองวันเต็ม ๆ 

ในความเป็นจริง  คืนวันถัดมาเขาก็ตื่นแล้ว  หลังจากตื่นขึ้นมา  

เผชิญหน้ากับคำถามสองข้อ หนึ่งคือยังคงไม่ได้คิดว่าจะลุกขึ้นมาเผชิญหน้า 

หวยอวี๋อย่างไร ผีน้อยตนนั้นกลับมิได้อยู่ที่นี่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น! สอง 

คือเขากลับถูกเด็กน้อยคนหนึ่งจูบจนสลบ! ช่างขายหน้าโดยแท้จริง!

จอมยุทธ์น้อยหมิงมีชีวิตอยู่มายี่สิบกว่าปี  ไม่เคยพบเจอเรื่อง 

ประเภทนี้มาก่อน ในหัวสมองของเขาประหนึ่งใยป่านกระจุกหนึ่ง ตัด 

ไม่ขาด พยายามสะสางกลับยิ่งยุ่งเหยิง ทุกครั้งปลอบใจตัวเองว่าเพียงแค่ 

ถูกเด็กน้อยคนหนึ่งจูบ ทำใจเตรียมจะลุกขึ้นมา ในหัวสมองก็เริ่มฉาย 

เหตุการณ์ในตอนนั้นอีกครั้งโดยไม่รู้ตัว จากสัมผัสบนริมฝีปากไปจนถึง 

ใบหน้าของหวยอวี๋ที่เขามองเห็นในระยะใกล้อย่างยิ่ง ราวกับตราตรึงใน 

หัวสมองสลัดอย่างไรก็ไม่หลุด ทำให้เขาอยากใช้ค้อนทุบศีรษะให้ตนเอง 

สูญเสียความทรงจำ

นอนนิ่งเช่นนี้ถึงตอนกลางวัน ในที่สุดหวยอวี๋ก็ถาม “ท่านยังคิดจะ 

นอนไปถึงเมื่อไหร่”

หมิงฉางเยี่ยนได้ยินเขากล่าวเช่นนี้ จึงรู้ว่าท่าทางเสแสร้งของตนเอง 

ถูกเปิดโปงแล้ว

จึงเลิกเสแสร้งแล้วลืมตาขึ้น ลุกขึ้นนั่งบนเตียง ยามนี้หวยอวี๋นั่งอยู่ 
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ตรงขอบหน้าต่างกำลังมองไปยังด้านนอก

สายตาของจอมยุทธ์น้อยหมิงทอดลงบนมุ้งเตียงที่เบื้องหน้าตรง  ๆ   

มิกล้าไปมองดูสีหน้าของหวยอวี๋

ภายในห้องเงียบงันไร้สุ้มเสียงแผ่ขยาย

จอมยุทธ์น้อยหมิงทรมานในใจ แทบอยากจะรีบกล่าวคำพูดสอง 

ประโยคผ่อนคลายบรรยากาศเก้อเขินนี้ แต่ยามนี้กล่าวอะไรล้วนแต่ทำให้ 

บรรยากาศเก้อเขินกว่าเดิม

เขากล่าวในใจว่า ‘นี่มิอาจโทษข้า ใช่เป็นข้าจูบก่อน’

ยามนี้ปากประตูถ่ายทอดเสียงความเคลื่อนไหวมา

“พี่เยียน! พี่เยียน!”

หมิงฉางเยี่ยนตกตะลึง “เสี่ยวหลัน?”

เขาพลิกตัวลงจากเตียง เดินไปยังปากประตู หวยอวี๋เงยหน้ามองดู 

เขาแวบหนึ่ง นิ้วมือเคาะโต๊ะเล็กน้อย

หมิงฉางเยี่ยนดึงประตูออก “เสี่ยวหลัน!”

จ้าวเสี่ยวหลันหันหน้ามาจากสุดปลายเฉลียงทางเดิน กางพัดออก  

กล่าวด้วยความประหลาดใจ “พี่เยียน! ท่านอยู่ที่นี่ดังคาด!”

