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สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามนําส่วน
หนึ่งส่วนใดของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ทําการสําเนาถ่าย

เอกสาร หรือนําไปเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบและเครือข่าย
ต่างๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง

เจ้าของสิทธิ์เท่านั้น 
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อนัดบั Top Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ*   นามปากกาเดิม กระดังงา   

  นามปากกาใหม่  “อี๊หลาน” 
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จากใจนกัเขยีน 
 
 ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนักอ่านทุก ๆ ท่านนะคะ. ที่
ติดตามและเป็นกําลังใจให้กับนักเขียนตัวเล็ก ๆ คนนี้เสมอมา ตั้งแต่
ที่ลงเป็นรายตอนใน readawrite.  , ธัญวลัย และ fictionlog   
 
 นักอ่านที่น่ารักทุกคนเป็นแรงผลักดันให้ไรท์ตั้งใจทํา       
E-book เล่มนี้ขึ้นมา และขอฝากเก็บไว้อุ่นเตียงสักเล่มนะคะ >3< 
 
 สําหรับนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นได้เพราะมีคําถามท่ีมันค้างคาใจ
มากถึงมากท่ีสุด ! 
 
 "ทําไมอีโรติกทุกเรื่องผู้ชายต้องเป็นฝุายกระทําผู้หญิง ?" 
 "ทําไมผู้หญิงจะมีฮาเร็มของตนเองไม่ได้ ?" 
 "จะมีสักเรื่องไหม ? ที่ผู้หญิงจะคุมเกมบนเตียง !" 
 
 และในที่สุด... นิยายอีโรติก เรื่องนี้จึงได้กําเนิดขึ้นมา 
ติดตามความร้อนแรง เร่าร้อน ที่แหกทุกกฎเกณฑ์ ได้เลยค่ะ ! 
 

ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ 
อีห๊ลาน-依兰 
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บทที่ 1 
 
 
 

 เมื่อตะวันลับขอบฟูา ความมืดมิดโรยตัวเข้าห่มพ้ืนปฐพี 
เดือน....  ดาว....  ดารดาษกระจ่างฟูา... 
 
 ชายหนุ่มรูปงามพร้อมด้วยบริวารซ้ายขวา รูปร่างสูงสง่า
ในชุดสีฟูาขาว ผ้าฝูายทอผสมทองคาดเอวสอบ ห้อยตราหยก
ประจําตระกูลที่เอว  เพ่ือบ่งบอกว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวของ
ตระกูล “หวัง”  ตระกูลมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งแห่งเมืองฉีซาน นาม
ของเขา คือ “หวังเหล่ย” 
 
 มือเรียวสวยตามแบบฉบับคุณชายโบกพัดไปมาอย่าง
สําราญใจ ขณะที่เดินทอดน่องไปตามถนนเริงรมย์ยามค่ําคืน 
แม้อายุจะย่างเข้าสามสิบปีแล้ว  แต่ยังไม่ได้ตกแต่งหญิงใดเป็น
ภรรยาเพราะเขายังสนุกกับการหาความสําราญให้กับตนเอง  
 
 ถนนเริงรมย์ประดับประดาด้วยโคมไฟน้อยใหญ่ตระการ
ตา 
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 ถนนที่เป็นศูนย์รวมแหล่งความสําราญของเมืองฉีซาน 
หัวเมืองใหญ่ก่อนเข้าสู่เมืองหลวง บนถนนสายนี้มี “หอมู่ตาน”  
เป็นหอนางโลมอันดับหนึ่งแห่งหัวเมืองแคว้นเหนือ   
 
 “หอมู่ตาน”  เต็มไปด้วยบรรดาอิสตรีรูปงาม  ล้วนแต่มี
กิริยาอ่อนหวาน  เต็มไปด้วยเสน่ห์ชวนให้บุรุษหลงใหล จนมีเสียง
เล่าลือกันว่า “หากชายใดมาแคว้นเหนือแล้วไม่เคยแวะเวียนหอมู่
ตาน” ยากนักที่จะตายตาหลับ 
 
 เมื่อคุณชายหวังเหล่ยเดินมาถึงหน้าหอมู่ตาน บรรดาสาว
งามวัยแรกแย้มต่างกรูกันออกมา เด็กสาวที่หน้าอกกําลังตั้งเต้าแข่ง
กันฉอเลาะ โอบหน้า โอบหลัง แขกพิเศษประจําหอมู่ตาน 
 
 แววตากรุ้มกริ่มของคุณชายเหล่ยมองเห็นเต้าตั้งน่าบีบ
มือก็โฉบล้วงเข้าไปในคอเสื้อของแต่ละนาง สัมผัสเคล้าคลึงสินค้า
สําหรับโชว์ด้านนอกของหอมู่ตานเพื่อเป็นน้ําจิ้ม 
 
“อ่า...คุณชายมือท่านวิเศษมาก” 
หนึ่งในสาวงามครางออกมา 
 
“อ้ือ... ข้าอยากจะปี้กับท่านจังเลย...อ่า” 
หญิงสาวด้านหน้าเบียดเข้าชิดด้านหน้าชายหนุ่มพร้อมกับส่าย
สะโพกเสียดสีแก่นกายเขา  จนชายหนุ่มถึงกับครางออกมา 
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“ซ้ีดดดด... อ่า” 
 
“คิดถึงคุณชายเหล่ยจังเลย” 
บรรดาเหล่าสาวงามต่างแย่งกันเอาใจเขาโดยเบียดอกอวบเข้ากับ
เนื้อตัวของชายหนุ่ม 
 
“ซ้ีดดด...  พวกเจ้าแจ่มมาก...  แจ่มมากสมแล้วที่อยู่หอมู่ตาน พวก
เจ้าไปดูแลผู้ติดตามของข้าหน่อยก็แล้วกัน เดี๋ยวข้าเข้าไปข้างใน” 
คุณชายเหล่ยพยักพเยิดไปยังคนรับใช้หนุ่มสองคนที่คอยตาม
อารักขา บรรดาสาวงามยิ้มอย่างเอาใจอีกครั้งก่อนที่จะปล่อยเขาให้
เข้าไปในหอมู่ตาน และจัดเตรียมที่นั่งรอให้แก่ผู้ติดตามของ
คฤหาสน์ตระกูลหวังตามคําสั่ง   
 
 เมื่อคุณชายเหล่ยเดินเข้ามาในหอมู่ตาน  เสียงเพลง
บรรเลงไม่ขาดสาย เสียงพูดคุยหัวร่อต่อกระซิกจากโต๊ะต่าง ๆ ของ
ผู้มาสําเริงสําราญ ณ หอมู่ตานแห่งนี้ เหล่าสาวงามท่ีนุ่งผ้าบางเบา
มองทะลุจนเห็นสัดส่วนอวบอั๋นกลมกลึงกําลังเดินอวดโฉมอย่าง
เอียงอาย  ยะยิ้มเย้ายวน  
 
“อ่า.... สวรรค์บนดินชัด ๆ” 
ชายหนุ่มอุทานออกมาขณะที่กําลังเดินชมรูปร่างสาวงามพร้อมกับ
ใช้มือเรียวสวยของเขาบีบเคล้นเต้างามแต่ละเต้าอย่างสําราญใจ 
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 นางใดอกอวบอั๋นจนน่าดูด  มือเรียวก็ตวัดเอวคอดรั้งให้
เข้าชิดใกล้พอที่จะโฉบปากร้ายลงบนหัวนมชมพู ลิ้นร้ายของเขารัว
หัวนมก่อนดูดและดึงอย่างกระหาย 
 
จ๊วบ ๆ     จ๊วบ ๆ 
 
“อือ... อะ.. อ่าซ์  คุณชายคะ... อ่า” 
นางคณิกาท่ีถูกเขาดูดหัวนมอ่อนระทวยในอ้อมแขน  มือสองข้าง
ของนางโอบหัวของชายหนุ่มรัดไว้แน่นอย่างเสียวซ่าน 
 
“นมเจ้าหวานที่สุด!”  
ชายหนุ่มผงกหัวขึ้นชมนาง แล้วก้มลงดูดอีกข้าง 
 
จ๊วบบบบบบบบ 
 
“ซ้ีดดด” 
 
“อะแฮ่ม! คุณชายเหล่ยขา” 
สตรีวัยกลางคน สวมเสื้อสีม่วงแดงประดับดอกไม้ช่อโต ใช้ผ้าเช็ดสี
แดงฟาดลงที่ไหล่ชายหนุ่มพ่ือสะกิดให้เขารู้ตัว 
 
 คนถูกเรียกชื่อปล่อยปากจากหัวนมอย่างแสนเสียดาย
นางคณิกาอวบอึ๋มที่ถูกเขาดูดนมย่อกายลงอย่างเอียงอาย  ยกมือขึ้น
ปิดปาก ยิ้มหยาดเยิ้มให้ท่าอีกครั้งก่อนเดินจากไป 
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“แหม.... รื่อหง เจ้าจะให้ข้าสําราญอีกนิดไม่ได้หรือ” 
คุณชายเหล่ยตัดพ้อขณะที่ “รื่อหง” หรือแม่เล้าแห่งหอมู่ตานแตะ
ลงที่สะโพกชายหนุ่มอย่างคุ้นเคยเพื่อให้เขาเดิมตามไปยังโต๊ะที่
จัดเตรียมให้พิเศษ 
 
“โอ๋ ๆ คุณชาย  เจ้าขา... ของดี ๆ ยังมีอีกเยอะแยะ คุณชายอย่า
เพ่ิงน้อยใจไปเจ้าค่ะ” 
เจ้าของหอนางโลมอันดับหนึ่งยิ้มตอบ  นางไม่อยากให้เด็ก ๆ ของ
นางบอบซ้ําก่อนได้ค่าตัว  แต่คุณชายผู้นี้ก็จ่ายให้แก่หอมู่ตานหนัก
ไม่ใช่เล่น  เพราะฉะนั้นเมื่อหล่อนจะทําอะไรก็ต้องเกรงใจเงินทองที่
เขามี 
 
เมื่อเดินมาถึงที่โต๊ะที่จัดไว้เป็นพิเศษ รื่อหงจึงเรียกสาว ๆ ออกมา  
“ไปหลาน  หวงหลาน  มาปรนนิบัติคุณชายเหล่ยหน่อยเร็ว” 
 
“คร้า” 
สองสาวย่อตัวลงรับคําพลางนั่งลงข้างซ้ายข้างขวาของชายหนุ่ม 
 
 นางหนึ่งรินสุรา อีกนางบรรจงบีบนวด กลิ่นอายกายสาว
หอมยิ่งกว่ารสสุราในจอก  ดวงตาซุกซนของชายหนุ่มมองอกอวบที่
ถูกผ้าบางเบาปิดไม่มิด ยามที่นางเคลื่อนไหวมองเห็นหัวนมชมพูระ
เรื่อวับ ๆ แวบ ๆ ชวนให้ใจระทึกมิใช่น้อย 
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 ในที่สุดคุณชายเหล่ยก็ทนไม่ไหว ล้วงมือเข้าไปในอกสาว
น้อยเคล้นคลึงอกอวบเต็มมือ จนนางผวาซบลงบนไหล่เขา 
“อ่า.... ใช้ได้  ใช้ได้นมเจ้าสู้มือข้าดีจริง ๆ ใหญ่กว่านางเมื่อครู่สะอีก 
รื่อหงเจ้าช่างรู้ใจข้าจริง ๆ” 
คุณชายเหล่ยชม ก่อนจะบดจูบปากบางของหญิงสาวข้างกาย  
 
“แหมๆ คุณชาย  ท่านเป็นแขกพิเศษของที่นี่  มีหรือท่านชอบสิ่งใด 
ข้าจะไม่รู้” 
 
“อือ” 
คุณชายครางแนบเนื้อสองเต้าที่หน้าเขากําลังซุกไซ้ 
 
“ไปหลาน กับหวงหลานฝีมือเด็ดไม่แม้เหมยกุ้ยเลยนะ  คืนนี้ท่าน
จะเปลี่ยนใจสักคืนไหม?” 
แม่เล้ารื่อหงท่ียืนข้างโต๊ะเสนอ  ชายหนุ่มหยุดชะงักเมื่อได้ยินชื่อ 
“เหมยกุ้ย” 
 
 หากเปรียบสาวงามเหมือนมวลบุปผา “เหมยกุ้ย”  ก็
เปรียบเสมือนราชินีแห่งดอกไม้ เหมือนดังเช่นกุหลาบงามเลิศเป็น
หนึ่งในใต้หล้า 
 “เหมยกุ้ย” หล่อนเป็นนางคณิกาชั้นสูงในหอมู่ตานแห่งนี้  
เรียกว่า“อ้ีจี” หรือดาวเด่นประจําหอนางโลม    
 “เหมยกุ้ย”  นอกจากรูปโฉมของนางจะงดงามแล้วยัง
ฉลาด เก่งทั้งศิลปะและการดนตรี เหล่าบุรุษท่ีแวะเวียนมาท่ีหอมู่
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ตานแห่งนี้ต่างประทับใจในเสน่ห์อันตราตรึงจนปรนเปรอทรัพย์สิน
เงินทองและของมีค่าอย่างมากมาย  
 
 บุรุษบางคนหลงใหล “เหมยกุ้ย” จนยากจะถอนตัว   
แต่หากนางไม่พึงพอใจแล้วไซร้ มีหรือนางจะยอมขายเรือนร่างให้
ชายผู้นั้น 
 
“เหมยกุ้ย” 
ชายหนุ่มพึมพําคล้ายละเมอ นั่นสินะสองสาวสุดเร่าร้อนนี้เกือบจะ
ทําให้เขาลืมจุดมุ่งหมายที่เขามาในวันนี้เสียแล้ว 
  
ชายหนุ่มผุดลุกขึ้น  
“แล้วเหมยกุ้ยไปไหน?  ข้าอุตาส่าห์มาถึงที่นี่  ถ้าไม่ได้เหมยกุ้ย ข้า
จะกลับหละ” 
 
รื่อหงตวัดตาสั่งให้ไปหลาน กับหวงหลาน ทั้งสองนางให้รั้งชายหนุ่ม
เอาไว้  สองสาวยิ้มฉอเลาะ เอาอกสล้างเข้าเบียดแขนชายหนุ่ม
พลางออดอ้อน 
“แหมคุณชาย.... ใจเย็น ๆ สิคะ อย่างไรเสียท่านพ่ีเหมยกุ้ยก็จะได้
ปรนนิบัติคุณชายแน่นอนค่ะ” 
 
“นั่นสิคะ... นั่งลงดื่มสุราดับความร้อนรุ่มก่อนนะคะ” 
มือนุ่มของสองสาวสวยดึงให้เขานั่งลง 
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“อะ....  เอ่อ... เหมยกุ้ยกําลังเตรียมตัวพบคุณชาย.. อยากได้สาว
งามอันดับหนึ่งคุณชายต้องใจเย็น ๆ นะคะ” 
รื่อหงแบ่งรับแบ่งสู้  หากว่าหล่อนไม่ใช้ให้เหมยกุ้ยต้อนรับคหบดี
ผู้ใหญ่จากทางใต้  หล่อนก็คงจะไม่วุ่นวายใจขนาดนี้  คนหนึ่งก็หนุ่ม
รูปงามมหาเศรษฐี  อีกคนก็ขุนนางผู้ใหญ่  ล้วนแต่ต้องการเหมยกุ้ย
ทั้งสิ้น!! 
 
“ระหว่างที่รอนางแต่งตัว  คุณชายก็สําราญกับไปหลานและหวง
หลาน ไปพลางๆ ก่อนแล้วกันนะคะ  วันนี้จัดให้คุณชายเป็นพิเศษ
คร่า” 
รื่อหงยิ้มเอาใจ  
 
ชายหนุ่มมองสองสาวที่ทั้งขาวทั้งอวบมีหรือเขาจะปฏิเสธลง 
“ได.้..  อย่าให้ข้ารอนานหล่ะ  ช่วยบอกเหมยกุ้ยให้ข้าด้วย” 
 
 เมื่อชายหนุ่มยอมสนุกกับสองนางคณิกา รื่นหงจึงรีบปลีกตัวขึ้นไป
ชั้นบนของหอมู่ตานเพื่อส่งสัญญาณให้เหมยกุ้ยที่กําลังต้อนรับขุน
นางใหญ่ให้รีบๆ จัดการให้เสร็จเสีย  
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 ณ  ห้องกุหลาบแดง  
 
 ภายในห้องท่ีตกแต่งด้วยภาพวาดลายกุหลาบ และเครื่อง
เรือนต่าง ๆ ล้วนสลักเป็นดอกกุหลาบทั้งสิ้น กลิ่นหอมอ่อน ๆ 
กํายานที่ถูกจุด ทํามาจากกุหลาบเขาเทียนซานที่ช่วยผ่อนคลาย
ความเครียดลอยอบอวลไปทั่วทั้งห้อง 
 
 เมื่อเสียงพิณท่อนสุดท้ายบรรเลงจบลง ขุนนางผู้ใหญ่ก็
วางจอกสุราลงแล้วปรบมือให้หญิงสาวผู้เป็นเจ้าของห้องอย่างปลาบ
ปลื้ม 
 
 แปะ ๆ     
 
 แปะ ๆ    
 
 แปะ ๆ 
 
“เป็นบุญหูข้าแล้ว... ที่ได้ฟ๎งบทเพลงอันไพเราะจากนางสวรรค์ชั้น
ฟูา ฮ่า ๆ ฮ่า ๆ” 
 
“ท่านกล่าวชมเหมยกุ้ยจนเกินไป” 
ร่างอรชรอ้อนแอ้นในชุดสีแดงบางเบาเดินเข้ามาใกล้ชายวัยห้าสิบ
ห้าปี นางย่อกายเพื่อถวายคํานับแด่ขุนนางผู้ใหญ่ ยังไม่ทันท่ีนางจะ
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เหยียดตัวขึ้น มือกระด้างของชายวัยมากประสบการณ์ก็รั้งเอว
หล่อนให้นั่งบนตักแกร่งอย่างรวดเร็ว 
 
“อุ๊ย... นายท่าน” 
เหมยกุ้ยแสร้งร้องปลุกอารมณ์คึกของชายวัยดึกให้ลําพองใจ 
 
“เนื้อตัวเจ้าช่างนุ่มนิ่มนัก” 
เขามือกระด้างของชายวัยดึกสอดเข้าใต้ชายผ้าเคล้าคลึงนมอวบอั๋น
พลางเอ่ยชมแววตาหิวกระหายราวกับว่าเขาพบบ่อน้ํากลาง
ทะเลทราย บ่อน้ําบ่อนี้เขาแลกมันมาถึงสามพันตําลึงทอง !!!  มีหรือ
เขาจะมานั่งแค่ฟ๎งเพลง! 
 
