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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

กันยายน 2563



คำนำผู้แปล

	 สวัสดีครับนักอ่านทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายเรื่องใหม่  

กับนักเขียนที่ยังไม่เคยมีผลงานตีพิมพ์ในไทยมาก่อน เพราะฉะนั้นผมจะ 

ขอเล่าเรื่องย่อของนิยายเรื่องนี้ให้ฟังกันครับ

	 สำหรับนิยายเรื่องนี้ เรียกได้ว่าเป็นนิยายที่เอาใจแฟน  ๆ  อย่างเต็มที่ 

เนื้อหาจะค่อนข้างเบา  แต่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก  ฉากหวานแบบ 

จัดเต็ม กับปมปริศนาที่รอการพิสูจน์ ใครที่ชอบพระนายตัวแทบติดกัน 

ตลอดเวลา พระเอกแสนเย็นชากับนายเอกจอมตื๊อ รับรองว่าต้องถูกใจ 

อย่างแน่นอน

	 เริ่มต้นจากหมิงฉางเยี่ยนจอมยุทธ์อันดับหนึ่งในยุทธภพถูกสำนัก 

ต่าง  ๆ  ไล่ล่า ทว่าเกิดพลาดท่าพลัดตกลงในแม่น้ำเยียนปัว ต่อมาผู้คน 

คิดว่าเขาตายแล้ว แต่ความจริงเขาเพียงแค่สูญสิ้นวรยุทธ์ เป็นเหตุให้ต้อง 

ไปหาของวิเศษที่จะช่วยฟื้นฟูวรยุทธ์ ซึ่งมีชื่อว่า  “หญ้าเทพเซียน” แต่ 

หญ้าเทพเซียนนั้นถูกเก็บรักษาอยู่ในวังหลวง การที่เข้าจะวังหลวงได้มีเพียง 

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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หมิงฉางเยี่ยน  ไม่มีชื่อทางการ1 รูปลักษณ์ภายนอกดูดี ใบหน้า 

คมคาย ฝีมือก็ร้ายกาจ

นามเดิมของเขาเป็นภาษาของแคว้นต้าเย่ว์ซึ่งยาวเหยียดและซับซ้อน 

ยากจะเข้าใจ เรียกแล้วขัดปาก เมื่อถึงจงหยวนแล้ว มีคนเรียกเขาว่า 

จอมยุทธ์น้อยหมิง มีคนเรียกเขาว่าพี่หมิง มีคนเรียกเขาว่าวิญญูชนแห่ง 

ห้วงคำนึง นานวันเข้า แม้แต่ตัวเขาเองก็ยังลืมเลือนนามเดิมของตนจนสิ้น

ฆ่าคนวางเพลิง...ข่มขืนชิงทรัพย์...ชั่วชีวิตนี้หมิงฉางเยี่ยนย่อมไม่เคย 

กระทำเรื่องเหล่านี้ 

เรื่องความสง่างามเย้ายวนของเขามีนับไม่ถ้วน เรื่องประหลาดซึ่งเป็น 

เอกลักษณ์ก็มีนับไม่ถ้วนเช่นกัน

หลังจอมยุทธ์น้อยหมิงได้รับประกาศิตปุถุชนเกือบสิบปี พรสวรรค์ 

เลิศล้ำ วรยุทธ์บรรลุถึงขั้นยอดเยี่ยม ในใต้หล้ายากพบพานคู่ต่อสู้ เป็น 

อันดับหนึ่งสมคำร่ำลือ

ไม่ว่ายุทธภพจงหยวนหรือว่ายอดฝีมือแดนตะวันตก ได้ยินคำว่า 

1 字 หรือ  表字 ชื่อทางการ คือชื่อที่บุพการีหรืออาจารย์จะตั้งให้แก่ชายหนุ่มที่มีอายุครบ  

20 ปีบริบูรณ์ และสำหรับหญิงสาวเมื่อมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์หรือเมื่อเข้าพิธีแต่งงาน เพื่อเป็นชื่อ 

สุภาพ แสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่ในยุคสมัยจีนโบราณ

เกริ่นนำ
บทที่ 1
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วิญญูชนเป็นต้องขวัญผวา มิกล้ารุกล้ำกล้ำกรายโดยเด็ดขาด เนื่องเพราะ 

ยุทธภพสงบเกินไป ไร้การแก่งแย่ง ผู้คนใช้ชีวิตสุขสบายเกินไป เห็น 

จอมยุทธ์น้อยหมิงบัญชาการใต้หล้าด้วยวัยเยาว์ จึงหาเหตุผลมาหาเรื่อง 

จอมยุทธ์น้อยหมิง

ในวันที่ยี่สิบเก้าเดือนห้านั้นเอง เขาถูกกลุ่มคนกล่าวหาว่ากระทำ 

ความชั่วอักโข กระทำแต่เรื่องเลวทรามต่ำช้า สังหารวีรบุรุษผู้กล้าท่านหนึ่ง 

ในยุทธภพซึ่งใครเห็นเป็นต้องรัก บุปผาพานพบยังต้องแย้มบาน ไม่มีผู้ใด 

ไม่ยกย่อง ไม่มีผู้ใดไม่เคารพ เรื่องนี้ทำให้สวรรค์พิโรธ ผู้คนเคียดแค้น  

หากปล่อยให้บารมีของเขาสูงขึ้นไปอีก วรยุทธ์แข็งแกร่งขึ้นไปอีก ก็ยาก 

ที่จะดับเพลิงโทสะของยุทธภพได้

หมิงฉางเยี่ยน วิญญูชนอันดับหนึ่งในใต้หล้ากลายเป็นปีศาจร้าย 

แห่งห้วงคำนึงภายในชั่วข้ามคืน ถูกสำนักทั้งหลายร่วมมือกันปราบปราม 

ที่แม่น้ำเยียนปัว

หากกล่าวถึงฝีมือ เขายืนอยู่บนยอดเขาไร้พ่าย

หากกล่าวถึงความคิด เขาไม่รู้เรื่องราวใด ๆ เลย

ด้วยเหตุนี้ จอมยุทธ์น้อยหมิงจึงมิได้ถูกคนของแต่ละสำนักสังหาร  

หากมิรู้ว่าถูกคนต่ำช้าไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนใดวางแผนลอบทำร้าย  ตนเอง 

ยังไม่ทันยืนนิ่งก็กลิ้งลงสู่แม่น้ำเยียนปัวท่ามกลางความวุ่นวาย

หมิงฉางเยี่ยน ปีศาจตนใหม่จึงตายไปประดุจฉากหนึ่งในนิยาย 

อย่างนั้นเอง

คลืน่ใหญร่ะลอกหนึง่ของแมน่ำ้เยยีนปวัพดัพารา่งของเขาไป เจา้สำนกั 

ของสำนักทั้งหลายมองหน้ากันไปมา เจ้ามองข้า ข้ามองเจ้าแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย  

แล้วจึงโบกมือกล่าวด้วยความมั่นใจ “ตายแล้ว! ตายสนิท!”

หมิงฉางเยี่ยนที่ตายสนิทลุกขึ้นมาตั้งป้ายให้ตัวเอง

คลื่นของแม่น้ำเยียนปัวพัดพาเอาชีวิตเขาไปครึ่งหนึ่งแล้ว ดีที่ 

จอมยทุธน์อ้ยหมงิพากเพยีรหนกัแนน่ มานะกลา้หาญมุง่หนา้ตอ่ไปทา่มกลาง 

กระแสน้ำไหลเชี่ยว ดำผุดดำว่าย พาตัวเองขึ้นฝั่งรอดตายมาได้

ขึ้นฝั่งมาได้ ทั่วหล้าล้วนกล่าวว่า หมิงฉางเยี่ยนตายแล้ว เอ๊ะ! ไฉน 
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จึงตายเสียเล่า! น่าสงสารสำนักฝ่ายธรรมะเลื่องชื่ออย่างสำนักเทียนชิงที่ 

ชุบเลี้ยงปีศาจร้ายเช่นนี้มาได้!

ปีศาจร้ายหมิงฉางเยี่ยนสำลักน้ำในแม่น้ำเยียนปัวเล็กน้อย สมอง 

มีปัญหาเล็กน้อย ลืมเรื่องราวความหลังไปครึ่งหนึ่ง

ขณะเขาตั้งป้าย ได้แต่ครุ่นคิดพลางทอดถอนใจ

จอมยุทธ์น้อยหมิงจำคุณูปการของตนเองได้ จำพฤติการณ์ชั่วร้าย 

ต่าง  ๆ  ของตนเองไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ชัดว่า เขาคือจอมยุทธ์น้อย 

จอมปลอมผู้หนึ่ง

เพียงแต่เรื่องการตั้งป้าย จดจำเพียงคุณูปการก็พอ จอมยุทธ์น้อย 

หมงิสลกับนปา้ยหลมุศพอยา่งเชือ่งชา้วา่ “จอมยทุธน์อ้ยหมงิ วนัเดอืนปเีกดิ 

ไม่ทราบแน่ชัด สถานที่ไม่ทราบแน่ชัด สง่างามหล่อเหลา บุคลิกน่าเกรงขาม  

เข้าสู่สำนักเทียนชิงเดือนใดปีใด ช่วยเหลือสำนักให้เป็นสำนักอันดับหนึ่ง 

ในใต้หล้า ได้รับประกาศิตปุถุชนเดือนใดปีใด บัญชาการยุทธภพใต้หล้า...”

...

วันใดเดือนใดปีใด หลอกล่อให้คนงามน้อยเรือนร่างอรชรผู้หนึ่ง 

มายังสำนักเทียนชิงเพื่อมอบกายถวายชีวิต...

สลักถึงตรงนี้ สหายหญิงคนสนิทของจอมยุทธ์น้อยหมิงทนอ่าน 

ต่อไปไม่ได้ กล่าวขึ้นว่า “หากท่านสลักต่อไปเช่นนี้อีก ให้ป้ายหลุมศพเจ้า 

สิบแผ่นก็ไม่พอใช้”

ถ้าหากจอมยุทธ์น้อยหมิงไม่เป็นจอมยุทธ์น้อย แต่ไปเขียนนิยาย  

ต้องกลายเป็นนักเขียนประจำของ หนังสือพิมพ์รายวันแห่งยุทธภพ การงาน 

รุ่งโรจน์ กลายเป็นผู้แต่งนิยายที่โด่งดังไปทั่วอย่างแน่นอน 

สหายหญิงคนสนิทแซ่หัว นามว่าอวิ๋นฉาง ชื่อทางการว่าอะไร... 