หมิงฉางเยี่ยนยิ้มพลางกล่าว “เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าอยู่ที่นี่”

จ้าวเสี่ยวหลันรีบวิ่งมา “พี่ชายหวยอวี๋มิได้กลับตำหนักเก้าสิบเก้า  

เดิมทีข้าไปหาท่านที่นั่น แต่เขาก็มิได้กลับไป ท่านเองก็ต้องไม่อยู่แน่นอน  

ดูเหมือนพี่ชายหวยอวี๋ไม่อยู่ที่ตำหนักเก้าสิบเก้าก็อยู่ที่โรงเตี๊ยมระดับที่หนึ่ง 

โรงเตี๊ยมระดับที่หนึ่งของที่นี่มีแค่สิบกว่าแห่ง สอบถามไปเรื่อย  ๆ  ก็รู้แล้ว  

เมื่อครู่ข้ามองเห็นพี่ชายหวยอวี๋อยู่ตรงหน้าต่างจากด้านล่างก็เลยคิดว่า 

ท่านเองอาจจะอยู่ที่นี่ กระนั้นขึ้นมาลองดูสักหน่อย ผลสุดท้ายเพิ่งเรียกชื่อ 

สองครั้งก็มองเห็นท่านแล้ว!”

หมิงฉางเยี่ยนหัวเราะฮ่า  ๆ ดูเหมือนหวยอวี๋เองก็มองเห็นจ้าวเสี่ยว- 

หลันที่ชั้นล่าง คำนวณเวลาเรียกเขาขึ้นมาอย่างแม่นยำ

จ้าวเสี่ยวหลันกล่าว “พี่ชายหวยอวี๋อยู่ไหม”

หมิงฉางเยี่ยนเปิดประตูให้เขา “มาได้จังหวะพอดี เขาเองก็อยู่”
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จ้าวเสี่ยวหลันก้าวเข้ามา พกพารัศมีแห่งความร่าเริงไร้เดียงสา  

ทำลายบรรยากาศเดิมในห้องให้มลายไป

“พี่ชายหวยอวี๋!”

ครั้งนี้แม้กระทั่งหวยอวี๋ก็ส่งสายตาให้เขา อีกทั้งพยักหน้าอย่าง 

ไม่เคยทำมาก่อน

หมิงฉางเยี่ยนถาม “เจ้าหาข้าไปทั่วทำไม”

จ้าวเสี่ยวหลันดื่มชาหนึ่งถ้วย กล่าว “อีกช่วงหนึ่ง ข้าจะไปดูงาน 

ดอกไม้ไฟที่หัวถิง พี่เยียนรู้จักงานดอกไม้ไฟไหม”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “นั่นคืออะไร”

จ้าวเสี่ยวหลัน “คือสิ่งที่สวยงามอย่างยิ่ง! ไม่เป็นรองงานเลี้ยงชม 

บุปผา หลัก  ๆ  คือดอกไม้ไฟของหัวถิงสวยงามอย่างยิ่ง หนึ่งปีมีครั้งเดียว  

จัดขึ้นเดือนห้า พลาดแล้วคงต้องรอปีหน้าเลย!”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “เช่นนั้นก็รอไปดูปีหน้าแล้วกัน!”

จ้าวเสี่ยวหลัน “ตะ...แต่ว่าข้าอยากดูปีนี้”

หมิงฉางเยี่ยนเลิกหัวคิ้ว “บอกมาตามจริง”

จ้าวเสี่ยวหลันมองดูหวยอวี๋แวบหนึ่ง พลันดึงชายเสื้อของหมิงฉาง- 

เยี่ยนเอาไว้ ลอบดึงเขาไปด้านข้าง

“แม่นางหลีหลีเองก็จะไปงานดอกไม้ไฟ ข้าอยากไปดูนางสักหน่อย”

จอมยุทธ์น้อยหมิงจึงกระจ่างแจ้งโดยพลัน แม่นางหลีหลีสาวงาม 

อันดับหนึ่งในใต้หล้าผู้นี้คือผู้มีชื่อเสียงในยุทธภพ ในวัยสิบห้าปี โด่งดัง 

ทั่วหล้าเพราะเต้นระบำ  นกยูงร่อนสู่บูรพา สำนักใหญ่แห่งใดจัดงาน หรือ 

ว่ามีเทศกาลพื้นบ้านอะไรมักชอบเชิญนางมา แม้ไม่เต้นระบำ แค่นั่งอยู่ที่ 

ตรงนั้นเฉย ๆ ก็งดงามยิ่ง

หมิงฉางเยี่ยนยิ้มพลางกล่าว “เจ้ายังไม่ตัดใจอีกหรือ”

“เรือ่งคราวกอ่นนัน้ ขา้ยงัมไิดข้อโทษเลย! ขา้ตอ้งพบหนา้นางสกัครัง้ 

เพื่อกล่าวขอโทษนาง”

หมิงฉางเยี่ยนลูบจมูก มองดูหวยอวี๋ด้วยความร้อนตัวแวบหนึ่ง  

คิดไม่ถึงว่าสิ่งที่เขาแย่งชิงมาหลายวันแต่ไม่ได้มากลับมาหาถึงที่เอง กล่าว  
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“ตกลง เช่นนั้นข้าจะไปเป็นเพื่อนเจ้า เจ้าติดค้างน้ำใจข้าอีกแล้ว”

กล่าวถึงตรงนี้ จ้าวเสี่ยวหลันยังกล่าวด้วยความตื่นเต้นอีก “ใช่แล้ว!  