“แหม๋นายท่าน.. ปากหวานจัง  ปากหวานแบบนี้ต้องให้รางวัลสัก
หน่อย” 
เหมยกุ๋ยสอดมือเรียวเข้าใต้ผมสีขาวดอกเลา โน้มศีรษะชายวัยดึกท่ี
ยังคึกลงมาประกบปากอ่ิม  ลิ้นน้อยกระหวัดรัดลิ้นสากอย่าง
ชํานาญ จนปากท่ีเต็มไปด้วยเคราสีเทาถึงกับครางออกมาด้วยความ
ซ่านกระสัน 
 
“อ่าซ.์.. ซ้ีด” 
 
มือหยาบกระด้างของชายวัยดึกลูบขึ้นมาจนถึงต้นขาอ่อนแล้วล้วง
ลึกเข้าสู่กลีบกุหลาบเริ่มแฉะเยิ้ม  
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นิ้วมากประสบการณ์จึงแยงเข้าร่องถูไถรีดน้ําหวานออกมาจนนาง
บนตักถึงกับตัวสั่นระริก 
 
“อะ.. อา.. นายท่าน” 
ปากอ่ิมครางแนบเคราดก นางไม่คิดเลยว่าขุนนางวัยชราผู้นี้จะ
ช่ําชองและยังแรงดีถึงเพียงนี้ 
 
ริมฝีปากหนาที่รกไปด้วยเคราโฉบลงบนหัวนมสีชมพูชูชัน  เขาใช้
ลิ้นเขี่ยมันเบา ๆ ก่อนจะเม้มแล้วขบเน้นหนักหน่วง ร่างอรชรบนตัก
บิดแอ่นอย่างเสียวซ่าน 
“โอ้วววว.... นะ.. นายท่านได้โปรด” 
 
“นมของเจ้าราวกับอาหารทิพย์ ทั้งขาวทั้งอวบ หัวนมสีชมพูชูชันสู้
ลิ้นข้า ยากจะหาสาวใดในใต้หล่าทัดเทียม” 
สิ้นคําชม ชายวัยดึกก็ตะคองกอดสาวงามให้เดินไปที่เตียง 
 
 เหมยกุ้ยค่อย ๆ โน้มตัวลงเตียงพลางเปลื้องผ้าออกทีละ
ชิ้น ทีละชิ้นอย่างเชื้อเชิญ 
 ท่านขุนนางมองร่างอรชรขาวผ่องปราศจากอาภรณ์ใด ๆ 
เขาเปลื้องผ้าออกจนหมดเรือนร่างภายใต้เสื้อผ้าไม่ได้ร่วงโรยไปตาม
วัย  เมื่อนางเอนกายนอนลงแล้วยกขาเรียวขาวขึ้น มือกระด้างของ
ชายวัยดึกจึงกระชากสองขาเรียวของนางให้แยกออก ศีรษะขาว
โพลนก็ล้มลงที่หว่างขาของนาง 
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  ชายผู้มากประสบการณ์ขบกรามท่ีรกไปด้วยเคราถูกไถ
กุหลาบสีแดงระเรื่อจนเกสรแข็งเป็นตุ่มไต ร่องสวาทเยิ้มไปด้วย
น้ําหวาน ก่อนที่จะประกบปากลงไป ดูดเม็ดตุ่มไตเกสรกุหลาบดัง  
 
จ๊วบ ๆ      จ๊วบ ๆ 
 
“อะ.... อ่า... นะ นายท่าน โปรดเมตตาข้าน้อยด้วย” 
เหมยกุ๋ยครางเสียงกระเส่าหวาน....  ร่างอรชรบิดแอ่นหยัดอย่าง
เสียวซ่าน 
 
“หอยของเจ้าช่างงามเหลือเกิน... แดงสด... มีน้ําหวานฉ่ํา” 
ชายวัยดึกกระซิบกับหอยงามอย่างหลงใหล....  ลิ้นกระด้างดูดเลีย
น้ําหวานอย่างกระหาย แล้วปลายลิ้นกระด้างก็กดตวัดตุ่มเกสร
กุหลาบเรียกเสียงของนางได้อีกครา 
 
“อ้ายยยยยย.....” 
 
ร่างอรชรเสียวซ่านยกสะโพกรับลิ้นกระด้างอย่างเมามัน น้ําหวาน
แฉะฉ่ําถูกลิ้นกระด้างเลียจนอิ่ม แต่น้ําหวานยังผุดออกมาจากร่อง
สวาทเยิ้มหอยไม่รู้หมด จนชายวัยดึกถึงกับซี้ดปากแก่นกายของเขา
อยากจะเข้าสู่ร่องหอยฉ่ํา ๆ เต็มทน 
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ชายวัยดึกยกขาเรียวของนางขึ้นพาดบ่า แล้วเคลื่อนมังกรลําพอง
เข้าสู่ร่องสวาท... จากนั้นมือกระด้างของเขาก็ดึงเอวคอดเข้า
กระแทกโดยแรงทําให้มังกรมุดเข้ารูหอยจนมิดลํา 
 
“อ๊ายยยยยยยยย... สุดแล้ว” 
 
นางงามใต้ร่างครวญอย่างกระสัน กลีบเนื้อหอยของนางบานออกรับ
ท่อนมังกรอุ่น ๆ เอาไว้แน่น จากนั้นสะโพกแกร่งของชายวัยดึกก็
ค่อย ๆ ถอนออกแต่ยังคงคาหัวมังกรไว้ในรูหอย แล้วกระแทกมังกร
ใหญ่เข้าไปอีกครั้งจนสุดแรง 
 
ตึบ! 
 
“อร๊างงงงงงงง........ สุดยอด” 
 
“อ้าวววว..... หอยเจ้ารัดมังกรข้าแน่นมาก... โอ้ว” 
 
สะโพกแกร่งของชายวัยดึกจึงรัวเข้ารูหอยถ่ี ๆ อย่างซ่านกระสัน 
 
ตึบ!     ตึบ!    ตึบ!    
 
ตึบ!     ตึบ!      ตึบ!   
 
“อ้ากกก.... หอยเจ้าตอดมังกรข้า ตอดตุบ ๆ  อ้ากกกก  สวรรค์!” 
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“อ่า... ท่านปี้ข้าได้ดีนัก... ขย่มอีก  อ้ือ  อะ  อ๊า” 
 
เมื่อได้ยินเสียงกระเส่าของสาวงามวอนขอ พลังชายมาก
ประสบการณ์จึงเพ่ิมข้ึนเท่าทวีคูณ ขย่มมังกรเข้าออกรูหอยอย่าง
เมามัน 
 
ตึบ!      ตึบ!     ตึบ!    ตึบ!      ตึบ!      ตึบ!   
 
“อะ... อะ... อ่า” 
 
“อู้ววววววววว...  อ่า” 
 
ทรวงอกสล้างเด้งดึ๋งกระดอนตามแรงกระแทก  หล่อนไม่คิดว่าพลัง
สวาทของชายผมขาวจะมากพอให้หล่อนไปถึงสวรรค์ได้หลายชั้น
ขนาดนี ้!  
 
“อร้างงงงง เหมยกุ้ย... ข้าแตกแล้ว” 
มังกรพ่นน้ําเข้าเต็มถ้ําหอย  อุ่นซ่านไปทั้งร่าง     
 
ขุนนางผู้นี้ไม่รู้บนฟูาสวรรค์มีจริงหรือไม่  
แต่ที่หอมู่ตานคือสวรรค์แน่ ๆ  
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บทที่ 2 
 
 
 

เหมยกุ้ย!     
  
เหมยกุ้ย!   
   
เหมยกุ้ย! 
 
“อุ๊ย... คุณชายเหล่ยเบาเสียงลงหน่อยค่ะ เดี๋ยวแขกแตกตื่น” 
 
“คุณชายเหล่ย รอไปหลานด้วยค่ะ” 
 
ชายหนุ่มรูปงามวิ่งพรวดพราดขึ้นมาชั้นบนของหอมู่ตานอย่าง
คุ้นเคย ตามด้วยสองนางคณิกาท่ีวิ่งตามมาพร้อมกับส่งเสียงห้ามเขา
เป็นระยะ ๆ  เขาจ่ายให้หอมู่ตานแต่ละคืนไม่ต่ํากว่าพันตําลึงทอง
ใครเลยจะกล้าขัด ! 
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คุณชายวิ่งโซซัดโซเซมาจนถึงห้องกุหลาบแดง  ถ้าเขาไม่มัวแต่ร่ํา
สุรากับสองสาวงามข้างล่าง  ก็คงจะได้ขึ้นมาเชยชมนางฟูาบนชั้น
สองนานแล้ว  
 
ก๊อก ๆ       ก๊อก ๆ   
 
ก๊อก ๆ       ก๊อก ๆ 
 
“เหมยกุ้ย ! ”      
 
“เหมยกุ้ย ! ”      
 
“เหมยกุ้ย ! ”      
 
คุณชายรัวมือเคาะประตูไม่ยั้ง  
 
 ห้องนี้ถือเป็นห้องต้องห้ามหากเป็นชายทั่วไปคงจะถูกจับ
โยนออกนอกหอไปเสียนานแล้ว  แต่เพราะเขาเป็นแขกพิเศษที่เงิน
ถึง สองนางคณิกาที่วิ่งตามเขามาได้มองตากันเลิ่กลั่ก 
 
......แอ้ด...... 
 
“เข้ามาสิคะ” 
มือเรียวขาวผ่องแง้มประตูออกเพียงนิดก่อนกวักมือเรียกชายหนุ่ม  
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 แค่เห็นปลายนิ้วทั้งห้ากรีดกรายออกมาที่รอยแยกประตู
เพียงนิดเขาก็รู้แล้วว่ามือนั้นนุ่มนวลเพียงใด คุณชายผลักประตูเข้า
ไปในเข้ากุหลาบแดงตามคําเชื้อเชิญอันแสนอ่อนหวาน 
 
 เมื่อร่างชายหนุ่มหายลับเข้าประตูไป สองสาวคณิการีบปิด
ประตูให้มิดชิดตามธรรมเนียมปฏิบัติก่อนจะจับมือกันแน่นอย่าง
กระวนกระวายใจ  เนื่องจากทั้งคู่ได้รับคําสั่งให้ถ่วงเวลาคุณชาย
เหล่ยเอาไว้ เพราะแม่เล้าให้เหมยกุ้ยต้อนรับขุนนางผู้ใหญ่เสียก่อน 
ทั้งสองไม่รู้ว่าข้างในจะต้อนรับการเสร็จเรียบร้อยหรือยัง 
 
“ไปหลาน...  หวงหลาน...” 
รื่อหงส่งเสียงเรียกสองคณิกาเบา ๆ จากมุมทางเดินทาง ผู้ถูกเรียก
สะดุ้งสุดตัวแล้วรีบเดินเข้าไปหา 
 
“ท่านแม่... เป็นอย่างไรบ้างคะ” 
ไปหลานกระซิบถามแม่เล้า  
 
ผู้ถูกถามยักคิ้วยิ้มกริ่ม กรีดผ้าเช็ดหน้าสีแดงโบกไปมาอย่างอารมณ์
ดีก่อนเอ่ย 
“ส่งท่านขุนนางกลับจวนเรียบร้อย คริ  คริ” 
สองนางคณิกายิ้มอย่างโล่งอก  
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 รื่อหงเดินกรีดกรายนําสองคณิกาลงมาชั้นล่างเพ่ือรับแขก
ต่อ  วันนี้ หล่อนช่างมีความสุขเสียเหลือเกิน เพราะเหมยกุ้ยแท้ ๆ 
ทําให้เงินทองของหอมู่ตานเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเท่าทวีคูณ เมื่อก่อน
หอมู่ตานเป็นเพียงหอนางโลมเล็ก ๆ ไร้ชื่อเสียง  แต่เมื่อได้นางบุป
ผาชั้นดีมาไว้ประดับ หอมู่ตานก็เป็นที่โจษจันขยับเลื่อนฐานะมา
เรื่อย ๆ จนกลายเป็นหอนางโลมอันดับหนึ่ง!!!   
 

 
 
 
 ภายในห้องกุหลาบแดง 
 
 เหม๋ยกุ้ยทอดกายลงบนเตียง  ก่อนที่คุณชายเหล่ยจะเดิน
ผ่านฉากบังตาเข้ามาถึง 
 
“เหมยกุ้ย..... เหมยกุ้ย....” 
เสียงทุ้มของชายหนุ่มทอดหวานเมื่อเอ่ยเรียกนางราวกับจะอ้อน  
ร่างสูงอ้อนแอ้นตามแบบฉบับคุณชายเดินเข้าชิดเตียง แววตาเป็น
มันของชายหนุ่มจับจ้องร่างกลมกลึง ขาวผ่องไร้อาภรณ์ใด ๆ ปกปิด  
ความเป็นชายใต้กางเกงของเขาพองตัวขึ้นตามสัญชาตญาณจนเจ็บ
ร้าว 
 
“มะ.... เหมยกุ้ย” 
เสียงเขาสั่นกระเส่า จนจะคุ้มตัวไว้ไม่ไหว 
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“คุณชายเหล่ย... ต้องอภัยท่านด้วย วันนี้ข้าไม่ค่อยสบาย.. จึงปล่อย
ให้ท่านรอนาน” 
หญิงงามบนเตียงแอ่นกายลุกขึ้น เน้นนมอวบ ๆ ให้ปลายหัวนม
ชมพูชี้เด่นยั่วชายตรงหน้า  
 
คุณชายเหล่ยถลาเข้ามาในเตียงอย่างไม่รีรอ ประคองกอดร่าง
งดงามอย่างเบามือ 
“ไม่เป็นไร...  ไม่เป็นไร...” 
ชายหนุ่มพึมพําคล้ายละเม่อ แววตาหื่นจ้องสองเต้าสล้างที่
กระเพ่ือมข้ึนลงตามจังหวะหายใจ แล้วกลืนน้ําลายเฮือกลงคอ  
 
แล้วมือเรียวของคุณชายก็กอบกุมสองเต้าอวบ ๆ ไว้เต็มมือ  มือสอง
ข้างเคล้าคลึงหนักหน่วง  นิ้วมอืคลึงหัวนมชูชันจนแข็งเป็นไต ส่ง
กระแสไฟฟูาแปลบปลาบไปทั่วร่างอรชร จนหญิงสาวแอ่นอกรับมือ
ร้ายที่บรรเลงลงสองเต้าตามความเสียวซ่าน  ปากชมพูอ่ิมเผยอ
ครางออกมา 
 
“อืม.... อ่า  คุณชาย...” 
 
แล้วชายหนุ่มก็ประกบปากอ่ิมแสนเย้ายวนไว้จนมิด ลิ้นสากร้อน
ล้วงเข้าไปรีดความหวานจากโพรงปากอ่ิม บดจูบ และดูดดึงอย่าง
กระหาย 
  



~ 25 ~ 
 

จ๊วบ     จ๊วบ     จ๊วบ 
 
“อืม.....” 
 
“อ่า... จ๊วบ..” 
มือเรียวเล็กของเหมยกุ้ยดันอกแกร่งของชายหนุ่มให้ห่างออก  
 
แฮ่ก ๆๆๆ    
  
แฮ่ก    แฮ่ก 
 
เสียงทั้งคู่หอบหายใจ จูบดูดดื่มเมื่อสักครู่ทําให้เขาทั้งสองแทบ
หายใจไม่ทัน 
 
“คุณชายเหล่ย....  ใจร้อนเหมือนเคยนะคะ” 
 
“แฮ่ก...  กะ.... ก็เจ้าน่าปี้ไปทั้งตัวขนาดนี้ใครจะห้ามใจไหว” 
 
“คร.ิ..  คร.ิ.. ชมข้าเกินไปแล้ว...” 
ใบหน้างดงามของหญิงสาวแดงระเรื่อ  พราวไปด้วยเม็ดเหงื่อยิ่งเพ่ิม
ความเร่าร้อนให้ชายหนุ่มอยากจะงัดมังกรของเขาโพทะยานสู่ถ้ํา
หอยของนางเสียเดียวนั้น! 
 
ชายหนุ่มกดร่างงามลงกับเตียงนุ่ม แล้วขึ้นคร่อมตามใจปรารถนา 
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“อ้ายยยย... คุณชาย... เดี๋ยวสิคะ   อ้าย” 
เหมยกุ้ยแสร้งตกใจ ร้องหวีดวายเป็นจริตพองาม ขณะที่เขากดจูบ
ตามซอกคอกระเสือกกระสน อย่างคนหิวโหย 
 
“คุณชาย... ข้าหิวน้ํา... ให้ข้าได้กินน้ําสักจอกก่อนได้ไหมคะ” 
เหมยกุ้ยกระซิบแนบใบหูชายหนุ่ม  เขายอมละปากแต่โดยดีราวกับ
ต้องมนต์ 
 
“ได้สิจ๊ะ...” 
เขาลุกข้ึนจากเตียง  แต่ตาเขายังจับจ้องที่เรือนร่างงดงาม  
 
เหมยกุ้ยทอดสายตาหยาดเยิ้ม  เอ่ยเสียงแว่วหวานว่า 
“ยกสุรามาทั้งกาเลยนะคะ” 
ชายหนุ่มถือกาสีขาวจากโต๊ะกลมหน้าเตียง เข้ามาหาหญิงสาวตาม
คําสั่ง 
 
เหมยกุ้ยรับกาสุราไป ยกขึ้นสูงแล้วรินลงมา  แหงนหน้า เผยอปาก
รับสุรารสเลิศ 
 
ชายหนุ่มยืนจ้องภาพตรงหน้าราวกับภาพวาดบนสวรรค์ชั้นวิมาน  
ปากน้อย ๆ รองรับสุราไม่ทัน  น้ําใส ๆ ไหนรินจากปากอ่ิม ไหล
เรื่อยลงมาตามเนินอก ระเรี่ยสองเต้าอวบ ๆ 
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คุณชายเหล่ยจ้องก้อนหนันเนื้อสล้างตาเป็นมัน กลืนน้ําลายเฮือกลง
คอ อยากจะดูดสองเต้าให้ดับกระหาย 
 
“คุณชาย...  ก็กระหายน้ําเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะ” 
เสียงยั่วยวน เร่งเร้าให้อารมณ์ของชายฉกรรจ์ลุกโลดขึ้น จนเจ็บร้าว
ที่หว่างขา 
 
“หะ....  หิว” 
คุณชายเหล่ยตอบเสียงกระเส่าราวกับไม่ใช่เสียงตนเอง 
 
“งั้นเชิญ... คุณชายตามสบายเลยค่ะ” 
นางราดสุราบนเรือนร่างอันกลมกลึงของนาง  ตั้งแต่เนินอกอวบไป
จนถึงหน้าท้องแบนเรียบ  
 
เมื่อถึงหว่างขา นางยกขาเรียวตั้งฉากแล้วแบะออก เทสุราลงบน
หอยสีแดงระเรื่อ เสียงสุรารินตกกระทบกลีบหอยสีแดงฉ่ํา  
ฉ่า....  ฉ่า.... 
 
ยิ่งปลุกไฟสวาทในตัวชายหนุ่มให้ลุกโซนเกินห้ามใจ 
มือเรียวของเขากระชากอาภรณ์ตนเองออกจนเหลือแต่กายบุรุษขาว
ผ่อง  
 
เขากระโจนขึ้นเตียงทันทีท่ีเหมยกุ้ยรินสุราหมดกา... แล้วโยนมันลง
พ้ืนดัง 
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เพร๊ง! 
 
 ราวกับเป็นสัญญาณให้เข้าพุ่งทะยานเข้าไปสู่สวรรค์ ! 
 