จอมยุทธ์น้อยหมิงลืมไปแล้ว

หลังจากปีนขึ้นฝั่งมาได้ เรื่องแรกก็คือหาสหายสนิทของตนเองผู้นี้

หมงิฉางเยีย่นประสบมหนัตภยันี ้ ขณะฟืน้ขึน้มาวรยทุธส์ญูสิน้ ชพีจร 

ขาดสะบั้น รอดชีวิตจากความตายได้อย่างหวุดหวิด ในร่างยังมีร่องรอย 

ถูกพิษ



สัตบุรุษผู้แช่มช้อย เล่ม 1

4

ด้วยเหตุนี้จอมยุทธ์น้อยหมิงรู้สึกว่าตนเองโชคร้ายขั้นสุด

วรยุทธ์เป็นของตนเอง ฝึกสิบกว่าปีกลับสูญสิ้น เขาเสียอกเสียใจ  

หลั่งน้ำตาเพียงลำพัง เงยหน้าถอนหายใจทั้งวัน จับข้อมือเศร้าเสียใจ แต่ง 

กลอนบทสองบท เปรียบดั่งหลินไต้อวี้2 อ่อนช้อยงดงามแต่กินข้าวเปล่า 

สามชามใหญ่

หลังกินเสร็จท้องอิ่มแล้ว จอมยุทธ์น้อยหมิงสมองว่างเปล่า จึง 

ขบคิดว่าตนเองกลิ้งลงไปในแม่น้ำเยียนปัวได้อย่างไร วีรบุรุษแห่งยุคกลิ้ง 

จมลงไปท่ามกลางการจับจ้องของผู้คน

เขายิ่งคิดยิ่งอัดอั้น คิดว่าวิญญูชนแห่งห้วงคำนึงที่เย้ายวนไร้เทียบ- 

เทียม มิอาจตายอย่างน่าขันเช่นนี้

ด้วยเหตุนี้วิญญูชนผู้นี้จึงลืมตาขึ้น ไม่ทันที่หยาดน้ำตาจะไหลอาบ 

ใบหน้า ก็มาหาหัวอวิ๋นฉางปรึกษาว่าจะฟื้นฟูวรยุทธ์ของตนเองเช่นไร

หัวอวิ๋นฉางพอรู้วิชาแพทย์อยู่บ้าง แต่ไม่เคยพบเจอคนไร้เหตุผล 

อย่างจอมยุทธ์น้อยหมิง...ผู้ฝึกยุทธ์เส้นชีพจรขาดสะบั้นจะฟื้นฟูวรยุทธ์เช่นไร  

นอกเสียจากมียาวิเศษอันใด หาไม่ก็มิอาจเชื่อมต่อเส้นชีพจรให้ฟื้นคืน 

กลับมาได้อย่างเด็ดขาด

สหายหญิงคนสนิทรวบรวมสรรพความคิดอยู่หลายวัน  ในที่สุดก็ 

นึกถึงสมุนไพรชนิดหนึ่งขึ้นมาได้

สมุนไพรนี้มีชื่อว่าหญ้าเทพเซียน เป็นเครื่องบรรณาการที่ราชวงศ์ 

แดนตะวันตกมอบให้จงหยวน ลือกันว่าสามารถรักษาร้อยโรค ชุบชีวิต 

คืนชีพ บำรุงความงาม อายุยืนร้อยปี

สรรพคุณสองอย่างหลังจอมยุทธ์น้อยหมิงไม่ค่อยสนใจ เขาโอ่ว่า 

ตนเองงดงามโดยกำเนิดไม่ต้องบำรุงความงาม ส่วนอายุยืนร้อยปี “ไม่ตาย 

ด้วยมหันตภัยย่อมมีโชค” นี่คือหลักเหตุผลที่มีมาตั้งแต่โบราณจนถึง 

ปัจจุบัน จอมยุทธ์น้อยหมิงรอดตายมาได้ ย่อมมีโชคใหญ่รอเขาอยู่เป็นแน่

2 ตัวละครเอกจากเรื่อง  ความฝันในหอแดง ผู้ซึ่งตรอมใจร้องไห้อยู่ในห้องจนตัวตายในคืนที่ 

คนรักไปแต่งงานกับคนอื่น
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เขาอายุยืนร้อยปี คือเรื่องที่สมเหตุสมผล สอดคล้องกับลิขิตฟ้า

ด้วยเหตุนี้ จอมยุทธ์น้อยหมิงฟังเพียงสรรพคุณสองอย่างแรกเขา 

ก็ผุดความคิด คนทั้งสองจึงวางแผนกันในเรือหรู ตัดสินใจไปชิงสมบัติที่ 

วังหลวง

เพียงแต่ตอนนี้เขามิได้มีสง่าราศีเหมือนแต่ก่อน นับเป็นกึ่งคนพิการ 

ภารกิจเร่งด่วนคือจะเข้าออกวังหลวงโดยไม่มีผู้ใดพบเห็นได้อย่างไร

จอมยุทธ์น้อยหมิงคิดถึงตรงนี้ก็คิดแผนการอันฉลาดล้ำได้อย่างหนึ่ง  

เขาตัดสินใจปลอมเป็นหญิงสาวแฝงตัวเข้าวังหลวงเพ่ือเป็นชายาองค์จักรพรรดิ
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วิญญูชนตกอับ (หนึ่ง)
บทที่ 2

ริมฝั่งแม่น้ำทั่นสุ่ย  มีเรือนซึ่งมีเอกลักษณ์อย่างยิ่งแห่งหนึ่ง  

เรียกว่าหอกุยหลิน

กาลก่อนขณะองค์ชายรัชทายาทเสด็จลงเจียงหนานได้ซื้อเรือนแห่งนี ้

ไว้เอาใจคุณหนูสกุลจ้าว ต่อมายุคสมัยเปลี่ยนผ่าน คุณหนูสกุลจ้าวกลาย 

เป็นภรรยาของจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน เรือนหลังนี้จึงไร้ผู้อาศัย หลายปีก่อน 

ถูกนายน้อยคนที่สองแห่งสกุลจ้าวซื้อกลับไป เปลี่ยนเป็นโรงน้ำชาแห่งหนึ่ง  

ซ้ำยังเชิญนักปราชญ์ผู้มีวาทศิลป์แซ่ฉินมาเล่าความ ทุกวันที่หนึ่งและสิบห้า 

หอนี้จึงมีแขกเหรื่อนั่งจนเต็ม บรรยากาศครึกครื้น แสงโคมสว่างไสวตั้งแต ่

เช้าจรดค่ำ เสียงเซ็งแซ่ไม่เคยหยุดหย่อน

วนันีค้อืวนัทีส่บิหา้เดอืนหนึง่ วนักอ่นเหลา่ฉนิกอ็าศยัอยูท่ีห่อกยุหลนิ 

แล้ว ในหอแปะใบประกาศว่า เริ่มเล่าความยามสือ1 ยามเหม่า2 ก็มีพ่อค้า 

นำหมั่นโถวซาลาเปานั่งอยู่ใต้หอกุยหลิน แขกที่มาเร็วยังเข้าหอกุยหลินไม่ได ้

ก็ต่อแถวอยู่นอกหอ ถือโอกาสซื้ออาหารเช้าสักชุด รอการเปิดหอ

ยามนี้ หอกุยหลินไม่มีที่ว่าง

“จากนั้นเล่า เหล่าฉิน ผู้ใดสังหารผู้ใด”

1 巳时  ช่วงเวลา 9.01 - 11.00 น.
2 卯时  ช่วงเวลา 5.01 - 7.00 น.
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เหล่าฉินเคาะไม้ปลุกสติ “สังหารผู้ใด ยังจะมีผู้ใดอีก ว่านเชียนชิว 

ศิษย์พี่ใหญ่แห่งกุยเฟิงอย่างไรเล่า!”

เขาพักหายใจหนึ่งเฮือก กล่าวสืบต่อ “วิญญูชนแห่งห้วงคำนึงผู้นี้ 

นิสัยปรวนแปรไม่แน่นอน อาศัยว่าตนเองถือประกาศิตปุถุชน ปั่นป่วน 

ยุทธภพเกือบสิบห้าปีเต็ม! มีอย่างที่ไหน! ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขา 

วุ่นวายยิ่งนัก กับคนโน้นคนนี้ สตรีผู้นั้น แม่นางผู้นี้ ...ไม่กระจ่างชัด!  

วีรบุรุษคนใดบ้างในยุทธภพไม่เคยถูกเขาลบหลู่! อย่าเพิ่งกล่าวถึงการ 

คิดค้นวรยุทธ์ของเขา อาศัยเพียงการกระทำอย่างมั่วซั่วจุดนี้ของเขา ยั่วเย้า 

อิสตรี ไม่รู้จักละอาย ตายเสียได้ก็ดี ตายเสียได้ก็สมควร!”

ในหอกุยหลินยามนี้สุ้มเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังเซ็งแซ่ไม่ขาดหู

ใครจะไปรู้ว่ายามนี้สุ้มเสียงเจื้อยแจ้วของเด็กน้อยหลายคนดังขึ้น

“เหลวไหล!”

ผู้ที่กล่าวคำคือเด็กผู้ชายวัยผูกผมแกละคนหนึ่ง ในมือยังถือเคอเถา 

(วอลนัท)  ครึ่งหนึ่งที่กินเหลือเอาไว้ ลักษณะดุดันผิดปกติ ขณะได้ยิน 

เหล่าฉินด่าทอหมิงฉางเยี่ยนอยู่ด้านบน จึงขว้างเคอเถาครึ่งหนึ่งใส่เหล่าฉิน 

อย่างแรง

เสียงดังตึก ถูกหน้าผากของเหล่าฉินเข้าอย่างจัง

เหล่าฉินร้องโอดโอย กุมศีรษะเอาไว้ “ใคร?!”

“ข้า!” เด็กผู้ชายคนนั้นกระโดดออกมา “ท่านพูดจาเหลวไหล ท่าน 

ควรถูกตี!”

ผู้ที่กระโดดออกมาแย่งพูดพร้อมกันกับเขามีเด็กผู้ชายสี่ห้าคน ดูท่า 

แล้วอายุอานามก็น่าจะไล่เลี่ยกัน คงเป็นพวกพ้องที่เล่นด้วยกันยามปกติ

วิญญูชนแห่งห้วงคำนึงมีตำแหน่งสูงส่งในยุทธภพ วรยุทธ์ถึงขั้น 

สุดยอด เป็นเอกอุในใต้หล้า เด่นล้ำในช่วงเวลาหนึ่ง ถือครองประกาศิต 

ปุถุชน บัญชาการสำนักเทียนชิง อายุเพียงยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีก็ประสบความ 

สำเร็จเช่นนี้ ย่อมมีผู้คุ้มครองกลุ่มหนึ่ง ในนั้น เด็กผู้ชายที่เลื่อมใสเขา 

มีมากดุจปลาตะเพียนข้ามแม่น้ำ นับจำนวนไม่ถ้วน

“พี่ใหญ่หมิงคืออันดับหนึ่งในใต้หล้า ไหนเลยจะตายโดยง่ายดาย 
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เพียงนั้น!”

“เขากระทำการอย่างเปิดเผย เป็นคนเลวอย่างพวกท่านที่ทำร้ายเขา  

ภายหน้าพี่ใหญ่หมิงกลับมาต้องสั่งสอนพวกท่านอย่างหนักแน่นอน!”

เหลา่ฉนิถลงึตามองเดก็ชายกลุม่นีแ้วบหนึง่ มไิดม้ปีฏกิริยิาตอบสนอง 

มากนัก ถึงอย่างไรเขาก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงจากการวิจารณ์หมิงฉางเยี่ยน  

เห็นผู้คุ้มครองทำลายบรรยากาศจำพวกนี้เป็นเรื่องปกติโดยแท้จริง เสี่ยว- 

เอ้อร์แห่งหอกุยหลินด่าว่าพลางเดินเข้ามาไล่เด็กน้อยที่ก่อกวนกลุ่มนี้ออกไป

เสี่ยวเอ้อร์เอ่ยปาก “ทุกท่าน ขออภัย นี่คือนักเรียนน้อยของสถาน 

ศึกษาส่วนบุคคลตรงท้ายตรอก ปากไม่มีหูรูด รบกวนความรื่นรมย์ของ 

ทุกท่าน” จากนั้นหันหน้ากลับมาคุกคามเด็กน้อยอีก “ไป ๆ ๆ ๆ ๆ! ไปเล่น 

ตรงโน้น! หากมาก่อกวนทำลายบรรยากาศที่นี่อีก พรุ่งนี้ข้าจะบอกอาจารย ์

ของพวกเจ้า! รอกินไม้เรียวได้เลย!”

เมื่ออ้างถึงอาจารย์ ใบหน้าของเด็กชายทั้งหลายจึงเผยให้เห็นสีหน้า 

ขลาดกลัว คนหนึ่งในนั้นกล่าว “เช่นนั้นพวกท่านก็มิอาจใส่ร้ายพี่ใหญ่หมิง  

อาจารย์มีคำกล่าวว่า มิอาจวิจารณ์คนลับหลัง”

ฟากเสี่ยวเอ้อร์เมื่อได้เห็นเด็กน้อยที่สูงไม่ถึงเอวหลายคนกล่าวสำบัด- 

สำนวนต่อหน้าจึงหัวเราะเยาะพลางเอ่ยปาก “ลับหลังผู้ใด หมิงฉางเยี่ยน 

ก่อกรรมทำชั่วมากก็สมควรแล้ว  พวกเราวิพากษ์วิจารณ์อย่างโจ่งแจ้ง 

เปิดเผย!”

เด็กชายกล่าว “หึ ในเมื่อท่านกล่าวชัดว่าพี่ใหญ่ตายแล้ว เช่นนั้น 

ท่านก็ระวังสักหน่อย วรยุทธ์ก่อนตายของพี่ใหญ่หมิงสูงส่งเช่นนั้น ต่อให้ 

ตายแล้วก็เป็นผีที่ร้ายกาจที่สุดในยมโลก!”

เสี่ยวเอ้อร์โกรธจัดแต่กลับหัวเราะ “ถุย! หากข้ากลัวผีอย่างเขา 

ข้าคงไม่พูดหรอก เขาจะเป็นผีร้ายในยมโลกอะไรก็ช่าง หากเขามีฝีมือ 

ก็เข้ามา...”