พี่เยียน คืนนั้นท่านไปหอนางโลม ภายหลัง...พี่ชายหวยอวี๋ว่าอย่างไรบ้าง”

คืนวันนั้นจ้าวเสี่ยวหลันดื่มจนเมาและถูกจู้หรงพาตัวไป ขณะตื่น 

ขึ้นมาปวดศีรษะแทบแตก จำอะไรไม่ได้เลย ย่อมไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้ว 

หมิงฉางเยี่ยนไปที่ใดแล้ว แต่ขณะนี้เห็นคนทั้งสองอยู่ด้วยกัน ไม่นาน 

จ้าวเสี่ยวหลันก็เดาออกว่าคืนนั้นหมิงฉางเยี่ยนต้องพบเจอหวยอวี๋เป็นแน่

เขาพาหมิงฉางเยี่ยนไปหอนางโลม เดิมทีร้อนตัวยิ่งนัก ถูกหวยอวี๋ 

จับได้ก็ยิ่งร้อนตัว

เพียงแต่เห็นว่าตนมิได้ถูกคาดโทษแต่อย่างใด  ความรู้สึกละอาย 

ในใจของจ้าวเสี่ยวหลันก็เบาบางลงไม่น้อยแล้ว

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “ไม่ได้ว่าอะไร เรื่องของผู้ใหญ่เด็กน้อยอย่างเจ้า 

ถามมากเพียงนี้ไปทำไม”

ยามนี้หวยอวี๋วางถ้วยน้ำลง เอ่ยปาก “หากท่านไปหัวถิง ข้าต้องตาม 

ท่านไป”

หมิงฉางเยี่ยนตกตะลึงเล็กน้อย “เจ้าไม่ไปมิใช่หรือ”

หวยอวี๋ “หึ”

หมิงฉางเยี่ยนถูกทำให้อึ้ง ยิ้มพลางกล่าว “ก็ได้ เช่นนั้นครั้งนี้ตกลง 

กันแล้ว นี่เจ้าจะไปเอง ภายหลังห้ามคิดบัญชีข้า”

หวยอวี๋มิได้กล่าวอะไรอีก สั่งอาหารกลางวันมา หลังกินเสร็จ หมิง- 

ฉางเยี่ยนเปลี่ยนชุดใหม่ ตระเตรียมสัมภาระ อารมณ์ดีอย่างยิ่ง

เดิมทีหมิงฉางเยี่ยนคิดว่า มีเพียงหวยอวี๋ เขา และจ้าวเสี่ยวหลัน 

สามคน ใครจะไปรู้ว่าขณะจะออกเดินทาง จ้าวเสี่ยวหลันยังพาจู้หรงมาด้วย

จอมยุทธ์น้อยหมิงประสานมืออย่างขอไปทีนับว่าทักทายแล้ว สี่คน 

ควบม้าสี่ตัว เดินทางอย่างเร่งร้อน เจ็ดวันให้หลังก็รุดไปถึงหัวถิง

จ้าวเสี่ยวหลันผู้นี้ขี่ม้ามิได้ดีมากนัก อีกทั้งเขาถูกเลี้ยงดูมาอย่าง 

ตามใจ ซ้ำยังเล่นแง่เก่งอย่างยิ่ง  ขี่ม้าไม่ไหวแล้วก็หนีไปแอบอู้บนม้า 

ของจู้หรงครู่หนึ่ง ระหว่างทางมิใช่ปวดขาก็ปวดก้น สร้างความวุ่นวาย 



สัตบุรุษผู้แช่มช้อย เล่ม 2

30

ไมห่ยดุหยอ่น หลงัจากถงึหวัถงิกห็าโรงเตีย๊มอนัดบัทีห่นึง่ทนัที เขาจองเพยีง 

สามห้อง

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “ช้าก่อน สามห้อง? เสี่ยวหลัน เจ้าและสหาย 

นอนห้องเดียวกันหรือ”