เขาแยกขาเรียวของนางให้แบะออกมากยิ่งข้ึน  แล้วก้มลงเลียสุรา
ตามกลีบหอย แหย่ปลายลิ้นสากเข้าไปตามกลีบหอยสีแดงระเรื่อ
ก่อนจะแทงลิ้นเข้าไปท่ีร่องสวาทแล้วกดลิ้นสากเลียขึ้นไปจนถึงตุ่ม
หอย จนมันแข็งเป็นไต 
 
“อร๊างงงงงงง คุณชาย... เสียวมากค่ะ” 
เหมยกุ้ยยกสะโพกข้ึนรับลิ้นร้ายของชายหนุ่ม  
 
ลิ้นและปากของเขาขบเม้มที่ตุ่มไตหอยอีกระลอกจนร่างงามสะดุ้ง
เฮือกอย่างซ่านกระสัน ความเสียวซ่านมันพุ่งกระจายไปทั่วร่าง 
 
“อะ....  อ้ายยยยย คุณชายยยยย” 
เหมยกุ้ยครวญครางร้องกระเส่าไม่เป็นภาษา  ปากร้ายของชายหนุ่ม
ทําให้ลมหายใจของนางขาดเป็นห้วง ๆ  
จนหอยสีแดงสดของนางคายน้ําหวานออกมาแทนท่ีสุราที่ชายหนุ่ม
ลามเลียจนเกลี้ยง 
 
“อ๊า...... ละ ลิ้นคุณชายร้ายกาจมาก....” 
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จ๊วบบบบบบ 
 
แผล็บๆ     แผล็บ ๆ    
 
จ๊วบบบบบบบบ       จ๊วบบบบบ 
 
คุณชายเหล่ยปรนเปรอความรัญจวน เสียวซ่านให้นางด้วยลิ้นอย่าง
หื่นกระหาย เลียโอ้โลมอย่างรู้จุดซ่านกระสันของหญิงสาวอย่าง
เชี่ยวชาญ 
 
เหมยกุ้ยสะอ้ืนครางกระเส่า เนื้อตัวกระตุกเกร็งแข็ง ยกสะโพกขึ้น
ส่ายรับกับจังหวะลิ้นสากแสนร้ายกาจของชายหนุ่ม 
 
จ๊วบบบบบบ 
 
แผล็บๆ     แผล็บ ๆ    
 
“อะ....   อึก.... อร๊างงงงงงงงงงงง” 
 
ยิ่งลิ้นสากสอดแทง น้ําหวานยิ่งทะลักจนฉ่ําปาก  เขาดูดดื่มตักตวง
ความหวานฉ่ําที่ทะลักออกมาอย่างไม่ขาดสาย 
 
แผล็บๆ     แผล็บ ๆ   
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“อะ....   อือ...” 
 
“อู้ววว..  อ่า... เหมยกุ้ย... นางฟูาของพ่ี” 
ชายหนุ่มละปากจากหว่างขาลากลิ้นเลียขึ้นมาท่ีท้องน้อยแบนราบ 
แล้วแยงลิ้นสากเข้าไปชิมสุราเลิศรสที่ค้างพราวอยู่ที่ร่องสะดือ 
 
“อ้าส์” 
ร่างงามบิดเร้าเพราะความเสียวจากลิ้นร้อน 
 
แผล็บๆ     แผล็บ ๆ    
 
ลิ้นร้อนของคุณชายเหล่ยลากมาถึงทรวงอกสล้าง  ใบหน้าหล่อเหลา
ของเขาหยุดชะงัก หอบหายใจถี่  แววตาหื่นกระหายจ้องอกอวบ
สล้างกระเพ่ือมไหวยั่วยวน  หัวนมสีชมพูระเรื่อ สองเต้าขาวอวบมี
หยดสุราเกาะพราว 
 
ชายหนุ่มตวัดลิ้นเลียแผล็บรอบเต้าขาวอวบ  ในขณะที่มืออีกข้าง
คลึงหัวนมชมพูอย่างหยอกเย้าแล้วขย่ําบีบเต้าเต็งหนักหน่วง 
นางแอ่นอกหยัดสู้ลิ้นและมืออย่างซ่านเสียว ครวญคราง 
“ซ้ีดดดด....  อ่า..   อ่า คุณชาย นมข้า” 
 
แผล็บๆ     แผล็บ ๆ    
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“นมเจ้าสู้ลิ้นข้าดีมากกกกก...... โอ้ววววว....  เต็มมือข้า.. อ่า 
แผล็บๆ” 
 
ชายหนุ่มย้ายลิ้นร้อนไปดูดดึงหัวนมอีกข้างอย่างเท่าเทียม ปลายลิ้น
ร้อนสะกิดรัว ๆ ก่อนตวัดเข้าปากอย่างรวดเร็ว ดูดกลืนหายเข้าไป
ในโพรงปากอุ่น ๆ   
 
เหมยกุ้ยบิดสะโพก หยัดกายเสียวซ่าน  แอ่นอกสล้างให้ปากร้าย
ดูดดื่มอย่างเต็มใจ   กายท้ังกายร้อนวูบวาบ ปากอ่ิมเผยอคราง
ออกมาผะแผ่ว 
“อะ....  อ่า.....  อือ” 
 
ลิ้นคุณชายราวกับงูจงอาง ขยับป๎ดปุายรวดเร็ว  เลียวนรอบหัวนม
ขมเม้มทั่วทั้งเต้างามของนางอย่างเอร็ดอร่อย กระตุ้นไฟสวาทให้
โหมกระหน่ํายิ่งขึ้น 
 
เหมยกุ้ยบิดกายเร่า ๆ เพราะความสยิวแปลบปลาบ ยิ่งบิดยิ่งส่าย
หอยฉ่ําเยิ้มยิ่งเบียดเสียดสีกับมังกรตัวโตที่ร้อนฉ่า 
 
นางยกเรียวขารัดเอวสอบทําให้มังกรพองตัวกํายําเสียดสีกับหอย
ฉ่ําๆ ยิ่งขึ้น ยิ่งกระตุ้นอารมณ์สวาทของชายหนุ่มให้ดูดแรงมากขึ้น  
 
จ๊วบ    จ๊วบ    จ๊วบ      
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แผล็บๆ    แผล็บๆ 
 
“อา...  อ๊ะ  อะ   อา” 
 
“อืม.....  หอยเจ้าทํามังกรข้าแฉะไปหมดแล้ว” 
ชายหนุ่มเลื่อนจมูกคม ๆ ขึ้นมาป๎กที่ซอกคอขาวผ่อง กระซิบเอ่ย 
 
“มังกรท่าน... ใหญ่จนน่ากลืนกิน  อ่า... อะ..  อุ๊บ” 
คุณชายเหล่ยโฉบปากลงประกบปากอ่ิม  สอดลิ้นเข้าไปในอุ้งปาก
น้อย ควานหาความหวานซาบซ่าน ดูดด่ืม ปากสองปากประกบกัน
แน่นขณะที่ลิ้นทั้งคู่เก่ียวกระหวัดกันนัวเนีย 
 
มือเรียวของคุณชายลูบต้นขาอ่อนของนาง  แล้วเลื่อนเข้ามาที่หว่าง
ขาแหย่นิ้วกลางเข้ารูหอยเพ่ือสํารวจความชุ่มฉ่ํา 
 
ร่างอรชรสะดุ้งเฮือก ผวากอดแล้วมือจิกลงบนแผ่นหลังแกร่งของ
ชายหนุ่ม ร้องครางราวกับจับไข้ 
“อ๊ายยยยยย  คะ... คุณชาย” 
 
คุณชายขยับนิ้วกลางสอดแทงเข้าออกรูหอยแฉะ ๆ  ฝุามือกระตุ้น
จุดเสียวบดบี้ กระตุ้นไฟสวาทของนางให้ลุกพ่ึบพั่บ เขากระหน่ํา
นิ้วกลางเข้าออกไม่ยั้ง น้ําหวานไหลเยิ้มจนเปียกไปทั้งมือ  
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เหมยกุ้ยหหายใจหอบครวญครางเด้งสะโพกรับกับมือร้ายที่กระหน่ํา
ลงไม่ยั้ง 
“อร๊างงงงงงงง..... อะ..... อ้ายยยยยยย” 
 
“กลีบหอยของเจ้า....  บวมเปุงสู้มือข้าดีเหลือเกิน....  น้ําหวาน
เปียกไปหมดแล้ว...” 
 
“ข้าจะ.. มะไหว... แล้วคุณชาย” 
 
“เจ้าพร้อมจะรับมังกรข้าแล้วใช่หรือไม่” 
คุณชายถอดนิ้วออก นางสะดุ้งผวารู้สึกเสียดายนิ้วร้ายวูบ แต่ความ
เสียดายของสิ้นสุดลงแทบจะทันทีเมื่อหัวบากมังกรร้อนฉ่าสอดเข้า
มาแทนที่ 
 
คุณชายเหล่ยใช้เข่าทั้งสองข้างแหกหว่างขาหญิงสาวให้อ้ากว้างขึ้น
มือเรียวแกร่งกําลํามังกรผงาด เอาหัวบากสีชมพูของมันจ่อเข้ารู
หอยที่แสนฉ่ําไปด้วยน้ําหวาน 
 
“หือ....  แทงเลยค่ะ... คุณชาย... ทะ แทง” 
เสียงหวานผะแผ่วของเหมยกุ้ยเว้าวอน  บิดร่างเร้า ๆ เพราะความ
กระสันเสียว  ยิ่งสร้างความลําพองใจให้ชายหนุ่ม สวรรค์ชั้นนี้เขา
จะจูงมือหล่อนขึ้นไปทีละข้ัน ทีละข้ัน 
 
“เหมยกุ้ย.... กลีบหอยเจ้าสีแดงสด... ฉ่ําน้ําดีเหลือเกิน..” 
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เขาจับมังกรให้หัวบากร้อนฉ่าของมันถูไถไปตามซอกหลืบกลีบหอย
แดงสดแฉะฉ่ําอย่างหยอกล้อ  
 
เอวบางของนางกระเด้งขึ้นรับทั้งโหยหา ทั้งสยิวในคราเดียวกัน
เหมยกุ้งครางออกมาอย่างขัดใจ 
“หือ... คุณชายอย่าแกล้งสิคะ  แทงเข้ามาเร็ว ๆ สิคะ... อะ.. อ่า” 
 
หญิงสาวสะดุดลมหายใจ หลุดเสียครวญครางเมื่อชายหนุ่มกดดุ้นลง
ไปที่ตุ่มไตหอยก่อนจะให้หัวมังกรมุดรูเข้าไป แล้วดันเข้าไปเพียงครึ่ง
ยืดเวลาความกระสันเสียวให้ยิ่งรัญจวนใจ 
 
“ขะ..  เข้าไปอีกสิคะ...  อย่าทรมานข้าเลย” 
เหมยกุ้ยจิกมือสองข้างลงกับที่นอน ความทรมานจากความกระสัน
เสียวมันกัดกินกายนางแทบมอดไหม้จนต้องร้องขอชีวิต 
 
“ซ้ีดดดดด...  อ่า...  กลีบหอยเจ้ากลืนกินข้า....  อ่า..รูหอยเจ้าทั้ง
อุ่นทั้งแน่น” 
น้ําหวานจากหอยไหลหยาดออกมาจนแฉะไปทั้งลํา จนชายหนุ่ม
อยากโหมแทงเข้าไปสุดลําเสียเดี่ยวนั้น! 
 
คุณชายเหล่ยดึงเอวบางของนางเข้าชิดแล้วกระแทกสะโพกตอกดุ้น
มังกรร้อนฉ่าเข้าไปในรูหอยสุดแรงจนมิดด้าม 
 
“อร๊างงงงงงงงงงงงง อะ...  อ๊ายยยยยยยยยย” 
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“โอ้วววววว......  ซี้ดดดดด  อ่า” 
 
ทั้งคู่ครวญครางลั่นห้องกุหลาบแดง 
 
เหมยกุ้ยตวัดขาเกี่ยวเอวสอบแกร่งของคุณชายแน่น ขณะที่เขา
กระแทกลํามังกรเข้าออก เอวสอบ สะโพกแกร่งของชายหนุ่มทั้ง
โยก  ทั้งบด เข้าไปในรูแน่น ๆ   โพร่งอุ่นๆ แสนฉ่ําเยิ้ม กลีบหอย
แดงระเรื่อบวมเปุงเขมือบกลืนกินท่อนมังกร  
 
“อะ....   อ่า...  อ่า” 
 
“อ้าววววว......” 
 
เหมยกุ้งแอ่นอกสล้าง หยัดสะโพกรับแรงกระเด้งเด้า นมอวบๆ 
กระเด้งกระดอนตามแรงขย่มของพลังบุรุษวัยหนุ่มที่เต็มไปด้วย
เพลิงสวาท  
 
“ระ....  แรงอีก... เร็วเข้า... อะ   อ่า...” 
นางครางเว้าวอน...  เมื่อจวนจะถึงสวรรค์ชั้นฟูา   ชายหนุ่มจึงโหม
กระหน่ํากระแทกสะโพกลงไม่ยั้ง 
 
ตับๆ      ตับ ๆ       ตับ ๆ    
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“อะ....   อ่า...  อ่า” 
 
แฮ่ก     แฮ่ก       แฮ่ก       แฮ่ก 
 
ตับๆ      ตับ ๆ      ตับ ๆ    
 
“อะ....   อ่า...  อ่า” 
  
คุณชายกระทุ้งรูหอยนางหนักหน่วง  ร่างอรชรบิดส่ายเกร็กกระตุก 
รูหอยบีบลํามังกรตอดตุบตุบ ทําให้เขาเสียวซ่านปลาบแปลบไปทั้ง
ร่าง จนต้องครางชื่อนางออกมา 
 
“อ้ายยยยย  เหมยกุ้ย” 
 
สะโพกแกร่งของชายหนุ่มยิ่งทวีแรงกระแทกลํามังกรเข้าออกตาม
เพลิงสวาทท่ีโหมกระหน่ํา 
รูหอยของนางยิ่งรัดตอดตึบ ๆ  ตึบ ๆ  ยิ่งคายน้ําหวานออกมาจน
แฉะไปทั่ว 
 
“อร๊างงงงงงงง.....  อ่า” 
เหมยกุ้ยครวญครางดวงตาฉ่ําเยิ้ม  เขาหายใจหอบ สมองเริ่มอ้ืออึง 
 
ร่างกายของทั้งคู่ร้อนราวกับไฟ เหงื่อกามเกาะพราวตามร่างกายที่
แทบจะหลอมละลายเป็นเนื้อเดียว 
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เขากระแทกลํามังกรเข้าออกใส่รูหอยจนกลีบมันบานฉ่ํา  ทั้งขย่ม 
ทั้งซอยถี่ๆ  จนเตียงสะเทือนส่งเสียง 
 
แอ๊ด ๆ   แอ๊ด ๆ    แอ๊ด  ๆ   ตามแรงขย่ม 
 
ในที่สุดมังกรตัวโตก็พ่นน้ําอุ่น ๆ ทะลักออกมาไม่ขาดสาย 
 
“อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกก   ซี้ดดดดด” 
 
เสียงทุ้มของชายหนุ่มครางดังก้องลั่นห้อง 
 
บุรุษรูปงามผู้นี้ไม่ทําให้นางผิดหวังเลยสักนิด  เขานําพานางข้ึนไปยัง
สวรรค์ชั้นฟูาลอยละลิ่วไปจนถึงดินแดนของเง็กเซียนฮ่องเต้  
 
คุณชายเหล่ยหมดแรง  โน้มตัวลงซบอกอ่ิม  หอบหายใจถี่  ท่อน
มังกรของเขายังป๎กคารูหอยฉ่ํา ๆ ของนางไว้ พายุสวาทลูกแรกได้
จบลงแล้ว เหลือเพียงกลิ่นไอสวาทลอยอบอวลร่างทั้งสองท่ียังคง
หอบกระเส่า   
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บทที่ 3 
 
 
 

“คุณชายปี้เก่งจริง ๆ จนข้าได้ขึ้นสวรรค์” 
 
“ก็ข้าเป็นเทพบุตรนี่นา” 
บุรุษหนุ่มตอบยวน ๆ รู้สึกลําพองใจไม่น้อยที่ได้รับคําชมจากดาว
เด่นของหอมู่ตาน  ที่เหล่าบุรุษต่างหมายปอง 
 
“ใช่...  ท่านเป็นเทพบุตร ทั้งหล่อเหลา....  ลีลาเด็ด... และบันดาล
ความสุขให้แก่อิสตรี” 
 
“เจ้าช่างปากหวาน...  เนื้อตัวก็หอม...  จ๊วบ” 
คุณชายเหล่ยป๎กจมูกคม ๆ ลงบนอกอวบสล้าง ลิ้นสากเลียแผล็บ!  
แผล็บ!  ลงบนยอดหัวนมชมพูชูชัน   
ทําให้ร่างอรชรใต้กายเขาหัวเราะคิกคัก 
 
“คุณชาย.. อย่าแกล้งสิ คริ  คริ” 
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ปากอ่ิมเผยอประท้วง แต่มือเรียวแสนนุ่มกลับกรีดกรายบนแผ่น
หลังแกร่ง  ลูบไล้ปลุกไฟสวาทชายหนุ่มให้ลุกขึ้นอีกรอบ 
 
“หอยเจ้าก็อร่อย...  อืม.... จ๊วบ...” 
ชายหนุ่มลากลิ้นเลียขึ้นมาถึงซอกคอ  แล้วดูดคอขาวผ่อง ในขณะที่
มือสองข้าง เคล้าคลึงอกอวบ นวดเฟูนฟอนราวกับก้อนซาลาเปา 
 
“อืม....   อ่า.. คุณชาย..” 
เหมยกุ้ยครางแสนสุขสม  สติจดจ่ออยู่กับมือแกร่งของเขาที่บรรจง
นวดนมอวบ ๆ ทั้งสองข้างของนาง 
 
มังกรที่หลับไปเม่ือสักครู่ มันเริ่มพองตัวจนคับรูหอย ท่อนของมัน
เริ่มร้อนข้ึนเรื่อย ๆ  ตามจังหวะการเล้าโลมของผู้เป็นเจ้าของของ
มัน ! 
 
“เหมยกุ้ย....  เหมยกุ้ย.... ทําไมข้ากินเจ้าไม่รู้จักอ่ิมนะ” 
ชายหนุ่มครวญคล้ายละเมอ 
 
“ไม่อ่ิม....  ก็กินอีกสิคะ...  ข้ายินดีให้ท่านกินได้ท้ังตัว..  อะ.. อึก” 
คุณชายลากลิ้นมาที่ปากอ่ิมแสนจํานรรจา กลบีปากนุ่มนวลสีแดง
สดราวดอกกุหลาบ เขาลากไล้ลิ้นร้อนไปตามกลีบปากอ่ิมของนาง
แล้วขบเม้มเบา ๆ ที่ริมฝีปากล่างที่กําลังเผยอออกของนางอย่าง
ซ่านกระสัน แล้วค่อย ๆ บดบี้หนักหน่วง ปากหนาประกบปากอ่ิม 
สอดลิ้นสากเข้าไปควานหาลิ้นน้อย เกี่ยวกระหวัด เรียว ลิ้นน้อย
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แสนซุกซน เมื่อรัดได้ก็ดูดดื่มน้ําหวานในโพรงปากอ่ิมอย่างหิว
กระหาย 
 
“อะ....  อ่า....” 
 
“อืมมมม...” 
 
เหมยกุ้ยครางกระเส่าเพราะท้ังมือแกร่งของคุณชายที่บีบสองเต้า  
ทั้งปากร้ายที่ปรนเปรอให้แก่นาง  ทั้งท่อนดุ้นมังกรที่บดเบียดรูหอย
จนเสียวซ่าน  กระแสไฟฟูาแล่นแปลบปลาบไปทั่วร่าง 
 
“ขอปี้อีกสักรอบมัน ๆ นะจ๊ะ นางฟูาคนงามของพ่ี” 
 
“อืม.... ขอดอกเด็ด ๆ นะคะ...  ว้าย!” 
 
คุณชายเหล่ยถอดมังกรออกจากถ้ําหอยดัง ส๊วบ !     
 
เหมยกุ้ยรู้สึกหนาวเยือกที่เอ็นอุ่น ๆ ถอนออกจากหว่างขา แล้วนาง
ก็ต้องร้องเสียงหลงขึ้นอีกครา เมื่อมือแกร่งจับร่างงามของนางพลิก
คว่ําลงอยู่ในท่าหมอบคว่ําลง 
 
“อ๊ายยยย” 
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เข่าของเหมยกุ้ยจรดพื้นและวางมือลงด้านหน้ารับหนักตัวเอง และ
ต้นขาเรียวผ่องถูกแยกขาออกจากกันเล็กน้อย 
 
คุณชายเหล่ยตาเป็นประกายวิบวับเมื่อมองเห็นร่องหอยสีแดงฉ่ํา  
น้ําหวานไหลเยิ้มยั่วยวน หัวใจชายฉกรรจ์เริ่มสูบฉีดอีกครั้ง ! 
 
