










ฮ่องเต้ดูออกว่าบรรยากาศรอบด้านเต็มไปด้วยการแข่งขัน หลายคนรู้สกึ
ตึงเครยีดยิ่งนัก พระองค์จึงยิ้มแย้มและกล่าวทักทายคลายเครยีดกับเหล่าข ุนนางอยู่
หลายคำ “ทุกท่านท่ีมาอยู่รว่มกันในวันนี้ไม่ว่าจะชายหรอืหญิง จะสงูวัยหรอืเยาว์วัย
ขอเพียงแสดงฝีมือให้เต็มท่ี ย่อมได้รับการตัดสนิอย่างยุติธรรม”

เจ้าจ่ินเสนอความเห็น “เรามารวมกลุ่มกันออกล่าสัตว์ดีหรอืไม่?”
หลินจ้ือเซยีงโบกมือ “ข้าล่าสัตว์ไม่เป็นหรอก ต้ังใจจะนั่งเฝ้าอยู่ในค่ายกับคน

อื่นๆ นั่นแหละ พวกเจ้าไปเถิด”
เจ้าจ่ินหันไปมองเหวินเฟยเฟยบ้าง เหวินเฟยเฟยรบีสา่ยหน้า “ไม่ได้ ไม่ได้ สามี

ห้ามข้าเคลื่อนไหวออกแรงมาก ข้าเพ่ิงคลอดลูกได้ไม่นาน ข้าไม่สามารถจรงิๆ”
“อาหรว่นเล่า? เจ้าไปกับข้าได้ใชห่รอืไม่” เจ้าจ่ินมองนางตาปรบิๆ อย่างคาดหวัง
เจ่ียงหรว่นยิ้มน้อยๆ “ขอโทษด้วยนะเจ้าจ่ิน ข้าสัญญากับเซยีวเสาไว้แล้วว่าวัน

นี้จะอยู่กับเขา”
เจ้าจ่ินขมวดค้ิว จรงิส.ิ.. เจ่ียงหรว่นเพ่ิงสมรสไม่นาน ยังอยู่ในชว่งข้าวใหม่ปลา

มัน งานเทศกาลเชน่นี้คนมีคู่นับว่ามีความสขุอยู่ไม่น้อย นางไม่ควรเข้าไปขัดขวาง แต่
การท่ีจะออกล่าสัตว์โดยลำพังในฐานะสตรกี็ดูไม่ค่อยดีนัก พ่ีชายท้ังสองของนางก็ไม่มา
เสยีด้วย อืม… อย่างไรดี... อย่างไรดี

เจ่ียงซ ิน่จือเห็นนางถามคนรอบวงยกเว้นเขา ก็ช ักสหีน้าตาดุข ึ้นมาทันที เจ่ียงห
รว่นเห็นดังน้ันจึงรบีเอ่ยปาก “จรงิส ิข้าไม่สะดวกแต่พ่ีชายใหญ่สะดวกนี่นา” นางหันไป
สง่ยิ้มให้กับพ่ีชาย “พ่ีชายใหญ่ ข้าคงต้องรบกวนให้พ่ีเข้าป่าล่าสัตว์กับเจ้าจ่ินแทนพวก
ข้าแล้ว นางจะได้มีคนปกป้องคุ้มครอง”

เจ้าจ่ินตกใจยกใหญ่รบีโบกไม้โบกมือ “ไม่...ไม่... ขอบคุณในเจตนาดีของหรว่น
เอ๋อ แต่ข้าไม่อยากไปแล้ว นั่งคุยกับเพ่ือนอยู่ในค่ายก็ไม่เลวนักหรอก”

ใบหน้าของเจ่ียงซ ิน่จือดำคล้ำยิ่งข ึ้น เอ่ยปากเสยีงแข็งกระด้างว่า “เทศกาลล่า
สัตว์ปีหนึ่งมีคร้ังเดียว เจ้าคิดแต่จะมานั่งคุยกับเพ่ือนเพียงเท่าน้ันร ึ ไร้สาระส ิ้นดี... ไป
กับข้านี่แหละ ไปเตรยีมตัวให้พร้อม ข้าจะไปจูงม้ามา” พูดจบก็หมุนกายเดินจากไป



เจ้าจ่ินได้แต่ยืนตะลึง ก่อนจะวิ่งตามไปตะโกนเสยีงโหวกเหวก “ไม่นะ ท่าน
แม่ทัพเจ่ียง ข้าบอกแล้วว่าไม่อยากไป...เจ่ียงซ ิน่จือ นี่… รอก่อน”

“ความรู้สกึช ้าจรงิๆ เจ้าจ่ินเอ๋ย” หลินจ้ือเซยีงได้แต่สา่ยหน้าหัวเราะขำสหายตน
เทศกาลล่าสัตว์เริม่ขึ้ นอย่างเป็นทางการ
เจ่ียงหรว่นเดินไปยืนข้างกายเซยีวเสา เขาเลือกอาชาสแีดงชาดตัวเล็ก

ปราดเปรยีวให้นางตัวหนึ่ง สว่นตัวเขาเองเลือกอาชาสดีำปลอด พ่วงพีขนเป็นมันเงา
ม้าท้ังสองตัวยืนเสมอหน้ากัน พอดีกับท่ีเหยาเนี่ยนเนี่ยนพาสาวใช้เดินผ่านหน้า

ไป
กลุ่มของเหยาเนี่ยนเนี่ยนไม่คิดจะเข้าป่าล่าสัตว์ จึงไม่ได้เลือกม้า ในกลุ่มสาวใช้

มีคนหนึ่งอุ้มพิณมาด้วย ขณะท่ีเดินผ่านหน้าเซยีวเสาและเจ่ียงหรว่นน้ัน เหยา
เนี่ยนเนี่ยนก็ชะงักเท้า สง่ยิ้มให้กับท้ังสองพลางพยักหน้าทักทาย

เจ่ียงหรว่นยิ้มตอบกลับไป รอจนเหยาเนี่ยนเนี่ยนเดินพ้นไปแล้ว นางจึงปรายตา
มองเซยีวเสาพลางเอ่ยเย้า “นี่…ผักกาดขาวสดฉำ มีคนอยากจะกินท่านนะ”

เซยีวเสามองตอบภรรยา ก่อนจะสา่ยหน้ากับวาจาเย้าแหย่ของนาง
เจ่ียงหรว่นค้อนขวับ โจนตัวขึ้นม้ากุมเชอืกไว้แน่น
เซยีวเสาโจนตัวขึ้นม้าแล้วขยับมาเคียงข้างนาง “เพ่ิงรู้ว่าภรรยาข้าข ี้ หึง”
นางสง่ยิ้มเห้ียมๆ ตอบ “มีอีกหลายอย่างเกี่ยวกับข้า ท่ีท่านต้องเรยีนรู้”
เซยีวเสายิ้มแห้งๆ ตอบ “เจ้าไม่จำเป็นต้องหึงเลย”
“ไม่ได้หึง!”
“ข้าเป็นผักกาดขาวท่ีเหลือแต่ราก สว่นหัวโดนกินไปต้ังนานแล้ว”
นางเอ่ยเสยีงลอดไรฟัน “ใครกินท่านกัน”
“หมูตัวเมียขี้ โมโหตัวหนึ่ง” เอ่ยจบชายหนุ่มก็หัวเราะ แล้วควบม้านำหน้าไป
“นี่!” เจ่ียงหรว่นพูดไม่ออก กุมเชอืกแน่นแล้วควบม้าไล่อีกฝ่ายอย่างเอาเป็นเอา



ตาย
เทศกาลล่าสัตว์นับเป็นงานท่ีสำคัญยิ่งงานหนึง่
เหล่านักล่าท่ีเข้ารว่มล้วนต่อส ู้กันอย่างไม่มีใครยอมใคร เพ่ือจะเป็นหน้าเป็นตา

และสร้างช ือ่เสยีงให้แก่วงศ์ตระกูลของตนเอง บรรดาองค์ชายท้ังหลายก็มักจะใช้
เทศกาลนี้แสดงความสามารถของตนเพ่ือแย่งชงิความโปรดปรานจากฮ่องเต้ เซวียนหัว
กับเซวียนหลีน้ันแข่งขันกันมาหลายปี ทว่าปีนี้ ... กลับมีช ือ่ของเซวียนเพ่ยเพ่ิมขึ้นมาให้
จับตามองอีกหนึ่ง

การแข่งขันเริม่ข ึ้นนานแล้ว ความแม่นยำของเซยีวเสาโดดเด่นเลิศล้ำ เขาไม่
เหมือนกับนักล่าคนอื่นๆ ท่ีหมายจ้องจะเอาชวีิตของสัตว์ป่าหายาก เซยีวเสาเลือกล่าแต่
สัตว์ตัวเล็กน่ารักเพ่ือมอบให้เป็นสัตว์เลี้ยงของภรรยา หลังจากล่าอยู่นาน เขาก็จับลูก
จ้ิงจอกตาสฟ้ีาให้กับเจ่ียงหรว่นได้ตัวหนึ่ง

เวลาผ่านไปอย่างรวดเรว็
สองสามีภรรยารู้ตัวอีกทีรอบด้านก็ไร้แสงตะวันเสยีแล้ว เจ่ียงหรว่นนึกอยากจะ

หาท่ีกางกระโจม พลันได้ยินเสยีงร้องดังมาจากป่าทึบด้านหน้า
เจ่ียงหรว่นกับเซยีวเสามองสบตากันทีหนึ่ง เซยีวเสาไม่รอช้า ควบอาชาห้อ

เหยียดสดุฝีเท้าไปตามทิศทางของเสยีง เจ่ียงหรว่นท่ีควบอาชาตามไปติดๆ ก็รู้สกึถึง
ความผิดปกติ เม่ือท้ังคู่มาถึงบรเิวณท่ีเป็นป่าทึบ ในท่ีสดุก็พบเข้ากับเสอืขาวบาดเจ็บตัว
มหึมา มันกำลังกางกรงเล็บคำรามอย่างพลุ่งพล่าน กลุ่มคนท่ียืนอยู่ตรงหน้าเสอืขาวก็
คือกลุ่มของเซวียนเพ่ยนั่นเอง

“เหตุใดท่ีแห่งนี้ จึงมีเสอืได้?” เจ่ียงหรว่นถามอย่างประหลาดใจ ก่อนจะจัด
เทศกาลล่าสัตว์อันเป็นท่ีนิยมในหมู่บุตรหลานขุนนางใหญ่และเช ื้อพระวงศ์น้ัน ผู้ มี
หน้าท่ีรับผิดชอบต้องจัดเตรยีมสถานท่ีให้พร้อมท่ีสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือ่งความ
ปลอดภัย เสอืเป็นสัตว์ป่าท่ีมีอันตรายถึงชวีิต มันไม่ควรมาปรากฏตัวบรเิวณนี้

ยามนี้ไม่มีเวลาให้คิดสงสัยมากนัก เสอืขาวเหมือนจะเล็งสายตาหมายมาดจับ
จ้องอยู่แต่รา่งสง่างามของเซวียนเพ่ย มันพยายามอ้อมผ่านรา่งของเหล่าราชองครักษ์



หมายจะจู่โจมแต่เซวียนเพ่ยเพียงคนเดียว
แม้เซวียนเพ่ยมีคันศรและลูกธนูเต็มกระบอก แต่แรงกายของเขายังน้อยนัก ศร

ท่ียิงออกไปจึงทำได้เพียงสกัดเจ้าเสอืมิให้เข้าใกล้เพียงเท่าน้ัน
เจ่ียงหรว่นรู้สกึร้อนรนในใจ นางไม่ทันได้เอ่ยปากเซยีวเสาท่ีอยู่บนม้าข้างเคียง

กันก็เอื้อมมือไปดึงลูกธนูท่ีสะพายอยู่ด้านหลังขึ้นมาง้างกับคันศรแล้วเล็งเป้า
ช ัว่อึดใจเดียว ในจังหวะท่ีเจ้าเสอืกำลังอ้าปากกว้าง โถมกายเป้ือนเลือดเข้าหาเซ

วียนเพ่ยอีกคร้ัง ลูกธนูของเซยีวเสาก็พุ่งแหวกอากาศออกไปอย่างรวดเรว็ ปลายศรปัก
สวนเข้าไปในปากของเสอืขาว ละอองเลือดสาดกระเซน็ทันที

เจ้าเสอืร้ายส ิ้นใจตายในศรเดียว!
ลูกศรของเซยีวเสาสัง่ประกอบขึ้นมาเป็นพิเศษ ทุกดอกมีเข ี้ยวขอขนาดเล็ก

คล้ายหนามแหลมติดเต็มไปหมด อานุภาพการทำลายล้างของมันสงูกว่าลูกศรท่ัวไปมาก
เสอืขาวถูกศรของเซยีวเสายิงใสจ่นหงายหลังรว่งลงกับพ้ืน เหล่าองครักษ์กรกัูนเข้าไป
ล้อมจับเสอืขาวได้ในท่ีสดุ

เซวียนเพ่ยหันมาตะโกนทักเสยีงดังด้วยความโล่งอก “ท่านอ๋องเซยีว... จ่ินอิง
อ๋องเฟย”

เจ่ียงหรว่นรบีลงจากม้า ไม่สนใจว่าใครจะมองอย่างไร นางรบีร้อนตรงเข้าไปหา
เซวียนเพ่ย “องค์ชายสบิสาม ปลอดภัยหรอืไม่?”

เซวียนเพ่ยพยักหน้า หันไปสบตาเซยีวเสาบ้าง “ต้องขอบคุณท่านอ๋องเซยีวท่ี
ชว่ยเหลือ”

เจ่ียงหรว่นขมวดค้ิว “ในเทศกาลล่าสัตว์ปีนี้ มีเสอืได้อย่างไร?”
“ไม่เพียงแต่เสอื” เซวียนเพ่ยกัดฟันแน่น เงยหน้าสบตาเจ่ียงหรว่น “ข้ายังได้ยิน

เสยีงหมาป่า หมาใน ฝูงใหญ่เชยีวล่ะ”
หมาป่า หมาในร?ึ เหตุใดลานล่าสัตว์ท่ีควรจะปลอดภัยจึงได้กลายเป็นสถานท่ี

ปลิดวิญญาณไปเสยีได้ คืนนี้พวกนางโชคดีท่ีมาเจอเซวียนเพ่ย หากไม่แล้วละก็...



เจ่ียงหรว่นขบฟันแน่นไม่อยากจะคิดต่อ นางรู้ว่าคนท่ีอยู่เบ้ืองหลังเรือ่ง
‘บังเอิญ’ เหล่านี้ เป็นใคร นับว่าฝ่ายน้ันกล้าหาญชาญชัยยิ่งนัก มันกล้าลงมืออย่าง
โหดเห้ียมไม่ไว้หน้าต่อคนของนาง ถึงข้ันนี้ มันคงไม่อยากจะมีลมหายใจแล้วกระมัง ยัง
ดีท่ีเซวียนเพ่ยไม่เป็นไร นางกล่าวเสยีงเข้ม “องค์ชายสบิสาม ในป่านี้ มีสัตว์ร้ายอยู่
มากมาย ตอนนี้ ฟ้าก็มืดแล้ว หากจะกลับค่ายตอนนี้คงไม่ทัน เห็นทีคืนนี้องค์ชายคง
ต้องพักค้างแรมกับพวกเราเสยีแล้ว เพ่ือความปลอดภัยขององค์ชายเอง”

เซวียนเพ่ยอึ้งไป ทบทวนแล้วจึงกล่าวยิ้มๆ “เป็นเชน่นี้ ข้าก็คงปฏิเสธไม่ได้”
เซยีวเสาสัง่จ่ินเอ้อ จ่ินซาน จ่ินซ ือ่ท่ีเดินตามมา “คืนนี้พวกเจ้าจงออก

ลาดตระเวนสบืหาเบาะแสของเรือ่งนี้ ”
ท้ังหมดรับคำสัง่แล้วรบีรดุจากไป
เป็นดังท่ีเซยีวเสาคาดเอาไว้
ป่าแห่งนี้ เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายท่ีอันตรายถึงชวีิต
ยามนี้ ... เบ้ืองหน้าเจ่ียงซ ิน่จือกับเจ้าจ่ินมีหมีดำตัวหนึ่งกำลังยืนขวางอยู่ รา่งของ

มันดูคล้ายกับภูเขาลูกน้อยๆ ยืนอ้าปากกว้าง มีน้ำลายหยดลงมาเป็นสายดูแล้วชา่งน่า
หวาดกลัว

เจ้าจ่ินลืมไปว่านางควรจะเว้นระยะห่างระหว่างตนเองกับเจ่ียงซ ิน่จือ นาง
ละลำละลักด้วยความต่ืนตระหนก “แย่แล้ว... แย่แล้ว... คราวนี้จะทำอย่างไรดีเล่า เจ้า
หมีนี่ดูท่าคงไม่ปล่อยเราไปแน่ เรานับหนึ่งถึงสามแล้ววิ่งหนีเลยดีหรอืไม่”

เจ่ียงซ ิน่จือลอบยิ้ม “เจ้าขาสั้น หนีไปก็คงไม่รอดเว้นเสยีแต่จะปีนขึ้นต้นไม้...
แต่ก็อย่างว่าเจ้ามันขาสั้น ซ้ำยังตัวหนัก ต้นไม้แถวนี้ก็ดูเปราะบางคงจะรับน้ำหนักท่ี
มากมายของเจ้าไม่ไหว หากปีนขึ้นไปกิ่งไม้ก็คงหักลงมาเสยีก่อน ทีนี้ เจ้าก็จะรว่งไม่เป็น
ท่า นอนบาดเจ็บแล้วก็ต้องกลายเป็นอาหารของมันอยู่ดี”

“ข้าขาสั้น?” เจ้าจ่ินเอ่ยเสยีงสงู
“หนักด้วย” แม่ทัพหนุ่มเสรมิ
“ปีนแล้วก็จะตกลงมา...” หญิงสาวเค้นเสยีงลอดไรฟัน



“แล้วก็...ตายกลายเป็นอาหารหมี” เขาไหวไหล่กล่าวเสยีงเนือย
“อ้อ… ท่านเลยแนะนำให้เราสองคนนั่งรอความตายเสยีเลยเชน่น้ันร!ึ” เจ้าจ่ิน

ขบกรามแน่น “ขอคารวะท่านแม่ทัพ ขอบคุณท่ีทำให้ข้ารู้ว่าทหารกล้าน้ันลึกๆ แล้วคิด
เชน่ไรยามเจอศกึศัตร ู แต่บอกเอาไว้เสยีก่อน ถึงข้าจำต้องนอนตายท่ีนี่แต่ชวีิตของข้า
ย่อมไม่เสยีเปล่าแน่ อย่างไรก็ตาม ข้าจะทำตามแผนนี้ ... ข้าจะวิ่งล่อมันเพ่ือให้ท่านได้หา
ทางปลีกตัวหนีไปอีกทาง”

พอได้ยินคำท่ีนางเอ่ย ประกายตาของเจ่ียงซ ิน่จือก็สัน่ไหว สหีน้ายั่วเย้าเม่ือครู่
พลันสลายไป “ให้ข้าปลีกตัวหนีไปอีกทางร?ึ”

“ใช…่ ตายคนเดียวอย่างไรก็ดีกว่าตายคู่ บ้านข้ายังมีพ่ีชายอยู่อีกสองคน แต่
ท่านไม่เหมือนกัน หากท่านมีอันเป็นไปอาหรว่นจะทำอย่างไรเล่า ถ้าโชคดีหนีได้ก็ตาม
คนมาชว่ยข้าด้วยก็แล้วกัน”

เจ่ียงซ ิน่จือตัดบทคำพูดนาง “ต้ังแต่คืนน้ัน เจ้าก็จงใจหลบหน้าไม่ยอมพบข้าอีก
คงจะเกลียดชังข้ายิ่งนัก แล้วเพราะเหตุใดตอนนี้ จึงมาเสนอตัวชว่ยเหลือข้า?”

“ข้า… ข้าไม่ได้เกลียดท่านสักหน่อย” เจ้าจ่ินรู้สกึพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนน้ำ
ท่วมปาก จึงเตะยอดหญ้าเล่นแก้เก้อ เม่ือหลายวันก่อนนางแอบหนีครอบครัวออกมา
เท่ียวเล่นในตลาด แล้วเผลอด่ืมสรุาจนเมามายกลางดึก โชคไม่ดีขากลับดันควบม้าชน
เข้ากับม้าของเจ่ียงซ ิน่จือเสยีได้ ท้ังสองต่างคนต่างกระเด็นตกจากหลังม้า นางนึกว่าตน
คงจะคอหักเสยีแล้ว ทว่า…เจ่ียงซ ิน่จือกลับวิ่งมาหานาง ดึงตัวนางขึ้นจากพ้ืนมากอดไว้

ยามน้ัน... เจ้าจ่ินก็ไม่รู้เพราะเหตุใดนางถึงได้รำ่ไห้ โวยวาย อีกท้ังยังสารภาพ
ความรู้สกึในใจมากมายของตนต่อหน้าเขา รุง่สางพอสรา่งเมา นางจึงเพ่ิงรู้ว่าตนทำส ิง่
ใดลงไป... ชาตินี้นางคงไม่มีหน้าพบเจ่ียงซ ิน่จืออีกแล้ว คิดได้ดังน้ันจึงหลบหน้าเขา
ต้ังแต่วันน้ันเป็นต้นมา

“เรือ่งน้ันเอาไว้ก่อนเถิด” เจ่ียงซ ิน่จือคำรามลั่น หมีดำตรงหน้าเริม่เมียงมองและ
สง่เสยีงฮึ่มฮั่มวนเวียนเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีแล้ว

เจ้าจ่ินมองตาม... รา่งใหญ่โตของหมีดำน้ันชวนประหวั่นพรัน่พรงึนัก ต่อให้ใจ



กล้าเพียงใด นางก็ยังเป็นเพียงหญิงสาว... แน่นอนว่าไม่มีสตรคีนใดต้องการเละแบน
เป็นแผ่นแป้งต่อหน้าต่อหน้าบุรษุท่ีตนพึงใจหรอก

เจ่ียงซ ิน่จือหันมามองนางแวบหนึ่ง พลันถามขึ้นว่า “นี่ เจ้าชอบข้าหรอืไม่?”
เจ้าจ่ินนึกไม่ถึงว่าเขาจะถามเชน่นี้ “ถามทำไม?”
“หากมิใชเ่พราะชอบข้า เจ้าจะยอมอุทิศตัวล่อหมีให้ข้าทำไมกัน?”
“ท่านนี่ชา่ง...เอ่ยปากแต่ละที เข้าข้างตัวเองเสยีจรงิ”
“แล้วชอบหรอืไม่เล่า?”
นางอมยิ้มอย่างเหนื่อยใจ “ตอบแล้วมันจะทำให้เราไม่ตายหรอือย่างไร”
เขาหัวเราะเบาๆ สองตาจ้องมองเจ้าหมีร้ายท่ีเริม่เดินโยกเยกเข้ามาหา “ไม่ แต่มัน

จะทำให้เราตายโดยไม่เสยีดายชวีิต”
ตายโดยไม่เสยีดายชวีิต... เจ้าจ่ินจ้องมองหมีดำตัวน้ันด้วยประกายตาแวววาว

ในท่ีสดุก็ตัดสนิใจกล่าวออกมาตามตรง “ไม่ว่าจะพูดคำใดในตอนนี้ก็ล้วนแต่สายไป
แล้วท้ังน้ัน... บอกตามตรงก็ได้ ข้าชอบท่าน...” นางสดูลมหายใจเข้าลึกขณะท่ีสารภาพ
ความในใจอย่างกล้าหาญ สองตาเอาแต่จ้องมองหมีดำ ไม่กล้าหันไปสบตากับบุรษุข้าง
กายแม้เพียงแวบเดียว “ก็… ถือว่าฟังเรือ่งขำขันก็แล้วกัน อย่าได้เก็บไปใสใ่จ หากวัน
นี้ ท่านสามารถรอดชวีิตกลับไปได้... ข้าหมายถึงกลับไปเป็นแม่ทัพใหญ่ ได้โปรดลืมคำ
พูดของข้าเสยี แล้วหาสาวงามสักคนแต่งเข้าบ้านครองคู่อยู่กันจนแก่เฒ่า”

เจ่ียงซ ิน่จือตาโต... นี่นางโง่งมขนาดคิดว่าเขาจะหนีเอาตัวรอด ปล่อยให้นางวิ่ง
ล่อหมีจรงิๆ หรอื!

เม่ือคิดว่าตนเองต้องตายแน่แล้ว เจ้าจ่ินก็รู้สกึท้ังหวาดกลัวท้ังอิ่มเอม
หวาดกลัวเพราะนางไม่เคยถูกหมีตะปบมาก่อน มันคงเจ็บน่าดูเชยีว
อิ่มเอมเพราะอย่างน้อยนางก็รู้ว่าจุดจบในชาตินี้ นางจบดีกว่าท่ีเคยคาดคิดเอาไว้

มาก เพราะนางได้ตายเพ่ือคนท่ีตนรัก
“ข้าไร้วาสนาครองคู่อยู่กับท่าน แต่อย่างน้อยข้าก็ได้ต่อส ู้เพ่ือท่านถึงสองคร้ังสอง



คราว คร้ังแรกในค่ายทหารของข้าศกึ คร้ังท่ีสองคือวันนี้ ... ถือว่าไม่ติดค้างหนี้ชวีิตกัน
แล้ว สว่นความรู้สกึระหว่างเราน้ัน ข้าขอให้ท่านสง่กลับคืนมาให้ข้าเพียงมิตรภาพฉัน
เพ่ือนรว่มตายสหายรว่มรบก็พอ” กล่าวจบนางก็รู้สกึฮึกเหิมในใจจนกล้าหันไปมองเขา
เต็มตา เอื้อมมือตบบ่าชายหนุ่มดังป้าบ “สหาย!”

เจ่ียงซ ิน่จือกะพรบิตาปรบิๆ เขาเงียบอยู่นานด้วยกำลังตกตะลึง เพราะคาดไม่ถึง
ว่าเจ้าจ่ินจะพูดออกมาเชน่นี้

สหายรว่มรบ...
มิตรภาพฉันเพ่ือนรว่มตาย...
สหาย...
เวลานี้ เจ่ียงซ ิน่จือหน้าดำยิ่งกว่าหมีเสยีอีก เดิมทีเขาต้ังใจจะรอให้นางสารภาพ

ความรักอันยิ่งใหญ่กับตนอีกคร้ัง ก่อนเขาจะเปิดปากเอ่ยบ้าง แต่นี่... นางขอให้เขา
เปลี่ยนความรู้สกึระหว่างกันให้เป็นเพียงมิตรภาพฉันเพ่ือนรว่มตายสหายรว่มรบ

ผู้หญิงบ้า... ให้นางรบจนตายไปคนเดียวเลย!
“ข ึ้นม้า!” เจ่ียงซ ิน่จือลากนางโยนขึ้นม้าด้วยตนเอง เขาไม่สนใจเจ้าหมียักษ์ท่ี

กำลังคำรามแฮ่ๆ เม่ือสง่นางขึ้นหลังม้าเรยีบร้อยแล้วเขาจึงค่อยชักกระบ่ีออกจากเอว
เจ้าหมีเห็นว่าเหยื่อต้ังท่าจะหนีจึงรบีโถมรา่งเข้าหา แต่แล้วมันต้องร้องโอดครวญเพราะ
คมกระบ่ีอันรวดเรว็ของแม่ทัพหนุ่มท่ีตวัดสวนออกไปพอดี

เจ่ียงซ ิน่จือจัดการเชอืดหมีอย่างง่ายดายราวกับเฉือนก้อนเต้าหู้ เม่ือจัดการจน
มันล้มลงร้องโอดครวญกับพ้ืนเรยีบร้อยแล้ว เขาก็กระโดดขึ้นหลังม้าบ้าง

เขาจัดการฟันพุ่มหนามเบ้ืองหน้าเพ่ือเปิดเส้นทางให้ม้าสองตัววิ่งหนีได้โดย
สะดวก หมีดำตัวใหญ่หมดส ิ้นเรีย่วแรง ไม่อาจไล่ตามได้อีก ได้แต่นอนร้องคำรามอยู่
เบ้ืองหลังอย่างส ิ้นฤทธิ์

ม้าวิ่งเรว็นัก เจ้าจ่ินคืนสติมาร้องถามเสยีงแหลมว่า “เหตุใดเจ้าม้าถึงกลับมาวิ่งได้
อีกเล่า มันบาดเจ็บมิใชห่รอื?”

“ตอนนี้หายแล้ว” เจ่ียงซ ิน่จือสะบัดเสยีงตอบอย่างไม่สบอารมณ์







ข้า นางก็มองลูกชายด้วยสายตาแบบนี้แหละ”
“นางอาจถูกความเป็นเด็กขององค์ชายน้อยกระตุ้นความเป็นแม่กระมัง” จ่ินเอ้อ

ลูบจมูกตนเอง “คาดว่าฮูหยินน้อยก็คงอยากจะมีลูกของนางเอง ประจวบเหมาะกับท่ี
องค์ชายสบิสามหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู ฮูหยินน้อยก็เลยชอบใจ”

จ่ินซ ือ่สา่ยหน้า “ด้วยหน้าตาของฮูหยินน้อยกับนายท่าน บุตรท่ีคลอดออกมา
ย่อมต้องดูดีกว่าองค์ชายสบิสามเป็นแน่ หากชอบเด็กเล็ก ไฉนนางไม่ป้ันขึ้นเองเล่า”

“เรือ่งป้ันเนื้อป้ันหนังเชน่นี้ถือเป็นงานใหญ่ สตรคีนเดียวจะทำได้หรอื” จ่ินอีท่ี
นิ่งเฉยดูดายมาโดยตลอดเอ่ยขึ้นบ้าง “ดูท่า...นายท่านยังต้องพยายามอีกมาก”

เหล่าองครักษ์เงี่ยหูฟังองค์ชายเซวียนเพ่ยกล่าวต่อ “ในเทศกาลล่าสัตว์ปีนี้
ข ุนนางท่ีมีตำแหน่งสงูอย่างท่านอ๋องเซยีวล่าสัตว์ได้มากเกินหน้าผู้ใด ท่านคงเป็นท่ี
โปรดปรานของเสด็จพ่อเป็นแน่ ท่านอ๋องต้ังใจจะทูลขอพระราชทานส ิง่ใดจากเสด็จพ่อ
เป็นรางวัลร?ึ” ไม่รอให้เซยีวเสาได้ตอบ เซวียนเพ่ยก็แสร้งเอ่ยขึ้น “หรอืต้ังใจจะขอ
พระราชทานหญิงงามเหมือนกับผู้ชนะปีท่ีแล้ว ข้าได้ข ่าวว่าฝ่ายในเพ่ิงรับสาวงามเข้ามา
อีกชดุหนึ่ง ได้ยินว่าบุตรสาวตระกูลเหยาท่ีเป็นอดีตคู่หมายของท่านก็รวมอยู่ในกลุ่ม
น้ันด้วย เอ… เทศกาลล่าสัตว์ครานี้นางก็มาด้วยนี่นา ขอพระราชทานนางเป็นรางวัล
เลยดีหรอืไม่ ฮ่าๆๆ”

เหล่าองครักษ์จ่ินอีเว่ย พอได้ยินวาจาสามหาวของเด็กหนุ่มผู้นี้ ต่างพากันด่าทอ
ในใจไม่หยุด

เจ้าเด็กนี่ร้ายนัก อยู่ดีๆ ก็ต้ังใจมากวนน้ำให้ข ุ่น หวังจะสร้างความร้าวฉานให้กับ
คู่แต่งงานคู่ใหม่อย่างน้ันร!ึ!

ผิดกับเจ่ียงหรว่น นางรู้ดีว่าท่ีเซวียนเพ่ยเอ่ยเชน่นี้ เพราะเจตนาจะบีบให้เซยีวเสา
แสดงท่าทีเกี่ยวกับเรือ่งของบุตรสาวตระกูลเหยาให้ช ัดเจน เรือ่งของเหยาเนี่ยนเนี่ยน
น้ันเรยีกเสยีงรำ่ลือมิใชน้่อย แม้แต่เซวียนเพ่ยเองก็ยังรับรู้ เขาจึงต้ังใจจะตัดไฟแต่ต้น
ลม โดยแสร้งเอ่ยเพ่ือล้วงเอาคำปฏิเสธจากเซยีวเสาซ ึง่ๆ หน้า

“ดูท่าบุตรสาวตระกูลเหยาคงจะมีเสน่ห์ไม่น้อย การมารว่มเทศกาลล่าสัตว์คร้ัง



แรกของนางจึงสามารถเรยีกความสนใจจากองค์ชายสบิสามได้ถึงเพียงนี้ ” เซยีวเสา
กล่าวเสยีงเย็น สหีน้ากเ็ยือกเย็นตามไปด้วย “หากองค์ชายสนพระทัยในตัวนาง ถ้าข้า
เป็นผู้ชนะในเทศกาลนี้ ข้าจะทูลขอให้ฝ่าบาทพระราชทานสมรสให้แก่องค์ชายและคุณ
หนูตระกูลเหยาเสยีเลย เชน่นี้ ดีหรอืไม่”

“นี่ท่าน!” เซวียนเพ่ยโมโหจนลุกขึ้นยืนสะบัดชายเส ื้อ “ท่านหมายจะให้ข้าแต่ง
กับสตรสีงูวัยผู้ น้ันร ึบังอาจนัก!”

เซยีวเสาไม่ตอบ เอาแต่นั่งยิ้มยียวน
เจ่ียงหรว่นรู้สกึขบขันจนปวดหัว นางแทบจะกล้ันเสยีงหัวเราะเอาไว้ไม่อยู่

อย่างไรเสยีเหยาเนี่ยนเนี่ยนก็ถือเป็นหญิงงามอันดับต้นๆ ในเมืองหลวง แม้เทียบกับ
เซวียนเพ่ยแล้วนางจะดูเป็นสาวไปสักหน่อย แต่คงไม่ถึงกับเป็น ‘สตรสีงูวัย’ กระมัง

“ท่านกังวลเรือ่งใดร?ึ” เซวียนเพ่ยเห็นเจ่ียงหรว่นนั่งนิ่ง สหีน้าเหม่อลอย จึงยื่น
มือมาสัมผัสหลังมือของนางอย่างห่วงใย “ข้าเพียงแค่เย้าเล่นไปเท่าน้ัน จ่ินอิงอ๋องเฟ
ยอย่าได้รู้สกึระคายใจเพราะเรือ่งนี้ เลย หากท่านอ๋องจ่ินอิงกล้าหยามน้ำใจท่านจรงิคง
ต้องข้ามศพข้าไปก่อน สว่นคุณหนูเหยาผู้ น้ันท่านก็ไม่ต้องหวั่นเกรง นางไม่มีส ิง่ใด
เทียบเทียมท่านได้”

เจ่ียงหรว่นยิ้มตอบบางๆ นางตัดบทด้วยการลุกขึ้นเดินไปค้นสัมภาระท่ีพ่อบ้าน
หลินเตรยีมมาให้ ต้ังใจเพียงจะหาขนมมาให้เซวียนเพ่ย มิคาดว่าในสัมภาระน้ันจะมี

พิณเจียวเหว่ย1 วางแอบอยู่ จึงสง่เสยีงถาม “ท่านเอาพิณติดมาด้วยหรอื?”
เซยีวเสาตอบ “อืม” เบาๆ คำหนึ่งก่อนจะจิบชาร้อน
เจ่ียงหรว่นอึ้งไปครูห่นึ่ง นางจำได้ว่าผู้คนในเมืองหลวงลือกันท่ัวเรือ่งท่ีเหยา

เนี่ยนเนี่ยนเป็นนักดีดพิณฝีมือฉกาจ นางค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออก หัวใจถูกบีบเสยี
จนปวดร้าวไปหมด เขาคงไม่ได้พกมาเพ่ือผู้อื่นหรอกนะ นางตัดสนิใจเอ่ยถามตรงไป
ตรงมา “ท่านพกมาเพราะเหตุใด?”

“มาดีดเล่น”
นี่ไม่ใชค่ำตอบท่ีเจ่ียงหรว่นคาดว่าจะได้ยิน แต่ก็เป็นคำตอบท่ีทำให้โล่งใจขึ้นมาก



นางอุ้มกล่องพิณมาหยุดยืนท่ีข้างกายเซยีวเสา “ท่านจะดีดพิณเล่น... คาดไม่ถึงเลยจ
รงิๆ เล่นให้พวกเราฟังสักเพลงได้หรอืไม่?”

จรงิส ิ พ่อบ้านหลินเคยอวดว่าเซยีวเสามีความสามารถด้านดนตร ี หรอืนางจะ
ประเมินสามีของตนตำไป

เซยีวเสานิ่งไปนานนัก เขาปรายตามองเซวียนเพ่ยทีหนึ่ง แล้วก็มองเหล่า
องครักษ์จ่ินอีเว่ยท่ียืนอยู่ไม่ไกลนัก พวกเขาแสร้งมองดอกไม้ใบหญ้าราวกับไม่ได้ยินคำ
ขอของเจ่ียงหรว่น

เซยีวเสาพ่นลมออกจากปากเบาๆ “ท่ีนี่คนมากนัก ไว้กลับจวนแล้ว...”
“คงไม่ใชเ่พราะท่านอ๋องเซยีวดีดพิณไม่เป็นหรอกกระมัง?” เซวียนเพ่ยแสร้งทำ

เป็นสงสัย “จ่ินอิงอ๋องเฟยอยากฟังท้ังที ท่านผู้ เป็นสามีก็ไม่ควรขัดต่อคำขอของนาง
นะ”

เซยีวเสาไม่ชอบต่อปากต่อคำกับเด็กน้อยอยู่แล้ว เม่ือเซวียนเพ่ยปรามาสขึ้นมา
เขาก็ทำเพียงนั่งจิบชานิ่ง พักใหญ่จึงเอื้อมมือไปหยิบพิณเจียวเหว่ยออกจากกล่อง
ทดสอบลากปลายนิ้วกรดีสายพิณเบาๆ เสยีงทุ้มลึกพลิ้วดังออกมาราวกับเสยีงน้ำตก
กระทบหิน กังวานใส นำมาซ ึง่ความประหลาดใจแก่ผู้ ท่ีได้ยินท้ังหมด

นี่หรอืคือพิณเจียวเหว่ย... เสยีงไพเราะเสนาะหูยิ่งนัก
จ่ินซ ือ่นวดกระบอกตา กล่าวกระซบิกับเหล่าสหายรอบกายว่า “ข้ามิได้มองผิดไป

ใชห่รอืไม่ ต้ังแต่ท่ีท่านอ๋องคนเก่าและพระชายาจากไป นายท่านก็ไม่ได้จับพิณอีกเลย
ข้านึกว่าชาตินี้นายท่านจะไม่แตะมันอีกเสยีแล้ว”

เซยีวเสาขยับพิณบนหน้าตักจนถนัดมือ นั่งมองมันเพียงครูเ่ดียวก็ยกยิ้มมุมปาก
ชายหนุ่มหลับตาลง ปลายขนตางอนยาวสร้างเงาสดีำทาบทับอยู่ตรงโหนกแก้ม ทำให้
เขาดูลึกลับราวกับเทพแห่งราตรกีาล ท่ามกลางความหนาวเย็นของสายลมกลางป่า

เซยีวเสากระตุกสายพิณหนึ่งคร้ัง... เสยีงสวรรค์ท่ีดังเพราะเสนาะโสตก็กังวาน
ก้องไปท่ัวป่า

เริม่จากเบาเนิบ... ค่อยๆ ไล่รัวถี่ข ึ้นตามความเรว็ของปลายนิ้ว แต่ละท่วงทำนอง



พรัง่พรอูอกมาตามจังหวะการเคลื่อนไหวและลมหายใจของชายหนุ่ม
ไล่เบาไปหาหนัก...
ดุจจอมยุทธ์พเนจรผู้ มีชวีิตผาสกุ เริม่ออกเดินทางเพ่ือแสวงหาความต่ืนเต้นใน

ยุทธภพ
ดุจแม่น้ำสายน้อยท่ีไหลอ้อยอิ่งจนค่อยมาบรรจบกับแม่น้ำสายหลักและไหลเช ีย่ว

จนกระท่ังรวมเป็นสายน้ำตกสาดกระทบกับพ้ืนหินเบ้ืองล่าง
ดุจลมหายใจของมวลชนท่ีค่อยหลอมรวมกันเป็นหนึ่ง จนกลายเป็นกระแสลม

อันแรงกล้าท่ีสามารถพัดพาเมืองท้ังเมืองให้วอดวายได้
เป็นท่วงทำนองแห่งความยิ่งใหญ่ท่ีทลายทุกความแข็งแกรง่
เป็นความเงียบสงบนิ่งท่ีไม่มีส ิง่ใดจะมาสัน่สะเทือนได้
เป็นความอ่อนโยนท่ีทำให้พ้ืนหิมะอบอุ่นข ึ้น
เป็นเสยีงท่ีสะกดให้คนโดยรอบตกอยู่ในภวังค์
เจ่ียงหรว่นยืนกอดอกนิ่ง จ้องมองบุรษุชดุดำท่ีกำลังบรรเลงพิณด้วยสหีน้าสงบ

เซยีวเสาในยามนี้ ดูคล้ายกับเทพผู้ ศักด์ิสทิธิ์ ท่ีจุติลงมานั่งเล่นกลางป่าฝน ใบหน้าของ
เขาท้ังคมเข้มและงดงาม กองไฟเบ้ืองหน้าชว่ยขับเน้นให้ดวงตาคู่คมไหวระรกิชวนให้
นึกถึงภาพวาดของแปดเซยีนในอารามหลวง อารมณ์อื่นใดท่ีเคยปรากฏในดวงตาของ
เซยีวเสาบัดนี้มลายส ิ้น เหลือเพียงความลึกลับและอบอุ่นราวกับเงาของจันทราต้นฤดู
สารท

บุรษุผู้องอาจกับบรรยากาศอันยิ่งใหญ่ของป่าฝนในคืนหิมะโปรย
ไม่ว่าเป็นใครก็ต้องตะลึงถ้าได้เห็น
เจ่ียงหรว่นทอดถอนใจเบาๆ โน้มตัวเข้าหาเขา ยื่นมือน้อยของตนไปไล้กับสาย

พิณบ้าง
เซยีวเสาถึงกับตะลึง เขาชะงักมือเล็กน้อยเม่ือหญิงสาวยื่นมือมารว่มบรรเลง

เพลงคู่กับตนด้วย การดีดพิณรว่มกันน้ันก็เหมือนกับการใช้มือซ้ายขวาประสานกัน มิ



ใชว่่าคู่รักทุกคู่จะสามารถทำได้ หากไม่รู้ใจกันจรงิๆ หรอืไม่มีฝีมือเท่าเทียมกันก็อาจจะ
ทำให้เสยีงดนตรท่ีีได้แปลกหูและน่าขัน

ท่ีเซยีวเสากังวลเป็นเพราะเขารู้ว่าตนมีฝีพิณอยู่ในข้ันใด เขาไม่อยากเป็นเหตุให้
ภรรยาต้องเสยีหน้า แต่เม่ือเจ่ียงหรว่นเริม่ไล้ปลายนิ้วบ้าง เซยีวเสาจึงรู้ว่าตนประเมิน
ภรรยาตำจนเกินไป

เจ่ียงหรว่นดีดพิณได้นุ่มนวลและเป็นจังหวะสอดคล้องกับเขายิ่งนัก
เขาเรง่ปลายนิ้ว นางก็สามารถไล่ตามได้อย่างฮึกเหิม
เขาผ่อนปลายนิ้ว นางก็สามารถลดจังหวะตามได้อย่างละมุนละม่อม
ท่ีสำคัญ เสยีงพิณของนางชว่ยเติมเต็มเสยีงท่ีเขาขาดได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ

หากเปรยีบเซยีวเสาเย็นจัดด่ังเกล็ดหิมะ ท่วงทำนองของเจ่ียงหรว่นก็ร้อนแรงดุจแสง
สรุยัินอันอบอุ่น

ท่วงทำนองสดใสของหญิงสาวชว่ยมิให้บทเพลงของเขาอ้างว้างจนเกินไป ใน
ทางกลับกันท่วงทำนองท่ีเยือกเย็นของเขาชว่ยมิให้บทเพลงของนางร้อนแรงจนเกินไป
เม่ือเสยีงท้ังสองผสานเข้าด้วยกัน ก็บังเกิดเสยีงสวรรค์เสนาะโสต ทำเอาผู้ ฟังถึงกับ
เหม่อลอย หลงลืมว่าตนกำลังยืนอ้าปากค้างอยู่

เซยีวเสาบิดมุมปากขึ้นน้อยๆ เจ่ียงหรว่นเองก็ยกยิ้มเล็กๆ นางกลัวจะเผยความ
ในใจออกมามากจนเกินไปจึงไม่กล้าไล่เสยีงพิณตามเขาไปมากกว่านี้ นางพยายามคุม
ท่วงทำนองให้เรยีบสงบ ปลดอารมณ์เกรี้ยวกราดท้าทายและต่ืนเต้นรอคอยออกไปจน
หมด แต่คนอย่างเซยีวเสาหรอืจะไม่รู้เท่าทัน

จากรอยยิ้มน้อยๆ ในทีแรก คราวนี้ชายหนุ่มถึงกับหัวเราะออกมาเบาๆ
เซวียนเพ่ยท่ีนั่งฟังอยู่เป็นนาน ไม่เข้าใจความนัยระหว่างคู่รักท้ังสองถึงกับขมวด

ค้ิวบ่นพึมพำ “จ่ินอิงอ๋องเฟย ท่านผ่อนเสยีงดนตรลีง เหนื่อยแล้วร?ึ” สายตาท่ีมองเจ่ี
ยงหรว่นน้ันดูซับซ้อนอยู่บ้าง แต่ก็แฝงความช ืน่ชมเป็นสว่นใหญ่

จ่ินเอ้อกล่าวบ้าง “ชา่งเป็นเสยีงดนตรท่ีีเข้าคู่กันได้ดีเหลือเกิน”
เจ่ียงหรว่นได้ยินก็รู้สกึขบขันแต่ก็มิได้เอ่ยวาจาใด



เช ้าวันถัดมา กลุ่มของเจ่ียงหรว่นกับเซวียนเพ่ยก็ออกจากป่าทึบตรงกลับค่าย
พอกลับมาถึงค่าย มิตรสหายหลายคนก็รบีรดุมาต้อนรับ ต่างคนต่างโอ้อวดผล

งานของตนเองด้วยความต่ืนเต้น มีบ้างท่ีไม่สนเรือ่งการล่าสัตว์ แต่ซักไซ้ไล่เลียงเจ่ียงห
รว่นกับเซยีวเสาว่าเพราะเหตุใดจึงกลับค่ายพร้อมกับองค์ชายสบิสามได้

เซวียนเพ่ยได้ทีตอบคำถามนี้ ด้วยการกราบทูลฮ่องเต้เกี่ยวกับสัตว์ร้ายท้ังหมี เสอื
และช้างท่ีตนพบเจอ

เม่ือได้ยินว่าในป่ามีสัตว์ดุร้ายถึงเพียงน้ันออกอาละวาด ฮ่องเต้ก็มีคำสัง่ให้เหล่า
ข ุนนางไปสอบถามข้ารับใช้ท่ีดูแลเรือ่งความปลอดภัยเกี่ยวกับเรือ่งนี้

เจ่ียงซ ิน่จือและเจ้าจ่ินก็กลับมาถึงค่ายในเวลาไล่เลี่ยกับกลุ่มของเจ่ียงหรว่น
เจ่ียงซ ิน่จือโจนตัวลงจากม้า เดินมาหยุดเบ้ืองหน้าฮ่องเต้ ถวายรายงานเกี่ยวกับสัตว์ป่า
ดุร้ายเชน่เดียวกัน

ฮ่องเต้รับฟังเรือ่งนี้หลายคร้ังเข้าก็เริม่มีสหีน้าบ้ึงตึง ดวงตาฉายแววกังวลขึ้นมา
ดูไม่ผ่อนคลายเชน่ก่อนหน้า

สายตาสอดเสาะของเจ่ียงหรว่นไล่มองสหีน้าผู้คนรอบกายแล้วคิดวิเคราะห์ในใจ
สองตาของนางกวาดจนมาหยุดลงท่ีเหล่าพระสนมซ ึง่ยืนออกันอยู่หน้าค่าย มีหวัง
เหลียนเอ๋อผู้รา่เรงิ มู่ซโีหลวผู้ เย็นชาดุจน้ำแข็ง และเจ่ียงตานผู้ เรยีบง่ายอ่อนโยน ท้ัง
สามกำลังยิ้มพลางพูดคุยกับคนรอบด้านอย่างสนุกสนาน

สายตาของเจ่ียงหรว่นจับจ้องแต่ใบหน้าของเจ่ียงตาน นางรู้ดีกว่าใครว่าน้องสาว
ของนางผู้นี้ มีความคิดท่ีท้ังเฉลียวฉลาดและแยบยลยิ่งนัก แน่นอนว่าการปล่อยสัตว์
ร้ายออกมาอาละวาดในบรเิวณป่าท่ีกำลังมีการแข่งขันล่าสัตว์อยู่ต้องเป็นฝีมือของเจ่ียง
ตานโดยไม่ต้องสงสัย ซ้ำร้ายนางยังพุ่งเป้าโจมตีแต่เพียงกลุ่มของเจ่ียงหรว่นเสยีด้วย

นี่คือส ิง่ท่ีเจ่ียงตาน ‘กล้าทำ’ เพราะได้รับการสนับสนุนจากเซวียนหัวใชห่รอืไม่?
หากเป็นเชน่น้ันจรงิ คร้ังนี้ก็นับว่าเจ่ียงตานวางเดิมพันได้อย่างเฉลียวฉลาดรอบคอบ
นัก นางหวังจะอาศัยความมืดและอันตรายของผืนป่าเพ่ือฆ่าคนโดยท่ีมือของตนไม่
เป้ือนเลือด



ระหว่างท่ีเจ่ียงหรว่นคาดเดาไปต่างๆ นานา... ก็พลันเห็นชายผู้หนึ่งวิ่งโซซัดโซเซ
มาแต่ไกล โลหิตเกรอะกรังไปท่ัวกาย

ราชองครักษ์ประจำพระองค์รบีเข้าขวางเอาไว้ คนผู้ น้ันล้มลงกับพ้ืน ทุกคนจึงได้
เห็นชัดว่าด้านหลังของเขามีลูกศรปักอยู่ดอกหนึ่ง ชายผู้ น้ันเงยหน้าขึ้นมีหลายคนจำได้
ว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มองครักษ์ท่ีถวายอารักขาองค์รัชทายาท เสยีงอื้ออึงโกลาหลจึงดัง
ขึ้น

ไม่ต้องรอให้ใครไต่ถาม ชายผู้ น้ันก็ชงิพูดออกมาก่อนด้วยความยากลำบาก
“ชว่ย...ชว่ยองค์รัชทายาทด้วย” พูดจบศรีษะก็พับไปด้านข้าง... หมดลมหายใจ

คำว่า ‘องค์รัชทายาท’ ทำให้ฮ่องเต้ถึงกับผุดลุกขึ้นยืนด้วยความต่ืนตระหนก
หลายปีท่ีผ่านมาแม้ว่าองค์รัชทายาทจะทำตัวไร้ความสามารถเอาแต่รักสนุก แต่ก็นับเป็น
บุตรชายคนโตท่ีถือกำเนิดจากฮองเฮา สำหรับฮ่องเต้แล้ว เยื่อใยสายสัมพันธ์ระหว่าง
พ่อลูกของพระองค์กับรัชทายาทมีความผูกพันกันมากกว่าท่ีมีให้กับลูกชายท่ีถือกำเนิด
จากพระสนม

แม้ว่าหลายปีให้หลังฮ่องเต้จะวางท่าเฉยชาหมางเมินต่อการสำมะเลเทเมาของ
บุตรชายคนโตผู้นี้ ทว่าลึกๆ ยังเป็นห่วงเป็นใย จึงมิได้ปลดองค์รัชทายาทออกจาก
ตำแหน่ง และหลายคร้ังยังมีคำสัง่ลับให้ทหารนอกราชสำนักคอยติดตามดูแลปกป้อง
องค์รัชทายาทอีกด้วย

พอวันนี้ได้ยินว่าเกิดเรือ่งกับองค์รัชทายาท ฮ่องเต้ก็หน้าเปลี่ยนสโีดยพลัน
หวังเหลียนเอ๋อรบีก้าวมายืนข้างกายฮ่องเต้ กล่าวปลอบประโลมเสยีงเบาว่า “ฝ่า

บาทเพคะ ได้โปรดอย่าทรงเป็นกังวลไป มิส ู้ให้ทหารรบีกระจายกำลังกันตามหาองค์
รัชทายาทเถิดเพคะ หม่อมฉันเช ือ่ว่าเทพยดาในป่านี้ ต้องชว่ยคุ้มครององค์รัชทายาท
เพคะ”

ฮ่องเต้พยักหน้าเห็นด้วยแล้วสัง่ให้ทหารไปค้นหาในป่าทึบ ผ่านไปเพียงครู่
ราชองครักษ์ท่ีออกไปค้นหาก็กลับมา หนึ่งในน้ันแบกรา่งสงูขององค์รัชทายาทท่ีกำลัง
หายใจรวยรนิไว้บนหลัง



องค์รัชทายาทกายท่วมโลหิต หัวหน้าราชองครักษ์รบีรายงาน “องค์รัชทายาททรง
บาดเจ็บหนักพ่ะย่ะค่ะ เหล่าองครักษ์ขององค์รัชทายาทล้วนถูกสังหารเรยีบ จาก
สถานการณ์ดูแล้วเหมือนถูกซ ุม่โจมตี”

“แล้วยังมัวยืนนิ่งทำไมกัน รบีไปตามหมอหลวงมาเรว็!” ฮ่องเต้ตะเบ็งเสยีงสัง่ดัง
ลั่น

ขบวนหมอหลวงท่ีตามมาด้วยรบีร้อนก้าวออกมา หัวหน้าองครักษ์แบกองค์
รัชทายาทนอนลงบนเตียงกลางกระโจม หมอหลวงเข้าไปตรวจชัว่ครูแ่ล้วจึงออกมา
รายงานผล เขาเชด็เหงื่อบนหน้าผาก คุกเข ่าลงท้ังๆ ท่ีเนื้อตัวสัน่เทา “ฝ่าบาท
กระหม่อมไร้ความสามารถ บาดแผลขององค์รัชทายาทสาหัสมากยากจะเยียวยา
กระหม่อมเกรงว่า...”

“พูดจาเหลวไหล!” ไม่ฟังจนอีกฝ่ายกล่าวจบ ฮ่องเต้ก็ยกเท้าถีบจนหมอหลวง
เฒ่าล้มไม่เป็นท่า น้ำเสยีงโกรธเกรี้ยวเกินระงับ “ข้ามีทางเลือกให้เจ้าทางเดียว หาก
รักษาองค์รัชทายาทไม่ได้ เจ้าก็อย่าได้หวังมีหัวไว้กับตัวอีกเลย ข้าไม่ได้เลี้ยงพวกเจ้าไว้
เพ่ือให้มาแจ้งข่าวร้ายแก่ข้า!”

หมอหลวงเฒ่ารู้สกึจนปัญญา ได้แต่เดินลนลานกลับเข้ากระโจมไปอย่างตัวสัน่
งันงก ทว่า…ยาท่ีคณะหมอหลวงนำมาด้วยมีไม่มาก และไม่ใชย่าท่ีใช ้รักษาอาการท่ี
สาหัสถึงเพียงนี้ อาการบาดเจ็บขององค์รัชทายาทน้ันจะมัวชักช้าไม่ได้ เห็นทีงาน
เทศกาลล่าสัตว์ปีนี้ มีอันต้องยุติก่อนเวลาอันควร ขบวนเสด็จจำต้องรบีออกเดินทาง
กลับวังโดยด่วน

ไม่มีใครคาดคิดว่าจะงานเทศกาลล่าสัตว์ประจำปีจะจบลงเชน่นี้ ฮ่องเต้สะบัดชาย
เส ื้อสาวเท้าจากไปอย่างไม่สบอารมณ์ เหลือเพียงกลุ่มคนท่ีทำตัวไม่ถูก ได้แต่มองสบตา
กันไปมา

เซวียนหลีมองเซวียนหัวท่ียืนข้างกาย ประกายตาแฝงนัยลึกซ ึ้งระหว่างท่ีทอด
ถอนใจกล่าว “พ่ีห้า อยู่ๆ ก็มาเกิดเรือ่งร้ายแรงเชน่นี้ กับองค์รัชทายาท พ่ีว่าน่าเศร้าใจ
หรอืไม่”

เซวียนหัวยิ้มตอบ “เศร้าส.ิ.. ชา่งน่าเศร้าใจเหลือจะกล่าว”







พระสนมท้ังสามท่ีกำลังโดดเด่นต่างก็แย่งชงิความโปรดปรานจากฝ่าบาทกันอย่างดุเดือด
งานนี้ ... ฟ้าจะผ่าลงท่ีใครก็ยากจะคาดเดา
เจ่ียงตานอารมณ์ดียิ่ง ภารกิจของนางสำเรจ็ไปกว่าครึง่ หลายวันท่ีผ่านมาฮ่องเต้

วุ่นวายอยู่กับการเฝ้าองค์รัชทายาทท่ีหายใจรวยรนิ ถ้าไม่เฝ้าดูอาการรัชทายาทก็มักจะมี
ปากเสยีงกับฮองเฮา ทำให้พ้ืนอารมณ์ไม่ดีจนใครก็เข้าหน้าไม่ติด...และไม่มีใจจะมาหา
นางบ่อยเหมือนอย่างเคย

ก็ดีเหมือนกัน นางเองก็ใชจ่ะชอบผัวแก่!
การท่ีฮ่องเต้ไม่แวะเวียนมาหา ทำให้นางสามารถกลับมาแต่งกายเชน่สาวน้อยวัย

เยาว์ได้อีกคร้ัง เรอืนผมไม่ต้องรวบแน่น สามารถสวมกระโปรงผ้าโปรง่เปิดเผยผิวเนื้อ
ผุดผาด ทำผมทรงร้อยบุปผา สวมต่างหูปักป่ินผมได้ตามใจชอบ

เจ่ียงตานเม้มปากอย่างพอใจ ลงแป้งให้หน้านวลผ่องยิ่งข ึ้น
“เจ่ียงเจาอี๋แต่งกายงดงามเชน่นี้ เพ่ือรอต้อนรับฮ่องเต้ร?ึ” เสยีงทุ้มตำของบุรษุผู้

หนึ่งดังข ึ้นจากด้านหลัง “เสด็จพ่อของข้าชา่งมีวาสนายิ่งนัก”
เจ่ียงตานหันหน้าไปมองโดยพลัน สายตาปะทะเข้ากับรา่งสงูสง่าของเซวียนหัวท่ี

เพ่ิงจรดฝีเท้าเข้ามาในห้อง
เพลานี้ ฟ้ามืดแล้ว คืนนี้ฮ่องเต้มีกำหนดการจะไปค้างท่ีตำหนักของหวังเหลียน

เอ๋อ ก็หมายความว่าคืนนี้พระองค์ไม่มีทางมาท่ีนี่แน่ เจ่ียงตานเริม่จากตกตะลึงในทีแรก
จากน้ันก็ค่อยๆ คลายใจ สดุท้ายจึงควบคุมสติตนเองได้ แล้วเอ่ยปากตอบอีกฝ่ายด้วย
น้ำเสยีงยั่วเย้ากระเง้ากระงอด “ฟังแล้วเศร้าใจนัก องค์ชายห้ากล่าวราวกับไม่รู้ว่า
หม่อมฉันกำลังอยู่ในสภาพหน้าช ืน่อกตรม ทรงไม่รู้หรอืว่าคืนนี้ฮ่องเต้เสด็จประทับท่ี
ตำหนักของหวังเหลียนเอ๋อ... คนไม่งามอย่างหม่อมฉัน ไม่ว่าจะบรรจงแต่งตัวให้สวย
งามเพียงใด ก็ไม่สามารถร้ังใจฝ่าบาทไว้ได้หรอกเพคะ”

เดิมทีเซวียนหัวต้ังใจจะมาปรกึษานางเพ่ือวางแผนจัดการรัชทายาท ทว่าเม่ือเห็น
ผิวเนื้อขาวผ่อง กอปรกับกิรยิาชม้อยชม้ายของนางแล้ว ความคิดของเขาก็เริม่กระจัด
กระจายไม่เป็นรปูเป็นรา่ง บุตรสาวตระกูลเจ่ียงทุกคนล้วนรปูโฉมโดดเด่น แม้เทียบกัน



แล้วเจ่ียงตานยังห่างชั้นกับเจ่ียงหรว่นและเจ่ียงซ ูซ่ ูก่็จรงิ ถึงกระน้ันนางก็ยังงดงามไม่
น้อย

แต่ว่า... ไม่ว่าเจ่ียงตานจะชวนใจสัน่เพียงใด นางก็เป็นผู้หญิงของบิดา เม่ือคิด
ได้ดังนี้ มรสมุอารมณ์ท่ีโหมกระหนำพัดในใจเซวียนหัวจึงค่อยสงบลง “เจ่ียงเจาอี๋ คิด
มากเกินไปแล้ว เสด็จพ่อหรอืจะรักและโปรดปรานใครมากไปกว่าเจ้าอีก”

เจ่ียงตานสังเกตเห็นอาการหลงใหลชัว่วูบของเซวียนหัวจึงรู้สกึใจเต้นขึ้นไม่น้อย
มนุษย์น้ันอย่างไรก็ละกิเลสไม่ลง เดิมทีนางเข้าวังก็เพราะหวังจะรำ่รวยสงูสง่ เป็นสตรท่ีี
อยู่เหนือผู้คนและแว่นแคว้น หลังจากท่ีนางค่อยๆ ก้าวทีละก้าวจนมาถึงตำแหน่งท่ีตน
หมายมาดแล้ว นางกลับยิ่งอยากได้มากขึ้น

ดูอย่างเจ่ียงหรว่นส.ิ..ยังสามารถไขว่คว้าบุรษุผู้องอาจ แข็งแกรง่และยังหนุ่มแน่น
อย่างเซยีวเสามาเป็นสามีได้ แล้วเหตุใดนางจะทำบ้างไม่ได้เล่า นางอยู่ในวัยสาวสะพรัง่
เหตุใดต้องอยู่ในวังราวกับนกน้อยถูกขัง ต้องคอยเฝ้าบำเรอความสขุให้แก่ชายชราผู้
หนึ่ง ต้องคอยมองความเยาว์วัยดุจบุปผาแรกแย้มของตนค่อยๆ เห่ียวเฉาจากไป

นางยอมได้ร!ึ!
เซวียนหัวเป็นคนหัวอ่อนควบคุมง่าย ท่ีสำคัญท่ีสดุคือเขายังหนุ่มแน่น อายุอา

นามเหมาะสมกับอายุของนางพอดี... เจ่ียงตานไตรต่รองอย่างรอบคอบก่อนจะเผยรอย
ยิ้มอ่อนหวานราวกับผีเส ื้อคลี่ปีก “หากฮ่องเต้คิดจะโปรดปรานหม่อมฉัน ก็คงเป็น
ความโปรดปรานฉาบฉวยไม่จีรัง หม่อมฉันต้องรว่มแบ่งปันสามีกับสตรมีากหน้าหลาย
ตาใชว่่าจะมีความสขุ กว่าน้ำพระทัยจากฟากฟ้าจะหลั่งลงมาส ูดิ่น ผืนดินท่ีรออย่างมี
ความหวังก็คงจะเหือดแห้งไปเสยีก่อน” นางลูบแขนชายเส ื้อกว้างร้ังข ึ้นมา เจตนาเผย
ให้อีกฝ่ายเห็นข้อมืออวบอิ่มขาวราวหยกของตน กล่าวต่อด้วยน้ำเสยีงออดอ้อน
ออเซาะ “ตำหนักท่ีว่างเปล่าแห่งนี้ แม้แต่ผีสางยังไม่มีมาให้เห็น ไม่ต้องเอ่ยถึงฮ่องเต้
เลยเพคะ” เจ่ียงตานชายตาส ือ่ความนัยให้อีกฝ่ายโดยไม่ปิดบัง “ขึ้นช ือ่ว่าสตรกี็เหงา
เป็นเชน่กัน...”

เซวียนหัวรู้สกึว่าใจตนเต้นแรงกว่าเดิม สตรเีบ้ืองหน้าน้ัน แม้จะไม่งดงามโดด
เด่นดุจราชนิีบุปผากลางสวนใหญ่ แต่สสีันของไม้ดอกนี้ก็ชวนให้ผู้มองต้องเหลียว



กลับมามองอีกรอบได้เหมือนกัน
เจ่ียงตานดูเย้ายวนชวนพิศวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาประกายหวานฉำท่ีจับ

จ้องเขาอย่างคาดหวัง
เซวียนหัวเริม่ยืนไม่เป็นสขุ
เจ่ียงตานอาศัยจังหวะนี้ลอบจุดธูปหอม...ธูปนี้ เป็นของท่ีนางไปเฟ้นหามาเพ่ือ

ใช้งาน กลิ่นหอมเบาบางของมันสามารถเร้าอารมณ์ของบุรษุให้คลุ้มคลั่งโดยไม่รู้ตัวได้
ทุกคร้ังท่ีฮ่องเต้เสด็จมาค้างแรมท่ีตำหนักนี้ นางก็มักจะจุดธูปก่อนถวายงาน

นี่เป็นคร้ังแรกท่ีเจ่ียงตานเลือกใช้มันกับบุรษุอื่น
หลังจากท่ีควันธูปลอยคละคลุ้งไปท้ังห้อง ความรู้สกึของท้ังสองก็ล่องลอย
พลุ่งพล่าน...คลุ้มคลั่ง
แสงไฟสลัวในตำหนักสาดทอดลงบนผิวเนื้อเปล่าเปลือยของหนึ่งชายหนึ่งหญิง

เสยีงหายใจหอบตำน้ันแทรกผ่านควันธูปก่อนจะหายไปกับเสยีงลมพัด
เจี่ยงหรว่นจิตใจล่องลอยไม่อยู่กับหนังสอืในมือ
เซยีวเสาท่ีเพ่ิงเสรจ็จากการอาบน้ำ พอเดินออกมาจากฉากก้ันก็เห็นนางนั่ง

ครุน่คิดอยู่บนฟูกนอน ในมือถือหนังสอืกลับหัวก็ยังไม่รู้ตัว
เขาเดินมาหยุดยืนข้างกายแล้วดึงหนังสอืออกจากมือ หญิงสาวสะดุ้งเงยหน้าขึ้น

ถาม “มีอันใดร?ึ”
“เจ้านั่นแหละ คิดเรือ่งใดอยู่?”
“ข้ากำลังคิดว่า... ไม่พรุง่นี้ก็มะรนื พวกเขาก็จะตรวจพบว่าศรท่ีปักกลางหลังองค์

รัชทายาท...เป็นศรของจวนของเรา” เจ่ียงหรว่นกล่าว
คำว่า ‘จวนของเรา’ น่าต่ืนเต้นยิ่งกว่าคำว่า ‘ศรท่ีปัก’ ต้ังมาก คำคำนี้ถึงกับทำให้

เซยีวเสาพึงพอใจจนยิ้มกว้าง “ไม่จำเป็นต้องใสใ่จ”
เจ่ียงหรว่นปรายตามองสามีพลางสา่ยหน้า มีเซยีวเสาอยู่ข้างกายนางรู้สกึเบาใจก็

จรงิ แต่หลายเรือ่งเขาก็วางตัวตามสบายจนเกินไป ทำราวกับว่าทุกส ิง่ทุกอย่างในใต้หล้า



วางอยู่กลางฝ่ามือตนเสยีอย่างน้ัน “ข้ารู้ดี ฮ่องเต้ไม่มีทางหวาดระแวงท่านหรอก”
เจ่ียงตานย่อมไม่รู้ถึงชาติกำเนิดแท้จรงิของเซยีวเสา นางสมคบคิดกับเซวียนหัว

ทำการใหญ่นี้ ด้วยนึกเพียงว่าหากสามารถผลักหัวหอกให้หันมาทางเซยีวเสาได้ ก็
สามารถใสร้่ายจวนอ๋องจ่ินอิงได้ นางหารู้ไม่ว่าความคิดท่ีจะใสร้่ายเซยีวเสาน้ัน... แค่คิด
ก็ผิดแล้ว

หากตรวจพบว่าเรือ่งนี้ มีเอี่ยวกับจวนอ๋องจ่ินอิงจรงิๆ ความคิดแรกของฮ่องเต้ก็
คือ ‘มีคนกำลังปองร้ายหวังจะป้ายสเีซยีวเสา’ ฮ่องเต้มิใชค่นโง่ พระองค์ผ่านร้อนผ่าน
หนาวจนอยู่ในจุดสงูสดุมานาน เหตุการณ์เชน่นี้กลับจะยิ่งทำให้พระองค์จับตามองว่า
ใครคือศัตรท่ีูแท้จรงิของหลานชายตนกันแน่

เซยีวเสาไหวไหล่ ลูบศรีษะนางอย่างเบามือ “รู้ก็ดีแล้ว ฝ่าบาทไม่มีทางคิดระแวง
ข้า หรอืหากคิดก็ใชว่่าข้าจะใสใ่จ ข้ากลัวเพียงเรือ่งนี้จะทำให้เจ้าต้องยุ่งยากไปด้วย”
คนอย่างเซวียนหัวน้ัน เดิมทีก็ข ี้ขลาดตาขาวและมิได้ฉลาดหลักแหลมอันใด การท่ีเขา
บุ่มบ่ามแตะต้องคนของจวนอ๋องจ่ินอิง ผู้วางแผนย่อมต้องเป็นเจ่ียงตานแน่นอน แล้ว
อยู่ดีๆ เจ่ียงตานจะไปยุยงสง่เสรมิเซวียนหัวเพราะเหตุใด ถ้าไม่ใชเ่พราะต้องการโค่น
ล้มเจ่ียงหรว่น

รู้เชน่นี้แล้ว เขายิ่งไม่อยากให้ภรรยาของตนเอาตัวเข้าไปยุ่งกับเรือ่งนี้

เจ่ียงหรว่นอึ้งครูห่นึ่งจากน้ันก็หัวเราะ “ไม่คาดว่าท่านเองก็รู้เรือ่งเซวียนหัวสมคบ
คิดกับเจ่ียงตาน”

“หูตาสามีเจ้ากว้างไกลมิใชเ่ล่นนะภรรยา” เซยีวเสากอดอกพิงไหล่กับผนังห้อง
แล้วหัวเราะตาม

เจ่ียงหรว่นเบ้ปาก หม่ันไส้ยิ่งนัก “เจ้าค่ะ… ท่านน่ะไร้เทียมทาน! ว่าแต่... นิสัยเจ่ี
ยงตานน้ัน ทำการใดมักจะระมัดระวังรอบคอบ นางถนัดแทงข้างหลังโดยไม่ท้ิงพิรธุใดๆ
ไว้ให้จับ สตรเีชน่นางเหตุใดจึงกล้าเปลืองตัวกับคนอย่างเซวียนหัวได้ ข้าข้องใจจรงิ”

เซยีวเสาเลิกค้ิวสงู “ข้าคิดว่าตัวเองแน่จรงิแล้วเชยีวนา คาดไม่ถึงว่าสายสบืของ
จ่ินอิงอ๋องเฟยจะกว้างไกลยิ่งกว่าข้าเสยีอีก”



เจ่ียงหรว่นยิ้มรับบางๆ “ท่านอ๋องกล่าวชมเกินไปแล้ว คนท่ีเคยผ่านความตายมา
แล้วเชน่ข้า ย่อมสายตากว้างไกลอยู่บ้าง หญิงงามแรกแย้มย่อมต้องช ืน่ชมบุรษุหนุ่ม
อย่างเซวียนหัวมากกว่าชายมีอายุเชน่ฮ่องเต้ ข้าเห็นสายตาของนางยามท่ีมองเซวียน
หัว หลายต่อหลายคร้ังนางมักชม้ายสายตาแลเขา ดูมีลับลมคมในยิ่งนัก สายตาเชน่นี้
หากมิใช ่‘บุปผาแดงบานออกนอกกำแพง’ จะเป็นอื่นใดได้เล่า”

บุปผาแดงบานออกนอกกำแพงก็เปรยีบเหมือนสตรท่ีีกำลังคบช ู้ส ูช่าย ลอบหา
เศษหาเลยกินนอกบ้าน

เซยีวเสาหรีต่าลง แสร้งเอ่ยถามเสยีงขรมึ “แล้วเจ้าเล่า เคยนึกอยากจะ ‘บาน
ออกนอกกำแพง’ บ้างหรอืไม่?”

เจ่ียงหรว่นอมยิ้ม “ยามนี้ ท่านยังไม่แก่เฒ่า ข้าก็คงต้องรออีกสักพัก...แล้ว--ข้า-
-ค่อย--บาน... โอ๊ะ!” ยังไม่ทันจบประโยค รา่งของเจ่ียงหรว่นก็ถูกเซยีวเสากดลงกับ
เตียง เขาตัวหนักราวกับหิน นางตกใจจนเผลอหวีดร้องออกมาเสยีงดัง “อาเสา!!”

“ต่อให้ภายภาคหน้าข้าจะแก่เฒ่า...ข้าก็จะพยายามเต็มท่ีไม่ให้เจ้าเหลือแรงเลื้อย
ออกไป ‘บาน’ ท่ีไหนได้อีก... นี่แน่ะ...นี่แน่ะ...” กล่าวจบเขาก็ระดมถูใบหน้ากับซอกคอ
ขาวผ่อง ทำให้สองมือของนางต้องระดมตีกลับ

แล้วท้ังสองก็หัวเราะรว่มกันอย่างสนุกสนาน
คืนร้อนเรา่คืนหนึง่ผ่านไปอย่างไร้เสยีง
เจ่ียงตานจัดเส ื้อผ้าของตนให้เข้าท่ีเรยีบร้อย บุรษุท่ีนอนเคียงข้างนางมาท้ังคืน

รบีร้อนจากไปต้ังแต่ฟ้าสาง
หลังจากต้องกรำศกึกับเซวียนหัวมาค่อนคืน นางก็รู้สกึปวดเม่ือยไปท้ังตัว เซวี

ยนหัวต่างกับบิดาของเขายิ่งนัก ท้ังหนุ่มแน่นและไม่รู้จักออมแรงถนอมบุปผา ความ
คลุ้มคลั่งของเขาเม่ือคืนท้ิงรอ่งรอยอยู่เต็มห้องนอน เจ่ียงตานกังวลว่าจะมีคนรู้เข้า จึง
รบีร้อนเก็บข้าวของหมอนข้างท่ีกระจัดกระจายให้เข้าท่ีและแต่งตัวอย่างรวดเรว็ก่อนท่ี
นางกำนัลคนแรกของวันจะผลักประตูเข้ามาเห็น

เม่ือคืนเซวียนหัวกล่าวว่าอย่างไรหนอ... ‘สตรท่ีีท้ังงดงามและเฉลียวฉลาดอย่าง



เจ่ียงเจาอี๋ ทำให้ข้าอดใจไม่ไหว วันหน้าหากการใหญ่ของข้าสำเรจ็ ข้าจะเก็บท่ีข้างกาย
ไว้ให้เจ่ียงเจาอี๋ เป็นแน่’

นี่คือคำสัญญาหรอืไม่...
คำสัญญาว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะดูแลนางเฉกเชน่ภรรยา
เดิมทีเจ่ียงตานคิดเพียงจะทอดสะพานใสเ่ซวียนหัวเพ่ือฆ่าเวลา ทว่าตอนนี้คำ

กล่าวของเขากลับจุดประกายให้นางคิดถึงอนาคตของตนเองอย่างจรงิจังข ึ้นมาบ้างแล้ว
หากฮ่องเต้ชราผู้นี้หมดลมหายใจ อนาคตของเหล่าพระสนมจะเป็นเชน่ไร... ใช ่

ว่าเจ่ียงตานจะไม่รู้ ตามกฎมนเทียรบาลแล้ว พระสนมข้ันเฟยจะถูกฝังท้ังเป็นเพ่ือให้
ตามไปถวายงานฮ่องเต้ต่อในปรโลก ท่ีไม่ถูกฝังก็จะถูกสง่ไปจำศลีท่ีอารามหลวง คิดดู
แล้วอนาคตชา่งมืดบอดเหลือเกิน

แล้วเหตุใดนางจะไม่ไขว่คว้าเพ่ือตัวเองเล่า
นางยังสาวยังสวย ยามนี้ เซวียนหลีเองก็ได้ละท้ิงหมากไร้ค่าเชน่นางแล้ว เซวียน

หัวจึงเป็นตัวเลือกท่ีดีนัก
เจ่ียงตานเรยีกสาวใช้คนสนิทเข้ามาถามข่าว “องค์รัชทายาท อาการเป็นอย่างไร

บ้าง?”
“ทหารราชองครักษ์หาท่ีมาของลูกศรพบแล้วเจ้าค่ะ” จูเอ๋อตอบ “ได้ยินมาว่าฝ่า

บาทพิโรธหนัก แต่ก็ยังมิได้มีรับสัง่ให้จับกุมตัวเจ้าของลูกศรนะเจ้าคะ”
เจ่ียงตานขมวดค้ิว จากน้ันก็นึกบางอย่างขึ้นได้จึงค่อยคลายค้ิวออก ลูกศรท่ี

เซยีวเสาใช้ยิงเสอืขาวในวันน้ันทุกคนก็ได้เห็นว่าเป็นศรชนิดใดสใีด ยิ่งตอนท่ีเขา
เดินทางกลับค่ายมาพร้อมกับเซวียนเพ่ยน้ัน เขาตกเป็นเป้าสายตาของคนจำนวนมาก

นางไม่เช ือ่ว่าผู้คนโดยรอบจะไม่รู้สกึอันใดเลย การท่ีท่านอ๋องจ่ินอิงเซยีวเสา
สนิทสนมกับองค์ชายสบิสามน้ัน ย่อมต้องมีคนสงสัยไม่มากก็น้อย ซ้ำร้ายยังเป็นชว่ง
เวลาเดียวกับท่ีองค์รัชทายาทถูกลอบทำร้ายเสยีด้วย

พวกเขาท้ังสองกลุ่มแยกย้ายกันไปล่าสัตว์...หายไปท้ังคืน แล้วก็กลับมาด้วยกัน
เชน่นี้จะไม่ให้สงสัยว่าสมคบคิดกัน ‘ทำเรือ่งช ัว่’ ก็คงยาก จากนี้ก็คงขึ้นอยู่กับฮ่องเต้







ฮองเฮาให้แปลกใจเล็กน้อยแต่ก็อนุญาตให้เจ่ียงเจาอี๋ เข้ามาได้ ผู้มาเยือนหลุบ
สายตาลงมององค์รัชทายาทท่ีนอนอยู่บนเตียง รา่งกายอีกฝ่ายยังคงซดีขาว รมิฝีปาก
เขียวคล้ำจากการเสยีโลหิตจำนวนมาก นางได้แต่ตีสหีน้าเศร้าสลด กุมมือฮองเฮาไว้ใน
สองมือตนแล้วเอ่ยเสยีงเบา “ฮองเฮาเพคะ องค์รัชทายาทเป็นผู้มากบารมีฟ้าดินย่อม
ต้องคุ้มครอง องค์รัชทายาทจะต้องปลอดภัยเพคะ ฮองเฮาอย่าได้ทรงเป็นกังวลไป
โปรดถนอมพระวรกายด้วย หลายวันมานี้หม่อมฉันก็เข้าหอพระเพ่ือสวดมนต์ขอพร
อธิษฐานต่อปวงเทพให้ชว่ยเหลือองค์รัชทายาทอยู่ตลอด หวังแต่ให้มีพระอาการดีขึ้น
ราชสำนักต้าจ่ินของเราจะขาดองค์รัชทายาทไปไม่ได้...”

สหีน้าจรงิใจและวาจาเป็นห่วงเป็นใยของเจ่ียงเจาอี๋ทำให้ฮองเฮามองนางด้วย
สายตาเป็นมิตรขึ้น “เจ้ามีเจตนาและความต้ังใจดีต่อข้าและองค์รัชทายาทเชน่นี้ ข้าขอ
ขอบใจ อนาคตของราชสำนักต้าจ่ินจะเป็นอย่างไรข้าไม่ใสใ่จ หวังเพียงให้บุตรชายข้า
ฟ้ืนขึ้นมาเป็นพอ ตำแหน่งรัชทายาทน้ัน ใครอยากจะได้ก็เอาไปเถิด” แม้ฮองเฮาจะเอ่ย
ปากราวกับปลงตก แต่ก็มิอาจกลบเกลื่อนน้ำเสยีงกราดเกรี้ยวของตนได้

เจ่ียงตานยิ้มตอบ “ฮองเฮาอย่าได้กล่าวเชน่นี้ องค์รัชทายาทต้องปลอดภัยเพคะ
และฝ่าบาทจะต้องจับตัวผู้บงการได้แน่นอน ถึงตอนน้ันฮองเฮาค่อยคิดบัญชแีค้นแทน
องค์รัชทายาทก็ยังไม่สาย”

ฮองเฮาเหมือนจะได้สติเพราะคำพูดเจ่ียงตาน “ใช ่ เจ้ากล่าวมามิผิด ข้าต้องแก้
แค้นแทนลูกแน่ ทุกคนท่ีทำร้ายบุตรชายข้า ข้าจะให้มันต้องชดใช้เป็นร้อยเท่าพันเท่า”
กล่าวจบก็สบตาเจ่ียงตาน “ได้ยินว่าวันน้ันเจ้าก็อยู่ในท่ีเกิดเหตุด้วย มองเห็นส ิง่ผิด
ปกติบ้างหรอืไม่?”

เจ่ียงตานเงียบไป จากน้ันก็ยกมือทาบอกเหมือนจะนึกบางอย่างขึ้นได้ นางรบี
หลบสายตาฮองเฮาอย่างมีพิรธุ เอ่ยปากเสยีงตะกุกตะกัก “ม… ไม่มีเพคะ”

ฮองเฮาขมวดค้ิวทันที ท่าทางเจ่ียงตานชวนให้สงสัยยิ่งนัก พระนางคว้ามือเจ่ียง
ตานเอ่ยถามเสยีงเข้ม “บอกข้ามาตามตรง ไม่ต้องกลัว ข้าจะปกป้องเจ้าเอง คนท่ี
ทำร้ายรัชทายาทมันเป็นใคร?”