จ้าวเสี่ยวหลันกล่าวด้วยความประหลาดใจ “หามิได้ เป็นข้าห้องหนึ่ง  

พี่จู้ห้องหนึ่ง ท่านกับพี่ชายหวยอวี๋ห้องหนึ่ง”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “เพราะเหตุใดข้าต้องนอนห้องเดียวกับเขา”

จ้าวเสี่ยวหลันประหลาดใจอย่างยิ่ง มองดูหมิงฉางเยี่ยนและหวยอวี๋ 

ตกตะลึงเนิ่นนาน  จอมยุทธ์น้อยหมิงถูกสายตาของจ้าวเสี่ยวหลันจ้อง 

จนอึดอัดอย่างยิ่ง ในที่สุดจ้าวเสี่ยวหลันหันกายไปกล่าวกับเถ้าแก่ “เอา 

สี่ห้อง”

หมิงฉางเยี่ยนรอเขาจองห้องเสร็จ มิได้รู้สึกสบายใจแต่อย่างใด  

โดยเฉพาะขณะเปิดประตูเข้าห้อง มิได้พูดคุยกับหวยอวี๋สักประโยคเดียว  

ความไม่สบายใจถึงขีดสุดแล้ว

หลังจ้าวเสี่ยวหลันแยกพวกเขาทั้งสองออก ได้ข้อสรุปกับจู้หรง  

“พี่เยียนกับพี่ชายหวยอวี๋คล้ายทะเลาะกันแล้ว ในหนังสือของจอมยุทธ์น้อย 

หมิงบอกว่า โดยทั่วไปเวลาเช่นนี้ ให้ฝ่ายตรงข้ามจัดการเองจะดีที่สุด  

คนนอกอยา่งพวกเราสอดมอืไมไ่ด”้ หยดุชะงกัครูห่นึง่ รูส้กึวา่การทะเลาะกนั 

ของพวกเขาอาจเป็นเพราะตนเองพาพี่เยียนไปหอนางโลม จึงนิ่งงันชั่วขณะ

ยามบ่าย ขณะหมิงฉางเยี่ยนลงชั้นล่าง จ้าวเสี่ยวหลันนั่งอยู่ด้านหลัง 

ห้องส่วนตัวที่ชั้นสอง กวักมือให้เขาผ่านม่านมุกชั้นหนึ่ง

หมิงฉางเยี่ยนเดินไป เห็นเขานั่งอยู่ด้านใน หวยอวี๋นั่งอยู่อีกด้าน 

หนึ่ง

จ้าวเสี่ยวหลันกล่าว “พี่เยียน ลงมาพอดี พวกเรากำลังเตรียมฟัง 

การเล่านิทาน”

หมิงฉางเยี่ยนก้าวเข้าประตูอย่างจงใจให้เป็นธรรมชาติที่สุด หา 

ตำแหน่งที่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับหวยอวี๋แล้วนั่งลง “ฟังการเล่านิทานอะไร”

จ้าวเสี่ยวหลัน “ผู้เล่าเรื่องคือเหล่าฉิน วัดเสี่ยวหานเชิญมา!”
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หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “เหล่าฉิน?”

จ้าวเสี่ยวหลันเอ่ยปาก  “อ้อ!  พี่เยียน  ท่านไม่รู้จัก  คนผู้นี้คือ 

นักเล่าเรื่องที่มีชื่อเสียงมากในยุทธภพ แต่ข้าไม่ชื่นชมเขายิ่งนัก ประเดี๋ยว 

ขณะเขาเล่านิทาน ข้าจะโห่ใส่เขา”

หมิงฉางเยี่ยนยิ้มพลางกล่าว “เสี่ยวหลัน เจ้ามันเด็กจริง ๆ”