“โอ้ววว..... หอยเจ้าสีสวยสด น่ากินมาก...  แผล็บ ! ” 
 
“อือ.... อะ” 
 
ปากอ่ิมครางกระซิกอย่างสยิว เมื่อลิ้นสากของชายหนุ่มบรรจงบดที่
ตุ่มเสียวกอ่นลากเน้นหน่วงผ่านกลีบหอยฉ่ําแฉะ จนถึงรูทวารให้
เกิดความรู้สึกทั้งซ่าน  ทั้งกระสัน จนต้องกระดกก้นงอนขึ้นรับลิ้น
ร้าย 
 
แผล็บ !      
 
แผล็บ !      
 
 “อะ..  อ่า.....” 
 
ขณะที่นางกําลังเคลิบเคลิ้มกับลิ้นสาก ชายหนุ่มแทงมังกรร้อนฉ่า
เข้ารูหอยเต็มแรง !   
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ส๊วบบบบ 
 
“อร๊างงงงงง.......” 
 
ดุ้นมังกรมุดเข้ารูหอยจนสุดลํา แรงกระแทกทําให้ร่างอรชรคะมําไป
ด้านหน้า แขนเรียวที่รองรับน้ําหนักตัวทรุดลงกับเตียง 
 
มือเรียวแกร่งของคุณชายดึงสะโพกงอนงามให้เด้งข้ึน เพ่ือตอก
มังกรให้ลึกสุดใจ แล้วคารูหอยไว้ 
 
 แฮ่ก..... 
 
แฮ่ก... 
 
“คะ... คุณชาย... ทําอะไรคะ” 
เหมยกุ้ยหอบหายใจ  ส่งเสียงระโหยถาม  ขณะที่ใช้มือยันตนเองให้
อยู่ในท่าหมอบอีกครั้ง 
 
“ท่าสุนัขเริงรมย์ เจ้าเคยลองไหม?” 
ชายหนุ่มโน้มตัวทาบทับลงมากระซิบแนบหู 
 
“มะ... ไม่เคย” 
เหมยกุ้ยตอบผะแผ่ว  เขินอาย   
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อาการของนางที่แสร้งว่าเป็นสาวน้อย มันทําให้ชายหนุ่มลําพองใจ
อยากจะพานางพบพานความสุขในอีกมิติ 
 
มือแกร่งของเขาลูบไล้ขึ้นมาจากหน้าท้องจนถึงนมสองเต้าสล้างที่
ห้อยโย้ลงมา  มือสองข้างของเขากอบอุ้มมันเต็มมือ กดมือบีบลง
เบา ๆ พร้อมกับใช้นิ้วคลึงหัวนมเล่น  จนมันแข็งเป็นไต 
 
ความเสียวซ่านทําให้นางถึงกับแหงนหน้าปรือตาครางออกมา 
“ซ้ีดดดดดดด... อ่า......   คุณชาย...  มือซุกซนจริง ๆ” 
 
จมูกคมของชายหนุ่มป๎กลงที่ซอกคอระหงซุกไซร้สูดกลิ่นกายสาว
อย่างหิวกระหาย  ทั้งมือก็บีบเต้า ทั้งกลิ่นที่สูดเข้าปอด มันกระตุ้น
ให้มังกรในรูหอยพองโตจนคับถ้ํา 
 
“อะ...  อ่า....” 
ชายหนุ่มถึงกับครางกระเส่าเพราะความกระสันเสียว  เมื่อสะโพก
งามของหญิงงามบิดส่าย แล้วกดลงทีห่น้าขาเขาหนักหน่วง อย่าง
เร่งเร้าให้มังกรเขาเริ่มจู่โจม 
 
ส๊วบบบบบ !     ส๊วบบบบบบ    
 
 ส๊วบ ! 
 
“อร๊างงงงงงงง.....งง” 
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สะโพกแกร่งขยับอัดดุ้นมังกรเข้าสู่ร่องหอยตามใจปรารถนา  สอง
มือยังเคล้าคลึงสองเต้า บดบี้ 
 
ส๊วบบบบบ !    ส๊วบบบบบบ   ส๊วบ ! 
 
“อร๊างงงงงงงง.....งง” 
 
ส๊วบบบบบ !    ส๊วบบบบบบ   ส๊วบ ! 
 
คุณชายเหล่ยกระแทกสะโพกเข้าออกซอยไม่ยั้ง  จนเหมยกุ้ยครวญ
ครางเจียนขาดใจ ความสุขสมซ่านกระสันมันโผทะยานไปทั่วร่าง
น้อย ๆ ของนาง 
 
“อะ...  อะ... อึก  อ่า.... คุณชะ.. ชาย  แทงอีก  แทงแรง ๆ  อ่า...” 
 เหมยกุ้ยเด้งสะโพกรับอ้าขารับจังหวะการโหมกระทุ้ง 
 
ยิ่งได้ยินเสียงกระเส่าเร่งเร้า  เขายิ่งทวีสะโพกโหมกระแทกดุ้นมังกร
เข้าออกไม่ยั้ง 
  
ร่างอรชรโดยกระทุ้งหนักหน่วง ใบหน้างามเสือกถูไถไปกับเตียงนุ่ม
เพราะแขนขาอ่อนระทวยไปกับเพลิงสวาทท่ีเผาไหม้ 
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มือที่กอบกุมสองเต้าเปลี่ยนมารั้งสะโพกงอนงามของหญิงสาวดึงให้
ชิดรับกับจังหวะกระแทกเข้า 
 
ส๊วบบบบ ! 
 
“อร๊างงงงงงงงงงงง” 
 
“โอ้วววววววว” 
 
ทั้งคู่ร้องออกมาพร้อมกันเมื่อมังกรมุดเข้ารูหอยเต็มแรงลึกเข้าสุดลํา  
ความเสียวซ่านมันนําพาทะลุขึ้นจนถึงชั้นฟูา 
 
ตับ ๆๆๆ      ตับๆๆๆๆๆ   
 
ตับๆๆๆๆ 
 
เขาซอยเอวลงถี ่ๆ  จนร่างบางหัวสั่นหัวคลอน 
 
“อะ.. อะ..   อ่า. จะถึงแล้ว...  จะถึงแล้ว” 
 
“โอ้วววววววว...  ซี้ดดด  แฮ่ก.. แฮ่ก...” 
 
ตับๆๆๆๆ 
เตียงสั่นไหวยิ่งกว่าทุกครั้ง  เสียงขาเตียงดัง เอ้ียด อ้าด เอี้ยด อ้าด   
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ตับๆๆๆๆ 
 
“อร๊างงงงงงงงงงงง” 
 
“โอ้วววววววว” 
 
ไม่นานนักรูหอยก็รัดมังกรแน่นตอดตุบๆ รัดมังกรแน่นจนมันพุ่ง
น้ําอุ่น ๆ ออกมาเต็มถํ้า ทะลักไหลเป็นทางตามแนวขา 
 
“อ่า....... “ 
“ซ้ีดดดดด.... แฮ่ก   แฮ่ก” 
 
ทั้งคู่ล่องลอยข้ึนสู่สวรรค์ชั้นฟูา  เหมยกุ้ยจิกมือกับเตียงแววตาฉ่ํา
เยิ้มอย่างสุขสม 
 
คุณชายเหล่ยแนบตัวทาบทับลงมา ตอกมังกรไว้กับรูหอยไม่ขยับ
ความสุขกําลังแผ่ซ่านเข้าสู่กายเขาทะลุเข้าไปถึงกระดูก 
 
เหมยกุ้ย  เป็นนางคณิกาที่เยี่ยมยอด  
ความสุขสมที่นางมอบให้  มันคุ้มกับราคาที่เขาจ่ายไปจริง ๆ 
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บทที่ 4 
 
 
 

 ตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน 
 
 ทุกปี  เจ้าเมืองใหญ่อันประกอบด้วยหัวเมืองเหนือ-ใต-้
ออก-ตก ต้องเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงเพ่ือถวายฎีการายงานสุขทุกข์
ของราษฎรตามหัวเมืองต่าง ๆ  
 
 และปีนี้ก็เช่นกัน ใต้เท้าอันฉี เจ้าเมืองหัวเมืองเหนือ ได้
เร่งรัดเดินทางเพื่อเข้าเฝูาฮ่องเต้ให้ทันตามหมายกําหนดการ 
 
 การเดินทางครั้งนี้ บ่าวไพร่รวมทหารอารักขานับได้
ประมาณยี่สิบกว่านาย ซึ่งครั้งนี้ใต้เท้าอันฉีพา “อันเหว่ย” ซึ่งเป็น
บุตรชายที่เพ่ิงแตกเนื้อหนุ่มในวัยยี่สิบต้น ๆ มาด้วย เพื่อหวังว่าจะ
ได้แนะนําให้เป็นที่รู้จักแก่เหล่าขุนนางทั้งหลาย   เมื่อครั้นเข้าสอบ
จองหงวนก็จะได้เป็นใบเปิดทางได้ง่ายขึ้น หรือหากชะตาฝูากําหนด 
องค์หญิงนางใดนางหนึ่งในวังอาจจะหลงรูปงามของลูกชายเขาก็
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เป็นได ้ชะรอยเขาอาจจะได้เป็นดองกับฮ่องเต้ ตําแหน่งหน้าที่ใน
บ้านของเขาก็จะรุดหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก 
 
“ฮึ... ฮึ...ฮึ” 
มืออวบอูมของใต้เท้าอันฉีลูบเคราสีเทาแซมดําขณะที่หัวเราะอย่าง
อารมณ์ดี เมื่อจินตนาการว่าตนจะได้เกี่ยวสัมพันธ์เป็นเครือญาติกับ
ฮ่องเต้ 
 
 เกี๊ยวของใต้เท้าอันฉี  ถูกแบกโอนเอนไปมาตามจังหวะก้าว
ย่างของไพร่พลแบกหาม ขบวนใต้เท้าอันฉีเดินทางอ้างแรม
ท่ามกลางปุาเขาล่วงเข้าสู่วันที่สองแล้ว เมื่อข้ามเขาลูกนี้ได้ก็จะพ้น
แนวปุาเข้าสู่เมืองฉีซาน 
 
 เมืองฉีซาน     เมืองฉีซาน  
 เมืองศิวิไลซ์หน้าด่านภาคเหนือก่อนเข้าสู่เขตภาคกลาง 
 
 เมืองนี้ ใต้เท้าอันฉีตั้งใจว่าจะค้างเสียคืนหนึ่ง เขาม่ันหมาย
ไว้ในใจว่าจะแว. หอมู่ตานให้ได้ เหตุเพราะพ่อค้าท่ีเที่ยวค้าขายผ่าน
เมืองนั้นสู่เมืองนี้ ต่างเล่าขานเป็นเสียงเดียวกันว่า  
 
 “หอมู่ตาน คือ แดนสวรรค์ 
 มีหญิงงามเลื่องชื่อ –เหมยกุ้ย-  
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 “งามหยาดหยด ประดุจนางฟูา 
 งามพร้อมสติป๎ญญาเลิศแพร้ว 
 
 ชายใดแคล้วไม่ได้เชยชม 
 ชายนั้นไซร้สุดแสนอาลัยหา” 
 
 
 ฮี้ๆๆๆๆ     ฮี้!!!!      
 
 คร๊ากกกกก 
 
 หยุดเกี้ยว!!! 
 
 เสียงม้าร้องฮ้อเพราะถูกดึงให้หยุด  ตามด้วยเสียงอันเหว่ย
ร้องสั่งให้หยุดเกี๊ยว 
 
 คิ้วใต้เท้าอันฉีขมวดเข้าหากัน  แล้วเอ้ือมมือเปิดผ้าม่านที่
บังเป็นประตูออกดู เขาเห็นลูกชายตัวควบม้ากลับมาเทียบเก๊ียว จึง
ร้องถาม 
“ทําไมหยุดเสียหล่ะ” 
 
“มีเด็กบ้าที่ไหนไม่รู้  มาขวางทางไว้  แล้วร้องบอกว่าขอไปด้วย” 
อันเหว่ยรายงานผู้เป็นบิดา 
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“เหรอ.. ไหนพานางมาพบข้าสิ” 
 
“ครับ” 
 
ไม่นานนักเด็กสาวสวมเสื้อสีทึม ๆ ตัวโคร่ง ผมเผ้ายุ่งเหยิง ใบหน้า
ขะมุกขะมอมราวกับคนบ้า ก็ถูกทหารสองนายหิ้วแขนซ้ายขวา ลาก
นางมาท้ิงไว้ให้คุกเข่าต่อหน้าเกี้ยว 
 
ดวงตาหยีเล็กของใต้เท้าอันฉีมองทะลุผ่านเสื้อตัวเก่า ความขาวผ่อง
ของเนื้อแท้ข้างในตัวสาวปุาบ้าใบ้ลอดให้เห็นวับแวมตามช่องคอเสื้อ
ตัวโคร่ง 
 
“ตะ ใต้เท้า ข้าน้อยอยากไปเมืองหลวง”  
สาวชาวปุาบอกความต้องการของตนขณะที่หมอบก้มคํานับผู้อยู่บน
เกี้ยว 
 
“เงยหน้าขึ้นพูดกันเถอะ”  
สาวน้อยชาวปุาเงยหน้าขึ้นตามคําบัญชาของใต้เท้าอันฉีด้วยความ
ใสซื่อบริสุทธิ์โดยที่ยังหมอบ ช่องคอเสื้อตัวโคร่งลู่ลงเผยให้เห็นเต้า
นมสาวที่เพ่ิงแตกผ่านตั้งเต้าเป็นบัวตูม เม็ดยอดบัวตูมสีชมพูระเรื่อ
เย้ายวน คนบนเกี้ยวถึงกับอุทานออกมา 
“อ่า เจ้าช่างน่าดูดน่าเคล้นยิ่งนัก”  
 
“อะไรคะ ใต้เท้า ขะ ข้าฟ๎งไม่ค่อยถนัด”  
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เด็กสาวชาวปุายืดตัวขึ้นทั้งตัว เพื่อตั้งใจฟ๎งคนบนเกี้ยว ใต้เท้าอันฉี
ถอนหายใจอย่างแสนเสียดายที่เต้านมน้อย ๆ ผลุบหายเข้าไปในคอ
เสื้อ 
 
“อ่อ ข้าบอกว่า เจ้าช่างน่าสงสารยิ่งนัก อืม เจ้าชื่ออะไร ? ”  
 
“ข้าชื่อ หลันฮวา”  
 
“อืม เจ้าช่างเป็นกล้วยไม้ปุาที่กําลังผลิดอกสวยงาม ใยไม่อยู่ประดับ
ปุา”  
 
“ข้าอยากเห็นเมืองหลวงนี่คะ”  
 
“แล้วบิดา มารดาของเจ้าไม่ว่าเอารึ?”  
 
“พ่อกับแม่ข้าตายด้วยโรคไข้ปุา ตั้งแต่ข้ายังเด็ก ตาเลี้ยงข้ามาตั้งแต่
เล็ก เมื่ออาทิตย์ก่อนตาออกไปล่าสัตว์ แล้วหายไป ข้ารอแล้วรอเล่า 
ตาก็ไม่กลับมา ข้าท้ังหิวทั้งกลัวจึงออกเดินมาเรื่อย ๆ กินผลไม้ปุา
ประทังชีวิต จนมาพบขบวนของใต้เท้า”  
เด็กสาวชาวปุา หมอบลงอีกครั้งร้องไห้ สาบคอเสื้อไหวตามแรง
สะอึกสะอ้ืนเผยให้เห็นเต้าน้อยวับแวบ กระตุ้นมังกรของใต้เท้าฉีให้
ลุกซู่จนแทบอยากจะดึงดรุณีน้อยที่โหยไห้มากอดไว้แนบอก 
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“ฮือ ๆ ใต้เท้าโปรดเมตตาให้ข้าน้อยไปด้วยเถิด ข้าขอติดขบวนท่าน
ไปจนกว่าจะถึงเมืองฉีซานเท่านั้น อะ ฮือ ๆ”  
 
“เจ้าช่างเป็นเด็กสาวกําพร้าที่น่าสงสาร น่าสงสาร ข้าเป็นถึงขุนนาง
ผู้ใหญ่ หากปล่อยให้เจ้าเผชิญชะตากรรมในปุา ใครรู้เข้าก็จะติฉิน
นินทาเป็นแน่แท้ เฮ่อ”  
ใต้เท้าฉีเอ่ยพร้อมกับถอนหายใจเสียงดังให้ได้ยินกันถ้วนหน้า  
 
“ข้าคิดว่า เจ้าเป็นเพียงดรุณีเล็ก ๆ ติดขบวนไปด้วยหนึ่งคนก็คงจะ
ไม่ลําบากอะไร”  
 
“ขอบคุณใต้เท้ามาก ขอบคุณ”  
เด็กสาวชาวปุาคํานับโขกศีรษะลงพื้นอย่างสุดแสนดีใจ 
 
ผิดกับผู้ชายอีกคนที่ร่างสูงใหญ่องอาจบนหลังม้า คิ้วคมเข้มของเขา
ขมวดเข้าหากัน ริมฝีปากสีน้ําตาลอ่อนรับกับผิวสีทรายของบุรุษเพศ
อันทรงสง่า แม้เขาจะรู้สึกไม่เห็นด้วยที่บิดาให้เด็กหญิงชาวปุาติด
ขบวนไปด้วย แต่อันเหว่ยก็ไม่ออกปากทักท้วง 
 
“พ่อบ้าน พ่อบ้าน”  
ใต้เท้าฉี ตะโกนเรียกพ่อบ้านที่สุดแสนจะรู้ใจ ด้วยวัยไล่เลี่ยกัน  
 
สักพักพ่อบ้านรูปร่างผอมสูง สวมเสื้อสีกรมท่าเรียบร้อย วิ่งเข้ามา
หยุดใกล้เกี้ยว แล้วประสานมือกุมไว้ 
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“ขอรับใต้เท้า”  
 
“หาเสื้อผ้าสะอาด ๆ สักชุดให้นางเปลี่ยนหน่อย เสื้อนางดูจะเก่า
มากแล้ว”  
พ่อบ้านเหลือบมองเด็กสาวที่นั่งคุกเข่า ก้มหน้า ใบหน้าที่เปรอะ
เปื้อนด้วยฝุุนและคาบน้ําตา หากชําระล้างก็คงจะเผยแก้มนวลใส
ของวัยสาวออกมาให้เห็นเป็นแน่แท้ 
 
“ขอรับใต้เท้า  
พ่อบ้านรับคํา ตาเล็กหยีสบกับดวงตาแวววับของผู้เป็นนายอย่างรู้ใจ 
ก่อนที่จะหันไปเอ่ยกับดรุณีน้อยที่นั่งก้มหน้าอย่างเจียมตัว 
 
“เจ้า ตามข้ามา”  
 
 เมื่อหลันฮวาตามหลังพ่อบ้านออกไป ใต้เท้าฉีจึงสั่งให้หยุด
เกี้ยวพอรอใต้ร่มไม้ใหญ่  
 
 สักพักใหญ่เป็นเวลามากพ่อให้ทหารแบกหามได้พักให้หาย
เหนื่อย พ่อบ้านก็เดินนําหลันฮวากลับมาร่วมขบวน 
 
 เด็กสาวที่เคยขะมุกขะมอมเนื้อตัวเปื้อนด้วยคราบโคลน 
บัดนี้เนือ้ตัวสะอาดเกลี้ยงเกลา ผิวสาวนวลผ่องลออราวกับคนละคน 
พวงแก้มที่เปื้อนคราบน้ําตาเมื่อสักครู่ บัดนี้เป็นสีแดงระเรื่อ ด้วย
ความเขินอายที่ต้องถูกสายตานับสิบ ๆ คู่จ้องมอง 
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“อะ เอ่อ มีเขางอกออกมาบนหัวข้าหรือไม่?”  
หลันฮวาถามออกมาตามประสาซื่อ ใต้เท้าฉีอมยิ้มอย่างพึงพอใจ 
 