เจ่ียงตานปล่อยให้อีกฝ่ายกุมมือ แสร้งทอดถอนใจเบาๆ “ฮองเฮาเพคะ อันท่ี



จรงิเรือ่งนี้หม่อมฉันไม่ควรเอ่ยปาก ทว่าต้ังแต่ท่ีเข้าวังมา ฮองเฮามีพระเมตตาต่อ
หม่อมฉันยิ่งนัก อีกท้ังองค์รัชทายาทก็เป็นคนมีน้ำใจต่อผู้ น้อย หากหม่อมฉันยังปิด
ปากเงียบจะนับว่าอกตัญญูได้... ฮองเฮาเพคะหม่อมฉันเห็นบางอย่างท่ีไม่ชอบมาพากลจ
รงิๆ แต่ท่ีเก็บงำเอาไว้ในใจตนเพราะความขลาดเขลา แต่วันนี้ เป็นตายร้ายดีอย่างไร
หม่อมฉันก็ไม่หวั่นเกรงอีกแล้ว หม่อมฉันจะเล่าความจรงิต่อฮองเฮาเพคะ” นางถอน
หายใจเฮือกใหญ่ “คนท่ีอยู่เบ้ืองหลังการทำร้ายองค์รัชทายาท คือคนท่ีแม้แต่ฝ่าบาทยัง
ต้องยอมให้เขาถึงสามสว่น เป็นผู้ ท่ีทุกคนในราชสำนักต้าจ่ินล้วนเกรงกลัว เป็นผู้ ท่ีมี
กำลังทหารถึงสามแสนนาย...”

“นี่เจ้า...หมายถึง...?”
“ท่านอ๋องจ่ินอิงเซยีวเสาเพคะ”
อ๋องจ่ินอิงเซยีวเสา! สหีน้าของฮองเฮาพลันเปลี่ยนไปทันที ช ือ่อ๋องจ่ินอิงน้ัน

นางรู้กิตติศัพท์ของเขาดี ต้ังแต่ท่ีนางเข้าวังมาจนถึงวันท่ีข ึ้นเป็นฮองเฮา ช ือ่ของอ๋องจ่ิน
อิงเซยีวเสามีอิทธิพลต่อความผันผวนในราชสำนักมาโดยตลอด แต่เดิมนางเคยสงสัย
ว่าเพราะเหตุใดฮ่องเต้ถึงไว้ชวีิตเซยีวเสาซ ึง่เป็นบุตรขุนนางกบฏ รวมท้ังยังไว้ใจใช้งาน
เขาในเรือ่งสำคัญอีกด้วย

ฮองเฮาอยู่ข้างกายฮ่องเต้มาช้านาน พระนางย่อมรู้ดีว่าต้องมีเรือ่งลับบางอย่าง
แอบแฝงอยู่ ทว่าพระนางฉลาดพอท่ีจะไม่เอ่ยปากถามให้มากความ มาบัดนี้ เม่ือได้ยิน
ว่าจวนอ๋องจ่ินอิงเป็นศัตรตัูวฉกาจขององค์รัชทายาท พระนางก็ถึงกับตะลึงด้วยคาดไม่
ถึงจรงิๆ

พระนางไม่เคยมีปัญหากับคนของจวนอ๋องจ่ินอิง อีกท้ังเซยีวเสาเองก็เป็น
ขุนนางท่ีวางตัวเป็นกลางในราชสำนักมาโดยตลอด เขาไม่เคยฝักใฝ่ฝ่ายใด ขณะท่ี
เหล่าข ุนนางใหญ่ตระกูลอื่นพากันเลือกสวามิภักด์ิต่อเหล่าองค์ชาย ทว่ามีเพียงเซยีวเสา
ท่ียืนหยัดอยู่ข้างองค์รัชทายาทไม่เคยแปรผัน

ฮองเฮาขมวดค้ิวสงสัย “จะเป็นเขาไปได้อย่างไร?”
“ตอนแรกหม่อมฉันก็คิดเชน่น้ันเพคะ แต่ว่า...” เจ่ียงตานทำท่าจะพูดแต่ก็เงียบ

เสยีงลง



ฮองเฮาเห็นท่าทีของนางจึงถามซ้ำ “แต่ว่าอันใดเล่า เจ้ามีเรือ่งใดจะพูดก็พูดออก
มาเถิดอย่าได้หวาดกลัว แม้ข้าจะเป็นเพียงสตรแีต่ก็ใชว่่าจะไร้ซ ึง่บารมีจนปล่อยให้ใคร
ยื่นมือมารังแกได้โดยง่าย”

ฮองเฮาอาจสามารถวางเฉยดูดาย ปล่อยให้สตรนัีบพันในฝ่ายในชว่งชงิความ
โปรดปรานจากสามีของตนได้โดยไม่ก้าวก่าย แต่พระนางไม่อาจทนดูบุตรชายเพียงคน
เดียวถูกหมายชวีิตได้ หากสามารถหาตัวผู้บงการเบ้ืองหลังได้จรงิ พระนางจะส ู้สดุกำลัง
เพ่ือแก้แค้นแทนบุตรของตน

“ท่านอ๋องจ่ินอิงอาจไม่ได้ลงมือเองหรอกเพคะ แต่หม่อมฉันรู้มาว่า จ่ินอิงอ๋อง
เฟย...นางมีความสัมพันธ์อันดีกับองค์ชายสบิสามยิ่งนัก” เจ่ียงตานค่อยๆ เผยความนัย
ของตนออกมา

“หงอาน?”
เจ่ียงตานแสร้งทำเป็นทอดถอนใจ “จะว่าไปแล้วจ่ินอิงอ๋องเฟยก็เป็นพ่ีสาวคนโต

ของหม่อมฉัน ท่ีจรงิหม่อมฉันก็ควรเก็บงำเรือ่งนี้ไม่ควรแพรง่พรายออกมา ทว่าพ่ีใหญ่
มีพ้ืนนิสัยโหดร้ายยิ่งนัก ท่ีจวนเจ่ียงมีจุดจบดังเชน่ทุกวันนี้ ล้วนมาจากน้ำมือของนาง
เบ้ืองหน้าน้ันพ่ีใหญ่เป็นสตรท่ีีมากด้วยความรู้ รปูโฉมงดงามปานล่มเมือง ใครเลยจะรู้
ว่าเบ้ืองหลังนางอำมหิตเพียงไร ครอบครัวของหม่อมฉันค่อยๆ ล้มหายตายจากไปทีละ
คน หม่อมฉันเอง...หากมิใชเ่พราะเข้าวังมาถวายตัวก็คงไม่แคล้วต้องกลายเป็นผีไปแล้ว
หม่อมฉันจึงไม่กล้าเอ่ยปากบอกฮองเฮาก็ด้วยหวาดกลัวยิ่งนักเพคะ...”

“เจ้าอย่ามาอ้อมค้อมกับข้าเลย จงพูดออกมาตามตรง”
เจ่ียงตานได้ทีรบีพูด “วันน้ันท่ีข้างกระโจมใหญ่ หม่อมฉันเห็นองค์ชายสบิสาม

กำลังสนทนากับจ่ินอิงอ๋องเฟย ตอนท่ีหม่อมฉันเดินผ่านก็บังเอิญได้ยินคำว่า... ศร…
ป่าทึบ... คร้ันหม่อมฉันเดินเข้าไปใกล้ พวกเขาก็หยุดคุยกัน ตอนน้ันหม่อมฉันไม่ได้
ใสใ่จ แต่ตอนนี้ เม่ือมาคิดทบทวนแล้วก็รู้สกึว่าน่าสงสัย คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุ
ลอบปลงพระชนม์องค์รัชทายาทก็เป็นได้” เจ่ียงตานลอบมองสหีน้าฮองเฮาคร้ังหนึ่ง
แล้วกล่าวต่อ “วันน้ันทุกคนแยกย้ายกันไปล่าสัตว์ แต่ตอนเช้าองค์ชายสบิสามกลับมา
พร้อมกับคณะของจวนอ๋องจ่ินอิง หม่อมฉันได้ยินว่าพวกเขาหายไปด้วยกันท้ังคืนเพคะ



ถ้าฮองเฮาไม่เช ือ่จะทรงเรยีกทหารท่ีไปรว่มงานคร้ังนี้มาถามเพ่ือยืนยันคำพูดหม่อมฉันก็
ได้ จะได้ทราบว่าหม่อมฉันพูดเรือ่งจรงิหรอืไม่”

ฮองเฮารับฟังคำพูดเจ่ียงตานจนจบแล้วจึงเอ่ยถาม “ดังน้ันเจ้าจึงคิดว่าเหตุการณ์
คร้ังนี้ เป็นฝีมือขององค์ชายสบิสามรว่มกับคนของจวนอ๋องจ่ินอิง?”

“หม่อมฉันไม่กล้า...” เจ่ียงตานก้มหน้าลงท่าทางลนลาน “ท่านอ๋องจ่ินอิงเซยีว
เสาเป็นบุรษุผู้ มีอำนาจล้นฟ้า แม้แต่ฮ่องเต้ยังต้องทรงเกรงใจเขา หากเขาลงมือทำร้าย
องค์รัชทายาทก็คงไม่ก่อประโยชน์อันใด ตรงกันข้าม... จ่ินอิงอ๋องเฟยกับองค์ชายสบิ
สามน้ันมีสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันดุจแขนขา หากนางคิดจะชว่ยองค์ชายสบิสามให้ได้เป็น
ท่ีโปรดปราน การกำจัดองค์รัชทายาทก็ย่อมเป็นส ิง่แรกท่ีนางต้องทำ”

ฮองเฮาก้มหน้าลงครุน่คิดนานครูห่นึ่ง “ท่ีเจ้ากล่าวมาท้ังหมดน้ัน เป็นความจรงิ
ร?ึ”

น้ำเสยีงเจ่ียงตานเต็มไปด้วยความจงรักภักดีหนักแน่น “หม่อมฉันพูดความจรงิ
ทุกคำเพคะ ถึงแม้ผู้ ท่ีลงมือจะเป็นพ่ีสาวหม่อมฉัน...แต่หม่อมฉันก็ไม่อาจนิ่งเฉยเพราะ
จะกลายเป็นปกป้องคนผิดได้ องค์รัชทายาทคือความหวังของแผ่นดินต้าจ่ิน แต่กลับ
ถูกลอบทำร้ายอย่างโหดเห้ียม ดังน้ันเราต้องจับตัวคนทำผิดมาลงโทษให้ได้เพคะ”

ฮองเฮาใช้สายตาคมเฉียบมองประเมินเจ่ียงตานรอบหนึ่ง
ใจของเจ่ียงตานแทบจะหยุดเต้น เริม่รู้สกึใจเสยีเล็กน้อยท่ีตนเองใจร้อนด่วนชงิ

ลงมือเรว็เกินไป ส ิง่นี้อาจจะทำให้อีกฝ่ายสงสัย นางควรจะใช้วิธีท่ีนุ่มนวลกว่านี้สัก
หน่อย

แต่แล้วฮองเฮาก็เอ่ยขึ้น “ลำบากเจ้าแล้ว” น้ำเสยีงพระนางเหนื่อยล้านัก “เจ้า
ยอมเล่าเรือ่งเหล่านี้ออกมานับว่ากล้าหาญมาก ข้าขอบใจจรงิๆ”

เจ่ียงตานลอบถอนหายใจเบาๆ “ฮองเฮามิได้ตำหนิท่ีหม่อมฉันพูดมาก
หม่อมฉันก็รู้สกึยินดียิ่งแล้ว”

“ข้าขอบใจเจ้านัก” ฮองเฮาโบกมือไล่ “แต่...ข้าอยากจะอยู่คนเดียวสักครู ่ เจ่ียง
เจาอี๋กลับก่อนเถิด อีกสักพักหมอหลวงก็จะมาตรวจ ข้าไม่สะดวกรับแขก”



เจ่ียงตานรบีถวายคำนับแล้วล่าถอยจากไป
ลับหลังเจ่ียงตาน นางกำนัลคนสนิทท่ียืนอยู่ด้านหลังฮองเฮามาโดยตลอดก็เอ่ย

ปากถามอย่างลังเลว่า “ฮองเฮาทรงเช ือ่คำพูดของเจ่ียงเจาอี๋หรอืเพคะ?”
ฮองเฮาสหีน้าเปลี่ยน แววตาเศร้าโศกส ิ้นไร้หนทางเชน่เม่ือครูห่ายส ิ้น น้ำเสยีงท่ี

เอ่ยเหยียดหยามแขกท่ีเพ่ิงลาจากยิ่งนัก “นังเด็กอวดดีอวดฉลาดท่ีมาสอนปลาให้ว่าย
น้ำผู้ น้ันน่ะร ึ ไร้สาระส ิ้นดี หากนางนึกว่าข้าจะสัน่คลอนเพราะน้ำลายไม่กี่หยด นางก็
โง่เขลาเต็มทีแล้ว” ฮองเฮาหัวเราะเบาๆ ออกมาพร้อมกับยกชาขึ้นจิบ “คิดจะยืมมือข้า
ต่อกรอ๋องจ่ินอิง ใจกล้าไม่เบา!”

“เชน่นี้แล้วฮองเฮาทรงคิดจะ....?”
“เห็นทีเรือ่งนี้ ต้องมีเบ้ืองลึกเบ้ืองหลัง...” ฮองเฮาหัวเราะออกมาด้วยน้ำเสยีง

เย็นชา ป่ินหยกลายหงส์เก้าหางสา่ยไปมาเบาๆ “อาจจะเป็นเรือ่งของเสอืสองตัวท่ีกำลัง
แย่งช ิ้นเนื้อกันอยู่ แต่ลูกชายข้าเดินผ่านมาพอดี เขาจึงโชคร้าย... ข้าม่ันใจว่าองค์
รัชทายาทถูกวางให้เป็นเหยื่อในกระดานของใครบางคนอยู่เป็นแน่” ฮองเฮามองดูบุตร
สดุท่ีรักท่ีนอนนิ่งอยู่บนเตียง กัดฟันแน่นด้วยความแค้น “คนผู้ น้ันข้าต้องรู้ให้ได้ว่ามัน
เป็นใคร หากรู้แล้ว... ข้าจะสับมันออกเป็นหม่ืนช ิ้น!”

ฮอ่งเต้กวาดฎีกาเบ้ืองหน้าจนกระจัดกระจาย “พวกสวะ! ไม่ได้เรือ่งเลยสัก
คน”

ขุนนางใหญ่น้อยรบีคุกเข ่าลงวอนขอชวีิต
ฮ่องเต้จ้องมองเหล่าข ุนนางด้วยสายตาเกรี้ยวกราด “เรือ่งนี้หากสรปุผลไม่ได้

ภายในสามวัน เจ้าก็อย่าหวังจะได้มีชวีิตอยู่ต่อไปอีกเลย ไสหัวออกไป!!”
เจ้ากรมอาญาเหงื่อซมึเต็มหน้าผาก รบีรดุถอยออกไป
เวลานี้ ... ผ่านมาหลายวันแล้ว เจ้ากรมอาญาท่ีดูแลคดีองค์รัชทายาทยังไม่

สามารถลากตัวคนผิดมาลงโทษได้ ฮ่องเต้รู้สกึถึงโทสะท่ีแผ่ซา่นขึ้นมาจนเจ็บ
หน้าอก...เขาอายุมากขึ้นทุกวันแล้ว รา่งกายก็ไม่แข็งแรงดังเดิม ไม่ช ้าก็เรว็จะต้องถึงวัน
ท่ีสละราชสมบัติ



ทว่า… องค์รัชทายาทยามนี้กลับเป็นตายร้ายดีไม่แน่ช ัด
เหล่าองค์ชายเองก็แย่งชงิอำนาจกันอย่างออกนอกหน้า ไม่มีใครไว้ใจได้สักคน

พอคิดถึงตรงนี้ ใบหน้าของอดีตองค์รัชทายาทหงซกี็ค่อยๆ เด่นชัดขึ้นมาในใจ ฮ่องเต้
ทอดถอนใจอย่างหนัก

เสด็จพ่ีหงซ.ี.. ข้าเหนื่อยมากเหลือเกิน
อยากวางมือจากหน้าท่ีท่ีเคยรับปากไว้ และคืนบัลลังก์ให้แก่เจ้าของท่ีแท้จรงิ

เหลือเกิน
หลายปีท่ีผ่านมา ตำแหน่งฮ่องเต้เป็นเพียงแค่หมวกใบหนึ่งท่ีเขามีสทิธิ์ สวมเพียง

ชัว่คราว แท้จรงิแล้วอดีตองค์ชายสามอย่างเขาเป็นได้อย่างมากก็แค่ผู้สำเรจ็ราชการแทน
เท่าน้ัน...

แต่ไหนแต่ไรมาทุกรัชสมัย กลุ่มองครักษ์กระดูกเหล็กท่ีเปรยีบเสมือนฐานรอง
บัลลังก์มังกรก็คือกลุ่มองครักษ์จ่ินอีเว่ย ไม่ว่าจะเกิดกลียุคใดๆ ขึ้น องครักษ์จ่ินอีเว่ย
จะมีหน้าท่ีหลักหนึ่งเดียวเท่าน้ันก็คือ ปกป้องสายเลือดของโอรสสวรรค์ท่ีแท้จรงิให้อยู่
รอดปลอดภัย

การท่ีอำนาจควบคุมกลุ่มองครักษ์จ่ินอีเว่ยไม่ข ึ้นตรงต่อเขา
การท่ีเขาไม่มีป้ายกิเลนทอง--ป้ายของผู้ มีอำนาจสงูสดุเหนือองครักษ์จ่ินอีเว่ย
มิใชเ่พราะว่า... เขายกองครักษ์กลุ่มนี้ให้จวนอ๋องจ่ินอิงดูแลตามท่ีใครๆ เข้าใจ
แต่เป็นเพราะว่า... เพราะว่า
ผู้ ท่ีมีสทิธิ์ สบืทอดตำแหน่งโอรสสวรรค์ท่ีแท้จรงิไม่ใชเ่ขา แต่เป็นเจ้าของจวนอ๋อง

จ่ินอิงคนปัจจุบันต่างหากเล่า!
เจี่ยงหรว่นเข้าวังไปพบไทเฮาอ้ีเต๋อ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บขององค์

รัชทายาท
ท้ังคู่สนทนากันอยู่พักใหญ่ก่อนท่ีหญิงสาวจะทูลลา หยางมามาเดินตามมาสง่

หลังจากเห็นว่าโดยรอบไม่มีใครหยางมามาก็กดเสยีงลงตำและกล่าวว่า “หลายวันมานี้



สภาพจิตใจของไทเฮาไม่ส ู้ดีเลยเพคะ”
“ไทเฮาทรงเป็นกังวลเกี่ยวกับเรือ่งขององค์รัชทายาทมาก” เจ่ียงหรว่นมองไปทาง

ประตูวังรอบหนึ่งก่อนจะกล่าวเสรมิ “ต้องรบกวนให้หยางมามาดูแลพระพลานามัยของ
ไทเฮาด้วย สว่นเรือ่งขององค์รัชทายาทน้ัน หากวันใดน้ำลดตอก็จะผุดขึ้นมาอวด
สายตาผู้คนเอง”

หยางมามาสา่ยหน้า สหีน้าดูลำบากใจยิ่งนัก “มีเรือ่งหนึ่งท่ีองค์หญิงยังไม่ทรง
ทราบ หลายวันมานี้ไทเฮาทรงผิดปกติยิ่งนัก หลังจากเกิดเรือ่งข ึ้นกับองค์รัชทายาทแล้ว
ไทเฮาก็เก็บพระองค์เงียบอยู่คนเดียว บางคร้ังก็หยิบกระบ่ีเล่มหนึ่งออกมาทอดพระ
เนตรอยู่เป็นนาน เม่ือคืนยังทรงนำแผนท่ีของแคว้นหนานเจียงออกมากางอีกด้วย
หม่อมฉันสงสัยว่าเรือ่งนี้จะต้องเกี่ยวกับแคว้นหนานเจียงเป็นแน่ หากองค์หญิงพอจะ
ชว่ยได้ หม่อมฉันก็อยากทูลขอร้องให้องค์หญิงแจ้งเรือ่งนี้ ต่อท่านอ๋องเซยีวสักหน่อย”

เจ่ียงหรว่นขมวดค้ิว “เกี่ยวอันใดกับท่านอ๋อง?”
หยางมามาสา่ยหน้า “หม่อมฉันรับใช้ใกล้ชดิไทเฮาอี้ เต๋อมาหลายปี รู้สกึว่าหลาย

วันมานี้ไทเฮาดูแปลกยิ่งนัก เรือ่งท่ีไทเฮาเหม่อมองแผนท่ีของหนานเจียงนี้ หม่อมฉันมิ
อาจเล่าให้ใครฟังได้ ทุกชวีิตในวังหลวงต่างแบ่งฝักแบ่งฝ่ายด้วยกันท้ังน้ัน คงมีแต่ท่าน
อ๋องจ่ินอิงเซยีวเสาเพียงผู้ เดียวท่ีเป็นกลางท่ีสดุ”

“ได้…ข้ารับปาก หยางมามาวางใจได้ ข้าจะบอกเรือ่งนี้แก่ท่านอ๋องเอง”
หยางมามามองเจ่ียงหรว่นอย่างต้ืนตัน “ขอบพระทัยองค์หญิง”
เจ่ียงหรว่นยิ้มตอบแล้วจากไป
หลังจากแยกกับหยางมามาแล้ว เจ่ียงหรว่นก็เดินตรงไปยังอารามหลวง การท่ี

องค์รัชทายาทบาดเจ็บหนักเชน่นี้ เหล่าข ุนนางน้อยใหญ่จะมาจุดธูปเพ่ืออธิษฐานให้องค์
รัชทายาทหายดีย่อมมิใชเ่รือ่งแปลก

เจ่ียงหรว่นเพ่ิงจะเดินมาถึง ก็พบกับรา่งท่ีคุ้นเคยเดินสวนออกมาพอดี นางชะงัก
เท้าไปชัว่ครูก่่อนเร้นกายหลบ

เจ่ียงตานนี่นา... นางมาท่ีนี่ทำไม?



เจ่ียงหรว่นมองตามรา่งโปรง่บางของเจ่ียงตานท่ีค่อยๆ หายลับเข้าไปในอาราม
ด้วยสายตาครุน่คิด

พอลับรา่งของเจ่ียงตาน เจ่ียงหรว่นจึงค่อยเดินเข้าไปด้านใน พบไต้ซอืจ้ือเจวี๋ย
นั่งอยู่กลางอารามหลวง มือหนึ่งถือลูกประคำวงใหญ่อีกมือหนึ่งวางแนบตัก ดวงตาท้ัง
สองปิดสนิท ลมหายใจหนักแน่นเข้าออกอย่างสงบ หากผู้ ท่ีไม่รู้ต้ืนลึกหนาบางเกี่ยวกับ
ไต้ซอืผู้นี้มาก่อนคงจะต้องเลื่อมใส นึกไปว่าเขาเป็นสมณะเพศผู้ เป่ียมเมตตาท่ีเกิดมา
เพ่ือปลดปล่อยสรรพชวีิตจากความทุกข์ทรมาน

เจ่ียงหรว่นยืนนิ่งอยู่เบ้ืองหน้าไต้ซอื ยิ้มน้อยๆ พลางทักทาย “ไต้ซอื ไม่เจอกัน
นาน”

จ้ือเจวี๋ยลืมตาขึ้นโดยพลัน เม่ือเห็นว่าเป็นเจ่ียงหรว่น เขาก็ไม่จำเป็นต้องแสร้ง
ทำตัวบรรลุนิพพานอีกต่อไป จ้ือเจวี๋ยทำความเคารพนางอย่างนอบน้อม “จ่ินอิงอ๋อง
เฟย”

“ข้ามาเพ่ือจะอธิษฐานให้แก่องค์รัชทายาท แล้วก็มาสนทนาธรรมกับไต้ซอืเท่าน้ัน
อย่าได้ต่ืนเต้นไป” เจ่ียงหรว่นนั่งลงบนเก้าอี้ ด้านข้าง ยื่นมือมารนิน้ำชาให้ตนเองพลาง
กล่าว “ชว่งนี้ มีแต่คนมาอธิษฐานกันท้ังน้ัน เม่ือครูข้่าเห็นเจ่ียงเจาอี๋ เพ่ิงเดินสวนออก
มา”

ไต้ซอืจ้ือเจวี๋ยครุน่คิดอยู่ครูห่นึ่งจึงกล่าว “เจ่ียงเจาอี๋มาบ่อยจรงิๆ เสยีด้วย ชว่ง
นี้นางมาแทบทุกวัน องค์ชายห้าเองก็มาบ่อยเชน่กัน ทุกคร้ังท่ีมาท้ังสองมักชวนกันไป
สนทนาธรรมต่อในกุฏิ ชา่งเป็น ‘สองคน’ ท่ีเครง่ในพระศาสนายิ่ง”

แม้จ้ือเจวี๋ยจะมิได้พูดชัดแจ้ง แต่ความนัยจากคำพูดน้ันก็มิได้ปกปิดในส ิง่ท่ีเจ่ียง
หรว่นอยากรู้

เจ่ียงหรว่นยิ้มน้อยๆ นับแต่โบราณกาล...เรือ่งเล่าของฝ่ายในมีแต่เรือ่งอื้อฉาว
เรือ่งช ู้รักของเหล่าพระสนมและองค์ชายน้ันเล่าขานกันสบิปีก็ไม่จบ ไม่ใชเ่รือ่งท่ีน่า
แปลกใจอันใด ท่ีแปลกกว่าคือ... คนชา่งสังเกตและระมัดระวังตัวอย่างเจ่ียงตาน
ต่างหาก เหตุใดนางจึงกล้าสานสัมพันธ์กับเซวียนหัวในท่ีแจ้งเชน่นี้







เชยีวร ึดี! ข้าเองก็อยากดูเสยีหน่อยว่าตอนท้ายงิ้วฉากนี้จะจบลงเชน่ไร”
“ไทเฮาทรงหมายความว่า...”
ไทเฮาอี้ เต๋อตวัดสายตาคมกล้ามองออกไปนอกหน้าต่าง “คนอย่างเซยีวเสาใชว่่า

จะยืนให้กล่าวหาได้โดยง่าย กลัวแต่ว่าอีกฝ่ายยังไม่ทันได้พูดจาป้ายสกี็จะถูกเขาตัดหัว
โยนลงแม่น้ำไปเสยีก่อน...หึ หมดโอกาสได้อ้าปากอีกเลย”

เบ้ืองหน้าหลิวหม่ินคือหนังสอืท่ีต้องสอน
ทว่าเขากลับเหม่อลอย ทำราวกับกำลังครุน่คิดถึงเรือ่งอื่นท่ีสำคัญกว่าการเรยีน

การสอนตรงหน้า เซวียนเพ่ยเห็นเป็นเชน่น้ันจึงได้แต่สา่ยหน้า “ท่านราชครหูลิว ท่าน
อ่านหนังสอืกลับหัวอีกแล้ว”

หลิวหม่ินคืนสติ รบีขอโทษตะกุกตะกัก “กระหม่อมผิดไปแล้ว ขอองค์ชายโปรด
ลงโทษ”

เซวียนเพ่ยถอนหายใจเบาๆ หยิบถ้วยชาเบ้ืองหน้ามาจิบด้วยท่าทางอ่อนใจ
“ทำไมกัน หรอืท่านเป็นกังวลแทนจ่ินอิงอ๋องเฟย?”

หลิวหม่ินรู้สกึเก้อเข ินท่ีถูกอีกฝ่ายซ ึง่เยาว์วัยกว่ามากคาดเดาได้ถึงความรู้สกึของ
ตน เขาสบตากับเซวียนเพ่ย “องค์ชายไม่ทรงกังวลว่าเรือ่งนี้จะโยงมาถึงองค์ชายบ้าง
หรอื?”

“คนผิวขาวโดนสาดโคลนอย่างไรก็ขาว คนผิวดำให้ขัดถูอย่างไรก็ดำ” เซวี
ยนเพ่ยเผยรอยยิ้มมุมปาก “นี่คือส ิง่ท่ีท่านราชครเูคยสอนสัง่ข้ามิใชห่รอื ท่านเคยกล่าว
ไว้ว่าอย่ายอมให้ส ิง่ภายนอกมารบกวนจิตใจและมีพลังเหนือกว่าสติของเรา แล้วเหตุใด
ยามนี้ ท่านจึงลืมเลือนคำสอนของตนเองไปได้” เซวียนเพ่ยหยิบท่ีทับกระดาษหยกขาว
ขึ้นมาเล่นในมือ “ข้าเช ือ่มาโดยตลอดว่า เหนือศรีษะเราขึ้นไปมีเซยีนสถิตอยู่ กฎแห่ง
กรรมย่อมทำงานของมันเอง”

หลิวหม่ินรู้สกึคล้ายกับเซวียนเพ่ยต้ังใจบอกใบ้บางอย่างแก่ตน แต่ก็คิดไม่ออก
ว่าคือเรือ่งใด

ควันธปูคละคลุ้ งไปท่ัวอารามหลวง



จ้ือเจวี๋ยอยู่ในชดุจีวรสแีดงตัดเหลือง เขากำลังกำชับให้เณรน้อยท้ังหลายปัด
กวาดเชด็ถูพระพุทธรปู สว่นตนเองทำหน้าท่ีปัดกวาดกุฏิทุกหลัง

เขาเป็นไต้ซอืท่ีโด่งดังแห่งแว่นแคว้น และเป็นท่ีโปรดปรานของฮ่องเต้ แต่กลับ
ทำงานเชน่นี้รว่มกับเณรน้อย ทำให้ผู้ ท่ีได้พบเห็นต่างกล่าวเป็นเสยีงเดียวกันว่า แคว้น
ต้าจ่ินนับว่ามีบุญ มียอดสมณะผู้ทรงธรรมเชน่นี้มาเกิด ต่างพากันทักทายปราศรัยกับจ้ือ
เจวี๋ยเป็นอย่างดี

จ้ือเจวี๋ยเดินผ่านกุฏิเล็กด้านหลังอารามหลวง ทุกกุฏิเงียบสงบ มีเสยีงเคาะ
กระดองเต่าดังแว่วมากับสายลมบ้างเป็นบางคร้ัง กลิ่นไม้จันทน์อ่อนๆ ซ ึง่เป็นกลิ่นของ
ธูปเทียนบนแท่นพิธีลอยตลบอบอวล ชวนให้ใจสงบตามไปด้วย

จ้ือเจวี๋ยเดินไปยังกุฏิหลังสดุท้าย เม่ือไปถึงเขาก็จัดการย้ายตำแหน่งกระถาง
ดอกไม้บนหน้าต่างเอาไปไว้ตรงมุมห้อง จากน้ันก็ก้มหน้าลงมองแท่นพิธีท่ีมีไม้จันทน์วาง
อยู่ เขาโบกแขนเส ื้อเบาๆ ไม่นานก็ช ักมือกลับ กุมลูกประคำแล้วค่อยๆ ถอยออกจาก
กุฏิโดยไม่มีผู้ใดรู้เห็น

ออกจากกุฏิ...ไต้ซอืจ้ือเจวี๋ยก็พบคนผู้หนึ่งยืนอยู่กลางอารามหลวง บุรษุผู้ น้ัน
สวมเส ื้อแพรตัดเย็บอย่างดีฝีเข ็มประณีต...เขาก็คือองค์ชายห้านั่นเอง

เซวียนหัวน้ันแต่เดิมก็ไม่เคยเช ือ่เรือ่งผีสางเทวดา แต่เพราะต้องการประจบ
ฮ่องเต้จึงจำต้องเสแสร้งแกล้งนอบน้อมต่อบุคคลท่ีฮ่องเต้เลื่อมใส ทว่าในใจกลับดูถูก
จ้ือเจวี๋ยยิ่งนัก

“อมิตาพุทธ องค์ชายเสด็จมาไหว้พระอีกแล้ว” จ้ือเจวี๋ยกล่าวทักเสยีงเป่ียม
เมตตา

“ตายจรงิ... องค์ชายห้า บังเอิญเหลือเกินเพคะ” เสยีงสตรผีู้หนึ่งดังมาจากทาง
ด้านหลังของท้ังคู่... เป็นเจ่ียงเจาอี๋ นั ่นเอง นางคงเพ่ิงมาถึงพอเห็นเซวียนหัวก็รบีร้อน
เดินเข้ามาสมทบพลางเอ่ยปากทักทายเสยีงหวาน “ทีแรกหม่อมฉันต้ังใจเพียงจะแวะจุด
ธูปอธิษฐานขอพรถวายแด่องค์รัชทายาท นึกไม่ถึงว่าจะเจอเข้ากับองค์ชายห้าอีกแล้ว...
จะว่าไปมาท่ีนี่ทีไรมักพบกับองค์ชายห้าเสมอเลยนะเพคะ นี่กระมังท่ีเขาเรยีกว่า.. มี
วาสนาต่อกัน”



จ้ือเจวี๋ยก้มหน้านิ่ง
วันนี้ เจ่ียงตานสวมอาภรณ์ตัวยาวสบีานเย็นปักลวดลายสบิสองเซยีน ยามเดิน

ปลายผ้าจะสะบัดพลิ้ว ยิ่งขับเน้นให้ทรวดทรงของหญิงสาวดูโปรง่บางมากขึ้น นาง
ประสานมือคำนับจ้ือเจวี๋ยด้วยกิรยิางดงามยิ่ง “ในเม่ือเจอองค์ชายแล้ว ข้าก็อยากจะ
เดินหมากต่อจากคราวท่ีแล้วให้จบกระดาน คงต้องรบกวนไต้ซอืขอใช้กุฏิท่านอีกสัก
หน”

“ยินดียิ่ง...” จ้ือเจวี๋ยคำนับตอบแล้วหันไปเรยีกเณรน้อยให้พาแขกสงูศักด์ิไปสง่
ยังกุฏิด้านในสดุ

ท้ังสองเข้ากุฏิแล้วก็ปิดประตูลั่นดาลแน่นหนา กุฏิแห่งนี้อยู่ไกลจากใจกลาง
อารามหลวงท่ีมีคนพลุกพล่านมากนัก ปกติจะว่างอยู่ทุกวัน เนื่องจากทุกคนท่ีมาไหว้
พระมักจะจุดธูปอธิษฐานเพียงเท่าน้ัน น้อยคนจะนึกอยากสนทนาธรรมในกุฏิต่อ

“เรยีกข้ามาเพราะเหตุใด?” เซวียนหัวรวบรา่งเจ่ียงตานเข้ามากอดอย่างอดใจไม่
ไหว

เจ่ียงตานเบ่ียงกายหลบอย่างมีช ั้นเชงิ และปัดมือเขาออก “อย่ารุม่รา่มสเิพคะ ท่ี
ข้าเรยีกองค์ชายมาก็เพราะจะปรกึษาเรือ่งท่ีค้างคาไว้ต้ังแต่คร้ังก่อน”

“เรือ่งใดกัน?” เซวียนหัวรู้สกึคันยิบๆ ในใจ เขาอดนึกถึงรสเสน่หาของเจ่ียง
ตานในคืนท่ีแล้วไม่ได้ สตรผีู้นี้ ท้ังงดงามและยั่วยวนชวนหลงใหล ท่วงท่ากลกามก็เกิน
หน้าเกินตาสตรใีด นับเป็นสตรท่ีีทุกบุรษุปรารถนาอยากจะเป็นเจ้าของ มิน่าเล่าเสด็จ
พ่อของเขาถึงได้โปรดปรานนางนัก

“ข้าต้องการปรกึษาเรือ่งจวนอ๋องจ่ินอิงน่ะส ิตอนนี้คนของข้าปล่อยข่าวลือไปท่ัว
วังแล้ว ว่าลูกศรท่ีทำร้ายองค์รัชทายาทเป็นของจวนอ๋องจ่ินอิงมิผิดแน่ ท่ีเหลือก็เป็น
งานของฝั่งองค์ชายบ้างแล้ว ขอเพียงองค์ชายลงแรงออกโรงช ี้นำเหล่าข ุนนางให้เห็น
ชอบด้วย รว่มกันถวายฎีกา เราก็จะสามารถพลิกฟ้าฟ้ืนแผ่นดินได้เลยทีเดียว ศักราช
หน้าย่อมเป็นชว่งเวลาขององค์ชายกับหม่อมฉันแล้ว ท้ังองค์ชายสบิสามและท่านอ๋อง
จ่ินอิงก็จะมิใชคู่่ต่อกรของเราอีกต่อไป”



เซวียนหัวหัวเราะลั่น “เรือ่งนี้ ข้าวาดแผนการไว้ในใจอยู่นานแล้ว เจ้าจะกังวลไป
ไย” เซวียนหัวแสร้งทำเป็นถอนหายใจยาว ไล้มือแตะปอยผมของนางขึ้นมาดมเล่น
“คนโบราณพูดไว้มิผิด ใจสตรคืีอท่ีสดุของพิษร้าย เจ่ียงเจาอี๋คงเกลียดพ่ีสาวคนโตเข้า
กระดูกดำเลยสนิะ ถึงกระเห้ียนกระหือรอือยากจะกำจัดนางถึงปานน้ัน”

ถูกมองทะลุถึงในใจเชน่นี้ เจ่ียงตานกลับมิได้โมโหหรอือับอาย นางกล่าวตอบ
พร้อมรอยยิ้ม “ใช…่ หม่อมฉันนี่แหละร้ายกาจท่ีสดุ องค์ชายทรงทราบเชน่นี้แล้วจะ
ท้ิงขว้างหม่อมฉันหรอืไม่เพคะ?”

นางท้ังยั่วเย้าและหวานหยาดเยิ้มไปท้ังตัว บุรษุใดจะตัดใจทอดท้ิงนางได้เล่า
เซวียนหัวกวาดตามองเจ่ียงตานต้ังแต่หัวจรดเท้า วันนี้นางต้ังใจแต่งกายอวด

โฉมกับเขาอย่างเต็มท่ี เส ื้อผ้าอาภรณ์ท่ีเลือกใช้ดูโปรง่บางท่ามกลางแสงเทียน เห็นแล้ว
เลือดหนุ่มพลุ่งพล่านไปท้ังกาย

ไม่รู้เพราะเหตุใดเซวียนหัวจึงรู้สกึว่ากลิ่นหอมจากแท่นบูชาในวันนี้ชา่งชวน
มึนเมายิ่งนัก

เจ่ียงตานก็เริม่ขยับเข้าหาเขา ความปรารถนาทางเนื้อหนังอยู่คู่กับปุถุชน เม่ือ
เคยเกิดขึ้นมาแล้วคร้ังหนึ่งก็ยากจะระงับ

เจ่ียงตานหลงใหลในอารมณ์รักอันดุดันราวกับฟ้าคะนองของเซวียนหัว หลัง
จากได้ลิ้มรสรักของชายหนุ่มมาคร้ังหนึ่งแล้ว การจะกลับไปนอนรอชายชราอย่างฮ่องเต้
ในห้องน้อยท่ีแสนจะอ้างว้างก็เป็นเรือ่งท่ียากจะทำได้

นางชอบความรู้สกึลักกินขโมยกินเชน่นี้ หากเป็นยามปกติ นางย่อมไม่กล้า ทว่า
ความเบ่ือหน่ายกับชวีิตในวังทำให้ใจนางเริม่เปลี่ยนแปลง

เจ่ียงตานรู้สกึวางใจในความสันโดษของกุฏิน้อยหลังอารามหลวง หลายวันท่ี
ผ่านมาฮ่องเต้ก็เอาแต่วุ่นวายกับคดีขององค์รัชทายาท ไม่มีเวลาจะมายุ่งกับบรรดาสนม
นางใน นางจึงไม่จำเป็นต้องวิตกกังวล ด้วยเหตุนี้หญิงสาวจึงกล้าเป็นฝ่ายนัดเซวียน
หัวเพ่ือออกมาสานไมตรต่ีอกันเป็นคร้ังแรก

กุฏิหลังน้อยเต็มไปด้วยไอราคะร้อนแรงล่องลอย



เจ่ียงตานเข้าใจความต้องการท่ีฉายชัดอยู่ในแววตาของเซวียนหัว
นางค่อยๆ ยื่นสองมือไปโอบรอบคอของชายหนุ่ม...แล้วร้ังลงมา
นอกอารามหลวงในยามนี้ มีบางส ิง่ท่ีไม่คาดคิดเกิดขึ้ น
จู่ๆ ฮ่องเต้และกลุ่มข ุนนางใหญ่พลันปรากฏกายขึ้นกลางอารามหลวงโดยไม่มี

การแจ้งล่วงหน้า มันจะเป็นไปได้อย่างไร...ในเม่ือก่อนหน้านี้ฮ่องเต้ติดพันภารกิจหลัก
ของบ้านเมือง อีกท้ังเรือ่งจับคนร้ายในคดีลอบทำร้ายองค์รัชทายาทก็ยังไม่คืบหน้า การ
ปรากฏกายของพระองค์สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนยิ่งนัก

เซยีวเสาและเจ่ียงหรว่นยืนอยู่มุมหนึ่งของอารามหลวง ไม่ไกลออกไปคือเซวียน
หลี มีหวังเหลียนเอ๋อเดินตามมาอย่างระมัดระวัง ทุกคนนิ่งเงียบ สหีน้าเครง่เครยีด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งฮ่องเต้ท่ีมีสหีน้าอึมครมึยิ่งนัก

ไต้ซอืจ้ือเจวี๋ยวางกระดองเต่าในมือลงแล้วเดินเข้ามาถวายคำนับ “อมิตาพุทธ
ฝ่าบาทเสด็จมานมัสการพระพุทธองค์หรอืพ่ะย่ะค่ะ”

ฮ่องเต้ผ่อนคลายสหีน้าลงเล็กน้อย “วันนี้ ข้าไม่ได้มาไหว้พระ ข้ามาหาเจ้าห้า
ได้ยินว่าวันๆ เขาเอาแต่ขลุกอยู่ท่ีอารามหลวงแห่งนี้ ... แล้วนี่เขาอยู่ท่ีใด... ทำไมจึงไม่
เห็น?”

“องค์ชายห้าเสด็จมาไหว้พระแล้วพบกับเจ่ียงเจาอี๋ โดยบังเอิญ ท้ังสองจึงพากันไป
สนทนาธรรมต่อในกุฏิด้านหลังพ่ะย่ะค่ะ” จ้ือเจวี๋ยตอบ

องค์ชายสนทนาธรรมกับพระสนมของฮ่องเต้ร?ึ
เพียงประโยคนี้หลุดออกมา ก็ทำเอาผู้คนหน้าเสยีไปโดยพลัน
เอาเถิด... อย่างไรเสยีท่ีแห่งนี้ก็เป็นพุทธสถาน เรือ่งอย่างว่าคงไม่เกิดขึ้นกระมัง

เหล่าข ุนนางคิดว่าตนเองคงคิดมากจนเกินไป
“พาข้าไปหาพวกเขา”
จ้ือเจวี๋ยก้มหน้ารับคำสัง่ สาวเท้าก้าวนำพากลุ่มคนเดินไปยังกุฏิหลังในสดุด้าน

หลังอารามหลวง เซวียนหลีก้าวตามร้ังท้าย เขาเดินเคียงข้างกับเจ่ียงหรว่นพอดีจึงกล่าว



ทักทาย “จ่ินอิงอ๋องเฟยชา่งเยี่ยมยุทธ์นัก แมงมุมดำตัวเล็กปราดเปรยีวเจ้ายังวางตาข่าย
ล่อจับจนได้”

“องค์ชายแปดกล่าวชมเกินไปแล้ว” เจ่ียงหรว่นเหยียดยิ้ม “หากมิใชเ่พราะท่าน
ชว่ยตัดใยแมงมุมท้ิง มันจะพลาดท่าตกลงพ้ืนมาให้ข้ากระทืบซ้ำได้อย่างไรเล่า”

เซยีวเสาท่ีเดินอยู่ด้านหลังยิ้มตามคำตอบโต้ของภรรยา เม่ือเห็นว่าเซวียนหลี
ขยับเข้าใกล้จนเกินพอดี เขาก็เบียดรา่งสงูใหญ่ของตนแทรกเข้ากลางระหว่างท้ังสอง
โอบแขนร้ังรา่งของเจ่ียงหรว่นเข้ามาประชดิตัวโดยไม่สนใจสายตาต่ืนตะลึงของเซวียน
หลี

เซวียนหลีเองได้แต่ขบกรามแน่น นึกขัดใจกับท่าทีกักขฬะไม่ไว้หน้าผู้ใดของ
เซยีวเสาแต่ก็ไม่อาจทำส ิง่ใดได้ เขาตัวเล็กกว่าอีกฝ่ายมาก หากนึกจะชนกลับตนก็คง
กระเด็นไม่เป็นท่า จึงทำได้เพียงก้าวเดินให้เรว็กว่าเดิม ไล่ตามฝีเท้าของกลุ่มข ุนนาง
ด้านหน้าไป

ขบวนท่ีนำโดยฮ่องเต้พากันตรงไปยังกุฏิหลังสดุท้าย เม่ือมาถึง เณรน้อยผู้นำ
ทางก็เคาะประตูกุฏิพลางสง่เสยีงเรยีก “โยมด้านในท้ังสองยังอยู่หรอืไม่ ได้โปรดเปิด
ประตูด้วย... ฮ่องเต้เสด็จ”

ไม่มีเสยีงตอบจากอีกฟากของประตู เณรน้อยหันมาบ่นอุบอิบกับจ้ือเจวี๋ย
“อาจารย์หลังนี้ มิผิดแน่”

ไม่มีเสยีงตอบจากเบ้ืองหลังประตู มีเพียงเสยีงคล้ายคนหอบหายใจดังลอดออก
มา หวังเหลียนเอ๋อใจเย็นวาบ นางเหลือบตามองสหีน้าฮ่องเต้ตามสัญชาตญาณหญิง

ฮ่องเต้เพลานี้ มีสหีน้าเข ียวคล้ำ เส้นเอ็นบนหน้าผากปูดโปนเห็นเป็นรอยนูน
ชัดเจน

มาถึงข้ันนี้แล้ว อย่างไรเสยีประตูบานนี้ก็ต้องเปิดออก มิส ู้นางชว่งชงิโอกาสทอง
นี้ไว้เสยีเลยเล่า หวังเหลียนเอ๋อเอ่ยปากพูดเสยีงอ่อน “หม่อมฉันว่าเจ่ียงเจาอี๋และองค์
ชายห้าคงกำลังด่ืมดำอยู่ในรสพระธรรม เราท้ังหมดไม่ควรทำให้พวกเขาตกใจ ค่อยๆ
เดินเข้าไปกันดีหรอืไม่เพคะ?” พูดจบก็ยื่นมือไปผลักประตู







เพียงแค่คิดเจ่ียงตานก็กลัวจนตัวสัน่เสยีแล้ว ลมหายใจขาดห้วง แทบจะเป็นลม
ล้มพับไปตรงน้ัน

ข้างฝ่ายเซวียนหัวยังจมด่ิงอยู่ในห้วงปรารถนา ความกระหายยังคงคุกรุน่ ยาม
เม่ือรา่งเปลือยเปล่าต้องลมหนาวท่ีพัดมาจากทางด้านนอกเขาถึงกับสะท้าน เซวียนหัว
ทำเสยีงจ๊ิจ๊ะออกมาอย่างขัดใจแล้วหันกลับไปมองประตูบ้าง เม่ือเห็นว่าผู้ ท่ีเปิดประตูอ้า
กว้างเป็นผู้ใดอารมณ์เรา่ร้อนพลันมลายส ิ้น พอได้ยินคำเรยีกของเจ่ียงตาน ใจเขา
เย็นวาบ สองตาเอาแต่จับจ้องกลุ่มคนท่ียืนตะลึงงันอยู่หน้าประตู ผู้มาเยือนล้วนมี
สหีน้าแตกต่างกันออกไป แต่ละคนมองพวกเขาราวกับมองสัตว์น่ารังเกียจ

ความละอาย สะพรงึกลัว หวาดหวั่น โกรธขึ้ง พรัง่พรเูข้าส ูส่มองของเซวียนหัว
อย่างพร้อมเพรยีง

องค์ชายห้าผู้ ท่ีเป็นใหญ่ได้ด้วยอาศัยเต๋อเฟยผู้ เป็นมารดามาโดยตลอด ยามท่ี
ต้องแก้ปัญหาด้วยตนเองถึงกับคิดส ิง่ใดไม่ออก ได้แต่นิ่งอึ้งอยู่กับท่ี สดุท้ายก็สง่เสยีง
เรยีกคนตรงหน้าด้วยความขลาดกลัว “ส…เสด็จพ่อ”

ชายผู้ เป็นท้ังสามีและบิดาไม่พูดไม่จา ก้าวเข้าไปถีบลูกชายเต็มแรงจนกระเด็นไม่
เป็นท่า “เจ้าลูกชัว่!” สายตาดุดันจ้องไปยังเจ่ียงตานท่ีนอนเปลือยตัวสัน่ระรกิแล้วออก
คำสัง่ด้วยความเกรี้ยวกราด “จับนังไร้ยางอายผู้นี้ไปมัดแล้วตีให้ตาย”

“ฝ่าบาท...ฝ่าบาท” เจ่ียงตานตกใจกลัวจนตัวสัน่ไปหมด เป็นนางเองท่ีประมาทไม่
รู้จักสะกดกล้ันอารมณ์ปรารถนา มิเชน่น้ันแล้วต่อให้ฮ่องเต้เสด็จมาจรงิๆ พวกเขาก็ยัง
แสร้งทำเป็นสนทนาธรรมได้เหมือนทุกคร้ัง ไม่มีทางท่ีจะถูกจับได้คาหนังคาเขาเชน่นี้

เพราะเหตุใดจู่ๆ วันนี้นางถึงหลุดการควบคุมไปได้เล่า
เจ่ียงตานนึกย้อนไปถึงกลิ่นหอมชวนมึนเมาท่ีตนได้รับทันทีท่ีก้าวเข้ามาในกุฏิ...

กลิ่นท่ียามนี้สลายหายไปหมดแล้ว
พลันน้ันเอง... นางก็มองเห็นเจ่ียงหรว่นท่ียืนสง่ยิ้มทักทายมาให้จากด้านหลัง

ของฮ่องเต้ นังพ่ีใหญ่คลี่ยิ้มงดงามท่ีมุมปากพร้อมกับขยิบตาซ้ายให้ด้วยท่าทีทรงเสน่ห์
เห็นดังน้ันเจ่ียงตานก็เข้าใจทุกอย่างทะลุปรโุปรง่ นางกรดีร้องเสยีงลั่น กางกรงเล็บพุ่ง



เข้าใสเ่จ่ียงหรว่นด้วยแรงอาฆาต “เจ้า… นังแพศยา เจ้าเล่นกลกลั่นแกล้งข้า”
เจ่ียงหรว่นพลิกเท้าเบ่ียงรา่งหลบ ทำให้เจ่ียงตานพลาดท่าล้มโครมลงกับพ้ืน นาง

รบีคลานเข้ามากอดเท้าฮ่องเต้อย่างทุลักทุเล “ฝ่าบาทเพคะ เป็นเพราะมีคนคิดไม่ซ ือ่
ใสไ่คล้รังแกหม่อมฉัน เป็นนางผู้ น้ัน... นางใสร้่ายเรานะเพคะ หม่อมฉันกับองค์ชายห้า
น้ันบรสิทุธิ์ ทุกประการ”

“เจ่ียงเจาอี๋ ” เซยีวเสากระดกลิ้นลากเสยีงยาว ฟังดูเห้ียมลึก “ภรรยาของข้าตัว
เล็กเพียงเท่านี้ จะมีแรงลากเจ้ามาเสยีบอยู่ตรงหว่างขาองค์ชายห้าได้อย่างไร?”

เงียบกรบิกันท้ังกุฏิ...ถ้อยคำของอ๋องจ่ินอิงเซยีวเสามิเพียงแต่ไม่ไว้หน้าผู้ใด ยัง
เป็นการประกาศศกึท้าทายต่อทุกผู้ ทุกนามท่ีกล้าบังอาจแตะต้องจ่ินอิงอ๋องเฟยอีกด้วย
ประโยคกักขฬะเชน่นี้ อย่าว่าแต่จะเอ่ยกับคนระดับองค์ชายกับพระสนมเลย ต่อให้เอ่ย
กับชาวบ้านร้านตลาดธรรมดาก็เป็นต้องหน้าร้อนไปตามๆ กัน

“เซยีวเสา เจ้าดูแคลนข้าร!ึ” เซวียนหัวอับอายจนกลายเป็นโกรธ
“หุบปาก!” ฮ่องเต้ตวาดเสยีงดังด้วยความโกรธจนแทบระงับไม่อยู่ ทำให้เซวียน

หัวไม่กล้าสง่เสยีงใดอีก
เจ่ียงตานมองรา่งของเซยีวเสาท่ีก้าวเข้ามาปกป้องภรรยาอย่างองอาจ ท่าทีฉาย

ชัดว่าไม่เกรงใจและไม่สนใจว่าตนอาจจะผิดใจกับองค์ชายห้า แววตาของเซยีวเสาน้ัน
แข็งกร้าวเด็ดเด่ียว ท่วงท่ายืนนิ่งดูหยิ่งผยองและแข็งแกรง่ดุจขุนเขา ทว่ายามทอดมอง
ภรรยากลับเต็มไปด้วยความอ่อนโยนยิ่ง

เจ่ียงตานรู้สกึว่าภาพเบ้ืองหน้าชา่งแทงตานัก
เจ่ียงหรว่นมีสามีหนุ่มมาคอยปกป้องรักใคร ่เอาใจใสแ่ละทะนุถนอม
เจ่ียงหรว่นมีดีกว่านางท่ีใดกัน
ยิ่งคิดเจ่ียงตานยิ่งรษิยา ได้แต่กัดฟันล้มฟุบลงแทบเท้าฮ่องเต้พลางร้องไห้

ครำครวญ “ไม่นะเพคะฝ่าบาท จ่ินอิงอ๋องเฟยใสร้่ายหม่อมฉัน นางต้องเป็นผู้วางยาเรา
สองคนเป็นแน่ หม่อมฉันกับองค์ชายห้าบรสิทุธิ์ นะเพคะ เราสองคนมักจะแวะมาเล่น
หมากกระดานและสนทนาธรรมกันท่ีนี่จ่ินอิงอ๋องเฟยรู้เข้าจึงวางแผนจัดฉากนี้ข ึ้นมา ฝ่า



บาทต้องเช ือ่หม่อมฉันนะเพคะ หม่อมฉันซ ือ่สัตย์ต่อฝ่าบาทมาโดยตลอด... ธูปนั่น ใช ่
แล้ว! นั่นต้องเป็นธูปราคะแน่” เจ่ียงตานหันไปมองจ้ือเจวี๋ยท่ียืนก้มหน้านิ่งเงียบ “เจ้า…
ไต้ซอืถ่อย เจ้าบังอาจรวมหัวกับจ่ินอิงอ๋องเฟยมาเล่นงานข้าเชยีวร ึ นางเสนอผล
ประโยชน์ใดให้เจ้ากัน?”

เจ่ียงหรว่นแทบจะกล้ันหัวเราะไว้ไม่อยู่ ฮ่องเต้อาจจะยอมรับฟังคำของเจ่ียงตาน
บ้าง ถ้าหากว่านางมิได้ร้องไห้ครำ่ครวญในสภาพเนื้อตัวเปล่าเปลือยล่อแหลมจนกล่าว
ได้ว่าแทบจะเปิดเผยทุกซอกมุมแก่ทุกสายตา ยามนี้ ทุกคนมีแต่จะคิดว่า... สนัุขจน
ตรอกตัวหนึ่งกำลังเป็นบ้าจึงไล่กัดผู้คนไม่เลือกหน้า

ต่อให้เจ่ียงตานหาหลักฐานแก้ต่างออกมาได้จรงิ แล้วอย่างไรเล่า?
พระสนมท่ีรา่งแปดเป้ือนโลกีย์ พระสนมท่ีรว่มหลับนอนกับองค์ชาย จะยัง

สามารถถวายงานให้ฮ่องเต้ต่อไปได้อีกหรอื?
พ่อกับลูกจะยอมใช้ผู้หญิงคนเดียวกันหรอื
ไม่ว่าเจ่ียงตานจะสามารถหาเหตุผลร้อยแปดพันประการมากล่าวอ้างอย่างไรก็ฟัง

ไม่ข ึ้นอีกต่อไป เพราะนับต้ังแต่ท่ีฮ่องเต้พบว่านางกำลังเสพสังวาสกับเซวียนหัว...ชวีิต
ของเจ่ียงตานก็ตกอยู่ในมือยมบาลแล้ว

เจ่ียงหรว่นพลันหลุบตาลง แล้วหยาดน้ำตาแวววาวสายหนึ่งก็ค่อยๆ ไหลกลิ้งลง
มาจากหางตาอย่างสวยงามท่ีสดุ หญิงสาวยกสองมือโอบกอดรา่งสัน่เทาของตนเอง
ดวงตาฉายประกายโศกสลดรันทดอย่างสดุแสน “เจ่ียงเจาอี๋กล่าวเชน่นี้ ข้าเศร้าใจ
ยิ่งนัก... เจ้าลืมไปแล้วหรอืว่าเจ้าเป็นน้องเล็กของข้า หากทำร้ายเจ้า แล้วข้าจะได้
ประโยชน์อันใดกัน”

เจ่ียงตานเห็นน้ำตาของอีกฝ่ายก็ถึงกับพูดไม่ออก
เซวียนหัวท่ีอยู่ข้างกายเจ่ียงตาน พอเห็นคนรอบกายสง่สายตาเวทนาให้กับน้ำตา

หยดน้ันของเจ่ียงหรว่นก็เข้าใจสถานการณ์โดยพลัน
ยามนี้ ... เขาจะยอมให้เจ่ียงหรว่นชนะไม่ได้โดยเด็ดขาด ไม่ว่านี่จะเป็นฝีมือของ

นางจรงิหรอืไม่ แต่การท่ีเจ่ียงตานกล้าเปิดประเด็นแล้วเขาก็ต้องสานต่อให้จบ



ส ู้รบปรบมือกับสตรตัีวเล็กๆ อย่างเจ่ียงหรว่น โยนความผิดไปให้นาง คงไม่ยาก
นักกระมัง

คิดแล้วเซวียนหัวจึงเอ่ยขึ้น “เสด็จพ่อ ข้ากับเจ่ียงเจาอี๋บรสิทุธิ์ จรงิๆ เรือ่งวันนี้
เป็นฝีมือของจ่ินอิงอ๋องเฟยแน่นอน นางต้องสมคบคิดกับเจ้าสบิสามมาปองร้ายข้าเป็น
แน่...เหมือนท่ีนางปองร้ายองค์รัชทายาท คนพวกนี้ ดุร้ายยิ่งกว่าสนัุขป่า เสด็จพ่ออย่าได้
ถูกพวกมันหลอกเอาได้นะพ่ะย่ะค่ะ”

ได้ยินเซวียนหัวพูดเชน่น้ันเจ่ียงตานก็รบีรับชว่งต่อทันที นางวิงวอนด้วยใบหน้า
นองน้ำตา “ต่อให้หม่อมฉันใจกล้าสักเพียงใดก็ไม่บังอาจทรยศฝ่าบาทได้ หากมิใช ่
เพราะเล่ห์กลชัว่ร้ายหม่อมฉันจะทำเชน่นี้ได้อย่างไร ยามนี้หม่อมฉันไม่มีหน้าไปพบใคร
แล้ว หวังเพียงฝ่าบาทจะเมตตาหม่อมฉันบ้าง หากจะทรงปรามาสว่าหม่อมฉันเป็นหญิง
คบช ู้ ความผิดนี้ เหลวไหลยิ่งนัก หม่อมฉันไม่ยอมรับเพคะ”

เจ่ียงตานวางท่าว่าตีให้ตายก็ไม่ยอมรับ อีกท้ังยังสะอื้นเคล้าน้ำตา ใบหน้าเชดิข ึ้น
อย่างทระนง ดูคล้ายกับดอกบัวกลีบบางท่ีอยู่ท่ามกลางลมพายุ มองมุมใดก็งดงามมี
เสน่ห์เหลือเกิน

ทว่า… วางท่าถึงเพียงนี้แล้ว เจ่ียงตานก็ยังมองไม่เห็นความอ่อนโยนสักกระผีก
จากสายตาของฮ่องเต้ มีเพียงความอึมครมึ ใจของนางถูกสถานการณ์บีบให้เล็กลง
เรือ่ยๆ เริม่ทำตัวไม่ถูกบ้างแล้ว

เจ่ียงหรว่นซับน้ำตาให้ตนเองอย่างเบามือ แล้วเอ่ยถามเซวียนหัวอย่างไร้เดียงสา
“องค์ชายห้า... ภรรยาผู้อื่นองค์ชายอาจจะม่ัวได้ แต่คำพูดจะเจรจาม่ัวๆ ไม่ได้นะเพคะ
ทรงไปได้ข่าวมาจากท่ีใดหรอืท่ีว่าข้าสมคบคิดกับองค์ชายสบิสามปองร้ายองค์รัชทายาท...
องค์ชายห้ามีหลักฐานหรอือย่างไร เหตุใดจึงกล่าวหาข้าเชน่นี้ ”

เซวียนหัวทำใจกล้าปรายตามองฮ่องเต้ทีหนึ่ง ไอเย็นจากสายตาบิดาทำเขา
สะพรงึกลัวไม่น้อย แต่ยามนี้หากไม่พูดออกไปก็ตายแน่ เซวียนหัวคิดดังน้ันจึงเชดิหน้า
อย่างม่ันใจ “ตอนนี้ก็รู้กันท่ัวแล้วมิใชร่ ึ ว่าลูกศรท่ีใช้ทำร้ายองค์รัชทายาทน้ันเป็นศรท่ี
ใช้ในกลุ่มองครักษ์จ่ินอีเว่ยของพวกเจ้า ข้าเองก็เคยได้ยินมานานแล้วว่าจ่ินอิงอ๋องเฟย
ใกล้ชดิกับน้องสบิสาม จะว่าไปแล้วเจ้าสบิสามน้ันยังเยาว์วัย เขาย่อมไม่รู้ถึงความ



ร้ายแรงของส ิง่ท่ีตนกระทำอยู่ กลัวแต่ว่าเด็กอย่างเขาจะถูกชักจูงโดยผู้ใหญ่ท่ีมีเจตนา
ร้ายน่ะส”ิ

เจ่ียงหรว่นยิ้มตอบนิ่งๆ นั่นยิ่งทำให้เซวียนหัวสติแตก เขายกมือช ี้หน้านาง “ทำ
ผิดใหญ่หลวงแล้วยังไม่รู้จักกลับตัว จ่ินอิงอ๋องเฟย เจ้าหวังยืมมือน้องสบิสามมาตอบ
สนองใจทะเยอทะยานดุจหมาป่าของเจ้า ถึงขนาดเอาจวนอ๋องจ่ินอิงมาเดิมพันด้วย ข้า
พูดมิผิดใชห่รอืไม่ เจ้ายังจะพลิกลิ้นอันใดอีก?”

เจ่ียงหรว่นหัวเราะเสยีงใส “เรือ่งเล่าขององค์ชายห้าชา่งเป่ียมสสีันยิ่งนัก ขนาด
ตัวข้าเองท่ีไม่ชอบฟังนิทานได้ยินแล้วยังนึกคล้อยตาม แต่ว่า...องค์ชายห้าเพคะ...” นาง
ลากเสยีงยาวกว่าเดิม เคลื่อนสายตาไปยังเซยีวเสา มองผ่านรา่งของสามีมาทอดนิ่งยัง
เซวียนหลีท่ียืนนิ่งเงียบอยู่ “เรือ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวโยงเพียงข้ากับองค์ชายสบิสาม แต่ยังมี
องค์ชายแปดรว่มด้วย”

เซวียนหลี?
เซวียนหัวมองไปยังเซวียนหลีอย่างสงสัย ฮ่องเต้ยังคงมีสหีน้าเข ียวคล้ำ สายตา

ท่ีทอดมองเซวียนหัวน้ันดูส ิ้นหวังเต็มประดา เซวียนหัวตัวเย็นวาบ สายตาเชน่น้ันใชว่่า
เขาไม่รู้จัก นั่นเป็นสายตาท่ีเสด็จพ่อมักใช้มองบุตรท่ีพระองค์ไม่พึงประสงค์

หรอืฮ่องเต้จะทอดท้ิงเขาผู้ เป็นลูกอย่างส ิ้นเยื่อใยแล้ว
แต่… เพราะเหตุใดเล่า?
เซวียนหัวมองเจ่ียงหรว่นอย่างหวาดระแวง “ทำไมเจ้ากล่าวเชน่นี้?”
เจ่ียงหรว่นลูบหลังมือเซยีวเสาแผ่วเบา แล้วจึงค่อยหันไปตอบเซวียนหัว “องค์

ชายห้าคงจะไม่ทราบ...ลักษณะของศรท่ีทำร้ายองค์รัชทายาทน้ันเป็นแบบเฉพาะของกลุ่ม
องครักษ์จ่ินอีเว่ยน้ันมิผิด แต่ว่า... ศรท่ียิงเข้ากลางหลังของราชองครักษ์ขององค์
รัชทายาทเป็นศรท่ีใช้เฉพาะในกลุ่มองครักษ์ขององค์ชายแปด”

เซวียนหัวอึ้งไปมองเซวียนหลีอย่างไม่อยากจะเช ือ่ เซวียนหลีทอดถอนใจออก
มาทีหนึ่งก่อนจะกล่าวเสยีงเนือย “พ่ีห้า เรือ่งนี้ ข้าเองก็ไม่รู้ วันนี้ เจ้ากรมอาญาเพ่ิง
เรยีกตัวข้าไปสอบปากคำ พวกเขาให้ข้านำศรขององครักษ์ของข้าไปเปรยีบเทียบกับศร



ของคนร้ายให้เสด็จพ่อทอดพระเนตรต่อหน้า... ปรากฏว่าเป็นศรขององครักษ์ของข้าจ
รงิๆ”

“เชน่น้ัน... เชน่น้ันพวกเจ้าก็รว่มมือกันปองร้ายข้า” เซวียนหัวได้ทีร้อง
โหวกเหวกเสยีงดัง “เจ้าแปด ท่ีแท้เจ้าก็รว่มมือกับเจ้าสบิสาม ปล่อยให้นางปีศาจนั่น
ป่ันหัวจนหาญกล้าลงมือทำร้ายองค์รัชทายาทได้ แล้วยังใสร้่ายข้าอีกด้วย คิดจะเล่นงาน
ข้าถึงตายเชยีวร ึ พวกเจ้าชา่งโหดเห้ียมยิ่งนัก ไม่นึกถึงสายสัมพันธ์พ่ีน้องของเราเลย
เสด็จพ่อ ข้าถูกใสร้่ายนะเสด็จพ่อ... เสด็จพ่อ”

หลังฟังจบฮ่องเต้พลันหัวเราะลั่น เสยีงหัวเราะน้ันระคนด้วยความสมเพชและส ิ้น
หวัง

เซวียนหัวอดตัวสัน่มิได้ เขาได้ยินเสยีงเจ่ียงหรว่นเอ่ยถาม “องค์ชายห้าชา่ง
แปลกยิ่งนัก เหตุใดจึงใสไ่คล้องค์ชายแปดเสยีเล่า”

“เจ้ายังคิดจะโต้เถียงอันใดอีก!” เซวียนหัวตะเบ็งเสยีงตอบ “ศรของพวกเจ้าอยู่
ในท่ีเกิดเหตุ หลักฐานท่ีดีท่ีสดุก็คืออาวุธมิใชห่รอื”

เจ่ียงตานร้องในใจว่าแย่แล้ว... เจ่ียงหรว่นน้ันถนัดเรือ่งใช้วาจาขุดหลุมล่อคน
เป็นท่ีสดุ ท้ังเซวียนหัวยังเป็นคนโง่ย่อมจะตกหลุมของนางได้โดยไม่รู้ตัว

“เชน่น้ันองค์ชายห้าก็สรปุเรว็ไปสักหน่อย” เจ่ียงหรว่นแย้งด้วยน้ำเสยีง
เหนื่อยหน่ายใจ “ต้องรู้ด้วยว่า นอกจากศรขององค์ชายแปดแล้ว ยังมีศรของ
ราชองครักษ์ข้างกายฝ่าบาทด้วย หากหลักฐานท่ีดีท่ีสดุก็คืออาวุธด่ังท่ีองค์ชายกล่าว
เชน่นี้ ...ไม่เท่ากับว่าฝ่าบาทคิดปองร้ายองค์รัชทายาทด้วยหรอื”

เซวียนหัวได้ยินถึงกับตะลึง “ราชองครักษ์ข้างกายเสด็จพ่อ…เป็นไปไม่ได้ ก็ข้า
สัง่การไปแล้วว่า...” พอประโยคนี้หลุดออกจากปาก เขาก็รู้สกึถึงความผิดปกติโดยพลัน
ผู้คนโดยรอบสดูลมหายใจเข้าปอดอย่างพร้อมเพรยีง

หวังเหลียนเอ๋อยกสองมือกุมปาก มองดูเขาอย่างหวาดกลัว
เจ่ียงหรว่นยิ้มสดใส
เซยีวเสายืนกอดอกด้วยท่าทีเบ่ือหน่าย



เซวียนหลียังคงมีสหีน้าอ่อนโยนดังเซยีนผู้ไม่แปดเป้ือน
สว่นไต้ซอืจ้ือเจวี๋ยและลูกศษิย์ล้วนก้มหน้านิ่งเงียบ เหมือนตัดขาดจากโลก

ภายนอก
และท่ีเห็นได้ช ัดเจนท่ีสดุก็คือประกายตาของฮ่องเต้ท่ีแทบจะพุ่งออกมาเป็นเปลว

เพลิง!
เขาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเชน่นี้ ทำไมศรของทหารราชองครักษ์ข้างกายฮ่องเต้

จึงไปปรากฏท่ีนั่นได้ เพียงแค่มีศรของเซวียนหลีมารว่มวงด้วยเขาก็รู้สกึแปลกใจแล้ว
ยังนึกไปว่าเจ่ียงตาน ‘ทำงานนอกคำสัง่’ โดยพลการ

แต่ว่า... การท่ีมีศรของราชองครักษ์ของฮ่องเต้ปรากฏอยู่ในท่ีเกิดเหตุย่อมไม่ใช ่
ฝีมือเจ่ียงตานแน่ พอลุกลนมากเข้าเขาก็เผลอเอ่ยความในใจออกไป คนในท่ีนี้
ท้ังหมดล้วนผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก มีหรอืจะไม่เข้าใจ

เจ่ียงตานตัวสัน่สะท้านท่ีเซวียนหัวหลุดคำพูดออกมา ดังน้ันเรือ่งราวท่ีเหลือก็จะ
เช ือ่มโยงมาถึงนางได้ไม่ยาก

ทันใดน้ันนางก็รู้สกึว่า ทุกส ิง่ท่ีนางทำมาเจ่ียงหรว่นเดาทางได้นานแล้ว อีกฝ่าย
เพียงเข ็นเรอืตามน้ำ ปล่อยให้นางแสดงบทบาทตามท่ีวาดไว้แล้วพาตัวเองตกหุบเหวลง
มาตาย

โหดร้ายนัก!
ฝ่ายเซวียนหลี เขายังคงสวมหน้ากากองค์ชายผู้แสนดีพลางปรายตามองไปยังเจ่ี

ยงหรว่นอย่างพินิจพิเคราะห์ ในใจบังเกิดความรู้สกึประหลาดอย่างหนึ่งข ึ้นมา แต่เดิม
เรือ่งนี้ เป็นการต่อส ู้ระหว่างจวนอ๋องจ่ินอิงกับเซวียนหัว แล้วก็ลากโยงเซวียนเพ่ยให้เข้า
มามีสว่นรว่ม ไม่ว่าอย่างไรผู้ชมอย่างเขาก็ไม่ขาดทุน แต่คาดไม่ถึงว่าเจ่ียงหรว่นจะลาก
เขาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

ประมาทไม่ได้เลย...
เซวียนหลีทอดถอนใจเบาๆ สตรท่ีีฉลาดหลักแหลมเชน่นี้ หากนางคิดติดตาม

เขาอนาคตต้องรุง่โรจน์ไต่เต้าได้ถึงข้ันฮองเฮาเป็นแน่ น่าเสยีดายท่ีเนื้อช ิ้นงามมักมีสนัุข



ดุคอยวนเวียนหวงแหน... เซวียนหลีปรายตามองเซยีวเสาพลางครุน่คิด
ดูท่าจะต้องระวังคนของจวนอ๋องจ่ินอิงให้มากขึ้นเสยีแล้ว
“เสด็จพ่อ...” เซวียนหัวพูดเสยีงสัน่ “ข้ากับเจ่ียงเจาอี๋บรสิทุธิ์  เสด็จพ่อเช ือ่ข้านะ

พวกมันใสร้่ายข้า...” เขาเริม่สติเสยีเพราะความหวาดกลัว อับจนถ้อยคำแก้ต่างให้
ตนเองแล้ว

ยามนี้ ... เรือ่งท่ีแอบมีสัมพันธ์ลับกับเจ่ียงตานน้ันไม่สำคัญเท่ากับการท่ีเขาวาง
แผนฆ่าพ่ีน้องตนเอง

เซวียนหัวได้แต่วิงวอนให้เต๋อเฟยผู้ เป็นมารดารู้ข ่าวและมาชว่ยกอบกู้
สถานการณ์... เขากลัวจนแทบเป็นบ้าแล้ว

เจ่ียงตานเองก็จนปัญญาเชน่กัน เพลานี้จำต้องทำปากแข็งว่าตนเองกับเซวียนหัว
ถูกใสร้่ายเท่าน้ันจึงอาจจะรอดได้บ้าง เจ่ียงตานโขกศรีษะลงกับพ้ืนอย่างแรงพลางรำ่ร้อง
ไม่หยุด “หม่อมฉันมิได้มีใจทรยศฝ่าบาทนะเพคะ ขอฝ่าบาทโปรดสอบสวนให้ชัดเจน
คืนความบรสิทุธิ์ แก่หม่อมฉัน ได้โปรดเถิดฝ่าบาท หม่อมฉันถูกใสร้่าย”

หวังเหลียนเอ๋อได้ยินดังน้ันก็กลอกตาไปมา ฮ่องเต้เป็นใครกันเล่า โอรสสวรรค์
พูดแล้วไม่คืนคำ เรือ่งท่ีฝ่าบาทตัดสนิใจแล้วไม่มีทางเปลี่ยนแปลงหรอก หวังเหลียน
เอ๋อแสร้งเอ่ยอย่างไม่ต้ังใจ “บางทีเจ่ียงเจาอี๋อาจถูกใสร้่ายจรงิๆ ก็ได้นะ
เพคะ...หม่อมฉันรู้มาว่าหัตถาเทพแห่งจินหลิงเพ่ิงเข้ามาจับชพีจรให้ไทเฮาอี้ เต๋อ ท่าน
หมอเทวดาน่าจะยังอยู่ในวังหลวง มิส ู้เรยีกเขามาวิเคราะห์ว่าการผิดประเวณีของเจ่ียง
เจาอี๋ กับองค์ชายห้าเกิดจากธูปราคะดังท่ีเจ่ียงเจาอี๋ อ้างดีหรอืไม่เพคะ”

ใครๆ ต่างก็รู้ว่าเซ ีย่ชงิกับเซยีวเสาน้ันสัมพันธ์ใกล้ชดิเป็นศษิย์รว่มสำนักกัน
อย่างไรเซ ีย่ชงิก็ต้องชว่ยเหลือศษิย์พ่ีของเขาเป็นแน่ หวังเหลียนเอ๋อมีพ้ืนเพมาจาก
ครอบครัวบัณฑิต นางจึงคิดการได้หลักแหลมแยบยล การเรยีกตัวเซ ีย่ชงิมาไม่ใชเ่พ่ือ
ให้เจ่ียงตานมีโอกาสรอด แต่เป็นการเหยียบซ้ำให้ตายไม่ให้มีโอกาสพลิกฟ้ืนได้อีก
ต่างหาก

เจ่ียงหรว่นยิ้มน้อยๆ หวังเหลียนเอ๋อนี่ท้ังฉลาดและโหดเห้ียมหน้าตาย หากจะ



โทษก็ต้องโทษเจ่ียงตานเองท่ีปีนป่ายไต่เต้าเรว็เกินไปสักหน่อย คร้ันรว่งหล่นลงมาก็มี
คนชา่งรษิยาอย่างหวังเหลียนเอ๋อรอพร้อมท่ีจะเหยียบซ้ำ

เอาเถิด... เรือ่งของคนอื่นนางไม่ขอยุ่งเกี่ยว
เจ่ียงหรว่นหันมองเซยีวเสา ได้ยินอีกฝ่ายกล่าวกับฮ่องเต้ “ขอฝ่าบาทได้โปรด

เรยีกตัวหมอเทวดาเซ ีย่ชงิมาวินิจฉัยเพ่ือพิสจูน์ความบรสิทุธิ์ ขององค์ชายห้าและ
พระสนมเถิดพ่ะย่ะค่ะ”

ฮ่องเต้หัวเราะเสยีงเย็น “ได้...ย่อมได้ ไปเชญิตัวเซ ีย่ชงิมา”
เจ่ียงตานหมอบอยู่กับพ้ืน มองชายผ้าสทีองอรา่มของฮ่องเต้ด้วยสายตาว่างเปล่า

นางเข้าใจว่าตนเองน้ันจบแล้ว นางเปรยีบเสมือนปลาน้อยท่ีถูกต้อนเข้าไปในแหขนาด
ใหญ่ท่ีทอดรอท่าเอาไว้อย่างดี ไม่ว่าจะด้ินรนอย่างไรก็ไม่อาจด้ินหลุด

เซ ีย่ชงิรบีรดุมาอย่างรวดเรว็ หลังจากเห็นเซยีวเสากับเจ่ียงหรว่น แล้วก็เห็น
สหีน้าเข ียวคล้ำของฮ่องเต้ ก็พลันเข้าใจว่าเรือ่งนี้ใหญ่หลวงนัก จึงกล่าวถามอย่าง
เครง่ขรมึ “ฝ่าบาททรงตามตัวกระหม่อมมาด้วยเรือ่งใดหรอืพ่ะย่ะค่ะ?”

ฮ่องเต้ช ี้ไปยังคนท้ังสองบนพ้ืน “จงตรวจรา่งกายของสองคนน้ันว่ามีความผิด
ปกติใดๆ หรอืไม่ มีกลิ่นยาใดอยู่ในลมหายใจของพวกเขาหรอืไม่” ขณะท่ีกล่าวคำว่า
‘กลิ่นยา’ พระองค์จงใจกดน้ำเสยีงเน้นหนัก ทำเอาเซวียนหัวกับเจ่ียงตานท่ีอยู่บนพ้ืน
พากันตัวสัน่ข ึ้นอีกระลอก

เซ ีย่ชงิพยายามอยู่ห่างจากเจ่ียงตานพอประมาณ เขาค่อยๆ คุกเข่าลง ด้วยเพ่ิง
เคยจับชพีจรให้สตรท่ีีเส ื้อผ้าไม่เรยีบร้อยเชน่นี้ เป็นคร้ังแรกจึงเข ินอายเล็กน้อย เจ่ียง
ตานกับเซวียนหัวกล้ันหายใจพลางลอบสังเกตสหีน้าของท่านหมอเทวดา

เจ่ียงตานรู้สกึใจช ื้นข ึ้นมาทันที นางรู้ว่าเซ ีย่ชงิเป็นคนซ ือ่สัตย์ไม่โกหก อีกท้ัง
เรือ่งในวันนี้ก็เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เจ่ียงหรว่นย่อมไม่สามารถดึงเขามาเป็นสว่นหนึ่ง
ในแผนการได้แน่

ท่าทางเป่ียมด้วยความหวังของเจ่ียงตานอยู่ในสายตาทุกคน หวังเหลียนเอ๋อบิด
มุมปากขึ้นยิ้มเยาะ หัวเราะอย่างไร้เสยีง



เจ่ียงเจาอี๋ ... เสยีใจด้วยนะท่ีเจ้าต้องผิดหวัง
ในท่ีสดุเซ ีย่ชงิก็สะบัดแขนเส ื้อลุกขึ้นยืน เขาทอดสายตามองเจ่ียงตานด้วย

สหีน้าลำบากใจ
ฝ่ายเจ่ียงตานน้ันเหมือนคว้าได้ฟางชว่ยชวีิต รบีเกาะชายเส ื้อท่านหมอ

ละลำละลักถาม “หมอเทวดาเซ ีย่ เป็นอย่างไรบ้าง ข้าถูกคนวางยาใชห่รอืไม่?”
เซ ีย่ชงิสา่ยหน้าหันไปสบตากับฮ่องเต้กล่าวอย่างจรงิจัง “กราบทูลฝ่าบาท

พระสนมรา่งกายปกติ ท้ังลมหายใจและเลือดลมไหลเวียนเข้าออกไม่มีปัญหา เรือ่งโดน
วางยาน้ันไม่มีแน่ จะมีแต่..” เขาลังเลอยู่ครูห่นึ่ง จึงค่อยเอ่ยต่อ “ชพีจรของ
พระสนม...ไหลลื่น จังหวะการเต้นดุจไข่มุกไหล พระสนมคงมีข่าวดีแล้ว”

สหีน้าฮ่องเต้บังเกิดรอยยิ้มท่ีไม่รู้ว่ายินดีหรอืโกรธเคือง เอ่ยย้ำช ้าๆ “มี-ข่าวดี-
แล้ว?”