หมิงฉางเยี่ยนกลับรู้ว่าเพราะเหตุใดจ้าวเสี่ยวหลันจึงเกลียดเหล่าฉิน 

มิใช่อื่นใด เหล่าฉินผู้นี้ขึ้นชื่อว่าแค้นหมิงฉางเยี่ยนวิญญูชนแห่งห้วงคำนึง 

ที่สุด ตอนแรกหมิงฉางเยี่ยนตายที่แม่น้ำเยียนปัว ยังไม่ผ่านวันที่เจ็ด 

ของการจากไป หนึ่งวันมีสิบสองชั่วยาม เหล่าฉินผู้นี้แทบใช้เวลาสิบสาม 

ชั่วยามในการแต่งเรื่องของเขาอยู่ที่หอชมทะเลสาบ ส่วนใหญ่คือเรื่องชู้สาว 

มากมาย อาทิ วิญญูชนแห่งห้วงคำนึงกับแม่นางคนโน้นแม่นางคนนี้ ใน 

นั้นยังสอดแทรกพฤติกรรมข่มขืนชิงทรัพย์ให้ตัวเขา คำพูดบัดซบทนฟัง 

ไม่ได้อย่างยิ่ง

จอมยุทธ์น้อยหมิงได้ยินนานเข้าก็รู้ว่าเหล่าฉินมีเพียงไม้นี้ซ้ำไปซ้ำมา 

อีกทั้งนำมาเล่าเป็นประจำ ชวนให้ผู้คนเกลียดยิ่งนัก

เขาเพ่งตามองดู โรงเตี๊ยมแห่งนี้สร้างได้เป็นเอกลักษณ์ ยึดถือเรือน 

สี่ประสานของเมืองหลวงเป็นพื้นฐาน สร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม ตรงกลางมี 

อัฒจันทร์แห่งหนึ่ง โดยรอบอัฒจันทร์ขุดสระบัวสระหนึ่ง สามด้านมีน้ำ 

โอบล้อม อีกด้านหนึ่งติดกำแพง อัฒจันทร์ตั้งอยู่กึ่งกลางสระบัว นักร้อง 

นักแสดงไปจนถึงนักเล่านิทานล้วนเดินออกมาจากในกำแพงที่ด้านหลัง  

กำแพงนั้นทะลุผ่านเรือนด้านหลังเล็ก  ๆ  หลังหนึ่ง เหล่านักร้องนักแสดง 

ล้วนอยู่ที่นั่น

ด้านล่างอัฒจันทร์เต็มไปด้วยแขกเหรื่อ บนอัฒจันทร์นั่งเต็มไปด้วย 

บรรดานายท่าน ในนั้นมีขายแป้งทอดและปาท่องโก๋ เมล็ดแตงและขนม  

พ่อค้าหาบเร่เดินไปเดินมาอยู่ในนั้น  การเล่านิทานยังไม่เริ่ม  รอบด้าน 

ก็อึกทึกครึกโครม พูดคุยกันต้องเอ่ยปากระยะใกล้จึงได้ยิน

ขณะหมิงฉางเยี่ยนมา จ้าวเสี่ยวหลันแทะเมล็ดแตงไปไม่น้อยแล้ว

บนโต๊ะกองไปด้วยเปลือกเมล็ดแตงจำนวนหนึ่ง ไม่ถึงครู่หนึ่งก็มี 
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สาวใช้สวมเสื้อยาวสีแดงนางหนึ่งขึ้นมา หวีผมเกล้ามวยสองข้าง ใบหน้า 

รูปไข่แดงเรื่อ จัดเก็บโต๊ะให้จ้าวเสี่ยวหลัน

หมิงฉางเยี่ยนแกะเปลือกถั่วลิสงอย่างใจลอย หางตาเหลือบมองไป 

ยังหวยอวี๋ ไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไร คิดอะไร สีหน้าเย็นชาโดยแท้ ชวนให้ 

บังเกิดความหวาดกลัวในใจ จอมยุทธ์น้อยหมิงไม่กลัวเขา มิเพียงไม่กลัว  

ขณะนี้ยังคิดหาโอกาสพูดคุยกับเขา

หลายวันก่อน แม้คนทั้งสองเดินทางร่วมกัน แต่หวยอวี๋ไม่พูดกับ 

เขาแมแ้ตป่ระโยคเดยีว คลา้ยเขาลว่งเกนิหวยอวีก๋ไ็มป่าน จอมยทุธน์อ้ยหมงิ 

พูดคุยหลายครั้งหลายหน ถึงขั้นสามารถหาเรื่องได้ ล้วนถูกฝ่ายตรงข้าม 

ผลักไสไปอย่างไม่ไยดี แม้นิสัยของเขาดีเพียงใด แต่ถูกการเมินเฉยเหล่านี้ 

ก็ไม่สบายใจนัก

หมิงฉางเยี่ยนคร่ำครวญในใจ ลอบกล่าวว่า ‘เป็นเขาจูบข้าชัด ๆ ข้า 

ล้วนไม่รู้สึกอย่างไร เขาน่ะตัวดี ทำนิสัยคุณหนูก่อน เหมือนข้าลวนลาม 

เขา!’

เมื่อลองคิดดู ก็ยอมรับความผิดด้วยความกระตือรือร้นอย่างยิ่ง  

‘วางยาสลบเขาเป็นความ แต่ไม่ดีก็มิอาจโกรธข้านานเพียงนี้ ข้าถูกเขาจูบ 

แล้ว เขายังจะคิดอะไรอีก!’