“ไม่เลย ไม่เลย เจ้าสวยมากต่างหาก”  
 
“ขะ ข้าหรือสวย”  
เด็กสาวตาโต ตั้งแต่เกิดมาก็เพ่ิงจะมีคนชมว่างาม 
 
“ใช่ ๆ หลันฮวา กล้วยไม้ปุาที่งดงาม ฮ่า ฮ่า”  
 
“ข้าคิดว่าเราควรจะออกเดินทางได้แล้ว เราเสียเวลามากพอแล้ว 
หากขืนชักช้าเกรงว่าจะถึงเมืองฉีซานยามตะวันลับฟูาไปแล้ว”  
เสียงทุ้มห้าวหาญของผู้เป็นบุตรชายออกความคิดเห็น เพียงตาคม
เข้มของเขามองเด็กสาวผ่าน ๆ ก็ทําให้ดรุณีปุาถึงกับขนลุกซู่   
 
 ใต้เท้าหลีมองตามหลังอันเหว่ยที่กระทุ้งม้าควบขึ้น
ด้านหน้าขบวน บุตรชายของเขาคนนี้รูปร่างสง่างามเหมือนเขาตอน
หนุ่ม ๆ ไม่มีผิดเพ้ียน แต่นิสัยเคร่งครัดเจ้าระเบียบได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากผู้เป็นมารดาไม่มีบกพร่อง  
 
 เพราะความเจ้าระเบียบและความเข้มงวดของฮูหยินจึงทํา
ให้ใต้เท้าฉีไม่กล้าแม้จะแตะต้องข้ารับใช้สาวสวยภายในเรือน ทําได้
เพียงแค่ชายตามอง ดังนั้น หากมีเหตุให้ไปราชการต่างเมืองใต้เท้าฉี
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จะรีบไปก่อนกําหนดเพื่อที่จะได้หาความสําราญยามไกลหูไกลตาฮู
หยิน 
 
“ฮ่า ๆ บุรุษหนุ่มมักเลือดร้อน เจ้าอย่าถือสาบุตรของข้าเลยนะ”  
ใต้เท้าฉีเอ่ยกับหลันฮวาที่ก้มหน้าอย่างประหม่า นางไม่เคยชินกับ
คําพูดหวานหู นุ่มนวล ไม่คุ้นเคยกับเสื้อสีขาวบางที่ทาบทับบนตัว
รัดกายจนเห็นกลมกลึงไปทุกสัดส่วน 
 
“เอาหละ เจ้าขึ้นมานั่งบนเก้ียวกับข้าสิ ขาน้อย ๆ ของเจ้าคงเดินไม่
ถึงเมืองฉีซานหรอก”  
 
“ใต้เท้าเมตตาขามากไปแล้ว ข้าเดินไหว”  
 
“บนเกี้ยวข้ามีขนมและผลไม้อร่อย ๆ ด้วยนะ เจ้าจะได้กินไปตลอด
ทาง”  
เด็กสาวชาวปุาเงยขึ้นแทบจะทันที ตาของหล่อนเป็นประกายสุกใส
ที่ได้ยินคําว่าขนมและอาหาร 
 
“ขอบคุณใต้เท้าที่เมตตา ขอบคุณ”  
 
“มาสิ”  
ใต้เท้าฉีเดินนําเด็กน้อยให้ขึ้นนั่งบนเกี้ยว 
 



~ 56 ~ 
 

 เมื่อทั้งคู่นั่งข้างในเป็นที่เรียบร้อย พ่อบ้านจึงปิดผ้าม่านบัง
ไว้จนมิด ก่อนออกคําสั่งเคลื่อนขบวน 
“ยกเก้ียวววววววววว เดินหน้า”  
 

 
 

 
ภายในเกี้ยวมีพื้นท่ีสําหรับนั่งเพียงคนเดียวเมื่อมีเด็กสาวเพ่ิมเข้าไป
อีกหนึ่งคน จึงทําให้ต้องนั่งชิดเนื้อแนบเนื้อ ใต้เท้าฉีรู้สึกยินดีกับเนื้อ
สัมผัสนี้เป็นอย่างยิ่ง 
 
“ขนมลองชิมดูสิ”  
 
“ขอบคุณ”  
มือขาวเนียนรับขนมไป แล้วยัดเข้าปากอย่างว่องไวเพราะนางไม่ได้
ทานอะไรมาเลยตั้งแต่เมื่อวาน 
 
“นั่งสบายหรือเปล่า”  
ใต้เท้าฉีชวนคุยเมื่อเห็นนางหยุดทานขนม แล้วดื่มน้ํา เศษขนมติด
อยู่ที่ริมฝีปากอ่ิม 
 
“สบายมาก”  
 
“แต่นั่งแบบนี้จะสบายกว่านะ”  
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ใต้เท้าฉีออกแรงยกดรุณีปุา ร่างน้อย ๆ ของนางก็เลื่อนขึ้นนั่งบนตัก
แกร่งอย่างง่ายดาย 
 
“อ้ายยยยย”  
นางตกใจถึงกับอุทานออกมา แก้มนวลขึ้นสีแดงระเรื่อเพราะความ
ใกล้ชิดบุรุษ ตั้งแต่จําความได้ผู้ชายเพียงคนเดียวในบ้านก็ไม่เคยอุ้ม
นางให้นั่งตักในท่าหันหน้าเข้ากัน อกชิดอก นมชิดนม จมูกจนจมูก 
เช่นนี้มาก่อน 
 
“ฮ่า ๆ ฮ่า ไม่ต้องตกใจ ข้าแค่จะพาเจ้าเล่นอะไรที่มันสนุก ๆ”  
ใบหน้ากระเหี้ยนกระหือรือก้มลงกระซิบแนบใบหู ความสยิวเล็ก ๆ 
ทําให้ดรุณีปุาเบี่ยงหลบ เอียงอาย ก่อนเอ่ยถาม 
 
“สนุกเหรอ ? ”  
ดรุณีน้อยบนตักตาลุกวาว อยากรู้อยากเห็น อะไรที่ว่าสนุก 
 
“ใช่ สนุกจนถึงสวรรค์ แต่มีเง่ือนไขว่าเจ้าห้ามส่งเสียงดัง หากส่ง
เสียงดังเทพยดาจะพิโรธ และสวรรค์ก็จะไม่เห็น”  
 
“ได ้! แค่ไม่ส่งเสียง”  
หลันฮวารับคําอย่างกระตือรือร้นอยากเห็นสวรรค์ใจจะขาด 
 
“อ่า ขั้นแรกข้าจะค่อย ๆ เปิดพลังสวรรค์ของเจ้า”  
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“ยังไง” 
 
“ยังงี้ไงเล่า”  
สิ้นเสียงปากหนาก็ประกบกลีบปากบางจนมิด ความร้อนระอุแผ่
ซานไปทั่วจะปากอ่ิมของดรุณีน้อย  
 
ร่างบางของดรุณีปุาจะขยับห่าง มือหนาของใต้เท้าฉีจึงรัดแน่นเข้า 
มืออีกข้างกดลงที่ลําคอสวยออกแรงให้ปากอ่ิมเผยอออก แล้วลิ้น
ร้อนก็สอดเข้าไปเกี้ยวกระหวัดลิ้นเล็ก ครวญหาน้ําหวานปุาส่งความ
ซ่านสยิวไปทั่วทั้งร่างบาง  
 
ความซ่านเสียวจากปลายลิ้นที่นางไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันจู่โจม
ร่างกายที่แข็งขืนเมื่อครู่ของดรุณีปุาอ่อนยวบลงราวกับไฟรน จน
นางส่งเสียงครางออกมา 
“อือ”  
 
“และจุดต่อไปที่ต้องเปิดพลังคือคอขาว ๆ ของเจ้า”  
เมื่อร่างเล็กอ่อนระทวยลง ผู้คุมเกมจึงลากลิ้นร้อนไล้ลงมาท่ีลําคอ
ขาวผ่อง ลิ้มลองหยาดเหงื่อดรุณีปุาที่ค่อย ๆ ผุดออกมาเพราะหัวใจ
ดวงน้อยที่เต้นแรงระส่ํา  มือหนาของใต้เท้าฉีเคลื่อนออกจากศีรษะ
สาวน้อย เลื่อนลงมากระทุ้งผ้ามัดเอวบางให้หลุดออก 
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 ทันทีที่ผ้ามัดเอวหลุดออกเสื้อขาวของเด็กสาวปุาก็เผยอ
เปิดออกจนเห็นเต้าน้อย ๆ ที่ตั้งชูราวกับดอกบัวตูม หัวนมน้อย ๆ สี
ชมพูหวานชูเด่นจนน่ากิน 
 
“ตะ ใต้เท้าแก้ผ้าข้าทําไม”  
เสียงสั่นน้อยๆ ของหญิงสาว ทักท้วง 
 
“ปลดปล่อยพลังสวรรค์ของเจ้าออกจากทรวงอก อ่า ช่างงดงามยิ่ง
นัก”  
ลิ้นสากของใต้เท้าฉีลากไล้วนเวียน  
 
จ๊วบ !  
 
จู๊บ !  
 
“อ่า”  
ปากหนาของใต้เท้าฉีโฉบลงบนยอดปทุมถันอย่างอดใจไว้ไม่ไหว ลิ้น
สากระอุเลียรอบหัวนมชูชันของดรุณีปุา แล้วตวัดไปมารัว ๆ จนเต้า
น้อย ๆ แข็งเป็นไตด้วยความเสียวซ่าน 
 
“อ่า อะ ตะใต้เท้า”  
ปากบางครางออกมาด้วยความกระสันซ่าน  
 
จ๊วบ !  
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หลันฮวาแอ่นอกขึ้นรับปากร้ายของใต้เท้าฉี ในขณะที่มือของขุนนาง
ใหญ่เคล้าคลึงสะโพกกลมกลึงทั้งสองข้างยิ่งทวีความซ่านกระสันให้
โหมไหม้ร่างน้อย ๆ  
 
“อ่า”  
 
“อืม อร่อย ไม้ปุานี้อร่อยยิ่งนัก นมน้อย ๆ ของเจ้าทั้งหอมทั้งหวาน 
อ่า หัวนมสีชมพูหวานช่างสู้ลิ้นข้าดีนัก”  
ใต้เท้าฉีกระซิบแนบเต้างาม ก่อนจะโฉบปากลงอีกข้างอย่างเท่า
เทียม 
 
“อ่า”  
 
จ๊วบ  
 
แผล็บ ! จ๊วบ !  
 
“อือ”  
ลิ้นร้ายของใต้เท้าฉี ดูด ดึง หัวนมชมพูระเรื่อ หนักหน่วง เร่าร้อน  
ปากระอุดูดแรงอย่างหิวกระหายจนไหล่ขาวบางของดรุณีปุาถึงกับ
สะดุ้งเฮือก 
 
“อือ อะ ใต้เท้าข้าทรมานเหลือเกิน”  
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หลันฮวาร้องขออย่างเว้าวอนเมื่อร่างทั้งร่างถูกกระแสไฟฟูาแห่ง
ความเสียวซ่านวิ่งพล่านปลาบแปลบไปทั่วทั้งกาย มือสองข้างสอด
เข้าใต้เรือนผมสีเงิน ขยุ้มกดศีรษะใต้เท้าให้ยิ่งแนบเต้างาม 
 
“ประตูสวรรค์จวนเจียน จะเปิดแล้ว เจ้าจะให้ข้าหยุดไหม ? ”  
 
“หื้อ อะ”  
ครางประท้วง เพราะปากระอุละออกจากเต้าน้อย ๆ สาวน้อยปรือ
ตามองผู้ถาม รู้สึกเสียดายความซ่านกระสันที่มันมอบให้จนไม่อยาก
ให้หยุด 
 
“ว่าไง ต่อไปข้าจะพาเจ้าเข้าสู่ดินแดนสวรรค์ เจ้าอาจจะต้องแลก
ด้วยความทรมานยิ่งขึ้น เพราะต้องเปิดทวารใหญ่”  
 
“ยังไง”  
สิ้นเสียงถามของดรุณี มือแกร่งกร้านประสบการณ์ก็สอดเข้าที่หว่าง
ขาของร่างน้อยแทนคําตอบ 
 
“อะ อ่า”  
สาวน้อยชาวปุาสะดุ้งเฮือกมือนิ้วร้ายกดลงหนักท่ีร่องสวาท ถูไถ
กลีบหอยน้อย ๆ จนความเสียวกระสันมันเรียกร้องให้น้ําหวาน
หลั่งไหลออกมาจนชุ่มมือใต้เท้าฉี 
 
“อ่า หอยเจ้าทั้งเด้งทั้งฉุ่มมือ”  
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“อะ อ่า ขะ ข้า เสียวเหลือเกิน ตะ ใต้เท้า”  
ร่างบางไร้อาภรณ์ปกคลุมบิดแอ่นอย่างซ่านกระสัน  
 
“เจ้าจะให้ข้าหยุดไหม”  
เสียงกระเส่าเอ่ยถามอีกครั้ง พร้อมกับสอดนิ้วเข้าไปในรูหอยอันชุ่ม
จนฉ่ําของดรุณีน้อย นางถึงกับสะดุ้งเฮือกผวากอดกายหนุ่มรุ่นใหญ่
ไว้แน่น 
 
“อะ อร้างงง ตะ ใต้เท้า รีบ ๆ ทําเถอะ ข้ายอม ข้ายอม ทรมาน
เหลือเกิน”  
 
“ถ้าทรมานข้าก็จะหยุด”  
 
“ยะ อย่า อย่าหยุด”  
นางผู้ไร้เดียงสาร้องขอ  
 
ความเสียวซ่านแปลบปลาบที่นางเพิ่งเคยสัมผัสเป็นครั้งแรกในชีวิต 
มันทําให้หัวใจเต้นระส่ํา  เป็นความทรมานที่ช่างหอมหวานยิ่งนัก 
ร่างทั้งร่างถูกมือใหญ่ชักนําให้ต้องการมากขึ้น ๆ  
 
“ฮ่า ๆ หลันฮวา เจ้าช่างสวยสดจริง ๆ รูหอยของเจ้าทั้งคับ ทั้งชุ่ม
ฉ่ํา อ่า”  
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“อือ อ่า”  
 
ร่างน้อยเด้งสะโพกตามจังหวะนิ้วที่สอดแทงเข้าออกรูหอย ฝุามือ
หนากดบี้ตุ่มไตหอยจุดไฟสวาทให้ยิ่งโหมกระหน่ํา ใต้เท้าฉีมองสบ
ดวงตาปรือหยาดเยิ้มของเด็กสาวที่ถูกอารมณ์สวาทครอบงําอย่าง
พึงใจ ก่อนจะถอนนิ้วออกแล้วดึงผ้ามัดเออวของตนออก ปล่อยให้
มังกรอวบอ้วนด้วยพลังสวาทผงาดออกมาแล้วสอดแทงเข้าไปในรู
หอยของนางเต็มแรง 
 
“อร๊ายยยยยยยยยยยยยยยยยย”  
 
หลันฮวากรี้ดร้องออกมาอย่างสุดเสียง เพราะลําดุ้นมังกรที่ใหญ่จน
เกินขนาดความเจ็บแปลบปนกับความซ่านสยิวมันทําให้รู้สึกราวกับ
ว่าร่างกายจะแตกออกเป็นเสี่ยง ๆ  
 
เสียงร้องของหลันฮวา นั้นทําให้ทหารแบกเกี้ยวถึงกับหยุดกึกแต่ไม่
มีใครกล้าเปิดดูผู้เป็นนายภายในเกี้ยว มีเพียงพ่อบ้านเท่านั้นที่รู้ว่า
อะไรเป็นอะไรจึงหันมาเอ็ดทหารเสียงดังเพ่ือกลบเกลื่อนเสียงที่
เกิดข้ึนภายในเกี้ยว  
“หยุดท าไม ! เดินต่อส ิ! ใต้เท้าแค่เล่นสนุกกับเด็กชาวปุาเท่านั้น ! 
ไป ! ”  
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ภายในเกี้ยว ใต้เท้าฉีประกบปากกลืนกินเสียงครางของหลันฮวา
เอาไว้ เพื่อไม่ให้ลูกชายที่ควบม้านําขบวนได้ยินเสียง  
 
เมื่อเกี้ยวเริ่มขยับเดินตามปกติ ใต้เท้าฉีจึงละปากออกแล้วกระซิบ
ข้างหูดรุณีน้อย 
“อย่าร้องสิ เจ็บนิดเดียว อีกไม่นานเจ้าก็จะขึ้นสวรรค์แล้ว”  
 
“อือ ใต้เท้า มังกรของท่านมันใหญ่มาก คับเต็มรูหอยข้า จนขยับ
ไม่ได้”  
ร่างน้อย ๆ สั่นระริก ความเจ็บแปลบปนความเสียวทําให้หลันฮวา
ประท้วงด้วยเสียงสั่นเครือ  
 
ใต้เท้าฉียิ้มท่ีมุมปากก่อนเริ่มขยับมังกรเข้าออกรูหอยแสนคับแคบอ
ย่างช่ําชอง  
“อีกนิด อ่า โอ้วววว”  
 
“อะ อ่า ใต้เท้ายิ่งขยับยิ่งเสียว อา”  
 
ส๊วบ !            ส๊วบ !            ส๊วบ !  
 
ใต้เท้าฉีขยับสะโพกหนักหน่วงมากขึ้น ขยับแทงมังกรเข้าออกอย่าง
ใจเย็นเพื่อให้หอยของนางคุ้นเคยกับมังกร 
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ยิ่งขยับมังกรเน้น หอยยิ่งคายน้ําหวานออกไม่หยุด กลีบหอยเริ่ม
บานเต่งเด้งจนน่าเสียบเข้าออกยิ่งข้ึน  
ใต้เท้าฉีจึงเร่งจังหวะจ้วงแทงเข้าออกด้วยพลังที่มีอยู่ในตัวมังกร มัน
รวดร้าวจนแทบจะระเบิดออกมา 
 
ส๊วบ !          ส๊วบ !             ส๊วบ !  
 
“อ่า อ๊ะ อ๊าย”  
 
ดรุณีน้อยถ่างขาแยกออกเปิดรับดุ้นมังกรขนาดเขื่องให้โจนจ้วงเข้า
ไปได้ลึกจนสุดลํา 
 
ส๊วบ !  
 
“อร้างงงงงง อ่า”  
 
หลันฮวาครางออกมาสุดเสียงอีกครั้ง ร่างบางเกร็งกระตุก มือเล็กจิก
ลงบนไหล่หนา ปากหอยบีบรัดตอดลํามังกรตุบ ๆ ตุบ ๆ ความเสียว
ซ่านพานางล่องลอยไปจนถึงสวรรค์  
 
ยิ่งหอยตอดมังกรตุบ ๆ มือหนาของใต้เท้าฉียิ่งดึงสะโพกงามของ
ดรุณีน้อยให้แนบชิดขณะจ้วงแทงโหมกระหน่ําตามแรงสวาท  
 
ส๊วบ !         ส๊วบ !         ส๊วบ !  
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“อ่า อ๊ะ อ๊าย”  
 
“ซ้ีดดดดดด อ่า ข้าจะข้ึนสวรรค์ตามเจ้าไปแลว้วววว อ่า”  
 
ส๊วบ !              ส๊วบ !             ส๊วบ !  
 
ส๊วบ !              ส๊วบ !             ส๊วบ !  
 
“อะ อ่า อ่า เอาอีก ใส่มาอีก แรงอีก อะ อ๊ายยย”  
เสียงกระเส่าของดรุณีปุาเร่งร้าวให้มังกรยิ่งผงาด 
 
ส๊วบ !            ตับ !  
 
ส๊วบ !            ตับ !  
 