เขาประสานมือต่อฟ้า “อัครมหาเสนาบดีราชวงศ์นี้ก็มีฝีมือตีเขา 

จนวิญญาณแตกสลายได้ทันที!”

เมื่อกล่าวจบ นักปราชญ์ซึ่งดื่มน้ำชาและพักผ่อนอยู่โดยรอบต่าง 
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หัวเราะขึ้นมา

เด็กน้อยทั้งหลายถูกเยาะเย้ยจนหน้าแดง

ไม่รู้เป็นเพราะทนดูต่อไปมิได้หรือเปล่า บุรุษชุดดำผู้หนึ่งลุกขึ้นมา 

คลายวงล้อม ในมือของเขาถือถังหูหลุ3 ที่เพิ่งซื้อมาหลายไม้ ก้มตัวลง ยื่น 

ให้เด็กน้อยทั้งหลายคนละหนึ่งไม้

“เอาละ เลิกโกรธได้แล้ว ข้าเห็นด้วยกับมุมมองของพวกเจ้า พี่ใหญ ่

หมิงยังไม่ตาย”

กล่าวจบแล้ว จึงเลือกเด็กผู้ชายที่ศีรษะโล้นคนหนึ่งในนั้น แล้วลูบ 

ผมของเขา

“ท่านเป็นใคร” กลุ่มคนได้ถังหูหลุแล้วเงยหน้าขึ้นมองบุรุษผู้นั้น

คนผู้นี้หน้าตาหล่อเหลา รูปร่างสูงโปร่ง บุคลิกเป็นกันเองอย่างยิ่ง  

ผมยาวมัดเป็นเส้นเดียวห้อยอยู่ด้านหลัง

“ข้าหรือ ข้าทำความดีไม่ทิ้งชื่อ เจ้าไม่ต้องรู้ว่าข้าเป็นใคร ขอเพียง 

เจ้ารู้จักเหยียบหิมะไร้รอย สิบก้าวสังหารหนึ่ง พันหลี่มิอาจต้าน เสร็จเรื่อง 

สะบัดแขนเสื้อผละไป เร้นกายหลังจอมยุทธ์ใหญ่ชื่อดังก็พอ”

เหล่าเด็กน้อยตกใจฉายาที่ข่มขู่ผู้คนยาวเป็นพรวนนี้จนเวียนศีรษะ 

แลว้ หลงัฟงัจบจงึรวบโนน่ผสมนีใ่นความทรงจำ จดจำไวเ้พยีงจอมยทุธใ์หญ ่

พันหลี่มิอาจต้าน

บุรุษชุดดำซึ่งพูดจาไม่เชื่อมโยงกันและพูดจาเหลวไหลผู้นี้  ก็คือ 

วิญญูชนแห่งห้วงคำนึงที่ว่ากันว่าตาย ณ แม่น้ำเยียนปัวไปนานแล้วผู้นั้น... 

หมิงฉางเยี่ยน 

หมิงฉางเยี่ยนอุ้มเด็กน้อยที่ดูเหมือนเป็นผู้นำคนหนึ่งในนั้นขึ้นมา  

ใช้มือหยอกล้อสองครั้ง “กินถังหูหลุของข้าแล้ว ก็ต้องฟังคำพูดของข้า  

ตอนนี้ พวกเจ้าอย่ายืนก่อความวุ่นวายในโรงน้ำชาของผู้อื่น ข้าเชิญพวกเจ้า 

ไปกินแป้งม้วนไส้ต้นหอม เป็นเช่นไร”

เด็กน้อยทั้งหลายติดตามอยู่ด้านหลังของเขาออกจากหอกุยหลิน 

3 糖葫芦 ผลไม้เชื่อมเสียบไม้
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เหมือนหางน้อยพวงหนึ่ง

หมิงฉางเยี่ยนถามเด็กน้อยที่เขาอุ้มอยู่ผู้นี้จนได้ความว่าชื่อเล่นเรียก 

ว่าอาเปี่ยน เนื่องจากความเชื่อถือที่มีต่อหมิงฉางเยี่ยน อาเปี่ยนเอียงศีรษะ 

ถาม “พี่ชายพันหลี่มิอาจต้าน พี่ใหญ่หมิงยังไม่ตายจริง ๆ หรือ”

หมิงฉางเยี่ยน “แน่นอน จริงแท้แน่นอน ข้าไม่เคยหลอกเด็ก”

อาเปี่ยนถามอีก “เช่นนั้นตอนนี้พี่ใหญ่หมิงเป็นอย่างไรบ้าง คนเลว 

ในยุทธภพล้วนเข้าใจพี่ใหญ่หมิงผิด เขาคือจอมยุทธ์ใหญ่ที่ร้ายกาจมาก 

ผู้หนึ่ง ไม่มีทางสังหารผู้บริสุทธิ์ส่งเดช”

หมิงฉางเยี่ยนพยักหน้า “เจ้ากล่าวถูกต้อง พี่ใหญ่หมิงในตอนนี้ 

หรือ...แฮ่ม เขาเป็นคนดีฟ้าย่อมคุ้มครอง รอดตายจากเภทภัยต้องมีโชค 

เป็นแน่ คงกำลังพักฟื้นอยู่ที่ใดที่หนึ่ง”

อาเปี่ยนจับแขนเสื้อของเขา ถาม “พักฟื้น? แต่พี่ใหญ่หมิงตกแม่น้ำ 

เยียนปัว แม่น้ำเชี่ยวกรากเพียงนั้น เขายังมีชีวิตขึ้นมาได้หรือ”

หมิงฉางเยี่ยนลูบจมูก วางอาเปี่ยนลงบนพื้น

เด็กน้อยทั้งหลายห้อมล้อมเขาเอาไว้ จ้องหมิงฉางเยี่ยนตาละห้อย

พี่ใหญ่หมิง?  หมิงฉางเยี่ยนรู้สึกเต็มตื้นในใจอย่างมิอาจเลี่ยง  

เด็กน้อยผู้นี้ขี้ประจบจริง ๆ โตจนป่านนี้ เขายังไม่เคยถูกคนเรียกว่าพี่ใหญ ่

หมิงมาก่อนเลย

หมิงฉางเยี่ยนกระแอมไออีกหนึ่งครั้ง กล่าว “หลังจากพี่ใหญ่หมิง 

ของพวกเจ้าตกลงสู่แม่น้ำเยียนปัว พบเจอผู้สูงศักดิ์ช่วยเหลือ ถูกสามี 

ภรรยาชราที่ตกปลาประทังชีวิตคู่หนึ่งช่วยเอาไว้”

อาเปี่ยนกระโดดขึ้นมา  “จริงหรือ  สามีภรรยาชราคู่นั้นอยู่ที่ใด  

พวกเราจะขอบคุณพวกเขาอย่างหนัก!”

หมิงฉางเยี่ยนพูดไม่ออกบอกไม่ถูก ก่อนจะกล่าว “เด็กน้อยอย่าง 

พวกเจ้ามีเงินทองอะไรจะขอบคุณผู้อื่น อีกอย่าง ข้าเองก็ไม่ต้อง...พี่ใหญ่ 

หมิงไม่ต้องให้พวกเจ้าไปขอบคุณพวกเขา”

อาเปี่ยนกล่าว “ในเมื่อพี่ใหญ่หมิงยังไม่ตาย เช่นนั้นเขาต้องกลับมา 

แก้แค้นอย่างแน่นอน! ตอนนี้เขามีแผนการอะไรหรือไม่”
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หมิงฉางเยี่ยนอดมิได้ที่จะยื่นมือลูบจมูกของตัวเองอีก กล่าวในใจว่า 

‘แผนการน่ะมีอยู่ น่าเสียดายเพียงมิอาจบอกออกมาให้พวกเจ้าฟังเท่านั้น’

ถึงอย่างไร เรื่องที่จะแต่งกายเป็นสตรีในวังหลวง กล่าวออกมาคง 

ทำลายศักดิ์ศรีของอันดับหนึ่งในใต้หล้าอย่างเขาโดยแท้จริง

ย่อมมิอาจให้ผู้ใดรู้

สองเดือนให้หลัง

เมื่อเกี้ยวโคลงเคลง ศีรษะของหมิงฉางเยี่ยนกระแทกกับเตาหลอม 

ยาที่ใส่ไม้สีเหลืองตรงเพดานเกี้ยว จึงตื่นขึ้นมา

เขาเลิกม่านออก มองไปด้านนอก ถึงประตูเส้าหยางของตำหนัก 

ต้าหมิงพอดี

วังหลวงอยู่ใกล้เพียงคืบแล้ว

หลายปีนี้ ร่างกายของหมิงฉางเยี่ยนประสบมหันตภัย เกี้ยวโคลง- 

เคลงอย่างรุนแรง กระเพาะของเขาเองก็โคลงเคลงอย่างรุนแรงเช่นกัน  

ท้องไส้ปั่นป่วน ทำให้เขาร้องโอดโอยไม่หยุด

ขันทีสี่คนที่หามเกี้ยว สิ่งของใต้หว่างขาขาดหายไปสองตำลึง ด้วย 

เหตุนี้สมดุลจึงไม่ค่อยดี โอนซ้ายเอนขวา เหมือนไม้กระบองสี่ท่อน

หมิงฉางเยี่ยนเลิกม่านออก กล่าวอย่างจนปัญญา “พี่ชายผู้แสนดี 

ทั้งสี่ท่าน เดินให้ดีสักหน่อย เลิกส่ายได้แล้ว!”

เมื่อเขาเข้าวัง มิได้ให้เงินขันทีเหมือนสาวงามคนอื่น

หมิงฉางเยี่ยนไม่มีเงินแม้แต่อัฐเดียว อย่าว่าแต่ให้เงินขันที ตนเอง 

จะกินข้าวก็กลายเป็นปัญหาแล้ว

เขาไม่ให้เงิน ขันทีมีทีท่าไม่ยินดี ต่อว่าส่วนต่อว่า แต่เกี้ยวนั้นกลับ 

โคลงเคลงรุนแรงกว่าเดิม หมิงฉางเยี่ยนถอนหายใจครู่หนึ่ง คิดว่าด้วย 

น้ำหนักมือในการแกว่งเกี้ยวนี้ หากพี่ชายที่ไร้ก้อนเนื้อหนักสองตำลึงทั้งสี่ 

ท่านนี้ไปเป็นพ่อครัวร้านชิงเหอก็คงมิใช่ปัญหา

ครั้นทรมานเช่นนี้อีกรอบหนึ่ง หมิงฉางเยี่ยนคิดไปคิดมาก็เลิกม่าน 

ออกอีกครั้ง ยิ้มพลางกล่าว “พี่ชายทั้งสี่ไม่กลัวว่าข้าได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้ว 
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จะกลับมาคิดบัญชีพวกท่าน?”