เจ่ียงตานน้ันรู้สกึราวกับฟ้าผ่าฟาดลงมากลางกระหม่อม นางมิคาดว่าเซ ีย่ชงิจะ
ตรวจพบ ‘ข ่าวดี’ ใดๆ ได้... ก็นางกับเซวียนหัวเพ่ิงลักลอบกันเพียงไม่กี่คร้ัง เด็กท่ีเพ่ิง
ถือกำเนิดย่อมไม่ใชลู่กของเซวียนหัวแน่

อา… ใชแ่ล้ว เด็กในท้องของนางต้องเป็นสายเลือดมังกรแน่ๆ
เจ่ียงตานตาลุกวาบรบีร้อนกล่าวแทรกทันควัน “ลูกของเรา ฝ่าบาทเพคะ เด็กใน

ท้องหม่อมฉันเป็นลูกของเรา อาจจะเป็นบุตรชายก็ได้ เราควรจะยินดีนะเพคะ” เด็กคน
นี้อาจจะชว่ยให้นางรอด

เจ่ียงตานรู้สกึยินดีได้ไม่นาน น้ำเสยีงของฮ่องเต้ก็ทำให้ความหวังของนางพัง
ครนื “เจ้าบอกว่าไอ้เช ื้อนอกคอกนี่เป็นบุตรข้าเชน่น้ันร?ึ”

เจ่ียงตานถึงกับตะลึง นางหันไปกำชายเส ื้อคลุมเซ ีย่ชงิ สหีน้าร้อนรนบ้าคลั่ง
“หมอเทวดาเซ ีย่ ท่านตรวจให้รอบคอบอีกหนได้หรอืไม่ ลองสดูกลิ่นธูปหอมในเรอืนนี้
ดูส ิ นี่มันกลิ่นธูปราคะชัดๆ ท่านหมอเทวดา ท่านต้องกราบทูลฝ่าบาทนะว่าลูกในท้อง
ข้าเป็นลูกของพระองค์”

เซ ีย่ชงิดึงชายเส ื้อคลุมตัวเองออกจากมือเจ่ียงตาน กล่าวต่อด้วยน้ำเสยีงจรงิจัง



“พระสนม ในกุฏินี้ไม่มีกลิ่นธูปราคะ อีกท้ังรา่งกายของพระสนมก็แข็งแรงยิ่งนัก หาก
พระสนมคลางแคลงใจในคำวินิจฉัยของข้า สามารถเชญิหมอหลวงคนอื่นมาตรวจซ้ำ
ได้”

ยามนี้ เซ ีย่ชงิเป็นผู้ มีวิชาแพทย์สงูสง่ท่ีสดุในราชสำนักต้าจ่ิน หากมีตัวยาท่ีแม้แต่
เขายังดูไม่ออกจรงิ ถึงเรยีกหมอหลวงคนอื่นมาก็ไร้ประโยชน์ อีกประการหนึ่งเรือ่งฉาว
ในวันนี้ ...ควรหรอืจะขยายให้กว้างขึ้น

เจ่ียงตานร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่ง “ไม่จรงิ หรอืเจ้า...เจ้าหมอกำมะลอ เจ้าเองก็
สมคบคิดกับพวกมันมาใสร้่ายข้าเหมือนกัน ในกุฏินี้ มีกลิ่นแปลกๆ เจ้ายังลอยหน้า
บอกว่าไม่มี... เจ้าไต้ซอืนั่นด้วย พวกเจ้าท้ังหมดเป็นพวกเดียวกัน รวมหัวกับมันมาใส ่
ร้ายข้า”

นางด่ากราดดังลั่น ทุกคนยิ่งมองก็ยิ่งรู้สกึสมเพชมากขึ้น
ทุกเรือ่งราวในโลกก็หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเชน่นี้ เจ่ียงตานวางเดิมพันท้ังหมด

ของนางไว้กับศรดอกน้ัน นางคิดใสร้่ายจวนอ๋องจ่ินอิง แต่คาดไม่ถึงว่าจะถูกเจ่ียงหรว่น
พลิกสถานการณ์ได้

การท่ีเซ ีย่ชงิจับชพีจรของเจ่ียงตานแล้วพบว่านางต้ังครรภ์ ชวีิตของนางก็ถูก
กำหนดให้ตายแน่นอนแล้ว เด็กคนนี้ถือกำเนิดขึ้นระหว่างท่ีมีเรือ่งบัดสบัีดเถลิง หากมี
ความเป็นไปได้เพียงน้อยนิดท่ีเด็กจะเป็นลูกของเซวียนหัว ฮ่องเต้ก็จะต้องสัง่สังหาร
เขาโดยไม่ลังเล เลือดเนื้อเช ื้อไขของราชวงศ์ต้าจ่ินจะปล่อยให้ถือกำเนิดจากการคบช ู้ส ู่
ชายไม่ได้

ฮ่องเต้ทอดสายตามองเซวียนหัวด้วยประกายตานิ่งลึก แววตาน้ันไม่มีเยื่อใยด่ัง
บิดามองบุตร แต่เป็นสายตาไร้เยื่อใยท่ีฮ่องเต้ใช ้มองขุนนางทรยศ “เจ้าห้า เจ้าวางแผน
สังหารองค์รัชทายาท ใสร้่ายอ๋องจ่ินอิง ท้ังยังทำตัวผิดศลีธรรมกับสนมของข้า เจ้าคิด
ว่าตัวเองมีกี่หัวให้ตัดกันร?ึ”

เหงื่อบนหน้าผากเซวียนหัวไหลหยดลงพ้ืน เขาจ้องมองบิดานิ่งเงียบ นานนักจึง
เผยรอยยิ้มออกมา



ศกึคราวนี้ เขาพ่ายแพ้ชัดเจน เขาส ู้อุตสา่ห์ต่อกรกับเซวียนหลีมาหลายปีดีดัก
ไต่เต้าอยู่ในวังมาได้โดยอาศัยการช ี้แนะจากมารดา คิดว่าอย่างไรเสยีใต้หล้านี้ก็ต้องมี
ตำแหน่งแห่งท่ีให้เขาบ้าง นึกไม่ถึงว่าท่ีทำมาท้ังหมดจะสญูเปล่าในท้ายท่ีสดุ เขาปราย
ตามองเจ่ียงตานอย่างรังเกียจ สบถออกมาเสยีงดัง “นังโง่ หากมิใชเ่พราะเจ้า ข้าก็คงไม่
ตกตำถึงเพียงนี้ ”

เจ่ียงตานมองอีกฝ่ายด้วยใบหน้าซดีขาว
เจ้าโง่นี่ยอมรับผิดเรว็ขนาดนี้ เชยีวร ึ ไม่…ไม่จรงิ “องค์ชายห้า ท่านพูดเรือ่งใด

กัน... ข้า...ข้าไม่เข้าใจ...”
“เก็บน้ำตาของเจ้าเสยีเถิด” เซวียนหัวเผยรอยยิ้มเย็นชา “เรือ่งมาถึงข้ันนี้แล้ว

เจ้าคิดว่าเอาแต่ร้องครำครวญ เอาแต่ตะโกนว่าถูกใสร้่ายแล้วจะมีทางรอดหรอื?”
อย่างไรเสยีเซวียนหัวก็ติดตามข้างกายฮ่องเต้มานานกว่าเจ่ียงตาน แววตาเชน่นี้

ของฮ่องเต้ เขาย่อมรู้จักดีท่ีสดุ วันนี้ เขาและเจ่ียงตานหนีความตายไม่พ้นแล้ว... ปอง
ร้ายรัชทายาท ใสร้่ายผู้อื่น ผิดประเวณี... ความผิดแต่ละอย่างเม่ือรวมกันแล้ว สดุท้าย
ก็ช ี้ตรงไปยังคำว่ากบฏแผ่นดิน ไม่มีเจ้าแห่งแคว้นคนใดท่ีจะยอมรับเรือ่งนี้ได้

เซวียนหัวแค่นยิ้มประสานสายตากับฮ่องเต้ “เสด็จพ่อ ท่านคือเจ้าแห่งแคว้น มี
อำนาจเหนือดินแดนต้าจ่ิน มีอำนาจช ี้เป็นช ี้ตายผู้ใดก็ได้ บัลลังก์ของท่าน อำนาจของ
ท่าน...ใครเล่าจะไม่ปรารถนา...” เซวียนหัวเหลือบมองเจ่ียงตานท่ีเริม่มีท่าทางส ิ้นหวัง
“ท่านมีสาวงามรอบกายมากมาย แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าพวกนางรักและภักดีต่อสามีชรา
เชน่ท่าน ดูอย่างสนมคนโปรดของท่านนางนี้ส ิ ตอนแรกก็อ่อนโยนแสดงออกว่า
เป็นห่วงเป็นใยท่าน แต่ว่า...” เขายื่นนิ้วมือมาดันคางเจ่ียงตานขึ้นเบาๆ ยิ้มอย่าง
เสยีดแทง “ยามอยู่ใต้กายข้า นางกลับดูมีความสขุมากกว่า”

“หยุดพูดเถิด” เจ่ียงตานผวาไปหมดแล้ว
หวังเหลียนเอ๋อมีสหีน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก การท่ีเจ่ียงตานแพ้พ่ายนางย่อม

ยินดี แต่คำพูดของเซวียนหัวก็ท่ิมแทงใจนางเชน่กัน... สามีชรา
เจ่ียงหรว่นหลุบตาลงปกปิดประกายตาเป้ือนยิ้ม นางรู้ดีแก่ใจว่าเซวียนหัวเป็นคน



เจ้าคิดเจ้าแค้น เขาต้องมาตกท่ีนั่งลำบากวันนี้ เพราะเจ่ียงตานเป็นเหตุ เซวียนหัวจะ
ปล่อยให้นางลอยนวลหรอื คนอย่างเขา... ถึงตายก็คงไม่ยอมให้เจ่ียงตานได้มีความสขุ

คำพูดเม่ือครูข่องเซวียนหัวต้ังใจยั่วโทสะฮ่องเต้ก็เพ่ือจะสาดโคลนให้เจ่ียงตาน
แปดเป้ือนยิ่งข ึ้น จะว่าไปแล้วบุรษุเองก็ร้ายกาจได้ไม่แพ้สตรเีชน่กัน

“เสด็จพ่อ ไม่ว่าท่านจะตัดสนิเอาความข้าอย่างไร ข้าก็ยอมรับท้ังส ิ้น ชนะเป็น
ฮ่องเต้แพ้เป็นกบฏ ข้าเพียงอยากจะบอกว่าเรือ่งท้ังหมดนี้ ล้วนเป็นความคิดจากสนมคน
โปรดของท่านท้ังน้ัน ใชห่รอืไม่ เจ่ียงเจาอี๋ ”

เซวียนหัวเอ่ยด้วยน้ำเสยีงอ่อนโยน ทว่าเจ่ียงตานกลับขดตัวเป็นก้อน สา่ยหน้า
ไม่ยอมรับสดุชวีิต

“สนมคนโปรดของท่านบอกข้าว่า วันหนึ่งเสด็จพ่อก็ต้องแก่ตัวลง นางก็ควร
ต้องหาท่ีพ่ึงพิงใหม่ นี่คือสาเหตุท่ีนางมายั่วยวนข้า สว่นเรือ่งองค์รัชทายาทน้ันก็เป็น
แผนการของนางเชน่กัน” เซวียนหัวยิ้มเย้ยตัวเอง “ข้าทนส ิง่ยั่วเย้าไม่ได้จึงตอบรับคำ
ขอของนางไป ไม่คิดเลยว่าอนาคตท่ีรออยู่มันไม่สดใสเชน่ท่ีนางกล่าว” นิ่งไปอีกครูจึ่ง
เอ่ยต่อ “น้องแปด วันนี้ ข้าพ่ายแพ้แล้ว อย่างไรเสยีบัลลังก์มังกรก็คงตกอยู่ในมือเจ้า
เป็นแน่” คล้ายว่าเซวียนหัวจะไม่ยอมตายไปคนเดียว จึงต้องด้ินรนเฮือกสดุท้ายหา
เพ่ือนตายด้วย “ข้าไม่รู้ว่าเจ้ารู้เห็นเป็นใจกับเรือ่งนี้ ด้วยหรอืไม่ น้องแปดฉลาดเยี่ยม
ยุทธ์ เรือ่งในวันนี้ เจ้าก็คงเดาตอนจบได้แต่แรก อย่างไรเสยีข้าก็เจ้าเล่ห์ส ู้เจ้าไม่ได้ แม้
เจ้าจะไม่มีข ุมกำลังของเฉินกุ้ยเฟยแล้วแต่ก็ยังยืนหยัดได้อยู่ น่าเลื่อมใสจรงิๆ”

เซวียนหลีไม่คิดโต้ตอบ... ก่อนตายเซวียนหัวยังพยายามจะดึงเขาเข้ามามี
สว่นรว่ม ขืนเต้นตาม.. มีแต่จะเสยี คนฉลาดอย่างเขาไม่ทำแน่

จู่ๆ เซวียนหัวก็แหงนหน้าหัวเราะรา่ “ก่อนหน้านี้ ข้าไม่เช ือ่เรือ่งโชคชะตา บัดนี้
จำต้องเช ือ่เสยีแล้ว ชาตินี้ ข้าไม่มีวาสนาได้นั่งบัลลังก์มังกรจรงิๆ ชา่งน่าน้อยใจนัก”

“เจ้านึกน้อยใจในโชคชะตาจนถึงกับลงมือสังหารพ่ีชายตนเองและใสร้่ายผู้อื่น
เลยร?ึ” ฮ่องเต้โกรธจัดจนตวาดเสยีงดังลั่น “ข้าเพ่ิงจะรู้ว่าบุตรชายของตนมีความ
สามารถถึงเพียงนี้ ถึงขนาดรว่มหลับนอนกับสนมคนโปรดของข้าได้ด้วย หากวันนี้ ข้า
จับไม่ได้คาหนังคาเขา ภายภาคหน้าคงมีวันท่ีมีดของเจ้าจะบ่ันคอข้าสนิะ”



“เหตุไฉนเสด็จพ่อจึงกล่าวเชน่นี้ เล่า” เซวียนหัวสง่เสยีงหัวเราะเย็นชา คนท่ีส ิ้น
ไร้อนาคตเม่ือทุกอย่างพังทลายลงแล้วก็ไม่หวั่นเกรงส ิง่ใดอีก “ในบรรดาบุตรชาย
ท้ังหลาย เสด็จพ่อเคยรักเคยถนอมใครอย่างแท้จรงิบ้าง ท่านแสร้งทำทีห่วงใยรัชทายาท
แต่ยามท่ีรัชทายาทถูกขุนนางอื่นเหยียดหยามดูถูกว่าไร้ความสามารถไม่เหมาะสมกับ
ตำแหน่ง ท่านก็มิเคยปกป้องเขา ท่านแสดงออกว่าโปรดปรานน้องแปด แต่พอได้ยินคำ
ทำนายว่าเฉินกุ้ยเฟยเป็นตัวกาลกิณี ท่านก็สง่มารดาของน้องแปดเข้าตำหนักเย็นโดย
ไม่เหลือเยื่อใย ตอนท่ีน้องส ีต่ายท่านก็มิได้ถามถึง ท่านรู้หรอืไม่เพราะเหตุใดบุตรชาย
ทุกคนจึงต้องการแย่งชงิตำแหน่งของท่านนัก เพราะพวกเรารู้ดีว่าท่านมิได้มีใจให้บุตร
ชายคนใดเลย พวกเราจึงต้องแย่งชงิกันเองเพ่ือความอยู่รอดอย่างไรเล่า เสด็จพ่อ!”

พอได้ยินประโยคนี้ เจ่ียงหรว่นก็คิดว่าเซวียนหัวนี่ก็น่านับถืออยู่เหมือนกัน คำ
กล่าวนี้ชา่งกระแทกใจคนฟังยิ่งนัก

“น้ำพระทัยของเสด็จพ่อ ข้ามิเคยได้สัมผัส บางคราถึงกับรู้สกึว่าท่านปฏิบัติต่อ
บุตรขุนนางกบฏดีกว่าปฏิบัติต่อข้าเสยีอีก” เซวียนหัวหันไปจ้องมองเซยีวเสาท่ียืนกอด
อกนิ่งเฉย

ฮ่องเต้นิ่งเงียบไม่เอ่ยวาจาใดเลย
“คนกำลังจะตายเชน่ข้า ขอบังอาจเตือนท่านสักประโยคเถิด สตรท่ีีรว่มเรยีง

เคียงหมอนกับท่านทุกคนก็ไม่ใชค่นดีอันใดหรอก บางคนก็หวังให้ครอบครัวตนเองได้
ครอบครองแคว้นของท่าน คนท่ีอยากให้ท่านตายไม่ได้มีเพียงข้าคนเดียว” เซวียนหัว
เหยียดยิ้ม “แต่ข้ารับรองได้ว่าเด็กท่ีอยู่ในท้องเจ่ียงเจาอี๋ น้ันเป็นสายเลือดของเสด็จพ่อจ
รงิๆ” เซวียนหัวเอ่ยย้ำทีละคำชัดเจน “เป็นสายเลือดท่ีสง่ผ่านทางข้า... เป็นพระนัดดา
ของท่านอย่างไรเล่า...ฮ่าๆๆ”

“ไม่จรงิ---” เจ่ียงตานครำ่ครวญ คำกล่าวนี้ของเซวียนหัวเป็นการยืนยันว่านาง
คบช ู้ส ูช่ายมานานแล้ว เจ้าโง่นั่นท้ิงไพ่ตายสดุท้ายด้วยการยอมรับว่าลูกในท้องนางเป็น
ของตน เซวียนหัวมีเจตนาแก้แค้นโดยไม่ยอมให้นางได้ตายดี

เจ่ียงตานจ้องหน้าเซวียนหัวเขม็ง “ไม่ใชน่ะ รู้ท้ังรู้ว่ามันไม่ใชเ่รือ่งจรงิ เหตุใดจึง
ต้องทำข้าแปดเป้ือนด้วย”



สหีน้าของฮ่องเต้ราวกับกำลังดูจำอวดสองตัวสลับกันเล่นงิ้ว ในท่ีสดุก็เอ่ยปาก
“เจ้าแปด เรือ่งท่ีนี่ท้ังหมดข้าให้เจ้าเป็นคนจัดการ นำตัวมันท้ังสองไปขังไว้ก่อน” นิ่ง
ชะงักไปนานก่อนจะเอ่ยสำทับ “คุมปากท้ังคู่ให้อยู่ด้วย”

พอได้ยินคำสัง่นี้ เซวียนหัวก็เผยรอยยิ้มล่องลอยออกมาด่ังคนไร้สติ
เจ่ียงตานสา่ยหน้าสดุชวีิต แม้แต่ตอนท่ีองครักษ์เข้ามาห้ิวปีกนางก็ยัง

ตะเกียกตะกายด้ินรน “ไม่…ไม่จรงิ ฝ่าบาทได้โปรดเช ือ่หม่อมฉัน...หม่อมฉันมิได้ทรยศ
ต่อฝ่าบาท หม่อมฉันยังไม่อยากตาย ไม่…ฝ่าบาท---” นางส ู้อุตสา่ห์ไต่เต้าจนได้เป็น
สนมคนโปรดข้างกายฮ่องเต้ อีกท้ังยังต้ังครรภ์ทายาทมังกร เหตุใดอยู่ๆ เรือ่งท้ังหมด
จึงกลายเป็นเพียงฟองอากาศไปเสยีได้

ฮ่องเต้หันกายและก้าวเท้าจากไป เรือ่งวันนี้ทำให้พระองค์เหน็ดเหนื่อยและ
เศร้าใจยิ่งนัก

เจ่ียงตานยังคงร้องครำ่ครวญ ชัว่ขณะน้ันทหารท่ีลากตัวนางก็หยุดอยู่กับท่ีเม่ือ
ปรากฏสตรใีนชดุอาภรณ์สแีดงสดยืนขวาง

เจ่ียงตานค่อยๆ เงยหน้าขึ้น พบว่าเจ่ียงหรว่นยืนมองนางยิ้มๆ เจ่ียงตานกัดฟัน
กรอด เค้นเสยีงออกมาราวกับจะกระอักเลือด “นังอสรพิษ!!”

“ช ู”่ เจ่ียงหรว่นสง่ภาษามือบอกนางให้เงียบ “น้องส ีเ่บาเสยีงหน่อย หากผู้อื่น
ได้ยินเสยีงเจ้าแล้วเข้ามาถามว่าเกิดเรือ่งใดขึ้น ความเน่าเหม็นของน้องส ีอ่าจจะกระจาย
ไปท่ัวเมืองหลวงก็เป็นได้ ถึงอย่างไรเจ้าก็กำลังจะตายด้วยเรือ่งฉาวโฉ่ ช ือ่เสยีงเหม็นห่ึง
ไปท่ัวราชสำนัก นับว่าเป็นเรือ่งน่าเห็นใจไม่น้อยอยู่แล้ว เห็นแก่ท่ีพวกเราถูกเลี้ยงรว่ม
‘มารดาคนเดียวกัน’ ข้าก็ไม่อยากให้เจ้าต้องกลายเป็นตัวตลก”

เจ่ียงตานตัวสัน่สะท้านรนุแรง นางยังไม่อยากตายจึงถลาตัวเข้ามาคว้าชาย
กระโปรงเจ่ียงหรว่นไว้แน่น น้ำตานองหน้า “พ่ีใหญ่...พ่ีใหญ่ชว่ยน้องด้วย ท่ีผ่านมา
น้องส ีผ่ิดไปแล้ว ได้โปรดเห็นแก่ท่ีเราเป็นพ่ีน้องกัน ได้โปรดชว่ยข้าด้วยเถิด ท่านยังจำ
ชว่งชวีิตในวัยเด็กของเราได้หรอืไม่ เราเป็นพ่ีน้องท่ีมารดาเลี้ยงดูมาคู่กัน ญาติเพียงคน
เดียวของข้าท่ีหลงเหลืออยู่บนโลกนี้ก็มีแต่ท่านเท่าน้ัน...”



เจ่ียงหรว่นมองดูนางด้วยสายตาอ่อนโยน ค่อยๆ ยื่นมือมาเชด็หยาดน้ำตาบน
หน้าเจ่ียงตาน

เจ่ียงตานรู้สกึใจเต้นอย่างประหลาด หรอืนางจะรอดแล้ว..
หึ… อย่างไรเสยีเจ่ียงหรว่นก็คงพอมีเยื่อใยกับนางอยู่บ้าง คิดเชน่น้ันนางก็ยิ่ง

พูดจาระลึกถึงอดีตมากยิ่งข ึ้น “ตอนเด็กๆ พวกเราอาศัยอยู่ในจวนเจ่ียงด้วยกัน มี
เพียงพ่ีใหญ่กับท่านแม่ท่ีดีต่อน้องส ีท่ี่สดุ...”

“ใชแ่ล้ว มีเพียงข้ากับท่านแม่ท่ีดีต่อน้องส ีท่ี่สดุ” เจ่ียงหรว่นทอดถอนใจออกมา
ตัดบทคำพูดเจ่ียงตานด้วยน้ำเสยีงอ่อนโยน “แต่น้องส ีก่ลับลอบวางยาพิษสังหารข้ากับ
ท่านแม่ การกระทำของเทพธิดาน้อยประจำจวนเจ่ียงอย่างเจ้า ชวนให้ข้ารู้สกึขวัญผวา
ยิ่งนัก”

เจ่ียงตานเบิกตาโตจ้องมองอีกฝ่ายอย่างตกตะลึงสดุขีด เจ่ียงหรว่นสง่ยิ้มให้ราว
กับพ่ีใหญ่ท่ีห่วงใยน้องสาวจากใจจรงิ แต่เจ่ียงตานน้ันรู้ช ัดว่าปลายเล็บเจ่ียงหรว่นท่ีลูบ
ผ่านผิวหน้าตนน้ันเย็นเยียบเพียงใด แต่ท่ีเย็นเฉียบยิ่งกว่านิ้วมือก็คือคำพูดต่อมา
“น้องส ี ่มารดาของเราคิดถึงเจ้านัก ต่อไปหากได้เจอท่านแม่ในยมโลก ฝากดูแลท่านแม่
แทนข้าด้วย ยามว่างก็ตะกายนรกขึ้นมากระซบิบอกพ่ีสักหน่อยว่า นรกมันมีสบิแปดขุม
เหมือนดังภาพวาดจรงิหรอืไม่”

เจ่ียงตานเก็บน้ำตากลับคืน กัดฟันกรอด “ท้ังหมดนี้ ล้วนเป็นฝีมือของเจ้า เจ้า
ต้องการให้ข้าตาย!”

“ตายจรงิ... ฝีมือข้ารนึี่?” เจ่ียงหรว่นชักมือกลับหัวเราะเสยีงใส
เจ่ียงตานกรดีร้อง พยายามโถมรา่งเข้ามาทำร้ายอีกฝ่าย แต่ไม่ทันเสยีแล้ว นาง

ถูกทหารลากออกไปไกลจนลิบตา
เจ่ียงหรว่นยืนนิ่งเพียงเดียวดาย ในท่ีสดุก็หมุนกายเดินออกนอกอารามหลวง

เซยีวเสายืนหลับตาพิงเสาอารามรอนางอยู่ข้างนอก พอได้ยินเสยีงฝีเท้าของเจ่ียงหรว่น
เขาก็ลืมตาขึ้น เดินตรงเข้ามาสง่ถุงน้ำร้อนใสมื่อและชว่ยผูกเส ื้อกันหนาวของนางให้
แน่นขึ้น “สบายใจแล้วหรอืไม่?”



“อืม” เจ่ียงหรว่นยิ้มตอบ
บนรถม้า เซยีวเสานั่งนิ่งอยู่นานก่อนจะเอ่ย “วันนี้ เจ้าเส ีย่งอันตรายเกินไปแล้ว”

แม้จะมีจวนอ๋องจ่ินอิงผงาดอยู่เบ้ืองหลังคอยเป็นหลักให้นางได้พ่ึงพิง ทว่าเรือ่งเชน่วัน
นี้ หากพลาดพล้ังขึ้นมาอาจทำให้ตนเองเจ็บหนักได้

“ลำบากท่านแล้ว” เจ่ียงหรว่นตอบเสยีงเบา “มีภรรยาเจ้าคิดเจ้าแค้นชา่งอาฆาต
เชน่ข้า อาจทำให้ท่านต้องเดือดร้อนได้ทุกเม่ือ” นางมุ่งหวังแก้แค้นแทนมารดา อย่างไร
เจ่ียงตานก็ต้องตาย ชวีิตต้องแลกด้วยชวีิต นี่คือราคาท่ีเจ่ียงตานต้องจ่าย หากส ิง่นี้จะ
ทำให้เซยีวเสามองนางผิดแผกไปกว่าเดิม นางก็ยอม

“ใครๆ ต่างก็ว่าข้ากลัวภรรยา” เซยีวเสาหัวเราะตอบเบาๆ “แต่ใครเลยจะรู้ว่า
ภรรยาข้าแท้จรงิแล้วไม่ได้น่ากลัวเลยสักนิด... นางต่างหากเล่าท่ีกำลังหวาดกลัวผู้อื่นอยู่
หวาดระแวงผู้คนรอบข้าง ความกลัวนี้ บีบค้ันให้นางไม่ยอมปล่อยวาง ทำให้ชวีิตของ
นางไร้ซ ึง่ความสขุ”

คำตอบของเซยีวเสาทำให้เจ่ียงหรว่นถึงกับอุทาน “อาเสา!”
“หรว่นเอ๋อ... ไม่ว่าเจ้าจะแก้แค้นใคร ข้าก็จะหน้ามืดตามัวเข้าข้างเจ้าอย่างไม่

ลดละ ข้าเพียงอยากให้เจ้าได้รับรู้ว่า ถูกหรอืผิด ดีหรอืช ัว่ ขาวหรอืดำ ไม่ว่าอย่างไรเจ้า
ก็จะมีข้ายืนเคียงข้างเสมอ” เซยีวเสายิ้มจางๆ “การทำตัวเป็นสามีท่ีดีกับเป็นบุรษุท่ี
โง่เขลามีเส้นบางๆ ก้ันอยู่เท่าน้ัน หวังเพียงว่าสักวันเจ้าจะยอมลืมตาและรับความรักท่ี
เอ่อล้นอยู่รอบกายเจ้าแล้วเลิก ‘หวาดกลัว’ กับผู้คนในอดีตเสยีที”

เจ่ียงหรว่นเม้มรมิฝีปากท่ีสัน่ระรกิ หลับตาลงอย่างอ่อนล้า “พูดมาตรงๆ เลย
ท่านกำลังคิดว่าข้าโหดเห้ียมอำมหิตใชห่รอืไม่?”

เซยีวเสาบิดมุมปากขึ้นเล็กน้อย “ไม่หรอก แบบนี้ขมกำลังดี”
“แต่ว่า...”
ชายหนุ่มโบกมือตัดบท “อย่าขมไปกว่านี้ก็แล้วกัน” คำตอบนี้ไม่ใชก่ารแสร้ง

ปฏิเสธ เขายอมรับว่าภรรยาเป็นคนโหดเห้ียมอำมหิตจรงิ นางอยากทำส ิง่ใดเขาพร้อม
สนับสนุน แต่ต้องไม่ทำให้ใจนางเองต้องบาดเจ็บตามไปด้วย







แล่เนื้อผู้กระทำผิดให้เป็นช ิ้นบางๆ ท้ังหมดหนึ่งพันช ิ้นโดยท่ีอีกฝ่ายยังไม่ส ิ้นลมได้...
ลองคิดดูส ิ การท่ีต้องมองตัวเองถูกแล่เนื้อเถือหนัง แล้วต้องมาส ิ้นลมเอาตอนท่ีรา่ง
เหลือเพียงโครงกระดูกน้ันเจ็บปวดสักเพียงใด”

“โอย ชา่งน่ากลัวเหลือเกิน” โล่วจูตัวสัน่ข ึ้นมาบ้าง “ชา่งเป็นการลงโทษท่ีทรมาน
และโหดร้ายท่ีสดุ”

ทรมานและโหดร้ายท่ีสดุ...
เจ่ียงหรว่นยิ้มน้อยๆ ไม่ใชห่รอก...
ในวังหลวงน้ันมีร้อยพันสารพัดวิธีในการทรมานผู้คน ความทารณุท่ีรา่งกายได้

รับรู้น้ันเป็นเพียงแค่หนึ่งในหม่ืนสว่นหากเทียบกับความทารณุท่ีใจถูกทำร้าย เชน่เดียว
กับความเจ็บปวดท่ีนางเคยได้รับอย่างไรเล่า

โล่วจูสังเกตเห็นสหีน้าของเจ่ียงหรว่นพลันใจสัน่วาบ “หรอืว่า... คุณหนูรู้วิธี
ลงโทษหรอืเจ้าคะ?”

“รู้ส”ิ เจ่ียงหรว่นตอบเสยีงเรยีบ “สำหรับหญิงแพศยาท่ีต้ังครรภ์กับชายช ู้ โดย
มากทหารในวังหลวงมักจะใช้วิธีนี้ จัดการ” เจ่ียงหรว่นเอ่ยต่อด้วยน้ำเสยีงอ่อนโยน
“เปลี่ยนนางให้กลายเป็นเส ือ่มนุษย์”

บรรยากาศในวังหลวงวันนี้ผ่านไปอย่างครกึโครม
คนท่ีทำร้ายองค์รัชทายาทเผยตัวออกมาแล้ว ท่ีแท้ก็เป็นองค์ชายห้าเซวียนหัว

หลักฐานท่ีได้มัดเขาแน่นหนา อีกท้ังเซวียนหัวก็สารภาพผิดต่อหน้าฮ่องเต้แล้ว คร้ัน
เต๋อเฟยได้ทราบข่าวนี้ก็เป็นลมล้มพับไปทันที พอฟ้ืนต่ืนขึ้นมาก็ขอเข้าเฝ้าฮ่องเต้ท่ี
เรอืนอักษรหลวง ครึง่ช ัว่ยามผ่านไป เต๋อเฟยก็ออกมาพร้อมกับใบหน้าซดีเผือด หลัง
จากน้ันก็มีราชโองการว่าฮ่องเต้อนุญาตให้เต๋อเฟยลาบวชได้

เชน่นี้ก็หมายความว่าเซวียนหัวคงหนีโทษตายไม่พ้น
การท่ีเซวียนหัวแพ้ภัยตนเองในคร้ังนี้ ทำให้ทิศทางแห่งอำนาจในราชสำนัก

ผลัดเปลี่ยนอีกคร้ัง เหล่าข ุนนางท่ีเดิมทีสนับสนุนองค์ชายห้าเซวียนหัวล้วนหนีตาย
แยกย้ายกันไปหาข้ัวอำนาจใหม่เพ่ือสวามิภักด์ิ



เซวียนหลีข ึ้นช ือ่ว่าเป็นศัตรเูก่าของเซวียนหัว ทำให้ข ุนนางเหล่าน้ันไม่กล้าเข้า
หา ดังน้ัน... เซวียนเพ่ยจึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ

อำนาจและเงินทองท่ีเซวียนหัวสะสมมาเนิ่นนานหลายปี กลายมาเป็นขุมกำลัง
ของเซวียนเพ่ยโดยท่ีองค์ชายน้อยไม่ต้องออกแรง ฐานกำลังของเซวียนเพ่ยเติบโตขึ้น
อย่างรวดเรว็ แทบจะเทียบเคียงกับเซวียนหลีได้เลยทีเดียว

ขณะเดียวกัน เจ่ียงตานอดีตสนมคนโปรดข้างกายฮ่องเต้ท่ีมีความผิดฐานคบช ู้ส ู่
ชายก็ถูกตัดสนิให้ต้องโทษประหารชวีิต

สว่นหวังเหลียนเอ๋อ หลังจากน้ันไม่นานนางก็ติดโรคร้าย จึงถูกสง่ออกไปรักษา
ตัวนอกวังก่อนจะหายสาบสญู กล่าวได้ว่าสนมคนโปรดของฮ่องเต้จู่ๆ ก็หายหน้าไปที
ละคน คงเหลือเพียงมู่ซโีหลวผู้ เย็นชาเพียงคนเดียว สถานการณ์รอบด้านแปรเปลี่ยน
รวดเรว็เชน่นี้ชา่งชวนใจหายยิ่งนัก

ในคืนท่ีมืดและหนาว...ดาวพรา่งเต็มฟ้า
สถานท่ีรกร้างแห่งหนึ่งหลังวังหลวงกลับเต็มไปด้วยผู้คน พ้ืนท่ีบรเิวณนี้ เป็นผืน

ดินท่ีแห้งผากเต็มไปด้วยทรายสดีำสง่กลิ่นเหม็นคละคลุ้ง มีนกท่ีหากินกลางคืนจำนวน
มากบินโฉบไปมาสง่เสยีงร้องด้วยความหิวโหย สองตาของมันกวาดมองหาเศษเนื้อเพ่ือ
เป็นอาหารประทังชวีิต

กลางลานท่ีแห้งแล้งน้ันมีคนยืนอยู่จำนวนไม่น้อย ทุกคนยืนล้อมรา่งผอมบาง
ของสตรนีางหนึ่งซ ึง่สองมือสองเท้าถูกเชอืกเส้นใหญ่มัดไว้ รมิฝีปากแห้งผากของนาง
ถูกอุดด้วยเศษผ้า แต่ก็พยายามตะเกียกตะกายสง่เสยีงอู้อี้ออกมาเบาๆ สองตาเบิก
กว้าง เห็นได้ช ัดเจนว่าหวาดกลัวสดุขีด

ท่ีน่าสะพรงึกลัวยิ่งกว่าก็คือ ข้างกายหญิงสาวผู้นี้ มีควายตัวสดีำทะมึนท่ีสวม
ครอบคันไถไว้กับรา่ง... ควายชนิดนี้แข ็งแรงบึกบึน สว่นใหญ่มักใช้ลากของหนักท่ี
มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถขนย้ายได้ ด้านหลังท่ีผูกติดกับคันไถน้ันคือหินก้อนกลม
คล้ายลูกกลิ้งขนาดใหญ่ท่ีหนักเสยีจนผืนดินท่ีก้อนหินวางอยู่ยุบลงไปเล็กน้อย ให้
ความรู้สกึน่าหวาดกลัวจนขนลุก



ในท่ีสดุขันทีผู้ เป็นหัวหน้าภารกิจก็ป่าวประกาศเสยีงสงู “ต้ังใจทำงานอย่าง
ระมัดระวังนะ อย่าทับให้ตายเสยีต้ังแต่รอบแรก” พูดจบก็เบือนหน้ามากล่าวกับหญิง
สาวท่ีสวมเส ื้อคลุมสแีดงข้างกายว่า “จ่ินอิงอ๋องเฟย ได้โปรดถอยหลังหนึ่งก้าวเถิด
เลือดจะได้ไม่เป้ือนชายกระโปรง”

“ไม่เป็นไร” หญิงสาวชดุแดงตอบกลับเสยีงนุ่ม “ข้าต้ังใจจะมาสง่น้องส ีจ่ากใจ
จรงิ ข้าไม่ใสใ่จเรือ่งเล็กน้อยเหล่านี้ ” นางมองหญิงสาวท่ียังด้ินรนตะเกียกตะกายอยู่
กลางลาน ก่อนจะเดินเข้าไปหาอย่างเช ือ่งช ้า เม่ืออยู่ข้างกายนักโทษนางก็กระซบิเสยีง
เบา “น้องส ีอ่ย่าได้กลัว เพ่ือให้เจ้าไม่เดียวดายจนเกินไป พ่ีใหญ่อุตสา่ห์มาอยู่เป็นเพ่ือน
แล้วเชยีวนา...”

“อื้อ…” นักโทษสาวเบ้ืองหน้าด้ินรนอย่างบ้าคลั่ง แต่จะทำเชน่ไรก็มิอาจหลบหนี
ได้ สองตาของนางสาดความเคียดแค้นท่ีมิอาจปิดบังเข้าใสเ่จ่ียงหรว่น

เจ่ียงหรว่นได้แต่ทอดถอนใจ “ปกติน้องส ีเ่ป็นคนรักสะอาดยิ่งนัก แม้แต่หยด
เลือดก็ไม่กล้ามอง เกรงว่าคงไม่รู้เท่าทันถึงความสนุกท่ีตนกำลังจะได้รับ ในเม่ือพ่ีอยู่
ตรงนี้ก็จะเล่าให้เจ้าได้รับรู้ไว้ก่อน คิดเสยีว่า... ฟังเพ่ือความเพลิดเพลินก่อนจะได้เจอ
ของจรงิก็แล้วกัน”

เจ่ียงตานตัวสัน่วาบ หยุดด้ิน... ได้แต่จ้องเขม็งมายังเจ่ียงหรว่น
“นี่เรยีกว่า ‘ทัณฑ์หินทับ’ เป็นวิธีลงโทษชนิดหนึ่งซ ึง่มีมาต้ังแต่คร้ังท่ีแคว้นต้าจ่ิน

สถาปนา มักเอาไว้ใช้กับหญิงท่ีคบช ู้ส ูช่าย สวมเขาให้สามี ละเมิดศลีธรรมจรรยา...
หากมีหญิงใดท่ีคบช ู้ส ูช่ายจนต้ังครรภ์มารหัวขนขึ้นมาแล้วถูกจับได้ ก็จะต้องเจอกับ
ทัณฑ์หินทับสถานเดียว

ผู้ ต้องโทษจะถูกจับให้นอนราบอยู่กับพ้ืน สว่นผู้ลงโทษจะใช้ควายตัวใหญ่สอง
ตัวลากก้อนหินขนาดใหญ่ค่อยๆ บดผ่านรา่งของนางแพศยาผู้ น้ัน... เขาจะต้องค่อยๆ
ทับรดีเอาเด็กนอกคอกนั่นออกมาจากท้องให้จงได้... ผู้ บังคับควายจำต้องมีทักษะสงู จะ
ทำให้ผู้ รับทัณฑ์เจ็บจนตายในชว่งจังหวะแรกไม่ได้โดยเด็ดขาด เขาต้องคอยควบคุม
แรงควายให้ดี...

การบดทับ...จะใช้ก้อนหินใหญ่บดทับรา่งผู้ ต้องโทษรอบแล้วรอบเล่าหลายสบิ



หลายร้อยรอบ จนกระท่ังรดีเอาลำไส้ เครือ่งใน ตับไตไส้พุง ออกมาแผ่จนแห้ง
หน้าท้องราบเรยีบ กระดูกแบนเท่าแผ่นกระดาษ จึงจะอนุญาตให้เลิกราได้ ฟังแล้วเป็น
อย่างไรบ้างน้องส ี ่น่าสนุกใชห่รอืไม่”

เจ่ียงหรว่นมีใบหน้าสวยสดงดงาม น้ำเสยีงอ่อนโยน ใครเลยจะรู้ว่าคำพูดท่ีนาง
กระซบิออกจากปากน้ันกลับทำเอาคนฟังตัวสัน่สะท้านไม่หยุด

เจ่ียงตานได้ยินก็ยิ่งตะเกียกตะกายรนุแรงมากขึ้น... ไม่นะ ข้ากลัว ข้ากลัวแล้ว
ใครก็ได้ชว่ยด้วย กลัวเหลือเกินแล้ว

เจ่ียงหรว่นยิ้มสง่น้องสาวเป็นคร้ังสดุท้ายก่อนจะหันไปเอ่ยกับขันที “ได้เวลาแล้ว
ลงมือเถิด”

เจ่ียงตานด้ินรนสดุกำลัง ขันทีเฒ่ามีหรอืจะสนใจ เขาโบกมือ ร้องเสยีงสงู “เริม่
การลงทัณฑ์----”

ชายฉกรรจ์ส ีค่นวิ่งเข้ามาดึงเชอืกส ีเ่ส้นท่ีมัดแขนขาของเจ่ียงตาน พวกเขาจัดรา่ง
ของนางให้นอนราบอยู่กับพ้ืน ควายสองตัวท่ียืนรออยู่คำรามฮึ่มฮั่มออกมาเสยีงเข้มลึก
แม้จะอยู่ไกล แต่เจ่ียงตานก็ยังได้กลิ่นคาวเลือดลอยแผ่วออกมาจากก้อนหินใหญ่ท่ีถูก
ผูกติดไว้กับคันไถ

เจ่ียงตานสา่ยหน้าสดุชวีิต ควายท้ังสองตัวค่อยๆ ลากก้อนหินใหญ่หนักย่างเข้า
หานางทีละก้าว...ทีละก้าว... เสยีงหินบดพ้ืนดังครดืๆ ฟังแล้วน่าขนลุกยิ่งนัก ไม่ว่ามัน
จะถูกลากผ่านส ิง่ใด จะเป็นต้นหญ้าเล็กๆ หรอืแม้กระท่ังก้อนหิน ท้ังหมดล้วนแหลก
ละเอียดไม่เหลือช ิ้นดี

ในท่ีสดุก้อนหินก็ถูกลากก็มาหยุดอยู่ท่ีปลายเท้าของเจ่ียงตาน
ชว่งจังหวะน้ัน... ท่ีนางกล้ันหายใจ
ขันทีเฒ่าก็ตะโกนร้องเสยีงแหลมออกมาดังก้อง
เม่ือความเย็นของหินสัมผัสเข้ากับปลายเท้า เจ่ียงตานก็ตาเหลือกทันที
เท้าสองข้างยุบลง แผ่ออกเป็นเนื้อเดียวกับพ้ืนดิน ไม่ทันท่ีนางจะสง่เสยีงร้อง

ขาท้ังสองก็ค่อยๆ ยุบตามจนถึงเข ่า... สติสดุท้ายของเจ่ียงตานสัง่ให้ตนเองกรดีร้องแต่



ไม่ทันเสยีแล้ว ความหนักหน่วงแล่นทับถึงสะโพกเชงิกราน บดทับกระดูกของนางจน
ลั่นดังเปรี๊ยะ

เสยีงกระดูกในกายค่อยๆ หักดังก้องอยู่เต็มสองหูของอดีตพระสนมมากรัก
รา่งกายเปลือยเปล่าท่อนบนค่อยๆ ซับสเีลือดจนดำคล้ำ ก้อนหินบรรจงเคลื่อนจาก
สะโพกมายังท้องน้อย ทุกการเคลื่อนไหวเนิบช้า เลือดกองโตทะลักออกทางปาก จมูก
และใบหู เจ่ียงตานเริม่ไร้ความรู้สกึใดๆ แล้ว เม่ือก้อนหินกลิ้งข ึ้นมายังซ ีโ่ครง นางก็
เห็นใบหน้าของสตรผีู้หนึ่งกำลังสบตากับนางพร้อมรอยยิ้มท่ีอ่อนโยน

ท่านแม่... เจ่ียงตานเบิกตาโตเป็นคร้ังสดุท้าย
จ้าวเหมยยิ้มให้นาง ‘ตานเอ๋อ แม่มาแล้ว’
กล่าวจบจ้าวเหมยก็ยื่นปลายนิ้วมาแตะท่ีลำคอของนาง เจ่ียงตานได้แต่ร้องอึกอัก

พยายามปัดป้อง ปลายนิ้วของจ้าวเหมยท้ังหนักและร้อนลวก นางรู้สกึราวกับว่าอีกฝ่าย
บีบลงมากลางลำคอ เป็นชว่งจังหวะเดียวกับท่ีก้อนหินเคลื่อนจากซ ีโ่ครงมาทับท่ีศรีษะ
พอดี

‘แม่มารับเจ้าแล้ว ตานเอ๋อลูกรักของแม่’
กร๊อบ-----
เจ่ียงหรว่นยืนนิ่งเงียบอยู่ด้านข้าง มองก้อนหินยักษ์รดีทับผ่านศรีษะของเจ่ียง

ตานไปในท่ีสดุ
การรดีทับรอบแรกจบไป แม้ในท้องเจ่ียงตานจะไม่ได้มีลูกนอกคอก แต่ถูกของ

หนักทับลงไปแรงๆ เชน่นี้ ก็มีคราบเลือดสาดกระเซน็ออกมามากมาย กลุ่มคนท่ียืนดู
เหตุการณ์สยดสยองตรงหน้าต่างพากันนึกว่าเป็นคราบเลือดจากการแท้งลูก ต่างพากัน
สาปแชง่เสยีงขรม

สหีน้าสดุท้ายของเจ่ียงตานดูทุกข์ทรมานยิ่งนัก
คนท่ีจูงควายน้ันไม่กล้าพักผ่อน หลังบดทับรอบแรกเสรจ็เรยีบร้อย ก็มีคนมา

โปรยเกลือเป็นชั้นบางๆ ลงบนรา่งของเจ่ียงตานทันที ขันทีเฒ่าไม่ปล่อยให้เสยีเวลา
การทับรอบท่ีสอง สาม ส ี ่จึงดำเนินต่อไปเรือ่ยๆ



เวลาผ่านไปหลายชัว่ยาม ไม่รู้ว่านานสักเท่าใด ขันทีเฒ่าจึงได้โบกมือ คนจูง
ควายถอยหลังออกมาพร้อมกับเลือดท่ีสาดเต็มเส ื้อผ้า บนพ้ืนเหลือเพียงหนังเปลือย
แผ่นบางซ ึง่คร้ังหนึ่งเคยเป็นมนุษย์

อากาศโดยรอบเต็มไปด้วยกลิ่นคาวคละคลุ้งรนุแรง เหล่าทหารท่ียืนคุมการลง
ทัณฑ์ถึงกับคลื่นไส้จนนึกอยากจะอาเจียนไปตามๆ กัน ทว่า...จ่ินอิงอ๋องเฟยยังคงยืน
นิ่ง ไม่แสดงกิรยิาใดๆ ออกมาแม้แต่น้อย

เม่ือการลงทัณฑ์จบลง ผู้คนเริม่แยกย้าย เจ่ียงหรว่นจึงเดินเข้าไปหาขันทีเฒ่า
“กงกง หนังมนุษย์ผืนนี้ อย่างไรเสยีก็เคยเป็นน้องสาวของข้า ข้าขอเก็บเอาไว้ได้หรอื
ไม่?” เจ่ียงหรว่นกล่าวจบ เทียนจู๋ก็ยัดถุงเงินหนาหนักใสมื่อขันทีตามธรรมเนียม

ขันทีเฒ่าฉีกยิ้มประจบประแจง “ย่อมได้แน่นอน เรือ่งนี้ ข้าจะรบีจัดการให้ท่าน”
เจ่ียงหรว่นยิ้มตอบ ก่อนจะหันไปกระซบิสัง่เทียนจู๋เสยีงเบา “จงนำหนังมนุษย์

ผืนนี้สง่เข้าคุกหลวง บอกว่าจ่ินอิงอ๋องเฟยขอมอบให้ท่านราชครเูจ่ียงเป็นของขวัญวัน
ปีใหม่... ให้เอาไว้ใช้ห่มคลายหนาวยามคำคืน”

ยิ่งใกล้ปีใหม่ จวนอ๋องจิ่นอิงก็มีงานราษฎร์งานหลวงมิได้ว่างเว้น
วันนี้ เจ่ียงหรว่นสวมเส ื้อท่ีตัดเย็บด้วยผ้าสองชั้นท่ีเรยีกว่า ‘เจ๋ียเอ้า’ เพ่ือเพ่ิม

ความอบอุ่นให้รา่งกาย ตรงเอวรัดเข ็มขัดผ้าลายเมฆคราม สว่นท่อนล่างเป็นกระโปรง
จีบทรงคลื่น ศรีษะเกล้าเป็นมวยเล็กๆ สองข้างดูน่ารักน่าเอ็นดู นางถอนหายใจให้กับ
เงาของตนเองในคันฉ่อง นับวันนางยิ่งถูกเหลียนเช ีย่วกับโล่วจูจับแต่งกายจนดูคล้าย
เด็กหญิงตัวน้อยเข้าไปทุกที

เทียนจู๋เปิดประตูออกแล้วหันมากล่าวด้วยน้ำเสยีงสดใส “ฮูหยินน้อย หิมะด้าน
นอกเบาบางลงแล้ว”

เจ่ียงหรว่นลุกขึ้นเดินออกไปด้านนอกบ้าง เห็นเซยีวเสากำลังยืนสัง่งานเย่เฟิงอ
ยู่ในสวน เม่ือได้ยินเสยีงฝีเท้านางเขาก็หันกลับมามอง

นับต้ังแต่ท่ีเซวียนหัวถูกบ่ันคอ ก็เกิดมรสมุขนานใหญ่ในวังหลวง ขุนนางแต่ละ
กลุ่มพากันแตกต่ืนไปหมด เซยีวเสาเองก็งานยุ่งมากขึ้น มักจะออกจากบ้านแต่เช ้ามืด



และกลับหลังยามหนึ่งซ ึง่หญิงสาวก็หลับสนิทเสยีแล้ว วันนี้ เห็นสามีกลับเรว็นางจึงนึก
ยินดีไม่น้อย

เย่เฟิงรบีเอ่ยทักทาย “สวัสดีปีใหม่ขอรับฮูหยินน้อย”
เจ่ียงหรว่นยิ้มตอบ เดินมาหยุดข้างกายเซยีวเสา สว่นเย่เฟิงก็แอบมองเหลียน

เช ีย่ว ก่อนจะเอ่ยปากอีกคร้ัง “ด้านนอกงานยุ่ง ข้าขอตัวไปทำธุระก่อน”
เจ่ียงหรว่นเห็นดังน้ันจึงหันไปกล่าวกับสาวใช้ของตนบ้าง “พวกเจ้าไปพักผ่อน

กันตามสบาย ข้าจะออกไปเดินเล่นกับท่านอ๋อง”
โล่วจูรบีดึงตัวเทียนจู๋กับเหลียนเช ีย่วจากไป
เหลือเพียงเซยีวเสาท่ียืนกอดอกยิ้มกริม่ “เจ้าอยากออกไปเดินเล่นหรอื?”
“ได้ยินมาว่าปีใหม่ของทุกปี ในเมืองหลวงเต็มไปด้วยโคมไฟหลากสดูีงดงามนัก”

เจ่ียงหรว่นอมยิ้มบ้าง “ก่อนหน้านี้ ข้าไม่มีวาสนาจะได้เห็น วันนี้ เลยคิดอยากจะรบกวน
สามีสักหน่อย ท่านบอกเองมิใชห่รอืว่าต้องการให้ข้าปล่อยวางอดีตแล้วหาความสขุใส ่
ตัว”

เซยีวเสาอดยิ้มตามไม่ได้ ดวงตาของเขาแฝงไว้ด้วยความอบอุ่นท่ีแม้แต่ตนเองก็
ไม่รู้ตัว ท้ังสองเดินคล้องแขนกันออกนอกประตูจวนไป

ชว่งส ิ้นปีแบบนี้ บนถนนเต็มไปด้วยผู้คนท่ีออกมาจับจ่ายข้าวของ ขึ้นช ือ่ว่า
เมืองหลวงยิ่งคึกคักกว่าทุกเมือง หลังพระอาทิตย์ตกดินทุกบ้านทุกครอบครัวจะจุดโคม
ไฟสแีดงดวงใหญ่ หากมองจากด้านบนลงมาจะเห็นแสงสแีดงระยิบระยับท่ัวท้องถนน
น่าต่ืนตาต่ืนใจยิ่งนัก

เจ่ียงหรว่นกับเซยีวเสาเดินเคียงกัน หยุดแวะซ ื้อของก็ชะงักเท้าพร้อมกัน หนึ่ง
สตรงีดงามเป็นเลิศ หนึ่งบุรษุองอาจผึ่งผาย ภาพท่ีน่าช ืน่ชมของท้ังสองทำให้ผู้คน
ตลอดถนนท้ังสาย บ้างก็เหลียวมอง บ้างก็ชะงักเท้าสะกิดกันไปมาแล้วอมยิ้ม

“ชว่งนี้ ท่านดูยุ่งมากเลย เกิดเรือ่งข ึ้นในวังหรอื?” เจ่ียงหรว่นเอ่ยถามด้วยความ
สงสัย เรือ่งงานของเซยีวเสาน้ันก่อนหน้านางไม่เคยเอ่ยปากถาม แต่เพราะชว่งท่ีผ่าน
มาสามีออกเช้ากลับดึกแทบทุกวัน หมายความว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิด



ขึ้นเป็นแน่ นางจึงอดไม่ได้ท่ีจะเป็นห่วง
นี่สนิะ...ความรู้สกึของภรรยา...
เซยีวเสาสา่ยหน้า “มิใชเ่รือ่งในราชสำนักหรอก เป็นชาวหนานเจียงต่างหาก

สายข่าวของเราแจ้งว่ามีทหารหนานเจียงแทรกซมึเข้ามาในแคว้นเรา แต่พวกมันกลับไม่
เคลื่อนไหวสักที จรงิส.ิ..” เขานิ่งไป ก่อนจะก้มหน้าลงกระซบิท่ีข้างหูเจ่ียงหรว่น
“ฮ่องเต้ทรงพระประชวร”

ไอร้อนท่ีพ่นออกจากรมิฝีปากของเซยีวเสาไล้อยู่ข้างหู เจ่ียงหรว่นถึงกับใจเต้น
นางศอกเขากลับอย่างตกใจ “ไปให้ห่างนะ... ล้อเล่นอันใดก็ไม่รู้”

“ข้าไม่ได้ล้อเจ้าเล่น ฮ่องเต้ทรงพระประชวรจรงิๆ”
นางยกมือขึ้นขยี้ใบหู... นางมิได้ต่อว่าเขาเรือ่งข ่าวสารสักหน่อย แต่ต่อว่าเรือ่ง

กิรยิาต่างหากเล่า คนบ้านี่ นึกอยากจะกระซบิก็ทำแบบไม่ให้ต้ังตัว ดูสขินลุกหมดเลย
“ฝ่าบาทมิใชส่ามีข้า หากเป็นท่านป่วยค่อยมาบอกข้าก็แล้วกัน” ต่อให้ปากกล่าวออกมา
เชน่นี้ แต่ในใจก็รู้สกึสัน่ไหวเล็กน้อย ชว่งเวลานี้ในชวีิตก่อน... ฮ่องเต้ยังมิได้ล้มป่วย
นี่นะ

หากอดีตไม่เปลี่ยนแปลง การป่วยของฮ่องเต้จะเกิดจากการลอบวางยาพิษเพ่ือ
ปลงพระชนม์ ชวีิตก่อน...นางถูกกล่าวหาว่าเป็นคนวางยาพิษจนถูกเรยีกว่าปีศาจล่ม
เมือง เรือ่งคร้ังน้ันเป็นแผนการของเซวียนหลี แล้วคร้ังนี้ เล่า...เซวียนหัวเพ่ิงตายไปไม่
นาน เซวียนหลีก็ชงิลงมือเสยีแล้วหรอื

ศกึชงิบัลลังก์เริม่ข ึ้นแล้วสนิะ...
ท้ังสองเดินต่ออีกไม่กี่ก้าวก็เห็นร้านขายโคมไฟหลากสตีรงหัวมุมถนน เจ้าของ

ร้านเป็นสามีภรรยาเฒ่าคู่หนึ่ง แต่งกายไม่สะดุดตานัก เจ่ียงหรว่นถูกใจโคมไฟรปู
จ้ิงจอกดวงหนึ่งเข้า

โคมไฟจ้ิงจอกดวงน้ันทำมาอย่างประณีต ลายจ้ิงจอกขาวบนกระดาษเรงิรา่ราวกับ
มีชวีิต ชา่งดึงดูดสายตานัก

เซยีวเสามองตามสายตาของภรรยา เห็นว่านางมองโคมไฟด้วยแววตาเป็น



ประกาย เขาหัวเราะอยู่ในใจ...วันนี้ภรรยาคนงามเกล้ามวยสองแกละ ยืนหน้าอิ่มจ้อง
มองโคมไฟตาละห้อย หากเขาไม่เอาใจเสยีหน่อย อาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ใหญ่ใจ
ร้ายได้

ชายหนุ่มยืนนิ่งอยู่ครูห่นึ่งจึงกล่าวกับภรรยา “หรว่นเอ๋อ... รอตรงนี้ก่อนนะ”
กล่าวจบเขาก็เดินไปทางร้านท่ีมีกลุ่มคนเบียดเสยีดตรงหน้า

หน้าร้านน้ันมีสตรแีรกรุน่ล้อมอยู่จำนวนไม่น้อย พอเห็นเซยีวเสาเบียดเข้ามา
หลายคนก็หน้าแดงวูบ หลีกทางให้เขาเดินเข้าไปอย่างเคอะเข ิน

ระหว่างท่ีเจ่ียงหรว่นยืนรออยู่ ทันใดน้ันนางก็ได้กลิ่นหอมเสยีดจมูกลอยมาตาม
ลม กลิ่นหอมน้ันคุ้นเคยยิ่งนัก เจ่ียงหรว่นเหลียวมองหาท่ีมาของกลิ่น พลันเห็นหญิง
สาวคนหนึ่งในชดุกระโปรงเข ียวยืนอยู่ มีสาวใช้ติดตามมาอีกหลายคน หญิงสาวผู้ น้ัน
หน้าตาจ้ิมลิ้ม ปากนิดจมูกหน่อย ผิวพรรณผ่องใสผุดผาด

บุตรขีองผู้ตรวจการเหยา... เหยาเนี่ยนเนี่ยนนั่นเอง!
เหยาเนี่ยนเนี่ยนก็จดจำเจ่ียงหรว่นได้เชน่กัน นางหยุดฝีเท้าลงเบ้ืองหน้าเจ่ียงห

รว่นพลางสง่ยิ้มให้ “จ่ินอิงอ๋องเฟย”
“คุณหนูเหยา” เจ่ียงหรว่นพยักหน้าตอบ
เหยาเนี่ยนเนี่ยนมองทอดสายตายิ้มๆ ไปทางเซยีวเสาท่ีกำลังคุยต่อรองราคาอยู่

กับสองสามีภรรยาเฒ่า นางเอ่ยกับเจ่ียงหรว่นอีกคร้ังว่า “ท่านอ๋องจ่ินอิงและจ่ินอิงอ๋อง
เฟยชา่งเป็นคู่ตุนาหงันท่ีสมกันยิ่งนัก ใครได้เห็นก็ต้องอิจฉา”

เอาแล้วไง... เจ่ียงหรว่นนึกเหนื่อยหน่ายในใจ “คุณหนูเหยาอย่าได้พูดเล่นไป
ภายภาคหน้าตัวท่านเองก็จะได้สมรสสมรักกับบุรษุในดวงใจ เป็นท่ีน่าอิจฉาของผู้คน
เชน่กัน”

หญิงสาวท่ัวไปท่ีไม่ได้ออกเรอืนหากมาได้ยินคำชมเชน่นี้ย่อมต้องหน้าแดงไปเป็น
แถบ ทว่าเหยาเนี่ยนเนี่ยนกลับนิ่งเฉย ไม่ได้มีทีท่าเข ินอายให้เห็น “ข้าไม่รบกวนจ่ินอิง
อ๋องเฟยดีกว่า”

เหยาเนี่ยนเนี่ยนก้มหน้าเล็กน้อยยามท่ีต้องเดินเฉียดรา่งของเจ่ียงหรว่น ใน



จังหวะน้ันเอง นางก็เงยหน้าขึ้นสบสายตาเจ่ียงหรว่นแวบหนึ่ง ประกายตาคู่งามสอ่
ความหมายลึกซ ึ้ง

เจ่ียงหรว่นเห็นรอยยิ้มแฝงนัยของเหยาเนี่ยนเนี่ยนเข้าก็ถึงกับชะงัก
รอยยิ้มเชน่นี้ มัน... ผิดปกติ!!
แต่ก็คิดไม่ออกว่าผิดปกติอย่างไร เจ่ียงหรว่นยืนครุน่คิดเหม่อลอย กระท่ังเซยีว

เสาซ ื้อโคมไฟเรยีบร้อยแล้วกลับมายืนข้างกาย หญิงสาวก็ยังไม่รู้สกึตัว
เซยีวเสามองภรรยาท่ียืนเหม่อ เขาใช้นิ้วเคาะหน้าผากนางหนึ่งที “สามีเจ้าส ู้

อุตสา่ห์ประจบประแจงเอาใจ จะไม่ขอบคุณเสยีหน่อยร”ึ
เจ่ียงหรว่นคืนสติ นางรับโคมไฟจากมือเซยีวเสาพลางกล่าว “เม่ือครูข้่าเจอคุณ

หนูเหยา”
“ใคร?” เซยีวเสาขมวดค้ิว ดูท่าจะจำคุณหนูสกุลเหยาท่ีเจ่ียงหรว่นพูดถึงไม่ได้

เลย เขายืนนึกอยู่เป็นนาน
“อดีตคู่หมายคนงามของท่านอย่างไรเล่า”
“อ้อ” หรอืว่านางจะหึงหวง “อย่าไปใสใ่จผู้อื่นเลย” กล่าวจบก็กุมมือเจ่ียงหรว่น

ไว้ในอุ้งมืออบอุ่น แล้วชวนเดินเล่นต่อ
ท้ังสองเดินเล่นกันต่ออีกพักใหญ่ ต้องขอบคุณดวงตาเซยีวเสาท่ีเฉียบคมยิ่งนัก

ขอเพียงเจ่ียงหรว่นจ้องมองของเล่นช ิ้นใดนานสักหน่อย เขาก็จัดการซ ื้อให้นางทันที
ถึงขนาดตอนท้ายท่ีเจ่ียงหรว่นเผลอกวาดสายตาไปมองพิณโดยไม่ต้ังใจ เซยีวเสาก็เดิน
เข้าไปต่อราคามันเสยีแล้ว เจ่ียงหรว่นต้องรบีบอกปฏิเสธแล้วลากตัวสามีออกมา เซยีว
เสาถึงได้ย้ังมือ

จนกระท่ังเริม่ดึกท้ังสองจึงกลับจวน พ่อบ้านหลินสัง่ให้ห้องครัวเตรยีมน้ำแกง
หวานมาต้อนรับ หลังจากเซยีวเสากับเจ่ียงหรว่นด่ืมกันไปได้ครึง่ถ้วย พ่อบ้านหลินกับ
เหลียนเช ีย่วก็มาแจ้งว่าจวนแม่ทัพจ้าวสง่ของขวัญปีใหม่มาให้

นับต้ังแต่ท่ีเจ่ียงเฉวียนถูกจองจำในคุกหลวงเป็นต้นมา คนของจวนแม่ทัพก็มี
การไปมาหาส ูเ่จ่ียงหรว่นมากขึ้น แต่ก็มิได้ติดต่อบ่อยนัก เหมือนพวกเขาจะเข้าใจในส ิง่



ท่ีเจ่ียงหรว่นต้องการเลี่ยงอยู่บ้าง
จ้าวกวงกับเจ่ียงซ ิน่จือถูกคอกันมาก สองตาหลานมีเรือ่งศกึสงครามให้คุยกันไม่

รู้จบ เจ่ียงซ ิน่จือว่างเม่ือใดก็พุ่งไปจวนแม่ทัพทันที
หลังจากเจ่ียงหรว่นชำระรา่งกายเรยีบร้อยแล้ว ก็ออกมาสมทบกับเซยีวเสาท่ีสวม

เส ื้อนอนสขีาวด่ังหิมะ นั่งเอนรา่งอ่านหนังสอือยู่บนเตียง
เจ่ียงหรว่นนึกครึ้มอกครึ้มใจ เดินเข้าไปดึงหนังสอืจากมือเขาแล้วต่อรอง “ถ้า

อยากได้คืน ท่านต้องหาเวลาว่างพาข้าไปเยี่ยมท่านตาท่ีจวนแม่ทัพ”
เซยีวเสาอมยิ้ม “แล้วถ้าไม่อยากได้คืนเล่า?”
“ข้าจะฉีกท้ิง” นางไหวไหล่ “จรงิๆ นะ”
ผู้ เป็นสามีทำหน้ามุ่ย “ไม่เอาน่า เล่มน้ันหายากอยู่นะ”
ผู้ เป็นภรรยายิ้มหวานตอบ “ถ้าเชน่น้ันค่าไถ่ของมันก็ควรจะแพงกว่านี้สัก

หน่อย... ข้าอยากยืมตัวจ่ินเอ้อมาใช้งานด้วย อยากให้เขาชว่ยตรวจสอบคนผู้หนึ่งให้
ข้า”

เซยีวเสายักค้ิวถาม “ชายหรอืหญิง?”
“ข้าไม่คบช ู้หรอกน่า” นางเบ้ปาก
เขาหัวเราะ “ถ้าเชน่น้ัน สามีขอทราบช ือ่สักหน่อยได้หรอืไม่?”
“ฮูหยินรองของจวนเจ่ียง” เจ่ียงหรว่นวางหนังสอืในมือลงบนโต๊ะแล้วเอนรา่งลง

ซบอกเซยีวเสา ทำราวกับเขาเป็นถุงน้ำร้อนถุงใหญ่ “ท่านตัวอุ่นเหลือเกิน”
“สอดมือเข้าไปด้านในส ิอุ่นกว่านี้อีกนะ”
นางหัวเราะแผ่วเบา “นะ…สามี... ขอข้ายืมคนหน่อยนะ”
“เจ้าอยากสบืเรือ่งใด?”
“ท่านก็คงพอรู้เรือ่งในจวนของข้ามาบ้างแล้ว ยามนี้ตระกูลเจ่ียงล่มสลายทว่าข้า

กลับไม่ได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับฮูหยินรองเลย หลายปีท่ีผ่านมานางอาศัยอยู่ในจวนทำ
ตัวราวอากาศ ไม่ยื้อยุดแย่งชงิกับใคร ซ้ำร้ายยังวางตัวนิ่งเฉยได้อย่างน่าประหลาดใจ







มีความดีความชอบมากมาย เซ ีย่เหยียนผู้ภรรยาได้กลายเป็นฮูหยินข้ันท่ีหนึ่ง จวน
ราชครเูปลี่ยนช ือ่เป็นจวนอัครเสนาบดี เรยีกได้ว่าเฟ่ืองฟูเจิดจรัสแม้กระท่ังบ่าวรับใช้ยัง
มีคนกราบไหว้

ในฝันน้ัน... ฮูหยินของเขายังมีชวีิตทุกคน เจ่ียงซ ูซ่ ูกั่บเจ่ียงตานก็อยู่ด้วยกัน
อย่างผาสกุ ส ิง่ท่ีแตกต่างก็คือ…

ในฝันน้ัน... เจ่ียงซ ิน่จือตายต้ังแต่ยังหนุ่ม สว่นเจ่ียงหรว่นถูกเขาสง่เข้าวัง
สดุท้ายก็ตายในข้อหาหญิงกาลกิณีท่ีลอบปลงพระชนม์ฮ่องเต้

ความฝันน้ันดีงามยิ่งนัก ความม่ังค่ังรำ่รวยในฝันชา่งสมจรงิราวกับมันเคยเกิด
ขึ้นมาก่อน

หรอืว่ามันคือหนี้ ท่ีเขาเคยก่อเอาไว้ในชาติท่ีแล้วจึงต้องตามมาชดใช้ในชาตินี้?
หรอืว่าเขาเคยทำร้ายเจ่ียงหรว่นมาก่อน ชาตินี้นางจึงได้ตามมาเอาคืน?
เจ่ียงเฉวียนลูบหน้าผากตนเอง คำคืนในคุกหลวงน้ันหนาวเหน็บยิ่งนัก เขา

คล้ายจะได้ยินเสยีงประทัดดอกไม้ไฟท่ีจุดกันอย่างเอิกเกรกิดังมาจากด้านนอก
ส ิ้นปีแล้วหรอื...ในอดีตเม่ือถึงวันส ิ้นปี จวนเจ่ียงก็มักจะจัดงานใหญ่โต ผู้คน

สวมเส ื้อผ้าอาภรณ์สแีดงสดใส ในจวนประดับโคมไฟสว่างไสว พรัง่พร้อมด้วยอาหาร
อย่างดีมากมายไม่ขาดสาย มีนางรำมาร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน

ทว่าตอนนี้ เขากลายมาเป็นเดนคนให้ผู้อื่นเหยียบยำ ต้องกลายเป็นนักโทษ...
เจ่ียงเฉวียนนึกอยากจะหัวเราะให้ฟันรว่งหมดปาก ตอนน้ันเองท่ีสายตาของเขามอง
กวาดไปพบกับของส ิง่หนึ่งท่ีวางอยู่ข้างประตูห้องขัง ดูคล้ายกับม้วนผ้าห่มผืนโต

ผ้าห่มร?ึ
ดีเสยีจรงิ ใครบางคนคงจะนึกถึงอดีตราชครผูู้ เกรยีงไกรอย่างเขาขึ้นมาได้แล้ว

กระมัง
เจ่ียงเฉวียนกระเสอืกกระสน ถัดรา่งตนเองเข้าหาผ้าม้วนน้ันอย่างยินดี

ทว่า...ยิ่งเข้าใกล้กลิ่นคาวเลือดยิ่งเข้มข้นจนเขานึกหวาดระแวง



ใครเป็นผู้สง่มา?
มือสัน่ๆ ของเจ่ียงเฉวียนวนไปวนมาเหนือผ้าม้วนน้ัน คิดชัง่ใจว่าควรจะคลี่ดูดี

หรอืไม่ ในท่ีสดุความหนาวเหน็บก็บีบบังคับให้ต้องคว้าผ้าน้ันมาคลี่ห่ม... ทันทีท่ีผ้า
สัมผัสกับฝ่ามือ รา่งของเจ่ียงเฉวียนก็ไหวสะท้านอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน มันไม่ใช ่
ผ้า... แต่เป็นหนัง!

จมูกของเขาพลันได้กลิ่นท่ีแสนจะคุ้นเคยปะปนอยู่กับกลิ่นน่าคลื่นเหียนของคาว
เลือดและน้ำหนอง ใจท่ีขลาดเขลาเริม่ไหวสะท้าน เขาค่อยๆ คลี่ผ้าม้วนน้ันออกทีละ
น้อย... ละน้อย...

มีปอยผมยาวสยายแนบติดอยู่ในหนังผืนนี้

เขาคลี่ออกเรือ่ยๆ...
ความจรงิแห่งชวีิตเริม่เผยตัวต่อหน้าเม่ือเขาพบว่าม้วนหนังผืนน้ันมี...
ขา… แขน… และศรีษะ
เจ่ียงเฉวียนร้องลั่นสะบัดผืนหนังหลุดออกจากมือแล้วคลานหนีสดุชวีิต
“ไม่…ไม่…กลัวแล้ว...กลัวแล้ว”
มันเป็นหนังมนุษย์ เป็นหนังท่ีทำมาจากเลือดเนื้อของบุตรสาวท่ีอายุน้อยท่ีสดุ

ของเขา
เจ่ียงตาน!
เจ่ียงเฉวียนอาเจียนออกมากองโต เขาหวาดกลัวจนฉี่ราด สติท่ียังเหลือเพียง

เล็กน้อยเริม่เลอะเลือน นี่คือส ิง่ท่ีเจ่ียงหรว่นต้องการใชห่รอืไม่ นางกำลังใช้ผืนหนัง
ของเจ่ียงตานมาสง่สารเพ่ือบอกเขาว่าคนท่ีทำร้ายจ้าวเหมยมารดาของนางจะไม่มีใครได้
ตายดีสักคน

เจ่ียงตานตายแล้ว คนของจวนเจ่ียงตอนนี้ ล้วนจ่ายหนี้ กันไปหมดแล้ว
ลูกหนี้ ท่ีเหลือเพียงหนึ่งเดียวก็คือเขา!
ปีใหม่นี้ คุกหลวงเปิดศักราชด้วยเสยีงร้องไห้ครำครวญของชายวิปลาสผู้หนึ่ง ท่ี



ประเด๋ียวก็พูดคนเดียวประเด๋ียวก็หัวเราะ บางคร้ังก็ร้องไห้เสยีงสัน่แกมสะอื้น เสยีงนี้
ค่อยๆ ลอยไปตามสายลม ยามคำคืนไม่ว่าใครท่ีเดินผ่านบรเิวณน้ันต่างพากันหวาดผวา
วิ่งหนี ต่างนึกไปว่าตนได้ยินเสยีงของผีร้ายจากขุมนรก

อนิจจา…นี่หรอืคือจุดจบของราชครเูจ่ียงผู้ เกรยีงไกร!
บรรยากาศของปีใหม่ปกคลุมไปท่ัวเมืองหลวง
แต่ในวังน้ันกลับเงียบสงัด เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความตายแทรกอยู่ทุกอณู

องค์รัชทายาทบาดเจ็บหนัก ทว่าด้วยการรักษาของหมอเทวดาเซ ีย่จึงสามารถยื้อชวีิตเอา
ไว้ได้ แต่ก็ต้องกลายเป็นผู้ พิการตลอดชวีิตท่ีเหลือ

ฮองเฮาดูชราลงสบิปีในคืนเดียว ทุกวันคืนเอาแต่สวดมนต์อธิษฐานอยู่ในอาราม
หลวง ไม่สนใจไยดีตำแหน่งของตนต่อไป

องค์ชายห้าผู้วางแผนทำร้ายองค์รัชทายาทต้องโทษบ่ันคอ เต๋อเฟยผู้ เป็นมารดา
จึงขออนุญาตออกบวช

เหล่าข ุนนางราชสำนักแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายอย่างลับๆ ฝ่ายหนึ่งสนับสนุนเซ
วียนหลี อีกฝ่ายสนับสนุนเซวียนเพ่ย กลุ่มท่ีสนับสนุนเซวียนเพ่ยน้ันมีอดีตลูกน้อง
เก่าของเซวียนหัวรวมอยู่ด้วย บารมีของเซวียนเพ่ยในยามนี้ จึงพอฟัดพอเหวี่ยงกับเซวี
ยนหลี ซ้ำยังดูเหนือกว่าเสยีด้วย

ในตำหนักฉือหนิง... ไทเฮาอี้ เต๋อมองดูรายการข้าวของในมือพร้อมกับพยักหน้า
“จัดการไปตามน้ัน แล้วก็เพ่ิมเม็ดทับทิมสมปรารถนาลงไปด้วย”

หยางมามาก้มหัวรับคำสัง่ นางมอบรายช ือ่สง่ต่อให้นางกำนัลท่ียืนอยู่ข้างๆ จาก
น้ันก็เดินอ้อมไปยืนด้านหลังไทเฮาอี้ เต๋อ ทุบไหล่ให้อีกฝ่ายอย่างระมัดระวังพลางกล่าว
“ไทเฮาเพคะ ให้คนสง่ของขวัญปีใหม่แก่จวนอ๋องจ่ินอิงเชน่นี้ หากมีคนเห็นเข้า...”

“หากข้าแอบสง่คนพวกน้ันก็รู้อยู่ดี มิส ู้สง่ไปตรงๆ เลยดีกว่า” ไทเฮาอี้ เต๋อสบตา
กับหยางมามาพลางยิ้มทีเล่นทีจรงิ “ข้าอยากจะทำเชน่นี้มานานแล้ว หลายปีมานี้คอยแต่
จะหดหัวอยู่ในกระดอง กลัวนั่นกลัวนี่สารพัด ขืนยังเป็นแบบนี้ ต่อไป กลัวว่าวันหน้า
จะไม่มีโอกาสได้ทำส ิง่ท่ีอยากจะทำอีก”



หยางมามาตกตะลึง รบีเดินอ้อมผ่านกายไทเฮา คุกเข ่าลงเบ้ืองหน้า “ไทเฮาอย่า
ได้ตรัสเชน่นี้ ”

“ชา่งเถิด” ไทเฮาอี้ เต๋อโบกมือ นางหลับตาลงทว่าน้ำเสยีงกลับกระจ่างใส “หยาง
มามา เจ้าเองก็รับใช้ข้ามาค่อนชวีิตแล้ว มีเรือ่งใดเกี่ยวกับข้าท่ีเจ้าไม่เคยเห็นบ้างเล่า
คนอย่างข้า... ดวงตาคงไม่พรา่มัวเพียงเพราะแก่ชราเท่าน้ันหรอก” ไทเฮาทอดถอนใจ
ยาว “แต่ว่า ข้าเองก็มีความปรารถนาท่ียังสานต่อไม่สำเรจ็สักที เดิมทีคิดว่าตนยังมีเวลา
อีกมาก คาดไม่ถึง...เพียงพรบิตาก็ผ่านไปกว่าครึง่ค่อนชวีิตแล้ว”

หยางมามาก้มหน้าฟังอยู่เงียบๆ ได้ยินไทเฮาอี้ เต๋อถาม “พระอาการของฮ่องเต้ดี
ข ึ้นบ้างหรอืไม่?”

“ทูลไทเฮา ตามท่ีหม่อมฉันฟังจากเกากงกง... ยังไม่ดีข ึ้นเลยเพคะ” หยางมามา
กล่าวอย่างลำบากใจ เรือ่งท่ีฮ่องเต้ป่วยหนักน้ัน นอกจากคนใกล้ชดิท่ีเช ือ่ถือได้และ
ไทเฮาอี้ เต๋อแล้วก็ไม่มีใครอื่นล่วงรู้ การเมืองในราชสำนักกำลังวุ่นวาย ฝ่ายราชวงศ์จึง
จำต้องปิดบังข่าวนี้

“ท้ังหมดนี้ ล้วนเป็นโชคชะตา” ไทเฮาอี้ เต๋อเอ่ยเสยีงเนือย ฟังไม่ออกว่าคิดอ่าน
ประการใดเกี่ยวกับเรือ่งนี้ “อย่างไรเสยีฮ่องเต้ก็ต้องทรงแต่งต้ังรัชทายาทองค์ใหม่เข้า
สักวัน หากพวกเสอืสงิห์ในฝ่ายในรู้เข้าคงจะเริม่เคลื่อนไหวกันอีกคร้ัง”

หยางมามาติดตามรับใช้ไทเฮาอี้ เต๋อมาหลายปี มีมากมายหลายเรือ่งท่ีไทเฮาอี้ เต๋อ
ไม่คิดจะปิดบังนาง ระหว่างนายกับบ่าวน้ันแทบจะไม่มีความลับต่อกันเลย หยางมามา
กล่าวตอบว่า “คร้ังนี้ ... ไทเฮาจะว่าราชการแทนฝ่าบาทหรอืไม่เพคะ?”