ส๊วบ !            ตับ !  
 
“อะ อ่า”  
 
“โอ้วววว อ่า สุดแล้ว สุดยอดแล้วววววว”  
ร่างบางเกร็งกระตุก หอยบีบรัดตอดตุบ ๆ ซ้ําแล้วซ้ําเล่า บีบรัดจน
แก่นกายกํายําพุ่งน้ําอุ่น ๆ ออกมาจนเต็มถ้ํา  
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“อ่า”  
 
“โอ้วววว อ่า”  
 
แฮ่ก      แฮ่ก          แฮ่ก  
ใบหน้าขุนนางใหญ่ซบลงกับเต้างามของดรุณีน้อยที่กระเพ่ือมข้ึนลง
ตามแรงหอบหายใจ  
 
ใต้เท้าฉีรู้สึกว่าการเดินเข้าเมืองหลวงในครั้งนี้ช่างเต็มไปด้วยความ
หฤหรรษ์ยิ่งนัก 
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บทที่ 5 
 
 
 

 ณ  หอมู่ตาน 
 
 รื่อหง ผู้คุมอํานาจแห่ง หอมู่ตาน เดินนวยนาดมาที่ห้อง
กุหลาบแดงอย่างอารมณ์ดี  
 
 เมื่อมาถึงที่หมายนางหยุดฟ๎งเสียงพิณอันแสนไพเราะท่ีผู้
เป็นเจ้าของห้องมักจะบรรเลงอยู่เสมอ นางรู้สึกว่าตนเองโชคดีไม่
น้อยที่ได้ครอบครองเพชรเม็ดงามเม็ดนี้  
 
 “เหมยกุ้ย” เพชรเม็ดงามท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับหอมู่ตาน 
จนกลายเป็นหอสวรรค์อันดับหนึ่ง 
 “เหมยกุ้ย” เพชรเม็ดงามท่ีสร้างเงินทองให้กับแม่เล้า
อย่างรื่อหงให้มีกินมีใช้ไปตลอดชาติ 
 “เหมยกุ้ย”  เพชรเม็ดงามท่ีรื่อหงเก็บมาจากซากโคลนตม
ท่ามกลางความแร้นแค้นหลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อ 6 ปีก่อน 
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 เมื่อ 6 ปีก่อน รื่อหง ได้สร้างหอมู่ตานขึ้นมาในปีแรก มีนาง
คณิกาในหอแห่งนี้แค่ไม่ก่ีคน  ในช่วงนั้นผู้คนยังไม่นิยมใช้บริการ
สถานเริงรมย์เท่าใดนัก  เนื่องด้วยเป็นยุคข้าวยากหมากแพงส่งผล
ให้เกิดโจรชุกชุม  นอกจากชาวบ้านจะอยู่อย่างอด ๆ อยาก ๆ แล้ว
ยังอยู่ด้วยความหวาดกลัว   
 
 หอมู่ตานรอดพ้นจากการปล้นก็เพราะนางต้องจ่ายค่า
คุ้มครองให้กับกลุ่มโจรที่ทรงอิทธิพลที่สุด  รายได้เพียงน้อยนิดของ
หอมู่ตานจึงถูกจ่ายให้กับค่าโจรเสียมากกว่า รื่อหงจึงพยายามคิด
หาทางที่จะเพ่ิมรายได้ให้กับหอมู่ตานให้ได้มากท่ีสุดเพื่อความอยู่
รอด    
 
 ในระหว่างทางที่รื่อหงกําลังเดินกลับหอมู่ตานหลังจาก
จับจ่ายซื้อของใช้ที่จําเป็นจากตลาดแล้ว นางบังเอิญเหลือบเห็นเด็ก
สาวคนหนึ่ง  นั่งร้องไห้ตัวสั่นงันงกที่ซอกตึกแถว  เสื้อผ้าของเด็ก
สาวคนนั้นเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดและโคลน   
 
 รื่อหงขยับเดินเข้าไปใกล้เด็กสาว เด็กคนนั้นขยับตัวเข้าชิด
กําแพงมากขึ้น แววตาสั่นระริกเหลือบมองรื่อหงอย่างหวาดระแวง   
 
“สาวน้อยทําไมเจ้ามานั่งร้องไห้คร่ําครวญอยู่ที่นี่  พ่อ แม่พ่ีน้องเจ้า
ไปอยู่ท่ีไหนเสียหล่ะ?” 
รื่อหงถามขณะนั่งลงข้าง ๆ เด็กสาว  ใกล้พอที่จะพินิจใบหน้าที่
งดงามภายใต้คราบฝุุน ผสมกับคราบน้ําตาจนเห็นเป็นดวง ๆ  เมื่อ
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พิเคราะห์อาภรณ์ที่นางสวมใส่ก่อนที่จะเต็มไปด้วยดินโคลนคงจะ
เป็นเสื้อผ้าที่แพงมาก  ดังนั้น  เด็กสาวคนนี้หากไม่ใช่ลูกเศรษฐีก็คง
จะเป็นลูกขุนนางท่ีถูกโจรดักปล้นแน่ ๆ 
 
“ทะ ท่านพ่อ  ท่านแม่ข้า  ถูกพวกโจรใจร้ายฆ่าตายหมดแล้ว ฮือ ๆ  
ฮือ ๆ” 
เด็กสาวตอบร้องไห้สะอึกสะอ้ืน 
 
“แล้วบ้านเจ้าอยู่แห่งใด ? ” 
“ยะ อยู่ทางเหนือ  พ่อข้าเป็นเจ้าเมืองทางเหนือ ได้รับพระบัญชา
จากฮ่องเต้ให้มาดูแลเมืองหาน*  ตะ แต่ อึก  ฮือ  ไม่นึกเลยว่า พอ
ถึงแนวปุาหัวเมืองฉีซาน แล้วถูกพวกโจรใจชั่วมันดักปล้น ฆ่าคนใน
ครอบครัว ฆ่าไม่เหลือเลยสักคน ฮือ ๆ  ฮือ ๆ  ท่านแม่  ท่านพ่อ 
ฮือ ๆ” 
 
รื่อหงยกสาบแขนเสื้อที่ยาวกรุยกรายขึ้นซับน้ําตา นางรู้สึกเวทนา
เด็กน้อยผู้นี้ที่ต้องกลายเป็นเด็กสาวกําพร้าใครเล่าจะดูแล แต่นางก็
ไม่ใช่ผู้มีอันจะกินเท่าใดนัก การรับเลี้ยงคนหนึ่งคนต้องใช้จ่ายทรัพย์
มหาศาล แต่หากเด็กสาวผู้นี้ยอมแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพ่ือช่วย
นางสร้างรายได้ นางก็พร้อมที่จะรับอุปถัมภ์ รื่อหงจึงเอ่ยกับเด็กสาว
ว่า 
“ถ้าเจ้าไม่มีที่ไป ไปอยู่กับข้าไหม ?  แต่เจ้าต้องทํางานเพื่อแลกกับที่
อยู่ที่กิน เจ้าจะยินดีหรือไม่ ? ” 
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เมื่อได้ยินคําเชิญชวนของรื่อหง เด็กสาวมองนางด้วยแววตาซาบซึ้ง 
น้ําใส ๆ ยิ่งไหลรินออกมาเป็นสาย ดวงหน้าน้อย ๆ พยักหน้าตอบ
รับแทนคําเอ้ือนเอ่ย  
 
เมื่อเห็นเด็กสาวตอบรับข้อเสนอรื่อหงจึงเอ้ือมมือเข้าไปประคองเด็ก
สาวผู้นั้นให้ลุกข้ึน พลางถาม 
“เจ้าชื่ออะไร” 
 
“ข้าชื่อ เหมยกุ้ย”  
 
“อ่อ เหมยกุ้ย ที่แปลว่า ดอกกุหลาบ  อืม  ช่างเข้ากันกับหอหมู่
ตานดีนัก” 
ประโยคท้ายรื่อหงรําพึงกับตนเอง พลางชําเลืองมองเด็กสาวที่ยังคง
ตัวสั่นระริก เดินตามหล่อนไปยังหอหมู่ตาน  
 
 เด็กสาวเนื้อตัวเต็มไปด้วยโคลนปนคราบเลือดแดงฉานเมื่อ 
6 ปีก่อน  เติบโตกลายเป็นสาวสวยงามหยด ความงามของนางบาน
สะพรั่งราวกับกุหลาบแรกแย้ม ราชินีแห่งมวลดอกไม้ ส่งกลิ่นหอม
ฟูุงกระจายไปทั่วสารทิศ ความงามของนางเลื่องลือไปไกลถึงหมื่นลี้  
หมู่ภมรน้อยใหญ่ล้นแสวงหาเพื่อให้ได้ยลโฉม จนเป็นที่กล่าวขานว่า  
 “ชายชาตรีใด มิได้เชย เหมยกุ้ยกุหลาบงาม 
 ชายผู้นั้น  เสียชาติ ก าเนิดมา 
 แม้เพียงได้ ยลโฉม ยอดบุปผา 
 ชายนั้นหนา ราวกับได้ ถึงสวรรค์เสียก่อนตาย” 
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 จากหอมู่ตานเล็ก ๆ ที่ไม่มีใครรู้จัก เพียงไม่ก่ีปีก็ยกระดับ
กลายเป็นหอนางโลมอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดิน  เงินทองไหลมาเทมา
ไม่ขาดสาย เพราะเหมยกุ้ยคนเดียวแท้ ๆ  ดังนั้น  เหมยกุ้ยจึงเป็น
คนเดียวที่รื่อหงให้อภิสิทธิ์เหนือนางคณิกาคนใด   
 
 เมื่อเสียงพิณแว่วหวานบรรเลงจบลง ผู้ที่เงี่ยหูฟ๎งนอกห้อง
จึงเคาะประตูห้องกุหลาบแดงเบา ๆ  
 
 ก๊อก    ก๊อก   ก๊อก 
 
 แอ๊ดดดดดดดด 
 
 ช่องประตูบานไม้สลักสลวย ถูกแง้มออกเผยให้เห็นดวง
หน้านวลของสาวงามท่ีอยู่ในห้อง ชุดที่สวมอยู่เป็นเพียงเกาะอกสี
ชมพูหวาน สวมเสื้อคลุมข้างนอก (Bei Zi) สีขาวบางเบา ปล่อยชาย
กรุยกราย ชุดธรรมดา ๆ ไม่อาจซ่อนความงามบาดตาของนางไว้ได้ 
 
 รื่อหงเดินตามร่างอรชรเข้าไปข้างในห้องกุหลาบแดง 
“ท่านแม่ มีอะไรให้ข้ารับใช้คะ ท่านถึงต้องลําบากมาเยือนข้าถึง
ห้อง” 
ปากบางชมพูอ่ิมเอ้ือนเอ่ย ขณะที่รินน้ําชาต้อนรับผู้เป็นเจ้าของหอ
แห่งนี้ 
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“เหมยกุย้ เจ้าเป็นลูกท่ีข้ารักมากที่สุด ข้ายอมรับว่า หอมู่ตานมี
ชื่อเสียงขึ้นมาได้ก็เพราะเจ้า” 
 
“ขอบคุณท่านแม่ที่ให้ความเมตตาข้าเสมอมา” 
สาวงามโค้งศีรษะลงคํานับรื่อหง 
 
“สองสามวันที่เจ้าพักผ่อนมานี่  สบายดีไหม ? ” 
 
“เป็นเพราะท่านแม่เมตตาให้เหมยกุ้ยหยุดรับแขก ข้ารู้สึกหาย
เหนื่อยมากขึ้นแล้วค่ะ” 
 
“อืม ดี  ดี  งั้นคืนนี้ เจ้าคงจะรับแขกได้แล้วสินะ” 
เหมยกุ้ยมองสบตาผู้ควบคุมหอคณิกาแห่งนี้ แม้ถ้อยคําจะเป็นการ
หารือแต่นัยแห่งความหมายคือการสั่งให้รับแขก ! 
 
“ท่านแม่คะ  ท่านแม่คงจะลืม เราตกลงกันแล้วว่า หากข้ายอม
รับรองขุนนางผู้นั้นพร้อมกับคุณชายเหล่ยในคืนเดียวกัน  ท่านแม่
จะอนุญาตให้ข้าพักได้หนึ่งอาทิตย์  บัดนี้ล่วงเวลามาเพียงสามคืน
เท่านั้น” 
เหมยกุ้ยพยายามแบ่งรับแบ่งสู้ นางอยากจะพักกายให้ห่างจาก
ความคาวของโลกีย์ เพราะเหนื่อยหน่ายกับการเป็นที่ระบายความ
ใคร่ของบรรดาบุรุษเต็มทน  ยิ่งชายวัยไม้ใกล้ฝ๎่งนางยิ่งเอือมระอา  
 
“ข้าจําได้” 
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รื่อหงเว้นจังหวะการพูด แล้วสบตาหญิงสาวที่หล่อนชุบเลี้ยง 
“และข้าก็จําได้ว่า ข้าเป็นคนชุบเลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เด็ก  วันที่เจ้าไม่มี
ที่ซุกหัวนอน ข้าไม่ใช่รึที่เอ้ือเฟ้ือที่หลับที่นอนให้แก่เจ้า” 
 
แม่เล้าลําเลิกบุญคุณ เหมยกุ้ยได้แต่กล้ํากลืนฝืนทน นางฟ๎งประโยค
นี้ซ้ํา ๆ มานานกว่า 6 ปีแล้ว  และ 6 ปีที่นางต้องตกเป็นทาสกาม
เพ่ือทําเงินให้กับแม่เล้าผู้นี้ 
 
“ถ้าเช่นนั้น ก็สุดแล้วแต่ท่านแม่จะเห็นสมควรเถิด” 
เหมยกุ้ยรับคําแผ่วเบา   
รื่อหงจึงเอ้ือมมือมากุมมือน้อยของสาวสวยไว้พลางปลอบประโลม
ว่า 
“ดีมากเหมยกุ้ย เจ้าช่างเป็นเด็กดียิ่งนัก วันนี้ถือว่าข้าขอเจ้าเป็น
พิเศษก็แล้วกัน เพราะผู้ที่จะมาวันนี้เป็นขุนนางใหญ่จากทางเหนือ 
ปีหนึ่งท่านถึงจะเดินทางผ่านมาเมืองฉีซาน ท่านอุตส่าห์ส่งม้าเร็วมา
จองตัวเจ้าไว้ก่อนขบวนของท่านจะมาถึงเสียอีก ให้ถือว่าทําบุญทํา
ทานกับคนแก่แล้วกันนะเหมยกุ้ย” 
 
เหมยกุ้ยพยักหน้ารับอย่างเสียไม่ได้  รื่อหงยิ้มหน้าระรื่นเมื่อสาวงาม
แห่งหอมู่ตานยอมรับงาน นางจึงกล่าวต่อว่า 
“ก่อนรับแขกคืนนี้เจ้าอยากทานอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ ข้าจะจัดให้
เจ้าเป็นพิเศษ” 
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“ขอบคุณท่านแม่ที่กรุณา หากเป็นได้ท่านแม่โปรดให้ไปหลาน หรือ
หวงหลานเป็นผู้ยกอาหารและเหล้าขึ้นมาท่ีห้องกุหลาบได้หรือไม่” 
 
“เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ ทําไมจะไม่ได้หล่ะ วันนี้ไปหลานว่างข้าจะให้
นางขึ้นมาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าแล้วกันนะ” 
 
“ขอบคุณท่านแม่” 
เหมยกุ้ยก้มศีรษะเล็กน้อย   
 
“เอาหล่ะ ข้าต้องลงไปดูแลข้างล่างหน่อย เจ้าก็พักผ่อนเยอะๆ นะ 
ถึงเวลา ไปหลานยกอาหารให้มาให้” 
รื่อหงกล่าวทิ้งท้าย ก่อนจะเดินออกไปจากห้อง    
 
 เมื่อรื่อหงเดินหายลับออกไปแล้ว  เหมยกุ้ยลงกลอนประตู
แล้วเดินกลับมานั่งที่โต๊ะกลมกลางห้อง  นางกวาดสายตาไปท่ัว
บริเวณห้องที่พรั่งพร้อมด้วยเครื่องเรือน  
 
 ภายในห้องถูกตกแต่งอย่างงดงามยิ่งกว่าห้องใด ๆ ในหอนี้ 
หนําซ้ํายังกว้างกว่าห้องอ่ืน ๆ ถึง 2 เท่า  เพราะห้องพ้ืนที่รับแขกถูก
แยกออกเป็นสัดส่วนจากห้องนอน 
 
 แม้ห้องที่นางอยู่จะหรูหรากว่าห้องของนางคณิกาคนอื่น ๆ  
แต่สถานะก็ไม่ก็ไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก  ไม่ว่าห้องจะใหญ่หรือเล็ก  
สุดท้ายก็ลงเอ่ยเป็นสถานที่ระบายความใคร่แก่ชายเหมือน ๆ กัน 



~ 76 ~ 
 

 
 เหมยกุ้ยถอนหายใจออกมาเบา ๆ กล้ํากลืนความรันทดใจ
เข้าไปข้างใน นางยังคงจําวันที่รื่อหงเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของตนได้ดี   
 
 หลังจากท่ีเหมยกุ้ย เด็กสาวอายุ 14 ปีที่ต้องสูญสิ้น
ครอบครัวเพราะโจรปุา นางถูกรื่อหงเจ้าของหอมู่ตานช่วยเหลือ
เลี้ยงดู  
 
 วันนั้น เหมยกุ้ยอยู่ในชุดสีขาวออกเหลืองเพราะเป็นชุดเก่า
ของรื่อหงนํามาให้สวมใส่ สี่ห้าวันที่นางพักอยู่ในหอมู่ตานแห่งนี้ 
ได้รับความสะดวกสบาย ตอนกลางคืนเหมยกุ้ยมักจะได้ยิน
เสียงเพลง เสียงคนคุยกันเฮฮาดังมาจากชั้นล่างเสมอ ๆ และทุก ๆ 
บ่าย รื่อหง ผู้ที่ให้นางเรียกว่าแม่ ก็จะปรากฏตัวในห้องคอยถาม
สารทุกข์สุกดิบ จนสาวน้อยรู้สึกไว้ใจและรู้สึกดีที่ครั้งที่ได้เห็นรื่อหง
เปิดประตูเข้ามาในห้อง 
 
“เหมยกุ้ย วันนี้เป็นไงบ้าง หายตกใจหรือยัง?  ยังฝ๎นร้ายอยู่ไหม?” 
รื่อหงเอ่ยถามสาวน้อยที่ตนรับอุปถัมภ์ เมื่อวานนางเล่าให้ฟ๎งว่า
มักจะฝ๎นถึงวันที่โจรฆ่าพ่อแม่   
 
เหมยกุ้ยส่งยิ้มให้สาวใหญ่วัย 35 ปี แม้อายุจะล่วงเลยผ่านวัยสาวแต่
รูปร่างของนางยังคงได้สัดส่วนราวกับสาวแรกรุ่น  เมื่อร่างนั้นนั่งลง
ข้าง ๆ เหมยกุ้ยจึงตอบว่า 
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“เมื่อคืนยังฝ๎น แต่ข้าก็ไม่กลัวมันแล้ว สักวันข้าจะต้องแก้แค้น ! ” 
เด็กสาวตอบแววตามุ่งม่ัน   
 
รื่อหงจะลูบศีรษะนางเบา ๆ ก่อนเอ่ย 
“โธ่เอ๊ย เด็กน้อย ชีวิตมันมีเรื่องต้องทํามากกว่าการแก้แค้น  ไว้เจ้า
โตกว่านี้แล้วเจ้าจะรู้  อ่อ ดื่มน้ํานี่สิ  สมุนไพรบํารุงกําลังจะทําให้
เจ้าหลับสบายไม่ฝ๎นร้ายอีก” 
 