ขันทีทางซ้ายกล่าว “เส้าซื่อได้เป็นใหญ่เป็นโตพวกบริวารต้องดีใจ 

เป็นแน่ เสียดายเพียงสตรีที่เข้าวังมิใช่หนึ่งหมื่นก็มีสามพัน เส้าซื่อกังวลว่า 

ตัวเองจะมีชีวิตถึงตอนคิดบัญชีกับพวกเราหรือไม่จะดีกว่า”

เส้าซื่อ คือคำเรียกขานสาวงามที่เพิ่งเข้าวัง

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “พี่ชายคงทราบว่าเกี้ยวที่บรรทุกคนนี้ รูปขบวน 

ใหญ่ ส่ายไปส่ายมาซ้ายขวา หากไปรบกวนวิญญาณเร่ร่อนที่หลับใหล 

ยาวนานอยู่ใต้ดินเข้า พวกท่านหรือข้าไม่ว่าผู้ใดก็อย่าคิดมีชีวิตสงบสุข”

ขันทีทั้งสี่แผ่นหลังแข็งทื่อพร้อมกัน คนหนึ่งกล่าว “เส้าซื่ออย่าพูดจา 

เหลวไหลเป็นอันขาด  วังหลวงคือพื้นที่ต้องห้าม  บารมีโอรสสวรรค์น่า 

เกรงขาม วิญญาณเร่ร่อนจะกล้ารุกล้ำกล้ำกรายได้อย่างไร”

ขันทีน้อยปากแข็ง ท่าทางในมือกลับเบาลงแล้ว

หมิงฉางเยี่ยนเห็นว่าไม้นี้ได้ผล จึงหดตัวกลับไปนั่งในเกี้ยวตามเดิม 

กล่าวในใจว่า ‘วังหลวงจงหยวนแห่งนี้งมงายดังคาด ผู้หยั่งรู้ทั่วไปมีมาก 

ดุจขนวัว4 เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีสางเทวดาในวังกลับมีมากยิ่งกว่า ถึงขั้นที่ 

กล่าวเพียงสองประโยคก็ขู่คนได้’

เดินอย่างมั่นคงได้ครู่หนึ่ง ก็เกิดเรื่องอีกแล้ว

ขันทีวางเกี้ยวลงอย่างไม่เป็นระเบียบ ม่านประตูถูกเลิกออก ขันที 

ทางขวาสะบัดชายเสื้อ คุกเข่าอยู่หน้าเกี้ยว

หมิงฉางเยี่ยนมองดูรอบด้าน พบว่าเกี้ยวที่เคลื่อนที่ทั้งหมดล้วนหยุด 

ลงแล้ว สาวงามที่เข้าวังส่วนหนึ่งเหยียบหลังของขันที โดยมีสาวใช้ประคอง 

ลงจากเกี้ยวแล้ว

ขาข้างหนึ่งของเขาเหยียบลงไป ขันทีครางเสียงดังหนึ่งครั้ง

หมิงฉางเยี่ยนแม้จะแต่งกายเป็นสตรี แต่น้ำหนักตัวกลับไม่เบา  

สหายหญิงคนสนิทผู้นั้นของเขาหายาวิเศษอันมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งให้เขา  

ยานี้ชื่อว่า  ‘ลูกกลอนย้อนเฒ่าคืนทารก’ สรรพคุณเป็นดังชื่อของมัน เมื่อ 

4 多如牛毛 สำนวนจีน ความหมายคือ มีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน
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กินเข้าไปแล้วสามารถหดกระดูกเหลือเพียงเจ็ดส่วนของน้ำหนักดั้งเดิมได้  

รูปโฉมก็เปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะของคนอายุสิบหกสิบเจ็ดทันที

ลูกกลอนย้อนเฒ่าคืนทารกทุกปีกินหนึ่งครั้ง ขั้นตอนการหดกระดูก 

เหมือนถูกต้มในน้ำมัน ถูกมีดแทง ตับไส้ขาดเป็นชิ้น เจ็บปวดจนไม่อยาก 

มีชีวิตอยู่ ในระหว่างครึ่งปีฤทธิ์ยาจะลดลงตามการเปลี่ยนผันของเวลา  

รูปร่างหน้าตาจะค่อย ๆ โตขึ้น ต้องกินยาเม็ดที่สองภายในครึ่งปีจึงยับยั้งได้

ยานี้เรียกได้ว่าฝ่าฝืนลิขิตฟ้า ด้วยเหตุนี้ผลข้างเคียงในทางไม่ดีมีมาก 

เหมือนขนวัว จนสามารถเขียนออกมาเป็นหนังสือได้

สหายหญิงคนสนิทเตือนเขาให้ไตร่ตรอง น่าเศร้า หมิงฉางเยี่ยน 

ยึดมั่นในความคิด หลังกินลงไปก็ผ่านความยากลำบากและอันตรายแฝง 

เขา้ในขบวนเลอืกสาวงาม ฉะนัน้ การเดนิทางครัง้นีเ้ขาตอ้งชงิหญา้เทพเซยีน 

มาให้จงได้

ขันทีถูกเขาเหยียบแรง ๆ บังเกิดความไม่พอใจ แต่ก็มิกล้าส่งเสียง

หมิงฉางเยี่ยนถูกเขาดึงแขนเสื้อในฉับพลัน เรือนร่างโงนเงน เกือบ 

ยืนไม่มั่นคง

“เยียนเส้าซื่อ! เจ้าบังอาจมากนัก เซียนผ่านทาง ยังไม่คุกเข่าลง 

อีก! นี่! เจ้าคุกเข่าลง! รนหาที่ตาย!”

หมิงฉางเยี่ยนคุกเข่าลวก ๆ ฉวยโอกาสขณะกลุ่มคนก้มหน้าเหลือบ 

ตาขึ้นมอง เห็นเพียงประตูหลักของตำหนักต้าหมิง มีขบวนเกียรติยศเดิน 

มาอย่างแช่มช้า แขนเสื้อกว้าง กระโปรงเรี่ยพื้น ชายเสื้อปลิวพลิ้ว แผ่ 

บุคลิกเทพเซียน

หางขบวนยังติดตามด้วยทหารสวมชุดเกราะแถวหนึ่ง

หมิงฉางเยี่ยนถามเสียงแผ่วเบา “พวกเขาเป็นใคร”

ขันทีน้อยกล่าว “เซียนจากอารามเก้าสิบเก้า”

หมิงฉางเยี่ยน “ข้าหมายถึงขบวนที่ด้านหลัง”

ขันทีน้อยตอบ “หน่วยสิบสามใต้ เส้าซื่ออย่าถามมาก สนใจเพียง 

ตัวเองก็พอ”

เขาไม่ให้หมิงฉางเยี่ยนถามมาก แต่หมิงฉางเยี่ยนกลับถาม “หน่วย 
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สิบสามใต้คือสิ่งใด”

ขันทีน้อยปิดปากไม่กล่าวคำ เอาแต่ก้มหน้า ไม่ยอมมากความแม้แต ่

ประโยคเดียว

รอทั้งสองขบวนเลี้ยวเข้าตำหนักต้าหมิง กลุ่มคนจึงลุกขึ้น

ขันทีน้อยลุกขึ้น ถ่มน้ำลายกล่าว “ถุย! พวกตาสุนัขมองคนต่ำ  

เพียงแค่อาศัยจี้ห้อยเอวที่จักรพรรดิให้ก็วางท่าใหญ่โตเพียงนี้ ถุย!”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “ในวังมีหน่วยสิบสามใต้ เช่นนั้นยังมีหน่วย 

สิบสามเหนือไหม”

ขันทีเห็นหน่วยสิบสามใต้ไปแล้วจึงตอบ “หน่วยสิบสามคือกอง 

องครักษ์ของวังหลวง ซ้ำยังแบ่งเป็นหน่วยสิบสามใต้กับหน่วยสิบสามเหนือ 

ผู้ที่คุ้มกันส่งเซียนเข้าตำหนักต้าหมิงครั้งนี้คือหน่วยสิบสามใต้ซึ่งรับหน้าที่ 

คุ้มครองรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในวัง รวมถึงอารักขาฝ่าบาท  

หน่วยสิบสามเหนือรับหน้าที่เฝ้ารักษาวงนอกของเมืองหลวง ขณะเส้าซื่อ 

เข้าวัง มองเห็นผู้ที่ยืนอยู่สองฝั่งประตูเส้าหยาง  ก็คือกององครักษ์ของ 

หน่วยสิบสามเหนือ”

ขันทีร่างสูงกว่าที่อยู่ด้านข้างเหลือบมองเขาแวบหนึ่ง “เจ้าพูดให้มัน 

น้อยหน่อย หน่วยสิบสามใต้พกดาบอารักขาหน้าพระพักตร์ มีประกาศิต 

ซึ่งสามารถตัดศีรษะก่อนถวายฎีกาทีหลังได้ เจ้าพูดจาส่งเดชอยู่ลับหลัง  

รนหาที่ตายหรือ!”

คนผู้นั้นที่เตี้ยกว่ากล่าว “หน่วยสิบสามแล้วอย่างไร เป็นสุนัขโอ้อวด 

อำนาจอยู่ในวัง หากอยู่ในยุทธภพ คนแรกที่ตายก็คือพวกเขา หากมิใช่...”

“ต่อให้หมิงฉางเยี่ยนฟื้นคืนชีพมาตอนนี้ ก็มิอาจทะยานแปดร้อย 

หลี่รุดมาแก้แค้นให้เจ้า! ต่อให้เจ้ามีหัวใจอย่างจอมยุทธ์ ก็ไม่มีชีวิตอย่าง 

จอมยุทธ์ สองเราเป็นเพียงขันทีรับคำสั่งทำงานในวังเท่านั้น เทียบหน่วย 

สิบสามนั้นไม่ได้ เสี่ยวหวานจื่อ เจ้าอย่าฝันกลางวันไปเลย เพ้อฝันจะไป 

สำนักเทียนชิงทั้งวัน คนผู้นี้ตายไปสองปีแล้ว เจ้าจะไปปัดกวาดหลุมศพ 

ให้เขาหรือ”

หมิงฉางเยี่ยนสอดปาก “หมิงฉางเยี่ยน หมิงฉางเยี่ยนไหน”
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เสี่ยวหวานจื่อถูกคนกล่าวแทงใจดำ ก็เดือดดาลสุดขีด “อย่ายุ่งเรื่อง 

ชาวบ้าน รีบขึ้นเกี้ยว!”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “เฮ้อ ทำไมพวกท่านพูดได้ ข้าฟังไม่ได้ หมิง- 

ฉางเยี่ยนคือวิญญูชนแห่งห้วงคำนึง ข้าทราบดี สองปีก่อนเขาตายที่แม่น้ำ 

เยียนปัว พวกท่านคงทราบว่าเขาตายเพราะเหตุใด”

เสี่ยวหวานจื่อประคองหมิงฉางเยี่ยนขึ้นเกี้ยวอย่างไม่สมัครใจ ปล่อย 

ม่านประตูลง เขากลับยังโผล่ศีรษะออกมาจากกรอบหน้าต่าง

“จะตายได้อย่างไรเล่า ก็เขาสังหารว่านเชียนชิวศิษย์พี่ใหญ่สำนัก 

กุยเฟิง ต่อมายังฆ่าล้างคนในหมู่บ้านจุยเฟิง โดยใช้สิบสามเข็มประตูนรก 

อันชั่วร้ายอย่างยิ่งของเขา  หมื่นเข็มทะลุผ่านลำคอ  คนชรา หญิงสาว  

เด็กน้อยล้วนถูกด้ายเงินอันแน่นขนัดตรึงไว้ในห้อง พอขยับก็ร่างแหลก 

เป็นหมื่นชิ้น โหดเหี้ยมสุดขีด”

หมิงฉางเยี่ยนใจหวิว อุบายอันโหดเหี้ยมเช่นนี้ แค่ฟังก็ชวนให้ 

ขนพองสยองเกล้า หลังกลิ้งลงแม่น้ำเยียนปัว ศีรษะกระทบกระเทือน นึก 

เรื่องเกี่ยวกับที่ตนเองรับโทษไม่ออกแม้แต่น้อย แม้คำร่ำลือที่ขันทีกล่าวหา 

จะแตกต่างกับที่เขาสอบถามผู้อื่นเท่าใดไม่ แต่เขามีสัมพันธ์อันดีกับว่าน- 

เชียนชิวมาตลอด ระหว่างสองสำนักก็ไปมาหาสู่กันบ่อยครั้ง เรื่องนี้ไม่มี 

ทางเป็นฝีมือเขาอย่างเด็ดขาด กล่าวอีกแบบหนึ่ง ต่อให้เขาทำ แต่ทำไม 

เขาต้องคร่าชีวิตคนโดยปราศจากสาเหตุ

เสี่ยวหวานจื่อกล่าว “ว่านเชียนชิวตายอย่างประหลาด หลังเขาตาย  

ในยุทธภพก็ปรากฏเรื่องฆ่ายกครัวอีกหลายหน วิธีฆ่าล้วนเหมือนกับว่าน- 

เชียนชิว คนในยุทธภพเองก็บอกสาเหตุไม่ได้ ตามความเห็นข้า...ข้าคิดว่า 

ว่านเชียนชิวมิได้ถูกเขาฆ่า อาจเป็นหกสำนักใหญ่ปรักปรำหมิงฉางเยี่ยน  

หลังจากเขาถูกปรักปรำจนตาย หัวใจไม่ยอมรับ จึงแปลงเป็นผีร้ายกลับมา 

แก้แค้น!”