อาการป่วยของฮ่องเต้น้ันปิดอย่างไรก็คงไม่อยู่ ในวังมีสายตาคอยจับจ้องมาก
หากแพรง่พรายออกไปคงเกิดการจลาจลเป็นแน่ ในคราท่ีเกิดความวุ่นวายขึ้นเม่ือหลาย
สบิปีก่อน ไทเฮาอี้ เต๋อก็เคยว่าราชการหลังม่านมาคร้ังหนึ่ง ยามนี้ ...หากเหตุการณ์เข้า
ข้ันกลียุคจรงิ เห็นทีไทเฮาอี้ เต๋อก็คงต้องกำกับการเมืองในราชสำนักอีกคร้ัง

“ข้าจะเข้าราชสำนักไปเพ่ืออันใดเล่า?” รอยยิ้มท่ีรมิฝีปากไทเฮาอี้ เต๋อน้ันท้ัง
เย็นเยียบท้ังปลง “ข้าขอยืนดูอยู่ด้านนอกจะดีกว่า อยากเห็นกับตาเสยีหน่อยว่าใครกัน
ท่ีจ้องผืนแผ่นดินนี้ตาเป็นมัน”



“แต่เจตนาเดิมของฝ่าบาทน้ันคงอยากจะคืนแผ่นดินนี้ให้กับ...”
ไทเฮาอี้ เต๋อโบกมือตัดบท “ข้ารู้ บัลลังก์นี้แต่เดิมก็เป็นของเขาอยู่แล้วโดย

ชอบธรรม ทว่า...เขาเองต่างหากเล่าท่ีไม่ปรารถนาจะรับไว้ เขาคนน้ันมีนิสัยไม่ต่างกับผู้
เป็นบิดา ข้าเองก็จนปัญญาแล้ว ไม่ส ิข้ากลัวเขาแล้วต่างหาก”

สตรสีงูวัยผู้ เครง่อุดมการณ์ วันนี้กลับแสดงกิรยิาเหนื่อยล้าออกมาให้เห็น
“ฮ่องเต้เองก็คงคิดไม่ถึงว่าใต้หล้านี้ก็มีเรือ่งท่ีโอรสสวรรค์จัดการไม่ได้อยู่เหมือน

กัน ข้ากับฮ่องเต้ล้วนจนใจกับหลานชายคนนี้ เหลือเกิน เกรงว่าหากเขามัวแต่วางท่า
ยึกยัก แผ่นดินนี้คงจะโดนผู้อื่นชว่งชงิไปเสยีก่อน”

น้ำเสยีงในประโยคสดุท้ายของไทเฮาอี้ เต๋อน้ันเข้มลึก ทำให้หยางมามาตัวสัน่วาบ
เงยหน้ามองผู้ เป็นนายตามสัญชาตญาณ

หญิงชราท่ีผ่านคลื่นมรสมุในราชสำนักมาค่อนชวีิตอย่างไทเฮา แม้จะดูราวกับส ิ้น
ไร้พิษสงใดๆ แต่ในความเป็นจรงิกลับมิใช ่

คร้ังนี้คงกล่าวได้เพียงคำเดียวว่า หากใครก็ตามหวังจะชว่งชงิบัลลังก์จากมือของ
เขาผู้ น้ัน คงต้องเส ีย่งหัวขาดเป็นแน่

เสยีงประทัดในเทศกาลฉลองปีใหม่ดังแว่วมาให้ได้ยิน ไทเฮาอี้ เต๋อหลับตาลง
หยางมามาเอาผ้าห่มมาคลุมให้อย่างเบามือ นางตัดไส้เช ื้อไฟท่ีอยู่ในเชงิเทียน จากน้ัน
จึงถอยออกจากห้องบรรทมไปอย่างไร้เสยีง

คำคืนนี้ จวนอ๋องจิ่นอิงคึกคักยิ่งนัก
โดยเฉพาะบรรดาบ่าวรับใช้และเหล่าองครักษ์จ่ินอีเว่ย ด้วยนานทีจะมีงานเลี้ยง

เอิกเกรกิเชน่นี้

โล่วจูเฉลิมฉลองคืนปีใหม่ด้วยการป้ันตุ๊กตาหิมะท่ีลานด้านนอก สว่นเหลียน
เช ีย่วนั่งจุดดอกไม้ไฟอยู่บนพ้ืน เทียนจู๋กอดอกมองดูท้ังสองคนด้วยสายตาผ่อนคลาย

ตุ๊กตาหิมะของโล่วจูน้ันพอจะดูเป็นรปูคนได้บ้าง แต่หัวน้ันใหญ่กว่าตัวเสยีจนน่า
ขัน จ่ินเอ้อเดินเข้ามาเห็นก็หัวเราะเสยีงดัง “นี่เจ้ากำลังป้ันรปูตัวเองอยู่ร?ึ”



“เกี่ยวอันใดกับเจ้าด้วย” ทุกคร้ังท่ีโล่วจูเห็นจ่ินเอ้อก็เปรยีบเสมือนประทัดโดน
จุด หลายวันมานี้นางได้ยินว่าจ่ินเอ้อปฏิบัติภารกิจแถวหอโคมเขียว ตอนแรกก็ไม่นึก
สงสัยอันใด ต่อมาได้เห็นกับตาว่าจ่ินเอ้อกับคณิกาสาวเกี่ยวก้อยพากันเดินชมตลาด
เห็นแล้วก็รู้สกึหม่ันไส้ยิ่งนัก ท้ังโมโหท้ังเจ็บใจ ชว่งนี้นางจึงไม่แยแสจ่ินเอ้อเหมือนท่ี
เคยเป็นมา

จ่ินเอ้อลูบจมูก ไม่รู้ว่าตนเองไปทำส ิง่ใดให้นางโกรธ เม่ือเห็นว่าโล่วจูไม่สนใจ
ตนเหมือนเคยเอาแต่ต้ังหน้าป้ันตุ๊กตาหิมะต่อไปคนเดียว จึงนั่งยองๆ ลงข้างกายแล้ว
เอ่ยปากอาสาจะชว่ย คิดไม่ถึงว่าจู่ๆ อีกฝ่ายพลันน้ำตารว่งออกมา

จ่ินเอ้อตกใจรบียื่นมือมาประคองใบหน้าโล่วจูจับนางหันหน้ามาทางตน จึงเห็น
ใบหน้าผ่องใสของอีกฝ่ายเต็มไปด้วยอารมณ์เศร้าหมอง

“เจ้าเป็นอันใดไป?” จ่ินเอ้อร้อนรนรบีใช้ชายแขนเส ื้อตัวเองเชด็น้ำตาให้โล่วจู
เขาไม่เคยเห็นนางเป็นเชน่นี้มาก่อน โล่วจูของเขาเป็นคนรา่เรงิมิใชห่รอื “ข้าผิดไปแล้ว
เจ้าอย่าร้องไห้สโิล่วจู ข้าทำให้เจ้าโกรธหรอื ถ้าเชน่น้ันเจ้าตีข้าส ิ ระบายอารมณ์ใสข้่าได้
เลย”

ปกติจ่ินเอ้อน้ันเป็นคนปากหวานเจ้าเล่ห์ หญิงใดถูกเขาหยอกเย้าก็มักจะอาย
ม้วนไปหลายตลบ ถ้าร้องไห้อยู่เขาก็สามารถพูดให้นางหัวเราะท้ังน้ำตาได้ทันที แต่เม่ือ
เจอสาวน้อยตัวเล็กๆ อย่างโล่วจูเขากลับทำตัวไม่ถูก ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดี

“เจ้าจะสนใจข้าทำไม? ไปหาคนในใจของเจ้าส”ิ
จ่ินเอ้ออึ้งไปนาน “เจ้าหมายถึงใคร...ท่ีใด?”
โล่วจูกัดฟันกรอดท้ังโกรธท้ังรำคาญจึงลุกเดินหนีอย่างโมโห “อ้อ… มีหลายคน

หลายท่ีหรอกร ึนึกว่าป้อสาวนางโลมอยู่ท่ีหอโคมเขียวเพียงท่ีเดียว...ฮึ คนเจ้าช ู้!”
จ่ินเอ้อพอจะจับใจความได้บ้างแล้ว รบีเดินตามไปตะโกนกรอกหูนาง “นี่…

ผู้หญิงหูเบา เจ้าพูดมาให้ช ัดเจนนะ ข้ากลายเป็น ‘คนเจ้าช ู้’ ไปต้ังแต่เม่ือใด ข้ายังไม่มี
ภรรยา จู่ๆ เจ้าก็มาทำข้าเสยีช ือ่เสยีงต้องรับผิดชอบนะ”

โล่วจูยกสองมือปิดหู ตะโกนกรอกหูเขากลับบ้าง “หญิงนางโลมของหอเฟ่ิงเจียว



เจ้ากล้าบอกว่าไม่เคยไปหานางหรอืไม่เล่า”
พอเห็นท่าทางอึ้งงันของจ่ินเอ้อ โล่วจูก็กระทืบเท้าเดินหนีไป
และเพราะว่านางวางท่าหมางเมินต่อเขา หลังปีใหม่ได้ไม่นาน จ่ินเอ้อก็มาขอให้

ท่านอ๋องชว่ยออกหน้าจัดงานหม้ันหมายให้แก่เขากับโล่วจู สาวใช้คนสนิทของฮูหยิน
น้อยด้วย

หลังจากเรือ่งนี้กระจายออกไป ผู้คนในจวนต่างก็พากันตกใจยกใหญ่ งานหม้ัน
ระหว่างองครักษ์เงาข้างกายท่านอ๋องกับสาวใช้คนสนิทของฮูหยินน้อยน่ะร ึหากจะเรยีก
ว่าเหมาะสมกันดังกิ่งทองใบหยกก็คงกล่าวลำบาก

ว่ากันตามตรงแล้ว จ่ินเอ้อทำงานเป็นมือขวาของเซยีวเสามานานหลายปีในฐานะ
องครักษ์เงา ตำแหน่งของเขาสามารถเทียบได้กับขุนนางฝ่ายกองทัพข้ันเจ็ดบวก อีกท้ัง
ตัวจ่ินเอ้อเองก็หน้าตาคมคายไม่เลว ครอบครัวทางบ้านก็เป็นถึงคหบดีใหญ่ ฐานะเข้า
ข้ันมีอันจะกิน เรยีกว่าอนาคตรุง่โรจน์เลยทีเดียว

ผิดกับโล่วจู นางเป็นเพียงสาวใช้จากชนบทท่ีเจ่ียงหรว่นซ ื้อตัวมา และโชคดีได้มี
โอกาสติดตามเจ่ียงหรว่นในฐานะสาวใช้ข้ันท่ีสอง หลังจากส ิ้นไป๋จ่ือแล้วก็ได้เลื่อนข้ัน
เป็นสาวใช้ข้ันท่ีหนึ่ง แต่แม้จะเป็นเชน่นี้ก็มิได้หมายความว่าฐานะของนางจะเทียบเท่า
กับหน้าท่ีการงานและฐานะครอบครัวของจ่ินเอ้อได้ ดังน้ันเรือ่งท่ีจ่ินเอ้อคิดหม้ันหมาย
โล่วจู จะไม่ให้ผู้คนนินทาบ้างเลยก็คงเป็นไปได้ยาก...

ตอนท่ีเจ่ียงหรว่นได้ยินเรือ่งนี้จากปากของสามี นางก็ถึงกับเก็บความดีใจเอาไว้
ไม่อยู่ ในฐานะนายของโล่วจู แน่นอนว่านางยินดีท่ีสาวใช้คนสนิทจะเป็นฝั่งเป็นฝากับ
บุรษุอนาคตไกล แต่อีกใจก็นึกเป็นห่วงความแตกต่างด้านชนชั้นของท้ังคู่

แต่ทุกเรือ่งราวภายในใต้หล้านี้ ไม่มีเรือ่งใดท่ียากเกินกว่าจะจัดการ
เพราะคิดเชน่นี้ คืนหนึ่ง... เจ่ียงหรว่นจึงเรยีกโล่วจูเข้ามาสอบถามตามตรง เม่ือ

เห็นอีกฝ่ายเดินเข้ามาในห้อง นางก็โบกมือให้ปิดประตูก่อนแล้วกวักมือเรยีกให้เดินเข้า
มาใกล้

เจ่ียงหรว่นมองประเมินสาวใช้ประจำตัวแล้วเอ่ยตรงไปตรงมา “ท่านอ๋องบอกข้า



ว่า.. มีชายหนุ่มผู้หนึ่งคิดจะส ูข่อเจ้า”
โล่วจูแดงกำไปท้ังใบหน้า หลุบตาลงมองพ้ืน
ท่าทางเชน่นี้หมายความว่าโล่วจูตกลงปลงใจแล้วสนิะ เจ่ียงหรว่นสา่ยหน้าน้อยๆ

อย่างนึกเอ็นดู “โล่วจู... เจ้าคิดดีแล้วหรอื แน่ใจหรอืว่าเป็นเขาผู้นี้ ไม่ผิดตัว เจ้ายังเยาว์
วัยยังมีเวลาเลือกเฟ้นสามีอีกมากนะ”

แม้จะเป็นเจ้านายแต่ก็เปรยีบได้ดังมารดาคนท่ีสอง ก่อนจะตัดสนิใจยกสาวใช้
ของตนให้ผู้ใด ก็ต้องถามความสมัครใจอย่างจรงิจังก่อนจึงจะนับว่ายุติธรรม

โล่วจูนิ่งอยู่นาน ก่อนจะพยักหน้ารับอย่างเอียงอาย “คุณหนู ข้าคิดดีแล้ว
เจ้าค่ะ…”

เจ่ียงหรว่นพยักหน้า จ่ินเอ้อน้ันแม้จะดูกะล่อนไปบ้าง แต่ก็เป็นคนท่ีทำงานผ่าน
ร้อนผ่านหนาวมามาก ย่อมรู้ดีว่าตนเองต้องการใครเป็นคู่ชวีิต สว่นโล่วจูเอง แม้จะยัง
เยาว์วัยแต่ก็ไม่ใชค่นโง่ซ้ำยังส ู้คน นางคงไม่ยอมให้บุรษุข ่มเหงรังแกเป็นแน่

เจ่ียงหรว่นขัดใจเล็กน้อยเพียงว่างานหม้ันหมายในคร้ังนี้ จ่ินเอ้อเสนอขึ้นมา
อย่างรบีร้อนเกินไปหน่อย น่าจะประวิงเวลาสักระยะหนึ่งเพ่ือเข ียนจดหมายไปแจ้ง
ครอบครัวของเขาท่ีบ้านเกิดเสยีก่อนจึงจะถูกต้องตามประเพณี สว่นโล่วจูน้ัน...ใบ
ซ ื้อขายตัวของนางอยู่ในมือเจ่ียงหรว่น ผู้ เป็นนายต้ังใจจะไถ่ตัวสาวใช้คนสนิทให้เป็น
ไทเพ่ือเป็นของขวัญก่อนงานแต่งอยู่แล้ว

“ข้าจะให้เจ้าได้แต่งออกไปอย่างมีหน้ามีตา” เจ่ียงหรว่นกล่าว“เจ้าไร้ซ ึง่บิดามารดา
เรือ่งสนิสมรสก็ให้ข้าเป็นคนจัดการเองก็แล้วกัน”

โล่วจูนิ่งไป เม่ือเห็นรอยยิ้มน้อยๆ ของเจ่ียงหรว่นท่ีสง่ให้ สองตาก็รื้นน้ำตาขึ้น
โดยพลัน “คุณหนูเจ้าขา... บ่าวมิกล้า...”

“ไม่กล้าเรือ่งใดเล่า ข้าพูดชัดเจนต้ังแต่แรกแล้วว่าบ่าวของข้าก็เปรยีบเสมือน
พ่ีน้องของข้า เจ้าส ู้อุตสา่ห์ยอมเอาชวีิตตนเองมารว่มเดิมพันกับข้า ยินยอมติดตาม
รับใช้ข้าแม้จะไม่รู้ว่าอนาคตจะจบลงเชน่ไร ยามนี้ก็ถึงเวลาท่ีข้าจะได้ตอบแทนเจ้าบ้าง
แล้ว... โล่วจู ข้าอยากให้เจ้ามีชวีิตท่ีม่ันคงและเป็นสขุเชน่กัน”







คันฉ่องอย่างเดียวดาย...ต่งอิ๋งเอ๋อสัง่ขันทีและนางกำนัลรอบกายให้ออกไปด้านนอก
ท้ังหมด นางนั่งครุน่คิดอยู่หน้าคันฉ่องแล้วหยิบตลับไม้ออกจากตู้ไม้ตัวเต้ียด้านข้าง

ในตลับไม้มีเม็ดบัวหลวงสดใหม่ มันถูกเคลือบไว้ด้วยน้ำผึ้งเหนียวข้น ระยะนี้
ฮ่องเต้ชอบทานของหวานเพ่ือเพ่ิมความสดช ืน่จากความเหน็ดเหนื่อยในราชกิจ เม็ดบัว
หลวงน้ันเนื้อแน่นแต่มีรสขม นางจึงต้องเอาน้ำผึ้งมาเคลือบไว้เพ่ือขจัดรสขมให้หมดไป
โจ๊กท่ีต้มออกมาจึงมีรสหวานช ุม่คอ

ต่งอิ๋งเอ๋อดึงถุงหอมออกจากเอว แล้วนำผงสขีาวท่ีอยู่ในถุงหอมค่อยๆ ใสล่งใจ
กลางเม็ดบัว จากน้ันก็เคลือบน้ำผึ้งซ้ำจนช ุม่

อืม… ยิ่งดมก็ยิ่งหอมหวาน ให้กลิ่นยั่วยวนชวนรับประทาน
ต่งอิ๋งเอ๋อเก็บถุงหอมคืนท่ีเดิม สายตาหยุดอยู่ท่ีเม็ดบัว ก่อนจะฉีกรมิฝีปากยิ้ม

กว้างอย่างน่ากลัว
ในยามนี้หากถามว่าผู้ใดเป็นใหญ่ท่ีสดุในใต้หล้า จะตอบว่าฮ่องเต้ก็ไม่ใชอ่ีกต่อ

ไปแล้ว ต้องบอกว่า…ต่งอิ๋งเอ๋อจึงจะถูกต้อง!
เพราะ...นางคือคนท่ีฮ่องเต้ไม่สามารถละเลยได้!
ด้วยฮ่องเต้สขุภาพอ่อนแอลงมากจึงต้องพ่ึงนางมากขึ้น หรอืพูดให้ถูกก็คือต้อง

พ่ึง ‘โจ๊กเม็ดบัว’ ของนาง...โจ๊กท่ีทำจากเม็ดบัวพิเศษท่ียิ่งกินก็ยิ่งติด ยิ่งติดรา่งกายก็ยิ่ง
ไร้เรีย่วแรง แม้กระท่ังหมอหลวงก็ไม่สามารถวินิจฉัยอาการได้

ต่งอิ๋งเอ๋อจ้องมองเงาตนเองในคันฉ่อง เงาสะท้อนคือสาวน้อยใบหน้าซดีเซยีว
นางหนึ่ง สองตาไร้ชวีิตชวีา... นางหวนนึกถึงคำพูดของผู้คนท่ีรำ่ลือกันเม่ือเช ้า

เขาลือกันว่าอย่างไรนะ
คุณชายใหญ่สกุลเจ่ียง เจ่ียงซ ิน่จือจะแต่งกับคุณหนูเล็กสกุลเจ้า... ยกย่องนาง

เป็นภรรยาเอก
ยามนี้ ท้ังสองบ้านคงกำลังคุยเรือ่งหม้ันหมายอยู่สนิะ
เจ่ียงซ ิน่จือกับเจ้าจ่ิน…



นังเพ่ือนทรยศเจ้าจ่ิน!
ต่งอิ๋งเอ๋อหลับตาลงสดูลมหายใจเข้าลึกสดุปอด ในท่ีสดุนางก็ทนไม่ไหว สองมือ

ปัดกวาดข้าวของตรงหน้าลงพ้ืนจนเกิดเสยีงดังโครมคราม นางกำนัลท่ียืนรอรับใช้อยู่
ด้านนอกต่างพากันตกใจยกใหญ่ รบีวิ่งเข้ามาทันที “พระสนม...”

“ไสหัวไป!” ต่งอิ๋งเอ๋อตวาดไล่ราวคนเสยีสติ
นางกำนัลท้ังหมดเงียบเสยีงโดยพลัน ได้แต่ก้มหน้าแล้วถอยห่างออกไปอย่าง

กลัวตาย
ต่งอิ๋งเอ๋อจ้องมองข้าวของท่ีตกแตกอยู่ตรงหน้า ดวงตาฉายแววเกรี้ยวกราด
สวรรค์...ไยจึงได้ลำเอียงนัก หญิงสองคนชาติกำเนิดใกล้เคียงกันทว่าฟ้ากลับ

ลิข ิตชะตาชวีิตให้แตกต่างกันราวขาวกับดำ ตัวนางมีเรือ่งใดท่ีด้อยกว่าเจ้าจ่ิน นาง---
ต่งอิ๋งเอ๋อ...งดงามสะคราญโฉม งานบ้านงานเรอืนก็พูดได้ว่าเหนือกว่าเจ้าจ่ินอย่างเห็น
ได้ช ัด แล้วทำไมนางต้องถูกขังอยู่ในวังหลวงแห่งนี้ เป็นดอกไม้ท่ีรอเวลาเห่ียวเฉา
โรยรา...เพียงเดียวดาย

เพราะเหตุใดกัน?
ข้าไม่ยอม!!
ในเม่ือฟ้าลำเอียง ข้าก็จะลากพวกมันให้ลงนรกไปพร้อมกัน เม่ือข้าไร้สขุ...พวก

มันก็อย่าหวังได้ครองคู่ช ู้ช ืน่กันเลย!
ณ เรอืนหลังใหญ่ใจกลางเมืองเจียงหนาน
เรอืนแห่งนี้ใหญ่โตงดงาม กำแพงท้ังส ีด้่านก่อจากอิฐดำเนื้อแกรง่แน่น ลักษณะ

การก่อสร้างจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบ เข้ากับลานน้ำตกจำลองและสวนดอกไม้นานา
พันธุ์ ท่ีประดับประดาอยู่ด้านในอย่างเอาใจใส ่

เครือ่งเรอืนทุกช ิ้นท่ีคัดสรรล้วนทำมาจากไม้ราคาแพง แกะสลักลวดลายอย่าง
ประณีตดูมีเอกลักษณ์ มองแวบเดียวก็รู้ทันทีว่าเจ้าของเรอืนคงเป็นครอบครัวคหบดีท่ีมี
ฐานะใหญ่โตไม่น้อย



บ่าวรับใช้คนหนึ่งรบีรดุวิ่งเข้ามา พลางตะโกนเรยีกผู้ เป็นนายเสยีงดัง “ฮูหยิน
ใหญ่ขอรับ ฮูหยินใหญ่”

ฮูหยินเจ้าของเรอืนนั่งอยู่กลางโถงรับแขกด้านหน้า ใบหน้างดงามให้ความรู้สกึ
อ่อนโยนต่อสายตาผู้มอง นางมีอายุราวส ีส่บิปี แต่งกายเรยีบง่ายสง่างามไม่ฉูดฉาด
เนื้อผ้าท่ีเลือกใช้ขับให้บุคลิกดูสบายตา วันนี้นางสวมชดุกระโปรงท่ีมีเนื้อผ้าสองชั้น
เพ่ือกันหนาว ลำคอพันด้วยผ้าแพรสน้ีำผึ้ง

เม่ือเห็นบ่าวรับใช้แสดงกิรยิาไม่เรยีบร้อย นางก็ยิ้มพลางดุเสยีงเบา “จะรบีร้อน
ไปไย ค่อยๆ พูด”

เด็กรับใช้ยิ้มอย่างอายๆ แล้วชจูดหมายฉบับหนึ่งให้ดู “จดหมายจากคุณชายรอง
ขอรับ ฮูหยินใหญ่”

“เจ้ารองสง่จดหมายมาร?ึ” ฮูหยินใหญ่ได้ยินดังน้ันก็ลุกขึ้น ใบหน้าเต็มไปด้วย
รอยยิ้มยินดีอย่างเปิดเผย “รบีเอามาให้ข้า”

บ่าวรับใช้ก้าวไปข้างหน้าแล้วยื่นจดหมายสง่ให้
ฮูหยินใหญ่ได้รับก็รบีเปิดอ่านทันที เพียงไม่นานก็อ่านจบ ใบหน้างดงามฉาย

รอยยิ้มประหลาดใจออกมา
บ่าวอาวุโสข้างกายเห็นดังน้ันจึงถามขึ้นอย่างสงสัย “ฮูหยินใหญ่ คุณชายรอง

เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ?”
“เจ้าเด็กคนนี้ ...” ฮูหยินใหญ่สา่ยหน้าอย่างนึกระอา “ตลอดท้ังปีไม่มีจดหมาย

กลับมาบ้านสักฉบับ ไม่เคยเห็นข้าผู้ เป็นมารดาอยู่ในสายตาเลยจรงิๆ ขนาดเรือ่งใหญ่
เพียงนี้ก็ยังตัดสนิใจด้วยตนเอง เรยีบร้อยแล้วจึงค่อยสง่จดหมายมาบอกทางบ้าน...
มันชา่งน่าบิดหูนัก...”

บ่าวอาวุโสผู้ รับใช้ใกล้ชดิมานาน พอได้ยินนายหญิงด่าว่าบุตรชายสดุท่ีรักก็รู้สกึ
งุนงงไปหมดจึงถามขึ้นอีกคร้ัง “ฮูหยินใหญ่เจ้าขา ท่านพูดถึงเรือ่งใดกัน คุณชายรอง
ได้เลื่อนข้ันหรอืเจ้าคะ?” พลันบ่าวอาวุโสก็ยิ้มข ึ้นมาบ้าง “หากเป็นเชน่น้ันจรงิก็นับเป็น
เรือ่งมงคลใหญ่หลวง ท่านน่าจะเข ียนจดหมายกลับไปอวยพรคุณชายรองเสยีหน่อย”



“ใช…่เป็นเรือ่งมงคล แต่มิได้เกี่ยวข้องกับการเลื่อนข้ัน” ฮูหยินใหญ่หัวเราะ
อารมณ์ดี “เจ้ารองของพวกเราเป็นตัวต้ังตัวตีขอให้ท่านอ๋องเซยีวประทานสมรสให้เขา
ด้วยตัวเอง เจ้าลูกคนนี้นี่ นึกอยากจะมีเมียแต่ไม่คิดจะกลับบ้านมาบอกแม่สักคำ”

บ่าวอาวุโสตาโต “ตายจรงิ คุณชายรองของบ่าวไปถูกตาต้องใจคุณหนูคนงาม
ตระกูลใดกันหรอืเจ้าคะ?”

“มิได้เป็นคุณหนูท่ีใดหรอก... นางเป็นสาวใช้ข้ันท่ีหนึ่ง คนสนิทของจ่ินอิงอ๋อง
เฟยนามว่าโล่วจู” ฮูหยินใหญ่กล่าวยิ้มๆ

“เป็นเพียงสาวใช้หรอืเจ้าคะ?” บ่าวอาวุโสตบหน้าผากตนเอง สหีน้าผิดหวัง
“หากเรยีกขานกันว่าสาวใช้ หมายความว่าหญิงผู้ น้ันยังคงมิได้ไถ่ตนเองจากสัญญา
ซ ื้อขายตัวสเิจ้าคะ คุณชายรองคิดอย่างไรหนอ สตรมีีอยูม่ากมายท่ัวหล้า ท่ีงามก็ใชว่่า
จะเอื้อมไม่ถึง เพราะเหตุใดจึงไปคว้าสาวใช้มาเป็นภรรยาได้เล่า เฮ้อ บ่าวกลัวว่าจะ...”
บ่าวชราหยุดคำพูดเผ็ดร้อนพลางลอบสังเกตสหีน้าผู้ เป็นนายอย่างระมัดระวัง

ฮูหยินใหญ่เพียงยิ้มตอบ “ข้ารู้ว่าในใจเจ้าคิดอย่างไร เจ้ารู้สกึว่าสตรนีางนี้ไม่
เหมาะสมกับเจ้ารองของข้าสนิะ จะเป็นไรไปเล่า... ข้าเช ือ่ม่ันในสายตาของท่านอ๋อง
เซยีว... ท่านอ๋องเคยมีบุญคุณต่อครอบครัวเรา หากมิใชเ่พราะท่านอ๋อง พวกเราก็คง
กลายเป็นธุลีดินไปแล้ว อีกอย่างท่านอ๋องเองก็มีใจเมตตาต่อทหารใต้บังคับบัญชามา
โดยตลอด สตรนีางใดท่ีท่านอ๋องสนับสนุนเห็นดีเห็นงามด้วย ไม่มีทางท่ีจะไม่ดี
แน่นอน...ข้าเช ือ่เชน่น้ัน สาวน้อยโล่วจูผู้ น้ันแม้ฐานะในยามนี้จะเป็นเพียงแค่สาวใช้
แต่นางต้องมีดีสักอย่าง ท่านอ๋องและพระชายาจึงประทานสมรสให้”

“ฮูหยินใหญ่...” บ่าวชรายังคงไม่เห็นด้วยนัก “แม้ว่าทางเราจะไม่ใชต่ระกูล
ขุนนางใหญ่ แต่เราก็เป็นคหบดีท่ีมีอิทธิพลในเจียงหนานนะเจ้าคะ ด้วยฐานะของ
คุณชายรอง ใชว่่าเขาจะหาคุณหนูตระกูลดีมาแต่งด้วยไม่ได้ แต่เขากลับ...”

ฮูหยินใหญ่ปรายตามองบ่าวอาวุโส สายตาอ่อนโยนแปรเปลี่ยนเป็นคมดุ
บ่าวชรารู้ทันทีว่าตนพูดผิดไปแล้ว ฮูหยินใหญ่ทอดถอนใจพลางกล่าว “เจ้าคิดว่า

ลูกชายข้าคนนี้สงูสง่นักร ึ เจ้ารองติดตามไปทำงานเป็นทหารรับใช้ท่านอ๋อง หลายปีมานี้
งานคงจะหนักมิใชน้่อย ปีหนึ่งๆ ไม่มีเวลาแม้แต่จะเข ียนจดหมายกลับบ้าน หน้าท่ีการ



งานเส ีย่งเป็นเส ีย่งตายอยู่ตลอดเวลา แล้วคุณหนูคนงามบ้านใดจะยอมแต่งกับเขากัน
ฮึ! งานแต่งคราวนี้ เจ้ารองเป็นคนไปวิงวอนขอท่านอ๋องให้ชว่ยเป็นเฒ่าแก่ให้ ก็แสดงว่า
เจ้ารองเต็มใจเลือกด้วยตนเอง เม่ือลูกเต็มใจ ข้าผู้ เป็นแม่จะมีเหตุผลอันใดไปขัดขวาง
เขาได้เล่า งานแต่งคร้ังนี้ หากท่านอ๋องเห็นว่าดี ข้าก็ไม่ขัด”

บ่าวอาวุโสฟังแล้วก็เริม่คล้อยตาม จึงมีรอยยิ้มข ึ้นมาได้ “นับเป็นเรือ่งมงคล
ยิ่งนัก หากจัดงานวิวาห์ได้เรว็ ฮูหยินใหญ่ก็จะได้อุ้มหลานเรว็กว่าเดิมนะเจ้าคะ”

“หืม…ยังไม่ได้เอาดวงชะตามาประกบกันเป็นคู่ผัวตัวเมีย เจ้าก็พูดไปถึงเด็กเสยี
แล้ว” ฮูหยินใหญ่ตำหนิท้ังๆ ท่ีใบหน้ายิ้มระรืน่ พลันมีเสยีงอ่อนหวานเสยีงหนึ่งเอ่ย
แทรกขึ้น “ท่านแม่ มีเรือ่งน่ายินดีใดกันหรอืเจ้าคะ ถึงได้หัวเราะเสยีงดังทีเดียว เล่าให้
ข้าฟังบ้างได้หรอืไม่”

“สะใภ้ใหญ่” บ่าวรับใช้สง่เสยีงขานเรยีก
สตรนีางหนึ่งก้าวเข้ามาในห้องโถงใหญ่ นางไว้ผมทรงเมฆเหิน เส ื้อผ้าท่ีสวมใสก่็

งดงามไม่น้อย นางค่อยๆ เยื้องกรายมาหาฮูหยินใหญ่พร้อมกับสาวรับใช้อีกสองคน
“พวกเรากำลังพูดเรือ่งงานแต่งน้องรองของเจ้า เจ้ามาก็ดีแล้ว ข้ามีเรือ่งจะคุย

ด้วยเสยีหน่อย...” ยังพูดไม่ทันจบฮูหยินใหญ่ก็ชะงักไปเสยีก่อน
เบ้ืองหลังสะใภ้คนงามมีสตรอีีกคนก้าวตามมาด้วย เป็นหญิงสาวอายุราวสบิแปด

ปีในชดุกระโปรงสชีมพู พอเห็นว่าเจ้าของบ้านมองอยู่ นางก็ทำความเคารพ “คำนับฮู
หยินใหญ่”

“นี่คือ...?”
หญิงสาวผู้ น้ันได้แต่โปรยยิ้มเอียงอาย
สะใภ้ใหญ่จึงเอ่ยปากตอบแทนนาง “ท่านแม่ คุณหนูผู้นี้มาขอพบท่าน ท่านจำ

นางได้หรอืไม่ นางแจ้งว่าเป็นคุณหนูใหญ่สกุลเหลียวแห่งต้ิงซเีจ้าค่ะ”
คุณหนูเหลียวยิ้มบางๆ แล้วเงยหน้าขึ้นมองฮูหยินใหญ่ ทำให้อีกฝ่ายมองเห็น

ใบหน้าของหญิงสาวชัดเจน หน้าตาค้ิวคางดูงดงามสดใส ให้ความรู้สกึราวกับกำลังจ้อง
ดอกไม้กลีบบาง



หญิงสาวกล่าวทักทายเสยีงหวานอย่างมีมารยาท “เหลียวเม่ิงคำนับฮูหยินใหญ่
เจ้าค่ะ”

ฮูหยินใหญ่มือสัน่ ถ้วยน้ำชาในมือรว่งหล่นลงพ้ืนโดยพลัน
หลังปีใหม่คำพิพากษาคดีเจี่ยงเฉวียนก็เผยออกมา
เขาถูกคำสัง่ประหารด้วยการบ่ันคอ!
วันท่ีเจ่ียงเฉวียนถูกประหารน้ันเจ่ียงหรว่นมิได้ไป บรรดาบ่าวคนสนิทก็ไม่กล้า

ถามไถ่ให้มากความ
หลังจากเจ่ียงเฉวียนตาย ป้ายวิญญาณของจ้าวเหมยก็ถูกสง่กลับไปยังสสุาน

ประจำตระกูลจ้าว คนของจวนแม่ทัพจ้าวลบช ือ่บุตรสาวออกจากบัญชขีองคนตระกูลเจ่ี
ยงและยินดีต้อนรับกลับส ูอ้่อมอกของตนเองอย่างเต็มใจ ต่อไปไม่ว่าใครก็ไม่สามารถ
เรยีกจ้าวเหมยว่าฮูหยินตระกูลเจ่ียงได้อีก

การท่ีเจ่ียงหรว่นสง่บิดาบังเกิดเกล้าขึ้นแท่นบ่ันคอ เดิมทีคาดว่าน่าจะก่อให้เกิด
กระแสต่อต้านลูกอกตัญญูขึ้นมาในเมืองหลวง ทว่าจนแล้วจนรอด...ต้ังแต่ก่อนจนหลัง
เสรจ็ส ิ้นการประหารเจ่ียงเฉวียน จากหัวถนนถึงท้ายถนนและทุกตรอกซอกซอยก็ยังไม่
มีผู้ใดเอ่ยปากนินทาเจ่ียงหรว่นเลยสักคน เป็นเพราะเซยีวเสาใช้วิธีการ ‘สว่นตัว’ ปิด
ปากทุกคนเอาไว้แล้ว

เจ่ียงหรว่นวางพู่กันในมือลง มองไปทางด้านนอกแล้วถามว่า “ทำไมวันนี้ ยังไม่
เห็นโล่วจูเลยเล่า?”

“คงกำลังซ ุม่ตัดเย็บชดุแต่งงานอยู่ในเรอืนกระมังเจ้าคะ” เหลียนเช ีย่วกล่าวยิ้มๆ
“คุณหนูดีกับโล่วจูยิ่งนัก บ่าวเริม่รษิยานางขึ้นมาบ้างแล้ว”

สาวใช้คนสนิทของบ้านอื่นหากมีโอกาสได้ออกเรอืน อย่างมากเจ้านายก็มักเกื้อ
หนุนเงินทองบ้างเล็กน้อย น้อยคนนักท่ีเจ้านายจะเป็นธุระจัดงานให้

“ต่อไป...พอถึงคราวเจ้าแต่งกับเย่เฟิงบ้าง ข้าก็จะจัดงานใหญ่ให้เหมือนกัน
นั่นแหละ” เจ่ียงหรว่นหัวเราะ

“คุณหนูล้อบ่าวเล่นอีกแล้ว!” เหลียนเช ีย่วเอ่ยเสยีงดังปกปิดความเก้อเข ิน



“เจ้าไปดูในเรอืนสักหน่อยเถิดว่าโล่วจูอยู่หรอืไม่” เจ่ียงหรว่นกล่าว “หากอยู่ก็
พาตัวนางมา รายช ือ่ของในงานพวกนี้อย่างไรก็ต้องให้ว่าท่ีเจ้าสาวเป็นคนเลือกเอง”

เหลียนเช ีย่วรับคำแล้วก้าวเดินออกไป
โล่วจูอยู่ในเรอืนจรงิเสยีด้วย พอเหลียนเช ีย่วมาตามก็วางมือจากชดุท่ีเย็บแล้ว

รบีมาพบเจ้านาย
เจ่ียงหรว่นเพ่ิงจะเติมรายช ือ่ของสำคัญลงไปอีกหลายอย่าง พอเห็นโล่วจูนางก็

สง่รายช ือ่ให้ดู “เจ้าดูสวิ่ายังขาดส ิง่ใดอีกหรอืไม่?”
โล่วจูยิ้มก่อนจะรับมาดู นางเริม่จากยิ้มรา่ต่อมาก็ตกใจรบีร้อนกล่าว “คุณหนู

นี่…นี่มันไม่แพงเกินไปหรอืเจ้าคะ?”
“แพงอันใดกันเล่า” เจ่ียงหรว่นโบกมืออย่างไม่ใสใ่จ “เจ้าเปรยีบเสมือนน้องสาว

ของข้า แพงมากกว่านี้ ข้าก็จ่ายได้ อย่าได้ดูถูกนายของเจ้าเชยีว”
เหลียนเช ีย่วหัวเราะสนุกสนาน คงมีแต่โล่วจูท่ียังเกรงใจไม่หาย “แต่...” ของใช้

ในงานเหล่านี้ สำหรับสาวรับใช้คนหนึ่งแล้วนับว่ามีราคาค่างวดท่ีแพงจนเกินฐานะ แม้
แต่คุณหนูของเหล่าข ุนนางสงูศักด์ิหรอืคหบดีใหญ่ยังมิกล้าจัดงานเชน่นี้ เลย

“ไม่มีแต่” เจ่ียงหรว่นตัดบทคำพูดของโล่วจู “งานสมรสของเจ้า...ข้ายินดีทำให้
อยู่แล้ว”

โล่วจูไม่สามารถพูดคำใดได้อีก นางเม้มปากกล้ันสะอื้นแล้วค่อยๆ คุกเข่าลงโขก
ศรีษะให้เจ่ียงหรว่นสามที ยามเอ่ยสหีน้าจรงิจัง “คุณหนูมีบุญคุณต่อบ่าวยิ่งนัก
ปกป้องคุ้มครองบ่าวดุจขุนเขาลูกใหญ่ โล่วจูไม่มีญาติ คุณหนูเปรยีบเสมือนญาติในใจ
ของโล่วจู ต่อให้แต่งงานไปแล้วโล่วจูก็จะต้ังใจรับใช้คุณหนูอย่างดี ชาตินี้ ท้ังชาติจะไม่
หนีหน้าไปไหน จะตามติดข้างกายคอยเป็นมือเป็นเท้าให้คุณหนูตลอดไป”

เจ่ียงหรว่นหลุดขำออกมา “ดูส ิ เจ้าสาวคนนี้ บ่อน้ำตาต้ืนยิ่งนัก เอะอะก็คุกเข ่า
ประเด๋ียวก็ร้องไห้... โล่วจู เจ้าโตเป็นสาวแล้วมิใชเ่ด็กน้อยคนเดิมท่ีวันๆ เอาแต่เท่ียว
สนุกอีกแล้วนะ ต่อไปเจ้าจะมีครอบครัวของตัวเอง มีลูกมีหลาน นิสัยเอะอะเอาแต่
คุกเข ่าอย่างนี้อย่าได้ทำอีกเชยีว... ลุกขึ้นเถิด อย่าได้พูดเรือ่งบุญคุณใดเลย เจ้ากับข้า







เพียงเดียวดาย มือข้างหนึ่งของฮ่องเต้วางพาดอยู่บนรปูสลักมังกรยักษ์ท่ีกำลังอ้าปากคำ
ราม

มังกรยักษ์ตัวนี้กำลังแยกเขี้ยวยิงฟัน เกล็ดทุกเกล็ดบนตัวเปล่งประกายดุจมี
ชวีิต

ฮ่องเต้ไล้ปลายนิ้วย้อนไปตามเกล็ดแต่ละเกล็ดของรปูป้ันมังกร เม่ือลูบย้อน
เกล็ดเชน่นี้แล้ว คมเกล็ดก็บาดเข้ากับปลายนิ้วจนมีเลือดซมึออกมา

นี่สนิะท่ีเขาเรยีกว่า ‘ย้อนเกล็ดมังกร’ หรอืคือการสัมผัสจุดอ่อนของผู้ มีอำนาจ
หากผู้ใดกล้าย้อนเกล็ดมังกร...โทษทัณฑ์ก็คือต้องเลือดตกยางออก หรอืไม่ก็ตายอย่าง
ผีไร้ญาติ

พลันน้ันเองฮ่องเต้ก็หัวเราะขึ้นมา จากน้ันก็หยิบม้วนผ้าแพรไหมสเีหลืองอรา่ม
ม้วนหนึ่งออกมาจากใต้โต๊ะ

นั่นคือราชโองการ!!
ฮ่องเต้จ้องมองม้วนผ้าแพรอย่างครุน่คิดครูห่นึ่งแล้วหยิบพู่กันขึ้นจุ่มหมึก

ลายมือท่ีเข ียนมีลายเส้นหนักแน่นและชัดเจน ทุกตัวอักษรกดย้ำราวกับผู้ เข ียนจำต้อง
ใช้พละกำลังมหาศาลในการกระทำ ทว่าฮ่องเต้ก็ยังคงเข ียนอย่างต่อเนื่องโดยมิได้หยุด
พัก...เนื้อความข้างในน้ันพระองค์ได้ใครค่รวญอยู่ในใจมานับคร้ังไม่ถ้วนแล้ว

หลังจากเขียนแผ่นแรกเสรจ็ก็นั่งมองเนื้อความน้ันอีกครูห่นึ่ง แล้วก็หยิบผ้าแพร
ไหมสเีหลืองอรา่มอีกม้วนขึ้นมา พักเล็กน้อยแล้วก็หยิบพู่กันเข ียนแผ่นท่ีสองต่อ

เปลวเทียนท่ีไหวระรกิอยู่บนโต๊ะสอ่งให้เห็นใบหน้าขาวซดีเพราะความป่วยไข้
ทว่าในยามท่ีเข ียนราชโองการท้ังสองฉบับนี้ ดวงตากลับดูแวววาวสว่างไสวราวกับ
พระองค์ฟ้ืนคืนส ูวั่ยหนุ่มอีกคร้ัง ในท่ีสดุ...ก็เข ียนราชโองการท้ังสองฉบับเสรจ็ส ิ้น
ฮ่องเต้ค่อยๆ เอื้อมมือออกไปหยิบตราพระราชลัญจกรท่ีวางอยู่ข้างๆ มากดประทับลง
บนราชโองการฉบับหนึ่งก่อน จากน้ันก็ยกขึ้นพลางหอบหายใจเล็กน้อย... ปลายนิ้วสัน่
ระรกิโดยท่ีพระองค์ไม่รู้ตัว สายตาพรา่มัวไปชัว่ขณะ รมิฝีปากสง่เสยีงร้องเพลงบทหนึ่ง
ออกมาเบาๆ



ร้องไปพลาง...กวาดตามองไปพลาง
ภายในห้องน้ันว่างเปล่านัก ฮ่องเต้มองผ่านความว่างเปล่าไปคล้ายกับจะเห็น

สาวน้อยเยาว์วัยนางหนึ่งกำลังเดินถือล่วมยาไปตามถนนสายเล็กๆ ในชนบท ใบหน้า
ของนางท้ังงดงามและมีชวีิตชวีา

จังหวะหนึ่ง... นางหันกลับมาสบตาพระองค์
ฮ่องเต้ค่อยๆ หลับตาลง รมิฝีปากมีรอยยิ้มสัน่ระรกิแต่งแต้มอยู่ในท่ีสดุพระองค์

ก็ยกตราพระราชลัญจกรกดลงบนราชโองการฉบับท่ีสอง
ตึง—
ตอนท่ีจิ่นเอ้อกลับมาถึงจวนน้ัน ท้องฟ้าก็มืดเสยีแล้ว
เขาเพ่ิงจะเดินเข้าสวนก็เห็นคนผู้หนึ่งยืนรออยู่ใต้ต้นไม้ คนผู้ น้ันพอเห็นเขาก็

เดินเข้ามาหา... เป็นโล่วจูนั่นเอง
โล่วจูยิ้มกว้าง “ตอนเท่ียงข้าหาตัวเจ้าไม่พบ ออกไปทำภารกิจหรอื?”
จ่ินเอ้ออึ้งไปแล้วพยักหน้ารับ
“คงไม่ได้ไปหานางโลมท่ีหอโคมเขียวหรอกนะ?” โล่วจูแกล้งถาม
จ่ินเอ้อเริม่มีสหีน้าลำบากใจ “ข้า...”
“ข้าล้อเจ้าเล่นหรอก” โล่วจูโบกมือพลางหัวเราะเสยีงดัง “เหตุใดวันนี้ จึงป้ันหน้า

ตึงเครยีดเชน่นี้ เล่า ข้าไม่ใชแ่ม่เสอืสักหน่อย ดูส.ิ.. หมดสนุกเลย ไม่แหย่เจ้าแล้วล่ะ”
จ่ินเอ้ออดไม่ไหวหัวเราะออกมา ยกมือขึ้นขยี้ เรอืนผมนาง “เจ้าเป็นแม่เสอืจรงิๆ

นั่นแหละ” นิ่งไปพักหนึ่งเขาก็ถาม “เจ้าอุตสา่ห์มารอข้าท่ีนี่มีเรือ่งใดหรอื?”
โล่วจูไหวไหล่ตีสหีน้าทะเล้น “วันนี้ เจ้าดูแปลกไปจรงิๆ คงจะเหนื่อยมากสนิะ

กลับไปอาบน้ำพักผ่อนเถิด ตัวข้าไม่มีธุระอื่นใดหรอก ก็แค่มาเยี่ยมเจ้าเท่าน้ัน”
คำว่าคิดถึงน้ันนางย้ังเอาไว้ทันจึงไม่ได้หลุดออกมา
โล่วจูเคยได้ยินเหลียนเช ีย่วกับจ่ินซานบอกว่าสตรคีวรจะสงวนท่าทีสักหน่อย

เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับตนเอง ขืนนางพูดความในใจออกมาหมด ต่อไปอาจถูกเขา



เอาเปรยีบได้
จ่ินเอ้อหัวเราะ เขาไม่ได้พูดจาหยอกเย้านางเชน่เคย เพียงแค่บอกโล่วจูให้กลับ

ไปพักผ่อนเชน่กัน พอจ่ินเอ้อเดินจากไปไกลแล้ว โล่วจูจึงยืนพูดกับตัวเองด้วยสหีน้า
ครุน่คิด “วันนี้ เขาดูไม่ค่อยรา่เรงิสักเท่าใด หรอืว่า... ภารกิจล้มเหลว?”

ตำหนักองค์ชายแปด
เหล่าองครักษ์ยืนมองเซวียนหลีด่ืมสรุาเพียงลำพังอย่างมีความสขุ ต่างคนต่าง

นึกสงสัยว่าเกิดเรือ่งใดขึ้น พวกเขาไม่ได้เห็นเจ้านายของตนแสดงออกทางสหีน้าว่า
สบายอกสบายใจเชน่นี้มานานแล้ว

องครักษ์คนสนิทเอ่ยถามอย่างระมัดระวัง “องค์ชายทรงเบิกบานเชน่นี้ คาดว่า
งานใหญ่ท่ีวางแผนไว้กับราชทูตหยวนชวนคงราบรืน่เป็นแน่ ราชทูตผู้นี้คงเป็นพันธมิตร
ท่ีดีของเรา”

ทูตแคว้นเทียนจ้ินผู้ น้ันปฏิบัติงานได้อย่างรวดเรว็อีกท้ังเก็บความลับดีเยี่ยม การ
เป็นพันธมิตรกับคนลักษณะเชน่นี้ นับว่าอันตรายยิ่งนัก และการท่ีหยวนชวนไม่
ต้องการอำนาจหรอืลาภยศสรรเสรญิยิ่งทำให้น่าระแวงมากขึ้น

พวกมันมีจุดประสงค์ใดกัน?
การท่ีองค์ชายแปดใช้หยวนชวนเพ่ือชว่งชงิบัลลังก์นั่นก็เรือ่งหนึ่ง
แต่หยวนชวนเล่า...เขาคิดจะใช้เซวียนหลีเพ่ือการใด?
“พันธมิตรร?ึ” เซวียนหลีหยิบจอกสรุาบนโต๊ะขึ้นมาจิบแล้วกล่าวด้วยรอยยิ้ม

“ใต้หล้านี้ไม่มีคำว่าพันธมิตร มีแต่มีดคมหรอืมีดทู่ต่างหาก... หยวนชวนผู้ น้ันก็เปรยีบ
เสมือนมีดคมท่ีข้าใช้งานได้ และยังเป็นมีดชั้นดีเสยีด้วย”

องครักษ์ยิ้มตอบ “องค์ชายคิดจะใช้งานมีดเล่มนี้อย่างไรพ่ะย่ะค่ะ?”
“ใช้ฟันต้นไม้ท่ีเกะกะขวางทางข้าให้ล้มไป”
“กระหม่อมคิดว่าแผนการคร้ังนี้อาจจะสำเรจ็ช ้ากว่าท่ีเราคาดไว้”มู่เหลียวเอ่ยตาม

ตรง “หยวนชวนผู้ น้ัน เหมือนจะไม่ได้ทำส ิง่ใดเลยต้ังแต่ต้นจนจบ อาศัยเพียงลมปาก



ของเขาเราจะม่ันใจได้อย่างไรพ่ะย่ะค่ะ?”
“ข้าบอกแล้ว เจ้านั่นเป็นมีดชั้นดี” เซวียนหลียิ้มพลางยกสรุาในมือด่ืมรวดเดียว

หมดจอก “ข้าหวังว่ามันจะถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี”
ขณะน้ันท่ีด้านนอกก็มีองครักษ์นายหนึ่งรบีรดุมาขอเข้าเฝ้า “องค์ชาย ข่าวลับ

จากในวังพ่ะย่ะค่ะ”
เซวียนหลีรับกระดาษมาอ่าน เนื้อความปรากฏคำเพียงคำเดียว ‘สำเรจ็’
เขาทอดถอนใจทีหนึ่ง...
ในท่ีสดุเสด็จพ่อก็ป่วยหนักเสยีที
คืนเดียวกันน้ัน
เรอืนหลังหนึ่งท่ีชานเมืองฝั่งบูรพา หญิงสาวเยาว์วัยนางหนึ่งกำลังยืนพิงต้นไม้

ด้วยท่าทางเศร้าสร้อย สหีน้าของนางเต็มไปด้วยความเจ็บปวดท่ีมิอาจปิดบัง หญิงชรา
รปูรา่งอ้วนเดินเข้ามาทัก “คุณหนูรบีพักผ่อนเสยีเถิด ท่ีนี่ลมแรงนะเจ้าคะ”

หญิงสาวหัวเราะเสยีงแห้งออกมา “แม่โจว ข้าทรมานใจยิ่งนัก”
“คุณหนูอย่าได้เป็นกังวลไปเลยเจ้าค่ะ” แม่โจวกล่าว “คุณชายรองเชญิหมอให้

มาตรวจคุณหนูก็เท่ากับว่าเขามีใจให้คุณหนูอยู่หลายสว่น อีกไม่นานความเป็นคน
แปลกหน้าต่อกันก็จะค่อยๆ เจือจางลงเอง คุณหนูได้โปรดวางใจเถิด อย่างไรเสยีก็ยัง
มีนายท่านและฮูหยินใหญ่สกุลหวงคอยหนุนหลังคุณหนูอยู่ เรือ่งนี้ ต้องจบลงด้วยดี
แน่”

“แต่ข้ากลับคิดว่า...” หญิงสาวสา่ยหน้า “ข้าทำแบบนี้ก็ไม่ต่างจากสตรไีร้ยางอายท่ี
มาแย่งสามีชาวบ้าน”

“อย่างไรคือสตรไีร้ยางอาย?” แม่โจวกล่าวปลอบ “คุณหนูเป็นคู่หม้ันโดย
ชอบธรรมของคุณชายรอง การหม้ันหมายคร้ังน้ันมีสัญญาทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ชัดเจน เรือ่งนี้ไม่ใชเ่รือ่งล้อเล่นนะเจ้าคะ หากคุณหนูไม่ใชคู่่หม้ันแต่เล็กแต่น้อยของ
คุณชายรองมีหรอืนายท่านและฮูหยินใหญ่สกุลหวงจะผลักดันให้คุณหนูเดินทางมาหา
คุณชายรองท่ีเมืองหลวง จ่ินอิงอ๋องเฟยต้องเป็นคนมีเหตุผล หากนางได้ทราบว่า



คุณชายรองมีคู่หม้ันตัวจรงิอยู่แล้ว นางไม่มีทางจัดงานวิวาห์ให้สาวใช้ของตนเป็นแน่
สว่นคุณชายรอง...บ่าวขอกล่าวล้ำเส้นสักประโยคหนึ่ง คุณหนูท้ังงดงามและจิตใจดี ซ้ำ
ยังมาจากการหม้ันหมายท่ีถูกต้องตามธรรมเนียม คุณหนูมีเรือ่งใดท่ีส ู้สาวใช้ไม่ได้บ้าง
หากคุณชายรองได้ใกล้ชดิกับคุณหนู เขาจะต้องเปลี่ยนใจแน่ ข ึ้นช ือ่ว่าบุรษุจะไม่ชอบ
สตรท่ีีผ่านการอบรมมาอย่างดีได้อย่างไรกันเจ้าคะ คุณหนูอย่ากังวลไปเลย เข้านอน
พักผ่อนแล้วรอคุณชายรองกลับมาอีกคร้ังเถิดเจ้าค่ะ”

หญิงสาวคลายความเครง่เครยีดบนใบหน้าลงหลายสว่น “คงเป็นข้าท่ีคิดมากไป
เองสนิะ ชา่งเถิด เรือ่งนี้ นับเป็นเรือ่งของโชคชะตา ในเม่ือข้ามาหาเขาแล้ว ก็ต้องการ
เพียงซักถามเจตนาของเขาเท่าน้ัน ถ้าเขายังคงนิ่งเฉยข้าก็ไม่คิดจะตอแย ติดเพียงแต่ว่า
ข้าเองก็สขุภาพไม่ค่อยแข็งแรง เดินทางมาเมืองหลวงในคร้ังนี้ทำเอาเหน็ดเหนื่อยนัก
จึงจำเป็นต้องพักต่ออีกหลายวัน พอหายเหนื่อยเราค่อยเดินทางกลับบ้านเรากัน”

แม่โจวอ้าปากคล้ายจะพูดบางอย่าง แต่เม่ือเห็นสหีน้าของหญิงสาวแล้ว นางก็ได้
แต่หุบปากลงพลางพยักหน้ารับแต่โดยดี

หลายวันมานี้โล่วจูมัวยุ่งอยู่กับการปักชดุวิวาห์ของตนเอง
จ่ินเอ้อเองก็งานยุ่งนักไม่อยู่ให้เห็นตัวท้ังวัน โล่วจูสอบถามจ่ินซาน ฝ่ายน้ันก็ไม่

รู้ว่าจ่ินเอ้อมีธุระอันใด คาดว่าคงเป็นภารกิจท่ีท่านอ๋องสัง่การเป็นแน่
วันนี้โล่วจูก็ยังคงได้คำตอบจากจ่ินซานว่าจ่ินเอ้อไม่อยู่จวน จึงจากไปอย่าง

ผิดหวัง
หลังจากโล่วจูไปแล้ว จ่ินซานกระโจนขึ้นบนต้นไม้คุยกับจ่ินซ ือ่ “ชว่งนี้ทำไมจ่ิน

เอ้อถึงไม่ค่อยอยู่จวนเลยเล่า ไม่เคยเห็นเขายุ่งขนาดนี้มาก่อน ถึงกับไม่อยู่คอยเอาใจ
แม่สาวโล่วจูของเขาเลยทีเดียว”

ก่อนหน้านี้แม้จ่ินเอ้อจะยุ่งแต่ก็ยังอยู่จวนบ้าง ส ิง่ท่ีชอบทำท่ีสดุก็คือเย้าแหย่โล่ว
จูให้โมโห ทว่าตอนนี้ ท้ังคู่ใกล้จะรว่มหอลงโรงกันแล้ว จ่ินเอ้อกลับหายหน้าหายตาไป
ชา่งน่าประหลาดใจนัก

จ่ินซ ือ่สา่ยหน้า “ข้าเองก็ไม่รู้ แต่ว่าหลายวันก่อนข้าเห็นเขาไปแลกต๋ัวเงินท่ีโรง



รับจำนำอยู่นะ”
“แลกต๋ัวเงิน?” จ่ินซานสงสัย “เขาไม่เคยมีปัญหาเรือ่งเงินขาดมือมิใชห่รอื จะ

แลกต๋ัวเงินไปทำไม?” ค่าเบ้ียหวัดท่ีเหล่าองครักษ์จ่ินอีเว่ยได้รับน้ันไม่น้อยเลย
เพียงพอท่ีจะใช้จ่ายในชวีิตประจำวันได้อย่างคล่องมือ จ่ินซานครุน่คิดครูห่นึ่งแล้วก็ตบ
เข่าตนเองดังฉาด “ข้ารู้แล้ว เขาคงจะต่ืนเต้นท่ีตนเองกำลังจะแต่งภรรยา เลยคิดจะไป
หาซ ื้อของขวัญให้โล่วจูแน่ๆ”

จ่ินซ ือ่พยักหน้า “ท่ีเจ้าพูดมาก็มีเหตุผล ของขวัญท่ีให้ภรรยาตนเองน้ันก็ต้อง
ลงแรงใจสักหน่อย...” จ่ินซ ือ่ทำท่าจะพูดต่อ ทว่าจ่ินอีท่ีกอดกระบ่ีนิ่งเงียบมาตลอดกลับ
พูดแทรกขึ้นเสยีก่อน

“เขาไม่ได้หาซ ื้อของขวัญหรอก”
“เอ๊ะ!” จ่ินซานหันไปมองผู้ พูดด้วยความประหลาดใจ “ไม่หาซ ื้อของขวัญแล้ว

หายตัวไปท่ีใดท้ังวัน... จ่ินอี เจ้ารู้เรือ่งดีๆ มาใชห่รอืไม่?”
จ่ินอีสา่ยหน้าแล้วกระโดดลงจากต้นไม้จากไป... จ่ินซานกับจ่ินซ ือ่ชนิเสยีแล้วกับ

นิสัยไม่พูดไม่จาของจ่ินอี จึงยักไหล่ไม่ใสใ่จ
จ่ินอีเพ่ิงจะเดินไปไม่กี่ก้าวเย่เฟิงก็เดินสวนเข้ามา เย่เฟิงมองดูจ่ินอีแวบหนึ่งก่อน

จะถาม “เจ้าก็รู้เร ือ่งท่ีจ่ินเอ้อไปตามหมอด้วยหรอื?”
จ่ินอีลังเลอยู่ครูห่นึ่งแล้วจึงพยักหน้า “รู้...ข้าตามไปดู”
“ข้าก็ตามไปดู” ท้ังสองมีสหีน้าลำบากใจกับปัญหาหนักอก ต่างนิ่งเงียบด้วยกัน

ท้ังคู่ ในท่ีสดุเย่เฟิงจึงกล่าวออกมา “อย่าเพ่ิงบอกใคร ข้าจะรอถามจ่ินเอ้อเองหลังจาก
เขากลับจวนแล้ว”

จ่ินอีพยักหน้ารับ
บ้านพักชานเมือง
หญิงชราผู้หนึ่งยืนรออยู่หน้าประตูเรอืนด้วยสหีน้ากระวนกระวาย ไม่นานนัก

ชายซ ึง่ถือล่วมยาอยู่ในมือก็เดินออกมาคำนับนาง จากน้ันก็หันไปคำนับชายหนุ่มท่ียืน
พิงกำแพงนิ่งอยู่อีกฟาก “ท่านป้า... คุณชาย อาการป่วยของคุณหนูน้ันไม่มากเท่าใดนัก



ข้าจัดยาบำรงุไว้ให้แล้ว อาการท้ังหมดเกิดจากรา่งกายคุณหนูท่ีอ่อนแออยู่แต่เดิม พอ
ต้องเดินทางไกลจากต่างเมืองเข้ามาในเมืองหลวงจึงจับไข้ก็เท่าน้ัน”

หลังจากได้ยินชายหนุ่มก็มีสหีน้าอึดอัดใจ “ไม่ใชว่่านาง...” จากน้ันก็รบี
กลบเกลื่อน “ชา่งเถิด ขอบคุณท่านหมอมาก กลัวแต่ว่าหากอาการป่วยกำเรบิซ้ำสองคง
จะต้องลำบากรบกวนท่านหมออีกหน” พูดจบก็หยิบก้อนเงินวางใสมื่อท่านหมอ “นี่เป็น
ค่ารักษา ได้โปรดรับไว้ด้วย”

ท่านหมอรับเงินแล้วก็ขอตัวจากไป
พอลับรา่งของท่านหมอแล้ว แม่โจวก็รบีเอ่ยทันที “คุณชายรอง จากคำกล่าว

ของท่านหมอทางท่ีดีคุณชายรองควรให้คุณหนูของข้าพักอยู่ในเมืองหลวงต่อไปนะเจ้า
คะ จะได้...”

“แม่โจว...” จ่ินเอ้อได้ยินก็หัวเราะ “ท่านคิดว่าข้าจะสง่คุณหนูเหลียวกลับทันที
เลยหรอื? ข้าไม่ใจร้ายเชน่น้ันหรอก พวกท่านอาศัยอยู่ท่ีนี่ช ัว่คราวไปก่อนเถิด สว่น
ท่านแม่ของข้า ข้าจะสง่จดหมายไปช ี้แจงท่านเอง ขอให้แม่โจวดูแลคุณหนูเหลียวให้ดี
เถิด”

“คุณชายรองอย่าได้กล่าวเชน่นี้ ” แม่โจวยิ้มตอบอย่างยินดี “บ่าวย่อมต้องดูแล
คุณหนูอย่างดีท่ีสดุอยู่แล้ว”

ขณะท่ีท้ังสองกำลังพูดคุยกันอยู่ก็ได้ยินเสยีงไอของสตรดัีงมาจากด้านในเรอืน
ตามมาด้วยเสยีงร้องเรยีกอย่างอ่อนแรง “คุณชายรองโปรดรอสักครู ่ เหลียวเม่ิงมีเรือ่ง
จะปรกึษาท่าน”

แม่โจวได้ยินดังน้ันจึงรบีเปิดทางให้สองหนุ่มสาว “บ่าวขอตัวก่อนนะเจ้าคะ เชญิ
คุณชายรองเข้าไปคุยกับคุณหนูเถิด”

จ่ินเอ้อมีท่าทางลังเลไม่น้อย... อันว่าชายหนุ่มหญิงสาวอยู่รว่มห้องในท่ีลับตาคน
สองต่อสองน้ันไม่สมควร แต่พอคิดว่าเหลียวเม่ิงเป็นคนป่วย อีกท้ังมารดาส ู้อุตสา่ห์สง่
นางมาหาตนถึงเมืองหลวง จึงยินยอมเดินเข้าด้านในไป

ในห้องน้ันเก็บกวาดสะอาดเป็นระเบียบเรยีบร้อย บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่น



หอมอ่อนๆ ของยา รมิหน้าต่างมีดอกกล้วยไม้วางอยู่กระถางหนึ่ง มองปราดเดียวก็รู้ว่า
สตรสีาวเจ้าของห้องน้ันเป็นคนเรยีบง่ายและสงูสง่

หญิงสาวท่ีเอนกายอยู่บนท่ีนอนมีใบหน้าซดีขาว ยิ่งดูยิ่งน่าสงสารนัก นางกล่าว
ทักจ่ินเอ้อทันที “คุณชายรอง”

“รา่งกายเจ้าอ่อนแออยู่ อย่าขยับเลยจะดีกว่า”
“คุณชายรองจิตใจงดงามเหลือเกิน” หญิงสาวยิ้มตอบน้อยๆ “เหลียวเม่ิงรู้ดีว่า

ตัวเองไม่คู่ควรกับคุณชายรอง คำสัญญาของครอบครัวเราท้ังสองน้ันชา่งเถิด พอหายดี
แล้วเหลียวเม่ิงจะรบีกลับเจียงหนาน จะไม่อยู่รบกวนคุณชายรองมากกว่านี้ เม่ือครูต้่อง
ขอบคุณคุณชายรองท่ีกรณุาเป็นธุระเรือ่งหมอให้”

“เจ้าไม่ต้องขอบคุณข้าหรอก กลับเป็นข้าเสยีอีก...” จ่ินเอ้อลังเลครูห่นึ่งแล้ว
กล่าวว่า “เรือ่งสัญญาของสองตระกูล ข้าต้องขอโทษเจ้าด้วย ข้า...”

“คุณชายรองกล่าวผิดไปแล้ว” เหลียวเม่ิงรบียิ้มปลอบ “เรือ่งน้ันไม่ใชค่วามผิด
ของคุณชายรองแม้แต่น้อย ตอนท่ีท้ังสองครอบครัวพูดคุยกันเรือ่งนี้ ท่านกับข้ายังเป็น
เด็กน้อยอยู่เลย ยามนี้ ท่านพ่อท่านแม่ของข้าก็ไม่อยู่แล้ว สัญญาในตอนน้ันจะเอามา
ยึดถือเป็นจรงิเป็นจังได้อย่างไร อีกอย่างคุณชายรองเองก็มีนางในดวงใจแล้ว เชน่นี้ ข้า
จะกล้าพรากคู่รักได้อย่างไรกัน...”

คำพูดน้ันแค่ฟังก็รู้ว่านางเป็นคนใจกว้าง เข้าใจเรือ่งราวอย่างมีเหตุผล หากเป็น
สตรอีื่นอย่างน้อยก็ต้องแสดงออกทางสหีน้าบ้างแล้ว แต่เหลียวเม่ิงไม่เลยสักนิด
ดวงตาของจ่ินเอ้อฉายแววช ืน่ชมออกมาอย่างไม่ปิดบัง

ท้ังสองจึงเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเป็นเรือ่งอื่น จนกระท่ังตกเย็นแม่โจวทำกับข้าว
เสรจ็ก็เดินเข้ามาเรยีก สองหนุ่มสาวรับประทานอาหารรว่มกันก่อนท่ีจ่ินเอ้อจะขอตัว
กลับจวนไป

เพ่ิงจะกลับเข้าจวนจ่ินเอ้อก็เจอกับโล่วจูพอดี โล่วจูร้องเรยีกเขาเสยีงดัง จ่ินเอ้อ
จึงหยุดเท้าอยู่กับท่ีมองนางวิ่งเอาขนมโบต๋ันสองช ิ้นออกจากตะกร้ายื่นสง่ให้ “ขนม
โบต๋ันท่ีเพ่ิงทำเสรจ็จากครัวเล็ก คุณหนูแบ่งให้ข้า ข้าเลยเก็บไว้ให้เจ้าด้วย”







คืนนี้ ... จิ่นเอ้อกลับจวนพร้อมกับโคมไฟในมือ
โล่วจูนั่งรออยู่ในสวนนานแล้ว จ่ินเอ้อเพ่ิงเห็นนางยามท่ีเขาเดินผ่านสวนพอดี

เม่ือเห็นว่านางนั่งเงียบๆ อยู่เพียงลำพัง โคมไฟก็ไม่จุดจึงเอ่ยทัก “โล่วจู... ดึกแล้วไย
ยังไม่นอน แล้วทำไมไม่จุดไฟ...”

“จ่ินเอ้อ” โล่วจูตัดบทคำพูดเขา “เจ้าไม่อยากแต่งกับข้าแล้วใชห่รอืไม่?”
“ท่ีเจ้านั่งรอก็เพ่ือหาเรือ่งทะเลาะกับข้าอย่างน้ันร?ึ”
“หลายวันมานี้ เจ้าออกเช้ากลับค่ำทุกวัน พอเจอหน้าข้าก็มีสหีน้าเบ่ือหน่าย...”
“โล่วจู ข้าบอกแล้วว่าชว่งนี้ มีภารกิจมากมายท่ีนายท่านสัง่เอาไว้ ข้าไม่อาจอยู่

เคียงข้างเจ้าได้ตลอดเวลา กลางวันข้าก็เหนื่อยมากพอแล้ว กลางคืนยังต้องมาฟังเจ้า
เซ้าซ ี้ไร้เหตุผลอีก” จ่ินเอ้อตอบด้วยน้ำเสยีงท่ีมิได้อ่อนโยนเหมือนเม่ือก่อน

“ข้าเซ้าซ ี้ไร้เหตุผลร?ึ” โล่วจูทำเสยีงสงูบ้าง “ข้าไม่อยากพูดแบบนี้ กับเจ้านัก
หรอกแต่ข้าเองก็ไม่ใชค่นโง่ ท่านอ๋องไม่ได้ใช้เจ้าไปทำธุระใดเลย ข้าถามจ่ินซานมา
แล้ว” ในความมืดน้ันจ่ินเอ้อใจหายวาบ ใบหน้าซดีขาวโดยท่ีอีกฝ่ายไม่ทันสังเกต

“ไม่ใชน่ะ เจ้าฟังข้าพูดก่อน...”
ทว่าโล่วจูตัดบทคำพูดของเขาเสยีแล้ว “จ่ินเอ้อ เจ้ามีคนอื่นใชห่รอืไม่?”
จ่ินเอ้อตะลึง “พูดจาเหลวไหล!”
“ข้ามิได้พูดจาเหลวไหล ตัวเจ้าเองย่อมรู้ดีท่ีสดุ” โล่วจูได้แต่สา่ยหน้าน้ำตารื้นเต็ม

หน่วยตา “เจ้าทำแบบนี้ กับข้าได้อย่างไร”
“ข้าบอกว่าไม่ใชอ่ย่างไรเล่า เจ้าอย่าต้ังหน้าต้ังตาหาเรือ่งทะเลาะได้หรอืไม่!” จ่ิน

เอ้อขึ้นเสยีงตวาดใสโ่ล่วจูเป็นคร้ังแรก...เขากลายเป็นคนละคนไปเสยีแล้ว
โล่วจูโมโหนัก “ข้าต้ังหน้าต้ังตาหาเรือ่งทะเลาะกระน้ันร!ึ จ่ินเอ้อ เจ้าเห็นข้าเป็น

ของเล่นใกล้มือเพียงเท่าน้ันใชห่รอืไม่ แม้ข้าจะมีฐานะเป็นบ่าวไพร ่ แต่ก็จะไม่ยอมให้
เจ้ามาหยามเกียรติกันแบบนี้ ข้าจะร้องขอท่านอ๋องให้ยกเลิกงานวิวาห์ของเรา ข้าโล่วจู
พูดแล้วไม่คืนคำ ข้าไม่ใชค่นท่ีจะตามต๊ือใครแบบไม่ยอมเลิกราอย่างท่ีเจ้าคิด!”



จ่ินเอ้อเองก็เต็มไปด้วยไฟโทสะท่ีไม่อาจสะกดกล้ัน “ยกเลิกร!ึ เจ้าพูดได้ง่ายดาย
เหลือเกิน เห็นข้าเป็นคนอย่างไรกัน”

“ไสหัวไป!” โล่วจูตวาดไล่พลางยื่นมือออกไปผลักไสเขา ทว่านางตัวเล็กกว่ามาก
พอนางออกแรงผลักจึงทำให้ตัวเองแทบจะล้มลง

จ่ินเอ้อสง่เสยีง ‘ฮึ’ ออกมาอย่างกระฟัดกระเฟียดแล้วหันกายเดินจากไปอย่างไม่
แยแส

เรือ่งท่ีจ่ินเอ้อทะเลาะกับโล่วจูน้ัน วันถัดมาก็รู้กันท่ัวจวนอ๋อง ท้ังนายบ่าว เหล่า
องครักษ์จ่ินอีเว่ยเลือกยืนข้างฝั่งโล่วจูกันหมด เพราะนิสัยโล่วจูน้ันท้ังน่ารักและเป็น
มิตร สว่นจ่ินเอ้อ... อย่างไรเขาก็เป็นบุรษุซ้ำยังเป็นทหาร การท่ีเขารังแกสาวน้อยท่ีท้ัง
‘น่ารักและเป็นมิตร’ จนร้องไห้ อย่างไรเสยีเขาก็ผิดเต็มประตู

ทุกคนล้วนเป็นห่วงโล่วจู ทว่าหญิงสาวกลับทำตัวดังเชน่ปกติ ใบหน้ายังคง
ยิ้มแย้ม ยิ่งเป็นเชน่นี้ ทุกคนก็ยิ่งม่ันใจว่านางต้องถูกจ่ินเอ้อข่มเหงน้ำใจอย่างหนักจน
เสยีสติไปแล้วแน่ๆ

แม้เจ่ียงหรว่นจะไม่ชอบการกระทำของจ่ินเอ้อเชน่กัน แต่ว่าเรือ่งรักใครข่องชาย
หญิงน้ันนางไม่สมควรยื่นมือไปยุ่งเกี่ยว

ตอนสายวันนี้โล่วจูเข้ามาบอกกับเจ่ียงหรว่นว่าป้าจางท่ีดูแลการซ ื้อหาอาหารใน
จวนอ๋องน้ันลากลับบ้านด่วน เนื่องจากลูกสะใภ้ใกล้คลอดจึงต้องกลับไปดูแล เรือ่งซ ื้อ
หาอาหารจึงยกให้โล่วจูจัดการแทนชัว่คราว

เหลียนเช ีย่วได้ยินก็รบีเสรมิ “ถ้าเชน่น้ันก็ดีเลย ชว่งนี้ ข้าเองก็นึกอยากจะหาซ ื้อ
ขนมมากินบ้าง ข้าจะไปกับเจ้าด้วย”

เจ่ียงหรว่นได้ยินดังน้ันจึงอนุญาต คล้อยหลังสองสาวใช้ เจ่ียงหรว่นก็หันไป
ถามเทียนจู๋ท่ียืนอยู่ด้านข้าง “ตกลงเกิดเรือ่งใดขึ้นกับจ่ินเอ้อกันแน่?”

เทียนจู๋ได้แต่ถอนหายใจ “ฮูหยินน้อย... ข้าเองก็ไม่รู้จรงิๆ”
“แม้แต่เจ้าก็ไม่รู้ร?ึ” เจ่ียงหรว่นนึกประหลาดใจ
ตลาดใหญ่กลางเมืองหลวงคึกคักยิ่งนัก



กลิ่นอายของปีใหม่ยังไม่จางหาย ร้านค้ารมิทางจึงฉวยจังหวะท่ีบรรยากาศยังคง
คึกคักรบีขายของกันยกใหญ่ ข้าวของหน้าตาแปลกใหม่จากต่างแคว้นมีมากมายให้
เลือกซ ื้อ เหลียนเช ีย่วกับโล่วจูจูงมือกันเดินเล่นอย่างไม่รบีร้อน

ต้ังแต่ท่ีโล่วจูทะเลาะกับจ่ินเอ้อ ท้ังสองก็เป็นด่ังคนแปลกหน้าไม่ได้เอ่ยปากพูด
คุยกันอีก แม้ปากโล่วจูจะไม่พูดแต่ในใจน้ันทุกข์ทรมานยิ่งนัก เหลียนเช ีย่วท่ีมาซ ื้อ
ของด้วยกัน จึงคอยเล่าเรือ่งใหม่ๆ ให้นางฟังตลอดทาง แต่โล่วจูเหมือนจะไม่สนใจฟัง
สักเท่าใด

ท่ีด้านหน้ามีร้านขายน้ำตาลป้ันต้ังอยู่สองร้าน เหลียนเช ีย่วเห็นดังน้ันจึงเอ่ยด้วย
น้ำเสยีงต่ืนเต้น “ดูส ิมีน้ำตาลป้ันขายด้วย เราไปดูกันเถิด”

ปกติโล่วจูน้ันช ืน่ชอบของหวาน ซ้ำยังชอบของเล่นหน้าตาแปลกใหม่ พอเห็น
น้ำตาลป้ันนางก็เผยรอยยิ้มโดยไม่รู้ตัว เหลียนเช ีย่วเห็นแล้วค่อยโล่งใจ รบีลากตัวนาง
เข้าไปในร้านพลางหยิบเหรยีญทองแดงออกจากแขนเส ื้อแล้วพูดกับตาเฒ่าท่ีป้ันน้ำตาล
ว่า “ชว่ยป้ันรปูกวนอูให้สักช ิ้นเถิด”

คนขายน้ำตาลป้ันพอได้รับเงินก็เริม่ทำตามลูกค้าสัง่
เหลียนเช ีย่วมองดูรอบๆ ขณะท่ีมองไปยังร้านขายยาแห่งหนึ่งก็นิ่งอึ้งโดยพลัน

นางหลุดปากร้องออกมาโดยไม่ทันคิด “นั่นมัน---”
โล่วจูได้ยินจึงหันไปถาม “มีอันใดร?ึ” นางมองตามสายตาของเหลียนเช ีย่ว...อีก

ฝ่ายพยายามจะห้ามก็ไม่ทันแล้ว เม่ือเห็นภาพตรงหน้าชัดเจนโล่วจูก็นิ่งอึ้งไป สหีน้าซดี
ขาวฉับพลัน

ในร้านขายยาร้านน้ัน มีแม่เฒ่ารา่งท้วมผู้หนึ่งกำลังยืนคุยอยู่กับเจ้าของร้าน ด้าน
หลังแม่เฒ่ามีหญิงงามนางหนึ่งยืนอยู่ หญิงสาวสวมชดุกระโปรงยาวม้วนชายสขีาวนวล
ราวแสงจันทร์ ตรงชายผ้าปักลายกล้วยไม้ ดูก็รู้ว่าต้องเป็นคุณหนูจากตระกูลใหญ่

หญิงสาวกำลังพูดคุยอย่างสนุกสนานกับชายหนุ่มท่ียืนอยู่ด้านข้าง ชายหนุ่มผู้
น้ันหน้าตาหล่อเหลา ใบหน้าเป้ือนยิ้ม ท้ังสองดูท่าทางสนิทสนมกันยิ่งนัก

ชายหนุ่มผู้ น้ันก็คือจ่ินเอ้อ!



หญิงชรารา่งอวบรับยามาถือไว้แล้วหันมาคุยกับจ่ินเอ้อบ้าง
จ่ินเอ้อหัวเราะ...ท้ังสามออกจากร้านขายยาไปด้วยกัน
เหลียนเช ีย่วร้องในใจว่าแย่แล้ว พอหันมองคนข้างกายก็เห็นอีกฝ่ายพุ่งตัวออก

ไปแล้ว
เหลียวเม่ิงเพ่ิงจะเดินออกจากร้านยาก็ถูกโล่วจูมาขวางหน้าไว้ นางชะงักเท้าถาม

ออกมาอย่างนึกแปลกใจ “เหตุใดแม่นางจึงมาขวางหน้าพวกเรา?”
โล่วจูไม่ตอบทำเพียงมองจ่ินเอ้อด้วยสายตาเย็นชา “วันนี้ เจ้าจะหาว่าข้าเซ้าซ ี้ไร้

เหตุผลไม่ได้อีกแล้วนะ”
จ่ินเอ้อตะลึงงัน “เจ้าเข้าใจผิดแล้ว ข้ากับนาง...”
“ข้าไม่สนว่าเจ้ากับนางจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไร” โล่วจูตัดบทคำพูดอีกฝ่าย

สดูลมหายใจเข้าลึกแล้วกล่าว “วานเจ้าชว่ยไปพูดกับท่านอ๋องด้วย เรือ่งงานแต่งของข้า
กับเจ้าน้ันเป็นเพียงเรือ่งล้อเล่น เรือ่งท้ังหมดก่อนหน้าข้าจะถือว่าไม่เคยเกิดขึ้น”

“ข้าบอกแล้วอย่างไรเล่าว่าเจ้าเข้าใจผิด” จ่ินเอ้อขมวดค้ิว
หญิงสาวท่ีอยู่ข้างกายเขาเริม่เข้าใจเรือ่งราวท้ังหมด จึงรบีกล่าวแย้งเสยีงเบาว่า

“แม่นาง ท่านเข้าใจผิดแล้ว คุณชายรองเพียงแต่...”
“อย่าสอด... เรือ่งของเราสองคนไม่เกี่ยวกับเจ้า!” โล่วจูตัดบทคำพูดของสาวงาม

อย่างไม่ไว้หน้า
เหลียวเม่ิงตกใจยิ่งนัก...จนอาการไอกำเรบิข ึ้นมา
แม่โจวเห็นดังน้ันจึงรบีร้อนเข้ามาเบียดโล่วจูกระเด็นออกไป “คุณหนูของ

บ่าว...ไม่เป็นไรนะเจ้าคะ โถแม่คุณ... รา่งกายก็อ่อนแอ เพ่ิงจะหายดีขึ้นมาบ้างกลับมี
เรือ่งให้ต้องกังวลทำเอาอาการกำเรบิอีกจนได้”

จ่ินเอ้อเห็นอาการของนางก็รบีก้าวเข้ามาประคอง “แม่นางเหลียว ไม่เป็นไรนะ”
เหลียวเม่ิงสา่ยหน้า “ไม่เป็นไร ข้าไม่ระวังตัวเอง”
จ่ินเอ้อได้ยินดังน้ันจึงเริม่มีท่าทีแข็งกร้าวต่อโล่วจู “รบีขอโทษแม่นางเหลียวเสยี



ส”ิ
“ขอโทษเรือ่งใดกัน?” โล่วจูโมโหยิ่งนัก นางสง่ยิ้มเย็นชาและถามกลับ “ข้าไม่รู้

ด้วยซ้ำว่าตนเองทำผิดเรือ่งใด คนไม่ผิด...ยังต้องขอโทษด้วยหรอื?”
จ่ินเอ้อกล่าวอย่างโมโห “ไม่ผิดร ึเม่ือครูเ่จ้าพูดกับแม่นางเหลียวว่าอย่างไรเล่า?”
“ข้าว่านางสอด...ก็เพราะนางสอดไม่เข้าเรือ่งจรงิๆ นี่” โล่วจูตะคอกกลับอย่างไม่

ยอมแพ้
“ชา่งเถิด” เหลียวเม่ิงรบีห้ามปราม “แม่นางโล่วจูไม่ได้ต้ังใจ เป็นข้าเองท่ีอ่อนแอ

จนเกินไป ข้าทำตัวเองให้อาการกำเรบิ คุณชายรองอย่าได้กล่าวโทษนางเลย”
“แต่เจ้าเพ่ิงจะหายดีก็ต้องมาถูกผู้อื่นข ่มเหง อีกท้ังโล่วจูก็เป็นฝ่ายเสยีมารยาท

ก่อน” จ่ินเอ้อแย้ง “ทำเจ้าตกใจจนกระทบกระเทือนต่อสขุภาพ ข้าต้องขอโทษแทนนาง
ด้วย”

โล่วจูได้ยินถึงกับกลอกตามองฟ้า เปล่งเสยีงหัวเราะเย็นชา “ข้านี่เป็นเซยีนมา
เกิดเสยีจรงิๆ สามารถเสกให้คนอ่อนแรงล้มตายได้ภายในคำพูดเดียว เฮอะ!”