เด็กสาวยิ้มรับ นางยกน้ําสีเหลืองอําพันขึ้นดื่มจนหมดจอก มือหนึ่ง
วางถ้วยลง อีกมือก็ยกแขนเสื้อขึ้นซับน้ําที่เลอะริมฝีปากเบา ๆ พวง
แก้มของเด็กสาวขึ้นสีชมพูแดงระเรื่อด้วยวัยแรกแย้ม 
 
“เจ้าอยู่ที่นี่ ข้าดีกับเจ้าไหม ? ” 
รื่อหงเอ่ยขึ้นพลางสบตาเด็กสาวอย่างจริงจัง 
 
“ท่านแม่ดีกับข้ามาก” 
 
“เจ้าจะอยู่กับข้าต่อหรือไม่” 
 
เด็กสาวตาลุกวาวเมื่อได้ยินคําถามจากรื่อหง  นางตื่นตระหนกกว่า
ว่าจะถูกขับไล่ออกไป  เหมยกุ้ยรีบลงไปคุกเข่า คํานับผู้ทีต่นเรียกว่า 
“แม่” 
“ท่านแม่ ข้าไม่มีที่ไป ไม่รู้จะไปไหนจริง ๆ  โปรดเมตตาข้าด้วย  
โปรดเมตตาข้าด้วย” 
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“เด็กดี ลุกขึ้นเถอะ  ข้าไม่ใจไม้ไส้ระกําพอที่จะขับไล่ไสส่งเจ้าไปตก
ระกําลําบากหรอก” 
รื่อหงเอ่ย ขณะที่ช้อนมือประคองร่างเล็กให้ยืนขึ้น 
 
“ขอบคุณท่านแม่มาก” 
แววตาไร้เดียงสาของเหมยกุ้ยทอประกายขอบคุณอย่างลึกซึ้ง 
 
“เพียงแต่มีข้อแลกเปลี่ยนว่า หากเจ้าอยู่ที่นี่กับข้า  เจ้าต้องช่วยข้า
ทํางาน” 
รื่อหงเอ่ยต่อ 
 
“ข้ายอมทําอย่างที่ท่านแม่สั่ง  ข้าทําได้หมด” 
 
“เจ้าพูดเองนะ” 
รื่อหงสบตาสาวน้อย   
 
นางจึงพูดยืนยันหนักแน่นว่า 
“ข้าทําได้หมดผ่าฟืน ตักน้ํา  ถูบ้าน ทําความสะอาด” 
 
“ฮ่า  ฮ่า  เด็กน้อย ข้าไม่ใช้สาวสวยอย่างเจ้าให้ทํางานเยี่ยงทาส
เช่นนั้นแน่” 
สาวน้อยเลิกค้ิวสูงอย่างสงสัยกับคําตอบของรื่อหง รู้สึกร้อนวูบวาบ
ภายในร่างกายอย่างไรชอบกล 
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“เจ้ารู้ใช่ไหม ว่าเป็นแม่เล้าของหอมู่ตานแห่งนี้ หญิงทุกคนในหอ
แห่งนี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นนางคณิกา” 
 
“นางคณิกา คือ อะไร” 
เหมยกุ้ยถามประสาซื่อ รู้สึกว่าอุณหภูมิของห้องร้อนขึ้น ๆ จนนาง
ต้องปลดเสื้อคลุมตัวนอกออก เหลือเพียงเสื้อซับในบางเบาเผยให้
เห็นเต้านมตั้งช่ออวบอูม  หัวนมสีชมพูระเรื่อชูชัน เมื่อไล่สายตาลง
มาด้านล่างขนหอยเป็นโหนกเนินอิ่มกําลังขึ้นขนอ่อนระบายสี
น้ําตาล 
 
รื่อหงดึงร่างงดงามท่ีเริ่มได้สัดส่วนของเหมยกุ้ยมานั่งบนตัก แล้วใช้
สองมือกลึงหัวนมชมพูชูชัน จนร่างเล็กบนตักแอ่นรับอย่างเสียวซ่าน 
 
“อ่า ท่านแม่ ทําอะไร ข้าขนลุกไปหมดแล้ว หือ อะ  อ่า” 
 
“ข้าก็จะสอนเจ้าให้รู้ว่า นางคณิกาคืออะไร อย่างไรหล่ะ” 
ปากแดงฉานของรื่อหง กระซิบข้างหูน้อย ๆ   
 
“ทะ  ทําไม ขะ ข้ารู้สึกอยากให้ท่านลูบไล้ข้า” 
เหมยกุ้ยถามเสียงสั่นระริก ๆ เมื่อเริ่มควบคุมสติตนเองไม่ได้     
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รื่อหงมองร่างน้อย ๆ ที่บิดเกร็งเพราะความกระสัน  นางหอบ
หายใจถี่ ใบหน้าแดงกํ่าเพราะยาปลุกสวาทท่ีหล่อนให้นางกินคงจะ
เริ่มออกฤทธิ์แล้ว 
 
“เจ้าไม่ได้อยากให้ข้าลูบไล้เจ้าหรอก  แต่เจ้าต้องการสิ่งนี้ต่างหาก  
จางเหว่ย !  หวังเหว่ย !” 
สิ้นเสียงเรียก  ชายฉกรรจ์รูปร่างกํายําท่ีมักจะพบเห็นเขาเดินตามรื่
อหงเสมอ ๆ ผลักประตูห้องเข้ามา ชายสองคนสวมเพียงกางเกง 
ปล่อยแผงอกล่ําเป็นสันกล้ามเนื้อเปื่อยเปล่า  
 
สองหนุ่มเพ่งมองร่างสาวน้อยก่ึงเปลือยบนตักรื่อหง แล้วหายใจแรง
หนักหน่วงอย่างควบคุมอารมณ์ เพราะร่างงดงามจนน่ากลืนกิน
ทั้งตัวนั้นมันปลุกพลังความเป็นชายของเขาทั้งคู่  จนเจ็บร้าวที่หว่าง
ขา 
 
“ช่วยสอนงานนางที” 
รื่อหงผลักร่างอรชรให้ชายกํายํา  หนึ่งในสองนั้นอุ้มเหมยกุ้ยขึ้น
อย่างง่ายดาย สติที่พอจะเหลืออยู่น้อยนิดบังคับให้นางส่งเสียงร้อง
ขอความช่วยเหลือเมื่อเห็นว่ารื่อหงกําลังหันหลังเดินออกไปจากห้อง 
 
“ทะ ท่านแม่ ! ช่วยข้าด้วย ข้าเป็นอะไร ยะ อย่าทิ้งข้า” 
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“ข้าแค่ให้เจ้าดื่มกระไรเล็กน้อย  เพ่ือให้การเป็นนางคณิกาครั้งแรก
ของเจ้าไม่เจ็บปวดมากนัก และจะเต็มไปด้วยความหฤหรรษ์  ฮ่า ๆ  
ฮ่า ๆ” 
 
เมื่อกล่าวจบ รื่อหงก็เดินออกไปจากห้อง  ปล่อยให้เหมยกุ้ยอยู่กับ
ชายบึกบึน หน้าเหี้ยม ที่มองผ่าน ๆ คล้ายกับกลุ่มโจรที่นางเคยพบ
เมื่อ 5 วันก่อน 
 
เหมยกุ้ยพยายามดิ้นให้หลุดพ้นจากอ้อมอกของชายกํายําผู้นั้น  แต่
เมื่อเนื้อตัวเสียดสีกับแผงอกแกร่ง นางก็รู้สึกร้อนวูบวาบราวกับว่า
เนื้อตัวกําลังจะลาย  จนต้องโอบร่างกํายําไว้แน่น 
 
“อือ สาวน้อย ใจเย็น ๆ สิ เดี๋ยวพวกข้าจะค่อย ๆ สอนเจ้าเอง ว่า 
นางคณิกาท่ีดีต้องทําอย่างไรบ้าง ฮ่า ๆ” 
จางเหว่ยวางร่างอ่อนระทวยของเหมยกุ้ยลงบนเตียง จ้องมองร่าง
น้อย ๆ อย่างหื่นกระหาย  ตั้งแต่เขาทํางานกับรื่อหงมาไม่เคยเจอ
เด็กสาวคนไหนงดงามเท่านี้มาก่อน 
 
“อ่า  ผิวเจ้านุ่มมืออย่างกับเด็กทารก” 
หวังเหว่ย ชายกํายําอีกคน นั่งอยู่ปลายเตียง ใช้มือสากสองข้างลูบ
ไล้ตั้งแต่น่องจนถึงต้องขาอ่อนของเหม่ยกุ้ย 
 
“ยะ  อย่า อ่าซ์” 
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สาวน้อยร้องห้ามผะแผ่ว สมองพยายามสั่งให้นางขยับหลบหนีมือ
สกปรกนั่น แต่ร่างกายกลับยิ่งอ้าขาออก เปิดทางให้มือสากรุกไล้
กุหลาบงานสีแดงระเรื่อ  ทั้งคลึง ทั้งบด  ทั้งขยี้ เกิดกระแสไฟฟูา
ปลาบแปลบที่เหมยกุ้ยไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิต มันวิ่งพล่านไปทั้ง
ร่างงาม จนนางต้องแอ่นกายรับนิ้วร้าย 
 
“อ้ายยยยยยยยยยย  หือ” 
 
เหมยกุ้ยครางสุดเสียง  ยกสะโพกรับนิ้วร้าย หลับตาพริ้มอย่างซ่าน
กระสัน ความร้อนจากอุ้งมือชายกดเน้นย้ํา ๆ ทําให้ลมหายใจของ
สาวน้อยขาดเป็นห้วง ๆ  
 
แซ็บ!   
 
แซ็บ!  
  
แซ็บ!   
 
 “อะ  อะ  อ่า   อร้าย” 
 
“อือ หอยเจ้าตอดมือข้าดีมาก  อะ  อ่า  อือ” 
แววตาหื่นกระหายของหวังเหว่ยมองโหนกเนื้อสีแดงที่ฉ่ําเยิ้มด้วย
น้ําหวานจนน่ากิน  มือของเขาชุ่มไปด้วยน้ําหอยของสาวน้อย  
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“นมเจ้าก็สู้ลิ้นข้าดีนัก” 
จางเหว่ย ชายกํายําอีกคนที่นั่งอยู่บนหัวเตียง  กดมือสองข้างของ
นางไว้ ขณะที่โน้มตัวลงซุกไซ้เนินอกที่กําลังตั้งเต้าเป็นบัวตูมน้อย ๆ   
 
ลิ้นร้อนของชายกํายําสะกิดหัวนมถ่ี ๆ ก่อนประกบปากระอุลงบน
ปลายปทุมถันที่ชูชันเต็มที่  
 
จ๊วบ !  
 
แซ็บ !  
 
จ๊วบ !            จ๊วบ !  
 
“อร้างงงงงงงง อา”  
 
เหมยกุ้ยครวญครางไม่ได้ศัพท์ เพราะร่างกายนางถูกล่วงล้ําทั้งบน
และล่าง ความเสียวซ่านมันระเบิดไปทั่วทั้งร่างจนนางแทบจะมอด
ไหม้ไปด้วยเพลิงราคะ 
 
จ๊วบ !  
 
แซ็บ !  
 
จ๊วบ !           จ๊วบ !  
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จางเหว่ย ทั้งดูด ทั้งดึง ทวีความหนักหน่วงรุนแรงจนไหล่บางของ
นางสะดุ้งตามแรงดูด 
 
“นมเจ้าก็สู้ลิ้นข้าดีนัก”  
ชายหนุ่มกระซิบแนบเนื้ออกขาวผ่อง ที่เริ่มแดงระเรื่อเพราะแรงบีบ
เคล้น แรงคลึงของมือสาก 
 
“อือ แฮ่ก”  
เหมยกุ้ยเผยอปากฮุบเอาอากาศ เมื่อท้ังสองหนุ่มหยุดรุกราน ทรวง
อกเต่งตึงไหวกระเพ่ือมตามแรงหอบหายใจ  
 
หวังเหว่ยที่อยู่ปลายเท้าเหมยกุ้ย เขาจับเรียวขาท้ังสองข้างของนาง
อ้าให้กว้างยิ่งขึ้น ชายหยุดกลั้นหายใจ แววตาหิวกระหายเมื่อเห็น
หอยทั้งแดงท้ังฉ่ํา จนเขาอดใจไม่ไหวประทับปากลงบนหอยเต็ม
ปากเต็มคํา เขาแหย่ลิ้นสากเข้าไปในรูหอยเยิ้มๆ แล้วลากลิ้นเลียขึ้น
ไปจนถึงตุ่มเสียวใจกลางหอย 
 
“ซ้ีดดดดดดดดดดดดดดดด อา อือ”  
เหมยกุ้ยแอ่นสะโพกครางซี้ดเมื่อถูกลิ้นร้อนแยงรูหอย  
 
ลิ้นร้อนตวัดตุ่มเสียวกลางกายสาวไปมาอย่างรวดเร็วราวกับงูฉก ยิ่ง
ทวีความหื่นกระหายให้นางมากยิ่งขึ้น 
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แจ๊บ    แจ๊บ 
 
ม๊วบ 
 
หวังเหว่ยดูดเลียน้ําหอยฉ่ําหวานอย่างเมามัน ร่าบางหยัดสะโพกรับ
ลิ้นร้ายครางไม่เสียงมนุษย์  
 
“ซี้ด อะ อา อร้างงงง มะ ไหว เสียวเหลือเกิน”  
 
ในขณะที่หวังเหว่ยรุกรานส่วนล่างของนางอย่างหนัก จางเหว่ยก็
ถอนปากออกจากยอดอก และมือสากทั้งสองข้างของเขาก็ทาบทับ
แทน แล้วค่อย ๆ กดเคล้าคลึงเนินเนื้อท่ีแข็งเป็นไตของทรวงอก
อย่างหนักหน่วง  
 
ชายหนุ่มประกบลงบนปากอ่ิมนุ่ม ในขณะที่นางกําลังเผยอปาก
ครางกระสัน 
 
“อะ อ่า อืม”  
 
ม๊วบ !      จ๊วบ !  
 
ลิ้นร้อนของชายหนุ่มพุ่งเข้าไปตวัดรัดลิ้นน้อยเพ่ือรีดน้ําหวานจาก
โพรงปากอุ่น เรียวลิ้นเล็กถูกลิ้นสากของชายหนุ่มเกี้ยวกระหวัด 
แล้วซอนไซไปทั้งโพรงปากจนรู้สึกซาบซ่าน  
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“เยี่ยงนี้ คือ จูบ อืม อ่า”  
 
จางเหว่ย กระซิบแนบปากบางที่เริ่มบวมเจ่อเพราะแรงจูบดูดดื่ม
เมื่อครู่ เมื่อละจากปากบาง เขาก็ลากลิ้นพรมจูบไปทั่วกายสาว 
 
ม๊วบ !    จ๊วบ !  
 
ขบ เม้ม ลิ้มลองเนื้อสด ๆ หอม ๆ อย่างหิวกระหาย ลากลิ้นร้อน
เลียลงไปจนถึงหน้าท้องแบนราบ จางเหว่ยสะกิดหวังเหว่ยให้เงย
หน้าขึ้นจากหอย  
“นางเงี้ยนมากแล้ว สอนบทสุดยอดให้นางเลยดีกว่า”  
จางเหว่ยผู้พ่ี ร่างกายบอบบางกว่าเอ่ยขึ้น 
 
“ฮึ ฮึ บทสุดยอด ได้เดี๋ยวข้าจัดให้แบบเต็ม ๆ”  
หวังเหว่ยผู้น้อง แต่เรือนร่างกํายํากว่าพ่ีชายหัวเราะในลําคออย่าง
หื่นกระหาย 
 
“แฮ่ก แฮ่ก ยะ อย่า พอแล้ว จะขาดใจตายอยู่แล้ว”  
สาวน้อยคร่ําครวญปนเสียงหอบหายใจ เมื่อได้ยินบทสนทนาเมื่อครู่  
 
“โอ๋ ๆ สาวน้อย เมื่อกี้แค่น้ําจิ้มเท่านั้น เรียกน้ําหอยฉ่ํา ๆ ให้มังกร
ข้าได้ดื่มด่ําเท่านั้น”  
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หวังเว่ยพูดพลางงัดมังกรตัวเขื่องออกมาจากกางเกง เขาจับมังกรหัว
บากร้อนฉ่าลงไปถูกไถกลีบหอยที่เต่งตึงชุมฉ่ําไปด้วยน้ําหวาน 
 
“อะ อ่า อืม ท่านเอาอะไรมาแทงข้า ซี้ดดด เสียวจังเลย”  
เหมยกุ้ยร้องถามเสียงกระเส่า 
 
“มังกร ของข้าเอง อึบ อ่าซ์ โอ้วววววววว”  
หวังเหว่ยค่อย ๆ ดันหัวดุ้นมังกรยักษ์ตัวเขื่องมุดเข้าไปในรูหอยที่
แสนฉ่ํา และคับแคบของเด็กสาว กลีบหอยรัดแน่นตอดแก่นมังกร
เขา  
 
ตุบ  
 
ตุบ 
 
ตุบ  
 
แรงตอดปลุกเร้าให้มังกรของเขายิ่งเจ็บร้าวปนสุขสม จนเขา
อยากจะระเบิดพลังชายฉกรรจ์ออกมาเสียเดี๋ยวนั้น เขากระทุ้ง
สะโพกเข้าไปเพื่อให้หัวมังกรมุดรูหอยคับแคบเข้าไป แรงกระแทก
บวกกับน้ําหอยที่ไหลทะลักออกมาทําให้ดุ้นมังกรแทงเข้าไปจนสุด
ลํา 
 
ส๊วบบบบบบบบบบบบ  
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จึ๊ก !  
 
 
“อ๊ากกกกกกกกกกกก”  
 
“อร้างงงงงงงงงงง”  
 
ชายหนุ่มและเหมยกุ้ยครางออกมาสุดเสียงอย่างซ่านกระสัน  
 
จางเหว่ยเมื่อเห็นผู้น้องเสียบมังกรเข้าไปในหอยหญิงสาวแล้ว เขาจึง
งัดดุ้นมังกรแกร่งร้อนฉ่าของเขาออกมาบ้าง มือหนาจับมังกรที่มีเส้น
เลือดเต้นตุบตับเข้าไปในโพรงปากอุ่นของเหม้ยกุ้ยที่นางอ้าปาก
ครวญครางเมื่อครู่ 
 
“อือ”  
 
เหมยกุ้ยครางประท้วง ลองมือผวาจิกเข้าไปที่สะโพกแกร่งของชาย
หนุ่ม ในขณะที่ลิ้นเล็กพยายามดุนหัวบากมังกรของเขาให้ออกไป
จากปาก ยิ่งสร้างความเสียวซ่านให้แก่ชายหนุ่มจนเขาต้องแหงน
หน้าครางออกมา 
 
“อร้ากกกกกกกก ซี้ดดดดดดดดดดดด โอ้ววววววว”  
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ส่วนล่างหวังเหล่ยก็ค่อย ๆ ขยับสะโพกแทงเข้าออก ให้กลีบหอย
คายน้ําหวานออกมาไม่หยุด ชายหนุ่มเร่งจังหวะแทงเข้าออกจน
กลีบหอยเบ่งปริ  
 
ส๊วบบบบบบบบบบบบ  
 
จึ๊ก!  
 
“อ่าซ์”  
 
ส๊วบ   ส๊วบ     จึ๊ก!  
 