ชั่วชีวิตจอมยุทธ์น้อยหมิงฆ่าคนนับไม่ถ้วน คนที่ฆ่าล้วนไร้ตำแหน่ง 

ทั้งยังโหดร้ายใจทมิฬ ฉะนั้นจึงไม่มีผู้ใดหาเรื่องเขา ครั้งนี้เขาสังหารวีรบุรุษ 

ผู้กล้าในยุทธภพ ตำแหน่งของผู้กล้าค่อนข้างสูง หลังจากตายไป หมิง- 
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ฉางเยี่ยนจึงถูกผู้คนรุมประณาม

วันที่ยี่สิบเก้าเดือนห้ารัชศกเหรินเหอปีที่ยี่สิบ หกสำนักใหญ่ปราบ 

ปรามสำนักเทียนชิง ต้องการให้สำนักเทียนชิงกำจัดหมิงฉางเยี่ยน ประกาศ 

สงครามกับเขาที่แม่น้ำเยียนปัว เขาถูกกลุ่มคนรวมพลังกันกวาดล้าง พลัด 

ตกน้ำ ไม่เหลือแม้ซากกระดูก

เจ้าสำนักกุยเฟิงรวบรวมยอดคนในใต้หล้า นั่งเฝ้าแม่น้ำเยียนปัวถึง 

เจ็ดวันเจ็ดคืน ไม่พบว่าหมิงฉางเยี่ยนปีนขึ้นมาจากปากแม่น้ำสายใด เมื่อ 

ควานหาไม่พบซากศพ เจ้าสำนักไม่อธิบายต่อยุทธภพ กระนั้นไปขุดหลุม 

ศพของผู้อื่นที่หมู่บ้านปั้นพัวด้วยตัวเอง ลอบขโมยซากศพของเด็กหนุ่ม 

ออกมาอย่างไม่เปิดเผย เรื่องนี้เจ้าสำนักกระทำโดยไร้มนุษยธรรม เป็นการ 

กระทำอย่างลับ  ๆ  ล่อ  ๆ  แต่เพียงผู้เดียว เขานำซากศพไปแช่ในน้ำสองวัน  

แช่จนขาวพอง ต่อให้เรียกมารดาของซากศพนี้มาก็แยกแยะไม่ได้

เขาคำนวณเวลาในใจ รู้สึกว่าน่าจะได้ที่แล้ว จึงชูแขนเสื้อโบกสะบัด 

มอบสมญาอันยิ่งใหญ่ให้แก่ซากศพนี้ว่า วิญญูชนแห่งห้วงคำนึง

ยุทธภพจึงตั้งข้อสรุปว่า หมิงฉางเยี่ยนวิญญูชนแห่งห้วงคำนึงตาย 

แล้ว! สง่างามมาชั่วชีวิต กลับตายอย่างอนาถ ทั่วร่างล้วนบวมอืดคล้ายกับ 

หมั่นโถวแป้งขาว!

หมิงฉางเยี่ยนถือครองประกาศิตปุถุชน ปราบปรามยุทธภพสิบปี  

ครั้นตายตก ฝ่ายธรรมะในยุทธภพต่างสุขสันต์ ดื่มสุรากินเนื้อเฉลิมฉลอง 

สามวันสามคืน เยี่ยมเยียนญาติมิตร แปะป้ายประกาศ ให้ทั่วหล้าร่วม 

ฉลอง

ภายนอกเกี้ยว เสียงของเสี่ยวหวานจื่อดังขึ้น “น่าเสียดายพรสวรรค ์

ของหมงิฉางเยีย่น กอ่นเขาผงาดงำ้ อายสุบิสีป่กีไ็ดร้บัการเลอืกจากประกาศติ 

ปุถุชนซึ่งไม่มีผู้ใดสั่งการได้แล้ว ขณะหมิงฉางเยี่ยนอายุประมาณสิบสี่ปี 

กลับประสบความสำเร็จเช่นนี้ได้ ในปีนั้นก็เพียงพอให้ยุทธภพจงหยวนต้อง 

หวาดผวาเมื่อได้ยินชื่อ เรียกได้ว่าโด่งดังไปทั่ว เขาเคยได้รับการช่วยเหลือ 

จากจอมยุทธ์น้อยจงแห่งสำนักเทียนชิง ฟังจากที่จอมยุทธ์น้อยจงกล่าว  

หมิงฉางเยี่ยนเข้าสู่ยุทธภพจวบจนบัดนี้ ล้วนสวมชุดดำ ปิดบังหน้าด้วย 
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ผ้าโปร่งสีดำ ไม่เคยเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงต่อหน้าผู้คน คนเคยเห็นหน้า 

ของเขามีน้อยยิ่ง หลังจากที่เขาตายไป ประกาศิตปุถุชนก็ไร้ซึ่งร่องรอย  

สำนักเทียนชิงนับได้ว่าล่มสลายลงแล้ว สองปีนี้ในยุทธภพโกลาหลไปทั่ว  

ข้าว่ายังมิสู้ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ ถึงอย่างไรคนในยุทธภพก็เกรงกลัวเขา  

มิกล้าก่อเรื่องอย่างโจ่งแจ้ง”

หมิงฉางเยี่ยนนิ่งเงียบอยู่ในเกี้ยวเนิ่นนาน หลับตาลง ถอนหายใจ 

แผ่วเบาจนแทบไร้เสียง

หนึ่งก้านธูปให้หลัง หมิงฉางเยี่ยนให้นางกำนัลประคองลงจากเกี้ยว 

ทะลุผ่านเฉลียงทางเดิน ระหว่างทางพบเจอชุนกูกู5 ผู้อยู่ข้างกายหยวน- 

เช่อเฟย6 นางไม่ใส่ใจเหล่าสาวงาม มือขวาหิ้วตะกร้าทำเป็นมองไม่เห็น  

เสี่ยวหวานจื่อมิกล้าส่งเสียง ก้มหน้าเร่งเร้าให้รีบเดิน ผ่านเฉลียงทางเดิน 

เลี้ยวซ้าย หมิงฉางเยี่ยนจึงแยกจากกลุ่มคน เดินไปยังทิศทางของเรือน 

ไผ่เขียว

เรือนไผ่เขียวมีอาณาบริเวณสามส่วน แต่เปิดใช้เพียงสองส่วน ใน 

เรือนขุดสระบัวเอาไว้ เลี้ยงตะพาบและปลาหลี่แดง หมิงฉางเยี่ยนเพิ่งเข้า 

ประตู ปลาหลี่ก็ตกใจแหวกว่ายไปทั่ว นางกำนัลสองคนรออยู่นานแล้ว  

คนหนึ่งคือเสาเย่า คนหนึ่งคือฝูหลิง คนทั้งสองทำความเคารพ พาเขาเข้า 

โถงหลัก ในโถงจัดวางโต๊ะสี่เหลี่ยมสลักลายตัวหนึ่ง สองฝั่งซ้ายขวาวาง 

เก้าอี้ข้างละตัว ด้านในคือห้องนั่งเล่น หัวเตียงวางฉากบังลมฉากหนึ่ง ภาพ 

บนฉากบังลมคือภาพเสาะหาเซียนที่ทะเลตะวันออก

หมิงฉางเย่ียนถาม “เหตุใดพวกท่านจึงวางภาพประเภทน้ีในห้องนอน”

เสาเย่าตอบ “เรียนเส้าซื่อ ภาพนี้ฝ่าบาทพระราชทานแก่สาวงาม 

ที่เข้าวัง ทุกคนต่างมีคนละภาพ สามารถกำจัดความอัปมงคลที่มาจาก 

นอกวังได้”

หมิงฉางเยี่ยนหัวเราะหนึ่งครั้ง เดินไปยังฉากบังลม พบว่าด้านหลัง 

5 姑姑 คำเรียกนางกำนัลอาวุโส
6 侧妃 คำเรียกพระชายารอง
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ฉากบังลมยังวางโต๊ะยาวตัวหนึ่ง บนโต๊ะวางเตาเครื่องหอมใบหนึ่ง ผลไม้  

ธูป ยันต์เหลือง และหมึกชาดวางกองเอาไว้

“นี่ก็เป็นสิ่งที่ฝ่าบาทประทานให้?”

เสาเย่าค้อมกายเล็กน้อยพลางกล่าว  “เรียนเส้าซื่อ ถูกต้องแล้ว  

สิ่งนี้เป็นท่านเซียนอวิ๋นชิงจัดวางไว้ ท่านเซียนปลุกเสกด้วยตัวเอง ในวัง 

แต่ละแห่งต่างมีสิ่งนี้ มันจะคุ้มครองเส้าซื่อให้ราบรื่นดั่งใจทุกเรื่อง ไม่ได้รับ 

ผลกระทบจากเรื่องเลวร้าย”

หมิงฉางเยี่ยนหยิบสาลี่มาอย่างไม่ไยดี  เช็ดเข้ากับเสื้อผ้าของตน  

กัดลงไปหนึ่งคำ น้ำผลไม้กระเซ็นออกมา

เสาเย่าเห็นพฤติกรรมกำเริบเสิบสานของเขาจึงถอยหลังด้วยความ 

ตกใจหนึ่งก้าว กล่าวอย่างไม่อยากเชื่อ “เส้าซื่อ หะ...เหตุใดท่านจึงกล้ากิน 

สิ่งของที่ถวายเทพเซียน!”

หมิงฉางเยี่ยนยิ้มน้อย  ๆ  แล้วกล่าว “เทพเซียนใจดีมีเมตตา ผู้มา 

เยือนก็คืออาคันตุกะ กินข้าวร่วมโต๊ะกับข้าก็สมเหตุสมผลแล้ว นี่ เสาเย่า  

สถานที่หลับนอนของ...ของฝ่าบาทไปอย่างไร ข้าเข้าวังมาเพื่อเป็นภรรยา 

ก็ต้องพบเจอสามีก่อนมิใช่หรือ จะพบพระองค์ได้อย่างไร”
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วิญญูชนตกอับ (สอง)
บทที่ 3

เสาเย่ากับฝูหลิงมองหน้ากัน ฝูหลิงกล่าว “เส้าซื่อคง 

ไม่ทราบว่า หลังเข้าวังต้องให้ฝ่าบาทเรียกพบ หรือเลือกป้ายร่วมบรรทม 

ยามค่ำคืน นอกจากนี้แล้ว สาวงามที่เข้าวังมาใหม่ห้ามเข้าเฝ้าฝ่าบาทโดย 

พลการ กฎเกณฑ์ในวังเข้มงวด ตั้งแต่โบราณมาไม่มีเหตุผลต้องพบฝ่าบาท 

ก่อนร่วมบรรทม เส้าซื่อ...”

หมิงฉางเยี่ยนขัดจังหวะนาง “กฎเกณฑ์มีไว้เพื่อทำลาย วันนี้ข้าพบ 

แล้ว พรุ่งนี้จึงมีคนอื่นมาพบไงล่ะ เอาละ  ๆ  ๆ  ๆ เสาเย่าคนดี ออกไป  ๆ   

พวกท่านไม่ต้องพาข้าไป ข้าจะไปเอง!”