พูดยังไม่ทันขาดคำก็เกิดเสยีงดัง ‘เพียะ’
เหลียนเช ีย่วตกตะลึงแล้วรบีก้าวขึ้นมาปกป้องโล่วจูไว้ด้านหลังก่อนจะตวาดออก

มาอย่างโมโห “จ่ินเอ้อ ผู้ชายสารเลว เจ้ากล้าลงมือกับโล่วจูเพราะหญิงอื่นอย่างน้ันร!ึ”
จ่ินเอ้อมองมือตัวเองด้วยความตกใจ เหมือนจะไม่เช ือ่ว่าตนเองได้เหวี่ยงมือตบ

ออกไป
เหลียวเม่ิงเองก็ตกใจ “แม่นาง...คุณชายรอง พวกท่าน...”
เหลียนเช ีย่วรู้สกึเสยีใจยิ่งนัก วันนี้นางเพียงต้องการพาโล่วจูออกมาเดินเล่นให้

สบายใจ นึกไม่ถึงว่าจะมาเจอเรือ่งนี้ เข้า ตอนนี้โล่วจูคงเจ็บปวดจนถึงกระดูก เหลียน
เช ีย่วต้ังท่าจะเอ่ยวาจาด่าทอรนุแรงอีกหน่อย นึกไม่ถึงว่าโล่วจูกลับผลักนางให้พ้นทาง

โล่วจูจ้องจ่ินเอ้อ “เจ้าตบหน้าข้า ดี! นับจากนี้ เจ้ากับข้าไม่เกี่ยวข้องกันอีก!” พูด
จบก็หันกายจากไปท้ิงให้เหลียนเช ีย่วต้องวิ่งตาม



พอโล่วจูกับเหลียนเช ีย่วจากไป จ่ินเอ้อก็ต้ังท่าจะตามไป แต่กลับได้ยินแม่โจว
ร้องเสยีงดัง “ตายแล้ว... คุณหนู ทำไมสหีน้าซดีขาวเชน่นี้ เล่า หรอืว่าโรคเก่าจะกำเรบิ
คุณหนูเจ้าขา...เป็นอย่างไรบ้าง?”

จ่ินเอ้อได้ยินก็ลังเลอยู่ครูห่นึ่ง สดุท้ายก็เลือกเดินไปท่ีข้างกายเหลียวเม่ิงแทน
“สหีน้าเจ้าดูไม่ดีเลย กลับไปพักผ่อนก่อนเถิด ข้าจะไปเชญิท่านหมอ”

หลังจากโล่วจูกลับมาท่ีจวน นางก็ตรงเข้าห้องสว่นตัวแล้วลั่นดาลขังตัวเองไว้
ด้านในทันที

เจ่ียงหรว่นท่ีกำลังสัง่งานเทียนจู๋เห็นดังน้ันจึงถามเหลียนเช ีย่วท่ีวิ่ง
กระหืดกระหอบไล่ตามมาติดๆ “ทำไมกลับมากันเรว็ขนาดนี้?”

เหลียนเช ีย่วยืนหอบหายใจ “แย่แล้วเจ้าค่ะคุณหนู”
“เกิดเรือ่งใดขึ้น?”
เหลียนเช ีย่วเล่าเรือ่งท้ังหมดให้เจ้านายฟังทันทีและเสรมิปิดท้ายว่า “มิน่าเล่า

ชว่งก่อนจ่ินเอ้อถึงได้ไม่ค่อยอยู่จวนท่ีแท้ก็ซอ่นหญิงงามไว้ภายนอก หลอกลวงโล่วจู
จนเสยีคนไปเลย”

เจ่ียงหรว่นฟังท่ีเหลียนเช ีย่วเล่ามาแล้วก็ตกใจเล็กน้อย ขมวดค้ิวพลางกล่าว
“แม่นางเหลียวผู้ น้ันมีลักษณะอย่างไร?”

เหลียนเช ีย่วสา่ยหน้า “ดูเป็นคนมีความรู้เจ้าค่ะ ท่าทางเหมือนคุณหนูท่ีเติบโตมา
จากตระกูลใหญ่ ไม่รู้ว่าเหตุใดจึงกล้าทำเรือ่งบัดส ี กล้าให้ท่าชายหนุ่มท่ีกำลังจะเข้าพิธี
วิวาห์อย่างจ่ินเอ้อได้... สว่นเจ้าจ่ินเอ้อ--”

“จ่ินเอ้อไม่ใชค่นแบบน้ัน” เทียนจู๋กล่าวแทรกกะทันหัน “แม้จ่ินเอ้อจะมีนิสัย
เกเรแต่ไม่ใชค่นมักง่าย ในเม่ือเขาต้ังใจจะแต่งกับโล่วจูแล้วก็ไม่มีทางไปทำเจ้าช ู้กับหญิง
อื่นเป็นแน่”

เหลียนเช ีย่วตีสหีน้าเบ่ือหน่าย “หากว่าเป็นการเข้าใจผิดจรงิ เหตุใดเขาถึงได้ตบ
หน้าว่าท่ีภรรยาเพ่ือผู้หญิงอื่นเล่า”

ตบหน้า!







จากน้ัน... จากน้ันเขาก็จำเรือ่งท่ีเกิดขึ้นไม่ได้...
จ่ินเอ้อมองดูท่ีนอนท่ียับยู่ยี่ ใจสัน่วาบไปหมด พอมองเห็นคราบโลหิตบนผ้าปู

ท่ีนอนก็พอเดาเรือ่งราวบางอย่างได้บ้างแล้ว
“แม่นางเหลียว...” เขาเอ่ยปากอย่างยากลำบาก
“ท่านไม่ต้องพูด วันนี้ ข้าต้ังใจจะออกเดินทางกลับเจียงหนาน คร้ังนี้ ...

เหตุการณ์คร้ังนี้ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นก็แล้วกัน” เหลียวเม่ิงเอ่ยไปน้ำตาก็ไหลไม่หยุด
จ่ินเอ้อยังไม่ทันได้ตอบก็มีเงาคนพุ่งเข้ามาจากด้านนอก…เป็นแม่โจวนั่นเอง นาง

คุกเข ่าตรงหน้าเหลียวเม่ิงแล้วรำ่ไห้เสยีงดัง “คุณหนูของบ่าวชา่งน่าเวทนายิ่งนัก บ่าวจะ
ตอบคำถามของนายท่านกับฮูหยินท่ีเสยีไปแล้วอย่างไรเล่า” จากน้ันก็โขกหัวต่อหน้าจ่ิน
เอ้ออีกหลายทีสะอึกสะอื้นไม่หยุด “คุณชายรองเจ้าขา บ่าวขอร้อง ได้โปรดสงสารคุณ
หนูของบ่าวด้วยเถิด เกิดเรือ่งแบบนี้แล้วต่อไปคุณหนูจะแต่งกับใครได้ บ่าวเคยรับปาก
นายท่านและฮูหยินว่าจะเลี้ยงดูคุณหนูให้เติบโตมาอย่างดี เกิดเรือ่งเชน่นี้ บ่าวเองก็ไม่
อาจหลีกหนีความผิดไปได้ ส ู้คุณชายรองลงโทษบ่าวเสยีเลยจะดีกว่า บ่าวยินยอมมอบ
ชวีิตของตนเองแลกกับอนาคตของคุณหนู”

“แม่โจวอย่าพูดเชน่นี้ ” เหลียวเม่ิงรำ่ไห้พลางกล่าว “เรือ่งนี้ไม่เกี่ยวกับแม่โจวและ
ยิ่งไม่เกี่ยวกับคุณชายรอง ท้ัง…ท้ังหมดนี้ เป็นเพียงความเข้าใจผิด”

“คุณหนูเจ้าขา นี่ไม่ใชเ่รือ่งเข้าใจผิดนะเจ้าคะ” แม่โจวร้องไห้เสยีใจยิ่งกว่า
เหลียวเม่ิงเสยีอีก “คุณชายรอง บ่าวขอร้อง ขอท่านโปรดเปิดทางรอดให้คุณหนูของ
บ่าวด้วย ท่านมีสตรใีนดวงใจอยู่แล้วก็จรงิแต่หญิงผู้ น้ันก็หน้าตาไม่เลว ซ้ำยังเสวยสขุ
อยู่ข้างกายจ่ินอิงอ๋องเฟย ต่อให้นางขาดคุณชายรองไปก็ยังมีโอกาสได้แต่งกับบุรษุดีๆ
คนอื่นได้ แต่คุณหนูของบ่าว...หากขาดท่านไปจะแต่งกับใครได้อีกเล่า”

สองนายบ่าวคนหนึ่งร้องไห้คนหนึ่งพูดจาไม่เป็นภาษา แย่งกันแบกรับความผิดไป
มา จ่ินเอ้อฟังแล้วรู้สกึปวดหัวไปหมด ทันใดน้ันปลายนิ้วของเขาก็สัมผัสถูกของส ิง่
หนึ่งท่ีห้อยอยู่ตรงเอว...ถุงหอมของโล่วจู

เขานิ่งชะงักไปนานก่อนจะค่อยๆ แก้ถุงหอมน้ันออกแล้วมองเหลียวเม่ิง หลับ



ตาลงครูห่นึ่งจึงกล่าว “เรือ่งนี้ เป็นความผิดของข้า ข้าย่อมต้องรับผิดชอบ ข้าจะบอก
ท่านแม่...ให้ทำตามสัญญาหม้ันหมาย”

เท่ียงวันถัดมา
ในท่ีสดุจ่ินเอ้อก็กลับถึงจวน พ่อบ้านหลินเห็นเขาก็รบีเดินมาขวางหน้าแล้วก็บ่น

พรำ่และตำหนิชนิดน้ำไหลไฟดับ จ่ินเอ้อได้แต่ฟัง ไม่โต้ตอบสักคำ ฟังจบก็เดินไปทาง
เรอืนอักษร

พ่อบ้านหลินยังตะโกนไล่หลัง “เจ้าต้องไปขอโทษนางตอนนี้ อย่าได้ช ักช้าเชยีว
นะ โล่วจูเป็นคนสนิทของฮูหยินน้อย เจ้าข ่มเหงนางก็เหมือนตบหน้าฮูหยินน้อย วันนี้
โล่วจูอาจจะไม่ยอมอภัยให้เจ้าโดยง่าย แต่ไม่ว่านางจะพูดอย่างไรเจ้าก็ต้องน้อมรับ...”

มีหรอืจ่ินเอ้อท่ีกำลังเครง่เครยีดอยู่จะฟังคำแนะนำของพ่อบ้าน
เจ่ียงหรว่นกำลังเข ียนจดหมายอยู่ในเรอืนอักษร พลันมีเสยีงเคาะประตูดังขึ้น

เทียนจู๋เดินไปดูแล้วกลับเข้ามารายงานเสยีงเบา “ฮูหยินน้อย จ่ินเอ้อมาขอพบเจ้าค่ะ”
ชว่งนี้ เจ่ียงหรว่นไม่ได้ให้โล่วจูมารับใช้เพราะต้องการให้อีกฝ่ายได้พักผ่อน ใน

เรอืนจึงมีเพียงเทียนจู๋กับเหลียนเช ีย่ว เม่ือได้ยินว่าจ่ินเอ้อมาหา เหลียนเช ีย่วก็มอง
ค้อนประตูอย่างไม่สบอารมณ์

เจ่ียงหรว่นก้มหน้าเข ียนจดหมายต่อ ทำท่าเหมือนไม่ได้ยิน นางต้ังใจจะลงโทษ
ให้จ่ินเอ้อยืนตากลมเสยีหน่อย มิคาดว่าจ่ินเอ้อจะผลักประตูเข้ามาเอง...เหลียนเช ีย่ว
เห็นดังน้ันจึงแผดเสยีงลั่น “บังอาจนัก คุณหนูยังไม่ทันอนุญาตท่านก็เดินเข้ามาแล้ว
ชา่งไม่รู้จักคำว่ามารยาทเอาเสยีเลย”

จ่ินเอ้อไม่สนใจเหลียนเช ีย่ว เขาคุกเข ่าลงข้างหนึ่ง ก้มหน้าแล้วเอ่ย “ตัวข้ามี
ความผิด ขอฮูหยินน้อยโปรดลงโทษ”

ในเรอืนนิ่งเงียบไร้เสยีง ไม่มีใครพูดวาจาใดสักคำ จนกระท่ังธูปหอมเผาหมดไป
ครึง่ก้าน เจ่ียงหรว่นจึงวางพู่กันในมือลง สะบัดจดหมายให้แห้งแล้วเอาใสซ่องจดหมาย
วางไว้ด้านข้าง เม่ือเสรจ็แล้วนางจึงหันมองจ่ินเอ้อ “เจ้าทำผิดเรือ่งใด?”

จ่ินเอ้อยังคงอยู่ในท่าคุกเข ่าข้างหนึ่ง เขาเอ่ยเสยีงตำ “ฮูหยินน้อย ข้าทำผิด



เรือ่งของโล่วจู”
“เรือ่งของโล่วจูข้าไม่รู้ มีเพียงเหลียนเช ีย่วเท่าน้ันท่ีรู้” เจ่ียงหรว่นกล่าวเสยีง

เรยีบ
เหลียนเช ีย่วได้ยินดังน้ันจึงรบีรับชว่งต่อทันที “ท่านมาหาโล่วจูเอาป่านนี้จะมี

ประโยชน์อันใด? หรอืท่านคิดว่าพูดเพียงไม่กี่คำก็จะทำให้โล่วจูอภัยให้ท่านได้? ท่าน
อย่าทำเหมือนคนอื่นเป็นคนโง่หน่อยเลย แม้โล่วจูจะไม่ใชคุ่ณหนูสกุลใหญ่ แต่ก็เป็น
สาวน้อยใสซ ือ่บรสิทุธิ์  ท่านอย่าคิดจะใช้วิธีการท่ีเคยรับมือกับนางโลมหอโคมเขียวมา
ใช้กับโล่วจูเลย... ฮึ”

จ่ินเอ้อปล่อยให้เหลียนเช ีย่วด่าโดยไม่โต้ตอบสักคำ พ่อบ้านหลินท่ีแอบฟังอยู่
ด้านนอกยืนยิ้มอย่างต่ืนเต้น ‘ตีมาไม่ตีคืน ด่ามาไม่ด่าตอบ อย่างนี้ผู้หญิงก็จะใจอ่อน
เจ้ามาถูกทางแล้วจ่ินเอ้อ อาศัยโอกาสนี้แหละพูดจาดีๆ เอาใจเสยีหน่อย...’ พ่อบ้าน
หลินไม่ทันได้คิดต่อ เสยีงจ่ินเอ้อท่ีดังข ึ้นก็ดับอารมณ์ต่ืนเต้นพ่อบ้านหลินจนส ิ้น

“ฮูหยินน้อย ข้ามิอาจแต่งกับโล่วจูได้”
เหลียนเช ีย่วถึงกับตะลึง “นี่ท่าน...”
“ฮูหยินน้อย ข้ามิอาจแต่งกับโล่วจูได้แล้ว” จ่ินเอ้อพูดซ้ำอีกคร้ัง เสยีงของเขา

ดังสะท้อนให้ทุกคนได้ยินอย่างชัดเจน
เจ่ียงหรว่นหยิบถ้วยชาขึ้นมาจิบคำหนึ่ง ท่ามกลางสหีน้าต่ืนตะลึงของคนอื่นๆ

หญิงสาวกลับมีท่วงท่าสงบนิ่งท่ีสดุ นางมองจ่ินเอ้ออย่างครุน่คิด “เหตุผล?”
จ่ินเอ้อโขกศรีษะให้เจ่ียงหรว่น “ข้าทำผิดต่อโล่วจูอย่างมิอาจอภัยให้ได้ งานแต่ง

คร้ังนี้ ขอฮูหยินน้อยได้โปรดยกเลิกให้ด้วย”
สองตาเหลียนเช ีย่วแดงกำ พลันสง่เสยีงกรดีร้องออกมาอย่างโกรธแค้น “ท่าน

มันไร้หัวใจ...”
“เรือ่งงานแต่งของเจ้ากับโล่วจู ก็ต้องให้พวกเจ้าสองคนคุยกันเองข้าไม่ขอยุ่ง

เกี่ยว แต่เจ้าทำเชน่นี้ร ู้ใชห่รอืไม่ว่าหากโล่วจูรู้เข้านางจะเสยีใจยิ่งนัก” น้ำเสยีงของเจ่ียง
หรว่นอ่อนโยนก็จรงิ แต่แววตาคมกรบิยิ่งกว่าคมกระบ่ี



ขณะท่ีทุกคนนิ่งเงียบอยู่ กลับมีเสยีงกังวานใสเสยีงหนึ่งดังข ึ้นจากด้านนอก
“บ่าวไม่เสยีใจหรอกเจ้าค่ะคุณหนู”

ส ิ้นเสยีงโล่วจูก็เดินผลักประตูเข้ามา วันนี้นางสวมเส ื้อผ้าสทึีบตัดเย็บเรยีบง่ายดู
สะอาดสะอ้าน สองตาของนางถูกปกปิดด้วยผงแป้ง แต่ก็ยังบวมแดงอย่างเห็นได้ช ัด
ทว่าตัวนางเองกลับมีท่าทางสงบนิ่ง

โล่วจูคุกเข ่าลงข้างกายจ่ินเอ้อ โขกศรีษะต่อหน้าเจ่ียงหรว่น “คุณหนูเจ้าขา...
บ่าวขอร้องคุณหนูได้โปรดยกเลิกงานแต่งของบ่าวกับจ่ินเอ้อด้วย”

เจ่ียงหรว่นนิ่งเงียบอยู่นานก่อนจะกล่าว “โล่วจู อย่าพูดในส ิง่ท่ีจะทำให้เจ้า
เสยีใจในภายหลัง”

“ข้าไม่เสยีใจอีกแล้ว” โล่วจูตอบกลับน้ำเสยีงจรงิจัง “ก่อนหน้านี้งานแต่งของเรา
เกิดขึ้นได้ด้วยความเมตตาของท่านอ๋องและคุณหนู ในยามท่ีความรักจืดจางลง โล่วจูก็
ขอเพียงให้คุณหนูเมตตาอีกสักคร้ัง ได้โปรดจบเรือ่งท้ังหมดแทนเราด้วย เรือ่งนี้ไม่
เกี่ยวกับจ่ินเอ้อ เป็นข้าเองท่ีส ิ้นไร้ความรู้สกึอยากเป็นสามีภรรยากับเขาแล้ว”

นางกล่าวคำนี้อย่างอ่อนโยนแต่หนักแน่นทุกคำ ไม่เปิดชอ่งว่างให้ฝ่ายชายได้คิด
เปลี่ยนใจเลยสักนิด

เจ่ียงหรว่นหลุบสายตาลง “ถ้าพวกเจ้าสองคนคุยกันเรยีบร้อย ข้าก็ไม่ทัดทาน
เม่ือยกเลิกงานแต่งในวันนี้แล้ว เจ้าท้ังสองก็ถือว่าไร้วาสนาท่ีจะเป็นสามีภรรยากันอีก
ในชาตินี้และมิอาจหวนคืนมารักกันได้อีก มิเชน่น้ันจะมีแต่คำครหาจากผู้คนภายนอก
เรือ่งนี้พวกเจ้าเข้าใจใชห่รอืไม่?”

สองหนุ่มสาวพยักหน้ารับ
“ได้… ถ้าเชน่น้ันจงคิดเสยีว่าเรือ่งท้ังหมดท่ีผ่านมาเป็นเพียงภาพฝันต่ืนหนึ่ง จาก

นี้ไปต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวกับคนท่ีตนพอใจ มีลูกมีหลาน
ของตนเอง หากวันหน้ายามแก่เฒ่าเผอิญนึกถึงเรือ่งนี้ข ึ้นมาได้ก็ขอให้เจ้าท้ังสอง
หัวเราะกับมันก็พอ อย่าได้อาฆาตแค้นต่อกัน” เจ่ียงหรว่นหันไปเอ่ยกับจ่ินเอ้อบ้าง “ข้า
กล่าวเชน่นี้ถูกต้องหรอืไม่จ่ินเอ้อ?”



คำพูดนี้แฝงไปด้วยน้ำเสยีงตักเตือนดึงสติ นางเจตนาจะตอกย้ำว่า หากวันนี้ จ่ิน
เอ้อตัดสนิใจยกเลิกงานแต่งกับโล่วจูจรงิ นับแต่นี้ไปเจ่ียงหรว่นจะไม่ยอมให้โอกาสเขา
ได้เข้าใกล้โล่วจูอีกแล้ว

จ่ินเอ้อได้ยินดังน้ันก็พยักหน้า ก่อนจะหยิบของส ิง่หนึ่งออกจากชายแขนเส ื้อยื่น
ให้โล่วจู

โล่วจูรับมา... มันเป็นถุงหอมถุงเล็กๆ นางหัวเราะท้ังน้ำตา เจ็บปวดจนพูดไม่
ออก ได้แต่โขกศรีษะต่อหน้าเจ่ียงหรว่น “ขอบคุณคุณหนูท่ีชว่ยเป็นธุระให้”

เจ่ียงหรว่นกัดฟันแน่น นางส ู้ยอมให้โอกาสเขาเป็นคร้ังสดุท้ายแต่เขากลับเลือก
ท่ีจะ ‘ตีสนัุขต่อหน้าเจ้าของ’ เจ่ียงหรว่นหรีต่ามองจ่ินเอ้อด้วยสายตาเย็นชาก่อนจะ
กล่าวเสยีงเรยีบ “ได้...ในเม่ือเจ้าตัดเยื่อขาดใยกับโล่วจูถึงเพียงนี้ ก็ขอให้ทุกอย่างเป็น
ไปดังท่ีเจ้าต้องการ หวังว่าเจ้าจะไม่เสยีใจภายหลังก็แล้วกัน”

ใบหน้าจ่ินเอ้อเปลี่ยนเป็นซดีขาว สหีน้าราวกับสญูส ิ้นทุกส ิง่ในชัว่พรบิตา
หลังจากจ่ินเอ้อกับโล่วจูออกไปแล้ว เหลียนเช ีย่วก็ปาดน้ำตาเอ่ยเสยีงขุ่นเคือง

ใจไม่หาย “ข่มเหงกันเกินไปแล้ว คุณหนู ฮือๆ...”
“หยุดร้องไห้เถิด” เจ่ียงหรว่นเม้มปากแน่น หันไปเอ่ยกับเทียนจู๋ท่ียืนนิ่งอยู่ด้าน

ข้างว่า “ผู้หญิงคนน้ันมีท่ีมาท่ีไปอย่างไร สบืได้ความหรอืไม่?”
“เรยีนฮูหยินน้อย สบืได้ความแล้ว แต่ว่า...” เทียนจู๋ลังเลเล็กน้อย
“สบืได้ความอย่างไรก็พูดมา” น้อยนักท่ีจะเห็นเจ่ียงหรว่นเก็บกิรยิาไม่อยู่ ช ัดเจน

ว่าเรือ่งของโล่วจูเม่ือครูท่ำให้นางไม่พอใจยิ่งนัก เทียนจู๋ไม่กล้าปิดบังจึงเล่าทุกอย่างให้
ฟังจนหมดส ิ้น

หญิงสาวท่ีมาหาจ่ินเอ้อท่ีเมืองหลวงน้ันช ือ่เหลียวเม่ิง สว่นจ่ินเอ้อ--ฐานะต้ังแต่
เดิมของเขาก็คือคุณชายรองสกุลหวงแห่งเมืองเจียงหนาน มีอยู่ชว่งหนึ่ง...นายท่านหวง
เคยรับราชการท่ีต้ิงซแีละเคยมีวาสนาผูกพันเป็นสหายสนิทกับนายท่านสกุลเหลียวแห่ง
ต้ิงซ ี

หลังจากฮูหยินหวงให้กำเนิดจ่ินเอ้อได้ไม่นาน ฮูหยินเหลียวก็ให้กำเนิดเหลียว



เม่ิงเชน่กัน นายท่านหวงกับนายท่านเหลียวด่ืมสรุาเมามายจึงได้ทำสัญญาหม้ันหมาย
บุตรของตนต่อกัน คร้ันต่อมานายท่านหวงลาออกจากราชการเดินทางกลับเจียงหนาน
จึงลืมเรือ่งนี้ เสยีสนิท ต้ังแต่น้ันสองครอบครัวก็ไม่ได้ไปมาหาส ูกั่นตลอดยี่สบิกว่าปี ไม่
คาดคิดว่าเหลียวเม่ิงจะมาหาจ่ินเอ้อถึงเมืองหลวง

“ท่ีนางมาหานอกจากเรือ่งสัญญาหม้ันหมายแล้วมีเรือ่งอื่นอีกหรอืไม่?” เจ่ียงห
รว่นเอ่ยถาม

“มีเจ้าค่ะ” เทียนจู๋ครุน่คิดพลางเล่าต่อ
ทุกอย่างเริม่จากเกิดการเปลี่ยนแปลงในสกุลเหลียว หลังจากท่ีนายท่านเหลียว

กับฮูหยินเหลียวเสยีชวีิต ญาติสายต่างๆ ของสกุลเหลียวก็จ้องสมบัติของสกุลเหลียว
กันตาเป็นมัน ก่อนฮูหยินเหลียวส ิ้นลมได้สง่มอบหนังสอืสัญญาหม้ันหมายฉบับน้ันให้
บุตรสาว บอกให้เหลียวเม่ิงมาอาศัยอยู่กับสกุลหวง นายท่านหวงน้ันให้ความสำคัญกับ
สัจวาจา ย่อมต้องไม่เมินเฉยต่อบุตรสาวของนางแน่

ด้วยเหตุนี้ เหลียวเม่ิงจึงเดินทางไปหาฮูหยินหวงท่ีเจียงหนาน ฮูหยินหวงจึงสง่
นางมาหาจ่ินเอ้อยังเมืองหลวงเพ่ือให้สองหนุ่มสาวได้คุยกันให้ชัดเจน หากจ่ินเอ้อไม่
ตอบรับเรือ่งนี้ก็จบลง... สว่นคนท่ีเรยีกตัวเองว่าแม่โจวน้ันก็คือแม่นมของเหลียวเม่ิง

เทียนจู๋กล่าว “เม่ือแรกท่ีคุณหนูสกุลเหลียวเพ่ิงมาถึงเมืองหลวงน้ันก็ได้พบกัน
กับจ่ินเอ้อแล้ว จ่ินเอ้อกล่าวกับนางชัดเจนว่ากำลังจะเข้าพิธีวิวาห์กับโล่วจู คุณหนู
เหลียวก็ดูเป็นคนพูดจารู้เรือ่ง มีเหตุมีผล นางกล่าวว่าหากรักษาตัวจนแข็งแรงดีก็จะรบี
เดินทางกลับเจียงหนาน”

“ฮึ มีหรอืผู้หญิงท่ีด้ันด้นมาต้ังไกลจะกลับไปมือเปล่า” เหลียนเช ีย่ววิจารณ์
“นางต้ังใจจะมาล้มงานแต่งของโล่วจูสไิม่ว่า คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ ไม่รู้ว่าจ่ินเอ้อตาบอด
ต้ังแต่เม่ือใด จึงถูกคนแบบนี้ตบตาเอาได้”

เทียนจู๋ลังเลเล็กน้อย นางรู้จักนิสัยจ่ินเอ้อดี เจ้านั่นท้ังฉลาดท้ังเจ้าเล่ห์มาก
แผนการ และเพราะนิสัยเชน่น้ันจึงทำให้เขาได้รับการแต่งต้ังเป็นหัวหน้าองครักษ์จ่ินอี
เว่ย เป็นมือเป็นเท้าข้างกายท่านอ๋องเซยีว...คนอย่างจ่ินเอ้อจะถูกผู้หญิงหลอกได้ง่ายๆ
เชยีวร ึ ทุกการกระทำของหญิงผู้ น้ันก็ไม่เห็นว่าจะเฉลียวฉลาดกว่าผู้หญิงอื่นท่ีจ่ินเอ้อ



เคยพบมา... แล้วเพราะเหตุใดถึงกลายเป็นเชน่นี้ได้?
เทียนจู๋ย่อมดูไม่ออกเพราะว่านางก็เป็นองครักษ์จ่ินอีเว่ย นางไม่เคยเข้าไปยุ่ง

เกี่ยวกับเรือ่งแก่งแย่งแข่งขันในหมู่สตรี

แต่เจ่ียงหรว่นดูออก แม้แต่เหลียนเช ีย่วก็ยังเห็นความผิดปกตินี้ หญิงท่ีช ือ่
เหลียวเม่ิงคนน้ันนับว่าคมในฝักอย่างแท้จรงิ นางค่อยๆ ชักใยวางเหยื่อล่อจ่ินเอ้อทีละ
ก้าว...ทีละก้าว พอท้ายท่ีสดุนางก็วกกลับมาเล่นงานโล่วจู พลิกสถานการณ์โยนให้โล่ว
จูกลายเป็นคนท่ีโวยวายกลางตลาดอย่างไร้เหตุผลเสยีเอง

ทำให้โล่วจูกลายเป็นคนแข็งแรงท่ีทำร้ายคุณหนูผู้อ่อนแอ
ทำให้ตนเองสะอาดผุดผ่องจากเรือ่งไม่ดีท้ังหมด
ฉลาด!
เจ่ียงหรว่นยิ้มเห้ียม หึ… คิดจะเล่นงานบ่าวของข้าร!ึ
เจ่ียงหรว่นหันไปถามเทียนจู๋ “เม่ือคืนต้องมีเรือ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับจ่ินเอ้อ เขา

จึงดูแปลกไปเพียงชัว่ข้ามคืน เทียนจู๋ เจ้าจงไปสบืเรือ่งนี้มาให้ละเอียด”
เหลียนเช ีย่วกล่าวแทรกอย่างดีใจ “คุณหนูจะเรยีกร้องความเป็นธรรมให้โล่วจู

หรอืเจ้าคะ?”
“คงต้องงัดข้อกันสักต้ัง” เจ่ียงหรว่นหลุบตามองแขนเส ื้อตนเอง สหีน้ายังคง

เรยีบเฉย “เอาวิธีสกปรกมาใช้กับคนของข้า ชา่งเป็นคนไม่กลัวตายเสยีจรงิๆ”
บ้านพักแถบชานเมืองฝั่งบูรพา
หญิงสาวรปูรา่งสงูสง่านางหนึ่งกำลังยืนอมยิ้มมองออกไปนอกหน้าต่าง
แม่โจวเดินมาหยุดอยู่ด้านหลังเหลียวเม่ิง ต้ังท่าจะพูดแต่ก็หยุดลงหลายคร้ัง ใน

ท่ีสดุก็อดไม่ไหวโพล่งข ึ้นมา “คุณหนูท่ีพวกเราทำอยู่นี้จะดีหรอืเจ้าคะ?”
“เจ้าคิดว่าไม่ดีอย่างไรหรอื?”
“บ่าวคิดว่าท่ีเราเอาช ือ่เสยีงของคุณหนูมาเดิมพันด้วยน้ันเป็นเรือ่งไม่สมควร วัน

หน้าหากคุณชายรองรู้ความจรงิเข้า คุณหนูจะแก้ต่างให้ตนเองอย่างไร...”



เหลียวเม่ิงหัวเราะ “เจ้ากังวลมากจนเกินไปแล้ว คุณชายรองหวงน้ันฉลาด
หลักแหลม หากข้าไม่ทุ่มสดุตัวด้วยช ือ่เสยีงของตนเอง เขาจะยอมตกปากรับคำในเรือ่ง
นี้อย่างง่ายดายกระน้ันร ึ สว่นเรือ่งหลังจากงานแต่งระหว่างข้ากับเขา...” น้ำเสยีงของ
นางฟังดูพึงพอใจไม่น้อย “ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา เจ้าไม่พูด ข้าไม่พูด แล้วเขาจะรู้ว่า
ท้ังหมดเป็นแผนของเราได้อย่างไร ขอเพียงข้าวางตัวเป็นภรรยาท่ีดี ผู้ชายดีๆ อย่าง
คุณชายรองไม่มีทางทำให้ข้าต้องลำบากใจภายหลังเป็นแน่” เสยีงของเหลียวเม่ิงดังขึ้น
เรือ่ยๆ “บิดามารดาของข้าก็ไม่อยู่แล้ว ญาติแต่ละคนก็มองข้าประดุจเสอืมองเนื้อ ข้า
นับว่าส ิ้นไร้หนทาง หากข้าไม่สามารถแต่งกับคุณชายรองตระกูลหวงได้ น้าชายน้าสะใภ้
ต้องจับข้าไปแต่งเป็นอนุของพ่อค้าข้าวแน่ เจ้าก็รู้ดี...ข้าไม่อยากเป็นภรรยาน้อยของ
ใคร”

แม่โจวได้ยินก็เห็นใจอีกฝ่ายนัก “โถ… แม่คุณของบ่าว อย่าได้พูดเรือ่งชวนเศร้า
เชน่นี้อีกเลย เฮ้อ… จะว่าไปแล้ว หากนายท่านและฮูหยินยังอยู่คงไม่ปล่อยให้คุณหนู
ต้องด้ินรนเอาตัวรอดด้วยวิธีนี้ คุณหนูท้ังงดงามและมีคุณสมบัติเพียบพร้อม ไม่มีชาย
ใดท่ีจะมองข้ามไปได้ มีแต่จะไล่ตามจับเพ่ือให้ได้มาเป็นภรรยาเอกของตนเสยีเท่าน้ัน ท่ี
ทักท้วงในคราแรกเป็นเพราะบ่าวคิดมากไปเอง คุณหนูได้โปรดอย่าถือสา”

เหลียวเม่ิงหัวเราะตอบ พูดหยอกล้อกับแม่โจวอีกหลายคำ จากน้ันแม่โจวก็เดิน
เข้าเรอืนไปต้มยา

พอลับหลังแม่โจว สหีน้าเหลียวเม่ิงจึงค่อยๆ เปลี่ยนไป หญิงสาวยื่นมือไปลูบ
กลีบกล้วยไม้ตรงหน้าต่างเบาๆ กลิ่นหอมยวนใจของกล้วยไม้ในยามนี้โดดเด่นยิ่งกว่า
บุปผาดอกใด ไม่มีวันท่ีดอกหญ้าเล็กๆ จะเผยอตัวจนทัดเทียมกล้วยไม้ได้

เฉกเชน่เดียวกัน... สาวใช้ตำต้อยนางหนึ่งจะเทียบศักด์ิเทียบวาสนากับคุณหนู
ตระกูลใหญ่เชน่นางได้อย่างไร แค่นางพลิกวิธีเข้าหาจ่ินเอ้อเพียงเล็กน้อยสถานการณ์ก็
ผันแปรเสยีแล้ว ยิ่งอีกฝ่ายโวยวายแต่นางกลับทำตัวเข้าใจมีเหตุมีผล คนรอบกายยิ่ง
มองว่านางอ่อนโยนกว่าและน่าสงสารยิ่งกว่า

แม้แต่จ่ินเอ้อก็ยังรู้สกึผิดต่อนาง
แต่มันยังไม่พอ...อาศัยเพียงความรู้สกึผิดเท่านี้ ยังไม่มากพอจะทำให้ท้ังสองคน







โล่วจูเองก็นึกไม่ถึงว่าตนจะกลายเป็นผู้ ท่ีมีคนกล่าวถึงมากมายต้ังแต่หัวถนนจน
ท้ายถนนและทุกตรอกซอกซอย ซ้ำเรือ่งท่ีพูดก็ไม่ใชเ่รือ่งดีอีกด้วย กล่าวกันว่าจ่ินอิง
อ๋องเฟยท้ังแข็งกร้าวและโหดเห้ียม สาวใช้ข้างกายก็ไม่ต่างกัน ท่านอ๋องเซยีวมีลูกน้อง
ฝีมือดีผู้หนึ่ง เดิมทีเขาหม้ันหมายกับสตรท่ีีบ้านเกิดอยู่แล้ว แต่สาวใช้คนสนิทของจ่ิน
อิงอ๋องเฟยกลับมาต้องตาองครักษ์ผู้นี้ เข้า จึงร้องขอให้เจ้านายชว่ยจับคู่ตุนาหงันให้

บัดนี้… คู่หม้ันของเขามาทวงของรักคืนถึงท่ี องครักษ์ผู้ น้ันก็ไม่ยอมให้จ่ินอิง
อ๋องเฟยบงการชวีิตของตนอีกต่อไป เขายืนกรานจะรักษาคำพูด ต้ังใจจะวิวาห์กับสตรท่ีี
บิดามารดาเลือกให้แต่แรก

ผู้คนก็ว่าตามๆ กันไป ลือไปจนสดุท้าย...โล่วจูก็กลายเป็นหญิงหน้าตาอัปลักษณ์
ใจหยาบ ตรงข้ามกับคุณหนูสกุลเหลียวผู้อ่อนโยนไร้ทางส ู้ท่ีงดงามและเข้าใจโลก

เจ่ียงหรว่นได้ยินเชน่นี้ก็ได้แต่นั่งนิ่ง ออกคำสัง่ให้เทียนจู๋สังเกตความ
เคลื่อนไหวของคุณหนูสกุลเหลียวผู้ น้ันต่อไป

สว่นโล่วจู...หลังจากได้ยินก็ได้แต่หัวเราะท้ังน้ำตา
วันนี้เป็นวันท่ีร้านน้ำชาคึกคักท่ีสดุ
เส ีย่วเอ้อในร้านน้ำชาวิ่งวุ่นตลอดท้ังวัน แขกท่ีกินน้ำชาก็พากันสมุหัวเป็นกลุ่มๆ

ท้ังหมดล้วนพูดคุยถึงเรือ่งท่ีเป็นข่าวใหญ่ท่ีสดุในเวลานี้

“ได้ยินว่าสาวใช้ข้างกายจ่ินอิงอ๋องเฟยน้ันเอาเรือ่งพอตัว องครักษ์ผู้ น้ันกล่าว
แล้วว่าจะกลับไปแต่งกับคู่หม้ันท่ีบ้านเกิด แต่นังสาวใช้ยังหาเรือ่งไม่หยุด ข้าว่าเรือ่งนี้ไม่
จบง่ายๆ แน่” ชายรา่งผอมท่ีสวมหมวกผ้าสักหลาดกล่าวขึ้นมาอย่างมีนัย

อีกคนกลับร้องเฮ้อออกมาทีหนึ่ง “เจ้านี่ไม่เข้าใจเสยีแล้ว จะตีสนัุขก็ต้องดูหน้า
เจ้าของด้วย ต่อให้สาวใช้ผู้ น้ันทำไม่ถูกเพียงใด นางก็เป็นคนสนิทของจ่ินอิงอ๋องเฟย
เชยีวนะ ได้ยินมาว่าคุณหนูเหลียวท้ังอ่อนโยนและจิตใจดีงาม คนอย่างนางจะงัดข้อกับ
บ่าวถ่อยนายเถื่อนคู่น้ันไหวร?ึ” ท้ังสองคุยกันไปเรือ่ย ไม่ได้สังเกตเห็นว่าคู่ชายหญิง
ท่ีนั่งอยู่โต๊ะน้ำชาด้านข้างมีท่าทีแปลกไป ชายหนุ่มกำหมัดแน่นท้ังสองข้าง สหีน้า
เครง่เครยีด สว่นหญิงสาวดูลังเลก่อนจะผุดลุกขึ้นยืน ชายหนุ่มรบีเอื้อมมือมาจับแขน



นางไว้ “แม่นางเหลียว เจ้าคิดจะทำส ิง่ใด?”
“ข้าต้องอธิบายแทนแม่นางโล่วจูให้กระจ่าง...” เหลียวเม่ิงมีสหีน้าทุกข์ร้อน “หรอื

คุณชายรองจะทนฟังแม่นางโล่วจูถูกพวกเขาพูดจาใสร้่ายป้ายสเีชน่นี้หรอื?”
จ่ินเอ้อถอนหายใจหนักหน่วง “เรือ่งนี้ น้ำยังไม่ลดตอยังไม่ผุด อธิบายไปตอนนี้

ก็เหนื่อยเปล่า ชา่งเถิด รอให้ข้าหาตัวคนท่ีกระพือข่าวให้พบเสยีก่อน ความจรงิก็จะ
กระจ่างเอง”

เหลียวเม่ิงลังเลอยู่ครูห่นึ่งมองจ่ินเอ้อแล้วกล่าวว่า “แต่ไม่ว่าอย่างไรเรือ่งมันก็
เริม่ข ึ้นเพราะข้า ข้า…ข้าคิดไว้แล้วว่าจะหาสักวันหนึ่งเดินทางไปเยี่ยมแม่นางโล่วจูท่ีจวน
ท่านอ๋อง ไปกล่าวขอโทษนางด้วยตนเอง การท่ีพวกท่านทะเลาะกันล้วนมีสาเหตุมาจาก
ข้า”

“เรือ่งนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้า” จ่ินเอ้อก้มหน้าลง “เป็นข้าเองท่ีไม่มีวาสนาจะเป็นคู่สามี
ภรรยากับโล่วจู นางมีนิสัยมุทะลุ ข ืนเจ้าไปจวนอ๋องไม่เพียงแต่ไม่สามารถแก้ไขเรือ่งนี้
ได้ เกรงว่าจะโดนนางตอกกลับอย่างไม่ไว้หน้าเสยีมากกว่า”

เหลียวเม่ิงหลุบสายตาลง แล้วยื่นมือไปลูบแขนชายหนุ่ม กล่าวว่า “ไม่เป็นไรนะ
คุณชายรอง ไม่นานเรือ่งท้ังหมดก็จะดีข ึ้นเอง”

คืนน้ัน...
หลังจากเซยีวเสาอาบน้ำเสรจ็แล้วก็ไม่เห็นเจ่ียงหรว่นนั่งอ่านหนังสอือยู่บนเตียง

ดังเชน่ทุกวัน นางได้แต่จ้องมองหน้าต่างอย่างใจลอย เขาจึงเดินไปนั่งลงข้างๆ แล้ว
โอบกอดหญิงสาว พลางเอ่ยถามเสยีงเบา “ทำไมมีสหีน้าลำบากใจเชน่นี้ เล่า?”

เจ่ียงหรว่นแกะมือเขาออก “หลายวันมานี้ ท่านยุ่งหน้ายุ่งหลังไม่เห็นตัวท้ังวัน คิด
ไม่ถึงว่าวันนี้จะยอมกลับมาดูดำดูดีคนท่ีบ้าน”

เซยีวเสาสังเกตได้ถึงความไม่พอใจในคำพูดของภรรยา จึงได้แต่ขมวดค้ิว “เกิด
เรือ่งใดขึ้นหรอื?”

“ก็ลูกน้องตัวดีของท่านอย่างไรเล่า” เจ่ียงหรว่นยืดตัวนั่งหลังตรง “ข้าส ู้ไว้ใจ
ยอมยกสาวใช้ของตนให้เขาดูแล เขากลับทำตัวไม่เป็นโล้เป็นพายจนทะเลาะเบาะแว้ง



กันถึงข้ันเลิกรา หากมิใชเ่พราะเขายังทำงานเป็นลูกน้องของท่านอยู่ ข้าไม่มีวันยอม
ปล่อยเขาไปแน่!”

ประโยคนี้ทำเอาเซยีวเสามึนงงไปหมด “เจ้าหมายถึงใคร?”
เจ่ียงหรว่นค้อนสามีวงใหญ่ จากน้ันก็เล่าเรือ่งราวท่ีเกิดขึ้นตลอดหลายวันท่ีผ่าน

มาให้เซยีวเสาฟัง “ท่านคิดว่าเราควรจะทำอย่างไรต่อไป?”
เซยีวเสาขมวดค้ิวแน่นยิ่งข ึ้น เขาเองก็ไม่เคยยื่นมือไปยุ่งเรือ่งในครอบครัวของ

ลูกน้องมาก่อน จึงได้แต่มองเจ่ียงหรว่นแล้วกล่าว “แล้วเจ้าอยากจะทำอย่างไรเล่า?”
“ลูกน้องของท่าน ท่านก็สัง่สอนบ้างส”ิ เจ่ียงหรว่นเสยีงเข้มขึ้น “เขาข่มเหงคน

ของข้าก็เปรยีบเสมือนข่มเหงข้า ทางคุณหนูสกุลเหลียวผู้ น้ันข้าจะจัดการเอง สว่นจ่ิน
เอ้อ ท่านก็ต้องจัดการด้วย ข้าจะไม่ยอมให้ฝ่ายข้าขาดทุนแบบนี้แน่”

เซยีวเสากอดนางไว้ในอ้อมกอด พูดเอาอกเอาใจว่า “ได้…ข้าจะหาโอกาส
ตักเตือนเขา อาหรว่น...จ่ินเอ้อทำงานกับข้ามาหลายปี เจ้าอย่าเพ่ิงผลีผลามลงมือกับ
คุณหนูสกุลเหลียวเลยนะ เรือ่งนี้น่าจะมีการเข้าใจผิด”

เจ่ียงหรว่นคร้านจะโต้เถียงกับเขาจึงเก็บงำความรู้สกึไม่พอใจไว้ในอกแล้วก็ดับ
ไฟนอน

วันถัดมา...
โล่วจูสัง่การครัวเล็กให้เพ่ิมยาบำรงุแก่เจ่ียงหรว่น เสรจ็เรยีบร้อยนางก็เตรยีมไป

กวาดสวน เพ่ิงจะเดินมาถึงสวนเล็กด้านข้างก็เห็นบ่าวรับใช้นางหนึ่งกำลังตรงมาหา “พ่ี
โล่วจู ด้านนอกมีหญิงสาวผู้หนึ่งมาหาท่าน”

โล่วจูชะงักฝีเท้า “ผู้ใดกัน?”
บ่าวผู้ น้ันได้แต่สา่ยหน้า “ข้าก็ไม่รู้จัก ดูแปลกหน้ามิใชค่นแถบนี้แน่ หญิงผู้ น้ัน

บอกว่าเป็นสหายของพ่ีโล่วจู พ่ีออกไปดูสักหน่อยเถิด”
“ได้ ข้าจะไปดูสักหน่อย” โล่วจูจัดกระโปรงให้เรยีบร้อยแล้วเดินตามไป
คร้ันมาถึงหน้าประตูจวน โล่วจูก็เห็นหญิงสาวในชดุสฟ้ีานางหนึ่งยืนรออยู่ตรง



ประตู หญิงผู้ น้ันมีเรอืนรา่งโปรง่บางอ้อนแอ้น แขนขาเรยีวเล็กดุจต้นหลิวกิ่งบาง...
นางคือเหลียวเม่ิงนั่นเอง!

หลายวันท่ีผ่านมา แม้ภายนอกโล่วจูจะดูสงบราบเรยีบไร้อารมณ์ ทว่าในใจของ
นางยังคงเก็บงำความน้อยเนื้อตำใจเอาไว้มากมาย พอได้เห็นเหลียวเม่ิงในวันนี้ เพลิง
โทสะในใจก็โหมกระพือขึ้นมาแน่นอก นางจ้องเหลียวเม่ิงพลางเอ่ยด้วยน้ำเสยีงเย็นชา
“เจ้ามาทำไม?”

“ข้า… ข้ามาเพ่ือขอโทษแม่นางโล่วจู” เหลียวเม่ิงยอบกายลงคำนับโล่วจูอย่าง
เช ือ่งช ้าสง่างาม “หลายวันท่ีผ่านมาข้าได้ยินข่าวลือของเราสามคนก็รู้สกึไม่สบายใจ
ยิ่งนัก...เพราะตัวข้าเป็นต้นเหตุของเรือ่งวุ่นๆ ท้ังหมด จึงกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องไห้
ทุกคำคืน หากมิใชเ่พราะเหลียวเม่ิงเดินทางมาเมืองหลวงในคร้ังนี้ แม่นางโล่วจูกับ
คุณชายรองก็ยังคงเป็นคู่รักท่ีน่าอิจฉาอยู่ เรือ่งท้ังหมดล้วนเป็นความผิดของข้าท้ังน้ัน”

“คารวะกันเชน่นี้ ข้ามิกล้ารับหรอก” โล่วจูตอบเสยีงเย็น
เหลียวเม่ิงเอียงคอทำท่าครุน่คิดครูห่นึ่ง แล้วจึงล้วงเข้าไปในถุงผ้าหยิบต๋ัวเงินปึก

หนึ่งออกมา นางสบตาโล่วจูเอ่ยเสยีงสะอื้น “ข้าเป็นคนทำลายงานแต่งของแม่นางโล่วจู
ช ัว่ชวีิตนี้ ข้าจะไม่ให้อภัยตัวเองเลย... ต๋ัวเงินเหล่านี้ เป็นส ิง่เดียวท่ีข้าพอจะชดใช้ให้ได้...
แม่นางโล่วจูได้โปรดรับไว้ด้วยเถิด”

โล่วจูเริม่จากตะลึงงัน คร้ันฟังอีกฝ่ายพูดจบสหีน้าของนางก็แสดงอารมณ์โกรธ
สดุขีดออกมา สำหรับโล่วจูแล้วนี่เป็นการหยามเกียรติกันชัดๆ นางสดูลมหายใจเข้า
ปอดลึก แม้จะโกรธแต่กลับกล่าวตอบด้วยรอยยิ้ม“แก้ปัญหาด้วยเงิน...ชา่งสมกับเป็น
คุณหนูจากตระกูลใหญ่เสยีจรงิ เอ…แต่ว่าจะแสดงความจรงิใจออกมาท้ังที ใช้เงินฟาด
หัวคนเพียงเท่านี้ เอง ไม่ข ี้ เหนียวไปหน่อยหรอื”

เหลียวเม่ิงตะลึงบ้าง จากน้ันก็ปล่อยโฮเสยีงดังลั่น “แม่นางโล่วจู ท่ีข้ามา
เมืองหลวงในคร้ังนี้ก็เพราะว่าบ้านแตกสาแหรกขาด นี่เป็นเงินท้ังหมดท่ีข้านำติดตัวมา
หากแม่นางโล่วจูคิดว่ามันไม่พอ เชน่น้ันแล้ว...ข้าจะ...ข้าจะ...” เหลียวเม่ิงค่อยๆ คุกเข่า
ลง ต้ังท่าจะโขกหัวคำนับอีกฝ่าย

คุณหนูผู้งดงามใจกว้างนางหนึ่งถึงกับยอมคุกเข่าลงต่อหน้าสตรใีนชดุสาวใช้



กลางถนนท่ีมีผู้คนพลุกพล่าน ผู้คนท่ียืนเมียงมองอยู่ต้ังแต่เม่ือครูเ่ริม่มีสหีน้าไม่พอใจ
แล้ว แม้พวกเขาจะไม่รู้ว่าท้ังสองพูดเรือ่งใดกัน แต่ดูจากอากัปกิรยิาท่ีแสดงออก คุณ
หนูผู้อ่อนโยนดูคล้ายจะถูกสาวรับใช้ท่าทางกักขฬะข่มเหงรังแก

พอเห็นเชน่นี้ก็มีคนด่าลั่นขึ้นมาทันที “เจ้าข้าเอ๊ย... สาวใช้จวนใดกันข้าไม่เคย
เห็นมาก่อน เจ้านายคงจะใหญ่เทียมฟ้าเลยทีเดียว สาวใช้ถึงได้กล้าวางท่าข ่มเหงผู้
อื่น...แม้แต่คุณหนูผู้อ่อนโยนยังกล้ารังแกได้ ใต้หล้านี้ ยังมีเรือ่งท่ีอยุติธรรมเชน่นี้อยู่อีก
หรอื!”

“ใช ่ๆ ๆ เม่ือครูข้่ายังเห็นคุณหนูผู้ น้ันมอบต๋ัวเงินให้นางด้วย รับเงินเขาแล้วยัง
ให้เขาคุกเข ่าโขกศรีษะอีก... ชา่งโหดร้ายเกินไปแล้ว” ตาเฒ่าผู้หนึ่งกล่าวเสรมิ

“ดูแล้วก็คุ้นตานัก... อ้อ นี่สนิะสาวใช้คนสนิทของจ่ินอิงอ๋องเฟย สว่นคุณหนูท่ี
คุกเข ่าอยู่ก็คงเป็นคู่หม้ันขององครักษ์ท่านอ๋องเซยีวมิผิดแน่... ท่ีแท้สาวใช้ผู้นี้ มีนิสัย
ร้ายกาจชอบโวยวายไร้เหตุผล มิน่าเล่าผู้คนถึงได้ลือกันสามวันเจ็ดวันไม่หยุด สงสาร
คุณหนูผู้ น้ันเหลือเกิน โชคร้ายจรงิๆ ท่ีต้องมาเจอหญิงหยาบคายเชน่นี้ ”

เหตุการณ์ท้ังหมดเกิดขึ้นด้านนอก ห่างประตูจวนออกไปหลายสบิก้าว เหลียน
เช ีย่วกับเจ่ียงหรว่นยืนมองอยู่ไกลๆ...เหลียนเช ีย่วเห็นสถานการณ์เป็นดังนี้ก็รบีร้อน
เอ่ยขึ้นมาอย่างอดไม่อยู่ “คุณหนูเจ้าคะ เราจะรอถึงเม่ือใดกัน คร้ังนี้โล่วจูถูกรังแก
หนักเกินไปแล้ว”

เจ่ียงหรว่นได้แต่สา่ยหน้า “ให้นางถูกบีบค้ันเสยีบ้างจะได้รู้จักลุกขึ้นส ู้เพ่ือตัวเอง
โล่วจูเป็นคนซ ือ่มีนิสัยโผงผางตรงไปตรงมา เรือ่งนี้จะทำให้นางเข้าใจโลกมากขึ้นและ
รู้จักระมัดระวังตน บนโลกใบนี้มนุษย์มีหลากหลายวิธีท่ีจะทรมานจิตใจผู้อื่น แต่ละวิธีก็
ล้วนโหดเห้ียมทารณุยิ่งนัก ตัวข้าเองมิอาจปกป้องโล่วจูได้ตลอดเวลา ดีท่ีสดุคือให้
โอกาสนางได้รับมือกับสถานการณ์ตรงหน้าด้วยตัวเองแล้วค่อยสอนทีหลัง”

เหลียนเช ีย่วได้ฟังคำพูดเจ้านายก็เข้าใจ จึงทำเพียงยืนเอาใจชว่ยอยู่ไกลๆ
ฝ่ายโล่วจูน้ัน นางเพ่ิงเจอเหตุการณ์แบบนี้ เป็นคร้ังแรก ฝูงชนโดยรอบมอง

เหมือนนางเป็นคนชัว่ช ้า หากเป็นเม่ือก่อนนางคงยอมกล้ำกลืนฝืนทนไม่คิดส ู้ ทว่าวัน
นี้ส ิง่ท่ีเหลียวเม่ิงทำมันเกินไปจรงิๆ พอเห็นอีกฝ่ายเสแสร้งตีสหีน้ารู้สกึผิดแล้ว พายุ



โทสะในใจโล่วจูก็พลุ่งพล่าน คิดเพียงว่าหากคุณหนูของนางเจอเหตุการณ์เชน่นี้ คุณ
หนูต้องไม่ยอมแพ้แน่!

เอาส.ิ.. ในเม่ือคนนอกต่างคิดว่านางใช้อำนาจเจ้านายข่มเหงผู้คน มองนางในแง่
ร้ายไปแล้ว นางจะแบกรับช ือ่เสยีเชน่นี้ไปเปล่าๆ ปลี้ๆ ได้อย่างไร!

ขณะท่ีทุกคนยังไม่ทันได้มีปฏิกิรยิาอันใด โล่วจูก็ก้าวอาดๆ มาหยุดตรงหน้า
เหลียวเม่ิงท่ีคุกเข ่าอยู่

นางยกมือขึ้นสดุแขน จากน้ันก็ได้ยินเสยีงดัง ‘เพียะๆๆ’ สามทีรวด
ปรากฏรอยนิ้วมือท่ีใบหน้าเหลียวเม่ิงช ัดเจน เล่นเอานางเอกงิ้วนอกเวทีถึงกับจะ

เป็นลม!
ทุกคนล้วนปากอ้าตาค้าง เหลียนเช ีย่วเองก็ตกตะลึงตาโต รู้สกึถึงอกถึงใจนัก

สว่นเจ่ียงหรว่นอดไม่ไหวหัวเราะออกมา ประกายตาน้ันฉายแววช ืน่ชมสดุหัวใจ
เหลียวเม่ิงคาดไม่ถึงว่าโล่วจูจะกล้าลงมือกับนาง จนถึงกับลืมไปเลยว่าควรจะ

แสดงกิรยิาอย่างไรต่อ โล่วจูมองหญิงจอมมารยาตรงหน้าจากน้ันก็เท้าสะเอวแล้วยักค้ิว
สง่ให้ “เฮอะ... ทีแรกข้าส ู้อุตสา่ห์นึกว่าชายเจ้าช ู้โฉดชัว่เจอหญิงงามก็เลยโลเลไม่ม่ันคง
ไม่เคยคิดแม้แต่น้อยว่าเจ้าเป็นสาเหตุของเรือ่งนี้ พรำ่บอกกับตนเองว่าเจ้าอาจไม่ใชค่น
เลวร้าย ก็แค่วาสนาชักนำมาให้พบเจอกับจ่ินเอ้อก็เท่าน้ัน ทว่าวันนี้ ท่ีเจ้าคุกเข ่าลงเม่ือ
ครู ่ ข้าจึงรู้ว่าตนเองเข้าใจผิดไปไกล ดูท่าคนท่ีเจ้าข ่มเหงด้วยวิธีนี้คงมิได้มีเพียงข้าคน
เดียว วันนี้ ท่ีข้าตบเจ้า นอกจากตบเพ่ือตัวเองแล้ว ข้ายังตบเพ่ือร้องขอความเป็นธรรม
แทนผู้หญิงคนอื่นๆ ท่ีเคยถูกเจ้าข ่มเหงรังแกด้วยวิธีตำช้าเชน่นี้ ด้วย”

“โล่วจู!” จบคำของสาวใช้มือตบก็ได้ยินเสยีงจ่ินเอ้อดังขึ้น เขาเองก็ตกตะลึงกับ
ภาพเบ้ืองหน้าเชน่กัน จึงรบีเดินไปหยุดข้างกายเหลียวเม่ิงประคองนางขึ้นโดยไม่ลังเล
พลางกล่าวอย่างโมโห “เหตุใดเจ้าถึงทำร้ายคนแบบนี้ เจ้าต้องขอโทษแม่นางเหลียว
เด๋ียวนี้ !”

“ขอโทษกับผีน่ะส!ิ” โล่วจูด่าลั่น “ผิดแรกข้าไม่ว่า แต่อย่ามาผิดซ้ำสองซ้ำสามใน
เรือ่งเดิมๆ ข้าเคยเตือนเจ้าแล้ว...อย่าเห็นคนอื่นเขาโง่ไปเสยีหมด วันน้ันเจ้าตบข้าฉาด



หนึ่ง วันนี้ ข้าตบนางสามฉาด ทบต้นทบดอกตัวข้าจะได้ไม่ขาดทุน”
เหลียวเม่ิงผลักมือจ่ินเอ้อออก สง่ยิ้มสัน่ๆ ให้กับโล่วจู กล่าวเสยีงปนสะอื้น

“แม่นางโล่วจูมีความแค้นในใจกับข้า การท่ีนางเลือกปฏิบัติต่อข้าอย่างร้ายกาจนับว่า
สมควรแล้ว”

“ข้าปฏิบัติต่อเจ้าอย่างร้ายกาจหรอื... ฮ่าๆๆ” โล่วจูท่ีเม่ือแรกหันกายเตรยีมจากไป
พอได้ยินเหลียวเม่ิงสาดโคลนไม่หยุดก็หันกลับมาหัวเราะเย็นชาใสห่น้า “แม่นางเหลียว
พูดเชน่นี้ เหมือนข้าเป็นคนบังคับเจ้าเลยนะ... ข้าบังคับให้เจ้าคุกเข ่ากระน้ันร ึ บังคับให้
เจ้าควักเงินด้วยร!ึ มิใชแ่ม่นางเหลียวหรอือย่างไรท่ีพูดเองว่าจะมาขอขมาลาโทษต่อข้า
หรอืคำท่ีเจ้าบอกว่าจะมาขอโทษน้ันก็เป็นเพียงคำโป้ปด เพ่ือยกหางตนเองให้สงูกว่าเดิม
แล้วซ้ำเติมข้าแทน โอ...ถ้าเป็นเชน่น้ันจรงิก็น่ากลัวเหลือเกิน ข้าเพ่ิงเคยเห็นการ
ขอโทษแบบนี้ เป็นคร้ังแรกเชยีวนะ...”

“พอแล้ว” จ่ินเอ้อตัดบทคำพูดโล่วจู เขาเดินเข้าไปบีบแขนโล่วจูแล้วกล่าวเสยีง
เข้ม “เจ้าทำเกินไปแล้ว หากโมโหก็ระบายใสข้่าส ิ ทำไมต้องไประบายใสค่นท่ีไม่
เกี่ยวข้องด้วย ขอโทษนางเด๋ียวนี้นะ”

เพราะจ่ินเอ้อมีวรยุทธ โล่วจูถูกเขาบีบท่อนแขนจึงเจ็บจนน้ำตาแทบรว่ง แต่ยัง
แข็งข ืนยืนถลึงตาจ้องเขาโดยไม่ยอมขอโทษ

ทันใดน้ันก็มีเสยีงกล้ัวหัวเราะดังออกมาจากประตูใหญ่ของจวนอ๋อง ตามด้วย
เสยีงหวานปนดุ “ข้างนอกนี่ชา่งคึกคักเหลือเกิน ไม่รู้ว่าต้ังแต่เม่ือใดกันท่ีเหล่าสนัุข
จรจัดพากันมาเห่าหอนสง่เสยีงน่ารำคาญอยู่หน้าจวนของข้า”

เหลียวเม่ิงเงยหน้าขึ้น พลันเห็นสตรใีนชดุแดงคนหนึ่งเดินออกมาจากประตูจวน
ด้านหลังมีบ่าวรับใช้ตามมาขบวนใหญ่ หญิงสาวผู้นี้ โฉมงามหยาดฟ้ามาดิน เพียงแค่
ใบหน้าคลี่ยิ้มเล็กน้อยก็ทำเอาสตรด้ีวยกันต้องต่ืนตะลึงด้วยความรษิยา เหลียวเม่ิงได้
แต่เบ่ิงตาโตค้างลืมทุกอย่างส ิ้น นางคืนสติอีกคร้ังเม่ือสตรผีู้ น้ันเดินมาหยุดตรงหน้าและ
จ้องนางด้วยประกายตาเย็นเฉียบ

เยือกเย็นจนชวนให้ขนลุก!



จ่ินเอ้อกับโล่วจูยังไม่ทันพูดกระไร เจ่ียงหรว่นก็เอ่ยปากขึ้นก่อน “จ่ินเอ้อ ข้าไม่
รู้หรอกนะว่าเจ้ามีความสัมพันธ์อันใดกับแม่นางผู้นี้ ไม่รู้ว่ามีบุญคุณความแค้นใดต่อกัน
แต่เม่ือครูข้่าได้ยินชาวบ้านร้านตลาดลือกันว่า สาวใช้ของข้าอาศัยอำนาจข้ามาข่มเหงผู้
อื่น... เรือ่งนี้จรงิเท็จอย่างไรข้าไม่สน แต่หญิงผู้นี้กระทำการอุกอาจ สาวใช้ข้าอยู่ใน
จวนดีๆ ก็ลากนางออกมาให้ผู้คนเหยียบยำดูแคลน... เหยียบยำโล่วจูก็เหมือนเหยียบ
ยำข้า เหยียบยำข้าก็เหมือนเหยียบยำศักด์ิศรจีวนอ๋องจ่ินอิง เจ้าจะปล่อยให้เรือ่ง
สว่นตัวของเจ้ามาทำให้ช ือ่เสยีงของจวนอ๋องต้องแปดเป้ือนไปด้วยเชน่นี้หรอื?”

จ่ินเอ้อก้มหน้าลงอย่างละอายใจ “จ่ินเอ้อไม่กล้า”
“ข้ารู้อยู่ว่าเจ้าเป็นคนรู้รักษาระเบียบวินัยและช ือ่เสยีงของนาย คนเรา...หากไร้

ระเบียบก็ย่อมทำการใดไม่สำเรจ็” เจ่ียงหรว่นโปรยยิ้มพิฆาตออกมาอย่างน่ากลัว ตวัด
สายตาฉับหนึ่งไปทางเหลียวเม่ิง “หญิงผู้นี้ ...โผล่มาจากท่ีใดชว่ยลากกลับไปเก็บท่ีเดิม
ด้วย... เด็กๆ--” เจ่ียงหรว่นหันไปยังขบวนสาวรับใช้ทางด้านหลัง นางสะบัดชายเส ื้อ
หมุนกายเดินกลับเข้าไปในจวนพร้อมท้ิงประโยคสดุท้าย “เอาน้ำร้อนมาราด กวาดหน้า
จวนให้สะอาด อย่าให้เหลือแม้แต่เศษเส ี้ยวอาจม…ข้าเหม็น...หายใจไม่สะดวก!”

“เจ้าค่ะฮูหยินน้อย”
สองมือของเหลียวเม่ิงสัน่ระรกิ ได้แต่เงยหน้ามองเงารา่งโปรง่บางของโฉม

สะคราญนางน้ัน ท่ีแท้นี่คือจ่ินอิงอ๋องเฟยผู้ เลื่องลือ…
ร้ายแบบนี้ ... แววตาเชน่นี้

รับมือยากกว่าโล่วจูมากจรงิๆ!
หลังจากเข้ามาในจวนแล้ว โล่วจูก็เดินหน้าม่อยตามเจี่ยงหรว่นเข้าไปในห้อง

อักษร
นางยืนนิ่งไม่ขยับ เจ่ียงหรว่นทำเพียงจ้องมองอย่างนิ่งเงียบ ในท่ีสดุโล่วจูท่ีตา

แดงกำก็เอ่ยเสยีงตำออกมา “บ่าวผิดไปแล้ว ขอคุณหนูโปรดลงโทษ”
“ผิดอย่างไรหรอื?” เจ่ียงหรว่นถาม
“บ่าวไม่ควรทุ่มเถียงกับผู้อื่นหน้าประตูจวนอ๋อง ทำให้จวนอ๋องกลายเป็นท่ีครหา”







สนัุข เป็นบ้าไปแล้วร?ึ”
จ่ินเอ้อบีบแขนนางไม่ยอมปล่อย “เรือ่งนี้สาเหตุมาจากข้า เป็นข้าท่ีทำผิดต่อเจ้า

เพราะเหตุใดเจ้าจึงใจร้ายนัก ถึงกับสง่คนไปทำเรือ่งแบบน้ันกับเหลียวเม่ิงได้?”
“ปล่อยข้านะ” โล่วจูถูกบีบแขนจนเจ็บ พยายามสลัดเท่าใดก็ไม่หลุดจึงก้มลงกัด

แขนจ่ินเอ้อเต็มแรง ชายหนุ่มเจ็บจนยอมคลายมือออก โล่วจูฉวยโอกาสสะบัดหลุด
ก่อนจะตวาดอย่างโมโห “เรือ่งแบบน้ันใดกัน? ข้าขอเตือนเจ้านะ การสาดโคลนใสค่น
อื่นเพียงคร้ังสองคร้ังก็ยังพอทน แต่สาดบ่อยๆ ไม่นึกละอายใจตนเองบ้างเลยร?ึ”

“เจ้าให้คนไปทำร้ายนาง?”
โล่วจูไม่โกรธแต่กลับหัวเราะ “จ่ินเอ้อ เจ้าลองถามใจตัวเองดูนะ เจ้ารู้จักข้ามาไม่

ใชแ่ค่วันสองวัน ข้าเป็นคนอย่างไรเจ้าจะไม่รู้จรงิหรอื โยนหินทับคนในบ่อมืดไม่ใชส่ ิง่ท่ี
คนอย่างโล่วจูจะทำเด็ดขาด กลับไปถามคู่หม้ันของเจ้าคนน้ันดีกว่าว่านางโป้ปดเรือ่งใด
อีก...” นางหัวเราะเย็นชา “เฮอะ ตัวเองเป็นโจรยังกล้าร้องให้คนชว่ยจับขโมย...” โล่วจู
หยุดประชดประชันเม่ือเห็นว่าสองตาของจ่ินเอ้อแดงกำขึ้นมา นางจึงยอมอดทนถามเขา
ออกไปด้วยน้ำเสยีงกระด้าง “เกิดเรือ่งใดขึ้นกับคู่หม้ันของเจ้าร?ึ”

“เม่ือคืนมีคนบุกเข้าสวนหลังบ้าน...หมายจะยำยีนาง โชคดีท่ีมีคนเข้าไปชว่ยได้
ทัน แต่...ช ือ่เสยีงของนางก็ถูกทำลายป่นป้ีแล้ว”

โล่วจูได้ยินก็เริม่จากตกใจก่อน จากน้ันไฟโทสะในอกก็โหมกระหนำฉับพลัน จึง
ตะคอกถามเสยีงเข้ม “เจ้าคิดว่าข้าเป็นคนบงการร?ึ”

“ไม่ใชเ่จ้าจรงิๆ หรอื?” จ่ินเอ้อถามเสยีงแหบแห้ง
โล่วจูเงยหน้าขึ้นสบตาเขา แววตานางดุดันดุจสงิโต ตอบทีละคำเน้นย้ำชัดเจน

“ไม่-ใช-่ข้า!”
จ่ินเอ้อมีท่าทีเหนื่อยล้า โล่วจูหมุนกายจะเดินจากไป ทว่าเดินไปได้เพียงสองก้าว

ก็หันกลับมา เห็นจ่ินเอ้อยังคงยืนนิ่งอยู่กับท่ีไม่ไหวติง นางทอดถอนใจยอมแพ้...ใน
ท่ีสดุก็ยอมเดินเข้าไปถาม “เพราะเหตุใดเจ้าจึงคิดว่าเป็นฝีมือของข้าเล่า?”

“คนปิดหน้าท่ีจับได้น้ัน” จ่ินเอ้อถอนหายใจยาวก่อนจะกล่าวต่อ “สารภาพว่าคน



ท่ีให้เงินเขาเดินออกมาจากจวนอ๋องจ่ินอิง”
เรือ่งท่ีเหลียวเม่ิงเกือบจะถูกล่วงเกินน้ัน ลือสะพัดไปท่ัวเมืองหลวงในวันถัดมา
ยามนี้ เรือ่งราวของจ่ินเอ้อ เหลียวเม่ิงและโล่วจูได้กลายเป็นหัวข้อท่ีชาวบ้านท่ัว

ท้ังเมืองหลวงพูดถึงอย่างเผ็ดร้อน ช ือ่เสยีงของเหลียวเม่ิงในชาตินี้ถือว่าจบลง ทว่าแม้
จะเป็นเชน่น้ันก็มีแต่ผู้คนเห็นอกเห็นใจตรงข้ามกับโล่วจูท่ีมีคนคิดว่าเรือ่งนี้ ต้องเป็น
ฝีมือของนางแน่

ในบ้านพักของเหลียวเม่ิง แม่โจวเดินถือถ้วยยามาให้ หลังจากแม่โจวออกไป
แล้ว เหลียวเม่ิงก็ก้าวลงจากเตียงเดินมานั่งท่ีหน้าโต๊ะเครือ่งแป้งหยิบตลับเล็กอันหนึ่ง
ข ึ้นมา

ในตลับเล็กน้ันมีกระดาษพับทบอยู่หนึ่งช ิ้น นางคลี่กระดาษออกอ่านอย่าง
รวดเรว็ จากน้ันก็ฉีกทำลายท้ิงก่อนจะโยนเข้ากองเศษกระดาษ แล้วจึงค่อยๆ กลับมา
นั่งบนเตียง มองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสหีน้ากระหยิ่มยิ้มย่อง

หากยังเป็นมนุษย์ก็ย่อมต้องมีจุดอ่อน
ชว่ยไม่ได้ท่ีนางต้องกระแทกเข้าจุดอ่อนของคนผู้ น้ัน
จะว่านางก็ไม่ได้... เพราะทุกคนล้วนทำเพ่ือผลประโยชน์ตนเอง!
เรือ่งของจิ่นเอ้อ ผู้ ได้รับผลกระทบไม่ใชเ่พียงโล่วจูเท่าน้ัน
ยามนี้ เจ่ียงหรว่นก็กำลังปะทะกับเซยีวเสาอย่างรนุแรงเชน่กัน นางจ้องหน้าเซยีว

เสา กล่าวเสยีงลอดไรฟันด้วยความโมโห “นี่ท่านสงสัยข้าร?ึ”
เซยีวเสาเอาแต่นิ่ง... ไม่พูดสักคำ
เรือ่งท่ีจ่ินเอ้อพุ่งเข้ามากล่าวโทษโล่วจูอย่างอุกอาจ ทำให้เจ่ียงหรว่นท่ีรู้จากปากผู้

อื่นทีหลังไม่อาจสะกดเพลิงโทสะในใจได้ ผู้ชายเฮงซวย... ทำโล่วจูเสยีใจแล้วยังคิดจะ
วกกลับมาเอาโคลนสาดหน้าอดีตคนรักอีก ชา่งไม่นึกถึงวันเวลาท่ีเคยดีต่อกันเลย

จ่ินเอ้อตามติดรับใช้เซยีวเสามานานหลายปี สำหรับเซยีวเสาแล้วจ่ินเอ้อก็เปรยีบ
เสมือนเหลียนเช ีย่วกับโล่วจูท่ีสนิทสนมกับเจ่ียงหรว่น ในองครักษ์จ่ินอีเว่ยน้ันมีกฎ



ระเบียบท่ีไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ข้อหนึ่ง นั่นก็คือ... เรือ่งภายในครอบครัวของ
ทหาร ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ บังคับบัญชาและงานท่ีเขารับผิดชอบ

ดังน้ันปัญหาสว่นตัวของจ่ินเอ้อย่อมไม่เกี่ยวข้องกับเรือ่งงาน
สว่นชายปรศินาท่ีลงมือต่อเหลียวเม่ิงในคืนน้ัน ชาวบ้านชว่ยกันจับตัวได้เพียง

คนเดียว คนผู้ น้ันบอกว่ามีคนว่าจ้างพวกเขา เผยออกมาเพียงเล็กน้อยว่าเป็นคนของ
จวนอ๋องจ่ินอิง แต่เดิมจ่ินเอ้อคิดว่าเป็นโล่วจู แต่สาวใช้อย่างโล่วจูจะเอาเงินมากขนาด
น้ันมาจากท่ีใด เพราะเชน่น้ันหัวหอกแห่งความสงสัยจึงได้เบนไปยังเจ่ียงหรว่นแทน…

นายคงเดือดร้อนแทนบ่าว!
เซยีวเสารู้ดีว่าภรรยาของตนยามลงมือเด็ดขาดเพียงใด แต่ละคร้ังโหดเห้ียมไม่ไว้

ไมตร ี โดยเฉพาะกับคนท่ีทำให้ตนเองไม่พอใจนางมักสนองคืนร้อยเท่าพันทวี การท่ี
เหลียวเม่ิงข ่มเหงจิตใจโล่วจู ด้วยนิสัยรักพวกพ้องของเจ่ียงหรว่นมีหรอืคนอย่างนางจะ
ไม่ทวงคืน ผู้ ท่ีสัง่คนให้ไปรังควานเหลียวเม่ิงอาจจะเป็นเจ่ียงหรว่นก็เป็นได้

เจ่ียงหรว่นออกปากว่าต้องการให้ไล่จ่ินเอ้อออก แต่เซยีวเสาไม่ทำตาม ถึงขนาด
บอกว่าเจ่ียงหรว่นไม่ควรยื่นมือมาสอดเรือ่งนี้ หญิงสาวยิ่งโมโหหนัก “ท่านกำลังสงสัย
ข้าร!ึ”

“ข้ามิได้หมายความเชน่น้ัน” เซยีวเสากล่าว “แต่ว่าเรือ่งนี้ เป็นเรือ่งในครอบครัว
ผู้อื่นเขา ไม่มีเหตุผลท่ีเจ้าจะยื่นมือไปสอด”

“ลูกน้องของท่านเป็นคนแล้วสาวใช้ของข้าไม่ใชค่นร?ึ” เจ่ียงหรว่นมีสหีน้าไม่
อยากจะเช ือ่ ยิ่งโมโหก็ยิ่งตวาดเสยีงดัง “เซยีวเสา ข้าบอกท่านแล้วว่าเรือ่งนี้ ข้าไม่ได้ทำ
ในเม่ือไม่เกี่ยวกับข้า ข้าก็จะไม่ยอมรับความผิดนี้ ท่านคิดจะปกป้องพวกพ้องของตน
ใชห่รอืไม่…ย่อมได้! ข้าก็จะปกป้องพวกพ้องของข้าเชน่กัน ในเม่ือต่างคนต่างมีวิธีของ
ตัวเองจะมามัวพูดกันทำไมให้มากความ” นางฟาดหนังสอืลงบนโต๊ะเสยีงดัง ก่อนจะหัน
กายเดินออกไป

นี่เป็นการทะเลาะกันคร้ังแรกของสองสามีภรรยานับแต่แต่งงานกันมา
เซยีวเสาน้ันมีนิสัยแข็งกร้าว เจ่ียงหรว่นเองก็หยิ่งในศักด์ิศร ี ทำเอาคนในจวน



ต่างพากันหนักอกหนักใจ บรรยากาศอึมครมึปกคลุมไปท่ัวจวนต้ังแต่น้ันมา
ด้วยความท่ีเซยีวเสางานยุ่ง ความเข้าใจผิดท่ีไม่ได้รับการอธิบายยิ่งทำให้กำแพง

ระหว่างสองสามีภรรยาสงูข ึ้นเรือ่ยๆ
โล่วจูเป็นกังวลแทนเจ่ียงหรว่นยิ่งนัก นางมองแผ่นหลังของเจ้านายท่ีนั่งเหยียด

ตรงอยู่ในเรอืนอักษร ก่อนจะหันไปเอ่ยเสยีงตำกับเหลียนเช ีย่ว “หลายวันมานี้ คุณหนู
แสดงออกว่าไม่แยแสส ิง่ใด ทว่าข้ากลับเป็นกังวล...กลัวว่านางจะเก็บเรือ่งต่างๆ ไว้ใน
ใจแล้วแสร้งเฉย อีกท้ังท่านอ๋องก็ไม่ค่อยกลับจวนเสยีด้วย เราควรทำอย่างไรดีเล่า?”

เหลียนเช ีย่วได้แต่สา่ยหน้า ระหว่างท่ีท้ังสองกำลังพูดคุยกันอยู่น้ันสาวใช้นาง
หนึ่งก็วิ่งเข้ามาแจ้งเสยีงใส “ฮูหยินน้อยเจ้าคะ คุณชายฉีมาขอพบเจ้าค่ะ”

เพราะเซยีวเสาไม่อยู่จวน เจ่ียงหรว่นจึงเดินไปรับฉีเฟิงด้วยตนเอง ท้ังสอง
สนทนากันอยู่นาน โดยมากก็เป็นเรือ่งอื้อฉาวท่ีเกิดขึ้นกับจวนอ๋องระยะนี้ ฉีเฟิงเองก็
ได้ยินข่าวเชน่กัน เขาหัวเราะลั่นหลังจากท่ีเจ่ียงหรว่นเล่าว่ามีคนกล่าวหาว่านางรังแก
เหลียวเม่ิง “ด้วยนิสัยของซ้อสามแล้ว ข้าเกรงว่าหากลงมือจรงิๆ คุณหนูสกุลเหลียวผู้
น้ันคงไม่รอดมือไปได้แน่ แต่นี่กลับประเหมาะเคราะห์ดีมีคนวิ่งเข้ามาชว่ยได้ทัน ลงมือมี
ชอ่งโหว่เชน่นี้ ให้คิดอย่างไรก็มิใชซ่้อสามหรอก”

คำพูดนี้กล่าวได้ดีนัก ทำเอาเจ่ียงหรว่นหัวเราะตาม “เกือบจะคิดว่าคุณชายชมข้า
แล้วเชยีว ข้าไม่มีสทิธิ์ เป็นคนดีกับเขาบ้างเลยหรอื?”

“ไม่ถึงขนาดน้ัน…” ฉีเฟิงรบีโบกมือ “ว่าแต่ซ้อสามรู้ตัวผู้บงการเบ้ืองหลังเรือ่งนี้
แล้วหรอืไม่?”

“ผู้บงการ?” เจ่ียงหรว่นขมวดค้ิวมุ่น “ท่านหมายความว่าเรือ่งนี้ มิใชเ่รือ่งรักๆ
ใคร่ๆ  ธรรมดาหรอกหรอื...”

“ข้าเพียงคิดว่าหากเป็นเรือ่งอื้อฉาวรักสามเส้าธรรมดา ไยถึงได้รำลือกันข้าม
เดือนเชน่นี้ เล่า? ต้องมีคนคอยกระพือข่าวอยู่มิผิดแน่”

“ถ้าเชน่น้ัน คุณหนูเหลียวผู้ น้ันก็กำลังเล่นงิ้วตบตาคนสนิะ” เจ่ียงหรว่นอมยิ้ม
“ท่านหมายถึงเรือ่งท่ีผู้คนลือกันว่านางถูกโจรร้ายหมายจะปลุกปล้ำนั่นหรอื?”



“ใช”่ เจ่ียงหรว่นรับคำ “คนร้ายให้การว่ามีคนจากจวนอ๋องเป็นผู้ว่าจ้างเสยีด้วย”
“อืม… หมายจะทำร้ายช ือ่เสยีงของจวนอ๋องนั่นเอง” ฉีเฟิงนิ่งคิดชัว่ครู ่ก่อนพูด

ต่อ “แต่จะมีสตรใีดกล้าทำการค้าขาดทุนเชน่นี้ เล่า ช ือ่เสยีงท้ังชวีิตของตนเองเชยีวนะ”
“การค้าขาดทุน?” เจ่ียงหรว่นหัวเราะ “คุณชายฉีชา่งกล่าวล้อเล่นนัก ช ือ่เสยีง

น้ันสำคัญสำหรับสตรกี็จรงิ แต่เพ่ือให้ได้มาในส ิง่ท่ีต้องการแล้ว มันก็คุ้มค่าพอท่ีจะยอม
เสยีสละ” เจ่ียงหรว่นมองหน้าฉีเฟิง “ข้าเคยให้เทียนจู๋ไปสบืมาก่อนหน้านี้ ได้ความว่า
เหลียวเม่ิงผู้ น้ันกำพร้า นางอยู่ตัวคนเดียวพร้อมกับทรัพย์สมบัติท่ีบิดามารดาท้ิงไว้ให้
โดยมีญาติๆ จ้องตาเป็นมันหวังจะฮุบเอาไป ส ิง่เดียวท่ีพอจะพ่ึงพิงได้ในตอนนี้ก็คือ
ต้องแต่งกับจ่ินเอ้อนั่นเอง”

ฉีเฟิงพยักหน้ารับ “เชน่นี้นี่เอง เหลียวเม่ิงจึงอยากจะแต่งกับจ่ินเอ้อให้ได้ ไม่ว่า
จะต้องเสยีส ิง่ใดไปบ้าง ขอเพียงสดุท้ายได้ดังหวัง การค้านี้ก็ไม่ขาดทุน” ฉีเฟิงยิ้มกว้าง
ก่อนจะเอ่ยประโยคถัดมา “ซ้อสาม ในเม่ือท่านมองความคิดของนางออกอย่างปรโุปรง่
แล้วเหตุใดจึงไม่บอกเรือ่งนี้แก่พ่ีสามเล่า?”