“อ่าซ์”  
 
“โอ้วววววววววว”  
 
เหม้ยกุ้ยเจ็บแปลบปนสุขสมเจียนขาดใจ ยิ่งหวังเหว่ยกระแทกดุ้น
มังกรเข้าหอยนางมากเท่าไหร่ ปากนางก็ยิ่งรูดแก่นมังกรจางเหว่ย
หนักหน่วงมากขึ้นเท่านั้น  
 
“อ๊ากกกก โอ้ววววว ไม่ไหวแล้ววววววว จะถึงแล้ว จะถึงแล้ว”  
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จางเหว่ยครวญครางอย่างสุขสม ดวงดาวเริ่มพร่างพราย เขาหยัด
สะโพกใส่ปากเล็กของเหมยกุ้ยให้มากขึ้นเพ่ือให้แตะถึงสวรรค์ นาง
โม้กมังกรเขาอย่างร้อนแรง ทั้งรูด ทั้งดุน ดูดจนแก้มตอบเสียงดูดดัง  
 
จ๊วบ    จ๊วบ          จ๊วบ 
 
“โอ้ววววว ซี้ดดดดดด ยะ อย่างนั้น เร็วอีกๆ”  
จางเหว่ยเกร็งตัวอย่างเสียวซ่าน มือสากของเขาตะปบลงเป็นสอง
เต้างาม เคล้นคลึงหัวนมชมพูจนเจ้าของมันบิดร่างแอ่นอกอย่าง
เสียวซ่าน ราวกับว่าทั้งร่างแตกกระจายเป็นเสี่ยง ๆ  
 
“ซ้ีดดดดด อา หอยเจา้ป้ีสนกุมาก โอ้ววววว อ่า ท้ังแน่น ท้ังอุ่น 
อ่าซ์”  
หวังเหว่ยยังคงกระแทกสะโพกเด้าซอยหนักหน่วงไม่ยั้ง เขาจับสอง
ขาเรียวของนางขึ้นพาดบ่ากํายําเพ่ือให้ดุ้นมังกรกระแทกได้ถนัด เข้า
ไปได้ลึกยิ่งข้ึน 
 
ตับ !      ส๊วบ !           ตับ !       ส๊วบ !  
 
ตับ !       ตับๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ  
 
สะโพกกํายําโหมกระหน่ําซอยถี่ ๆ เมื่อหอยของสาวน้อยรัดตอด
มังกรเขาถ่ี ๆ  
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“อร๊างงงงงงงงงงงงงงง”  
 
“อืมมมมมม อะ”  
เหมยกุ้ยครางออกมาไม่เป็นเสียงเพราะปากยังอมดุ้นมังกรผู้พ่ีไว้  
 
“อะ อ่า ซี้ดดดดดดดด ถึงแล้ว ถึงสวรรค์แล้วววววววว โอ้วววววว”  
ดุ้นมังกรของจางเหว่ยกระตุกเกร็ง ก่อนที่จะพ่นน้ําทิพย์สีขาวขุ่น
ออกมาจนเต็มอุ้งปากเหมยกุ้ย 
 
เมื่อหวังเหว่ยเห็นผู้พี่ไปถึงสวรรค์แล้ว เขาจึงเร่งกระหน่ํากระแทก
หอยเยิ่ม ๆ ของนางจนสะโพกกลมกลึงของเหมยกุ้ยลอยเด้งข้ึนตาม
แรงกระแทก 
 
“อะ อะ อร้ายยยย”  
 
ตับ !        ส๊วบ !  
 
ตับ ! ตับๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ  
 
“อร้างงงงงงงงง”  
 
“อร้ากกกกกกกกกก”  
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ร่างบางกระตุกเกร็งขึ้นสวรรค์ซ้ําแล้วซ้ําเล่า จนในที่สุดชายหนุ่มก็
ขึ้นสวรรค์ตามไปติดๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
 *เมืองหาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองฉีซาน  หากต้องการจะ
เดินทางไปที่เมืองหานต้องเดินทางผ่านเมืองฉีซาน 
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บทที่ 6 
 
 
 

 เมื่อหวนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต เหมยกุ้ยก็น้ําตาซึมออกมา 
นางยังคงจรดจําวันนั้นได้ดี ชายกํายําทั้งสองบรรเลงเพลงกามถา
โถมใส่นางไม่ยั้ง ร่างกายที่แสนบอบบางของสาวน้อยมีหรือจะทน
แรงกระเด้าสุดแรงของชายฉกรรจ์สุดแสนปุาเถื่อไหว หลังจากเสร็จ
กิจกาม สาวน้อยวัยแรกแย้มที่เพ่ิงถูกผู้ชายทะลวงพรหมจรรย์เป็น
ครั้งแรกก็สลบไปทั้ง ๆ ที่ดุ้นมังกรทั้ง 2 ลํายังคาอยู่ทั้งปากทั้งรูหอย  
 
 ส่วนชายหื่นทั้งสองคนที่สอนให้นางรู้จักหน้าที่ของนาง
คณิกาก็ทิ้งให้นางนอนสลบภายในห้อง เมื่อนางรู้สึกตัวขึ้นตอนรุ่ง
สางร่างกายของเหมยกุ้ยเจ็บระบบไปทั่วทั้งกายราวกับว่าจะปริแตก
ออกเป็นเสี่ยง ๆ ตั้งแต่วันนั้น นางก็สาบานกับตนเองว่า “นับจากนี้
ไปชั่วกาล จะไม่ยอมเป็นที่ระบายความใคร่แก่ชายใด มีเพียงข้า
เท่านั้นที่เป็นผู้คุมเกมกาม!”  
 
 ก๊อก ๆ  
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 ก๊อก ๆ  
 
“ท่านพ่ี ท่านพี่ ข้าไปหลาน” 
 
เสียงเรียกขานจากหน้าประตูดึงให้เหมยกุ้ยออกจากอดีตที่เจ็บซ้ํา 
นางลุกขึ้นยืนอย่างสง่างาม สาวน้อยไร้เดียงสาเมื่อ 6 ปีก่อน ไม่มีอีก
แล้ว มีเพียง “เหมยกุ้ย ยอดคณิกาอันดับหนึ่งแห่งหอมู่ตาน!”  
 
แอ๊ดดดดดดดดดดด 
 
เหมยกุ้ยเปิดประตูรับผู้มาเยือน ไปหลานยกสํารับเดินตามเข้าไปใน
ห้องรับแขก 
 
“ท่านแม่สั่งให้ข้านําอาหาร และสุราชั้นดีขึ้นมาเตรียมให้ท่าน
รับแขกคืนนี้”  
ไปหลานเจื้อนแจ้ว ขณะที่จัดวางจานอาหารลงบนโต๊ะ  
 
“ลําบากเจ้าแล้ว”  
ผู้เป็นเจ้าของห้องยิ้มให้อย่างเอ้ืออาทร  
 
“เป็นหน้าที่ของข้า ไม่ลําบากอันใด”  
ไปหลานมองมาท่ีเหมยกุ้ยอย่างชื่นชมในความงามและ
ความสามารถที่เป็นที่เลื่องลือไปทั่วทั้งเมือง 
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“ข้าได้ยินมาว่า ที่บ้านเจ้าลําบากมาก นอกจากจะต้องเช่าทํากิน
แล้ว ยังต้องจ่ายภาษีแพง ๆ ให้กับขุนนางหน้าเลือด พ่อแม่เจ้าล้ม
เจ็บจนเจ้าต้องมาอยู่ที่หอมู่ตาน”  
 
“ใช่แล้ว”  
ไปหลานสบตาเหมยกุ้ยอย่างซาบซึ้ง ที่ยอดหญิงอันดับหนึ่งของหอมู่
ตานเอาใจใส่นางคณิกาเล็ก ๆ อย่างนาง แล้วเอ่ยต่อว่า  
“ข้าต้องการหาเงินรักษาพ่อแม่ และไถ่ถอนที่ดินจากพวกนายทุน”  
 
“เจ้าช่างเป็นลูกท่ีกตัญํูยิ่งนัก แล้วพ่อ แม่เจ้าหายดีหรือยัง”  
เหมยกุ้ยรั้งมือหญิงสาวให้นั่งลงข้าง ๆ  
 
“ท่านพ่อหายแล้ว เหลือเพียงท่านแม่ท่ีสุภาพไม่ค่อยดีนัก”  
ไปหลานตอบขณะที่นั่งลง นางรู้สึกดีที่มีใครสักคนชื่นชม เพราะนาง
คณิกาอย่างนางน้อยนักที่มีผู้ใดให้ความสําคัญ 
 
“ขอให้ท่านแม่เจ้าหายไว ๆ และไถ่ถอนที่ทํากินได้ในเร็ววันนะ”  
 
“ขอบคุณท่านพ่ีมาก ข้าพยายามเก็บเงินทุกตําลึงที่ใช้เรือนกายแลก
มา”  
 
“หากเจ้าได้เรียนรู้วิธีมัดใจชาย เจ้าก็จะเป็นที่เลื่องลือเหมือนเช่นข้า 
เมื่อเป็นเช่นนั้น ไม่ต้องอดทนถึงหนึ่งปี เจ้าก็จะสามารถไถ่ถอนที่ดิน
มาคืนพ่อกับแม่เจ้าได้”  
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แววตาไปหลานลุกวาวเมื่อได้ยินสิ่งที่เหมยกุ้ยแนะนํา นางเอ่ยถาม
ด้วยน้ําเสียงตื่นเต้นว่า 
“ทะ ท่านจะสอนบทเรียนข้ารึ ท่านพี่!” 
  
“หากเจ้ายินดี ให้ข้าเป็นผู้แนะนํา”  
 
“ข้ายินดี ข้ายินดี”  
สาวน้อยตอบอย่างกระตือรือร้น แม้นางอายุน้อยกว่าเหมยกุ้ยเพียง
สองปี แต่ชื่อเสียงของเหมยกุ้ยเป็นที่ประจักษ์แก่หญิงทุกนางในหอ
นางโลมแห่งนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อเหมยกุ้ยยื่นข้อเสนอดี ๆ ให้ มีหรือท่ี
นางจะปฏิเสธ 
 
เมื่อสาวน้อยรับคําอย่างเต็มใจ เหมยกุ้ยจึงก้มลงกระซิบแนบหูนาง
ให้ได้ยินเพียงสองคน ไปหลานตั้งใจฟ๎งสิ่งที่เหมยกุ้ยกระซิบบอกแวว
ตาเต้นระริก เมื่อกระซิบบอกแล้วเหมยกุ้ยจึงเอ่ยว่า 
“หากเจ้าเรียนรู้ได้ดี เจ้าจะได้รางวัลจากข้าด้วย รางวัลนี้ ไม่มากไม่
น้อยหนึ่งพันตําลึง”  
 
“พันตําลึง ! นั่นมันค่าตัวข้าทั้งเดือนเลยนะ”  
 
“ฮ่า ฮ่า เด็กน้อยเอ๋ย เจ้าลองคิดสิ หากเจ้ามีชื่อเสียงขึ้นมาเมื่อใด 
เพียงแค่เจ้ากระแอมไอ เงินหนึ่งพันตําลึงก็จะร่วงลงสู่มือเจ้าอย่าง
ง่ายดาย”  
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ไปหลานมองเหมยกุ้ยอย่างเลื่อมใส นางเชื่อทุกถ้อยคําที่ยอดหญิง
คณิกาพูด 
 

 
 
 

 เมื่อขบวนเกี้ยวของใต้เท้าอันฉีเดินทางเข้าสู่เมืองฉีซาน 
ตะวันก็โพล้เพล้ แสงสีทองสาดส่องลงบนถนนในเมืองที่คลาคล่ําไป
ด้วยผู้คนสัญจรไปมา เมืองฉีซานเป็นหัวเมืองสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดของ
ดินแดนทางเหนือ และเป็นเมืองประตูสู่ภาคกลาง เมืองนี้จึงคึกคัก
เป็นพิเศษ รถม้าวิ่งกันขวักไขว่ บ้านเรือนร้านค้าเรียงรายตามสองฝ๎่ง
ถนน  ถนนในตัวเมืองใหญ่ไม่มาก แต่ก็กว้างพอให้รถเทียมม้า และ
รถบรรทุกของสองคันแล่นสวนกันได้  
 
 เมื่อขบวนเกี้ยวใต้เท้าอันฉี ที่นําขบวนโดยบุรุษหนุ่มสง่า
งามควบม้าสีขาวพันธุ์ดี ใบหน้าหล่อเหลาเคร่งขรึม ดวงตาคมกวาด
ไปรอบ ๆ เมือง บุรุษรูปงามผู้นี้ คือ “อันเหว่ย” บุตรชายเพียงคน
เดียวของผู้ที่นั่งอยู่ในเกี้ยว 
 
 ใต้เท้าอันฉี หรือ ใต้เท้าฉี สอดมือเปิดม่านหน้าต่างข้าง
เกี้ยวขึ้นมองดูร้านร่วงข้างทาง แล้วดวงหน้าน้อย ๆ ของดรุณีก็เบียด
ขึ้นมาส่องอย่างอยากรู้อยากเห็นบ้าง  
 
“โอ้ว ว้าว นี่เขาเรียกว่าเมืองรึ”  
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หลันฮวา ดรุณีวัยแรกท่ีใต้เท้าฉีเก็บมาจากปุาบนภูเขา ร้องถามขึ้น
อย่างตื่นเต้น 
 
“ใช่ แล้ว และคืนนี้ก็อนุญาตให้เจ้าเที่ยวชมเมืองได้อย่างอิสระ หาก
เจ้าต้องการอยู่ที่นี่ก็ตามใจเจ้า หรือหากเจ้าอยากไปเมืองหลวงกับ
ข้า เจ้าก็มากลับมา ข้าจะพักเมืองนี้สักคืน เมื่อรุ่งสางจึงจะออก
เดินทางต่อ”  
 
“ขอบคุณท่านมากใต้เท้าฉี”  
หลันฮวาซุกหน้าน้อย ๆ ลงบนแผงอกหยุ่น ๆ เพราะความเหี่ยวย่น
ของผิววัยชรา 
 
“ฮ่า ๆ ฮ่า”  
ใต้เท้าฉีหัวเราะชอบใจ การมีภริยาเด็ก ๆ มันดีแบบนี้นี่เอง 
 

 
 
 
 หยุด!  
 
 เสียงทุ้มร้องสั่งให้หยุดเกี้ยว สักครู่พ่อบ้านจึงวิ่งเข้ามาใกล้ 
ๆ แล้วบอกกับผู้เป็นนายว่า 
“ใต้เท้าฉี ถึงโรงเตี๊ยมแล้วขอรับท่าน”  
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“อ่อ”  
ใต้เท้าฉีก้าวลงมาจากเก๊ียว ตามด้วยดรุณีน้อย เสื้อสีขาวของนางยับ
ยู่ยี่ ที่กระโปรงมีรอยเปื้อนสีแดงเป็นดวง ๆ สายตาคมกริบของ
พ่อบ้านมองปราดเดียวก็รู้ว่า ผู้เป็นนายของจะเปิดพรหมจรรย์ของ
ดรุณีปุาผู้นี้อย่างดุเดือดน่าดู 
 
“โอ้โหหหหห ผู้คนเต็มไปหมดเลย”  
หลันฮวาอุทานอย่างตื่นเต้น 
 
“ในตลาดมีอะไรให้เจ้าชม และซื้อเยอะแยะ ข้าจะให้รางวัลเจ้าไป
เที่ยวแล้วกัน พ่อบ้าน”  
ประโยคสุดท้ายใต้เท้าฉีเรียกพ่อบ้านผู้รู้ใจ เพียงแค่สบตาผู้เป็นนาย 
พ่อบ้านก็ควักเงินออกมาห้าร้อยตําลึงให้แก่หลันฮวา 
 
“เอาไปซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนนะ เจ้าอยากใช้อย่างไรก็สุดแล้วแต่เจ้า นี่
เป็นรางวัลที่เจ้าเล่นเกมชนะ ฮ่า ฮ่า”  
ใต้เท้าฉีหันไปเอ่ยกับดรุณีปุาอย่างอารมณ์ดี 
 
“ขอบคุณใต้เท้ามาก ขอบคุณ”  
ดรุณีปุารับเงินแล้ว กระโดดโลดเต้นออกไปตามท้องถนนที่คลาคล่ํา
ไปด้วยผู้คน ร่างน้อยๆ หายลับไปในฟูงชน 
 
“นางไปแล้วรึท่านพ่อ”  
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ผู้เป็นลูกชายควบม้าเทียบข้างเก้ียวเอ่ยถามเม่ือเห็นสาวน้อยวิ่งหาย
ลับตาไป 
 
“นางจะไป นางจะมา ก็สุดแล้วแต่ใจนาง ฮึ ฮึ”  
 
“เราจะพักกันที่นี่ พ่อบ้านช่วยจัดการที”  
อันเหว่ย เอ่ยเข้าเรื่องทันที เขาไม่ชอบทําอะไรให้เสียการ และไม่
ชอบการสนทนาเปล่าประโยชน์  
 
“ขอรับคุณชาย”  
พ่อบ้านรับคําแล้ววิ่งเข้าไปติดต่อห้องพักในโรงเตี๊ยม 
 
“เจ้าก็เหมือนกันอันเหว่ย หัดปล่อยชีวิตไปตามสายลมบ้าง เจ้าเห็น
ไหม ? คนไร้การศึกษาอย่างสาวชาวปุาอย่างหลันฮวายังรู้จักตักตวง
ความสุขใส่ตัว”  
ใต้เท้าอันฉีลูบเคราเบา ๆ ขณะสนทนากับบุตรชาย 
 
“ชีวิตข้าก็มีความสุขดีอยู่แล้ว ไม่จําเป็นต้องหาความยุ่งยากอะไร”  
 
“ฮ่าๆ สุขบนกรอบบรรทัดฐานที่แม่เจ้าวางไว้นะรึ ฮ่า ๆ”  
 
“ข้าก็ว่ากรอบที่ท่านแม่วางไว้รอบคอบและม่ันคงดี เป็นท่านเสียอีก
ที่ทําตัวเหมือนอยู่ในกรอบ แต่พอได้โอกาสเมื่อไหร่ท่านก็โลดเต้น
ราวกับปลาได้น้ํา แบบนี้ไม่เหนื่อยกว่ารึท่านพ่อ”  
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“ฮ่า ๆ พอ ๆ คุยกับเจ้าแล้วปวดกบาล”  
 
“แฮ่ ๆ ใต้เท้า คุณชาย ได้ห้องพักเรียบร้อยแล้ว เชิญคุณชาย
พักผ่อนได้ตามสบาย ส่วนคอกม้าอยู่ที่หลังโรงเตี๊ยมนี่เองขอรับ”  
พ่อบ้านรีบวิ่งออกมาแจ้งข่าว เมื่อจัดการเรื่องท่ีพักเรียบร้อย 
 
“ดี”  
อันเหว่ยร้องข้ึนคําเดียวแล้วกระทุ้งสีข้างเจ้าม้าคู่ใจให้มันวิ่งเข้าไปที่
คอกม้าหลังโรงเตี๊ยม ทั้งวันเขาอยู่บนหลังม้ารู้สึกปวดเหมื่อยไปหมด
อยากจะรีบนอนพักให้หายเหนื่อย แล้วตื่นขึ้นมาทบทวนตําราเพื่อ
เข้าสอบจองหงวน 
 
เมื่อบุตรชายออกไปแล้ว ใต้เท้าฉีจึงกระซิบถามกับพ่อบ้านว่า 
“เรื่องท่ีให้จัดการเรียบร้อยหรือไม่ ? ”  
 
“ข้าให้ม้าเร็วเดินทางมาจองบุปผางามไว้ให้เรียบร้อยแล้วขอรับ 
อิอิ”  
พ่อบ้านเบาเสียงตอบอย่างรู้ใจนาย 
 
“ดี ดีมาก เดี๋ยวข้าข้ึนไปอาบน้ําให้หอมฟูุงเสียก่อน คืนนี้ข้าจะได้ฝ๎น
ดี ปี้นางฟูาทั้งคืน ฮ่า ๆ ฮ่า ๆ”  
ใต้เท้าฉีหัวเราะจนเครากระเพ่ือม  
 