เขากล่าวจบก็เดินผ่ากลางระหว่างเสาเย่ากับฝูหลิงอย่างปราดเปรียว 

ฉวยโอกาสขณะคนทั้งสองยังไม่ตอบสนอง เขาสวมรองเท้าหัวเชิด ฝีเท้า 

ราวเหินบิน หายวับไปตรงปากประตูของเรือนไผ่เขียวโดยพลัน

เสาเย่ากับฝูหลิงสีหน้าแปรเปลี่ยน รีบไล่ตามออกไป

ร้องเรียกว่า ‘เส้าซื่อ’ ‘คุณหนู’ เสียงดังตลอดทางไม่ขาดสาย สัตว์ 

น้อยสัตว์ใหญ่ตกใจหนีเตลิด

หมิงฉางเยี่ยนแม้สูญเสียวรยุทธ์ แต่ท่าทางยังคงคล้ายม้าป่าที่สาย 

บังเหียนขาด พอลงมือแล้วก็มิอาจหยุดยั้ง ก่อกวนจนนางกำนัลและขันที 

ตามทางต้องยอมหลีกทางให้

เขาวิ่งพล่านมาจากเรือนไผ่เขียว อ้อมโถงสี่ห้าแห่ง เลี้ยวเข้าประตู 
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หินโค้งสลักบานหนึ่ง หลังผ่านประตู ลักษณะพื้นที่โล่งกว้าง หมิงฉางเยี่ยน 

ชะลอฝีเท้า เห็นเพียงเบื้องหน้ามีใบบัวเชื่อมติดกันเป็นสีเขียวถ้วนทั่ว กลิ่น 

ดอกบัวขาวสดใหม่พลันปะทะเข้ามา ขับไล่ความร้อนของคิมหันตฤดูไป

หมิงฉางเยี่ยนรีบเดินไปข้างหน้าสองก้าว ข้ามสะพานเล็ก บนสะพาน 

ยืนไว้ด้วยคนผู้หนึ่ง อายุยังไม่ถึงยี่สิบปี ร่างเหมือนต้นไม้หยก หน้าตาดุจ 

บุปผายามเช้า ผิวคล้ายหยกขาว ผมเผ้าใช้หมวกทองรวบเอาไว้ แผ่บุคลิก 

เทพเซียน

คนผู้นี้มือขวาถืออาหารปลากระปุกหนึ่ง มือซ้ายกำลังหว่านโปรย 

ลงในสระบัว หมิงฉางเยี่ยนบุ่มบ่ามบุกเข้ามา ฝ่ายตรงข้ามกลับยังคงสีหน้า 

ไม่เปลี่ยนแปลง ยืนตระหง่านไม่ไหวติง สายตาไม่เคยเคลื่อนออกจาก 

ผิวน้ำแม้แต่ชุ่นเดียว

หมงิฉางเยีย่นวิง่พลา่นหลงเขา้มาทีน่ี ่ หาหอ้งบรรทมของฝา่บาทไมพ่บ 

ว่าอยู่ที่ใด ด้วยเหตุนี้จึงประสานมือกล่าว “นายน้อยท่านนี้ ท่านคงทราบ 

ว่าฝ่าบาทประทับอยู่ที่ใด”

นายน้อยทำเหมือนไม่ได้ยิน หมิงฉางเยี่ยนคิดในใจว่า ‘หรือว่าเป็น 

คนหูหนวก’

เขากล่าว “นี่! ข้าเรียกท่านน่ะ นายน้อย! พี่ชายน้อย? พ่อหนุ่ม 

น้อย! เหตุใดท่านไม่สนใจคน นี่ ท่านเป็นคนหูหนวกหรือ”

ขณะนี้ฝูหลิงและเสาเย่าไล่ตามมาแล้วในที่สุด คนทั้งสองหอบหายใจ 

แฮก  ๆ ยังไม่ทันยืนนิ่ง พอมองเห็นหมิงฉางเยี่ยนกำลังเกาะแกะเด็กหนุ่ม 

ผู้นั้นอย่างหน้าด้านไร้ยางอายก็ตกใจและประหลาดใจทันที สีหน้าขาวซีด 

คล้ายสายฟ้าผ่าลงกลางศีรษะ ใบหน้าดั่งต้นไม้แห้ง ลุกลี้ลุกลน คุกเข่าลง 

ในฉับพลัน โขกศีรษะเสียงดังตึง ๆ 

“ท่านเซียนอวิ๋นชิงไว้ชีวิตด้วย! เยียนเส้าซื่อเพิ่งเข้าวังหลวง ไม่เคย 

เชยชมความงามมาก่อน ล่วงเกินท่านเซียนแล้ว ขอท่านเซียนโปรดอภัย  

ละเว้นเส้าซื่อในครั้งนี้!”

ฝูหลิงโขกศีรษะไปพลางคืบคลานไปพลาง จับชายเสื้อของหมิงฉาง- 

เยี่ยนเอาไว้ หมายดึงเขาให้คุกเข่าลงมาเช่นกัน
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หมิงฉางเยี่ยนคิดว่า ‘ท่านเซียนอวิ๋นชิง ชื่อคุ้นหูนัก หรือว่าคนผู้นี้ 

อยู่ในขบวนที่ผ่านทางนอกประตูเส้าหยาง’

เขาจงใจกล่าว แสร้งทำทีไม่รู้เรื่องรู้ราว “เสาเย่า ท่านดึงข้าทำไม  

เช้าวันนี้ข้าคุกเข่าให้เขาแล้วครั้งหนึ่ง ตอนนี้คุกเข่าอย่างไร้สาเหตุอีกครั้ง  

ทำไม หนึ่งคำนับฟ้าดิน สองคำนับพ่อแม่หรือไร!”

ฝูหลิงเห็นเขากล่าวคำเสมือนปากไม่มีหูรูด ล่วงเกินท่านเซียนอวิ๋นชิง 

ครั้งแล้วครั้งเล่า เกรงว่าตายหนึ่งหมื่นครั้งก็ไม่พอ นางกะพริบตา หยด 

น้ำตาจึงกลิ้งลงมา ร่างกายสั่นเทิ้ม ร่ำไห้โดยกลั้นเสียงสะอื้น

หมงิฉางเยีย่นเหน็ฝหูลงิรอ้งไหป้านจะขาดใจกร็ูส้กึประหลาดใจ คดิวา่  

‘เด็กหนุ่มหล่อเหลาตรงหน้าอายุเท่าไหร่ หากตนเองหาเรื่องใส่ตัวสร้างความ 

วุ่นวายจริง ยังไม่ทันเกิดก็ตายเสียแล้ว ไยไม่ขอโทษ’

ก่อนหมิงฉางเยี่ยนผู้นี้เป็นจอมยุทธ์ก็เคยเป็นคนไร้สามารถ เข้าใจดี 

ว่าสู้ไม่ได้ก็หลบ หลบไม่ได้ก็คุกเข่ารักษาชีวิต กอปรกับตัวเขายืดได้หดได้ 

หน้าด้านหน้าทน แค่เปิดปากก็พูดคำประจบประแจงออกมาได้ ไม่ว่าผู้ใด 

ในที่นี้ก็คิดไม่ถึงว่า วิญญูชนแห่งห้วงคำนึงที่วรยุทธ์ล้ำเลิศในยุทธภพ บท 

จะขี้ขลาดก็เชี่ยวชาญชำนาญเพียงนี้

คนผูน้ีม้หีลกัการแปลกประหลาด คดิวา่ผูเ้ปน็จอมยทุธส์งูสดุตดัพวก 

หัวสุนัขขุนนางชั่วได้ ต่ำสุดก็ยอมเป็นดั่งสุนัขลอดหว่างขาได้ เวลาเปลี่ยน 

สถานการณ์เปลี่ยน ผู้รู้จักกาลเทศะคือยอดคน

จอมยุทธ์น้อยหมิงผู้เป็นยอดคน...อย่าว่าแต่ลอดหว่างขา  เรื่อง 

แต่งกายเป็นสตรีก็ทำแล้ว ยังจะกลัวคุกเข่าให้เด็กน้อยอีกหรือ ลูกผู้ชาย 

ล้างแค้นสิบปีไม่สาย รอให้ได้หญ้าเทพเซียนมาต่อจุดชีพจรอีกครั้ง เขา 

ค่อยมาคิดบัญชีก็ไม่สาย

หมงิฉางเยีย่นรบีถกชายกระโปรงขึน้ คกุเขา่ลวก ๆ “ได ้ๆ ๆ ๆ พีส่าว 

คนดี ท่านเลิกร้องไห้ได้แล้ว ข้าพูดจาเรื่อยเปื่อย ให้คุกเข่าก็คุกเข่า ข้า 

คุกเข่าแล้ว คุกเข่าแล้วจริง ๆ  มองเห็นหรือไม่”

ท่านเซียนอวิ๋นชิงหยุดชะงัก ให้อาหารปลาเสร็จ ในที่สุดก็เอ่ยปาก 

ด้วยความเมตตากรุณา “เขาคือคนของตำหนักใด”
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เสาเย่าเสียขวัญ หลังจากโขกศีรษะแล้วก็ตกใจจนเล่าออกไปทั้งหมด 

“ปะ...เป็นเส้าซื่อเรือนไผ่เขียวที่เพิ่งมาวันนี้ นางโวยวายจะเข้าเฝ้าฝ่าบาท  

บอกวา่ บอกวา่จะพบสามตีนเอง บา่วรัง้นางไวไ้มอ่ยู ่ ทำใหน้างวิง่มายงัศาลา 

บัวน้อย บ่าวสมควรตายหมื่นครั้ง! สมควรตายหมื่นครั้ง!”

อวิ๋นชิงเหลือบมองแวบหนึ่งก่อนกล่าว “ไม่ต้องพบแล้ว ไล่เขากลับ 

ไป”

ฝูหลิงกับเสาเย่ารีบฉุดดึงให้หมิงฉางเยี่ยนลุกขึ้น แล้วออกจากศาลา 

บัวน้อยไปอย่างรีบร้อน

เดินได้ประมาณหนึ่งเค่อ1 ศาลาบัวน้อยก็เลือนหายไปจากระยะสายตา 

ของคนทั้งสาม หมิงฉางเยี่ยนถามฝูหลิง “เสาเย่า ท่านเซียนอวิ๋นชิงผู้นั้น 

มีที่มาที่ไปอย่างไร”

เสาเย่ากล่าว “เยียนเส้าซื่อ ข้าต่างหากคือเสาเย่า นางคือฝูหลิง”

หมิงฉางเยี่ยนรีบหันกาย “ฝูหลิง เช่นนั้นท่านกล่าว”

เสาเย่าถูกเขาทำให้ตกตะลึงเล็กน้อย อธิบายช้า  ๆ   “ท่านเซียน 

อวิ๋นชิงคือศิษย์คนสุดท้ายและศิษย์ที่ ได้รับถ่ายทอดวิชาโดยตรงจาก 

อัครมหาเสนาบดีฉาง ซ้ำยังเรียกกันว่าอัครมหาเสนาบดีน้อย ไม่เหมือน 

กับผู้หยั่งรู้คนอื่นของวัดต้าหาน อัครมหาเสนาบดีน้อยเติบโตในวังหลวง  

อาหารการกิน เครื่องแต่งกาย และที่พักอาศัยล้วนเทียบเท่ากับองค์ชาย  

เพราะฝ่าบาทหลงใหลเรื่องฝึกเซียนมาตลอด ด้วยเหตุนี้เขาจึงมีตำแหน่ง 

สูงส่งในวัง อย่าว่าแต่เป็นเส้าซื่อเล็ก  ๆ ต่อให้เป็นหยวนเช่อเฟยมาก็ต้อง 

อ่อนน้อมสามส่วน เส้าซื่อจำไว้ มิอาจโต้เถียงเขาเหมือนวันนี้เป็นอันขาด”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “แค่ถามทางเท่านั้น โต้เถียงที่ไหนกัน หากมิใช ่

เพราะพี่สาวทั้งสองไม่ยอมบอกข้าว่าฝ่าบาทประทับอยู่ที่ใด ข้าจะไปวุ่นวาย 

กับผู้ที่เรียกว่าอวิ๋นชิงอะไรนั่นทำไม!”