เจ่ียงหรว่นหลุบตาลง “มีหรอืเขาจะเช ือ่ข้ามากกว่าจ่ินเอ้อ...”
“ซ้อสามกล่าวเชน่นี้ไม่ถูกต้อง” ฉีเฟิงตัดบทคำพูดนาง “ท่านก็รู้ว่าพ่ีสามไม่ใชค่น

แบบน้ัน”
เจ่ียงหรว่นพลันเอ่ยขึ้นอย่างโมโห “ท่ีแท้วันนี้ ท่านก็มาพูดแก้ตัวแทนพ่ีสามของ

ท่านนี่เอง หากท่านจะมาแก้ตัวแทนเขาก็เชญิกลับไปได้เลย”
“ช้าก่อน” ฉีเฟิงรบีปรามเสยีงดัง “ข้าจะทำแบบน้ันทำไมเล่า... ซ้อสามอย่าโกรธ

เลย ดูของเล่นท่ีข้านำมาให้ท่านวันนี้ส”ิ ฉีเฟิงรบีหยิบกล่องไม้ใบหนึ่งข ึ้นมาเปิดออก
เจ่ียงหรว่นรับมาดูก็เห็นว่าภายในกล่องน้ันมีฐานวงกลมอันหนึ่ง บนฐานไม้น้ัน

แกะสลักเป็นรปูคนตัวเล็กๆ ฉีเฟิงไขลานท่ีซอ่นอยู่ ไม่นานก็มีเสยีงดนตรแีผ่วพลิ้ว
ออกมา

ฉีเฟิงพูดยิ้มๆ “สหายของข้าเพ่ิงไปค้าขายทางทะเลกลับมา ของส ิง่นี้ได้มาจาก
เมืองฝั่งประจิม เรยีกว่ากล่องดนตร ีท่านชอบหรอืไม่?”



เจ่ียงหรว่นหัวเราะเสยีงใสอย่างพอใจ ฉีเฟิงโล่งใจจึงรบีเอ่ยชวน “หากว่าซ้อสาม
ชอบก็ไปเลือกซ ื้อของอื่นด้วยตนเองสักคร้ังดีหรอืไม่” เขากล่าว “มีของแปลกๆ ขาย
มากมายในร้านยี่เป่า ไม่รู้ว่าซ้อสามเคยไปหรอืไม่ หากไม่เคยก็ไปดูด้วยกันตอนนี้ เลย
อย่างไรเสยีร้านยี่เป่าก็เป็นของพ่ีสามอยู่แล้ว”

เจ่ียงหรว่นชะงักไป จรงิด้วย... ร้านยี่เป่าเป็นหนึ่งในกิจการของเซยีวเสา หญิง
สาวหวนคิดยามมีชวีิตคร้ังก่อนท่ีตนเคยเข้าไปในร้านยี่เป่า นางจำได้ว่าตนเองตกตะลึง
กับราคาสงูสดุกู่ของสนิค้าภายในน้ันเพียงใด นึกไม่ถึงว่าบัดนี้ ...ร้านนั่นกลับกลายเป็น
ของสามีนางเสยีได้ “ก็ดี เราไปกันตอนนี้ เลย”

หลังจากออกไปซื้อของกับฉเีฟิงเกือบท้ังวัน
พอตะวันเริม่เอนคล้อยไปทางฝั่งประจิม เจ่ียงหรว่นก็กลับจวนอ๋อง วันนี้นางซ ื้อ

ของจำนวนไม่น้อยและแวะกินอาหารมาจากโรงเต๊ียมแล้วกลับถึงจวนก็ฟ้ามืดพอดี เจ่ี
ยงหรว่นหันไปยิ้มให้ศษิย์น้องของเซยีวเสา “ให้ข้าถือเองเถิด วันนี้รบกวนท่านมาก
แล้ว”

ฉีเฟิงยิ้ม “ไม่ลำบากเลย ขอเพียงเป็นคำสัง่ของซ้อสาม ให้เป็นวัวเป็นม้าข้าก็ไม่
ปฏิเสธ หากว่าไม่เอาใจอาซ้อเสยีบ้างเกรงว่าพ่ีสามอาจจะเขม่นเอา”

เจ่ียงหรว่นได้แต่หัวเราะ นางยื่นมือออกไปเพ่ือจะรับของจากมือฉีเฟิง
จู่ๆ เท้าก็เกิดพลิกลื่นไถล
ด้วยความตกใจฉีเฟิงรบีปราดเข้าประคองนางอย่างลืมตัว ข้าวของในมือรว่ง

กลาดเกลื่อนเต็มพ้ืน
เหตุการณ์นี้ เป็นความพล้ังพลาดโดยไม่มีใครต้ังใจ แต่หากถูกผู้อื่นเห็นเข้าก็อาจ

เข้าใจผิดได้
และก็มีผู้ ท่ีเห็นเหตุการณ์เข้าจรงิๆ
เสยีงกระแอมของพ่อบ้านหลินดังขึ้นพร้อมกับเสยีงร้องทักดังลั่นของเขา “นาย

น้อยกลับมาแล้วหรอืขอรับ”
เจ่ียงหรว่นและฉีเฟิงหันไปตามเสยีง เห็นเซยีวเสายืนพิงกำแพงห่างออกไปไม่กี่



จ้ังและกำลังจ้องมองตรงมาอย่างดุดัน
ท้องฟ้าในยามนี้ มืดครึ้ม โคมไฟเหนือประตูจวนสัน่ไหวเบาๆ แสงไฟบางสว่น

สาดสอ่งไปยังรา่งสงูทะมึนของเซยีวเสา ก่อให้เกิดเงามืดท่ีทำให้ดูน่ากลัวอยู่ไม่น้อย
ฉีเฟิงเห็นดังน้ันก็ใจหายวาบ รบีร้อนปล่อยรา่งของเจ่ียงหรว่นและก้าวถอยหลังหนึ่ง
ก้าว พึมพำเสยีงเบา “ซ้อสาม เดินเหินได้โปรดระวังด้วย ในเม่ือพ่ีสามกลับมาแล้ว เชน่
น้ันข้าก็ขอตัวก่อน”

“จะรบีไปไหนเล่า--” น้ำเสยีงยียวนของเซยีวเสาดังแหวกแทรกผ่านอากาศมา
“ท่านอ๋อง!” เจ่ียงหรว่นปรามสามีเสยีงเข้ม ก่อนจะหันไปเอ่ยกับฉีเฟิง “วันนี้

ขอบคุณท่านมาก ไม่สง่นะ”
“ไม่เป็นไร” โค้งอำลาเรยีบร้อย ฉีเฟิงก็ก้มหน้าก้มตาเดินจากไป
เม่ือเหลืออยู่เพียงลำพังสองคนแต่ละคนก็ส ิ้นไร้คำพูด เจ่ียงหรว่นมองดูเซยีวเสา

แวบหนึ่ง จากน้ันก็สง่เสยีงเรยีกพ่อบ้านหลิน “พ่อบ้านหลิน รบกวนสัง่ให้บ่าวเก็บ
ข้าวของท่ีข้าซ ื้อมาวันนี้ เข้าเรอืนแล้วชว่ยจัดอาหารเย็นให้ท่านอ๋องด้วย”

“ไม่ได้เตรยีมไว้อยู่แล้วหรอื?” เสยีงเซยีวเสาดังขึ้นทางด้านหลัง
เจ่ียงหรว่นเม้มปาก ตอบด้วยน้ำเสยีงเดียวกันโดยไม่มองหน้าเขาแม้แต่น้อย

“ชว่งนี้ เห็นท่านไม่ค่อยกลับบ้าน เตรยีมแล้วก็ต้องท้ิง เลยไม่เตรยีม”
“เพ่ิงรู้ว่าพอข้าไม่อยู่ คนบ้านนี้ก็อิ่มทิพย์...ไม่ต้องกินข้าว”
“คนบางคนเขาอาจจะขี้ เกียจรอเก้อ เลยกินมาจากข้างนอกเสยีเลย”
“อ้อ…” เสยีงหัวเราะทุ้มตำดังไล่หลังนางมา “กินไปเท่ียวไป สะดวกดี”
เจ่ียงหรว่นขบกรามแน่น ผลักประตูเข้าเรอืนไปอย่างไม่แยแส พ่อบ้านหลินสัง่

การเด็กรับใช้ให้เก็บของบนพ้ืน กำลังจะเดินเข้าไปหาท่านอ๋องเพ่ือถามว่าต้องการกิน
อาหารใดเป็นพิเศษหรอืไม่ ทว่าท่านอ๋องกลับเดินผ่านหน้าเขาไปโดยไม่ทักทายสักคำ

พ่อบ้านหลินตัวสัน่วาบ อยากจะร้องไห้แต่ไร้น้ำตา
วันนี้ เป็นวันซวยซ้ำซวยซ้อนหรอือย่างไร เหตุใดจึงได้บังเอิญถึงเพียงนี้ !







อักษรประหลาดหลายบรรทัดเขียนอยู่ ลักษณะของอักษรน้ันดูอย่างไรก็ไม่ใชอั่กษร
ของแคว้นต้าจ่ิน เพียงไม่นานมันก็มอดไหม้กลายเป็นเถ้าสดีำเชน่เดียวกับสว่นอื่นของ
กระดาษ

ท้ายท่ีสดุทุกอย่างก็กลายเป็นเพียงฝุ่นผงสดีำ
เหยาเนี่ยนเนี่ยนรำพึงกับตนเอง “ข้าอยากจะรู้นัก หินแข็งสองก้อนอยู่ในถุง

เดียวกันจะไม่กระแทกกันจนแตกได้หรอื? ฮึ…เซยีวเสาผู้ไม่เคยไว้หน้าศัตร.ู.. เจ่ียงห
รว่นผู้ล่วงรู้โองการของฟ้าดิน ข้าว่าเจ้าสองคนเลือกคู่ครองผิดเสยีแล้ว”

เหยาเนี่ยนเนี่ยนยื่นมือข้างหนึ่งออกมาไล้ผ่านสายพิณเบาๆ ขณะท่ีไล้ผ่านสาย
พิณสายสดุท้าย พลันออกแรงหนักกว่าเดิมจนสายพิณสง่เสยีงแหลมสงู... และขาด
สะบ้ันลง

เหยาเนี่ยนเนี่ยนเก็บสายพิณสายน้ันขึ้นมาอย่างไม่รบีไม่ช ้า ยิ้มจางๆ พลางว่า
“หย่อนเหยื่อตกกุ้งมานาน ถึงเวลาเอามาย่างกินได้แล้ว”

เช้าวันถัดมา
เจ่ียงหรว่นเพ่ิงกินม้ือเช ้าเสรจ็ยังไม่ได้ไปเรอืนอักษร ทหารท่ียืนเวรเฝ้าประตูจวน

ก็เข้ามารายงานโดยท่ีสองมือของเขาถือกล่องใบหนึ่งมาด้วย เขารายงานว่ามีคนสง่มา
ให้ท่านอ๋อง เม่ือถามว่าจากผู้ใด ทหารผู้ น้ันก็ไม่สามารถตอบได้ บอกเพียงว่ารถม้าของ
คนสง่ของดูคล้ายรถม้าของจวนสกุลม่ัว

สกุลม่ัว? เจ่ียงหรว่นเลิกค้ิวสงู... เป็นของม่ัวชงหรอื?
เจ่ียงหรว่นให้เทียนจู๋ถือกล่องน้ันตามไปท่ีเรอืนอักษร เทียนจู๋เอ่ยว่า “ฮูหยิน

น้อยรบีเปิดเถิด อาจจะเป็นของสำคัญก็ได้”
ในความคิดของเทียนจู๋ หากเป็นของท่ีม่ัวชงสง่มาให้ก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับงาน

หลวงหรอืไม่ก็เป็นเรือ่งท่ีสำคัญมาก ชว่งนี้ ท่านอ๋องเซยีวมักจะกลับดึก เชน่นี้แล้วฮู
หยินน้อยก็ควรรบีเปิดออกดู หากว่าเป็นเรือ่งเรง่ด่วนจะได้ไม่ช ักช้าจนเสยีการ

เจ่ียงหรว่นคิดแล้วก็ค่อยๆ เปิดกล่องตรงหน้า
ในกล่องไม่มีส ิง่ใดเลย มีเพียงเส ื้อคลุมตัวนอกตัวหนึ่ง เส ื้อน้ันเป็นเส ื้อคลุม



ผ้าแพรสดีำปักลายกิเลนบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นเส ื้อคลุมของเซยีวเสา ท่ีก้นกล่องมี
จดหมายฉบับหนึ่ง

การท่ีจู่ๆ ม่ัวชงสง่เส ื้อคลุมของเซยีวเสากลับมาให้อย่างไร้ต้นสายปลายเหตุน้ันก็
นับว่าน่าสงสัยอยู่แล้ว นี่ยังมีจดหมายมาอีก

เจ่ียงหรว่นไม่ลังเลรบีเปิดผนึกจดหมายออกคลี่อ่าน ด้านในมีเพียงอักษรท่ีเข ียน
ขึ้นมาอย่างเรยีบง่าย

‘ขอบคุณมาก’
ตัวอักษรเรยีวเล็กงดงามแบบท่ีสตรมัีกใช้กัน อีกท้ังยังเรยีงเส้นอย่างเป็น

ระเบียบบ่งบอกถึงการศกึษาท่ีสงูสง่ของผู้ เข ียน
โล่วจูเห็นแล้วก็หน้าเปลี่ยนส ี เรือ่งท่ีผ่านมาของจ่ินเอ้อทำร้ายจิตใจนางไม่น้อย

พอเห็นภาพตรงหน้ามีหรอืคนอย่างนางจะเดาไม่ออก
สว่นเทียนจู๋แม้จะไม่ค่อยรู้เรือ่งราวเกี่ยวกับชายหญิง แต่ตัวอักษรนี้ เม่ือแนบมา

กับเส ื้อคลุมของท่านอ๋อง คนท่ีไม่โง่จนเกินไปก็พอจะคาดเดาได้
เหลียนเช ีย่วเองก็ได้แต่อ้าปากค้าง
คนสนิทท้ังสามยังไม่ทันได้เอ่ยปาก เจ่ียงหรว่นก็หยิบเส ื้อคลุมตัวน้ันขึ้นมาแตะ

ปลายจมูก สหีน้าของเหลียนเช ีย่วกับโล่วจูตึงเครยีดยิ่งกว่าผู้ เป็นนายเสยีอีก ทุกคน
กล้ันหายใจรอ ไม่นานเจ่ียงหรว่นก็วางเส ื้อคลุมของเซยีวเสาลงในกล่องตามเดิมแล้ว
หันไปกล่าวกับโล่วจู “ของขวัญท่ีพวกเราเตรยีมไว้ให้กับจวนแม่ทัพจ้าวเม่ือหลายวัน
ก่อนอยู่ท่ีใด?”

หลายวันก่อนตระกูลจ้าวสง่ข ่าวมาว่าสะใภ้สามต้ังครรภ์ ท่านลุงสาม--จ้าวหยวน
เฟิงอายุก็ไม่น้อยแล้ว ภรรยายังสามารถต้ังครรภ์ได้อีก จึงเป็นเรือ่งท่ีทำให้คนตระกูล
จ้าวปลาบปลื้มดีใจท้ังนายบ่าว เม่ือข่าวดีนี้แจ้งมาถึงจวนอ๋อง เจ่ียงหรว่นก็สัง่ให้คน
เตรยีมของขวัญเอาไว้ นางต้ังใจจะไปรว่มแสดงความยินดีด้วยตนเอง ทว่าชว่งท่ีผ่าน
มากลับยุ่งจนเกือบลืมเรือ่งนี้ไปเสยีสนิท

โล่วจูนึกแปลกใจ “เตรยีมไว้พร้อมแล้วเจ้าค่ะคุณหนู จัดการตามรายการท่ี



พ่อบ้านหลินให้มา คุณหนูจะตรวจดูหรอืไม่เจ้าคะ?”
“ไม่ต้องตรวจ” เจ่ียงหรว่นลุกขึ้น “ข้าจะไปจวนแม่ทัพตอนนี้ เลย”
“เอ๋?” เหลียนเช ีย่วใจหล่นไปยังตาตุ่ม เจ่ียงหรว่นไม่รอให้พวกนางได้ถามไถ่อัน

ใด ก็เดินออกนอกประตูไปก่อน
ทุกคนหันมามองหน้ากัน สดุท้ายก็เป็นเทียนจู๋ท่ีเดินมาหยิบเส ื้อคลุมตัวน้ันขึ้น

ดมเหมือนท่ีเจ้านายทำ
“เป็นอย่างไรบ้าง?” เหลียนเช ีย่วถามอย่างร้อนใจ
เทียนจู๋ขมวดค้ิวแน่น “กลิ่นกล้วยไม้...”
เจี่ยงหรว่นออกเดินทางอย่างกะทันหันเชน่นี้ พ่อบ้านหลินรู้สกึขัดเคืองใจนัก

แต่ไม่กล้ากล่าวแย้ง
เขาอยากจะตรงเข้าไปห้ามปราม แต่พอเห็นสหีน้าเย็นชาของฮูหยินน้อยแล้วก็ไม่

กล้า สดุท้ายได้แต่แอบมองจากหลังประตูจวนพร้อมกับพรำ่บ่นยาวเหยียดไม่หยุด
จ่ินซ ือ่กอดอกยืนอยู่ข้างๆ อดไม่ไหวกล่าวว่า “นี่พ่อบ้านหลิน ท่านจำเป็นต้อง

ตึงเครยีดขนาดนี้ เชยีวหรอื? ฮูหยินน้อยเพียงแต่ไปเยือนจวนแม่ทัพจ้าวเท่าน้ัน ท่านทำ
ราวกับเกิดเรือ่งใหญ่ขึ้นเชน่น้ันแหละ”

“ฮึ” พ่อบ้านหลินเอามือไพล่หลัง “เจ้ารู้หรอืไม่ว่าทำไมฮูหยินน้อยถึงไปจวน
แม่ทัพจ้าว?”

“ย่อมรู้...สะใภ้สามตระกูลจ้าวต้ังครรภ์ ฮูหยินน้อยจึงไปแสดงความยินดีอย่างไร
เล่า”

“หากจะไปแสดงความยินดี ไม่ต้องรอจนถึงป่านนี้หรอก เฮอะ...ให้ข้าเดานะ...
ผัวหนุ่มเมียสาวทะเลาะกันสไิม่ว่า ผัวไม่ง้อเมียเลยงอนหอบข้าวหอบของหนีกลับบ้าน
แม่” พ่อบ้านหลินพูดพลางท้ึงหัวตัวเองไปด้วยเพราะความหงุดหงิดขัดใจ “ดีกันอยู่ไม่กี่
วันก็มาโกรธกันเสยีแล้ว เสยีเวลางอนกันไปมาเชน่นี้ แล้วเม่ือใดจะมีลูกสักทีเล่า”

จ่ินซ ือ่ได้ยินก็ครุน่คิดอย่างจรงิจังข ึ้นมา มองสบตาพ่อบ้านหลินพลางกล่าว “จะ



ว่าไปแล้ว ข้าเองก็รู้สกึว่าชว่งนี้คนในจวนของเราดูจะดวงตกกันไม่น้อย เริม่จากเรือ่ง
ของจ่ินเอ้อกับโล่วจู จากน้ันก็เป็นเรือ่งของฮูหยินน้อยกับนายท่าน มันชา่งบังเอิญเสยี
จนน่าขนลุก สงสัยฮวงจุ้ยของจวนเราจะไม่ดีกระมัง”

“พรุง่นี้คงต้องให้คนไปปักธูปวาสนาท่ีวัดบนเขาเสยีหน่อย อัญเชญิเทพแห่งโชค
ลาภเข้ามาในจวน เผื่อจะดีข ึ้นบ้าง...” พ่อบ้านหลินกล่าวจบก็สัง่คนไปหาซ ื้อธูปวาสนา
ทันที

จวนสกุลจ้าว...
คนตระกูลจ้าวเห็นเจ่ียงหรว่นมาก็ดีใจยิ่งนัก พวกเขาต้อนรับขับส ู้หลานสาวและ

ผู้ ติดตามอย่างดี เจ่ียงหรว่นจึงตัดสนิใจพักอยู่ท่ีจวนจ้าวเป็นการชัว่คราว เดิมทีคิดจะ
ค้างเพียงแค่สามส ีวั่น แต่เพราะว่ามีเจ่ียงซ ิน่จือมาสมทบ กอปรกับมีงานเลี้ยงฉลองให้
สะใภ้สามด้วย หญิงสาวจึงถูกรบเร้าให้อยู่ยาวนานกว่าท่ีต้ังใจไว้

จวนอ๋องจิ่นอิง...
เซยีวเสานั่งทำงานอยู่ในเรอืนอักษร เด็กรับใช้คนหนึ่งวิ่งเข้ามาแจ้ง “นายท่าน

ทางจวนแม่ทัพจ้าวสง่จดหมายมาขอรับ” เด็กรับใช้ปาดเหงื่อหลุบตาลงมองพ้ืน พลาง
ยื่นจดหมายให้เจ้านาย

ท่านอ๋องเซยีวรับจดหมายมาเปิดอ่าน เนื้อความในจดหมายเหมือนกับส ีฉ่บับ
ก่อนหน้าท่ีเจ่ียงหรว่นเขียนเพียงว่า ‘ขออยู่ต่ออีกห้าวัน’

ต้ังแต่ฮูหยินน้อยไปเยี่ยมสะใภ้สามตระกูลจ้าวในวันน้ัน นางก็มิได้กลับมาอีก
เลย สว่นคนของจวนแม่ทัพก็ไม่รู้ว่าโง่หรอืความรู้สกึช ้าจนเกินไปจึงมองไม่เห็นความ
ผิดปกตินี้ ผิดกับคนของจวนอ๋องจ่ินอิง ท่ัวท้ังจวนอ๋องในยามนี้ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะ
หายใจเสยีงดัง คลื่นความโกรธท่ีแสนจะอำมหิตน้ันแผ่ซา่นออกจากเรอืนอักษรของ
ท่านอ๋องทุกวัน แต่ถึงอย่างน้ันท่านอ๋องก็ยังทำหน้านิ่งดังเดิม มุแต่งาน ไม่เอ่ยปาก
ทัดทานหรอืแม้แต่จะเข ียนจดหมายตอบ

ทุกคนรู้ดีว่าจ่ินอิงอ๋องเฟยโกรธท่านอ๋อง นางเพียงไม่ได้เข ียนออกมาตรงๆ ว่า
‘ข้าโมโหแล้วนะ ข้าจะหนีกลับบ้านฝั่งแม่!’ เท่าน้ันเอง



พอเห็นจดหมาย พ่อบ้านหลินก็ลองเอ่ยปากหยั่งเชงิว่า “นายน้อย ท่านจะไปรับ
ฮูหยินน้อยท่ีจวนแม่ทัพวันใดดีขอรับ ข้าลองนับนิ้วมือดู นี่ก็หลายสบิวันเข้าไปแล้ว
ขืนเป็นอย่างนี้ ต่อไปอาจจะ...เอ่อ...”

เซยีวเสาได้ยินแต่ไม่ตอบ ปกติเขามักทำสหีน้าไร้อารมณ์อยู่แล้ว พ่อบ้านหลินจึง
ยากจะเดาใจของอีกฝ่าย ได้แต่กัดลิ้นตนเองด้วยความอึดอัด

ทำไมหนอ... ทำไมถึงไม่มีใครยอมละทิฐเิสยีบ้างเลย ลำบากคนแก่อย่างข้าจรงิๆ!
ขณะกำลังครุน่คิดก็เห็นจ่ินอีเอาเทียบเชญิมาสง่ พ่อบ้านหลินแอบชำเลืองมอง

อย่างรวดเรว็ เทียบเชญิน้ันเป็นของจวนใต้เท้าม่ัว ด้านบนก็มีช ือ่ของขุนนางคนอื่นๆ
รวมอยู่ด้วย มีช ือ่หนึ่งท่ีพ่อบ้านหลินรู้สกึคุ้นเคยยิ่งนัก แต่นึกอย่างไรก็นึกไม่ออก
ขณะท่ียังคิดพัวพันอยู่ เซยีวเสาก็เหลียวมองเขาแวบหนึ่งแล้วสัง่ว่า “เตรยีมม้า”

อ้าว...จะไปแล้วหรอื?
จ่ินอีรบีคว้าเส ื้อกันลมมาให้นายท่านของตนอย่างรวดเรว็
หลังจากเซยีวเสาจากไป พ่อบ้านหลินก็นิ่งอึ้งอยู่กับท่ีคนเดียว ทันใดน้ันเขาก็ตบ

เข่าดังฉาด “ใชแ่ล้ว... ตระกูลเหยา ตระกูลหน้าด้านท่ีหวังจะยัดเยียดบุตรสาวของตน
ให้แต่งกับนายน้อยนี่นา!”

คืนนี้ จันทร์กระจ่างฟ้า
เหลียนเช ีย่วกำลังตระเตรยีมน้ำร้อนให้คุณหนูของตนอาบ โดยมีเทียนจู๋คอยยืน

เฝ้าอยู่ด้านนอก
เจ่ียงหรว่นยืนอยู่ในสวน นางกำลังหลับตาพริ้ม เงยหน้ารับลมเย็นๆ ของต้นฤดู

วสันต์ท่ีพัดผ่านรา่งพาให้รู้สกึสดช ืน่ อากาศยามคำคืนให้ความรู้สกึหนาวเหน็บชวน
หวั่นไหว พาลให้นึกถึงใครบางคนขึ้นมานิดๆ

ตรงกำแพงสวนมีเถาจันทราขึ้นเต็มไปหมด ท้ังดอกและใบเล็กๆ กระจุ๋มกระจ๋ิม
สง่กลิ่นหอมอ่อนๆ จนโล่วจูอดไม่ไหวต้องเดินไปเก็บใสต่ะกร้า ระหว่างท่ีเก็บอีกฝั่ง
ของกำแพงก็มีเสยีง ‘ฟ่ึบฟ่ับ’ ดังขึ้นมา โล่วจูถึงกับสะดุ้งจนตะโกนโหวกเหวกเสยีงดัง

ทว่า…ไม่นานก็มีแมวดำตัวโตวิ่งออกมาแล้วหายไปอย่างรวดเรว็



“ท่ีแท้ก็แมวนี่เอง” โล่วจูลูบอกตนเอง พอหันหน้ามาทางเจ้านายก็ได้ยินเจ่ียงห
รว่นเอ่ยเสยีงเรยีบว่า “เจ้าเข้าไปก่อนเถิด ข้าอยากอยู่คนเดียวสักครู”่ โล่วจูได้ยิน
ดังน้ันจึงพยักหน้ารับ เดินห้ิวตะกร้ากลับเรอืนไป

ลับหลังโล่วจูได้ไม่นาน เถาจันทราใกล้กำแพงจวนก็บังเกิดเงารา่งของบุรษุผู้หนึ่ง
ทาบลงมา เงาค่อยๆ ชัดขึ้นทีละน้อย เผยให้เห็นว่าเจ้าของเงามีเรอืนรา่งปราดเปรยีว
กำยำ เขายืนกอดอกเอนกายพิงกำแพงด้วยท่วงท่าสง่างาม ทำราวกับว่ายืนอยู่ตรงน้ัน
มานานแล้ว

เจ่ียงหรว่นหลุบตาลง ตวัดมองแวบเดียวก็หลับตาเงยหน้ารับลมต่อ
“ไม่คิดจะทักทายกันหน่อยร?ึ” เจ้าของเงาสง่เสยีงถามยียวน
เจ่ียงหรว่นค่อยๆ ลืมตาขึ้น “บุกรกุจวนผู้อื่นกลางดึก ต้องทักด้วยหรอื?”
“บุกรกุใดกันเล่า...” บุรษุผู้ น้ันแสร้งทำทีเป็นดัดแขนดัดขาแก้เม่ือย ก่อนจะก้าว

พ้นออกมาจากแนวกำแพง “ข้าเพียงได้ยินมาว่า หลานสาวของจวนแม่ทัพจ้าวน้ันงาม
เสยีจนบรรยายไม่ถูก เลยอยากมาพิสจูน์ข ่าวลือก็เท่าน้ัน”

“คนเราควรมีจุดยืนของตัวเอง ยิ่งเป็นบุรษุแล้วยิ่งต้องหนักแน่นให้มาก ไม่ใช ่
วันๆ เอาแต่เช ือ่ข ่าวลือท่ีตน ‘ได้ยินมา’” เจ่ียงหรว่นกล่าวจบก็หันกายเดินกลับเรอืน
ทันที

ปัง… เสยีงประตูปิดดังลั่นตามมาติดๆ
ชายหนุ่มท่ียืนยิ้มอยู่แต่แรกใบหน้าพลันเปลี่ยนส ีองครักษ์นายหนึ่งท่ียืนอยู่ด้าน

หลังของเขาก้าวขึ้นมาเอ่ยบ้าง “นายท่าน ปล่อยให้เป็นเชน่นี้ ต่อไปคงไม่ดีแน่”
นางโกรธจรงิๆ ด้วย... เซยีวเสาเม้มรมิฝีปาก ทอดสายตามองไปทางประตูเรอืน

ด้วยสหีน้าหนักใจ
หลังจากครึง่ก้านธูปผ่านไป ประตูบานเดิมก็เปิดออก เสยีงเจ่ียงหรว่นดังลอด

ออกมาอย่างเย็นชา “ยังไม่รบีเดินตามเข้ามาอีก ต้องให้ข้าจุดธูปเชญิท่านร!ึ”
เซยีวเสาถอนหายใจดังเฮือก วูบรา่งผ่านบานประตูเข้าไปทันทีท่ีภรรยากล่าวจบ



พอโล่วจูเห็นว่าผู้มาเยือนยามวิกาลเป็นใครก็ตกใจยกใหญ่ “ค…คารวะท่านอ๋อง”
“เจ้าออกไปก่อนเถิด” เจ่ียงหรว่นหันไปเอ่ยกับสาวใช้คนสนิท โล่วจูรบีร้อนออก

ไปตามคำสัง่ ปล่อยให้คุณหนูของนางนั่งลงท่ีหน้าโต๊ะเครือ่งแป้งโดยลำพัง
หลังจากท่ีอยู่กันสองต่อสอง เซยีวเสาก็ถอนหายใจเสยีงดัง เขาพาตัวเองมานั่ง

ตรงขอบเตียงก่อนจะเอ่ยว่า “เจ้ารู้ ‘เรือ่ง’ แล้วหรอื?”
“ท่านคิดว่าอย่างไรเล่า?” เจ่ียงหรว่นย้อนถามกลับ
เซยีวเสาไม่รู้จะต่อคำอย่างไร เงียบชัว่ครูจึ่งกล่าว “ขอโทษด้วยท่ีไม่ได้บอกเจ้า

ก่อน... ข้า--”
“ไม่บอกข้าก่อนนับว่าถูกแล้ว” เจ่ียงหรว่นหัวเราะเสยีงเบา “หากท่านบอกข้า

ก่อนแล้วเราสองคนจะท้ังเล่นท้ังร้องงิ้วได้สมจรงิร ึมีแต่จะถูกเขาจับได้แต่แรกสไิม่ว่า”
เซยีวเสาได้ยินก็ถึงกับอึ้ง “เจ้าไม่โกรธข้าเลยหรอื?”
“โกรธส!ิ”
เซยีวเสาอึ้งไปกว่าเดิม “แล้ว…เหตุใดเจ้า--”
“ท่านยังจะกล้าถามข้าอีก!” เจ่ียงหรว่นโมโหเขาจนหัวเราะออกมาเสยีงดัง “ฟัง

นะสามี...ลูกน้องท่านเป็นคน แล้วสาวใช้ของข้าไม่ใชค่นหรอกหรอื? ท่านสองคนนาย
บ่าวเล่นละครจับโจร ในใจของท่านย่อมรู้ความจรงิกันต้ังแต่แรก แต่โล่วจูของข้าน้ันไม่
รับรู้ด้วย จ่ินเอ้อของท่านเล่นได้สมจรงิเสยีจนคนของข้าดูน่าเวทนาไปเลย อาเสา...ท่าน
ไม่ควรเอาวิธีการเชน่นี้มาใช้กับสาวใช้ของข้า”

คำพูดเหล่านี้กล่าวออกมาอย่างรวดเรว็และโกรธขึ้ง
หลังจากได้ยินเซยีวเสาก็รบีร้อนปฏิเสธ “ข้าไม่ได้สัง่จ่ินเอ้อ! เจ้านั่นไม่รู้เรือ่งแต่

แรก เพียงแค่รู้สกึสงสัยว่ากล้วยไม้ในห้องนอนของเหลียวเม่ิงเป็นชนิดเดียวกับ
กล้วยไม้ในจวนของเหยาเนี่ยนเนี่ยน อีกท้ังกล้วยไม้ชนิดนี้ก็ปลูกขึ้นเฉพาะในแคว้น
หนานเจียงเท่าน้ัน เส ื้อผ้าของทหารหนานเจียงหลายคนท่ีเรารว่มรบด้วย มักจะมีกลิ่นนี้
ติดอยู่... พอจ่ินเอ้อสงสัยเขาก็เริม่สบืเสาะให้แน่ช ัดโดยการนำตัวเองเข้าไปพัวพันกับ
เหลียวเม่ิงโดยไม่ได้บอกกล่าวข้าแต่แรก...”



“ท่านบอกว่าจ่ินเอ้อตัดสนิใจสบืเองโดยพลการร?ึ” เจ่ียงหรว่นขมวดค้ิว
“ใช.่..จ่ินเอ้อเป็นหัวหน้าองครักษ์จ่ินอีเว่ย มีอำนาจในการตัดสนิใจด้วยตนเอง

โดยไม่ต้องรายงานข้าก่อน เม่ือเขาสงสัยว่ามีคนอยู่เบ้ืองหลังเหลียวเม่ิงซ ึง่อาจจะพัวพัน
กับไส้ศกึหนานเจียงท่ีเรากำลังควานหาตัวอยู่ เขาจึงลงมือสบืทันที เรือ่งเชน่นี้หากพูด
มากไปหรอืตัวเขาเองโดนจับได้ โล่วจูท่ีมีข ่าวว่ากำลังจะแต่งกับเขาอาจเป็นอันตรายไป
ด้วย เจ้าก็รู้ว่าคนหนานเจียงเจ้าเล่ห์ยิ่งนัก จ่ินเอ้อจึงจำเป็นต้องผลักนางออกห่างจาก
เรือ่งนี้ ” เซยีวเสาจ้องหน้าเจ่ียงหรว่น “แล้วเจ้าเล่าภรรยา... มารู้เรือ่งภายในของข้าได้
อย่างไร?”

“มิใชข้่าท่ีนอนอยู่กับท่านทุกวันหรอกหรอื” เจ่ียงหรว่นค้อนเขาทีหนึ่ง “จ่ินเอ้อ
ตามติดท่านมาหลายปีมีหรอืข้าจะไม่รู้นิสัยเขา เขาเจ้าเล่ห์ยิ่งกว่าสตรร้ีอยนางรวมกันเสยี
อีก ลูกไม้พ้ืนๆ ของเหลียวเม่ิงไม่สามารถทำให้ผิวหนังหนาๆ ของจ่ินเอ้อเป็นรอยได้
หรอก...แต่อยู่ๆ เขาก็มาทำทีเป็นหลงนางหัวปักหัวปำ ยอมจำนนต่อลูกไม้โง่ๆ ของนาง
อย่างง่ายดาย ข้าท่ีรู้จักเขามานานมองปราดเดียวก็รู้แล้ว”

เซยีวเสาได้ยินดังน้ันถึงกับสะอึก
นี่…ภรรยาเขาหรอืหัวหน้าพรรคมารกันแน่ นางชักจะเก่งเกินไปแล้ว!
ท่ีแท้เจ่ียงหรว่นก็จับได้ต้ังแต่แรก นางเพียงรว่มแสดงละคร แสร้งทำเป็นโวยวาย

โกรธเคืองเพ่ือชว่ยเข ็นเรอืไปตามน้ำ นางระแคะระคายว่าต้องมี ‘ผู้ไม่ประสงค์ดี’ ต่อ
จวนอ๋องเจตนาสร้างความร้าวฉานภายใน แล้วเรือ่งใดจะชวนให้แตกแยกได้มากเท่า
เรือ่งรักๆ ใคร่ๆ  ของสามีภรรยาเล่า

เพราะคิดเชน่นี้ คนผู้ น้ันจึงเริม่วางแผนการโหดเห้ียมตัดข้ัวหัวใจ เริม่จากใช้
เหลียวเม่ิงทำให้จ่ินเอ้อกับโล่วจูร้าวฉานกัน เพราะรู้ดีว่าพ้ืนนิสัยของเซยีวเสากับเจ่ียงห
รว่นน้ันมีความเอ็นดูต่อบ่าวไพรข่องตน พอบ่าวทะเลาะกันมากเข้ามีหรอืจะไม่กระทบ
นาย

หลังจากเจ่ียงหรว่นกับเซยีวเสาปะทะกันพอหอมปากหอมคอแล้ว แผนการต่อไป
ก็คือปล่อยเหยาเนี่ยนเนี่ยนออกมาเพ่ือทำให้รอยร้าวฉานร้าวลึกยิ่งข ึ้น ดังน้ัน... จึงมี
เส ื้อคลุมของเซยีวเสากับจดหมายของเหยาเนี่ยนเนี่ยนสง่มาท่ีจวนอ๋อง เจตนาทำให้



ภรรยาอย่างเจ่ียงหรว่นคิดฟุ้งซา่น บนโลกนี้ไม่มีส ิง่ใดน่ากลัวยิ่งกว่าความคิดของผู้หญิง
ส ิง่ของเล็กๆ น้อยๆ จากหญิงอื่นก็เพียงพอท่ีจะทำให้ภรรยาขี้ หึงสักคน... เป็นบ้าได้
แล้ว

เรือ่งพวกนี้คล้ายไม่ใชเ่รือ่งใหญ่
สถานการณ์แต่ละชว่งดูเล็กน้อยดุจลูกปัด
ทว่าเม่ือลูกปัดแต่ละลูกถูกเส้นด้ายร้อยรัดโยงใยเข้าด้วยกันก็สามารถกลายเป็น

กำแพงผืนใหญ่ ขวางก้ันใจของเจ่ียงหรว่นและเซยีวเสาให้หมางเมินต่อกันได้
ทุกอย่างเกือบจะสำเรจ็แล้วทีเดียว ทว่า…แผนสมบูรณ์แบบใดๆ ก็ย่อมมีรรัูว่ด้วย

กันท้ังน้ัน แม้แผนของอีกฝ่ายจะดีแต่ก็มีจุดผิดพลาดต้ังแต่ข้ันแรก ใครเลยจะรู้ว่าจ่ินเอ้
อ---องครักษ์ท่ีถูกวางให้เป็นเหยื่อจะกลายเป็นผู้พลิกผันสถานการณ์

เหลียวเม่ิงฉลาดก็จรงิ แต่สำหรับชายหนุ่มท่ีขลุกอยู่กับหญิงคณิกาในหอนางโลม
มานานหลายปีอย่างจ่ินเอ้อ ลูกไม้เชน่นี้ของนางนับว่าล้าหลังเหลือเกิน คนเป็นวรยุทธ
เชน่จ่ินเอ้อสัมผัสได้ต้ังแต่แรกแล้วว่าเหลียวเม่ิงมิได้มีรา่งกายอ่อนแอ แต่ความเฉียบคม
แห่งองครักษ์จ่ินอีเว่ยทำให้เขานิ่ง และตามสังเกตการณ์เพ่ือจะขุดคุ้ยให้ได้ว่านางมี
เจตนาใดแฝงเร้นกันแน่...น่าสงสารเหลียวเม่ิงท่ีคิดว่าแผนการของตนเองน้ันเลิศล้ำ ไม่
รู้เลยว่าทุกการกระทำถูกอีกฝ่ายดูออกแต่แรกแล้ว

เจ่ียงหรว่นขมวดค้ิว นางคิดถึงอีกเรือ่งหนึ่งข ึ้นมาจึงเอ่ยถามตามตรง “แล้วคืน
น้ัน จ่ินเอ้อกับเหลียวเม่ิง...”

คืนน้ันจ่ินเอ้อไม่ได้กลับจวน บ่าวไพรใ่นจวนจึงคุยกันถึงความเป็นไปได้ว่าเขา
อาจจะตกหลุมพรางเหลียวเม่ิงไปแล้ว เจ่ียงหรว่นได้ยินโดยไม่ได้ต้ังใจ พอนึกขึ้นมาได้
จึงเอ่ยถามแทนโล่วจู

เซยีวเสาน้ันคาดไม่ถึงว่าภรรยาจะใสใ่จเรือ่งนี้ “ไม่มีเรือ่งใดเกิดขึ้นท้ังน้ัน”
เจ่ียงหรว่นโล่งใจ คราวนี้นางชายตามองสามีบ้าง กล่าวพลางโปรยยิ้มทีเล่นทีจรงิ

“จ่ินเอ้อไม่มี แล้วท่านเล่า... ‘มี’ หรอืไม่?”
“ข้าร?ึ” เซยีวเสางุนงงในส ิง่ท่ีนางพูด



“หลายวันนี้มานี้ ท่านแสดงละครในสว่นของท่านได้ดีเยี่ยม ถึงขนาดเหยา
เนี่ยนเนี่ยนกล้าสง่เส ื้อคลุมมาเยาะเย้ยข้าเลยทีเดียว”

เซยีวเสาเริม่นั่งไม่ติด จรงิอยู่... เหยาเนี่ยนเนี่ยนน้ันเจ้าเล่ห์นัก รู้ว่าสง่เทียบ
เชญิให้เขาโดยตรงคงจะชัดเจนจนเกินไปและเขาย่อมไม่ไปแน่ จึงเดินอ้อมแม่น้ำด้วย
การตีสนิทกับม่ัวชง และอาศัยม่ัวชงเป็นคนชวนเขาไปงานเลี้ยงแทน “ข้ารู้รักษาตัวรอด
เหมือนจ่ินเอ้อนั่นแหละ”

“รู้รักษาตัวรอดร?ึ” เจ่ียงหรว่นโต้กลับเสยีงขุ่น “แล้วเส ื้อคลุมของท่านตัวน้ันมีท่ี
มาท่ีไปอย่างไรกัน?”

เซยีวเสารู้สกึหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก เรือ่งเส ื้อน้ันเป็นอุบัติเหตุ งานเลี้ยงใน
วันน้ันมีคนทำสรุาหกรดกายเขา เขาน้ันเป็นคนรักสะอาดมาแต่ไหนแต่ไร พอเส ื้อคลุม
เปียกจึงถอดพาดเอาไว้ คิดไม่ถึงว่าเหยาเนี่ยนเนี่ยนจะเก็บไปก่อเรือ่งจนได้

ตอนท่ีจดหมายกับเส ื้อจากเหยาเนี่ยนเนี่ยนมาถึงจวนน้ัน เซยีวเสาเองก็มึนงงไป
หมด หลังจากตามตัวม่ัวชงมาถาม จึงได้ความว่าในงานเลี้ยงวันน้ันนางบ่นหนาว จึงนำ
เส ื้อคลุมท่ีเซยีวเสาถอดท้ิงไว้มาคลุมกาย หลังจากท่ีนางกลับจวนแล้ว จึงให้คนซักเส ื้อ
คลุมแล้วสง่จดหมายขอบคุณมาท่ีจวนอ๋อง

ต้องยอมรับเลยว่าหมากกระดานนี้ยอดเยี่ยม ทุกกลเม็ดไม่มีตกหล่น หากเป็น
ภรรยาท่ีหูเบาสักหน่อยคงโวยวายเผชญิหน้ากับสามีของตนไปนานแล้ว เจ่ียงหรว่น
ไตรต่รองแล้วก็คาดว่าคนท่ีทำสรุาหกใสเ่ซยีวเสาในงานเลี้ยงวันน้ันก็คงจะเป็นคนของ
เหยาเนี่ยนเนี่ยนอีกเชน่กัน ต่อให้เซยีวเสาไม่ได้ถอดเส ื้อคลุมออก นางก็คงมีวิธีอื่นท่ี
จะเอาเส ื้อน้ันมาจนได้

หลังจากเซยีวเสาเล่าต้นสายปลายเหตุของเรือ่งราวท้ังหมด สหีน้าเจ่ียงหรว่นจึง
ค่อยผ่อนคลายลง

เซยีวเสาถามว่า “เจ้ารู้เรือ่งของจ่ินเอ้อ แล้วเจ้ารู้ว่าข้าแสดงละครจับโจรต้ังแต่
เม่ือใด?”

“ข้ารู้ต้ังแต่เริม่แรก” เจ่ียงหรว่นยิ้มเย้าอีกฝ่ายเสยีงหวานหยด “คนรำ่ลือกัน



ต้ังแต่หัวตลาดจรดท้ายถนน ว่าสามีของข้ากลัวข้าราวกับกวางกลัวแม่เสอื ท่านน้ันเป็น
คนรักลูกน้องก็จรงิ แต่หากจ่ินเอ้อมีปัญหากับข้า ท่านจะไม่ถามข้าสักคำเลยหรอื? การ
กระทำของท่านมันแปลกประหลาดต้ังแต่เริม่ต้น ข้าไม่ใชค่นโง่เสยีหน่อย”

เซยีวเสาตกใจ “เจ้าแสดงละครตบตาเป็นเพ่ือนข้าต้ังแต่แรกเริม่เลยหรอื?”
หญิงสาวไหวไหล่ “ข้าเพียงแต่สนับสนุนการทำงานของสามีสดุท่ีรัก ข้าผิดหรอื?”
เซยีวเสานิ่งไปนานก่อนจะตอบยิ้มๆ “ไม่ผิดหรอก เราสองสามีภรรยามีใจรวม

กันเป็นหนึ่ง ต่างคนต่างไม่ต้องเอ่ยปากก็เดาทางกันได้... นับว่าเป็นเรือ่งดี”
เจ่ียงหรว่นคาดไม่ถึงว่าเขาจะพูดเชน่นี้ นางเงยหน้าสบเข้ากับแววตายั่วเย้าหยอก

ล้อของอีกฝ่ายพอดี ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดใจถึงเต้นผิดจังหวะขึ้นมาเสยีอย่างน้ัน “ใคร
เขาไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับท่านกัน เรือ่งไร้สาระแท้ๆ...”

ขณะท่ีพูดอยู่น้ัน หญิงสาวไม่ทันระวังจึงถูกเซยีวเสาดึงเข้าไปกอดเสยีได้ เขาถือ
โอกาสนี้กระซบิแนบหูของนาง “ในเม่ือเป็นเรือ่งไร้สาระแท้ๆ เชน่น้ัน...พระชายาคนงาม
ก็ข ึ้นรถม้ากลับจวนกับข้าเถิดนะ...”

“ยามนี้น่ะร?ึ ไม่ได้หรอก...” เจ่ียงหรว่นพูดด้วยน้ำเสยีงไม่ส ู้ดี “ท่านตาของข้า
หลับไปแล้ว หากตอนนี้ ข้าไปเคาะประตูแจ้งว่าจะกลับบ้าน ผู้คนได้แตกต่ืนกันท้ังจวน
แม่ทัพน่ะส”ิ

“เชน่น้ันก็กลับเงียบๆ” เซยีวเสาไม่ยอมแพ้ “ข้าอุ้มเจ้าข้ามกำแพงไปเอง”
ท่านอ๋องจ่ินอิงผู้มากบารมีกลับชอบปีนกำแพงราวกับโจรปล้นสวาท หากเรือ่งนี้

แพรง่พรายออกไป อาจจะทำให้ผู้คนหัวเราะจนฟันรว่งได้ เจ่ียงหรว่นได้ยินดังน้ันจึงได้
แต่อมยิ้ม “ท่านไม่กลัวว่าพรุง่นี้ เช ้า ท่านตาจะไปตีกลองป่าวร้องท่ีอำเภอ ขอให้มือปราบ
มาจับท่านหรอื?”

เซยีวเสาเม้มปาก เกยคางสากๆ ของตนเองกับศรีษะของภรรยา “กลัวส.ิ.. ข้า
กลัวจะแย่ ไม่กล้าก้าวเท้าออกไปแล้ว ทำอย่างไรดีหนอ... ถ้าเชน่น้ันคืนนี้ ข้าค้างท่ีนี่ก็
แล้วกัน”

เจ่ียงหรว่นมองเขาอย่างตะลึง “ค้างท่ีใดนะ?”







บรรทุกคน อีกคันบรรทุกของขวัญ ฝ่ายเซยีวเสาและเหล่าองครักษ์จ่ินอีเว่ยจำต้อง
ล่วงหน้ากลับไปก่อนเพราะมีภารกิจด่วนท่ีต้องทำ

เพราะว่าของฝากจากท่านตาท่านยายมีจำนวนมาก รถม้าท้ังสองจึงขับเคลื่อน
อย่างช้าๆ มาตลอดทาง ขณะท่ีมาถึงถนนใหญ่กลางเมืองหลวง ก็ได้ยินเสยีงกังวานใส
ของสตรนีางหนึ่งร้องทักมาจากด้านนอก “ข้าน้อยขอเรยีนถามว่า นี่ใชร่ถม้าของจวน
อ๋องจ่ินอิงหรอืไม่?”

เจ่ียงหรว่นนั่งอยู่ในรถม้า เม่ือได้ยินเสยีงร้องทักนั่น นางก็สัง่หยุดรถแล้วให้
เทียนจู๋ลงไปถาม “เจ้าเป็นใครหรอื?”

ผู้ ท่ียืนขวางรถม้าอยู่ด้านนอกเป็นหญิงสาวอ่อนวัยนางหนึ่ง นางแต่งตัวคล้าย
สาวใช้ สหีน้านางเหมือนคาดไม่ถึงว่าจู่ๆ จะมีองครักษ์หญิงสหีน้าดุดันอย่างเทียนจู๋
กระโดดออกมาจากด้านในของรถม้า ด้วยความตกใจนางจึงรบียอบตัวทำความเคารพ
ก่อนท่ีจะรวบรวมสติตอบคำถาม หญิงท่ียืนอยู่ด้านหลังของนางก็ชงิเอ่ยขึ้นก่อน

“ผู้ ท่ีถามเม่ือครูเ่ป็นสาวใช้ของข้าเอง นางไร้มารยาทเผลอร้องถามออกไปด้วย
ความต่ืนเต้นเพราะเห็นว่าเป็นรถม้าของจวนอ๋อง จึงคิดว่าท่านอ๋องอาจจะนั่งอยู่ด้านใน
ต้องขออภัยด้วย” คำพูดคำจาท่ีใช้เรยีก ‘ท่านอ๋อง’ น้ันดูสนิทสนมยิ่งนัก

เจ่ียงหรว่นได้ยินจึงเปิดม่านรถเดินออกมาด้านนอก
ท่ีแท้ผู้ ท่ียืนขวางรถม้าของนางก็คือคุณหนูสกุลเหยาและบ่าวคนสนิท
เจ่ียงหรว่นหัวเราะ “ชา่งบังเอิญเหลือเกิน นึกไม่ถึงว่าจะมาเจอคุณหนูเหยาท่ีนี่

นับว่าเรามีวาสนาต่อกันยิ่งนัก”
เหยาเนี่ยนเนี่ยนเองก็ยิ้มรับอ่อนหวาน “ท่ีแท้ก็เป็นรถม้าของจ่ินอิงอ๋องเฟย

นี่เอง ข้ากับสาวใช้เดินเข้ามารบกวนขบวนรถของจ่ินอิงอ๋องเฟยนับว่าเสยีมารยาทมิใช ่
น้อย ต้องขออภัยอีกคร้ัง ข้าเพียงแต่เข้าใจผิดคิดว่าด้านในรถม้าคือท่านอ๋องเซยีวก็
เท่าน้ัน”

โล่วจูยืนอยู่ไม่ห่าง ได้ฟังเหยาเนี่ยนเนี่ยนกล่าวก็ถึงกับขมวดค้ิวแน่น
คุณหนูสกุลเหยาผู้นี้ ต้องการทำส ิง่ใดกันแน่... ยืนคุยอยู่กับภรรยา แต่ปากน้ัน



คาบช ือ่สามีเขาไม่ยอมปล่อย!
เจ่ียงหรว่นกลับไม่ต่อปากต่อคำกับเหยาเนี่ยนเนี่ยน ยังคงถามด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม

ยินดี “ดีเหลือเกินท่ีได้เจอกัน ข้ามีเรือ่งจะให้คุณหนูเหยาชว่ยเหลืออยู่พอดี”
“หากสามารถชว่ยเหลือจ่ินอิงอ๋องเฟยได้ ข้าย่อมต้องทำเต็มท่ี”
“ขอบคุณคุณหนูเหยา... ชว่งนี้ประจวบเหมาะใกล้วันเกิดท่านยายของข้า ข้าจึง

คิดจะปักผ้ารปูกวนอิมพันมือให้ท่านยายเป็นของขวัญ แต่รปูน้ันจะขาดลูกปัดมิได้ ข้า
ได้ยินว่าแถบจาหลินทางทะเลทักษณิมีการกะเทาะหินชนิดหนึ่งเพ่ือนำมาใช้เป็น
เครือ่งประดับมีช ือ่ว่า ‘หินแสงจันทร์’ หากได้หินชนิดนี้มาทำเป็นลูกปัดแล้ว ผ้าปักช ิ้น
น้ันคงจะแวววาวงดงามมาก ทว่าหินแสงจันทร์นี้ใชว่่ามีเงินก็จะหาซ ื้อได้ ข้ารู้มาว่าใต้เท้า
เหยาบิดาของคุณหนูเป็นผู้ตรวจการชายฝั่งทะเล เขาพอจะหาซ ื้อมาฝากข้าได้หรอืไม่
หากได้... ข้าจะซาบซ ึ้งใจยิ่งนัก”

โล่วจูกับเหลียนเช ีย่วท่ียืนอยู่ด้านหลังต่างพากันสงสัยว่าคุณหนูของพวกตนคิด
จะปักกวนอิมพันมือต้ังแต่เม่ือใดกัน

เหยาเนี่ยนเนี่ยนกล่าวพลางหัวเราะ “จ่ินอิงอ๋องเฟยอย่าได้เกรงใจ ในเม่ือข้าเอง
ก็มี ‘ความสัมพันธ์อันดี’ กับท่านอ๋องมาก่อน ย่อมถือว่าจ่ินอิงอ๋องเฟยเป็นสหายของ
ข้าด้วยเชน่กัน เรือ่งเดือดร้อนของสหายย่อมเหมือนเรือ่งเดือดร้อนของข้า หากข้ากลับ
ถึงบ้านแล้วจะคุยกับท่านพ่อให้เอง”

คุณหนูผู้นี้พยายามจะลากโยงทุกคำพูดให้เกี่ยวข้องกับเซยีวเสาอยู่ตลอด แม้เจ่ี
ยงหรว่นได้ยินก็ไม่แสดงสหีน้าใดๆ ออกมา ทำราวกับหูหนวกตาบอดเสยีอย่างน้ัน
“ขอบคุณคุณหนูเหยามาก”

“ไม่จำเป็นต้องกล่าวขอบคุณหรอก เอ…ว่าแต่จ่ินอิงอ๋องเฟยกำลังเดินทางจาก
จวนแม่ทัพกลับไปยังจวนอ๋องใชห่รอืไม่?”

“ใช”่ เจ่ียงหรว่นตอบรับพลางสง่ยิ้มหวาน
เหยาเนี่ยนเนี่ยนก้มหน้าลง เหมือนจะนึกบางเรือ่งข ึ้นได้ จึงเอ่ยเสยีงเบาราวกับ

พูดกับตนเอง “มิน่าเล่าชว่งน้ันเขาถึง...” พูดมาถึงตรงนี้ก็ชะงักกะทันหัน สหีน้าต่ืน



ตกใจคล้ายกับตนหลุดบางส ิง่ท่ีไม่เหมาะสมออกไป...
เจ่ียงหรว่นแสร้งทำเป็นไม่ได้ยิน มองไม่เห็น “หากไม่มีเรือ่งอื่นแล้ว ข้าต้องขอ

ตัวก่อน ในจวนยังมีเรือ่งยุ่งอีกมากท่ีต้องกลับไปสะสาง ขอให้คุณหนูเหยาเดินเท่ียวให้
สนุกเถิด”

เหยาเนี่ยนเนี่ยนยิ้มตอบรมิฝีปากสัน่ระรกิ... นางรู้สกึเหมือนชกหมัดลงบนปุย
นุ่น ออกแรงเต็มท่ีก็ไม่บังเกิดผลใดๆ ได้แต่มองรถม้าของจวนอ๋องจากไปจนลับสายตา

สาวใช้ข้างกายเหยาเนี่ยนเนี่ยนได้แต่ยืนกระทืบเท้าอย่างโกรธเคือง “คุณหนู
เจ้าขา ข้าว่าในใจนางจะต้องเจ็บปวด คงจะโมโหอย่างท่ีสดุ แต่แสร้งทำเป็นตีสหีน้ามิรู้
ร้อนรู้หนาวเพ่ือปิดบังความทุกข์ทรมานของตนเอง ขึ้นช ือ่ว่าสตรเีป็นไปไม่ได้ท่ีจะไม่คิด
ระแวงบ้างเลย”

เหยาเนี่ยนเนี่ยนยืนนิ่งไม่ขยับ สายตาไล่ตามไปยังทิศทางท่ีรถม้าจากไป
ประกายตาฉายแววเจ็บใจจนแทบกระอัก
พอกลับถึงจวนอ๋อง
เจ่ียงหรว่นหัวเราะเสยีงใสอย่างอารมณ์ดี งิ้วกลางตลาดเม่ือครูท่ำให้นางขบขัน

จนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มาตลอดทาง
กำลังง่วงนอนอยู่พอดี จู่ๆ ก็มีลิงสองตัวมาแสดงปาห่ีให้ดู สนุกเหลือเกิน
ฮ่าๆๆ...
หลังจากเดินตัวปลิวเข้าจวน นางก็สัง่ให้เทียนจู๋ตามเข้าไปในเรอืนอักษร พอ

เทียนจู๋มาถึง นางก็เอ่ยถามอีกฝ่ายทันที “เหยาเนี่ยนเนี่ยนท่ียืนคุยกับเราเม่ือครูน้ั่น
นางมีวรยุทธหรอืไม่?”

คำถามของเจ่ียงหรว่นฟังดูเอาจรงิเอาจังจนเทียนจู๋นึกประหลาดใจ จึงนึกย้อน
อย่างละเอียด ในท่ีสดุก็สา่ยหน้า “ไม่มีเจ้าค่ะฮูหยินน้อย แต่สาวใช้ข้างกายนางน้ันอาจ
จะเป็นกังฟูแต่ก็ไม่สงูสง่มาก ข้าน้อยจับไม่ได้ถึงพลังวัตรท่ีแผ่ออกมาจากรา่งพวกนาง”

“ไร้วรยุทธ แล้วมีส ิง่อื่นท่ีพิเศษหรอืไม่?” เจ่ียงหรว่นถาม



เทียนจู๋สา่ยหน้า “ไม่พบส ิง่ใดท่ีผิดแผกจากคนท่ัวไป ฮูหยินน้อยถามทำไมหรอื?
คุณหนูสกุลเหยาเป็นเพียงแค่คุณหนูจากตระกูลสงูจะมีวรยุทธได้อย่างไร?”

เจ่ียงหรว่นเลิกค้ิวสงู กล่าวด้วยน้ำเสยีงม่ันใจนัก “นางไม่ใชเ่หยาเนี่ยนเนี่ยน!”
“ว่าอย่างไรนะ?” เทียนจู๋ตกใจยกใหญ่ “นางไม่ใชเ่หยาเนี่ยนเนี่ยน แล้วเป็นใคร

กัน?”
“เรือ่งราวมันชักยุ่งยากเสยีแล้ว” เจ่ียงหรว่นไม่ได้ยิ้มอีกต่อไป สหีน้าฉายแวว

ครุน่คิดขึ้นมา “เจ้ารบีไปตามตัวท่านอ๋องให้พบ บอกให้เขารบีกลับจวนสักหน่อย ข้ามี
เรือ่งต้องปรกึษาหารอืด้วย”

เทียนจู๋ทำงานอย่างมีประสทิธิภาพยิ่ง เพียงหนึ่งช ัว่ยามผ่านไป เซยีวเสาก็กลับมา
ถึงจวน เขายังไม่ทันได้เปลี่ยนเส ื้อก็รบีรดุมาหาเจ่ียงหรว่น

“เกิดเรือ่งใดขึ้น?”
เจ่ียงหรว่นเห็นเขาแสดงสหีน้ากังวลจึงยิ้มปลอบ จากน้ันก็ลากเขาเข้าเรอืนปิด

ประตูลง เซยีวเสาปล่อยให้นางลากเขามานั่งลงท่ีหน้าโต๊ะ รนิชาให้แล้วจึงค่อยเล่า “วัน
นี้ ข้าเจอเหยาเนี่ยนเนี่ยน”

“อืม?” เซยีวเสาเลิกค้ิวสงูด้วยความสงสัย
ได้ยินเจ่ียงหรว่นพูดขึ้นอีก “ข้าสงสัยว่านางไม่ใชเ่หยาเนี่ยนเนี่ยนตัวจรงิ”
เม่ือเห็นว่าเซยีวเสาไม่มีสหีน้าประหลาดใจ เจ่ียงหรว่นก็รู้ว่าตนก้าวช้ากว่าอีกฝ่าย

ไปหนึ่งก้าว นางกล่าวอย่างโมโห “นี่ข้าแพ้ท่านอีกแล้วร”ึ
“อย่าคิดมากน่า” เซยีวเสาหัวเราะดังลั่น “ข้าน้ันถนัดวิ่งแข่งมาต้ังแต่เกิด สว่น

เจ้า...เพ่ิงจะเริม่หัดเดิน เดาทางได้เท่านี้ก็ถือว่าเก่งแล้ว”
“นี่ท่าน!”
เซยีวเสายื่นมือไปกุมมือภรรยา “ชา่งเถิดแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไร?”
เจ่ียงหรว่นถลึงตาจ้องเขาทีหนึ่งก่อนจะกล่าว “ข้ารู้สกึแปลกๆ ต้ังแต่ก่อนหน้านี้

คงจะเป็นสัญชาตญาณกระมัง คุณหนูเหยาในระยะหลังๆ ไม่เหมือนกับท่ีข้าเคยเจอ



ดังน้ัน...ตอนท่ีพบนางบนถนนในวันนี้ ข้าถึงได้จงใจลองหยั่งเชงิดู” เจ่ียงหรว่นเล่า
เรือ่งท่ีขอให้เหยาเนี่ยนเนี่ยนตามหาหินแสงจันทร์ให้ตน “หินท่ีว่านั่นไม่มีจรงิหรอก ข้า
แต่งเรือ่งข ึ้นมาเล่นๆ แต่นางกลับทำทีเหมือนรู้จักซ้ำยังรับปากว่าจะหาซ ื้อให้ ชัดเจนว่า
เหยาเนี่ยนเนี่ยนผู้นี้ไม่รู้จักท้องทะเลฝั่งทักษณิแม้แต่น้อย ข้ารู้มาว่าเหยาเนี่ยนเนี่ยน
ติดตามบิดาไปทำงานท่ีชายฝั่งทะเลต้ังแต่เด็ก เป็นไปได้หรอืท่ีนางจะไม่รู้ว่าข้ากำลังกล่าว
เท็จ” สายตาของเจ่ียงหรว่นมืดลงเล็กน้อย “ข้าจึงเดาว่า...นางต้องเป็นไส้ศกึชาวหนาน
เจียงปลอมตัวมาใชห่รอืไม่?”

เซยีวเสาเงียบไปนาน สหีน้าหนักใจมิใชน้่อย “ใช…่”
“ใช”่ เจ่ียงหรว่นทวนคำเสยีงเบา “หากนางเป็นไส้ศกึหนานเจียง หมายความว่า

นางมิใชเ่หยาเนี่ยนเนี่ยนตัวจรงิ เชน่น้ันแล้ว... คนรักเก่าของท่านหายไปท่ีใดกัน?”
เส้นเลือดข้างขมับของเซยีวเสาเต้นตุบๆ เขายื่นนิ้วมาดีดปลายจมูกนาง “คุณ

หนูเหยามิใชค่นรักเก่าของข้า”
เจ่ียงหรว่นลูบจมูก “ขอโทษเจ้าค่ะสามี”
“และ…สามีของเจ้าขอสัง่มิให้เจ้ายื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรือ่งนี้ มันอันตราย”
“ข้าไม่กลัวอันตราย” ดวงตาเจ่ียงหรว่นฉายแววเจ้าเล่ห์ “อีกอย่างข้าเป็นสตร.ี..

สามารถลงมือกับนางได้ง่ายกว่าตัวท่านลงมือเอง”
เซยีวเสาได้แต่สา่ยหน้า “บางทีข้าก็คิดว่าตัวเองตามใจเจ้าจนเสยีคนไปแล้ว”
“น่า…ท่านพ่ี เรือ่งนี้ให้ข้าจัดการเองเถิดนะ”
“เจ้าคิดจะเปิดโปงนางหรอื?” เซยีวเสาถาม
“ข้าไม่เห็นจะต้องทำเชน่น้ันเลย” เจ่ียงหรว่นกุมมือสามีแล้วบีบแน่นๆ ทีหนึ่ง

ก่อนจะเอ่ย “คำพูดของนาง...จะเปิดโปงนางเอง”
เป็นด่ังท่ีเจี่ยงหรว่นพูด
ณ จวนตระกูลเหยาในเพลานี้ พ่อบ้านท่ีรับใช้ข้างกายผู้ตรวจการเหยามาหลายปี

ได้แต่มองคุณหนูเหยาด้วยสายตาประหลาดใจ ทุกคำพูดของเขาล้วนแสดงออกถึงความ



คลางแคลงใจ “คุณหนูบอกว่าต้องการเสาะหาหินแสงจันทร์ของจาหลิน? จาหลิน...คือท่ี
ใดกันขอรับ? ทะเลทางฝั่งทักษณิไม่มีเกาะท่ีช ือ่จาหลินนั่นสักหน่อย หินแสงจันทร์ก็
ด้วย มันคือส ิง่ใดกัน? ขึ้นช ือ่มากเลยหรอืขอรับ?”

ถ้วยชาในมือเหยาเนี่ยนเนี่ยนรว่งลงจากมือโดยพลัน สหีน้านางซดีเผือดจน
สาวใช้ข้างกายตกใจยกใหญ่

พ่อบ้านเห็นเหยาเนี่ยนเนี่ยนมีท่าทีแปลกไป จึงเอ่ยถามเสยีงเครยีด “คุณหนู
เป็นอันใดไปขอรับ?”

สาวใช้ข้างกายน้ันรู้ต้นสายปลายเหตุของเรือ่งราวท้ังหมด จึงหลุดปากพูดออกมา
อย่างโมโห “จ่ินอิงอ๋องเฟยร้ายเหลือเกิน ต้ังใจหลอกให้คุณหนูไปหาของท่ีไม่มีอยู่จรงิ
ฮึ…หากคุณหนูของข้าหาไม่พบ ก็มิเท่ากับมีเรือ่งให้นางกล่าวโทษได้หรอกหรอื?”

“เอ๋?” พ่อบ้านยิ่งงงกว่าเดิม “แต่ของพวกนี้ คุณหนูย่อมรู้ดีแต่แรกแล้วว่าไม่มีจรงิ
คุณหนูติดตามนายท่านออกราชการต้ังแต่ยังเล็ก ท่าเรอืใดขายสนิค้าชนิดใดมีหรอืคุณ
หนูจะไม่รู้ แล้วเพราะเหตุใดจึงไม่ปฏิเสธนางไปเล่าขอรับ?” คุณหนูของเขาล้มป่วยหรอื
ไรจึงได้เลอะเลือนถึงเพียงนี้

สาวใช้ตาโต ต้ังหน้าอ้าปากจะเถียง “ก็คุณหนูน่ะ อาจจะ--”
“พอเถิด ข้าปวดหัวมาก จะไปพักผ่อนแล้ว” เหยาเนี่ยนเนี่ยนตัดบทเสยีงตำ

รบีรดุก้มหน้าเดินจากไปทันที
ไม่มีใครสักคนจะสังเกตว่าคุณหนูเหยาผู้อ่อนโยนในวันนี้สองตากลับลุกโชน

ด้วยความโกรธแค้นอาฆาต
ณ บ้านพักแห่งหนึง่ในเมืองหลวง
หยวนชวนยืนเอาสองมือไพล่หลัง เอ่ยพึมพำกับตนเอง “ถูกจับได้แล้วร?ึ”
“ใต้เท้า… ถูกจับได้อันใดหรอืขอรับ?” บ่าวคนสนิทถามอย่างสงสัย
หยวนชวนเผยอมุมปากขึ้นนิดๆ น้ำเสยีงไม่ค่อยพอใจนัก “มีคนรู้สถานะของ

ธิดาเทพเสยีแล้ว”



บ่าวคนสนิทตกใจยกใหญ่ ธิดาเทพลอบเข้าเมืองหลวงต้าจ่ินอย่างลับๆ แม้แต่
หยวนชวนเองก็ยังไม่รู้ นางมาถึงก็ตรงเข้าสวมรอยเป็นคุณหนูเหยา--อดีตคู่หมายของ
เซยีวเสาเพ่ือหวังประโยชน์ในการสบืความลับ ใครๆ ต่างก็รู้กันว่าฮ่องเต้แคว้นต้าจ่ิน
ต้ังใจจะจับคู่เหยาเนี่ยนเนี่ยนกับท่านอ๋องเซยีว หากมิใชเ่พราะเจ่ียงหรว่นเบียดเข้ามา
แทรก ยามนี้ จ่ินอิงอ๋องเฟยก็คงเป็นเหยาเนี่ยนเนี่ยนมิผิด ทว่าวันนี้ไม่เพียงแต่ธิดาเทพ
จะไม่ได้สมรสกับเซยีวเสา นางกลับถูกเจ่ียงหรว่นจับได้เสยีอย่างน้ัน

เม่ือสถานะถูกเปิดโปง ไม่นานนักเจ่ียงหรว่นก็จะจับได้ว่าเหยาเนี่ยนเนี่ยนตัวจรงิ
น้ันตายไปแล้ว

ตอนนี้ธิดาเทพรบีร้อนจะออกจากสกุลเหยา เดือดร้อนเขาต้องมาห้ามปรามไว้
เหตุเพราะ...สตรอีย่างเหยาเนี่ยนเนี่ยนอยู่ๆ ถ้าหายตัวไป สกุลเหยาไม่มีทางนิ่งนอนใจ
แน่ ต้องสง่คนไปค้นหาจนแทบพลิกแผ่นดิน...ซ ึง่นั่นจะไม่เป็นผลดีต่อพวกเขานัก

หายตัวไปไม่ได้ อยู่ต่อก็ไม่ได้ แล้วทำอย่างไรดี?
หยวนชวนหลับตาครุน่คิดไปมา
สดุท้ายก็ยิ้มออก...
คำคืนนี้ผ่านไปอย่างสงบเงียบ
เช ้าวันถัดมายามเฝ้าประตูจวนตระกูลเหยาพบว่าบนขื่อประตูน้ันมีรา่งของสตรี

นางหนึ่งห้อยอยู่ เขาตกใจจนร้องเสยีงดังลั่นทำเอาคนรับใช้อื่นๆ ในจวนต้องวิ่งมาตาม
เสยีง

พลันทุกคนได้เห็นว่าท่ีข ื่อประตูจวนตระกูลเหยาน้ันมีรา่งสตรถีูกแขวนห้อย
ต่องแต่ง ใต้รา่งมีเก้าอี้ ตัวหนึ่งล้มอยู่ เด็กเฝ้าประตูยังคงหวาดกลัวโวยวายเสยีงลั่น
“ใครกัน...ใคร... เหตุใดจึงมาแขวนคอหน้าประตูบ้านคนอื่นได้?”

บ่าวรับใช้ใจกล้าคนหนึ่งเข้าไปดูใบหน้าศพ พอเห็นชัดเจนก็ร้องออกมาสดุเสยีง
“คุณ...คุณหนู!!”

บ่าวรับใช้คนอื่นๆ ท่ีได้ยินล้วนพากันปากอ้าตาค้าง
เหยาเนีย่นเนีย่น... แขวนคอท่ีขื่อหน้าประตูจวนตระกูลเหยา



ข่าวนี้แพรส่ะพัดไปท่ัวเมืองหลวงอย่างรวดเรว็ คุณหนูสกุลเหยานับเป็นสาวน้อย
ตระกูลดังผู้โดดเด่น ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดจึงคิดไม่ตกมาฆ่าตัวตายเสยีได้...เรือ่งนี้ มีพิรธุ
มากมาย สกุลเหยาจึงเชญิหวู่โจ้ช ือ่ดังท่ีสดุมาชันสตูรศพ แต่ก็ตรวจไม่พบความผิดปกติ
อันใด

เสยีงครำ่ครวญดังไปท่ัวจวนเหยา ผู้ตรวจการเหยาน้ันมีลูกสาวคนนี้ก็ตอนย่าง
เข้าส ูวั่ยกลางคนแล้ว จู่ๆ นางมาฆ่าตัวตายอย่างไร้สาเหตุ ความสะเทือนใจในคร้ังนี้ จึง
มากเกินจะบรรยาย

เหยาเนี่ยนเนี่ยนเป็นคนอ่อนโยนใจกว้าง อยู่ๆ มาฆ่าตัวตายนับว่ามีพิรธุ แต่ไม่
ว่าจะสบือย่างไรก็ไม่พบต้นสายปลายเหตุหรอืรอ่งรอยใดๆ ท้ังส ิ้น

ความตายของเหยาเนี่ยนเนี่ยนทำให้เกิดคลื่นมรสมุลูกโตในเมืองหลวง ทุกคน
ล้วนสงสัยว่าเรือ่งนี้ ต้องมีเงื่อนงำ วันท่ีรา่งของเหยาเนี่ยนเนี่ยนถูกนำลงโลง ก็มีข ่าว
แพรส่ะพัดไปท่ัวเมืองหลวงว่าคุณหนูสกุลเหยาฆ่าตัวตายเพราะนางไปตรวจบัญชนีอก
เมือง บังเอิญได้ล่วงรู้ความลับของไส้ศกึชาวหนานเจียงเข้าจึงถูกบีบค้ันกลั่นแกล้ง

ข่าวลือนี้สร้างความสัน่สะเทือนไม่น้อย ผู้ตรวจการเหยาโกรธเคืองยิ่งนัก
สาบานว่าจะต้องหาคนท่ีกลั่นแกล้งเหยาเนี่ยนเนี่ยนจนถึงแก่ความตายผู้ น้ันมาล้างแค้น
ให้ได้

ผู้ตรวจการเหยาสัง่การเพ่ิมกำลังพล จากน้ันก็ขออนุญาตจากฮ่องเต้ปิดตาย
เมืองหลวงเพ่ือไล่ตรวจหาผู้ ต้องสงสัยไปทีละบ้าน เจตนาจะจับไส้ศกึชาวหนานเจียง
ออกมาให้จงได้ ระยะนี้ ทุกถนนหนทางของเมืองหลวงจึงมีแต่ทหารเดินตรวจตราเต็มไป
หมด

ความตายของเหยาเนี่ยนเนี่ยนยังมีสว่นจุดชนวนให้ผู้ตรวจการเหยาไม่ลงรอย
กับกลุ่มขององค์ชายแปดเซวียนหลีอีกด้วย ขุนนางใหญ่อย่างผู้ตรวจการเหยาใชว่่าจะ
ไม่รู้เบ้ืองลึกเบ้ืองหลังภายในวังหลวง เขารู้ดีว่าเซวียนหลีรับรองราชทูตของแคว้นหนาน
เจียงอยู่ ท้ังยังสนิทสนมกันมาก ทว่ารู้แล้วอย่างไรเล่า คนอย่างเขาไม่เคยคิดจะยื่นมือ
ไปสอดเรือ่งของผู้อื่น

แต่วันนี้ไม่ใชแ่ล้ว!!



การตายของบุตรสาวสดุท่ีรักทำให้เขาใจกล้าบ้าบ่ิน
กล้าแสดงท่าทีเมินเฉยต่อเซวียนหลีกลางท้องพระโรง อีกท้ังยังกล้าให้คนสง่

จดหมายไปยังเซวียนเพ่ยเพ่ือขอสวามิภักด์ิ แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเป็นคร้ังแรกว่า
สกุลเหยายืนอยู่ข้างองค์ชายสบิสาม!

เหตุการณ์กลับกลายเป็นเชน่นี้ ... คนท่ีดีดลูกคิดรางแก้วอยู่เบ้ืองหลังต่างพากัน
ยิ้มไม่หุบ แน่นอนย่อมต้องเป็นสองสามีภรรยาตัวร้าย... เซยีวเสาและเจ่ียงหรว่นนั่นเอง

แม้ว่าการท่ีผู้ตรวจการเหยาเข้ารว่มสวามิภักด์ิต่อเซวียนเพ่ยจะทำให้เซวียนหลี
รู้สกึเสยีหน้า แต่เขาก็ยังไม่เคลื่อนไหวอันใด การท่ีพันธมิตรอย่างหนานเจียงถูกผู้คน
เกลียดชังและมีราชโองการให้ค้นหาไส้ศกึไปท่ัวแคว้นก็ไม่ทำให้เซวียนหลีเดือดร้อนอีก
เชน่กัน ฝ่ายน้ันนิ่งเฉยมาก...ยังคงดำรงตนเป็นเต่าจำศลีท่ีไม่รู้ร้อนรู้หนาว

จวนอ๋องจิ่นอิง
เจ่ียงหรว่นด่ืมน้ำหวานจิบหนึ่งก่อนจะกล่าวกับสามีว่า “เซวียนหลีนี่เฉลียวฉลาด

และเลือดเย็นเสยีจรงิ”
เซยีวเสาท่ีนั่งอยู่ข้างๆ ตอบ “อืม” คำหนึ่ง ก่อนจะก้มหน้าอ่านจดหมายในมือ

“คำว่าพันธมิตรสำหรับเซวียนหลีไม่มีค่าอันใดหรอก เจ้านั่นเป็นคนขี้ระแวงซ้ำยังรู้จัก
เอาตัวรอด เขาย่อมไม่มีทางลงมือใดๆ ในชว่งนี้ ด้วยเกรงว่าตนเองอาจจะถูกโยงมา
เกี่ยวพัน”

เจ่ียงหรว่นยิ้มน้อยๆ “ถ้าเชน่น้ันชว่งนี้ เราก็มีเวลาเล่นสนุก”
เทียนจู๋ได้ยินก็รู้สกึสนใจขึ้นมาทันที “ฮูหยินน้อยมีแผนการอันใดอีกหรอืเจ้า

คะ?”
“ในเม่ือจับตัวนายใหญ่เบ้ืองหลังได้แล้ว จะปล่อยทหารตัวน้อยให้ลอยนวลไปก็

ใชท่ี่” เจ่ียงหรว่นยิ้มอาฆาต “กล้ารังแกคนของข้า ข้าไม่มีทางให้ลอยหน้าเป็นผู้ชนะอยู่
ได้นานนักหรอก”

“ฮูหยินน้อยคิดจะ...” เทียนจู๋มองนางอย่างสงสัย “หรอืว่า... คุณหนูสกุลเหลียว
นั่น...”







แม่โจวสา่ยหน้าไม่เห็นด้วย...เม่ือแรกท่ีคุณหนูตัดสนิใจใช้ความบรสิทุธิ์ ของตน
เพ่ือให้จ่ินเอ้อตกหลุมพรางน้ัน แม่โจวก็รู้สกึว่าไม่เหมาะสมยิ่งนัก ยามนี้ เม่ือบุรษุเริม่
ถอยห่างคนเป็นแม่นมก็ยิ่งว้าวุ่นมากขึ้น

หรอืว่าคุณชายรองจะรู้ตัวแล้ว?
ท้ังสองต่างคนต่างจมอยู่ในความคิดของตน จนกระท่ังมีเสยีงดังมาจากด้านนอก

เป็นเสยีงตะโกนโหวกเหวกโวยวาย แม่โจวผุดลุกขึ้นด้วยความตกใจ “ใครมาทำเสยีง
ดังกันนี่ บ่าวจะออกไปดูสักหน่อย”

“ข้าจะไปดูด้วย” เหลียวเม่ิงลุกขึ้นตาม บ้านพักนี้ถูกปิดเป็นความลับ จ่ินเอ้อจัด
หาให้นางต้ังแต่คร้ังท่ีนางสร้างสถานการณ์ว่าตนเองถูกบุรษุปีนเข้ามาข่มเหงรังแก
ดังน้ันในยามปกติบ้านหลังนี้ จึงไม่มีใครมาเยือน

วันนี้อยู่ๆ ก็ได้ยินเสยีงเอะอะมาจากด้านนอก ความคิดแวบแรกของเหลียวเม่ิง
ก็คือโล่วจูบุกมาหาเรือ่ง นางจึงเตรยีมจะออกไปรับมือ

เพ่ิงจะมาถึงหน้าประตู ก็ได้ยินเสยีงบุรษุผู้หนึ่งร้องเรยีกดังลั่น “เม่ิงเอ๋อ เม่ิงเอ๋อ
ออกมาพบข้าหน่อยเถิด”

เหลียวเม่ิงตกตะลึงจากน้ันก็เดินออกไปกล่าวตอบด้วยน้ำเสยีงโมโห “ใครกันมา
ร้องโหวกเหวกเรยีกช ือ่ข้าชา่งบังอาจนัก!” ในยามนี้ นับว่านางเป็นคนดังของเมืองหลวง
ผู้คนต่างพากันเห็นอกเห็นใจ ขอเพียงนางขมวดค้ิวเสยีหน่อยก็มีคนยอมออกหน้า
ชว่ยเหลือแล้ว

“เม่ิงเอ๋อ ในท่ีสดุข้าก็หาตัวเจ้าพบ” คนตรงหน้าประตูพอเห็นนางเข้าก็เอ่ยปาก
ร้องทักอย่างดีใจเป็นท่ีสดุ

แม่โจวพอเห็นคนท่ีมาโวยวายหน้าประตูก็ถึงกับอึ้งไปอย่างคาดไม่ถึง จากน้ันก็
แสร้งถามเสยีงดัง “เจ้าเป็นใครกัน?”