คิดไปคิดมา ยิ่งคิดยิ่งไม่พอใจ

จอมยุทธ์น้อยหมิงแกะถั่วลิสงอย่างจริงจัง ตนเองไม่ได้กินสักเม็ด  

ถั่วลิสงบนโต๊ะกลับกองกันจนสูงเท่าเขาไท่ซาน

ผ่านไปหนึ่งเค่อ บนเวทีมีคนชราหลังงอผู้หนึ่งเดินออกมา กระชาก 

เสียงรายงานการแสดง ฟังจากคำพูดของเขา วันนี้ร้องละคร เล่านิทาน 

ทีหลัง

คนชรารายงานว่าการแสดงนี้ชื่อว่า หยวนเฮ่าซื่อโกรธงอนจอมยุทธ์ 

น้อย

ฟังเพียงชื่อก็รู้ว่าเป็นเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับความรัก จอมยุทธ์น้อย 

หมิงชอบที่สุด

ยามนี้จู้หรงเลิกม่านมุก ค้อมตัวเดินเข้ามา
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จ้าวเสี่ยวหลันกล่าว “ยังดีที่ท่านมาทัน หากสายไปสักนิดก็ไม่ทันดู 

การแสดงแล้ว!”

จู้หรงแย้มยิ้มเล็กน้อย นั่งลงข้างกายเขา

บนเวทีเสียงดังโป้งป้าง การแสดงนี้เริ่มขึ้นแล้ว

หมิงฉางเยี่ยนมองดูการแสดงนี้ด้วยความสนใจอย่างยิ่ง ผลสุดท้าย 

ยิ่งดูยิ่งผิดปกติ ตัวเอกในการแสดงนั้นใช้ผ้าโปร่งดำปิดหน้า เอวพกดาบ 

ล้ำค่า พฤติการณ์ผดุงคุณธรรม การแต่งกายคุ้นตาอย่างยิ่ง ยามนี้เขา 

กำลังเดินเคียงคู่กับสตรีนางหนึ่ง

การแสดงนั้นร้องว่า “จอมยุทธ์น้อยรูปหล่อผู้หนึ่ง คนงามผู้หนึ่ง  

คนหนึ่งสวมชุดดำ คนหนึ่งสวมชุดแดง ต่างพร่ำพลอดบอกรักกันภายใต้ 

ดวงจันทร์ไฟสลัว!”

นักแสดงหญิงร้องว่า “สุขสำราญแสนสั้น เศร้าเปลี่ยวเหงายาวนาน!”

หมิงฉางเยี่ยนรู้สึกถึงความผิดปกติได้ราง ๆ 

ผู้บรรยายร้องอีก “ชมดูลายปักยวนยางอีกรอบ ลอบส่งเข็มผีให้ 

ผู้อื่น!”

ขนที่แผ่นหลังจอมยุทธ์น้อยหมิงลุกชัน

นักแสดงหญิงล้มอยู่ในอ้อมอกจอมยุทธ์น้อยผู้นั้น ร้องอย่างเย้ายวน 

ชวนหลงใหล สุ้มเสียงอ่อนละมุน “หมิงหลาง1...”

จ้าวเสี่ยวหลันลุกขึ้นในฉับพลัน “ประเสริฐ!”

เขาปรบมือตะโกน

หนึ่งเสียงเปล่งออก หมื่นเสียงคล้อยตาม

เสียงร้องประเสริฐประหนึ่งกระแสน้ำในทันใด

สีหน้าของหมิงฉางเยี่ยนร้อนตัวโดยแท้จริง เขาลอบมองดูหวยอวี๋ 

แวบหนึ่ง ฝ่ายตรงข้ามไม่มีสีหน้าอะไร

การแสดงนี้ร้องด้วยเรื่องราวของวิญญูชนแห่งห้วงคำนึงพัวพันกับ 

สตรีในยุทธภพจำนวนมาก เขาสร้างชื่อในวัยเยาว์ สาวงามในยุทธภพที่รู้จัก 

1 郎 หลาง คือคำที่สตรีใช้เรียกสามีในสมัยโบราณ
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มีนับไม่ถ้วน แต่ล้วนเป็นการคบหากันเพียงผิวเผิน อีกทั้งพบหน้าครั้งหนึ่ง 