เสาเย่าปิดปาก พลางกล่าวด้วยความประหลาดใจ “เหตุใดเส้าซื่อ 

จึงกล่าวคำเช่นนี้”

1 一刻钟 ระยะเวลาประมาณ 15 นาที
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หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “ข้าเห็นพี่สาวทั้งสองท่านหน้าตาน่ามองจึงกล่าว 

คำเช่นนี้ หากเปลี่ยนเป็นคนอื่นข้ายังไม่แน่ว่าจะกล่าว”

เสาเย่ากับฝูหลิงหันมองหน้ากันแวบหนึ่ง ประคองหมิงฉางเยี่ยน 

พลางกล่าว “เส้าซื่ออยู่ในวัง ต้องระวังทุกเรื่อง กล่าวคำยิ่งต้องระวัง คำ 

เรียกขานที่เมื่อครู่ท่านเรียกข้าทั้งสอง มิอาจให้คนอื่นได้ยิน ท่านเองก็มิอาจ 

เรียกขานเช่นนี้อีก อยู่ในวัง ท่านคือนาย พวกเราคือบ่าว ไหนเลยมีนาย 

เรียกบ่าวว่าพี่สาว”

หมิงฉางเยี่ยนดึงมือออกมาจากอ้อมแขนของคนทั้งสอง เว้นระยะ 

ปลอดภัยช่วงหนึ่ง “ข้าไปเองได้ ไม่รบกวนพี่สาวทั้งสอง”

เขาถาม “เช่นนั้น ท่านเซียนอวิ๋นชิงผู้นี้ ไยจึงเดินเหินในวังหลังได้ 

อย่างอิสระ”

ฝูหลิงกล่าว “คนอื่นมิอาจ มีเพียงท่านเซียนคนเดียวจึงมีอำนาจ 

เช่นนี้ วังหลังมีสตรีมาก องครักษ์ทั่วไปไม่มีป้ายประกาศิต เข้าวังหลังก็คือ 

โทษตายตัดศีรษะ”

หมิงฉางเยี่ยนพยักหน้าเหมือนมีความคิด ฝูหลิงเห็นเขาไม่ยอม 

ถูกประคอง นายผู้นี้ของตนเองนิสัยแปลกประหลาด นางติดตามรั้งท้าย 

สองก้าว กล่าว “เส้าซื่อกลับตำหนักหวีผมอาบน้ำตอนนี้ยังทัน ยามโหย่ว2 

ต้องไปเข้าเฝ้าหยวนเช่อเฟยพร้อมกับเหล่าสาวงามที่เข้าวังใหม่”

หมิงฉางเยี่ยนกับคนทั้งสองกลับเรือนไผ่เขียวพร้อมกัน ขณะเสาเย่า 

เลือกปิ่น ประแป้งให้ คนผู้นี้ก็หลับไปเสียแล้ว รอเสาเย่าแต่งหน้าให้จน 

เสร็จสิ้น ผลักเขาหนึ่งที เขาจึงตื่นขึ้นมา

แป้งชาดที่จอมยุทธ์น้อยหมิงเคยซื้อ คุณหนูสาวงามที่เคยหยอกเย้า 

มีจำนวนมากดุจปลาตะเพียนข้ามแม่น้ำ ไม่เคยคิดว่าจะมีวันที่ของสวยงาม 

หยาดเยิ้มนี้แต่งแต้มอยู่บนใบหน้าตนเอง

เสาเย่ากล่าว “เยียนเส้าซื่อ พวกเราไปทักทายหยวนเช่อเฟยพร้อม 

กับหวังเส้าซื่อแห่งอุทยานตะวันตกเรือนไผ่เขียว”

2 酉时 ช่วงเวลา 17.01 - 19.00 น.
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หวังเส้าซื่อใบหน้ารูปไข่ คิ้วเรียวดุจใบหลิว ยามเดินถนนมักเป็น 

ที่จับจ้อง เย้ายวนไร้คู่เปรียบ หมิงฉางเยี่ยนออกจากประตู เข้าไปเรียก  

“ท่านพี่หวัง รอนานเลย”

หวงัเสา้ซือ่ปดิปากหวัเราะเสยีงออ่นหวาน โบกพดัหอมเบา ๆ “เหตใุด 

เจ้ากล่าวคำน่าสนใจเช่นนี้”

หมิงฉางเยี่ยนยิ้มพลางกล่าว “ข้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจกว่า ท่านพี่หวัง 

ใช้เครื่องหอมอันใด แค่ได้กลิ่นก็ชวนให้ลุ่มหลง”

หวงัเสา้ซือ่กลา่ว “แมเ้จา้มปีากเดยีว แตก่ลา่วคำหวานไดเ้ชน่นี้ นีค่อื 

เครื่องหอมที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะจากเมืองเยี่ยนจิงบ้านเกิดของข้า หากเจ้า 

ชอบ ตอนเย็นข้าจะใช้คนส่งมายังอุทยานใต้ เพียงแต่คนที่ใช้เครื่องหอม 

ในวังมีมากเพียงนั้น เครื่องหอมย่อมดีกว่าของข้าที่ไม่ได้เรื่องเหล่านี้เป็นแน่  

ถึงเวลาเจ้าอย่าได้เสียใจภายหลังแล้วกัน”

“เครื่องหอมในวังมีมาก? มิใช่ว่าทุกผู้คนใช้เครื่องหอมหรอกหรือ”  

หมิงฉางเยี่ยนนึกอะไรขึ้นมาได้จึงเอ่ยถาม “บุรุษเองก็ใช้เครื่องหอมหรือ  

เมืองเยี่ยนจิงผลิตเครื่องหอม ท่านพี่หวังคงเคยได้กลิ่นชนิดหนึ่ง คล้าย 

ดอกบัว ซ้ำยังคล้ายหิมะฤดูหนาว ผู้ที่เคยดอมดมย่อมจิตใจหวั่นไหว ยาก 

ระงับอารมณ์!”

หวังเส้าซื่อหน้าแดง กล่าวด้วยโทสะ “ไหนเลยจะมีเครื่องหอมเช่นนี้  

ผลลัพธ์ที่เจ้าว่า แตกต่างอะไรกับยาที่มิอาจสู้หน้าคนเหล่านั้น คำพูดนี้ 

อย่ากล่าวอีกเลย”

หมิงฉางเยี่ยนยิ้มพลางกล่าวอย่างเอียงอาย “ข้าทราบ ท่านพี่หวังคง 

ทราบว่า เหตุใดพวกเราต้องไปทักทายหยวนเช่อเฟย แล้วพระมเหสีในวัง 

เล่า”

หวังเส้าซื่อกล่าวเสียงแผ่วเบา “พระมเหสีไปไหว้พระที่วัดต้าหาน 

แล้ว ครึ่งเดือนให้หลังจึงกลับมา บัดนี้หกตำหนักดูแลโดยหยวนเช่อเฟย 

ชั่วคราว อย่าหาว่าข้าปากมาก หยวนเช่อเฟยมีนิสัยเอาแต่ใจ เราสองต้อง 

ระวังให้มาก อย่าพูดจาส่งเดชล่วงเกินเช่อเฟยเป็นอันขาด”

หมิงฉางเยี่ยนพยักหน้าส่งเดช “แน่นอน  ๆ ชาตินี้ข้าเกลียดการ 



ซานเชียนเฟิงเส่ว์

25

ปะทะคารมกับคนอื่นเป็นที่สุด”

หมิงฉางเยี่ยนวิญญูชนแห่งห้วงคำนึงไม่เคยขัดแย้งกับผู้คน หากมี 

ความเห็นต่างก็จะตีผู้อื่น หากตีเสร็จยังมีเห็นต่างอีกก็จะตีให้แรงกว่าเดิม  

กระทั่งฝ่ายตรงข้ามยอมรับด้วยวาจาและจิตใจจึงยุติ  ไม้นี้ใช้ได้ผลกว่า 

ยาวิเศษเสียอีก เป็นประสบการณ์จากการผาดโผนในยุทธภพมาหลายสิบปี 

ของหมิงฉางเยี่ยน

คนทั้งสองเดินกรีดกรายไปตลอดทาง ทะลุผ่านเฉลียงทางเดิน 

ที่เชื่อมกันสองสาย เลี้ยวเข้าในตำหนักเจาเหอ มวลผกาที่นี่สีสันฉูดฉาด  

มีเสียงน้ำไหลริน เดินไปข้างหน้าอีกไม่กี่ก้าว กลับมีเสียงทะเลาะเบาะแว้ง 

ดังเข้าหู

หวังเส้าซื่อขมวดคิ้วกล่าว “ผู้ใดบังอาจส่งเสียงดังในตำหนักเจาเหอ”

หมิงฉางเยี่ยนเดินหน้าเข้าไป ห่างออกไปไม่กี่ก้าว เห็นเพียงสาวงาม 

สองคนกำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยง ยึดจับฝ่ายตรงข้ามหมายทำร้าย ใช้การ 

ดึงดอกไม้บนศีรษะเป็นหลัก ตบตีเป็นรอง ด่ากันอย่างปากจัด พัวพัน 

เข้าด้วยกัน หมิงฉางเยี่ยนประหลาดใจ นึกในใจว่า ‘สตรีสองนางนี้กลับ 

มีสรีระน่าทึ่ง ท่วงท่าการต่อสู้ที่เจ้าเล่ห์เช่นนี้เป็นเอกลักษณ์โดยแท้จริง  

ทำให้วิญญูชนแห่งห้วงคำนึงเป็นต้องเลื่อมใส!’

คนทั้งสองนอนกองอยู่กับพื้น คนหนึ่งกล่าว “คนต่ำช้า!” คนหนึ่ง 

กล่าว “นางแพศยา!” รวมกันไม่ถึงสามประโยค ก็ขบคิดวิธีที่ระบายโทสะ 

ได้มากกว่าด่าคนออกมาพร้อมกัน บรรลุถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียว 

ในด้านความคิด เริ่มถ่มน้ำลายใส่กัน

หวังเส้าซื่อตักเตือน “เจ้าอย่าเพิ่งยุ่งเรื่องชาวบ้าน เพื่อมิให้เป็นภัย 

ถึงตัว”

ขาดคำ ขันทีในตำหนักเจาเหอก็ตะโกนเสียงดัง “บังอาจนัก กล้า 

รบกวนเหนียงเหนียง3 เสวยอาหาร!”

ครู่หนึ่งก็มีนางกำนัลนางหนึ่งเดินออกมาจากตำหนักเจาเหอ  เป็น 

3 娘娘 คำเรียกพระมเหสีหรือสนมเอก
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ชุนกูกูผู้อยู่ข้างกายหยวนเช่อเฟย นอกจากนี้ยังมีขันทีเฒ่าอีกคนหนึ่ง แซ่ 

หลี่ กลุ่มคนเรียกเขาว่าหลี่กงกง หลี่กงกงตามอยู่ด้านหลังชุนกูกู ตะโกน  

“ยังไม่รีบแยกสองคนนี้ออกจากกันอีก!”

ขันทีสองคนรับคำสั่ง ลงมือด้วยท่าทางคล่องแคล่ว พลังแขนมาก 

ยิ่ง ขณะแยกตัวคนทั้งสองออก สาวงามทั้งสองก็แผดเสียงร้องอยู่ครู่หนึ่ง  

ขันทีเฒ่าเอ่ยคำด้วยความโกรธ “อุดปากของพวกนางเอาไว้ ขณะเหนียง- 

เหนียงเสวยอาหาร กลับถูกคนไม่รู้เรื่องสองคนนี้รบกวน หากอุดปากไม่อยู ่

ก็ตบปากของพวกนางให้ฉีก จะได้ไม่ร้องตะโกนอีก”

หมิงฉางเยี่ยนใจเต้น คิดอย่างหวาดหวั่น ‘ขันทีช่างโหดนัก สตรี 

ก็ช่างโหดร้าย  เพียงแค่ส่งเสียงร้องสองประโยคก็ต้องถูกตบปากฉีก  

หยวนเช่อเฟยที่อยู่ด้านในนั้นบังอาจนัก ในวังหลวงแห่งจงหยวนกลับกล้า 

ใช้ศาลเตี้ย’

ปากของสาวงามสองคนนั้นถูกไม้หน้าสามฟาดจนโลหิตสดไหลชุ่มโชก  

น้ำลายกับเลือดในปากผสมกัน ยืดจากมุมปากลงบนพื้น ชุนกูกูปิดจมูก  

โบกมือกล่าว “เร็วเข้า  ๆ  ๆ  ๆ ลากไปโบยให้ตายในห้องทรมาน เห็นแล้ว 

ข้ารำคาญตา”

หมิงฉางเยี่ยนตกตะลึง หวังเส้าซื่อรีบยิ้มพลางกล่าว “ชุนกูกู”

ชุนกูกูมีใบหน้าแหลม  ดวงตาหงส์  ริมฝีปากบาง  ประแป้งบน 

ใบหน้า หมิงฉางเยี่ยนเห็นนางเชิดหน้า จึงคิดว่าชุนกูกูผู้นี้เตรียมตัวใช้ 

รูจมูกพูดคุยกับเขา ดีที่ชุนกูกูไม่มีพรสวรรค์จำเพาะนี้ หลังวางท่าครู่หนึ่ง  

จึงเอ่ยปากถาม “พวกเจ้าคือสาวงามที่มาใหม่?”