บุรษุผู้ น้ันเป็นชายวัยกลางคน อายุประมาณสามสบิกว่าปี รปูรา่งผอมดำ ซ้ำยังมี
กลิ่นอายแบบนักเลงโต ดูก็รู้ว่าไม่ใชค่นดี เม่ือได้ยินวาจาของแม่โจว คนผู้ น้ันจึงกล่าว
ตอบ “แม่โจว ท่านนี่ก็ข ี้ลืมเกินไปแล้ว ข้า--เฉิงส ีจ่ากต้ิงซอีย่างไรเล่า ในอดีต...ตอนท่ี



จวนพวกท่านเกิดเรือ่งข้ายังสง่ของขวัญไปให้กำลังใจเลย เม่ิงเอ๋อเองก็มักจะมาขอ
ความชว่ยเหลือจากข้าอยู่เสมอ ทำไมหรอื? เพียงเพราะยามนี้นางเป็นคนดังของ
เมืองหลวงก็ป้ันหน้าไม่รู้จักข้าแล้วหรอื?”

พอคำกล่าวนี้จบลง ผู้คนโขยงใหญ่ท่ีเดินตามมาด้านหลังก็สง่เสยีงอื้ออึงกัน
ทันที ฟังจากน้ำเสยีงชายผู้นี้แล้ว คล้ายว่าจะมีความสัมพันธ์สว่นตัวกับเหลียวเม่ิง เขา
เรยีกขานเหลียวเม่ิงว่าเม่ิงเอ๋ออย่างสนิทสนม ได้ยินมาว่าเหลียวเม่ิงก็มีพ้ืนเพมาจากต้ิง
ซเีชน่กัน

หรอืว่าท้ังสองจะมีลับลมคมในท่ีชาวบ้านไม่รู้?
เหลียวเม่ิงหน้ามืดโดยพลัน นางแทบจะเป็นลมล้มลงไปเลย ยิ่งเห็นผู้คนเดิน

ตามหลังเฉิงส ีม่าแบบมืดฟ้ามัวดินก็ยิ่งตกใจจนวิญญาณแทบกระเจิง
ตอนท่ีอยู่ต้ิงซ.ี..หลังจากบิดามารดานางจากไปแล้ว บรรดาญาติก็วางตัวดุจเสอืหิว

ต่างพากันจ้องสมบัตินางตาเป็นมัน น้าชายอยากจะให้นางรบีแต่งออกไป จะได้กลืน
ทรัพย์สมบัติมากมายของครอบครัวนาง น้าชายจึงไปติดต่อพูดจากับเฉิงส ีเ่อาไว้

เฉิงส ีน้ั่นทรงอำนาจในต้ิงซยีิ่งนัก เขามีนิสัยชอบรังแกบุรษุเพ่ือครอบครองสตรท่ีี
ตนหมายตา เม่ือเขาต้องใจในความงามของเหลียวเม่ิง น้าชายจึงตกลงจะยกเหลียวเม่ิง
ให้แต่งกับเฉิงส ี่

เหลียวเม่ิงน้ันไม่ได้ชอบพอเฉิงส ีแ่ม้แต่น้อย แต่เม่ืออยู่ในจวนท่ีมีน้าชายเป็น
ใหญ่ก็จำต้องยอมก้มหัวให้ ตอนแรกก็ได้แต่เสแสร้งแกล้งน้อมรับคำสัง่ของน้าชาย
เอาใจเฉิงส ี ่ทำให้เฉิงส ีกั่บน้าชายวางใจ

ต่อมา... ภายใต้ความชว่ยเหลือของคนปรศินา นางจึงหนีออกมาได้ คิดไม่ถึงว่า
เฉิงส ีจ่ะมาปรากฏตัวในวันนี้ การมาของเขาประดุจน้ำเย็นราดรดบนหัวของเหลียวเม่ิง
ทำเอานางหนาวสัน่ไปท้ังตัว

เฉิงส ีเ่ริม่สาธยายต่อหน้าฝูงชนอันคึกคัก เล่าว่าเหลียวเม่ิงเคยรับรักเขา
โอนอ่อนต่อเขาเพียงใด ความรักของท้ังสองได้รับความยินยอมจากผู้อาวุโสของสกุล
เหลียวและท้ังคู่กำลังจะแต่งงานกัน คาดไม่ถึงว่าก่อนแต่งเพียงไม่กี่วันเหลียวเม่ิงก็หนี



ออกมา เขาส ู้อุตสา่ห์ฝ่าภูเขาแหวกสายน้ำตามหานาง พอตามมาถึงเมืองหลวงก็ได้ยิน
เรือ่งราวของเหลียวเม่ิงกับจ่ินเอ้อแพรส่ะพัดไปท่ัว ท้ังปวดใจท้ังโมโหจึงได้บุกมายังบ้าน
หลังนี้ เพ่ือขอคำตอบ

เฉิงส ีนั่บว่าเป็นบุรษุท่ีวาจายิ่งกว่ารา่ยมนตร์ เขาถือกำเนิดกลางท้องตลาด ปาก
ลิ้นจึงไหลลื่น พูดจาแต่ละคำน้ำลายแตกฟองกระจายไปท่ัว ไม่พูดเปล่ายังแสร้งวางท่าว่า
รักใครน่างลึกซ ึ้งอีกต่างหาก ถึงกับดึงเอาความเช ือ่ถือของคนสว่นใหญ่ไปได้ ตอนนี้
สายตาของผู้คนจึงแปรเปลี่ยนไป

เหลียวเม่ิงโมโหจนควันแทบออกหู เพราะนางเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่ จึง
แสดงออกว่าเดือดร้อนหรอืเอ่ยปากโต้เถียงกับเฉิงส ีไ่ม่ได้

แม่โจวจึงออกหน้าแทน เดินตรงเข้าไปต่อว่าเฉิงส ีอ่ย่างรนุแรง “เฉิงส ี ่เจ้าอย่ามา
พูดจาเหลวไหลเชน่นี้ คุณหนูของข้ามิได้ตกลงว่าจะแต่งกับเจ้าเสยีหน่อย พวกเจ้าคิด
กันไปเองท้ังน้ัน ไม่รู้จักตักน้ำใสก่ะโหลกชะโงกดูเงาตัวเองเสยีบ้าง คุณหนูของข้าน่ะ
หรอืจะมาเกลือกกล้ัวกับคนอย่างเจ้า!”

แม่โจวหวังจะชว่ยระบายความโกรธแค้นแทนเหลียวเม่ิง แต่กลับพูดจาไม่
เหมาะสม การเอ่ยปากว่าเฉิงส ีไ่ม่คู่ควรกับเหลียวเม่ิงยิ่งตอกย้ำคำพูดของเฉิงส ีม่ากยิ่ง
ข ึ้น ในยามนี้ผู้คนจึงมองว่าเหลียวเม่ิงเป็นสตรท่ีีเหยียดหยามผู้ ท่ีตำต้อยกว่า

เหลียวเม่ิงเริม่สัมผัสได้ถึงสายตาท่ีเปลี่ยนไป แต่แม่โจวยังไม่รู้ตัว
เหลียวเม่ิงเหนื่อยหน่ายกับความเบาปัญญาของแม่โจวจึงก้าวขึ้นหน้าจัดการเรือ่ง

ท้ังหมดด้วยตนเอง “เฉิงส ี ่ เจ้าทำเกินไปแล้ว เราสองคนไม่เคยมีความบาดหมางใดๆ
ต่อกัน ไฉนเจ้าถึงต้องมาป้ายสคีวามบรสิทุธิ์ ของข้าด้วย?”

เฉิงส ีก่ล่าวอย่างไม่เดือดร้อน “เม่ิงเอ๋อ ไม่ว่าเจ้าจะปฏิบัติต่อข้าอย่างไร ในใจข้า
ก็มีเพียงเจ้าผู้ เดียว เจ้าลืมอดีตท่ีแสนหวานระหว่างเราไปได้อย่างไรกัน ในวันท่ีเจ้า
ลำบากท่ีสดุข้าก็ยืนหยัดเคียงข้างรว่มกันกับเจ้า เจ้าลืมเรือ่งราวเหล่าน้ันไปแล้วหรอื?”

ทำสงครามน้ำลายกับคนอย่างเฉิงส ีย่่อมมิได้ประโยชน์ใดๆ มีแต่จะเจ็บตัวเท่าน้ัน
เหลียวเม่ิงได้แต่ยืนกรานปฏิเสธเสยีงแข็งว่าไม่มีความสัมพันธ์อันใดกับชายผู้นี้ นาง



ตอกกลับด้วยสหีน้าเย็นชา “หยุดพูดเหลวไหลนะ เจ้ากับข้าเป็นเพียงคนบ้านเดียวกัน
ไม่เคยมีเรือ่งดังท่ีเจ้ากล่าวอ้างแม้แต่น้อย”

“เม่ิงเอ๋อ” เฉิงส ีท่่าทางเหมือนถูกคำพูดของคุณหนูผู้สงูสง่ทำร้ายจิตใจแสนสาหัส
สองตาแดงกำ ยามเอ่ยวาจาเสยีงสัน่สะท้านสะเทือนใจผู้ ฟังนัก “เจ้ากล่าวตัดไมตรเีชน่
นี้ ข้าปวดใจเหลือเกิน เจ้ามอบกายให้ข้าแต่กลับบอกว่าเราเป็นแค่คนบ้านเดียวกันได้
อย่างไร จิตใจเจ้าชา่งโหดร้ายนัก หรอืว่าท่ีวันนี้ เจ้าเปลี่ยนไปเป็นเพราะคุณชายรองสกุล
หวง เจ้าเคยคิดบ้างหรอืไม่ หากคุณชายรองสกุลหวงได้ทราบว่ารา่งกายเจ้าไม่บรสิทุธิ์
เสยีแล้ว ต่อไปเขาจะปฏิบัติต่อเจ้าอย่างไร?”

พอพูดประโยคนี้จบบรเิวณโดยรอบก็บังเกิดเสยีงดังอื้ออึงยิ่งกว่าเดิม เหลียวเม่ิง
ท่ีก่อนหน้าผู้คนเข้าใจว่าเป็นคุณหนูท่ีบรสิทุธิ์ ผุดผ่อง ความจรงิแล้วไม่ใชร่นึี่? ไอ้หยา...
คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจจรงิๆ

ฝ่ายแม่โจวโมโหจนหน้าแดงกำ เหลียวเม่ิงมองเฉิงส ีด้่วยสองตาเบิกโตราวกับ
เห็นผี เรือ่งมาถึงข้ันนี้แล้วนางไม่อาจถอยได้ หากถอยเพียงนิดเดียวก็เท่ากับยอมแพ้
นางเดิมพันทุกอย่างลงไปกับหมากกระดานนี้ ย่อมแพ้ไม่ได้อยู่แล้ว!

เหลียวเม่ิงกัดฟันกล่าวกับเฉิงส ีเ่สยีงเครยีด “เฉิงส ี ่ เจ้ากล้าทำช ือ่เสยีงข้า
แปดเป้ือนก็ต้องมีหลักฐานมายืนยัน มิฉะน้ันข้าจะฟ้องร้องต่อศาลขอให้ท่านเจ้าเมือง
ลงโทษเจ้า”

เฉิงส ีไ่ด้ยินก็เผยรอยยิ้มประหลาดออกมาทันใดคล้ายว่ารอคอยคำพูดนี้อยู่แล้ว
เหลียวเม่ิงขนลุกโดยพลัน จากน้ันก็สา่ยหน้า
ไม่…ไม่หรอก เฉิงส ีผู่้นี้น่ะหรอืจะมีความสามารถช ี้นกเป็นไม้
ใจเย็นๆ อย่าตกใจไป...
คาดไม่ถึงว่าเฉิงส ีจ่ะพูดเสยีงดังขึ้นทันควัน “เม่ิงเอ๋อ ตอนแรกข้าก็ไม่อยากพูด

เรือ่งเหล่านี้ เลย แต่บัดนี้ เจ้าเห็นข้าเป็นด่ังคู่แค้น ไม่ว่าจะเป็นบุรษุใดก็มิอาจทนให้สตรี
มาเหยียดหยามได้ เม่ิงเอ๋อ... ในเม่ือเจ้าไร้น้ำใจก็อย่าหาว่าข้าใจดำ” พูดจบเขาก็ล้วงเอา
ผ้ารองเตียงสขีาวสะอาดออกมาจากในอกเส ื้อ บนผ้ามีคราบสคีล้ำท่ียังมองออกว่าเคย



เป็นคราบโลหิตมาก่อน
หญิงอ่อนวัยหลายคนท่ียืนปะปนอยู่ในฝูงชนเห็นแล้วก็ต้องเบือนหน้าหนี

เฉิงส ีก่ล่าวเสยีงดัง “นี่คือผ้ารองเตียงในคืนท่ีเจ้ากับข้าเข้าหอกัน”
หลังประโยคนี้จบลง แม่โจวก็หมดสติทันที
เหลียวเม่ิงพยายามระงับความโกรธท่ีพลุ่งพล่านในใจ ใครจะคาดว่าเขาจะกระทำ

การไร้ยางอายต่อหน้าฝูงชนเชน่นี้ได้ แต่คิดอีกทีเฉิงส ีก่็เป็นนักเลงหัวไม้ เขาย่อมทำได้
อย่างเป็นธรรมชาติท่ีสดุ

เฉิงส ีค่ลี่ผ้าผืนน้ันออกให้ทุกคนได้เห็นอย่างชัดเจนมากขึ้น.. มีลวดลายบุปผาปัก
ไว้ท่ีมุมซ้ายล่างมีอักษรว่า ‘เม่ิง’ ปรากฏอยู่ “เม่ิงเอ๋อ ผ้าผืนนี้ เป็นผ้าท่ีเจ้ามอบให้ข้าใน
คืนเข้าหอ เป็นผ้าท่ีข้าพกติดตัวไว้เสมอเพ่ือระลึกถึงความผูกพันของสองเรา”

เฉิงส ีแ่สดงละครเป็นชายผู้ บูชาความรักอย่างลึกซ ึ้งแต่กลับถูกหญิงมากช ู้หลายใจ
ทรยศเข้าให้ เขาแสดงได้อย่างไร้ท่ีติ พอกล่าวคำนี้ออกมาเหลียวเม่ิงก็ราวกับถูกสายฟ้า
ฟาด

คืนน้ัน... คืนท่ีพัลวันกับจ่ินเอ้อ นางจุดธูปท่ีบุคคลลึกลับมอบให้แล้วนำมาวาง
รว่มกับแจกันดอกกล้วยไม้ทำให้จ่ินเอ้อสลบไป นางจ่ายค่าความหวังในอนาคตด้วย
ความบรสิทุธิ์ ผุดผ่องของตนเพ่ือมัดชายในดวงใจเอาไว้

หลังผ่านพ้นคืนน้ัน ผ้ารองเตียงผืนน้ันก็หายไป นางคาดว่าเพราะมีคราบเลือด
ติดอยู่จึงถูกจ่ินเอ้อเอาไปด้วย แต่ไม่ได้ถามเอาความกับเขา แล้วทำไม...มันถึงมาอยู่ใน
มือของเฉิงส ีไ่ด้เล่า!

สมองเหลียวเม่ิงบังเกิดความคิดอันบ้าคลั่งข ึ้นมา
ความคิดน้ัน…ชา่งน่ากลัว
หรอืว่าคนท่ีมีความสัมพันธ์กับนางคืนน้ันก็คือ...
เสยีงเฉิงส ียั่งดังต่อเนื่อง “เม่ิงเอ๋อ เจ้าอยู่กับข้า ข้ารู้ทุกเรือ่งของเจ้า ข้ายังรู้ว่า

เจ้ามีไฝสแีดงขนาดเล็กท่ีแผ่นหลัง เม่ิงเอ๋อ เจ้าจะถามหาหลักฐานอันใดจากข้าอีก”



บัดนี้ เรือ่งไฝแดงท่ีหลังก็ยืนยันการคาดเดาอันน่ากลัวของนางแล้ว
คืนน้ัน... คนท่ีอีนุงตุงนังอยู่กับนางท้ังคืนมิใชจ่ิ่นเอ้อ
แต่เป็นเฉิงส ี!่!
เป็นเฉิงส ีท่ี่กลายมาเป็นสามีชัว่ข้ามคืนของนาง เอาผ้ารองเตียงของนางไป

รู้เรือ่งไฝแดงท่ีแผ่นหลัง...
เฉิงส ีเ่ข้ามาได้อย่างไร? แล้วเหตุใดคืนน้ันจ่ินเอ้อถึงไม่หลงกล? เหลียวเม่ิงคิด

ส ิง่ใดไม่ออกอีกต่อไป เส ี้ยวจังหวะน้ันนางสญูเสยีแรงกายท้ังหมด ตัวอ่อนยวบทรดุลง
กับพ้ืน

เดิมพันท้ังหมดท่ีทุ่มลงไปสญูสลายหายในพรบิตา นางส ู้อุตสา่ห์เดินทางไกลเป็น
พันลี้จากต้ิงซมีายังเมืองหลวง ขายความบรสิทุธิ์ ของตนเอง คาดไม่ถึงว่าส ิง่ท่ีหญิงสาว
ทุกคนหวงแหนกลับถูกเฉิงส ีฉ่กฉวยไปได้ ทุกส ิง่ทุกอย่างราวกับย้อนไปยังจุดเริม่ต้น...
ท่ีไม่เหมือนเดิม

นางจบส ิ้นแล้ว...
“เชน่นี้แล้วเม่ิงเอ๋อกลับไปกับข้าเถิดนะ” เฉิงส ีเ่ปลี่ยนท่าทีเป็นรักใครล่ึกซ ึ้งอีก

คร้ัง “ข้าไม่สนใจเรือ่งอื่นใดท้ังน้ัน แม้ว่าวันนี้ เจ้าจะหลงรักคุณชายรองสกุลหวง แต่ขอ
เพียงเจ้ากลับไปกับข้า เราก็ยังใช้ชวีิตรว่มกันต่อไปได้ อย่างนี้ ยังไม่ดีอีกหรอื หากเจ้ายัง
ด้ือดึงจะหลอกลวงผู้คนต่อไป เกิดคุณชายรองรู้ความจรงิเข้าจะไม่โกรธแย่หรอื ไม่มี
บุรษุใดจะทนได้หากภรรยาของตนเองเป็นหญิงไม่บรสิทุธิ์  เม่ิงเอ๋อ เจ้ายังจะมัวงมงาย
อยู่กับเขาอีกทำไมกัน?”

“ใช…่ จงกลับไปเสยี!” เสยีงบุรษุผู้หนึ่งดังข ึ้นมาจากด้านหลังฝูงชน
เหลียวเม่ิงมองไปตามเสยีงเห็นจ่ินเอ้อยืนอยู่ไม่ไกล ใบหน้าของเขาท่ีปกติมักจะ

เป้ือนยิ้มละไมอยู่เสมอกลับไม่มีรอยยิ้มด่ังเชน่วันวาน มีเพียงสายตาดุดันหยามเหยียด
อย่างท่ีนางไม่เคยคุ้น

“ทำไม...” นางถามเสยีงแผ่วดังคนหมดแรง
จ่ินเอ้อไม่ได้มองนางแม้แต่น้อย องครักษ์หนุ่มเดินไปท่ีข้างกายเฉิงส ีแ่ล้วล้วง



ของส ิง่หนึ่งออกจากแขนเส ื้อสง่ให้อีกฝ่าย ชาวบ้านท่ีอยู่ใกล้หน่อยได้เห็นชัดเจนว่ามัน
เป็นหนังสอืสัญญาหม้ันหมายฉบับหนึ่ง

จ่ินเอ้อหันกลับมามองรา่งเหลียวเม่ิงท่ีนั่งพับอยู่กับพ้ืน “ในเม่ือเจ้ามีหนังสอืหม้ัน
หมายอยู่กับเฉิงส ีก่่อนหน้าจะเจอข้า แล้วเหตุใดจึงยังมาหลอกลวงกันอีก หนำซ้ำเจ้า
ยัง...” เขาไม่ได้พูดต่อให้จบ แต่ความหมายในคำพูดท่ีเว้นไว้น้ันย่อมรู้โดยท่ัวกัน หญิง
สาวท่ีมีความสัมพันธ์ทางกายกับชายคนหนึ่งแล้ว ยังจะมีหน้ามาล่อลวงบุรษุอื่นได้อีก
หรอื

กลุ่มคนท่ีเคยยืนอยู่ฝั ่งเหลียวเม่ิงจ้องมองนางด้วยสายตาท่ีแตกต่างจาก
ก่อนหน้าอย่างส ิ้นเชงิ...จากคุณหนูผู้อ่อนแอบอบบางถูกสาวใช้ป่าเถื่อนกลั่นแกล้ง
กลับกลายเป็นสตรผีู้ไร้ยางอายและมากรักหลายใจ

เชน่นี้สาวใช้ของจ่ินอิงอ๋องเฟยท่ีเคยเป็นคู่รักของจ่ินเอ้อก็คงจะถูกนางใสร้่าย
ด้วยกระมัง คนเรานี่ดูแค่หน้าตาไม่ได้จรงิๆ

หลังจากจ่ินเอ้อมอบหนังสอืหม้ันหมายคืนให้กับเฉิงส ีแ่ล้วก็หมุนตัวจะจากไปแต่
เหลียวเม่ิงไม่ยอม รบีลนลานคลานเข้ามากอดขาเขาไว้แน่น หลายวันมานี้นางวางแผน
เล่นตลกกับเขาก็จรงิ ทว่าลึกๆ แล้วนางเองก็มีใจให้เขาไม่น้อย “ทำไมท่านต้องทำ
รนุแรงกับข้าเชน่นี้ ด้วย?”

หรอืว่าเขาไม่รักนางเลยสักนิด...
วันคืนท่ีผ่านมาเป็นเพียงแค่ละครฉากหนึ่งเท่าน้ันหรอื?
นางไม่เช ือ่!
จ่ินเอ้อได้ยินคำถามนี้ก็หลุบตาลงจ้องมองหญิงสาวแวบหนึ่ง สายตาน้ันเย็นชา

จนเหลียวเม่ิงรู้สกึเย็นวาบไปท้ังตัว จากน้ันจ่ินเอ้อก็โน้มกายลงมากระซบิข้างหูว่า
“เพราะเจ้าบังอาจรังแกคน-รัก-ของ-ข้า”

คนรักของเขา? เหลียวเม่ิงตกใจจนตัวชา จากน้ันก็เข้าใจโดยพลัน ‘คนรัก’…เขา
หมายถึงโล่วจูนั่นเอง

เขาทำทุกอย่างเพ่ือนังสาวใช้นั่น!



จัดการนางอย่างโหดร้าย ท้ังหมดนี้ เพียงเพ่ือจะแก้แค้นให้โล่วจูเท่าน้ันเองหรอื?
น้ำเสยีงชายหนุ่มมิได้อ่อนโยนดังเชน่เคย แต่แฝงด้วยความเห้ียมเกรยีมเกินจะ

กล่าว ท้ังคุกคามและบีบค้ันจนเหลียวเม่ิงรู้สกึหวาดกลัว “คนเลวกระทำการชัว่ร้ายย่อม
ไม่แปลก เพียงแต่คนเลวอย่างเจ้าเลือกลงมือผิดคน ใครท่ีบังอาจทำร้ายคนรักของข้า
ข้าไม่ปล่อยมันไว้แน่!”

เหลียวเม่ิงหลับตาลงอย่างอ่อนล้า นางถือกำเนิดจากตระกูลมีช ือ่ แม้ครอบครัว
จะตกตำแต่ก็ยังนับว่าเป็นคุณหนูสกุลสงู ทว่าตอนนี้ จ่ินเอ้อกลับมองนางตำต้อยเสยียิ่ง
กว่าสาวใช้คนหนึ่ง “ท่าน...เคยหวั่นไหวกับข้าบ้างหรอืไม่?” เหลียวเม่ิงกัดฟันถาม
ประโยคนี้ออกมาอย่างยากลำบาก

“ไม่เคย”
ตอบคำถามอย่างไร้เยื่อใยแล้วองครักษ์หนุ่มก็ก้าวจากไป...ไม่เหลียวแล
เฉิงส ีห่น้าระรืน่กว่าทุกคน เขาก้าวเข้าไปประคองหญิงสาวขึ้นมาแนบอก “เม่ิง

เอ๋อ ไม่เป็นไร ข้าไม่ท้ิงเจ้าเหมือนเขาแน่ ไป… กลับบ้านเรากันเถิด”
เหลียวเม่ิงด้ินตะกายอากาศอยู่สองทีแต่สลัดไม่หลุด แม่โจวเองก็ยังไม่ฟ้ืนขึ้นมา

คนรอบๆ มองนางด้วยสายตาราวกับมองโจรชัว่ ไม่มีใครยื่นมือเข้ามาชว่ยเหลือแม้แต่
คนเดียว

เฉิงส ีพ่าตัวเหลียวเม่ิงไปโดยไม่เปลืองแรงสักนิด เขาลากตัวนางกลับเข้าไปใน
บ้าน พอเข้าด้านในเฉิงส ีก่็หน้าเปลี่ยนส ี ไม่พูดไม่จาลงมือตบหน้าเหลียวเม่ิงหลายฉาด
พลางสบถลั่น “นังสารเลว!”

เหลียวเม่ิงกุมหน้าอย่างสับสน นางส ิ้นหวังยิ่งนัก...ตัวเองต้องเสยีความบรสิทุธิ์
ให้กับเฉิงส ี ่แล้วคงต้องเสยีสมบัติของครอบครัวให้ชายชัว่ผู้นี้ ด้วยเป็นแน่ ชาตินี้ชวีิตท่ี
ฝันหวานไว้แต่เดิมของนางจบส ิ้นแล้ว... เฉิงส ีแ่ค้นนางอย่างท่ีสดุเพราะนางท้ิงเขาแล้ว
หนีมาเพ่ือวางแผนแย่งชงิจ่ินเอ้อจากสตรอีื่น เขาจะต้องปฏิบัติต่อนางอย่างร้ายกาจทบ
ต้นทบดอกแน่นอน

อย่างท่ีเหลียวเม่ิงคิดไว้ไม่ผิด หลังจากเฉิงส ีต่บนางอย่างแรงไปฉาดใหญ่เขาก็







เหลียนเช ีย่วตบมือรู้สกึสะใจเหลือเกิน กล่าวพลางหัวเราะ “คนเลวย่อมได้รับ
ผลร้ายตอบกลับ ชชิะ...ไร้ยางอายเชน่นี้ ยังจะกล้าเสนอหน้ามาบอกว่าตนเป็นคุณหนู
สกุลใหญ่อีก เป็นคุณหนูตระกูลใหญ่ไยกล้าใช้วิธีการตำช้า ในท่ีสดุวันนี้ก็ฉีกหน้ากาก
จอมปลอมของนางได้เสยีที สาแก่ใจข้ายิ่งนัก!”

เจ่ียงหรว่นมองโล่วจูท่ียืนเหม่อลอยอยู่ข้างๆ เรือ่งมาถึงข้ันนี้แล้วนางไม่มี
เหตุผลจะปิดบังโล่วจูอีกต่อไป เจ่ียงหรว่นจึงเล่าต้นสายปลายเหตุของเรือ่งท้ังหมดให้
อีกฝ่ายฟัง เม่ือเล่าจบจึงเอ่ยถาม “โล่วจู เรือ่งนี้ เจ้าคิดเห็นอย่างไร?”

โล่วจูชะงักไปนาน เหลียนเช ีย่วท่ีอยู่ด้านข้างก็มองมาด้วยเชน่กัน บัดนี้ความ
จรงิกระจ่างแล้ว ท้ังหมดเป็นเพียงละครท่ีต้องแสดงเพ่ือตบตาชาวหนานเจียง เชน่นี้ โล่ว
จูก็ไม่มีเหตุผลจะโกรธเกลียดจ่ินเอ้ออีกต่อไป

“บ่าว บ่าวก็ไม่รู้...” โล่วจูตอบเสยีงเบา
เจ่ียงหรว่นทอดถอนใจ หญิงสาวท่ีถูกทรยศรักมักจำฝังใจ นางเข้าใจดี เรือ่ง

ของโล่วจูคร้ังนี้อาจต้องให้เวลาเป็นตัวชว่ย ขณะกำลังครุน่คิดอยู่ก็เห็นเย่เฟิงรบีรดุตรง
มาหา “ฮูหยินน้อย”

เจ่ียงหรว่นถาม “เกิดเรือ่งใดขึ้น?”
“เราเจอเบาะแสของเหยาเนี่ยนเนี่ยนตัวปลอมแล้ว” เย่เฟิงรบีตอบ
“นางอยู่ท่ีใด?” เจ่ียงหรว่นขมวดค้ิวถาม
“องครักษ์จ่ินอีเว่ยท่ีเฝ้าอยู่แถบชานเมืองประจิม เห็นว่ามีคนแปลกหน้า

ป้วนเป้ียนอยู่แถวบ้านเชา่หลังหนึ่ง เขาสงสัยจึงลอบเข้าไปตรวจสอบดู แต่ไม่พบส ิง่ใด
นอกจากเส ื้อผ้าของสตรท่ีีมีกลิ่นกล้วยไม้ติดอยู่ ข้าให้คนนำเส ื้อผ้าเหล่าน้ันไปถามกับ
สาวใช้ตระกูลเหยา ปรากฏเป็นเส ื้อผ้าชดุเก่าท่ีเหยาเนี่ยนเนี่ยนเคยใช้” เย่เฟิงตอบ

“นางไหวตัวเรว็ราวกับกระรอกป่า” เจ่ียงหรว่นพยักหน้า “นางสามารถหลบหนี
ออกไปได้แม้ว่าจะมีทหารคอยตรวจตราเข้มงวด ชัดเจนว่าคนท่ีชว่ยเหลือนางต้องคุ้น
เคยกับบ้านเมืองเรายิ่งนัก ไม่แน่ว่า... อาจจะมีไส้ศกึบางกลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในเมืองหลวง
ของเรามานานหลายปีชว่ยนางหลบหนีออกไป”



เย่เฟิงเอ่ยปากอย่างนับถือ “ฮูหยินน้อยพูดมามิผิด สายสบืของเราแจ้งว่าเขาเพ่ิง
เดินสวนกับสตรผีู้หนึ่งแถบชานเมืองประจิม สตรผีู้ น้ันคุ้นหน้าคุ้นตาเขามาก ทว่าชว่ง
น้ันกำลังเรง่รดุเดินทางจึงมิได้ใสใ่จนัก พอมาย้อนคิดดูอีกคร้ังสายสบืของเราจึงนึก
ออกว่าสตรผีู้ น้ันมีใบหน้าคล้ายกับคนผู้หนึ่งมากเลยทีเดียว”

“ใครกัน?”
“ฮูหยินรองของจวนเจ่ียง... ยี่ซวง” เย่เฟิงกล่าว
ยี่ซวง... เม่ือได้ยินช ือ่นี้หลุดออกจากปากเย่เฟิง เจ่ียงหรว่นก็ถึงกับชะงักไปชัว่

ครู ่ ในใจปรากฏภาพแม่รอง--เมียบ่าวของบิดาท่ียามอยู่ในจวนมักวางตัวราวกับ
อากาศธาตุ

ยี่ซวงมิใชค่นสำคัญในจวนราชคร ู ทว่านางยืนหยัดอย่างม่ันคงอยู่ในตำแหน่ง
ของฮูหยินรองได้โดยไม่สะทกสะท้าน

นับต้ังแต่ท่ีเจ่ียงหรว่นและพ่ีชายถูกขับออกจากบ้าน...นางก็ยังอยู่
ตอนท่ีจ้าวเหมยส ิ้นใจไป...นางก็ยังอยู่
บัดนี้… กล่าวได้ว่าจวนเจ่ียงล่มสลายเสยีแล้ว ทว่า…นางก็ยังดำรงอยู่ได้อย่าง

ปลอดภัย
เจ่ียงหรว่นเคยสงสัยมานานว่าแม่รองยี่ซวงไปอาศัยอยู่ท่ีใดหลังจากท่ีจวนเจ่ียง

ถูกยึดแล้ว
ไม่มีใครได้เห็นฮูหยินรองผู้นี้อีก ราวกับว่าไม่เคยมีนางอยู่บนโลกนี้

ทว่าวันนี้นางกลับปรากฏกาย!
ในเม่ือเย่เฟิงพูดถึงชานเมืองทิศประจิม ก็หมายความว่าเขาสงสัยในความ

สัมพันธ์ของยี่ซวงกับชาวหนานเจียง
ประกายตาของเจ่ียงหรว่นวูบไหว ส ิง่ท่ีนางเคยสงสัยในอดีตใชจ่ะไร้เหตุผลเสยีที

เดียว ยี่ซวงน้ันเป็นใครกันแน่? นางเลือกซอ่นตัวราวกับเต่าจำศลีอยู่ในจวนเจ่ียงนาน
ถึงเพียงนี้ .. มีเป้าหมายใดกัน? อีกท้ังตอนท่ีนางปรากฏตัวก็--



อ๊ะ… ช้าก่อน...
เจ่ียงหรว่นใจเต้นระทึก ความคิดหนึ่งผุดขึ้นมากะทันหัน
“สัง่คนให้คอยจับตาพ้ืนท่ีชานเมืองฝั่งประจิมต่อไปให้ดี อย่างไรเสยีเหยา

เนี่ยนเนี่ยนตัวปลอมก็ไปได้ไม่ไกลแน่ อีกอย่าง... ข้าคิดว่าหากคนท่ีชว่ยเหลือเหยา
เนี่ยนเนี่ยนตัวปลอมคือยี่ซวงท่ีทำตัวเป็นเต่าจำศลีมาเนิ่นนาน แสดงว่าคราวนี้คงไม่ใช ่
เรือ่งเล็กๆ แน่” ยี่ซวงซอ่นตัวอยู่ในจวนตระกูลเจ่ียงมานานหลายปี หากนางคือไส้ศกึ
ก็นับว่าเป็นไส้ศกึตัวเอ้เลยทีเดียว ยามนี้อยู่ๆ นางก็ออกมาเคลื่อนไหวคงจะเตรยีม
พร้อมดำเนินการบางอย่างแน่แล้ว

“แต่ว่า...” เทียนจู๋สงสัย “แผนการทุกอย่างถูกเปิดเผยแล้วมิใชห่รอืเจ้าคะ?”
เหยาเนี่ยนเนี่ยนตัวปลอมถูกเปิดโปงสถานะ เรือ่งของโล่วจูกับจ่ินเอ้อก็ได้รับคำอธิบาย
เจ่ียงหรว่นกับเซยีวเสาก็มิได้ทะเลาะเบาะแว้งกัน การตามล่าของทางการก็บีบค้ันไส้ศกึ
ชาวหนานเจียงจนหนีตายกันหัวซกุหัวซนุ พวกมันจะยังลงมืออย่างไรได้อีก

“การประจันหน้ากับพวกเราไม่ใชเ่ป้าหมายของพวกมัน” เจ่ียงหรว่นเผยให้เห็น
สหีน้าหนักใจซ ึง่เห็นได้ยากนัก “หรอืก็คือไม่ใชเ่ป้าหมายของ ‘นาง’… ชาวหนานเจียง
พวกนี้ทำงานแยกเป็นสองสาย แม้ข้าจะไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด แต่สายหนึ่งน้ันมุ่งตรงมา
ปองร้ายข้า สว่นอีกสาย...” นางนิ่งเงียบไปก่อนจะกล่าวออกมา “มุ่งตรงสง่เสรมิเซวียน
หลีให้ข ึ้นเป็นฮ่องเต้... บัดนี้ เหยาเนี่ยนเนี่ยนตัวปลอมท่ีมุ่งปองร้ายข้าน้ันพลาดพล้ัง
แล้ว สว่นไส้ศกึหนานเจียงท่ียังไม่ถูกเปิดโปงคือกลุ่มท่ีสนับสนุนเซวียนหลี และส ิง่ท่ี
คนกลุ่มน้ันต้องทำก็แค่รอโอกาส ตอนนี้ ... โอกาสได้มาถึงแล้ว”

“โอกาส?” เทียนจู๋ยังคงไม่เข้าใจ
เย่เฟิงเหมือนจะเข้าใจมากกว่า หน้าเขาเปลี่ยนสไีปหลายสว่น
“เย่เฟิง ชว่งนี้ในราชสำนักมีความเคลื่อนไหวใดบ้าง เจ้าจงเล่ามาให้หมด!” เจ่ียง

หรว่นเอ่ยถามเสยีงขรมึจรงิจัง
เย่เฟิงพยักหน้า... จากน้ันก็เริม่เล่า
ค่ำคืนน้ัน



ปกติยามท่ีเซยีวเสากลับถึงจวน เจ่ียงหรว่นมักจะนอนไปนานแล้ว ทว่าวันนี้ไฟ
ในเรอืนกลับยังสว่างไสว เซยีวเสาเดินมาหยุดอยู่ท่ีข้างเตียง มองหญิงสาวท่ีนอนอ่าน
หนังสอือย่างตำหนิ “มืดคำเชน่นี้ เหตุใดจึงยังไม่พักผ่อนอีกเล่า?”

“รอท่าน ข้ามีเรือ่งจะคุยด้วย” เจ่ียงหรว่นเงยหน้าขึ้น
เซยีวเสาตกตะลึง... สหีน้าเจ่ียงหรว่นยามนี้แสดงอาการเหนื่อยล้าออกมาให้เห็น

อยู่หลายสว่น สหีน้าเชน่นี้ของนางเขาแทบไม่เคยเห็นมาก่อน เซยีวเสารบีนั่งลงข้าง
กายหญิงสาว “เกิดเรือ่งใดขึ้น?”

เจ่ียงหรว่นเล่าเรือ่งท่ีเย่เฟิงบอกนางให้เซยีวเสาฟัง หลังจากเซยีวเสาฟังจบก็
ขมวดค้ิวครุน่คิดอยู่ครูห่นึ่งจึงกล่าว “ข้ารู้แล้ว”

“ท่ีข้าจะพูดไม่ใชเ่รือ่งนี้ ” เจ่ียงหรว่นจับแขนอีกฝ่ายแน่น “อาเสา เรือ่งนี้อาจจะ
ฟังแปลกประหลาดและเหลือเช ือ่ แต่ข้ารู้สกึสังหรณ์ใจ... ข้าสงสัยว่าฮูหยินรองยี่ซวง
ตระกูลเจ่ียงก็คือ ‘องค์หญิงฉีม่าน’ อดีตองค์หญิงแห่งหนานเจียงท่ีท่านตามหาอยู่” ได้
กล่าวประโยคนี้ออกมาแล้วเจ่ียงหรว่นก็รู้สกึโล่งใจขึ้นมาก นางไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด
ตนเองถึงบังเกิดความคิดนี้ข ึ้นมา

นับต้ังแต่ย้อนกลับมาเกิดใหม่อีกครา ยี่ซวงก็เป็นอีกคนหนึ่งท่ีเจ่ียงหรว่นมักจะ
ปวดศรีษะและแสบร้อนกลางหว่างค้ิวทุกคร้ังท่ีได้พูดจาด้วย และมักจะมีภาพรางเลือน
แทรกเข้ามาในห้วงความคิด มันอาจเป็นส ิง่ท่ี ‘ตาท่ีสาม’ ต้องการเตือนนาง คร้ันเย่เฟิ
งบอกว่ายี่ซวงอาจจะเกี่ยวข้องกับไส้ศกึชาวหนานเจียง คำกล่าวนี้ เปรยีบเสมือนกุญแจ
ท่ีไขเปิดกล่องความสงสัยในใจของเจ่ียงหรว่น นางได้ยินแล้วถึงกับขนลุก

เซยีวเสามองนาง ไม่พูดกระไร
เจ่ียงหรว่นขมวดค้ิว “ท่านไม่เช ือ่ข้าร?ึ ความคิดนี้ มันอาจจะฟังดูไม่น่าเช ือ่ แต่ข้า

ไม่ได้วิเคราะห์โดยอาศัยเพียงลางสังหรณ์เท่าน้ัน ข้าคิดทบทวนและไตรต่รองดีแล้ว ข้า
เทียบชว่งเวลาท่ีองค์หญิงฉีม่านหายสาบสญูกับชว่งเวลาท่ียี่ซวงมาสมัครเป็นสาวใช้ของ
แม่ข้า มันเป็นชว่งเวลาเดียวกัน หลังจากน้ันไม่นานนางก็ได้เลื่อนข้ันเป็นเมียบ่าวของ
เจ่ียงเฉวียน แล้วได้ท่านแม่ของข้าสนับสนุนจนไต่เต้าข ึ้นสงูถึงตำแหน่งฮูหยินรองของ
จวนเจ่ียง... นางอาศัยจวนเจ่ียงซ ุม่ตัวกบดานมาหลายปี นางต้องเป็นคนเดียวกัน



แน่นอน”
“ใชว่่าข้าไม่เช ือ่เจ้า” เซยีวเสายกยิ้มมุมปาก “ข้าเองก็สงสัยนางอยู่”
เจ่ียงหรว่นนิ่งอึ้งก่อนเอ่ยถาม “ว่าอย่างไรนะ ท่านรู้อยู่แล้วร?ึ”
“อย่าทำตาโต” เขายื่นมือมาบีบจมูกนาง “เพียงแค่สงสัยเท่าน้ัน” เซยีวเสา

อธิบายต่อ “หลายปีมานี้ ข้าควานหาตัวฉีม่านมาโดยตลอดแต่ก็คว้าน้ำเหลวไม่พบ
รอ่งรอยใดเลย แต่ข้าม่ันใจว่าฉีม่านต้องยังมีชวีิตอยู่เป็นแน่ ข้าบุกลึกเข้าไปในหนาน
เจียงหลายคร้ังกลับไม่เห็นแม้แต่เงาของนาง ด้วยนิสัยเจ้าคิดเจ้าแค้นของนางแล้ว มี
หรอืเม่ือรู้ว่าบุตรชายของศัตรหัูวใจยังมีชวีิตอยู่ นางจะยอมรามือ... คนอย่างนางย่อม
ต้องแฝงตัวเพ่ือรอโอกาสแก้แค้น ดังน้ันข้าจึงได้วางกำลังคนคอยสบืเสาะเบาะแสของ
นางในเมืองหลวงด้วย”

“แล้วได้ผลหรอืไม่?”
เซยีวเสาทอดถอนใจออกมาทีหนึ่ง ฉีม่านเป็นองค์หญิงหนานเจียงท่ีรปูโฉม

งดงามหยาดฟ้า ใครเลยจะคิดว่านางจะกล้าลดตนเองไปเป็นภรรยารองผู้ไม่เป็นท่ี
โปรดปรานของขุนนางอย่างเจ่ียงเฉวียน หน้าตาน้ันพอจะปลอมแปลงได้ แต่การ
เสแสร้งแกล้งโง่ยาวนานหลายสบิปีน้ันใชว่่าจะทำกันได้ง่ายดาย ฉีม่านผู้นี้ นับว่าร้ายกาจ
เกินกว่าท่ีเขาคิดเอาไว้มาก

เจ่ียงหรว่นมองดูเซยีวเสาอย่างพิเคราะห์ นางรู้ดีว่าเขามีความแค้นแทบกระอักกับ
ฉีม่านแห่งหนานเจียงยิ่งกว่าผู้ใด ทุกส ิง่ทุกอย่างท่ีเลวร้ายในชวีิตของเซยีวเสาล้วนเกิด
จากน้ำมือของฉีม่านท้ังน้ัน ท้ังความตายของบิดามารดาบังเกิดเกล้าและบิดามารดา
บุญธรรม ความแค้นนี้ ฝังรากลึกสดุจะหยั่ง!

เจ่ียงหรว่นกุมมือเซยีวเสากล่าวเสยีงเข้ม “ข้าคิดว่าพวกมันจะต้องเคลื่อนไหวใน
เรว็วันนี้ ยามนี้พวกมันอยู่ในท่ีมืด แต่เราอยู่ในท่ีแจ้ง มันจึงได้เปรยีบเราไม่น้อย เรือ่ง
นี้ ...ให้ข้าได้ชว่ยท่านแก้แค้นเถิดนะ”

เซยีวเสาอดไม่ไหวหัวเราะออกมาก่อนจะยื่นมือไปลูบผมนาง “ได้”
“ยังมีอีกเรือ่งท่ีข้าคิดว่าแปลก” เจ่ียงหรว่นกล่าวอย่างสงสัย “ข้าคิดว่าไส้ศกึ



หนานเจียงแบ่งออกเป็นสองสาย สายหนึ่งมีผู้ บังคับบัญชาคือเหยาเนี่ยนเนี่ยนตัว
ปลอม คนกลุ่มนี้ เพ่ิงมาถึงเมืองหลวง ไม่มีความคุ้นเคยกับเมืองหลวงจึงได้ถูกทหาร
ของทางการไล่บ้ีจนต้องหนีหัวซกุหัวซนุ แต่ฉีม่านน้ันเป็นผู้ บังคับบัญชาไส้ศกึอีกสาย
หนึ่ง... ไส้ศกึท้ังสองกลุ่มนี้ มีเป้าหมายต่างกัน ฉีม่านซอ่นตัวหลายปีเพ่ือแก้แค้นท่าน
แต่เหยาเนี่ยนเนี่ยนตัวปลอมวางแผนจัดฉากเรือ่งจ่ินเอ้อกับเหลียวเม่ิงเจตนาเพ่ือ
เล่นงานข้าโดยตรง ข้ามีความแค้นลึกซ ึ้งอันใดกับนางหรอื? ต่อให้เป็นการ ‘เกลียดนก
พาลเกลียดกรง’ ก็ควรจะเกลียดท่านมากกว่าเกลียดข้าจึงจะถูกต้อง”

พูดเพ่ิงจะขาดคำก็เห็นเซยีวเสาทำสหีน้าประหลาดขึ้นมา เจ่ียงหรว่นใจหายวูบบีบ
แขนเซยีวเสาแน่นขึ้น กล่าวเสยีงเห้ียม “นี่มันเรือ่งใดกัน? หรอืว่านางเป็นหญิงสาวท่ี
ท่านเด็ดดมมาก่อนหน้า พอท่านแต่งข้าเข้าบ้านนางจึงได้อาฆาตแค้นข้านัก”

เซยีวเสากระแอมไอเบาๆ ออกมาสองเสยีง ลุกขึ้นบิดกายไม่ยอมอธิบาย “อืม…
เหนียวตัวเหลือเกิน ข้าไปอาบน้ำก่อนดีกว่า”

คืนน้ัน... สดุท้ายเจ่ียงหรว่นก็คาดค้ันเซยีวเสาให้พูดออกมาจนได้ เรือ่งมีอยู่ว่า
ตัวเขาเม่ือหลายปีก่อนน้ันเคยบุกเด่ียวเข้าไปสบืราชการลับในหนานเจียง จึงเคยมี
โอกาสได้พบหน้าธิดาเทพแห่งหนานเจียงท่ีช ือ่ว่า ‘ตันเจิน’

ตอนน้ันเซยีวเสายังรุน่หนุ่ม สว่นตันเจินก็เด็กกว่าเวลานี้ ท้ังสองอยู่ในตำแหน่ง
ศัตรคูู่อาฆาต ทว่าตันเจินกลับมีความรู้สกึอื่นต่อเซยีวเสา... อันว่าธิดาเทพน้ันมีกฎว่า
ต้องอุทิศตนเพ่ือแคว้นหนานเจียง ตลอดชวีิตไม่อาจมีความรักได้ วิธีการท่ีตันเจินใช้
เพ่ือแสดงออกซ ึง่ความรู้สกึดีๆ ท่ีมีต่อเซยีวเสาก็คือ

นางไล่ฆ่าเขาแบบสดุฤทธิ์ สดุเดช
นางถือคติว่า หากนางมีความรักไม่ได้ เขาก็ห้ามมีความรัก ตันเจินสัง่ยอดฝีมือ

หลายสบิคนมาชว่ยกันรมุฆ่าเซยีวเสา กว่าเขาจะหนีมาได้ก็บาดเจ็บสาหัสปางตาย และ
ทำให้เขาได้พบกับเจ่ียงหรว่นเป็นคร้ังแรก

ขณะท่ีเซยีวเสาเล่าเรือ่งนี้ เจ่ียงหรว่นก็รู้สกึปลงอนิจจังนัก
เฮ้อ… จบเรือ่งเหยาเนี่ยนเนี่ยนก็ยังมีตันเจินโผล่ข ึ้นมาอีก พอคิดว่าสามีของตน



ถูกผู้หญิงคนหนึ่งจ้องตาเป็นมันมาหลายปีอารมณ์ของนางก็ไม่ส ู้ดีนัก “ท่านนี่เป็น
ดอกไม้พิษท่ีล่อผึ้งล่อแมลงเสยีจรงิๆ มิน่าเล่านางถึงได้เอาแต่เรยีกข้าอย่าง
ประชดประชันว่าจ่ินอิงอ๋องเฟย” ไม่รอให้เซยีวเสาได้ตอบเจ่ียงหรว่นพูดขึ้นอีกว่า “ท่ี
แท้ก็ไม่ชอบสถานะจ่ินอิงอ๋องเฟยของข้านี่เอง เห็นได้ช ัดว่าคนผู้นี้ ปิดบังซอ่นเร้นความ
รู้สกึของตัวเองไม่เก่งนัก” เจ่ียงหรว่นวิเคราะห์

สำหรับนางแล้ว คู่ต่อส ู้ท่ีเก็บสหีน้าท่าทางเก่งย่อมน่ากลัวกว่า หากเทียบตันเจิน
กับฉีม่าน... ฉีม่านเหนือชั้นกว่าตันเจินหลายเท่านัก

นางเอาแต่ครุน่คิดเรือ่งของฉีม่านไม่เลิกรา เซยีวเสาเห็นภรรยาเอาแต่ขมวดค้ิว
ไม่พูดไม่จาก็นึกว่ากำลังโกรธเคืองตนอยู่ จึงยื่นมือมาลูบไหล่เจ่ียงหรว่นกล่าวว่า
“รำคาญนักก็ฆ่านางเสยีให้ส ิ้นเรือ่ง”

เจ่ียงหรว่น “………………”
ภรรยาไม่ตอบเซยีวเสาจึงถือว่านางยอมรับโดยปรยิาย เขาเชยคางหญิงสาวขึ้น

แล้วก้มหน้าลงประทับจุมพิตร้อนแรง
พ่อบ้านหลินเคยสอนไว้ว่าสตรน้ัีนมักใจอ่อน หากใช้คำพูดดีๆ เข้าปลอบแล้ว

นางยังโวยวายให้เปลี่ยนมาปิดปากนางเสยี ยิ่งปิดปากได้สนิทเท่าใดก็ยิ่งดีเท่าน้ัน
ณ บ้านพักแห่งหนึง่ท่ีไม่สะดุดตาผู้ คน
ในบ้านมีคนกลุ่มหนึ่ง
สตรท่ีีนั่งอยู่ตำแหน่งตรงกลางน้ันมีสหีน้าเหนื่อยล้า นางคือยี่ซวง--อดีตฮูหยิน

รองแห่งจวนเจ่ียงหรอืก็คือองค์หญิงฉีม่านแห่งแคว้นหนานเจียงนั่นเอง
“อาหญิง ต่อจากนี้ควรทำอย่างไรดี?” หญิงสาวท่ีนั่งอยู่ด้านขวาของฉีม่านเอ่ย

ถาม ดวงตาคู่ท่ีโผล่พ้นผ้าคลุมหน้าท้ังแวววาวและหยาดเยิ้มจนแทบจะหยาดหยดออก
มาเป็นน้ำผึ้ง เป็นดวงตาท่ีงดงามชวนตะลึง

“อย่าเพ่ิงร้อนใจ” ฉีม่านกล่าว
“ไม่ร้อนใจได้หรอื อาหญิงส ู้อุตสา่ห์อดทนแฝงตัวเป็นไส้ศกึอยู่ในต้าจ่ินนาน

หลายสบิปี ข้าเองก็ด้ันด้นมาเพ่ือจะทวงแค้นท่ีพวกมันสังหารทหารของเราในคราวท่ีแล้ว



ทว่าวันนี้พวกเรากลับพ่ายแพ้ ถูกมันไล่ตีจนต้องหนีหัวซกุหัวซนุ คนหนานเจียงรู้เข้าเรา
จะเอาหน้าไปไว้ท่ีใด?” คำพูดนี้ เหมือนจะไม่มีความนัยแฝงเร้น แต่หากต้ังใจฟังให้ดีก็จะ
สัมผัสได้ถึงน้ำเสยีงประชดประชันอย่างไม่พอใจ

ฉีม่านไม่ตอบ
เป็นหยวนชวนท่ีนั่งอยู่ใกล้ตันเจินท่ีร้อนรนทนไม่ไหว เขามองฉีม่านอย่างไม่

สบายใจ “องค์หญิงมีแผนอย่างไรบ้าง?”
แคว้นต้าจ่ินน้ันเป็นไม้เบ่ือไม้เมากับแคว้นหนานเจียงมานานแสนนาน จุดเริม่ต้น

เกิดจากเรือ่งราวรักสามเส้าของฉีม่าน เซ ีย่งเส ีย่วหยวน และองค์รัชทายาทหงซ.ี..แต่เดิม
ท่ีฮ่องเต้รัชสมัยปัจจุบันของแคว้นต้าจ่ินออกคำสัง่ให้โค่นล้มหนานเจียงเพ่ือขยาย
อาณาเขต แท้จรงิแล้ว... เป็นการแก้แค้นแทนองค์รัชทายาทหงซผีู้ เป็นพ่ีชายต่างหาก

สำหรับแคว้นหนานเจียงแล้ว หากจะบอกว่าฉีม่านเป็นคนนำความล่มสลายมาส ู่
แคว้นก็ไม่ผิดนัก ตันเจินเป็นหลานสาวฉีม่าน หากมิใชเ่พราะฉีม่านสร้างความ
เดือดร้อนแก่แผ่นดินเกิด ตอนนี้นางก็อาจจะได้เสพสขุกับการเป็นองค์หญิงของหนาน
เจียงเชน่กัน

ทว่ายามนี้หนานเจียงใกล้จะล่มสลาย นางจึงถูกผลักดันให้เป็นธิดาเทพเพ่ือสร้าง
ขวัญกำลังใจแก่ทหาร นางไม่อาจมีความรักได้เลยตลอดชวีิต แม้สถานะจะสงูสง่แต่ชวีิต
กลับเดียวดายอ้างว้าง หากจะกล่าวว่าตันเจินไม่เกลียดฉีม่านเลยก็คงกล่าวได้ไม่เต็ม
ปาก

“เราอาจจะต้องเก็บตัวสักพัก รอเซวียนหลีเคลื่อนไหวอีกคร้ังเราจึงค่อยเข้ารว่ม
กับเขาในฐานะพันธมิตรต่างแคว้น ข้าเช ือ่ว่าเซวียนหลีใกล้จะลงมือชว่งชงิบัลลังก์เต็มที
แล้ว เราเพียงสง่เสรมิเซวียนหลีแล้วเฝ้ารอหาจังหวะเหมาะๆ ดัดหลังเขาก็พอ”

หลังจากฉีม่านพูดคำนี้จบก็ลุกขึ้นเดินออกจากเรอืนไป
พอฉีม่านจากไปแล้ว ตันเจินจึงกำหมัดแน่นกัดฟันพูด “แผนการบ้าๆ งี่เง่า!”
“ธิดาเทพโปรดระมัดระวังวาจาด้วย” หยวนชวนเตือนเสยีงเบา “ชว่งรอยต่อ

สำคัญเชน่นี้ เราอาจต้องกบดานก่อน”



ตันเจินจำต้องเออออตาม “ก็คงต้องเป็นเชน่น้ัน”
ระยะนี้ลมพายุคลั่ง ฝนฟ้าคะนอง ล้วนมารวมตัวกันท่ีราชสำนักต้าจิ่น
แคว้นท่ีสงบมาหลายสบิปีเริม่จะวุ่นวายขึ้นมาแล้ว

เริม่จากฮ่องเต้ เจ้าผู้ครองแคว้น... ยามท่ีพระองค์ออกว่าราชการยังท้องพระโรง
น้ัน จู่ๆ ก็ล้มวูบรว่งหล่นลงจากบัลลังก์มังกรและสลบไป หมอหลวงท้ังหมดรบีรดุมา
ตรวจอาการ ทว่าจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีใครบอกสาเหตุอาการป่วยได้ ท่ัวราชสำนักจึง
แตกต่ืนวุ่นวาย

ด้วยเหตุนี้ ... การชงิตำแหน่งรัชทายาทจึงเริม่ร้อนแรงขึ้นทันใด ด้านนอกมีชาว
หนานเจียงแทรกซมึเข้ามาเมืองหลวง สว่นด้านในองค์ชายแต่ละองค์รวมท้ังกลุ่ม
ข ุนนางใหญ่กำลังหยั่งเชงิกันเอง

แผ่นดินต้าจ่ินจะลุกเป็นไฟก็คร้ังนี้ !
ข ุนนางใหญ่ในราชสำนักไม่กล้าแพรง่พรายเรือ่งนี้ออกไปภายนอก แม้จะเป็น

ญาติสนิทของตนก็ปิดปากเงียบไม่บอกกล่าว ต่างพากันหวาดกลัวถึงอนาคตและหน้าท่ี
การงานของตน แต่ละคนเริม่คิดอย่างจรงิจังว่าต่อจากนี้จะก้าวเดินไปทิศทางใดดี
ท่ามกลางความแตกต่ืนท่ีขยายวงกว้าง ในวังก็มีเรือ่งวุ่นมิได้ว่างเว้น อาการป่วยของ
ฮ่องเต้บ่งบอกว่าอาจจะถึงเวลาจบศักราชเก่าและเริม่ต้นศักราชใหม่ในไม่ช้า

ทว่า… ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันยังมิได้แต่งต้ังรัชทายาทองค์ใหม่!
นี่คือจุดกำเนิดแห่งความหวาดผวา!
การต่อส ู้แย่งชงิตำแหน่งองค์รัชทายาททุกรัชสมัยมักแลกมาด้วยเลือด ทุกคนต่าง

ภาวนาให้ฮ่องเต้มีอาการดีข ึ้น เหล่าหมอหลวงจึงต้องทำงานหนัก แต่ก็ไม่มีหมอหลวง
คนใดสามารถหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วยรวมถึงหนทางรักษา ไทเฮาอี้ เต๋อได้ทราบจึง
โกรธหนัก ออกคำสัง่ประหารหมอหลวงท้ังหมด คงเหลือเพียงหมอเทวดาเซ ีย่ชงิท่ีเพ่ิง
โดนตามตัวมาถึง

หลังจากเซ ีย่ชงิได้ตรวจอาการแล้วเขาก็ได้แต่สา่ยหน้ากล่าวว่า “ไม่ทันแล้ว พิษ
กระจายไปท่ัวพระวรกายแล้ว”



ความหมายของเซ ีย่ชงิคือฮ่องเต้จะมีชวีิตอยู่ได้อีกไม่นาน แต่ไทเฮาอี้ เต๋อกลับพุ่ง
ความสนใจไปท่ีประเด็นสำคัญในคำพูดของท่านหมอเทวดา ‘พิษกระจายไปท่ัวพระวร
กาย’

ฮ่องเต้ถูกวางยาพิษร?ึ ถูกวางท่ีใด เม่ือไรกัน!
แม้แต่เซ ีย่ชงิเองก็ดูไม่ออกว่าฮ่องเต้ได้รับพิษมาได้อย่างไร อาการของพิษเลวร้าย

จนเกินไป เขาไร้ซ ึง่หนทางจะชว่ยเหลือนอกจากจะใช้ยายื้อชวีิตเอาไว้ แต่ก็ยื้อได้เพียง
ชัว่คราวเท่าน้ัน

ไทเฮาอี้ เต๋อยิ่งโกรธเกรี้ยวรนุแรง ทุกคนในวังหลวงล้วนกระวนกระวายใจ ต่าง
พากันรว่มใจกันอธิษฐานให้ฮ่องเต้ปลอดภัยแข็งแรง ขณะท่ีทุกชวีิตในวังหลวงร้อนใจ
อยู่น้ัน กลับมีคนสองคนท่ีต่างออกไป

หนึ่งคือมู่ซโีหลวโฉมสะคราญผู้ มีจิตใจเยือกเย็นดุจน้ำแข็ง ในยามปกตินางก็มิ
ค่อยใสใ่จในส ิง่ใดอยู่แล้ว

อีกหนึ่งคือต่งอิ๋งเอ๋อ หลังจากท่ีนางเข้าวังถวายตัว จิตใจอ่อนโยนของนางก็
เย็นชาแข็งกระด้าง

ท้ังสองมิได้ดูลนลานร้อนใจเชน่ผู้คนรอบด้าน...แต่ผู้อื่นก็เข้าใจว่าเพราะหญิงท้ัง
คู่มีนิสัยเชน่นี้

กลางสวน ตำหนักหนานฮวา
เซวียนเพ่ยนั่งอยู่หน้าโต๊ะกลมตัวหนึ่ง ฝึกวาดอักษรพู่กันทีละขีด
“องค์ชายสบิสาม สายสบืของเราแจ้งว่ายามนี้องค์ชายแปดเตรยีมพร้อม

เคลื่อนไหวทุกเม่ือแล้วเจ้าค่ะ” หมิงเยว่เดินตรงเข้ามากระซบิข้างกาย “หากเขาเริม่โจมตี
เราก่อน องค์ชายจะทรงแก้ไขอย่างไร?”

เซวียนหลีเป็นผู้บงการให้วางยาพิษฮ่องเต้ เซวียนเพ่ยรู้ดีแก่ใจ สำหรับพ่ีชายผู้
น้ัน เขารู้จักดีเสยียิ่งกว่ารู้จักลายมือตนเองเสยีอีก พ่ีชายผู้อ่อนโยนเรยีบเฉยผู้ มี
ใบหน้าใต้หน้ากากท่ีโหดเห้ียมยิ่งนัก สามารถทำปิตุฆาตได้อย่างเงียบเชยีบเรยีบร้อย

พิษท่ีฮ่องเต้ได้รับในหนนี้ถูกวางแผนการไว้นานแล้ว



เซวียนหลีคิดเพียงว่าชงิลงมือก่อนย่อมได้เปรยีบ กลศกึของเซวียนหลีคือ
ชว่งชงิเอาชัยในชว่งท่ีฮ่องเต้ยังไม่ได้แต่งต้ังรัชทายาทองค์ใหม่ แต่สำหรับเซวียนเพ่ย
แล้ว...เขาไม่มีกลศกึ ไม่มีแผน เขาเลือกปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามครรลองของมัน
หากจะบอกว่าเซวียนหลีโหดเห้ียมเลวร้าย เซวียนเพ่ยเองก็ใชจ่ะเป็นคนดีเชน่กัน ชวีิต
นี้ เขารู้อยู่แล้วว่าเซวียนหลีจะลงมือสังหารบิดาตนเอง ทว่าตัวเขาก็ยังนิ่งเฉยดูดาย
ปล่อยให้ฮ่องเต้ถูกเซวียนหลีวางยาพิษจนมาถึงข้ันนี้

หมิงเยว่ติดตามเซวียนเพ่ยมานาน มีบางเรือ่งก็พอจะคาดเดาความคิดในใจของ
เขาได้...คร้ังนี้องค์ชายแปดลงมือกะทันหันนัก มองผิวเผินก็เหมือนอีกฝ่ายชงิความได้
เปรยีบไปแล้ว แต่หมิงเยว่รู้ดีว่าเซวียนเพ่ยเองก็มิใชผู่้ ท่ีจะถูกโค่นได้ง่ายๆ เชน่กัน

หนุ่มน้อยหล่อเหลาเบ้ืองหน้านี้อาจล่วงรู้แผนการของเซวียนหลีอย่างทะลุ
ปรโุปรง่มาต้ังแต่เริม่ แม้จะดูเหลือเช ือ่แต่หมิงเยว่รู้ว่าเซวียนเพ่ยเตรยีมตัวต่อกรกับเซวี
ยนหลีมานานแล้ว เซวียนหลีสัง่คนให้วางยาพิษฮ่องเต้ เซวียนเพ่ยเองก็คงรู้ต้ังแต่แรก
แต่เขาไม่ขัดขวาง ไม่เคลื่อนไหวให้อีกฝ่ายรู้ตัว...เขาเพียงอยู่อย่างเงียบเชยีบ

นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหว ยืมมีดฆ่าคน ทำให้อีกฝ่ายหลงทาง
ทุกอย่างท่ีว่านี้ เซวียนเพ่ยทำได้อย่างไร้ชอ่งโหว่
คนท่ีชว่งชงิตำแหน่งรัชทายาทในทุกรัชสมัยล้วนก้าวยำผ่านหยาดโลหิตของ

ฮ่องเต้องค์ก่อนด้วยกันท้ังน้ัน...สายสัมพันธ์ของความเป็นเลือดเนื้อเช ื้อไขเดียวกันไม่
สำคัญแม้แต่น้อย

เซวียนหลีลงมือแล้ว ทว่าเซวียนเพ่ยยังไม่ขยับตัวเพราะต้องการอาศัยมือเซวียน
หลีเพ่ือให้เข้าใกล้เป้าหมายของตน หากจะว่ากันตามตรงแล้วเซวียนเพ่ยผู้นี้ นับเป็น
องค์ชายผู้ไร้จิตใจท่ีสดุ เขานิ่ง...จนทำให้ผู้ ติดตามอย่างหมิงเยว่อดหวาดกลัวในใจไม่ได้

หนุ่มน้อยผู้นี้ เหมาะจะเป็นฮ่องเต้องค์ต่อไป!!
อยู่ๆ เสยีงของเซวียนเพ่ยก็ดังข ึ้นทำให้หมิงเยว่ถึงกับสะดุ้ง “ก้าวต่อไปของเซวี

ยนหลีย่อมต้องเป็นราชโองการแน่ หากฝ่ายน้ันคิดอยากจะครอบครองราชโองการ
แต่งต้ังองค์รัชทายาท เขาจะลงมืออย่างรวดเรว็โดยท่ีเราไม่ทันได้ต้ังตัว”







ท่านมีความเห็นอย่างไร?”
พ่อบ้านหลินหัวเราะแห้งๆ กำลังจะบอกว่าตนเองน้ันความรู้น้อย แต่พอเผชญิ

กับสายตาของจ่ินอิงอ๋องเฟยก็พูดไม่ออก ความสามารถในการจับผิดคนน้ันไม่มีใครจะ
โดดเด่นไปกว่านายหญิงของจวนนี้อีกแล้ว

พ่อบ้านหลินได้แต่สา่ยหน้า เก็บอาการแสร้งโง่ของตนเองไว้แล้วกล่าวออกมา
อย่างจรงิจัง “เกากงกงอยู่ในตำแหน่งมาหลายปี สงูสดุตำสดุก็เคยเห็นมาหมดแล้ว ไม่มี
ทางท่ีคนอย่างเขาจะคิดฆ่าตัวตายง่ายๆ แบบนี้ ข้าขอบังอาจคาดเดาว่าเกากงกงมิได้ฆ่า
ตัวตาย แต่ถูกฆาตกรรมแล้วทำให้อยู่ในสภาพคล้ายฆ่าตัวตายเอง” ขณะท่ีเขาพูด
ประโยคนี้ออกมา แม้จะพยายามข่มน้ำเสยีงเอาไว้แล้ว แต่ก็ยังมีอารมณ์โกรธแฝงอยู่
อย่างไม่อาจควบคุม

เจ่ียงหรว่นพยักหน้ากล่าวเสยีงเบา “แล้วพ่อบ้านหลินคิดว่า เขาถูกใครฆ่า?”
“เกากงกงนั่งตำแหน่งขันทีมานาน สติปัญญาเฉลียวฉลาดทันคน คนธรรมดาไม่

อาจหลอกลวงเขาได้แน่ มีเพียงคนใกล้ชดิท่ีจะลงมือได้...คนใกล้ชดิผู้นี้ ต้องสามารถ
ทำให้เกากงกงลดปราการป้องกันตัวเองลง ย่อมเป็นคนท่ีเจอหน้ากันทุกวัน ได้รับความ
เช ือ่ถือท้ังมวลจากเขา ข้ากล้าเอ่ยว่าเกากงกงน้ันตายด้วยน้ำมือคนกันเองอย่างไม่ต้อง
สงสัย”

พ่อบ้านหลินพูดจบเจ่ียงหรว่นก็พยักหน้ารับอีกคร้ัง อดีตท่ันฮวาผู้นี้วิเคราะห์ได้
ตรงกับท่ีใจนางคิด

“พ่อบ้านหลินพูดมาไม่ผิด ถึงขนาดลอบเล่นงานเกากงกงได้ย่อมต้องเป็นคน
ใกล้ชดิ การเลือกลงมือในชว่งเวลาท่ีฮ่องเต้ประชวรหนักก็เป็นอีกสาเหตุ นี่อาจจะเป็น
สัญญาณอย่างหนึ่ง...” เจ่ียงหรว่นกล่าว

“สัญญาณ? ฮูหยินน้อยคิดว่าพวกเขาจะลงมือแล้วร?ึ”
“ใช…่ความตายของเกากงกงน้ันช ี้ช ัดจนเกินไป เป็นความตายท่ีมีท่ีมาท่ีไปจากตัว

ของเขาเอง เกากงกงต้องมีบางอย่างท่ีทำให้ผู้อื่นลงมือสังหารเขา จุดประสงค์น่าจะฆ่า
เพ่ือปิดปาก” เจ่ียงหรว่นพูดเสยีงเครง่เครยีด



พ่อบ้านหลินครุน่คิดตามอยู่ครูห่นึ่ง “หมายความว่าเกากงกงต้องล่วงรู้ความลับ
บางอย่างท่ีคนผู้ น้ันไม่ต้องการให้เขาได้มีโอกาสพูด” เจ่ียงหรว่นยิ้มน้อยๆ ก่อนจะเอ่ย
ต่อ “พ่อบ้านหลิน ยามนี้ในวังตึงเครยีดด้วยเรือ่งใดมากท่ีสดุ?”

“เป็นเรือ่ง....ฮ่องเต้ทรงพระประชวร” พ่อบ้านหลินตอบ
“เชน่น้ันแล้วนี่ก็คือจุดตายของเกากงกง เขาอาจจะล่วงรู้การตัดสนิใจบางอย่าง

ของฮ่องเต้เข้า จึงต้องชดใช้ด้วยชวีิต”
พ่อบ้านหลินครุน่คิดตามท่ีเจ่ียงหรว่นกล่าว “แต่ว่าการตัดสนิใจอันใดของฝ่าบาท

เล่าท่ีจะทำให้เกากงกงส ิ้นชพีได้? ทำให้คนผู้ น้ันลงมือสังหารเขาโดยไม่ย้ังมือ แม้กระท่ัง
รอ่งรอยพิรธุท่ีศพก็ไม่เก็บกวาดให้เรยีบร้อย อันท่ีจรงิผู้สังหารสามารถทำให้มัน
แนบเนียนกว่านี้ได้แต่ก็ไม่ทำ คล้ายกับอยู่ในภาวะรบีร้อนจัดการโดยไม่สนใจส ิง่ใด
แล้ว”

“ทำให้คนลงมืออย่างโหดเห้ียมขนาดนี้ได้ย่อมต้องเป็นเรือ่งใหญ่ระดับแผ่นดิน
เป็นแน่ และเรือ่งใหญ่เรือ่งเดียวในเวลานี้ก็คือ ‘การชงิบัลลังก์มังกร’ ฮ่องเต้มิได้ทรง
แต่งต้ังรัชทายาทองค์ใหม่ไว้ก่อนหน้าจะประชวร ยามนี้ตำแหน่งรัชทายาทจึงยังว่างอยู่
ข ุนนางในราชสำนักต่างก็คาดเดากันไป เกากงกงอาจเป็นผู้ เดียวท่ีรู้นามของว่าท่ีฮ่องเต้
องค์ใหม่ องค์ชายท่ีไร้วาสนาไม่ได้รับเลือกเผอิญมาล่วงรู้เข้า จึงรบีกำจัดเขาเสยีก่อนท่ี
เขาจะป่าวประกาศออกมา” เจ่ียงหรว่นม่ันใจ “ฮ่องเต้ไม่มีทางแต่งต้ังเซวียนหลีเป็น
รัชทายาท ดังน้ันคนท่ีอยู่เบ้ืองหลังการตายของเกากงกงย่อมเป็นเซวียนหลี!”

พ่อบ้านหลินอยากจะพูดว่าเซวียนเพ่ยก็อาจเป็นคนลงมือได้เชน่กัน แต่เห็น
สหีน้าของเจ่ียงหรว่นแล้วก็ไม่กล้าเอ่ยได้แต่กล่าวว่า “หากเป็นองค์ชายแปดจรงิ หลัง
จากสังหารเกากงกงแล้ว เขาต้องรบีเคลื่อนไหวต่ออย่างแน่นอน... อย่าบอกนะว่าเขา
หมายใจจะ---”

“ปลงพระชนม์” เจ่ียงหรว่นจบประโยคให้อย่างเย็นชา
ฆ่าฮ่องเต้เสยีก่อนท่ีพระองค์จะมีโอกาสได้แสดงเจตนารมณ์ หรอืไม่ก็ทำให้

พระองค์ไม่อาจแสดงเจตนารมณ์ใดๆ ออกมาได้อีกตลอดกาล จากน้ันก็ปลอมแปลง
ราชโองการ จากสถานการณ์และขุมกำลังของเซวียนหลีในยามนี้ นี่เป็นหนทางเดียว



ของเขาแล้ว!
พ่อบ้านหลินตะลึงกับคำพูดของเจ่ียงหรว่นจนนิ่งอึ้งอยู่กับท่ีพูดไม่ออกไปชัว่

ขณะ เพียงแค่ฟังเจ่ียงหรว่นอย่างเดียวก็รู้สกึถึงความชัว่ร้ายท่ีพรัง่พรอูอกมาอย่าง
มากมาย... ปิตุฆาต!!

เจ่ียงหรว่นกล่าวยิ้มๆ “แต่ว่าตอนนี้ ยังไม่แย่ถึงเพียงน้ัน พ่อบ้านหลิน ท่านออก
ไปก่อนเถิด ข้ายังมีงานต้องทำอีกมาก ไว้คำๆ ข้าจะคุยเรือ่งนี้ กับท่านอ๋อง เราต้อง
เตรยีมตัวรับมือให้ดี”

พ่อบ้านหลินถอยห่างออกไปเงียบๆ
หลังจากพ่อบ้านหลินไปแล้ว เจ่ียงหรว่นจึงมีสหีน้าเครง่ขรมึข ึ้น เหลียนเช ีย่วกับ

โล่วจูเห็นดังน้ันก็รู้สกึไม่สบายใจ “คุณหนู... ยังมีเรือ่งไม่ถูกไม่ควรอีกหรอื?”
“ไม่ถูกไม่ควร...” เจ่ียงหรว่นหลุบสายตาลง “ใช.่..ยังมี...”
เทียนจู๋เห็นอาการของผู้ เป็นนายจึงถามด้วยความสงสัย “ในเม่ือท่านมอง

แผนการขององค์ชายแปดออกอย่างทะลุปรโุปรง่ก็อย่าให้เขาได้สมหวังสเิจ้าคะ ไยฮู
หยินน้อยจึงต้องกังวลอีก หรอืว่าองค์ชายแปดจะมีแผนซ้อนซอ่นกลมากกว่าท่ีเราคาด
การณ์ไว้”

“คร้ังนี้คนฉลาดท่ีสดุอาจไม่ใชเ่ซวียนหลี” เจ่ียงหรว่นหัวเราะเสยีงเย็นชาออกมา
กลางหว่างค้ิวของนางบังเกิดความรู้สกึร้อนลวกจนแทบไหม้ ภาพภาพหนึ่งในชวีิตก่อน
แวบเข้ามาในความทรงจำ รอยยิ้มต่อมาของนางจึงดูลึกลับยิ่งกว่าเดิม “ฮ่องเต้
ต่างหาก... ทรงพระปรชีาและปัญญาล้ำเลิศกว่าใครท้ังหมด”

ตกกลางคืน... กว่าเซยีวเสาจะกลับถึงจวนก็มืดคำ
เจ่ียงหรว่นนั่งอ่านหนังสอืรอสามีอยู่ในห้องนอน นางครำ่เครง่อยู่กับความคิด

สว่นตัวถึงขนาดไม่ได้ยินเสยีงฝีเท้าเซยีวเสาท่ีค่อยๆ ย่างเข้ามาใกล้
เซยีวเสาเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าภรรยา ยื่นมือลูบหน้าผากกลมมนของนางพลาง

เอ่ย “อ่านหนังสอืดึกด่ืนอีกแล้ว”
“ข้ารอท่าน” เจ่ียงหรว่นวางหนังสอืลงจ้องมองเซยีวเสา สามีของนางแม้ว่าจะกรำ



งานหนักสักเพียงใด แต่ความเหนื่อยล้าอ่อนแรงก็มิอาจกล้ำกรายเขา ใบหน้าของเซยีว
เสาภายใต้แสงไฟน้ันท้ังดุดันและสง่างาม ดูราวกับเทพสงครามท่ีเพ่ิงเดินออกมาจากภาพ
วาดโบราณ

นี่ขนาดนางมองของนางอยู่ทุกวันก็ยังอดช ืน่ชมมิได้
เจ่ียงหรว่นสง่ยิ้มซดีเซยีวให้ เซยีวเสาสัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างจึงนั่ง

ลงข้างกายภรรยาเอ่ยถามอย่างเป็นห่วง “มีเรือ่งใดหรอื?”
“ท่าน...” เจ่ียงหรว่นลังเลอยู่ครูห่นึ่งจึงถาม “อยากชว่งชงิราชบัลลังก์กับผู้อื่น

บ้างหรอืไม่?”
เซยีวเสานึกไม่ถึงว่านางจะถามเรือ่งนี้ถึงกับอึ้งไปชัว่ขณะ จากน้ันก็ขมวดค้ิว

“วันนี้ เจ้าไปเจอใครมาหรอื?”
เจ่ียงหรว่นหัวเราะเสยีงเบา “คนท่ีท่านหมายถึง ตอนนี้ ป่วยไข้ลุกไม่ข ึ้นนอนไร้

สติอยู่ในวังหลวงจะมาเจอข้าได้อย่างไร ท่านกังวลเกินไปแล้ว” คร้ังก่อนฮ่องเต้มาท่ี
จวนอ๋องโดยไม่ได้รับเชญิ เจ่ียงหรว่นจึงได้รู้ความลับของเซยีวเสา ท่ีอีกฝ่ายมีสหีน้า
ตึงเครยีดเชน่นี้คงจะคิดถึงเรือ่งเม่ือคราวท่ีแล้วกระมัง

“เก้าอี้บนบัลลังก์ทองตัวน้ันแข็งจนเกินไป คงจะนั่งไม่สบายเท่าไรนัก ข้าไม่เคย
คิดอยากครอบครอง”

“แล้วหากว่า.. มีคนบีบบังคับเล่า ท่านจะปฏิเสธอย่างไร?” เจ่ียงหรว่นถามยิ้มๆ
“บัลลังก์นั่นไม่เกี่ยวกับข้า” น้ำเสยีงเขาเรยีบเฉยแต่กลับแฝงไว้ด้วยพลังอำนาจท่ี

ไม่อาจต่อต้านได้ เรือ่งท้ังหลายบนโลกใบนี้ เขาชอบก็ทำ ไม่ชอบก็ไม่ทำ ไม่เคยมีใคร
บีบบังคับคนอย่างเซยีวเสาได้

เจ่ียงหรว่นสดูลมหายใจลึกก่อนจะกล่าว “ยามนี้คงใกล้จะส ิ้นศักราชเก่าเต็มที
ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันก่อนจะประชวรได้เข ียนราชโองการกำหนดตัวผู้สบืทอดราชบัลลังก์
เอาไว้แล้ว”

“เจ้ารู้ได้อย่างไร?” เซยีวเสาตกตะลึง
“หากมิได้ทรงแต่งต้ังผู้สบืทอดไว้ เหตุใดเกากงกงถึงต้องสังเวยชวีิตด้วยเล่า?



พอเซวียนหลีรับรู้เรือ่งราชโองการและสบืได้ว่าช ือ่ในราชโองการน้ันไม่ใชเ่ขา เขาก็เริม่
สังหารคนท่ีรู้เรือ่งนี้ ทีละคน เพ่ือกันไม่ให้ช ือ่ของผู้สบืทอดบัลลังก์ท่ีแท้จรงิหลุดออกไป
ได้...คนแรกท่ีเขาจัดการก็คือเกากงกง” เจ่ียงหรว่นจ้องมองดวงตาเซยีวเสา “เซวียนหลี
คงจะนึกว่าช ือ่ในราชโองการน้ันเป็นเซวียนเพ่ย แต่ท่านกับข้าต่างก็รู้ว่าไม่ใช ่ ท่าน
ต่างหากคือผู้ ท่ีสบืทอดราชบัลลังก์ตามสายเลือดโดยแท้จรงิ!”

มีเพียงเจ่ียงหรว่นกับเซยีวเสาท่ีรู้ว่าฮ่องเต้องค์ปัจจุบันเป็นเพียงผู้สำเรจ็ราชการ
แทนหลานชายเท่าน้ัน พระองค์ไม่เคยมีความคิดท่ีจะมอบผืนแผ่นดินนี้ไว้ในมือเซวียน
หลีหรอืแม้แต่บุตรชายคนใดของตน เซยีวเสาคือบุตรคนเดียวขององค์รัชทายาทหงซ ี
เป็นผู้ ท่ีมีสทิธิ์ สบืทอดราชบัลลังก์ตามสายเลือดโดยตรง ฮ่องเต้องค์ปัจจุบันเคยรับปาก
ไทเฮาอี้ เต๋อผู้ เป็นมารดาว่าจะสำเรจ็ราชการแทนบุตรของพ่ีชายเพ่ือรอวันให้เซยีวเสาเติบ
ใหญ่เพียงเท่าน้ัน

“ข้าไม่สนใจเรือ่งพวกน้ัน” เซยีวเสาโอบกอดนางแน่น “แต่ก็จะไม่ปล่อยให้เซวี
ยนหลีได้สมหวังหรอก”

“ข้ารู้” เจ่ียงหรว่นเอนรา่งซบอกเซยีวเสา รา่งกายของเขาอบอุ่น ชวนให้ใจรู้สกึ
สงบตามไปด้วย “แต่ราชโองการน้ันก็ได้ถูกเข ียนขึ้นมาแล้ว”

ชวีิตก่อน...นางจำได้ว่าฮ่องเต้ก็ใช ้วิธีนี้ พระองค์รา่งราชโองการเอาไว้ก่อนหน้า
นานหลายปีแล้ว มีข ่าวหลุดออกมาจากปากเกากงกงว่าช ือ่ในราชโองการน้ันมิใชช่ ือ่ของ
เซวียนหลีหรอืองค์ชายคนใด...ด้วยเหตุนี้ เอง เซวียนหลีจึงไม่รอให้ราชโองการท่ีแท้จรงิ
ถูกประกาศ เขาลงมือชว่งชงิราชโองการอย่างโหดเห้ียม เข ่นฆ่าข ุนนางทุกคนท่ีรู้ช ือ่ผู้
สบืทอดท่ีแท้จรงิ ก่อนจะป่าวประกาศว่าช ือ่ในราชโองการเป็นช ือ่ของตน

บัดนี้ ...เรือ่งราวเลวร้ายดังกล่าวกำลังจะเวียนวนซ้ำอีกรอบ เจ่ียงหรว่นม่ันใจว่า
คนของเซวียนหลีรู้ข ่าวนี้แล้วเกากงกงจึงต้องตายกะทันหันและศพต่อไป...หากคาดไม่
ผิดก็คือฮ่องเต้!