มีโอกาสพบหน้าครั้งที่สองน้อยยิ่งนัก พูดคุยกันรวมแล้วไม่ถึงสี่ประโยค  

แต่วีรบุรุษกับสาวงามล้วนเป็นเรื่องราวของนิยายที่ประชาชนส่วนใหญ่ชอบ 

อ่านที่สุดตลอดกาล วิญญูชนแห่งห้วงคำนึงผู้เป็นอันดับหนึ่งในใต้หล้า  

สง่างามเหนือผู้คน ไร้ซึ่งความละอายจนได้รับความเลื่อมใสศรัทธาอย่าง 

ไร้สมองจากชาวบ้านร้านตลาดจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ เรื่องแต่งหลากหลาย 

ที่เผยแพร่ออกมากับมโนภาพต่อความรู้สึกและการใช้ชีวิตของเขามีมาก 

ดุจขนวัว

ซิ่วหลิงหลงไม่มีทางปล่อยโอกาสทำเงินได้นี้ไปอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่ 

เขาสร้างชื่อเป็นต้นมา ละครเหล่านี้ก็มีมาไม่ขาดสาย หมิงฉางเยี่ยนหันหน้า 

มองด ู มองเหน็ปากประตโูรงเตีย๊มแขวนธงของหอหลงิหลงดงัคาด “โรงเตีย๊ม 

อันดับที่หนึ่งนี้คือกิจการของซิ่วหลิงหลง”

หากเป็นเมื่อก่อน มองเห็นละครนี้เขายังรู้สึกภาคภูมิใจนอกเหนือ 

ไปจากชื่อเสียง ถึงอย่างไรใครบ้างไม่ชอบความรู้สึกถูกสาวงามจำนวนมาก 

รุมล้อม แต่ยามนี้จอมยุทธ์น้อยหมิงไม่รู้เป็นอย่างไร รู้สึกเพียงเหมือน 

นั่งอยู่บนปลายเข็ม อึดอัดไปทั่วร่าง

จ้าวเสี่ยวหลันไม่รู้สึกถึงความผิดปกติของหมิงฉางเยี่ยนเลย  เขา 

มองดูด้วยความสนุกอย่างยิ่ง หลังนั่งลง ความสนใจยังไม่ลดน้อยลง  

จับหมิงฉางเยี่ยนพลางกล่าว “พี่เยียน สนุกกระมัง! ข้ารู้ว่าวันนี้จะมีการ 

แสดงนี้จึงพาพวกท่านมาดู!”

“สมเป็นจอมยุทธ์น้อยหมิงจริง  ๆ! ในปีนั้นมิเพียงหญิงสาวนางนี้  

ขอเพียงเขาไปที่ใด ทำเรื่องอะไร ใครบ้างไม่ชอบเขา! สตรีนางนั้นที่เป็น 

นายอำเภอเมืองหลินอันของพวกเรา หลงใหลจอมยุทธ์น้อยหมิงหัวปัก- 

หัวปํา! นางมองดูจากไกล ๆ แวบเดียว ชาตินี้ก็จะแต่งกับเขาเพียงผู้เดียว!”

กล่าวจบ ยังกล่าวด้วยความเลื่อมใสอย่างยิ่ง “ถึงอย่างไรเขาก็คือ 

อันดับหนึ่งในใต้หล้า มาถึงขั้นนี้ได้ไม่ธรรมดายิ่งนัก ข้าเลื่อมใสจริง  ๆ!  

ต่อไปข้าเองก็จะกลายเป็นจอมยุทธ์ที่ร้ายกาจเหมือนจอมยุทธ์น้อยหมิง!”

บนหน้าจู้หรงประดับด้วยรอยยิ้มจอมปลอมอย่างยิ่งในสายตาหมิง- 
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ฉางเยี่ยน กล่าว “ข้าได้ยินว่าเขาไม่เคยเปิดเผยหน้าตา ดูเหมือนต้องเป็น 

งานฝีมือของผ้าโปร่งดำนั้นประณีตไร้เทียบเทียม จึงทำให้คนหลงใหลจน 

หัวปักหัวปําได้”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “ไม่มีเรื่องเช่นนี้เด็ดขาด!”