หวังเส้าซื่อยิ้มพลางกล่าว “ชุนกูกู เช่อเฟยเหนียงเหนียงคงเสวย 

อาหารเสร็จแล้ว ข้ากับเยียนเส้าซื่อกำลังจะไปทักทายเหนียงเหนียง”

ชนุกกูจูบัปิน่ปกัผม กลอกตาขาวดว้ยความยากอยา่งยิง่ หนัหลงัเดนิ 

ไปทางตำหนัก กล่าว “รอก่อนเถอะ เหนียงเหนียงเพิ่งได้นั่งพัก ย่างเข้า 

ฤดูร้อนแล้วหมาแมวต่างก็มาวนเวียนที่ตำหนักเจาเหอ พานให้คนรังเกียจ 

เสียอีก เสี่ยวถิงจื่อ หมู่นี้จับตาดูให้ดี อย่าให้เดรัจฉานด้านนอกเข้าตำหนัก 

เจาเหอ เพื่อมิให้รบกวนเหนียงเหนียง”
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หมิงฉางเยี่ยนหยิบแป้งทอดไส้น้ำตาลครึ่งหนึ่งที่ซ่อนไว้ออกมาจาก 

อกเสื้อ ไปหาก้อนหินบนพื้นนั่ง ก่อนที่จะกัดกินราวกับไม่มีคนรอบข้าง  

“ท่านพี่หวัง ข้าว่ายังต้องรอหยวนเช่อเฟยท่านนี้อีกครู่หนึ่ง ท่านหิวไหม ข้า 

แบ่งแป้งทอดให้ท่านครึ่งชิ้น”

หวังเส้าซื่อปฏิเสธความปรารถนาดีของเขา ซ้ำยังมองดูหมิงฉางเยี่ยน 

ด้วยสีหน้าซับซ้อน เขานั่งแผ่หลา กินแป้งทอดเสร็จยังล้างมือในบ่อปลาหลี่ 

ในเรือนตำหนักเจาเหอ หาหญ้าหางสุนัขมาเล่นกับตะพาบน้ำ

“ตะพาบเอ๋ย ตะพาบเอ๋ย เจ้าจะกินข้าวก็กิน ยังต้องให้ข้าอยู่เป็น 

เพื่อนเจ้าที่นี่อีก ไม่ได้เรื่องจริง ๆ!”

หวังเส้าซื่อฟังจบก็หัวเราะพรวดออกมา

“ปูวางอำนาจบาตรใหญ่ยังพอทำเนา เหตุใดตะพาบน้ำอย่างเจ้าก็วาง 

อำนาจบาตรใหญ่เป็นด้วย” หมิงฉางเยี่ยนยื่นมือจับตะพาบน้อยน้ำตัวหนึ่ง 

เอาไว้ พลิกตัวมันขึ้นมา ยิ้มน้อย  ๆ  แล้วกล่าว “ข้าอยากเห็นนักว่าเจ้าคือ 

ตะพาบตัวผู้หรือว่าตะพาบตัวเมีย”

หวังเส้าซื่อกล่าวเสียงแผ่วเบา “เป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมีย”

หมิงฉางเยี่ยนคาบหญ้าหางสุนัขไว้ในปาก ตั้งข้อสรุปโดยไม่แม้แต่ 

จะมองดู “ตัวเมีย!”

หวังเส้าซื่อทำท่าเงียบเสียง บอกเป็นนัยให้เขาอย่ากล่าวคำโจ่งแจ้ง 

เกินไป เมื่อทั้งสองได้พบเช่อเฟยเรียบร้อยแล้ว เขาก็กลับเรือนไผ่เขียว  

ฝูหลิงเข้ามาปรนนิบัติหมิงฉางเยี่ยนช่วยคลายเสื้อปลดสายรัดเอว หมิง- 

ฉางเยี่ยนสั่นสะท้านทั่วร่าง เกือบกระโดดสูงสามฉื่อ

“อย่า ๆ ๆ ๆ ข้าทำเอง ข้าทำเองก็ได้”

เขาจับสายรัดเอวเอาไว้แนบแน่น ยิ้มไปพลางถอยหลังไปพลาง  

เสาเย่ายกน้ำสะอาดถาดหนึ่งก้าวเข้าประตู “เส้าซื่อแปลกจริง  ๆ คนอื่นล้วน 

แทบอยากมอบเรื่องราวทั้งหมดให้บ่าวไปกระทำ ท่านกลับประเสริฐนัก  

ยอมทำเองทุกเรื่อง นี่ก็ไม่เอา นั่นก็ไม่เอา หากให้คนอื่นเห็น คงคิดว่าท่าน 

รังเกียจที่พวกเราสองคนมือเท้าหยาบกระด้าง”

หมิงฉางเยี่ยนเอ่ยร้องขอความเป็นธรรม “ใช่ที่ไหนกัน พี่สาวทั้งสอง 
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แสนดีเพียบพร้อม ท่วงท่าสง่างาม ข้าชื่นชมอย่างยิ่ง จะกล้ารังเกียจได้ 

อย่างไร”

ขณะกล่าวคำ เขาก็เปลี่ยนชุดนอนที่ด้านหลังฉากบังลมแล้ว

เสาเย่าบิดผ้า ยื่นให้หมิงฉางเยี่ยน “หยวนเช่อเฟยถือว่าตนเองเป็น 

ที่โปรดปราน กลับกล้าโบยสาวงามให้ตายโดยไม่ผ่านการอนุญาตจากฝ่าบาท  

น่ากลัวยิ่งนัก”

หมิงฉางเยี่ยนกล่าวในใจว่า ‘ที่แท้ฆ่าคนในวังยังต้องแจ้งฝ่าบาทสักคำ  

จะฆ่าก็ฆ่า ไหนเลยต้องรายงาน แปลกจริง ๆ’

ฝูหลิงปูผ้าห่มเสร็จ ยืดตัวตรงกล่าว “เยียนเส้าซื่อ อย่าหาว่าข้า 

ปากมาก  ท่านนิสัยตรงไปตรงมา  ไม่เห็นพวกเราเป็นข้าทาส  พวกเรา 

สองคนก็อยากเตือนเส้าซื่อด้วยใจจริง  ท่านอย่าล่วงเกินหยวนเช่อเฟย 

เป็นอันขาด บิดาของหยวนเช่อเฟยคือจ้าวหงกวง เจิ้นกั๋วกง4 ผู้กุมอำนาจ 

ราชสำนัก ฝ่ายมารดาคือสกุลฉินแห่งเมืองอิ้งเทียนซึ่งเป็นตระกูลอันดับสอง 

แข็งแกร่งจนมิอาจทำลายโดยแท้จริง วันนี้ท่านเองก็มองเห็นแล้ว คิดจะ 

ฆ่าสาวงามทั้งสองก็ฆ่า วันหลังเรื่องนี้ต้องเงียบหายเป็นแน่ ท่านต้องระวัง 

ให้มาก”

เสาเย่าลดสุ้มเสียงกล่าว “บัดนี้เรื่องการแต่งตั้งองค์ชายรัชทายาท 

กระชั้นเข้ามา  ฝ่าบาทไม่ยอมแต่งตั้งองค์ชายใหญ่เป็นรัชทายาทเสียที   

หยวนเช่อเฟยโบยคนตายไปไม่น้อยแล้วเพื่อเรื่องนี้”

หมิงฉางเยี่ยนหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาจากในตู้ พิงอยู่ข้างเตียง

เสาเย่าเห็นหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า บทเรียนสตรี ก็คิดด้วยความปลาบ- 

ปลื้ม ‘เยียนเส้าซื่อผู้นี้กระทำการฉับไว ตามอำเภอใจอย่างที่สุด ควรอ่าน 

บทเรียนสตรี ให้มาก เพื่อควบคุมตัวเอง’

หมิงฉางเยี่ยนกล่าว “พี่สาวทั้งสองท่านวางใจ ข้ารู้ว่าอะไรควรไม่ควร  

ดึกแล้ว ไม่ต้องนอนเป็นเพื่อน พวกท่านไปนอนที่ห้องตะวันตก ที่นี่ให้ข้า 

4 国公 บรรดาศักดิ์ที่แต่งตั้งให้เชื้อพระวงศ์หรือขุนนางมีความชอบ  มักแต่งตั้งให้ขุนนาง 

ฝ่ายทหาร
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อยู่เพียงคนเดียวเถิด”

เขาพลิกหนังสือหน้าหนึ่ง ในหนังสือเขียนว่า ‘ยวนยางคลอเคลีย 

เล่นน้ำ พญาหงส์เคียงคู่ผ่านบุปผา เมฆาเหนียมวรุณอาย ครวญคราง 

กระเส่าสั่น อวลเสน่ห์ไอรัก กระอักรสความงาม’

หมิงฉางเยี่ยนส่งเสียงดังสองครั้ง จุดไฟอ่านด้วยความสนใจ ขณะ 

เสาเย่าถอยออกไปเห็นเขายังอ่าน  บทเรียนสตรี อยู่ จึงเอ่ยตักเตือน “เส้าซื่อ 

พักผ่อนให้เร็วสักหน่อย อย่าอ่านจนค่ำทำร้ายดวงตา”

เขาสะบัดหนังสือ เป่าเทียนให้ดับ รวบเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้ว 

เข้านอน

สองชั่วยามให้หลัง เสียงกรีดร้องของหวังเส้าซื่อปลุกให้เขาตื่นขึ้น  

หมิงฉางเยี่ยนหลับตื้น บ่มเพาะเป็นความเคยชินในการระแวดระวังภัย 

มาหลายปีแล้ว เพียงเสียงเดียวก็พลิกตัวลุกขึ้นนั่งบนเตียง หยิบโคมไฟ 

และเสื้อชั้นนอก เดินไปยังอุทยานตะวันตกของเรือนไผ่เขียวอย่างรีบร้อน

หวังเส้าซื่อทั้งร่างอ่อนยวบ เหงื่อโซมใบหน้า ทรุดนั่งอยู่ริมสระบัว  

หมิงฉางเยี่ยนตะโกน “เสาเย่า พยุงหวังเส้าซื่อขึ้นมา!”

เสาเย่ากับฝูหลิงรับคำวิ่งออกมา ล้วนอยู่ในลักษณะเพิ่งตื่นนอน  

คลุมเสื้อชั้นนอกไว้ลวก  ๆ เสาเย่าพยุงหวังเส้าซื่อที่ร้องไห้ไม่หยุดขึ้นมา  

หมิงฉางเยี่ยนใช้โคมไฟเขี่ยดอกบัวกองใหญ่ที่ล้อมวงอยู่บนผิวสระออก  

สีหน้าตกตะลึง

หวังเส้าซื่อกรีดร้องหนึ่งครั้ง ทั้งหวาดกลัวและร้อนรน มุดไปใน 

อ้อมอกฝูหลิง ฝูหลิงกับเสาเย่าเห็นเหตุการณ์ในสระบัว ต่างปิดปากถอย 

หลัง ทำท่าจะอาเจียน

หมิงฉางเยี่ยนขมวดหัวคิ้ว ถือโคมส่องดูอย่างละเอียด

ในสระบัวนั้น ชุนกูกูมีสีหน้าดุร้าย ปากอ้ากว้าง ร่างกายแช่อยู่ในน้ำ 

บวมอืดอย่างยิ่ง โลหิตชุ่มโชกในสระ ส่งกลิ่นคาวไร้เทียบเทียม ทำให้ 

หมิงฉางเยี่ยนรู้สึกว่าสิ่งที่น่ากังวลหาใช่ชุนกูกูซึ่งตายอย่างอนาถไม่ แต่เป็น 

ที่ลำคอของนางมีเข็มนับร้อยเล่มแทงทะลุออกมาจากลำคอ เข็มเข้าจาก 

ในปาก ร้อยผ่านลำคอ แทงจากในสู่นอก ราวกับกลืนเข็มนับร้อยเล่ม 
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แล้วเข็มทะลุออกมาจากด้านในลำคอก็ไม่ปาน เข็มทุกเล่มล้วนติดด้ายฝ้าย 

สีแดงสด เส้นด้ายถูกคราบเลือดอาบย้อม เลือดที่ด้านบนกำลังไหลเข้า 

ในสระบัวตามเส้นด้ายทีละหยด

หมิงฉางเยี่ยนยกมือถอนเข็มเงินเล่มหนึ่งออกมา ในที่สุดหวังเส้าซื่อ 

ก็ร้องสั้น  ๆ  หนึ่งครั้ง ก่อนจะสลบราวกับตายไป เสาเย่าร้องไห้ตะโกน  

“เส้าซื่อ! ท่าน...ท่าน!”

เขาอาศัยแสงเทียนรำไรสืบดู เข็มนี้สีดำตลอดเล่ม หลอมสร้างขึ้น 

จากเหล็กดำขั้วอิน5 แคว้นต้าเย่ว์ เป็นเข็มจันทร์ตกฟ้าที่ตนเองชอบใช้ใน 

ปีนั้น!

5 阴 หรือ  “หยิน” เป็นขั้วเย็น ตรงข้ามกับ 阳 “หยาง”  ซึ่งเป็นขั้วร้อน ตามทฤษฎีอิน  -  หยาง  

(หยิน - หยาง)