ครานี้เขานั่งใกล้กับหวยอวี๋อยู่บ้าง ถั่วลิสงที่แกะเมื่อครู่ถูกเขาผลัก 

ไปเบื้องหน้าหวยอวี๋ “ซิ่วหลิงหลงแต่งเรื่องส่งเดช เจ้าอย่าไปเชื่อ”

หวยอวี๋กล่าวเสียงเย็นชา “เกี่ยวอะไรกับข้า”

ในที่สุดหมิงฉางเยี่ยนก็คุยกับเขาได้แล้ว รีบกล่าว “ได้  ๆ  ๆ  ๆ ไม่ 

เกี่ยวกับเจ้า เกี่ยวกับข้า เพียงแต่ข้าไม่เคยทำเรื่องราวเหล่านี้จริง  ๆ ข้า 

สาบาน!”

ดูเหมือนเขายังเคยชมละครที่เกี่ยวกับเขาเหล่านี้ของซิ่วหลิงหลงว่า 

แต่งได้ยอดเยี่ยม แต่บัดนี้เขาคิดเพียงขุดหลุมหลุมหนึ่งแล้วกระโดดลงไป  

ฝังตนเองไว้ในดินไม่ออกมาอีก

หวยอวี๋กินถั่วลิสงเม็ดหนึ่ง มิได้กล่าวคำ แต่สีหน้าดูไม่ดีอย่างมาก

ดีที่เวลาของละครนี้ไม่นาน ผ่านไปไม่นานเท่าไหร่ คนชราที่รายงาน 

การแสดงก่อนหน้าก็ขึ้นมาอีกแล้ว

หลังเขาถอยไป เหล่าฉินเดินมาอย่างเอ้อระเหยลอยชาย

หมิงฉางเยี่ยนเห็นเขา อดมิได้ที่จะหัวเราะพรวดหนึ่งเสียง

เหล่าฉินสวมเสื้อผ้าสีเทา ไว้เคราแพะ เคาะไม้ปลุกสติ กล่าวเสียง 

กังวาน “ทุกท่าน วันนี้เรื่องที่ข้าจะเล่าคือเรื่องการอภิเษกขององค์หญิงหานจ ู

แห่งราชวงศ์ก่อน!”

หมิงฉางเยี่ยนหยุดชะงัก จากนั้นคืนสู่ความเป็นปกติ

การอภิเษกขององค์หญิงหานจูคือเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของราชวงศ์ 

ก่อน

ในปีนั้น  จักรพรรดิราชวงศ์ก่อนไร้สามารถ  หลายแคว้นในเก้า 

มณฑลต่างจับจ้อง  วางแผนก่อกบฏล่วงหน้า  พระองค์จึงแต่งตั้งบุตรี 

ของอัครมหาเสนาบดีฉินเป็นองค์หญิงหานจู ส่งไปอภิเษกที่แคว้นต้าเย่ว์  

จากนั้นยังส่งสตรีคนอื่นไปแต่ละแคว้น แต่ในบรรดาสตรีเหล่านั้น มีเพียง 
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เรื่องขององค์หญิงหานจูเผยแพร่กว้างขวางที่สุด

ในนั้นก็ตำนานของนางมีมากอย่างยิ่ง

เหล่าฉินลูบเครา กล่าว “บุตรีของอัครมหาเสนาบดีฉินนามว่าฉินเจิน  

นิสัยเย็นชา เย่อหยิ่งทะนง ไม่เคยพูดคุยกับคนรอบข้างแม้สักครึ่งประโยค  

เปรียบเหมือนเกล็ดน้ำค้างและหิมะ ชวนให้รู้สึกหนาวใจ”

จ้าวเสี่ยวหลันฟังจบ กล่าว “องค์หญิงหานจูเย็นชาเช่นนี้จริงหรือ”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “เจ้าคิดว่าอย่างไรเล่า”

จ้าวเสี่ยวหลันกล่าว “ข้าเคยได้ยินคนกล่าวถึงนาง ร่ำลือว่านาง 

เชี่ยวชาญพิณ หมาก หนังสือ และวาดรูป เลิศล้ำทั้งบุ๋นและบู๊ เป็น 

อัจฉริยบุคคล น่าเสียดายเพียง...”

เหล่าฉินเคาะไม้ปลุกสติ กล่าว “เสียดายเพียงเป็นสตรี! แม้ว่า 

ฉินเจินจะเลิศล้ำเพียงใด สุดท้ายยังคงหนีไม่พ้นแผนการของราชสำนัก  

ตกเป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนระหว่างแคว้น”

หมิงฉางเยี่ยนแค่นเสียงอย่างเย็นชาหนึ่งเสียง

ใต้อัฒจันทร์ คนผู้หนึ่งกล่าว “ข้ารู้!”

คนโดยรอบถาม “เจ้ารู้อะไร!”

คนผู้นั้น “นางชักประกาศิตปุถุชนออกมา!”