เซวียนหลีจะปลงพระชนม์ฮ่องเต้จากน้ันก็ก้าวขึ้นส ูต่ำแหน่ง เป็นไปตามข้ันตอน
ท่ีเขาได้วางแผนเอาไว้ เพียงแต่คร้ังก่อนน้ันไม่มีอุปสรรคอันใดขวางหน้า ทว่าวันนี้กลับ
มีเซวียนเพ่ยเป็นอุปสรรคขวากหนามอยู่อีกคน







เศร้าใจนัก เขาตัดสนิใจลาออกจากตำแหน่งข ุนนางมาเป็นพ่อบ้านเพ่ือเฝ้าฟูมฟักรักษา
เลือดเนื้อเช ื้อไขหนึ่งเดียวของสหายรัก สว่นเส ีย่วเกาจ่ือกลับเลือกท่ีจะอยู่ในวังต่อไป
เพ่ือเป็นฐานให้ราชวงศ์เหยียบยำใช้งานเยี่ยงวัวควาย อีกฝ่ายกล่าวว่าการได้ทำงานเพ่ือ
แผ่นดินเกิดถือเป็นอีกทางหนึ่งท่ีจะตอบแทนมิตรภาพของสหายรักอย่างรัชทายาทหงซ ี
เชน่กัน

หลายปีผ่านไปเขากลายเป็นพ่อบ้านตัวจรงิ เขาทุ่มเทสมาธิท้ังหมดไปท่ีนายน้อย
สว่นเส ีย่วเกาจ่ือด้วยไหวพรบิและสติปัญญาของตนเอง ในท่ีสดุก็กลายเป็นขันทีคน
สนิทข้างกายฮ่องเต้... เกากงกง

พวกเขาไม่เคยติดต่อกันอีกเลยแต่ก็รู้ว่าต่างฝ่ายต่างสขุสบายดี ต่างคนต่างมีชวีิต
ท่ีตนได้เลือกแล้ว พ่อบ้านหลินแหงนหน้าขึ้นมองฟ้า เทสรุาในจอกลงพ้ืนเพ่ือแสดง
ความเคารพผู้จากไป

“ระหว่างพวกเราท้ังสาม เจ้ากับองค์รัชทายาทหงซคีงได้เจอกันแล้ว แต่ข้ายังไม่
เสรจ็ภารกิจ ข้าต้องคอยดูแลนายน้อยให้ดี คอยดูแลฮูหยินน้อยให้กำเนิดทายาทอีก
มากๆ ไอ้หยา...งานของข้าไม่รู้จะเสรจ็เม่ือใด เจ้ากับองค์รัชทายาทก็รอข้าหน่อย
แล้วกัน”

“แม้ฮูหยินน้อยจะไม่ใชส่ตรท่ีีอ่อนโยนอ่อนหวาน แต่ข้าเช ือ่ว่านางรักนายน้อย
ด้วยใจจรงิ...รัชทายาทหงซ ี ท่านดีใจหรอืไม่ ลูกสะใภ้ผู้นี้ ท้ังงดงามและเฉลียวฉลาดนัก
หากท่านยังอยู่ก็คงจะชอบน่าดู” เขายกไหสรุาขึ้นจิบอึกหนึ่ง “เจ้าเกานี่ก็จรงิๆ เลยนะ
เป็นถึงขันทีอันดับหนึ่งกลับไม่สามารถกล่อมฮ่องเต้ให้ละเว้นนายน้อยได้ เฮ้อ…คนเขา
ไม่อยากเป็น ไยต้องดึงดันให้เขาเป็นฮ่องเต้ด้วยเล่า”

ไม่มีใครตอบพ่อบ้านหลิน เขาพูดพรำ่อยู่กับตนเองเหมือนเชน่คนบ้า “ท้องฟ้า
เมืองหลวงจะเปลี่ยนสอีีกคร้ังแล้ว จวนอ๋องจ่ินอิงของเราแม้จะไม่ใชวั่งหลวงอันใหญ่โต
แต่ข้าก็ติดตามนายน้อยมาอาศัยท่ีนี่หลายปีดีดัก รักท่ีนี่ราวกับบ้านเกิด เจ้าเกา เจ้ารู้
หรอืไม่ว่าบ้านของข้ามีคนมากมายจ้องตาเป็นมันหมายจะโค่นล้มเราให้ได้ แต่วันนี้ ข้า
นี่แหละจะปกป้องบ้านนี้สดุชวีิต” เขาเทของส ิง่หนึ่งลงบนฝ่ามือตน...เป็นเม็ดยากลม
เกลี้ยงเม็ดหนึ่ง



พ่อบ้านหลินกล่าวเนือยๆ ต่อเปลวไฟเบ้ืองหน้า “แม้จะผ่านไปหลายปี ตัวข้าก็
ยังทรงเสน่ห์นะจะบอกให้” กล่าวจบเขาก็โยนเม็ดยาเข้าปากกลืนลงในคำเดียว นานนัก
จึงหยิบไหสรุาเบ้ืองหน้ามาซดอีกอึกหนึ่ง

“ควรจะเจอผู้คนด้วยโฉมหน้าท่ีแท้จรงิได้แล้ว” พ่อบ้านหลินโยนกระดาษเงินปึก
หนึ่งลงในอ่างเหล็กท่ียังมีเปลวไฟคุอยู่ “คร้ังนี้ ข้าจะปกป้องนายน้อยให้ได้...องค์
รัชทายาทหงซ ีโปรดวางใจเถิด”

เช้าวันถัดมา
หลังจากท่ีเจ่ียงหรว่นล้างหน้าแต่งตัวเปลี่ยนชดุเรยีบร้อยแล้ว เหลียนเช ีย่วก็

สังเกตว่าคุณหนูของนางเตรยีมตัวเหมือนจะออกไปข้างนอก จึงกล่าวทักอย่าง
ประหลาดใจ “คุณหนูจะออกไปท่ีใดหรอืเจ้าคะ?”

เจ่ียงหรว่นยิ้มน้อยๆ “ไปเยี่ยมเพ่ือนบ้านสักหน่อย”
เพ่ือนบ้าน?
เหลียนเช ีย่วเงียบไปนาน ครุน่คิดสักพักจึงเข้าใจ ไม่ไกลจากจวนอ๋องเป็นเรอืน

ไม้รับแขกหลังเล็ก ผู้ ท่ีอาศัยอยู่ก็คือเซ ีย่ชงิกับฉีเฟิง ยามนี้ มีข ่าวคราวเกี่ยวกับอาการ
ป่วยของฮ่องเต้ออกมาหลายกระแส บ้างก็ว่าเล็กน้อย บ้างก็ว่าหนักหนา คนท่ีรู้ถึง
อาการของฮ่องเต้ลึกซ ึ้งท่ีสดุคงหนีไม่พ้นท่านหมอเทวดาเซ ีย่

คุณหนูคงไปหาท่านหมอเซ ีย่เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับอาการฮ่องเต้กระมัง
เม่ือเจ่ียงหรว่นเดินทางไปถึง เพ่ือนบ้านอย่างเซ ีย่ชงิกลับไม่อยู่ในเรอืนรับรอง มี

เพียงฉีเฟิงท่ีเดินออกมาต้อนรับ “เจ้าห้าเข้าวังไปแล้ว ซ้อสามมาหาเขาด้วยเรือ่งใด
หรอื?”

เจ่ียงหรว่นสา่ยหน้า “ข้าไม่ได้มาหาเขา ข้ามาหาท่าน”
ฉีเฟิงได้ยินก็อึ้งไป “ได้ เข้ามาคุยกันก่อนส”ิ
เจ่ียงหรว่นตามเขาเข้าไปนั่งในเรอืน ฉีเฟิงรนิน้ำชาให้นางถ้วยหนึ่งกล่าวพลาง

หัวเราะ “นี่คือชาเข ็มเงินจากหุบเขาราชา ซ้อสามคงเคยด่ืมชาชั้นดีมามากแล้ว น้ำชาจาก
ป่าเขาของข้าถ้วยนี้คงไม่อาจเทียบได้...”



“เกรงใจกันเกินไปแล้ว” เจ่ียงหรว่นดูออกว่าฉีเฟิงจงใจกล่าวถ่อมตนเพ่ือ
ผ่อนคลายบรรยากาศตึงเครยีด นางรับถ้วยน้ำชาขึ้นจิบคำหนึ่งแล้วเออออคุยเล่นตาม
เขา “ได้ยินช ือ่ชาเข ็มเงินมานานแล้ว ไม่เคยได้ลองสักที กลิ่นหอมนัก”

“ซ้อสามยอจนเกินเลย ข้าเริม่ยิ้มไม่หุบเสยีแล้วส”ิ ฉีเฟิงหัวเราะก่อนถามตรงไป
ตรงมา “ซ้อสามมาหาข้าวันนี้ คงไม่ได้มาเพ่ือด่ืมชาอย่างเดียวกระมัง มีเรือ่งอื่นหรอื
ไม่?”

เจ่ียงหรว่นได้โอกาสจึงกล่าวตามตรง “มี ข้ามีเรือ่งอยากให้ท่านชว่ยเหลือ”
คำว่า ‘ชว่ยเหลือ’ ทำให้ฉีเฟิงนึกสะดุดใจ “ซ้อสาม เรือ่งท่ีท่านจะขอให้ข้าชว่ย

พ่ีสามไม่รู้ใชห่รอืไม่?”
ฉีเฟิงไม่โง่ เขารู้ดีว่าสตรตีรงหน้าคือแก้วตาดวงใจของศษิย์พ่ีสาม ไม่ว่านาง

ต้องการส ิง่ใด หากมิใชด่าวเดือนพ่ีสามย่อมสามารถหามากองไว้ตรงหน้าภรรยาได้อยู่
แล้ว การท่ีเจ่ียงหรว่นมาหาเขาแล้วเอ่ยปากขอความชว่ยเหลือ เรือ่งนี้ย่อมไม่ธรรมดา

ส ิง่ท่ีฉีเฟิงทำได้ มีหรอืคนอย่างเซยีวเสาจะทำไม่ได้
ท่ีนางมาหาเขา...เป็นเพราะนางต้องการทำส ิง่นี้ โดยไม่บอกสามี!
แล้วเพราะเหตุใดจึงไม่บอกกล่าวสามีเล่า?
ใจของฉีเฟิงใจไหววูบ “ซ้อสามคิดจะปิดบังพ่ีสามจรงิๆ หรอื? มีเรือ่งใดท่ีพ่ีสาม

ไม่เห็นด้วยกับท่าน?” สตรเีฉลียวฉลาดอย่างเจ่ียงหรว่นเลือกท้ิงใกล้มาหาไกล ความ
เป็นไปได้มีเพียงหนึ่งเดียวก็คือต้องเป็นเรือ่งท่ีเซยีวเสาไม่เห็นด้วย

เจ่ียงหรว่นไม่ปฏิเสธ “ใช ่เรือ่งนี้ ท่านอ๋องไม่รู้ ท่านเองก็ไม่จำเป็นต้องบอกเขา”
“ซ้อสาม!” ฉีเฟิงเริม่จะนั่งไม่ติด เขากล่าวออกมาอย่างจรงิจัง “ข้าไม่รู้ว่าเกิด

ปัญหาใดขึ้นระหว่างท่านท้ังสอง แต่ข้าขอกล่าวสักประโยคเถิด พ่ีสามของข้ารักใครท่่าน
มาก เขาปฏิบัติต่อท่านอย่างจรงิใจในทุกเรือ่ง การท่ีท่านไม่ยอมให้พ่ีสามได้รู้ในส ิง่ท่ี
ท่านกำลังจะทำ หากมีอันตรายใดๆ เกิดขึ้นแล้วสายเกินแก้ พ่ีสามคงเอาข้าตายแน่ ถ้า
เชน่น้ันข้าคงชว่ยไม่ได้”

แม้ฉีเฟิงจะอ้างช ือ่เซยีวเสาแต่ใจของเขาน้ันรู้ดีกว่าน้ัน...ตัวเขาเองก็ไม่อาจทน



เห็นเจ่ียงหรว่นเอาตัวไปเส ีย่งอันตรายได้เชน่กัน
เหมือนว่านางจะคาดเดาคำตอบเอาไว้ก่อนหน้าแล้วจึงได้แต่ทอดถอนใจ

“คุณชายฉี ท่านรู้ถึงสถานการณ์บ้านเมืองในยามนี้ ดีมิใชห่รอื...ฮ่องเต้ประชวรหนัก
ภายในวังเกิดคลื่นใต้น้ำเพ่ือแย่งชงิบัลลังก์ สว่นภายนอกก็มีปัญหาระหว่างแว่นแคว้น”

“แต่เรือ่งท้ังหมดนี้ ล้วนไม่เกี่ยวกับซ้อสามเลย...” ฉีเฟิงยังปฏิเสธเสยีงแข็ง
“แท้จรงิล้วนเกี่ยวกับข้า” เจ่ียงหรว่นเอ่ยตัดบทขึ้นมาทำให้ฉีเฟิงถึงกับชะงัก

“ต้ังแต่ท่ีเราสองคนได้รู้จักกัน คนฉลาดอย่างท่านก็คงจะดูออกว่าข้าน้ันมีความแค้นต่อ
เซวียนหลีถึงขนาดไม่อาจอยู่รว่มฟ้าเดียวกันได้ ตอนท่ีท่านอ๋องเซยีวไปรบชายแดน
ท่านก็ได้เห็นแล้วว่าข้าต่อกรกับเซวียนหลีชนิดไม่ตายไม่เลิกรา ท้ังหมดนี้ ข้าไม่ได้ทำเพ่ือ
จวนอ๋องจ่ินอิงเพียงอย่างเดียวแต่ทำไปเพราะความแค้นสว่นตัวด้วย หรอืก็คือข้ากับเซวี
ยนหลีมิอาจอยู่รว่มโลก ไม่เป็นข้าท่ีตายก็ต้องเป็นเขาท่ีม้วย!”

ฉีเฟิงฟังแล้วรู้สกึไม่แปลกใจเท่าใดนัก เจ่ียงหรว่นแสดงออกอย่างชัดเจนมาโดย
ตลอดท้ังวาจาและการกระทำ ทุกเรือ่งท่ีเกี่ยวข้องกับเซวียนหลีนางมักจะแสดงออก
อย่างจรงิจังจนน่ากลัว ทำราวกับว่าการขัดขาเซวียนหลีเป็นส ิง่ท่ีนางจำต้องทำให้สำเรจ็
ในชาตินี้

เจ่ียงหรว่นขัดขวางงานใหญ่ของเซวียนหลีหลายคร้ัง ฉีเฟิงเองก็คิดไม่ออกว่าท้ัง
สองไปเป็นศัตรกัูนมาแต่ชาติปางไหน รู้เพียงแต่ว่าเป็นความแค้นเข้มข้นดุจทะเลคลั่ง

“ยามนี้ ...กล่าวได้ว่าในราชสำนักเหลือองค์ชายท่ีอาจเอื้อมถึงบัลลังก์มังกรเพียง
แค่สองคน คนแรกคือองค์ชายสบิสามเซวียนเพ่ย อีกคนคือองค์ชายแปดเซวียนหลี
ในเม่ือข้าจะเข้าขวางไม่ให้เซวียนหลีได้ตำแหน่งฮ่องเต้ก็ย่อมต้องเป็นพันธมิตรกับเซวี
ยนเพ่ยโดยปรยิาย ดังน้ัน...หมากกระดานนี้ ข้าจึงวางเดิมพันไว้ท่ีองค์ชายสบิสาม เม่ือ
วางเดิมพันหมดหน้าตักแล้ว ข้าก็ต้องทำบางอย่างเพ่ือเป็นการสนับสนุนเขา... ก็อย่างท่ี
พวกเราได้ข ่าวจากวังหลวงเม่ือวาน เกากงกงคนสนิทของฝ่าบาทเสยีชวีิตแล้ว”

“เขาฆ่าตัวตาย” ฉีเฟิงพึมพำเสยีงเบา
เจ่ียงหรว่นหัวเราะ “จะเป็นไปได้หรอื?... คนเฉลียวฉลาดอย่างท่านมีหรอืจะดูไม่



ออกว่าเกากงกงตายด้วยน้ำมือของเซวียนหลี เขาเริม่ลงมือแล้ว ส ิง่ท่ีเขาอาจจะทำต่อ
ไปก็คือฉวยโอกาสขณะท่ีฮ่องเต้ยังไม่เสด็จสวรรคต ปลอมแปลงราชโองการออกมา
ฉบับหนึ่ง หรอืไม่ก็เรง่ให้ฮ่องเต้เสด็จสวรรคตโดยเรว็แล้วลอบทำลายราชโองการเดิมท่ี
ฮ่องเต้คิดจะต้ังผู้อื่นท้ิง จากน้ันก็สวมช ือ่ตนเองเข้าไปแทน”

“ช้าก่อน” ฉีเฟิงเบิกตาโต “ซ้อสาม... ท่านกล่าวเชน่นี้ทำข้าสับสนยิ่งนัก ท่าน
บอกว่าราชโองการเดิมฮ่องเต้หมายจะแต่งต้ัง ‘ผู้อื่น’ ข ึ้นครองบัลลังก์ นี่มันน่าขัน
ยิ่งนัก...ท่านล่วงรู้ได้อย่างไรว่าฮ่องเต้จะมอบบัลลังก์มังกรไว้ในมือผู้ใด?”

เจ่ียงหรว่นยิ้มน้อยๆ “ข้ารู้นานแล้ว ท่ีเซวียนหลีรบีเรง่ลงมือเชน่นี้ก็หมายความ
ว่าเขาต้องมีวิธีล้วงความลับจากเกากงกงจนรู้ความจรงิในราชโองการ หากฮ่องเต้หมาย
จะแต่งต้ังเซวียนหลีเป็นรัชทายาท เขาจะฆ่าปิดปากเกากงกงทำไมกัน แต่เพราะว่าคนคน
น้ันไม่ใชเ่ขา เขาจึงพยายามจัดการให้เหลือคนท่ีล่วงรู้เรือ่งลับนี้ น้อยท่ีสดุ”

เจ่ียงหรว่นยังจดจำได้ คราก่อนน้ันฮ่องเต้เก็บราชโองการลับซอ่นไว้ไม่มีใครหา
เจอ สดุท้ายก็ไร้ค่าเพราะว่าเซวียนหลีลอบปลงพระชนม์พระองค์แล้วก้าวขึ้นครอง
บัลลังก์แทน ไม่แน่ว่าคนท่ีเก็บราชโองการของฮ่องเต้ไว้ก็อาจถูกเซวียนหลีฆ่าตายแล้วก็
เป็นได้ เม่ือไม่มีราชโองการของจรงิ เซวียนหลีจึงข ึ้นครองบัลลังก์ได้โดยง่ายดาย

เจ่ียงหรว่นดึงความคิดของตนกลับมาส ูปั่จจุบัน “ราชโองการของจรงิต้องอยู่ใน
มือขุนนางใหญ่สักคนเป็นแน่ เซวียนหลีจะต้องใช้ทุกวิถีทางเพ่ือตามสังหารขุนนางผู้
น้ัน เป้าหมายคือทำลายราชโองการ!”

“ซ้อสาม” ฉีเฟิงรู้สกึหนักใจขึ้นบ้างแล้ว “ในเม่ือฮ่องเต้ทรงเตรยีมราชโองการไว้
แล้ว เหตุใดจึงไม่มอบให้จวนอ๋องจ่ินอิงเก็บรักษาเล่า ในแคว้นต้าจ่ินของเราผู้ ท่ีมี
อำนาจมากพอท่ีจะงัดข้อกับเซวียนหลีได้คงมีเพียงศษิย์พ่ีสามของข้าเท่าน้ัน ศษิย์พ่ีสาม
เป็นผู้ บังคับบัญชากองทหารองครักษ์จ่ินอีเว่ย การเก็บราชโองการเอาไว้ในจวนอ๋องจ่ิน
อิงย่อมปลอดภัยท่ีสดุ ไม่มีทางท่ีฝ่าบาทจะไม่คิดถึงเรือ่งนี้ ”

เจ่ียงหรว่นยิ้ม...นางหรอืจะไม่ตระหนักถึงความคิดของฮ่องเต้ ท่ีพระองค์ไม่มอบ
ราชโองการไว้ให้จวนอ๋องจ่ินอิงเป็นผู้ เก็บรักษา ก็เป็นเพราะในราชโองการน้ันมีช ือ่ของ
เซยีวเสาน่ะส!ิ



เซยีวเสาปฏิเสธบัลลังก์มังกรชัดเจนหนักแน่น หากพระองค์มอบราชโองการ
ฉบับน้ันไว้ในมือเซยีวเสา ก็เท่ากับมอบแผ่นกระดาษไร้ค่าให้เขาฉีกเล่น คนอย่างเซยีว
เสามีหรอืจะยอมให้ใครมาบงการชวีิตของตนได้ เกรงว่าทันทีท่ีรู้เนื้อความในราชโองการ
เขาจะรบีเผาท้ิงทันทีสไิม่ว่า

เจ่ียงหรว่นไม่อาจบอกเหตุผลนี้แก่ฉีเฟิงได้ จึงเลี่ยงคำตอบด้วยการย้อนถาม
“ท่านลืมไปแล้วหรอืว่าจวนอ๋องจ่ินอิงน้ันมีช ือ่เสยีงอย่างไร?”

ฉีเฟิงเลิกค้ิว...
เจ่ียงหรว่นจึงกล่าวต่อ “พ่ีสามของท่านได้ช ือ่ว่าเป็นบุตรขุนนางกบฏ ฮ่องเต้จะ

มอบราชโองการไว้ในมือเขาได้อย่างไร ต่อให้พระองค์มอบราชโองการให้เขาดูแลจรงิ
เหล่าข ุนนางนับร้อยก็ไม่มีวันเช ือ่ว่ามันเป็นของจรงิ มีแต่จะคิดว่าเซยีวเสาปลอมแปลง
เพ่ือหมายปองในราชบัลลังก์”

พอประโยคนี้ถูกกล่าวออกมา ฉีเฟิงก็กระจ่างแจ้งทันใด “จรงิส ิข้าลืมเรือ่งนี้ เสยี
สนิท” การท่ีฮ่องเต้เช ือ่ถือพ่ีสามของเขามิได้หมายความว่าพระองค์จะลืมเรือ่งราวใน
อดีต จวนอ๋องจ่ินอิงมีช ือ่เสยีงในทางลบมาโดยตลอด อย่างไรเสยีพระองค์คงไม่ลากพ่ี
สามมาเกี่ยวข้องกับเรือ่งราวของราชวงศ์หรอก “ว่าแต่ซ้อสามคิดจะทำส ิง่ใดกันร?ึ”

เจ่ียงหรว่นประสานมือวางบนโต๊ะ “ไม่ช ้าก็เรว็เซวียนหลีต้องลงมือชงิราชโองการ
ของจรงิแน่ เราจะประมาทเขาไม่ได้ หลายปีท่ีผ่านมาเซวียนหลีซ ุม่วางแผนเพ่ือการณ์นี้
มาโดยตลอด เขาเพียรสานสัมพันธ์กับผู้คน เข้าออกแคว้นอื่นเพ่ือสร้างฐานอำนาจให้
กับตน บัดนี้ เส้นสายของเซวียนหลีกว้างไกลจนท่านกับข้ามิอาจคาดได้” เจ่ียงหรว่น
เม้มปากแน่นในท่ีสดุก็ยอมเผยความในใจของตนออกมาตีแผ่ “ยามนี้ส ิง่ท่ีเขาต้องการ
ก็คือราชโองการแต่งต้ังผู้สบืทอดราชบัลลังก์ของฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน ในเม่ือเขา
ต้องการ... ข้าก็จะให้เขา”

“ว่าอย่างไรนะ!” ฉีเฟิงตกใจจนเผลอเสยีงดัง
“ข้าจะสร้างสถานการณ์หลอกล่อให้เซวียนหลีคิดว่าเขาหาราชโองการฉบับจรงิ

เจอแล้ว”



“ซ้อสามท่านทำเชน่นี้หมายความว่า---”
“ข้าทำเพราะต้องการประวิงเวลาให้องค์ชายสบิสามได้เตรยีมการรับมือกับเซวียน

หลี ในเม่ือข้าต้ังใจจะสนับสนุนเซวียนเพ่ย ข้าก็จะชว่ยเหลือเขาเต็มท่ีในทุกวิถีทาง”
ฉีเฟิงฟังจนปากอ้าตาค้าง นิ่งเงียบนานนักจึงเอ่ยปาก “ท่านหมายความว่า ท่าน

จะทำราชโองการปลอมขึ้นมาเพ่ือหลอกล่อให้เซวียนหลีสับสน เม่ือเขาคิดว่าตนมี
ราชโองการจรงิอยู่ในมือจะต้องรบีทำลายมันเสยี แต่แท้จรงิแล้วฉบับท่ีเขาทำลายคือ
ของปลอม สว่นของจรงิน้ันอยู่กับอีกผู้หนึ่ง ข้าเข้าใจเชน่นี้ถูกต้องหรอืไม่?”

“คนอย่างเซวียนหลีน้ันเจ้าเล่ห์ยิ่งนัก ราชโองการปลอมไม่มีทางหลอกเขาได้”
“เชน่น้ันแล้ว ท่านจะ...”
“ข้ามีวิธีของข้า แล้วข้าจะบอกท่านในภายหลัง” เจ่ียงหรว่นกล่าวเสยีง

เรยีบ...ความทรงจำจากชวีิตก่อนผุดขึ้นมาซ้อนกันหลายภาพจนหญิงสาวรู้สกึปวดศรีษะ
นางยกปลายนิ้วข ึ้นกดนวดตรงหว่างค้ิว ทันใดน้ัน...ภาพภาพหนึ่งก็แวบเข้ามาในหัว

สองราชโองการ!
คราก่อน...ฝ่าบาทเขียนราชโองการแต่งต้ังไว้ท้ังหมดสองฉบับ
ฉบับหนึ่งแต่งต้ังองค์รัชทายาทขึ้นเป็นฮ่องเต้
สว่นอีกฉบับแต่งต้ังเซยีวเสาขึ้นเป็นฮ่องเต้
นางจำเรือ่งนี้ได้แม่นยำเพราะคราน้ันมีข่าวลือหนาหูว่าฝ่าบาทรา่งราชโองการ

แต่งต้ังลูกกบฏ--เซยีวเสาขึ้นครองบัลลังก์ ทว่ากลับไม่เคยมีใครเห็นราชโองการฉบับ
น้ัน ท้ังท่ีข ุนนางคนสนิทของพระองค์ยืนยันว่ามีจรงิ สว่นอีกฉบับเป็นราชโองการท่ี
ฝากไว้ท่ีเกากงกง ใจความด้านในระบุให้องค์รัชทายาทเป็นผู้ข ึ้นครองราชย์ลำดับต่อไป

ด้วยสาเหตุนี้ ...องค์รัชทายาทจึงถูกใสร้่ายป้ายส ี ถูกจับขังคุกจนส ิ้นพระชนม์อยู่
ในน้ัน สว่นเซยีวเสากลับไม่มีผู้ใดแตะต้องเพราะเซวียนหลีคิดว่าเรือ่งราชโองการสอง
ฉบับเป็นเพียงแค่ข่าวลือ

แล้วตอนนี้ เล่าจะเป็นอย่างไร?



หากฮ่องเต้รา่งราชโองการไว้สองฉบับเหมือนเดิม...ใครคือสองคนท่ีฝ่าบาท
หมายใจไว้? องค์รัชทายาทตัดออกไปได้เพราะเวลานี้กลายเป็นคนทุพพลภาพไปแล้ว

นับต้ังแต่นางหวนคืนกลับมา นางก็มีสว่นทำให้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป บัดนี้
เจ่ียงหรว่นมิอาจม่ันใจได้อีกแล้วว่าเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดขึ้นจะยังซ้ำรอยเดิมอีกหรอืไม่
นางทำได้เพียงเตรยีมตัวให้พร้อมเท่าน้ัน หญิงสาวตวัดสายตาจ้องมองฉีเฟิงอย่าง
เอาจรงิเอาจัง “ข้ารู้ว่าตัวท่านเองก็หวาดระแวงในเรือ่งนี้อยู่เชน่กัน ได้ยินมาว่าท่าน
เตรยีมจัดวางกำลังคนกระจายไว้ท่ัวราชสำนักแล้ว”

ฉีเฟิงสะดุ้ง “ใครบอกท่าน?”
“บ้านมีหูประตูมีตา” เจ่ียงหรว่นยิ้ม “การท่ีท่านมีกำลังคนมากมายแทรกซมึอยู่ใน

วังหลวงนับว่าเหมาะยิ่งนัก ข้าอยากขอร้องให้ท่านชว่ยเป็นธุระกระจายข่าวให้สักหน่อย
ได้หรอืไม่”

“ข ่าวเรือ่งใด?”
“ข้าอยากให้ท่านชว่ยสร้างข่าวลือว่าราชโองการฉบับจรงิบัดนี้ตกอยู่ในมือข้า

แล้ว”
ท่ีแท้นางก็คิดจะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อ! ถึงข้ันนี้แล้วฉีเฟิงก็ไม่สามารถระงับ

อาการได้อีก เขาแทบจะคำรามใสห่น้าหญิงสาว “ท่านจะทำเชน่นี้ไม่ได้! มันอันตรายเกิน
ไป ท่านรู้หรอืไม่ว่าเซวียนหลีจะทำอย่างไรหลังจากรู้ข ่าวนี้ มันจะไล่ตามจับท่านราวกับ
เสอืล่าเนื้อ แล้วหากว่ามันจับท่านได้แต่กลับพบว่าท่านหลอกลวง พวกมันจะฆ่าท่านท้ิง
ทันที”

“ไม่มีทางเป็นเชน่น้ันหรอก”
“ท่านแน่ใจได้อย่างไร...”
“เพราะว่า ‘ธิดาเทพแห่งหนานเจียง’ เกลียดข้า” เจ่ียงหรว่นตัดบทคำพูดของ

ฉีเฟิง “ธิดาเทพแห่งหนานเจียงมีใจให้ศษิย์พ่ีสามของท่าน นางจึงเกลียดข้าเข้ากระดูก
ดำ ด้วยใจท่ีรษิยาของสตร ีนางไม่ยอมให้ข้าตายอย่างรวดเรว็แน่...”

“เรือ่งนี้ เกี่ยวอันใดกับนาง?”



“ข้าเพ่ิงสบืรู้มาว่าธิดาเทพแห่งหนานเจียงเพ่ิงตกลงเป็นพันธมิตรทางการทหารกับ
เซวียนหลี ศัตรรูว่มของพวกเขาก็คือจวนอ๋องจ่ินอิงและตัวข้านั่นเอง” เจ่ียงหรว่นเห็น
ว่าฉีเฟิงใจเย็นลงมากแล้วจึงกล่าวต่อ “ท่านอ๋องน้ันอยากจะถล่มหนานเจียงทุก
ลมหายใจเข้าออก ท้ังชวีิตนี้ เป้าหมายของท่านอ๋องก็คือกำจัดหนานเจียงให้ส ิ้นซาก
สว่นข้าเอง... ก็อยากกุดหัวเซวียนหลีใจแทบขาดเชน่กัน การท่ีเราสองสามีภรรยามีศัตรู
กลุ่มเดียวกันนับว่าดียิ่งนัก เปรยีบเสมือนฆ่าหนึ่งได้ถึงสองไม่ต้องเปลืองแรงมากมาย
ผิดแต่ว่า...ท่านอ๋องมีภาระหน้าท่ีและความเป็นขุนนางท่ีต้องแบกรับ ไม่คล่องตัวเชน่ข้า
การท่ีข้าออกหน้ามาล่อพวกมันเองจึงนับว่าดีท่ีสดุ”

“อย่างไรคือดีท่ีสดุ...” ฉีเฟิงเอ่ยประโยคนี้ออกมาอย่างลำบาก
“ข้าจะทำให้เซวียนหลีคิดว่าส ิง่ท่ีอยู่ในมือข้าเป็นราชโองการฉบับจรงิ หากข้าทำ

สำเรจ็เขาจะเลิกไล่กวดเซวียนเพ่ยแล้วหันมากวดข้าแทน พวกท่านรวมท้ังเซวียนเพ่ยก็
จะมีเวลาตามหาราชโองการฉบับจรงิอย่างไรเล่า”

“แล้วท่านเล่า ท่านไม่กลัวเซวียนหลีจะฆ่าท่านจรงิๆ หรอื?”
“คนอย่างเซวียนหลีข้ารู้จักเขาดีกว่าใคร เขาชอบใช้ตัวประกันในมือแลกเปลี่ยน

ผลประโยชน์มากกว่าฆ่าท้ิง... ข้าคาดว่าเขาอาจจะใช้ตัวข้าแลกกับการสวามิภักด์ิของ
ท่านอ๋องก็เป็นได้”

ฉีเฟิงกลืนน้ำลายลงคอ ยอมรับว่าซ้อสามนี่เยี่ยมยุทธ์เหลือเกิน นางคาดเดาท่าที
และความคิดของผู้คนได้เก่งกาจยิ่งกว่าตัวเขาเสยีอีก “ถ้าพ่ีสามสวามิภักด์ิต่อเซวียนหลี
จรงิ เซวียนหลีก็จะแตกคอกับชาวหนานเจียง ข้าเคยพบธิดาเทพแห่งหนานเจียงมาแล้ว
นางเป็นคนนิสัยดุร้าย นางคงไม่ปล่อยเซวียนหลีแน่”

ฉีเฟิงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าแผนการของเจ่ียงหรว่นน้ันไร้ท่ีติ เขาไม่มีเหตุผลท่ีจะ
ปฏิเสธนางได้เลย แผนการน้ันฉลาดล้ำ แต่ว่า... “แล้วท่านเล่า สดุท้ายท่านจะเป็น
อย่างไร” จะให้เรือ่งราวดำเนินไปตามแผนการท่ีวางไว้ เห็นทีเจ่ียงหรว่นคงต้องเอาตัว
เข้าเส ีย่งมิใชน้่อย

คนท่ีเขาห่วงใยไม่อยากให้ตกอยู่ในอันตรายท่ีสดุก็คือนาง!







อากาศ เขากัดฟันตอบกลับเสยีงเย็น “เจ้าเด็กบ้า พูดจาเหลวไหลไร้แก่นสาร ตอนหนุ่ม
ข้าก็เคยเป็นบุรษุผู้มากเสน่ห์ มีสาวน้อยสาวใหญ่ทอดสะพานให้ข้ามากมาย ไอ้ทาแป้ง
แต้มชาดอย่างท่ีเจ้าว่าไม่จำเป็นสำหรับข้าหรอก ข้าน้ันหล่อเหลาต้ังแต่อยู่ในท้องแม่แล้ว”

โล่วจูได้ยินถึงกับกลอกตา
เจ่ียงหรว่นเองก็พลอยยิ้มตามไปด้วย ทว่า… หลังจากได้ยินโล่วจูเอ่ยนางก็ลอบ

มองพ่อบ้านหลินอย่างพิเคราะห์รอบหนึ่ง... จรงิเสยีด้วย วันนี้ พ่อบ้านหลินดูหนุ่มกว่า
ทุกวัน

สายตาครุน่คิดของนางทอดลงบนรา่งพ่อบ้านหลินจนเขาถึงกับขนลุก จึงพูดต่อ
อีกไม่กี่คำก็รบีร้อนจากไป

เจี่ยงหรว่นแวะตำหนักฉอืหนงิเพื่อเยี่ยมคารวะไทเฮาอ้ีเต๋อเป็นอันดับแรก
หลังจากน้ันก็ตรงไปตำหนักหนานฮวาเพ่ือเยี่ยมองค์ชายสบิสาม การมาหาเซวี

ยนเพ่ยในคร้ังนี้คาดว่ามีสายตาหลายคู่จับจ้องนางอยู่ท้ังในท่ีลับและท่ีแจ้ง แต่เจ่ียงห
รว่นมีหรอืจะหวั่นเกรง การปรากฏตัวต่อหน้าฝูงชนคือเป้าหมายท่ีนางต้องการ

พอมาถึงตำหนักหนานฮวานางก็พบว่าเซวียนเพ่ยกำลังฝึกเข ียนอักษรอยู่ เม่ือ
อีกฝ่ายเงยหน้าขึ้นเห็นเจ่ียงหรว่นก็รู้สกึแปลกใจเล็กน้อย ทว่าความยินดีน้ันมีมากกว่า
เซวียนเพ่ยวางพู่กันในมือแล้วเดินตรงเข้ามาหาเจ่ียงหรว่นอย่างยินดี “ท่าน...เอ้อ...
จ่ินอิงอ๋องเฟย”

เจ่ียงหรว่นยิ้มน้อยๆ เซวียนเพ่ยโบกมือให้ผู้คนโดยรอบถอยห่างออกไปนอก
ตำหนัก สว่นเจ่ียงหรว่นเองก็ให้เหลียนเช ีย่ว เทียนจู๋ และโล่วจูยืนเฝ้าอยู่ท่ีหน้าประตู
ตัวนางเองกุมมือเซวียนเพ่ยแล้วนั่งลง

เม่ือปราศจากสายตาซอกแซก เซวียนเพ่ยจึงเผยสหีน้ายินดีออกมาเต็มท่ี “ท่าน
แม่ ชว่งนี้ ท่านไม่ค่อยมาเยี่ยมข้าเลย รู้หรอืไม่ว่าในวังคึกคักยิ่งนัก ข้าคิดอยู่แล้วว่าท่าน
ต้องอาศัยชว่งจังหวะท่ีผู้คนวุ่นวายมาเยี่ยมข้า แต่ว่ารออยู่หลายวันก็ไม่เห็นแม้แต่เงา
ของท่าน มีเพียงท่านอ๋องจ่ินอิงท่ีมาหาโดยไม่ได้เชญิ”

เจ่ียงหรว่นกล่าวยิ้มๆ “เพ่ยเอ๋อ ตอนนี้ เจ้ามีคนคอยจับจ้องอยู่ แล้วจะให้แม่



เดินเข้านอกออกในบ่อยคร้ังได้อย่างไร วันนี้ก็เชน่กัน แม่มาเยี่ยมเจ้าแบบนี้ เกรงว่า
ผู้คนจะเก็บไปนินทาสร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าได้ ระยะนี้ฮ่องเต้ประชวรอยู่ คาดว่า
เจ้าเองก็คงไม่ค่อยสบายใจนัก เขาผู้ น้ันไม่ได้มาหาเรือ่งเจ้าใชห่รอืไม่?”

‘เขาผู้ น้ัน’ ย่อมหมายถึงเซวียนหลีอยู่แล้ว สองแม่ลูกรู้ดีแก่ใจ
เซวียนเพ่ยยักค้ิวกล่าวอย่างโอหัง “เขาน่ะหรอืจะกล้าหาเรือ่งข้า เดิมทีก็ถนัดแต่

จำศลีราวกับเต่าหดหัว ชว่งนี้ยิ่งมีคดีความในวังหลวง เขายิ่งทำตัวเงียบเชยีบราวกับคน
ตายเลยทีเดียว”

เจ่ียงหรว่นได้แต่ยิ้มตอบ นางสังเกตว่าการพูดการจาของเซวียนเพ่ยฟังดูก้าวร้าว
และม่ันอกม่ันใจโดยท่ีเขาเองก็ไม่รู้ตัว เซวียนเพ่ยในตอนนี้ เติบโตเป็นหนุ่มน้อย อายุก็
มากกว่าเซวียนเพ่ยคนเดิมของนาง เม่ือเห็นเขาพยายามทำตัวเป็นผู้ใหญ่ก็ทำให้นาง
รู้สกึแปลกใจเล็กน้อย

แต่ท่ีเซวียนเพ่ยพูดมาก็มิผิด เซวียนหลีมีนิสัยรอบคอบ หากจะลงมือจรงิก็ไม่
กล้ากระทำการอย่างโจ่งแจ้งแน่

เซวียนเพ่ยมองเจ่ียงหรว่น ทันใดน้ันเขาก็ทำสหีน้าเหมือนนึกบางอย่างขึ้นมาได้
“ท่านแม่...ท่านมาหาข้าในวันนี้ เกิดเรือ่งไม่ดีข ึ้นหรอื?”

“เพ่ยเอ๋อ” เจ่ียงหรว่นจ้องตาเขาอย่างจรงิจัง “แม่ถามคำถามสักข้อได้หรอืไม่?”
“สักหลายข้อก็ได้” เซวียนเพ่ยหัวเราะเสยีงก้อง ฟังแล้วทรงเสน่ห์ยิ่งนัก
“เจ้าอยากเป็นฮอ่งเต้หรอืไม่?”
หลังจากฟังคำถามจบเซวียนเพ่ยก็ถึงกับตะลึง นานทีเดียวกว่าเขาจะตอบ

“อยาก… ข้าอยากเป็นฮ่องเต้”
“ดี!” ตรงดี...เขากล้าหาญมากท่ียอมรับกับนางตามตรง “เพราะเหตุใด?”
“ชวีิตท่ีแล้วข้าอ่อนแอ ส ิ้นใจตายราวกับสนัุขข้างทาง ชวีิตนี้ ข้าจะไม่มีวันยอมให้

ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ท่านแม่...ข้าจะเป็นฮ่องเต้ให้ได้ ข้าจะแข็งแกรง่ยิ่งกว่าเซวียนหลี
แข็งแกรง่จนใครก็มิอาจเทียบ มีเพียงวิธีนี้วิธีเดียวท่ีข้าจะปกป้องคนท่ีข้ารักได้” เขาจบ
ประโยคด้วยการมองสบตาเจ่ียงหรว่น “ข้าจะปกป้องท่าน”



“ถ้าเชน่น้ันเจ้าก็จะได้เป็น” เจ่ียงหรว่นตอบรับเสยีงเข้ม
เซวียนเพ่ยเงียบไปจ้องมองเจ่ียงหรว่นอย่างสับสน “ท่านแม่ไม่โกรธหรอืท่ีข้า

ทะเยอทะยาน ฝักใฝ่ในลาภยศสรรเสรญิ?”
“ของท้ังหลายท้ังปวงในโลกนี้ ส ิง่ใดท่ีเจ้าอยากได้ก็จงไปคว้ามา ส ิง่ใดท่ีคว้าไม่ได้

ก็ให้แย่งชงิ ขอเพียงเจ้าสมปรารถนา แม่ไม่มีปัญหาแม้แต่น้อย” เจ่ียงหรว่นสบตาตอบ
เขาอย่างลึกซ ึ้ง “หากแย่งชงิไม่ได้ ทำชัว่ไม่เป็น บอกแม่...แม่จะทำให้ แม่จะตกนรกแทน
เจ้าเอง!”

เซวียนเพ่ยตาร้อนวาบ แทบจะมีหยดน้ำตารว่งรนิ แต่เขารู้ว่าตนจะร้องไห้ไม่ได้
อีกแล้ว ยามนี้ เขามิใชเ่ด็กน้อย ในวังหลวงแห่งนี้ก็มิใชทุ่่งหญ้าหรอืสวนดอกไม้ท่ีมีไว้
ให้เด็กเล็กเข้ามาเดินเล่น

เขาต้องแข็งแกรง่ ในเม่ือท่านแม่สนับสนุนเต็มท่ีเขายิ่งต้องทำให้สำเรจ็
ต้องชว่งชงิราชบัลลังก์มาไว้ในมือให้ได้!
ท่านแม่...ส ิง่ท่ีท่านอยากได้ ข้าก็จะชว่งชงิมาให้ท่านเชน่กัน เซวียนเพ่ยกล่าวอยู่

ในใจ ไม่นานเขาก็ได้ยินเสยีงของเจ่ียงหรว่นดังขึ้นอีกคร้ัง “เพ่ยเอ๋อ เจ้าพอจะบอกแม่
ได้หรอืไม่ว่าเจ้าเอาราชโองการไปซอ่นไว้ท่ีใด?”

เซวียนเพ่ยตกตะลึง มองเจ่ียงหรว่นนิ่งงัน “ท่านแม่รู้ได้อย่างไร?”
“แต่ก่อนเจ้าเป็นฝ่ายรกุ ทว่าชว่งนี้กลับเก็บตัวเงียบซ ึง่มิใชน่ิสัยของเจ้าเลย เจ้า

คงมิได้มีนิสัยสภุาพขึ้นในชว่งเวลาอันสั้นเป็นแน่” เจ่ียงหรว่นนิ่งไปจังหวะหนึ่งแล้วจึง
กล่าวต่อ “หลายวันก่อนเซวียนหลีสัง่ฆ่าเกากงกง สาเหตุต้องมาจากเรือ่งราชโองการ
แม่คิดว่าหากช ือ่ในราชโองการของฮ่องเต้เป็นช ือ่เพ่ยเอ๋อของแม่ เจ้าก็คงไม่นั่งเก็บตัว
เงียบเหมือนวันนี้หรอก คงป่าวประกาศไปนานแล้ว”

เซวียนเพ่ยกลืนน้ำลาย คิดไม่ถึงว่าการหวนกลับมาคร้ังนี้ ท่านแม่ของเขาจะ
เก่งกาจขึ้นหลายเท่านัก พิรธุเพียงเล็กน้อยนางก็จับได้

“เพ่ยเอ๋อ ในราชโองการน้ันไม่ใชช่ ือ่เจ้า แต่เซวียนหลีเองก็ไม่รู้ ใชห่รอืไม่?” เจ่ี
ยงหรว่นถามเสยีงเรยีบ



เซวียนเพ่ยมองเจ่ียงหรว่น เขาไม่อาจโกหกนางได้จึงพยักหน้ารับ “ใชแ่ล้ว แต่
ท่านแม่พูดถูกเพียงครึง่เดียว” เซวียนเพ่ยกล่าวเสยีงตำ “ราชโองการของเสด็จพ่อ
เข ียนไว้อย่างช ัดเจนว่าทรงแต่งต้ังข้าเป็นรัชทายาท แต่ว่า...” เซวียนเพ่ยกัดฟัน “ทรงทำ
ราชโองการไว้สองฉบับ”

สองฉบับ!
เจ่ียงหรว่นหลับตาลงพึมพำในใจ... ฮ่องเต้ก็ยังคงคิดอ่านเหมือนเดิมทุกประการ

ทรงทำราชโองการจรงิไว้ถึงสองฉบับดังท่ีนางคาดไว้ไม่ผิด “แล้วช ือ่ในราชโองการอีก
ฉบับเป็นใครกัน?” คำถามนี้ ต่อให้เซวียนเพ่ยไม่ตอบ นางก็พอคาดเดาได้แล้วว่าคนผู้
น้ันเป็นใคร

แต่เซวียนเพ่ยกลับตอบตามตรง “ท่านอ๋องเจ็ดจ่ินอิงเซยีวเสา”
เจ่ียงหรว่นพยักหน้า...ทุกอย่างกระจ่างแจ้งแก่ใจนางแล้ว แผนการของฮ่องเต้

คาดเดาได้ไม่ยากนัก พระองค์เข ียนราชโองการขึ้นมาสองฉบับ ฉบับหนึ่งเข ียนช ือ่เซวี
ยนเพ่ย อีกฉบับเขียนช ือ่เซยีวเสา หากว่าเซยีวเสาด้ือด้านไม่ยอมรับราชโองการแล้ว
ขึ้นครองราชย์ พระองค์ก็ยังมีเซวียนเพ่ยเป็นตัวสำรองแทน ทว่า…ราชโองการฉบับท่ีมี
ช ือ่ของเซวียนเพ่ยน้ันหากไม่คับขันอย่างท่ีสดุก็ไม่มีทางปรากฏให้ใครเห็นแน่

เซวียนเพ่ยนิ่งเงียบไปชัว่ครูจึ่งกล่าว “ท่านแม่... ข้ามิได้จงใจจะปิดบังท่าน
แต่ว่า... แต่ว่าไม่รู้จะทำเชน่ไรดี” เซวียนเพ่ยรู้สกึลำบากใจยิ่งนัก

การท่ีท่านอ๋องเซยีวจะได้ข ึ้นเป็นฮ่องเต้ สว่นท่านแม่ของเขาก็ได้เป็นถึงฮองเฮา
มันก็ดีอยู่หรอก ทว่าเซวียนเพ่ยกลับบังเกิดความรู้สกึไม่สาแก่ใจตนนัก เขาท่ีสาบานว่า
จะปกป้องเจ่ียงหรว่น สดุท้ายก็ได้แต่มองดูเจ่ียงหรว่นถูกปกป้องโดยเซยีวเสาไปเสยี
อย่างน้ัน

เดิมทีเซวียนเพ่ยเองก็ไม่ค่อยชอบท่าทียียวนของเซยีวเสาสักเท่าใด หากว่าท่าน
อ๋องเซยีวได้กุมอำนาจไว้ในมือ มีส ิง่ใดจะรับประกันว่าท่านอ๋องจะไม่มีสนมเต็มวังแล้ว
ทอดท้ิงท่านแม่ของเขาเล่า

“เจ้าไม่ต้องกังวลหรอก” เจ่ียงหรว่นลูบหัวอีกฝ่าย “ท่านอ๋องไม่เคยคิดจะเป็น



ฮ่องเต้ ตำแหน่งนี้อย่างไรก็ต้องเป็นของลูกแม่ แม่จะชว่ยเจ้า จวนอ๋องจ่ินอิงจะ
หนุนหลังเจ้าเต็มท่ี!”

แม้ในใจจะพอคาดเดาถึงคำตอบเชน่นี้อยู่ก่อนหน้า แต่เม่ือเจ่ียงหรว่นกล่าวคำ
พูดนี้ออกมาจรงิๆ เซวียนเพ่ยก็รู้สกึต้ืนตันจนมิอาจอดกล้ันได้ เขาคุกเข ่าลงโขกศรีษะ
คารวะนางอย่างเชน่บุตรคารวะมารดาบังเกิดเกล้า “ขอบคุณท่านแม่”

“ลุกขึ้นเถิด” เจ่ียงหรว่นยื่นมือเข้าประคองแล้วเอ่ยถาม “ท่ีแม่ต้องการจะรู้ก็คือ
ราชโองการอยู่ท่ีใด แล้วคนท่ีเจ้าจัดวางให้คอยเป็นหูเป็นตาอยู่ข้างกายฮ่องเต้น้ันเป็น
ใครกัน?”

เซวียนเพ่ยมักข่าวสารไวเสมอ เรือ่งราชโองการนี้ เขาก็รู้ก่อนใคร เขาย่อมต้องมี
สายสบืคอยกระซบิบอกเป็นแน่ ตอนแรกเจ่ียงหรว่นนึกว่าเซวียนเพ่ยได้เกากงกงเป็น
พวก แต่เกากงกงกลับเสยีชวีิตกะทันหันโดยท่ีเซวียนเพ่ยยังคงมีสหีน้าไม่รู้เรือ่ง... หาก
ไม่ใชเ่กากงกงแล้วเป็นผู้ใด

“เป็นมู่ซโีหลว” เซวียนเพ่ยตอบเสยีงใส “แล้วนางยังรู้ท่ีซอ่นราชโองการอีกด้วย
เสด็จพ่อทรงไว้ใจนางยิ่งนัก”

“มู่ซโีหลว?” เจ่ียงหรว่นตกใจเล็กน้อย
มู่ซโีหลวเป็นคนของเซวียนเพ่ยอย่างน้ันหรอื!
ไม่รอให้เจ่ียงหรว่นได้เอ่ยถาม เซวียนเพ่ยก็พูดขึ้นก่อน “ใต้เท้ามู่ให้มู่ซโีหลวเข้า

วังโดยท่ีใจจรงิของนางไม่ยินยอม ข้ามีวาสนาได้พบหน้านางคร้ังหนึ่ง เม่ือรับรู้เรือ่งนี้
เข้าจึงรับปากสัญญาว่าจะให้อิสระแก่นาง หากนางคอยชว่ยเหลือข้าจนได้ขึ้นครอง
ราชย์”

“นางเช ือ่เจ้าอย่างง่ายดายเลยหรอื?” เจ่ียงหรว่นรู้สกึแปลกใจ เดิมทีในสายตา
ของทุกคนเซวียนเพ่ยเป็นเพียงองค์ชายผู้ถือกำเนิดจากนางในตัวเล็กๆ เพียงเท่าน้ัน
เป็นองค์ชายนอกสายตาและไร้อำนาจ เซวียนเพ่ยเพ่ิงจะมามีอำนาจเม่ือไม่กี่ปีนี้ เอง
เพราะเหตุใดคนอย่างมู่ซโีหลวถึงได้ยินยอมพร้อมใจเป็นแขนขาให้กับเขาได้?

“คนเรามักจะมีจุดอ่อน นางเองก็เชน่กัน” เซวียนเพ่ยเอ่ยเสยีงเรยีบ “ขอเพียง



เข้าถึงจุดอ่อนน้ันได้ ก็มีช ัยไปกว่าครึง่”
เจ่ียงหรว่นถอนหายใจอีกคร้ัง เซวียนเพ่ยกล่าวเชน่นี้ย่อมหมายความว่าตัวเขา

เองก็ได้เตรยีมการเพ่ือชงิบัลลังก์เอาไว้นานแล้ว ยามนี้ บุตรชายของนางมิใชเ่ด็กน้อยผู้
อ่อนต่อโลกอีกต่อไป ความแค้นจากชวีิตก่อนไม่เคยจางหายไปจากใจเขาเลยสักวัน

แม้จะไม่รู้ว่าเซวียนเพ่ยกล่อมมู่ซโีหลวให้ยอมทำงานให้เขาได้อย่างไร แต่เจ่ียงห
รว่นก็มิได้คิดจะถามต่อ เซวียนเพ่ยไม่ใชเ่ด็กน้อยท่ีต้องให้นางมาชว่ยวางแผนอีกแล้ว
เขาเรยีนรู้ท่ีจะยืนหยัดด้วยตนเอง นางย่อมต้องยินดี

“ดี! เพ่ยเอ๋อ... วันนี้แม่จะขอให้เจ้ามอบราชโองการให้แม่ฉบับหนึ่ง”
“ท่านแม่จะเอาราชโองการไปทำอันใด?” ท้ังสองล้วนรู้ดีว่าเจ่ียงหรว่นหมายถึง

ราชโองการท่ีมีช ือ่เซยีวเสา
“ราชโองการฉบับน้ันหากปล่อยให้อยู่ในวังต่อไปคงไม่ปลอดภัย” เจ่ียงหรว่น

สา่ยหน้า “สถานะของเซยีวเสาถือเป็นความลับ หากเรือ่งนี้แพรง่พรายออกไปคงจะยุ่ง
วุ่นวายกันท่ัวท้ังราชสำนัก ถึงตอนน้ันต่อให้เจ้ามีราชโองการอีกฉบับท่ีเข ียนแต่งต้ังเจ้า
เป็นรัชทายาท ก็คงมิอาจทำให้ทุกคนเช ือ่ถือเจ้าได้ กลับกลายเป็นโอกาสท่ีเซวียนหลีจะ
ฉกฉวยเอาผลประโยชน์ไป”

“แล้วท่านแม่คิดอ่านเชน่ไร?”
“ราชโองการฉบับน้ัน... แม่จะเอาไปทำลายเอง”
“แต่ว่า...” เซวียนเพ่ยรู้สกึว่ามันแปลกๆ แต่ก็ไม่รู้ว่าแปลกตรงท่ีใด ขณะลังเลอยู่

ก็ได้ยินเจ่ียงหรว่นกล่าวต่อ
“จวนอ๋องจ่ินอิงมิใชส่ถานท่ีท่ีใครจะเข้าออกได้ดังใจ องครักษ์จ่ินอีเว่ยท้ังภักดี

และร้ายกาจยิ่งกว่าองครักษ์ในวังหลวงเสยีอีก การท่ีแม่มีราชโองการอยู่ในมือ พอคน
ของเซวียนหลีรู้เรือ่งนี้ เข้าก็จะหันหัวหอกใสจ่วนอ๋องจ่ินอิง ราชโองการฉบับท่ีมีช ือ่เจ้า
และถูกเก็บอยู่ในวังหลวงก็จะยิ่งปลอดภัยกว่าเดิม หากเป็นเชน่นี้ก็พอจะชว่ยประวิง
เวลาให้เจ้าได้วางแผนการรับมือเซวียนหลีอีกด้วย”

เจ่ียงหรว่นไม่ให้เวลาเซวียนเพ่ยได้คิด รวบรัดตัดความว่า “เจ้าจงพาแม่ไปเอา



ราชโองการตอนนี้ เลย”
“ตอนนี้ เลยร?ึ” เซวียนเพ่ยให้รู้สกึน้อยใจนัก “ท่านแม่ไม่นั่งคุยกับข้าต่ออีกสัก

หน่อย ได้ราชโองการแล้วก็จะกลับเลยใชห่รอืไม่?”
“แม่ยังมีธุระอีกมากนะเพ่ยเอ๋อ” เจ่ียงหรว่นลูบหัวเขา “ยามนี้ในมือเจ้ามี

ราชโองการถึงสองฉบับ เราต้องอาศัยจังหวะท่ีฟ้ายังไม่มืดรบีนำฉบับท่ีมีช ือ่ของเซยีวเสา
กลับไปยังจวนอ๋องก่อน จะได้ไม่เกิดเรือ่งน่าปวดหัวขึ้น ชว่งนี้ เจ้าอย่าได้ทำการบุ่มบ่าม
วู่วามเป็นเด็ดขาด ไม่ว่าจะเกิดเรือ่งใดจงวางเฉยไว้ก่อน...เอาล่ะ ไปเอาราชโองการกัน
เถิด”

ฮ่องเต้เก็บราชโองการไว้ท่ีใดมู่ซโีหลวรู้ดีท่ีสดุ ในท่ีสดุราชโองการหนึ่งในสอง
ฉบับก็อยู่ในมือของเจ่ียงหรว่น

หลังจากท่ีเซวียนเพ่ยสง่มู่ซโีหลวจากไปแล้ว เจ่ียงหรว่นก็คลี่ราชโองการออก
อ่านจากน้ันก็ทอดถอนใจ... ฮ่องเต้แต่งต้ังเซยีวเสาจรงิเสยีด้วย ถึงขนาดเขียนอย่าง
ชัดเจนว่าเซยีวเสาเป็นบุตรขององค์รัชทายาทหงซผีู้วายชนม์...พลันเจ่ียงหรว่นก็ฉุกคิด
บางอย่างขึ้นมาได้ “เพ่ยเอ๋อ นอกจากเจ้าแล้วมีผู้ใดได้อ่านราชโองการฉบับนี้อีกหรอื
ไม่?”

เซวียนเพ่ยหลุบตาลงพลางตอบ “เพียงข้าคนเดียว...” เขาหยุดนิ่งครูห่นึ่งก่อน
เอ่ยถามอย่างลังเล “ท่านแม่ ราชโองการฉบับนี้จะนำความยุ่งยากมาส ูจ่วนอ๋องจ่ินอิง
หรอืไม่?”

เดิมทีเขาไม่นึกใสใ่จหรอกว่าจวนอ๋องจ่ินอิงจะต้ังอยู่หรอืดับสญู แต่ตอนนี้ ท่าน
แม่ของเขาดำรงตำแหน่งจ่ินอิงอ๋องเฟย หากเกิดปัญหาร้ายแรงขึ้นกับจวนอ๋อง ท่านแม่ก็
จะถูกเกี่ยวโยงไปด้วย ยังไม่นับถึงเรือ่งลับท่ีเขาได้รู้ตอนอ่านราชโองการนั่นอีก

“เจ้าไม่ต้องกังวลหรอกเพ่ยเอ๋อ ปล่อยให้เป็นธุระของแม่เอง” เจ่ียงหรว่นปลอบ
ลูกชาย พลางจัดแจงเก็บราชโองการลงกระบอกไม้อันหนึ่งแล้วใสไ่ว้ในลังไม้รวมกับข้าว
ของท่ีไทเฮาพระราชทาน ก่อนจะลุกขึ้นเตรยีมบอกลา

เซวียนเพ่ยนึกแปลกใจท่ีนางเก็บราชโองการอย่างลวกๆ จึงเอ่ยเตือนอย่างไม่







ไรใครเล่าจะไม่รู้... มันมิใชท่ี่ท่ีใครนึกอยากจะเข้าก็เข้าไปได้โดยง่าย
สายสบืยังกล่าวอีกว่า “เม่ือครู ่ ตอนจ่ินอิงอ๋องเฟยเข้าไปเยี่ยมองค์ชายสบิสาม

นางได้นำขนมพระราชทานจากองค์ไทเฮาเข้าไปด้วย”
คำพูดของสายสบืทำให้เซวียนหลีสะกิดใจขึ้นทันใด
นี่จะใช.่..วิธีการปกปิดซอ่นเร้นหรอืไม่?
แท้จรงิแล้ว เจ่ียงหรว่นนัดกับเซวียนเพ่ยเพ่ือมารับราชโองการของฮ่องเต้นำไป

เก็บท่ีจวนอ๋อง แต่คนเจ้าเล่ห์อย่างนางกังวลว่าใครจะมารู้เห็นเข้า จึงแสร้งทำเป็นไป
เยี่ยมไทเฮาก่อนและนำขนมของไทเฮาถือติดมือไปด้วยเพ่ือหาข้ออ้างเข้าเยี่ยมเซวี
ยนเพ่ยและฮ่องเต้

ไตรต่รองครูห่นึ่งเซวียนหลีก็สา่ยหน้า จะเป็นไปได้อย่างไร หากจะให้คนมาเอา
ราชโองการจรงิ ก็ไม่ควรเป็นเจ่ียงหรว่นท่ีมาลำพัง นางเป็นเพียงสตรอี่อนแอคงไม่กล้า
ทำการใหญ่ถึงเพียงนี้หรอก

แต่หากนางกล้า...
เซวียนหลีหลุบสายตาลง ตกอยู่ในภวังค์ความคิดของตนเอง ครุน่คิดอยู่นาน

นักในท่ีสดุก็ตัดสนิใจหันไปกล่าวกับองครักษ์ข้างกาย “สง่จดหมายไปให้ตันเจิน บอก
ว่าตอนนี้ มีโอกาสหนึ่งอยู่ตรงหน้า... เจ่ียงหรว่นเข้าวังและกำลังจะเดินทางกลับ หาก
ต้องการแก้แค้นนางต้องรบีจับตัวเจ่ียงหรว่นเอาไว้ให้ได้ก่อนท่ีรถม้าจะกลับถึงจวนอ๋อง”

องครักษ์รับคำสัง่แล้วจากไป
เซวียนหลียังคงยืนเอาสองมือไพล่หลัง ผ่านไปครูห่นึ่งก็เผยรอยยิ้มเย็นชาออก

มา
ถึงแม้เขาไม่อาจบุ่มบ่ามลงมือเองได้ แต่ก็ยังมีมือเท้ารอรับใช้อยู่นี่

บนรถม้าขณะกลับจวน
เหลียนเช ีย่วกับโล่วจูนั่งอยู่ทางขวาของเจ่ียงหรว่น สว่นเทียนจู๋นั่งอยู่ทางซ้าย
รถม้าขับเคลื่อนไปอย่างเช ือ่งช ้า ตลอดทางไม่มีส ิง่ใดผิดสังเกต ขณะท่ีโล่วจูกับ



เหลียนเช ีย่วกำลังคุยเล่นกันในรถม้านั่นเอง ก็พลันบังเกิดเสยีงเอะอะจากด้านนอก
เสยีงน้ันใกล้เข้ามาเรือ่ยๆ น้ำเสยีงน้ันฟังดูแตกต่ืนลนลานจนคนในรถหันไปมองสบตา
กัน เทียนจู๋เอ่ยขึ้นว่า “ฮูหยินน้อย พลขับตะโกนว่ามีศพคนผู้หนึ่งนอนขวางทางรถ
ของเราอยู่”

จบคำของเทียนจู๋รถม้าพลันสัน่ไหวรนุแรง โล่วจูร้องเสยีงสงูด้วยความตกใจ
แล้วรบีแหวกม่านหน้าต่างออกกวาดสายตามองเหตุการณ์ภายนอก ภาพท่ีเห็นก็คือฝูง
ชนมากมายกำลังวิ่งพล่านไปท่ัวคล้ายมีจลาจลเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ท่ามกลางชาวบ้าน
น้ันมีกลุ่มคนท่ีน่ากลัวปะปนอยู่

คนเหล่าน้ันแต่งตัวไม่ต่างจากชาวบ้านท่ัวไป แต่ในมือมีมีดเล่มใหญ่ พบเห็นใคร
ขวางหน้าก็ตรงเข้าฟาดฟันห้ำห่ันอย่างบ้าเลือด ด้านนอกจึงมีท้ังเสยีงร้องโหยหวนปะปน
ไปกับเสยีงตะโกนดังอื้ออึง บนพ้ืนมีรา่งของผู้คนล้มตายบาดเจ็บกันระเนระนาด คราบ
โลหิตเจ่ิงนอง เห็นแล้วน่าสะพรงึกลัวยิ่งนัก

“แย่แล้ว... คุณหนู!” โล่วจูตะโกนขึ้นอย่างหวาดผวา “ด้านนอกมีกลุ่มคนบ้า
คลั่งเอามีดวิ่งไล่ฆ่าฟันชาวบ้านไปท่ัวเลยเจ้าค่ะ”

ฝูงชนแยกย้ายหนีตายราวกับผึ้งแตกรวง เสยีงใบมีดแทรกลงในเนื้อปะปนกับ
เสยีงกรดีร้องโหยหวนฟังแล้วเขย่าขวัญยิ่งนัก ทำเอาคนท่ีใจกล้าท่ีสดุอย่างเทียนจู๋ถึง
กับใจสัน่

เจ่ียงหรว่นขมวดค้ิว เทียนจู๋รบีช ักกระบ่ีออกมาป้องกันอยู่ด้านหน้านายหญิงของ
ตน

เหลียนเช ีย่วสง่เสยีงเรง่คนขับรถม้า “พลขับ เจ้ารบีหักรถหลบออกทางด้านข้าง
อย่าตรงไปทางน้ัน”

หากจะลงจากรถในตอนนี้ย่อมไม่ใชเ่รือ่งฉลาด พวกนางไม่รู้ว่าคนร้ายท่ีปะปน
อยู่ในฝูงชนน้ันมีจำนวนเท่าใด นั่งรวมตัวกันบนรถน่าจะปลอดภัยกว่า เหลียนเช ีย่ว
รู้สกึหงุดหงิดตนเองเล็กน้อย เหตุใดก่อนออกเดินทางในวันนี้นางถึงไม่รู้จักเตือนคุณ
หนูให้พาองครักษ์มามากกว่านี้ เสยีหน่อย ยามนี้ มีเพียงเทียนจู๋คนเดียวคงไม่พอรับมือ



ขณะกำลังคิดอยู่ทันใดน้ันก็รู้สกึว่ารถม้าสัน่ไหวอีกคร้ัง โลหิตสายหนึ่งสาด
กระเซน็ถูกผ้าคลุมรถ รถม้าเหมือนถูกกระแทกอย่างรนุแรง ม้าสองตัวด้านหน้าเริม่ออก
อาการคลุ้มคลั่ง

“พลขับ พลขับ!” เหลียนเช ีย่วได้แต่กอดคุณหนูของตนไว้ ปกป้องไม่ให้รา่ง
บอบบางของคุณหนูกระแทกกับรถม้า นางพยายามตะโกนสดุแรงเกิดแต่ก็ไร้ส ุ้มเสยีง
ใดๆ ตอบกลับ เหลียนเช ีย่วจึงแหวกม่านออกภาพท่ีเห็นทำให้ใจเย็นวาบโดยพลัน

ดาบรปูจันทร์เส ี้ยวเล่มหนึ่งเสยีบทะลุอกของพลขับ
พลขับส ิ้นใจอยู่บนหลังม้า แผ่นหลังของม้าก็มีกรชิเล่มเล็กปักอยู่หลายเล่ม ม้า

ท้ังสองตัวท้ังตกใจและบาดเจ็บจนควบคุมสติไม่อยู่วิ่งพล่านไปท่ัว
เทียนจู๋ต้ังท่าหมายจะปกป้องเจ่ียงหรว่นด้วยชวีิต ทันใดน้ันรถม้าก็วิ่งไปชนเข้า

กับบางอย่าง ม้ากู่ร้องเสยีงยาว ตัวรถสะบัดอย่างแรงไปทางด้านหน้า พรบิตาก็บิดและ
หักกลางทันที!

“อ๊า-----” โล่วจูร้องเสยีงสงู นางนั่งอยู่ด้านนอกสดุจึงถูกสะบัดออกนอกรถม้า
ก่อนใคร สว่นเจ่ียงหรว่น เทียนจู๋และเหลียนเช ีย่วน้ันถูกแรงสะบัดของรถชนเข้ากับ
ผนังรถจนมึนงงตาลายชัว่ครู่

ในท่ีสดุรถก็หยุดลง เจ่ียงหรว่นได้ยินเสยีงร้องของโล่วจู จึงรบีแหวกม่านออก
ไปดู เห็นโล่วจูท่ีถูกสะบัดกระเด็นไปนอนกุมท้องอยู่กลางฝูงชน กลุ่มคนท่ีวุ่นวายกำลัง
แตกต่ืนวิ่งพล่าน บางคนถึงกับเหยียบรา่งของโล่วจูด้วยซ้ำ

สองตาคมกรบิของเจ่ียงหรว่นถึงกับแข็งค้าง ท่ามกลางความอลหม่านไม่รู้ว่าใคร
เป็นใคร นางเห็นชายผู้หนึ่งแหวกเส ื้อคลุมของตนแล้วดึงมีดสั้นท่ีเอวออกมา ดวงตา
ดุร้ายจับจ้องท่ีแผ่นหลังของโล่วจู

“โล่วจู!” เหลียนเช ีย่วเองก็เห็นเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยเชน่กัน นางสง่เสยีงร้อง
ด้วยความต่ืนตระหนกสดุขีด

โล่วจูถูกแทงท่ีหลัง เจ็บจนร้องไม่ออก ชายผู้ น้ันยังคิดจะลงมือต่อ เจ่ียงหรว่น
หันไปสัง่เทียนจู๋ทันที “เทียนจู๋... เรว็เข้า รบีไปชว่ยโล่วจู”



“แต่…ฮูหยินน้อย...” เทียนจู๋ลังเล หากนางตรงไปปกป้องโล่วจู แล้วเจ่ียงหรว่นท่ี
อยู่ในรถม้ากับเหลียนเช ีย่วเล่าจะทำอย่างไร? พวกนางไม่เป็นวรยุทธเลยสักนิด ใครจะ
ปกป้อง?

“ไป!” เจ่ียงหรว่นตะโกนสัง่เสยีงดัง
เทียนจู๋ตัดสนิใจยอมพุ่งออกจากรถม้าอย่างรวดเรว็ เหาะผ่านผู้คนตรงไปทางโล่

วจูทันที
โล่วจูเห็นมือมีดผู้ น้ันต้ังใจจะฟันมาท่ีอกของนาง คิดว่าหนนี้อย่างไรเสยีก็คง

หลบไม่พ้น จึงกัดฟันแน่นข่มความเจ็บปวดแล้วใช้สองมือรวบขามือมีดแล้วแผดเสยีง
ลั่น “คุณหนูหนีไปเรว็...ท่ีนี่อันตราย คุณหนูรบีหนีเรว็!” ชวีิตของนางในชาตินี้ ...หาก
พลีชพีของตนเองแล้วแลกกับความปลอดภัยของคุณหนูได้ นางก็ยินดี

คมมีดใกล้เข้ามาทุกขณะ สะท้อนแสงไฟดูน่าขนลุก
ขณะกำลังหวาดผวาสดุๆ โล่วจูพลันเห็นเทียนจู๋สอดกระบ่ีมารับคมมีดท่ีฟันมายัง

อกตน เทียนจู๋บิดกระบ่ีในมือแทงเข้าคอชายผู้ น้ันจนล้ม แม้ใจโล่วจูยังหวาดผวา ทว่า
นางกลับไม่สนใจความเจ็บท่ีแผ่นหลังกัดฟันพูด “ไป ไปคุ้มครองคุณหนูก่อนเรว็...”

พูดยังไม่ทันจบประโยค ท้ังสองก็เห็นว่าเบ้ืองหน้าของรถม้ามีรา่งของเหลียน
เช ีย่วล้มอยู่บนพ้ืน โลหิตกองใหญ่กองหนึ่งอยู่ข้างๆ ไม่รู้ว่าโลหิตกองน้ันเป็นของ
เหลียนเช ีย่วหรอืของเจ่ียงหรว่นกันแน่ ท้ังโล่วจูและเทียนจู๋ได้แต่กวาดตามองโดยรอบ
แต่ไม่เห็นเงาของเจ่ียงหรว่นแล้ว

“แย่แล้ว!” เทียนจู๋ร้องลั่น
โล่วจูพยายามตะโกนเรยีกช ือ่เจ่ียงหรว่นด้วยน้ำเสยีงแหบแห้งแต่ถูกเทียนจู๋ห้าม

ไว้ “หยุดตะโกนก่อน พวกเราหลงกลแล้ว”
โล่วจูไม่โง่ครุน่คิดแค่แวบเดียวก็เข้าใจทุกอย่างโดยพลัน ทุกอย่างมันแปลก

ต้ังแต่แรก... ท่ามกลางฝูงชนจู่ๆ ก็มีคนร้ายวิ่งไล่ฟาดฟันชาวบ้านท่ีไร้อาวุธ รวมถึง
เจตนาจะทำร้ายรา่งกายนางด้วย เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ บีบบังคับให้คุณหนูต้องสัง่เทียนจู๋
ให้มาปกป้องนาง ทำให้ตัวคุณหนูไร้ผู้ปกป้อง นี่คือแผนโห่ร้องบูรพาตีฝ่าประจิมท่ีเยี่ยม



ยุทธ์ท่ีสดุ
เป้าหมายคือลักพาตัวคุณหนูนั่นเอง!
โล่วจูหน้าซดีขาว รา่งของนางโอนเอียงจนล้มฟุบไปกับพ้ืน “คุณหนูตกอยู่ใน

อันตราย...เทียนจู๋ ทำอย่างไรดี?”
เทียนจู๋เหลียวมองโดยรอบ ผู้คนยังคงวิ่งพล่านกันไปท่ัว นางเห็นว่าลังไม้ลังเล็ก

ท่ีไทเฮาอี้ เต๋อพระราชทานมาให้เจ่ียงหรว่นถูกรื้อค้น ข้าวของในน้ันอันตรธานหายไป
ด้วยเชน่กัน เทียนจู๋พลันเข้าใจเรือ่งราวท้ังหมด “ท่ีแท้ก็เป็นแผนซ้อนแผนท่ีคุณหนู
จงใจให้เกิดขึ้น…”

“เจ้าว่าอย่างไรนะ?” เสยีงของโล่วจูแผ่วลงเรือ่ยๆ
เทียนจู๋เห็นว่าอาการของอีกฝ่ายเริม่ยำแย่ก็ไม่สนใจส ิง่อื่นใดอีก บ่าวรับใช้สอง

คนนี้ฮูหยินน้อยรักมาก... ทว่ายามนี้คนหนึ่งสลบไปแล้ว อีกคนบาดเจ็บสาหัส หากว่า
เกิดอันตรายขึ้นกับโล่วจูและเหลียนเช ีย่ว ท่ีฮูหยินน้อยส ู้อุตสา่ห์ลำบากลงแรงไปก็
เสยีเปล่าน่ะส ิ

ในเม่ือฮูหยินน้อยคิดแผนจัดฉากนี้ข ึ้นมา นางย่อมมีวิธีรับมือแน่
คิดได้ดังน้ันเทียนจู๋ก็ประคองสองสาวใช้แล้วใช้กำลังภายในรบีพาพวกนางกลับ

จวน
จวนอ๋องจิ่นอิง
พ่อบ้านหลินกำลังคำนวณค่าใช้จ่ายเดือนนี้อยู่ในจวน จู่ๆ ก็ได้ยินเสยีงตะโกน

ร้องอย่างลนลาน “พ่อบ้านหลิน แย่แล้ว!”
แย่แล้ว...แย่แล้ว...แย่อยู่ทุกวัน ชว่งนี้ มีแต่คนตะโกนคำนี้ !
พ่อบ้านหลินเงยหน้าขึ้นมอง เห็นว่าคนตะโกนเป็นเด็กรับใช้ท่ีเพ่ิงรับหน้าท่ียืน

ยามหน้าประตูใหญ่ จึงกล่าวตอบเสยีงเนือย “ลนลานเรือ่งใดกันถึงเพียงน้ัน ข้าเคย
บอกพวกเจ้าว่าอย่างไร การยืนเฝ้ายามหน้าจวนอ๋องเจ้าต้องวางตัวให้ภูมิฐานสักหน่อย
ไม่ใชเ่อะอะก็หน้าถอดส ี วิ่งมือเท้าสัน่เข้ามาราวกับเห็นผี อย่าทำให้เสยีหน้านายน้อย
มากไปกว่านี้ ...”



“แย่แล้ว...พ่อบ้านหลิน ฮูหยินน้อยถูกคนลักพาตัวไป พ่ีเหลียนเช ีย่วกับโล่วจู
บาดเจ็บสาหัส เม่ือครูพ่ี่เทียนจู๋เพ่ิงประคองพวกนางกลับมา และกำลังตามหมอเทวดา
เซ ีย่มาดูอาการให้อยู่...”

พูดยังไม่ทันจบพ่อบ้านหลินท่ีเม่ือครูยั่งนั่งเอื่อยเฉื่อยอยู่หน้าโต๊ะพลันดีดตัวขึ้น
จากเก้าอี้ “พวกนางอยู่ท่ีใดรบีพาข้าไปดูเรว็!”

เรือ่งท่ีเจ่ียงหรว่นถูกลักพาตัวไปน้ันถูกถ่ายทอดไปท่ัวท้ังจวนอ๋องจ่ินอิง เซยีว
เสายังไม่กลับมา เย่เฟิงจึงรับหน้าท่ีแทน เขาสง่สัญญาณลับให้กลุ่มองครักษ์จ่ินอีเว่ยท่ี
แฝงตัวอยู่ตามท่ีต่างๆ ในเมืองหลวงให้สบืหาท่ีอยู่ของเจ่ียงหรว่นกันสดุกำลัง

ค่ายทหารใหญ่
มีพลทหารนายหนึ่งวิ่งมารายงานข่าว “แม่ทัพเจ่ียง เม่ือครูท่หารสว่นหน้าได้รับ

แจ้งข่าวด่วนมาขอรับ...” คำพูดพลันหยุดชะงัก ท้ังกองทัพล้วนรู้ว่าแม่ทัพหนุ่มผู้นี้ รัก
น้องสาวเป็นท่ีสดุ หากได้ยินข่าวนี้ เขาจะมีท่าทางน่ากลัวสักเพียงใด

เจ่ียงซ ิน่จือชายตามองอีกฝ่าย ผ่อนลมหายใจ “เรือ่งอันใด?”
พลทหารตัวสัน่ปากสัน่แต่ก็ไม่กล้าช ักช้ารบีเอ่ยตอบ “วันนี้ตอนพลบคำท่ีถนน

แถวชานเมือง จ่ินอิงอ๋องเฟยถูกลักพาตัวไปท่ามกลางเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายไล่ฆ่าผู้คน
ตอนนี้ ยังไม่รู้แน่ช ัดว่านางอยู่ท่ีใดขอรับ”

พูดจบก็เห็นแม่ทัพหนุ่มลุกขึ้นทันที หน้าพลันเปลี่ยนส ี“เจ้าว่าอย่างไรนะ?”
พลทหารยังลังเลอยู่ว่าจะพูดทวนอีกรอบดีหรอืไม่ ยังไม่ทันกล่าวต่อก็รู้สกึได้ถึง

สายลมวูบหนึ่งพัดผ่านใบหน้า เม่ือลืมตามองอีกทีรา่งท่านแม่ทัพก็หายไปเสยีแล้ว เจ่ียง
ซ ิน่จือก้าวพรวดๆ ออกจากค่ายใหญ่ไปโดยไม่สนใจสายตาตกตะลึงของกลุ่มทหารใหม่
ทางด้านหลัง

เขาโจนตัวขึ้นหลังม้า ควบม้าจากไปอย่างรวดเรว็
เหล่าพลทหารมองดูอย่างตกตะลึง ทหารใหม่ท่ีอยู่ข้างๆ เข้ามาถามผู้แจ้งข ่าว

อย่างใครรู่้ “ท่านแม่ทัพเป็นอันใดไป ไยจึงรบีร้อนถึงเพียงนี้ ”
“น้องสาวของท่านแม่ทัพถูกลักพาตัว!”



ตำหนักหนานฮวา
เซวียนเพ่ยยืนอยู่ตรงหน้าต่าง ไม่รู้เพราะเหตุใดนับต้ังแต่เจ่ียงหรว่นจากไปใจ

ของเขามิเพียงแต่ไม่สงบ กลับยิ่งร้อนรนไม่สบายใจมากยิ่งข ึ้น เหมือนมีลางสังหรณ์ว่า
จะเกิดเรือ่งร้าย คิดมาคิดไปก็คาดว่าคงเป็นเพราะพฤติกรรมท่านแม่ในวันนี้ ท่ีดูผิดปกติ
จากเดิม

เซวียนเพ่ยไตรต่รองทบทวน คำพูดของท่านแม่ทำให้เขานึกสะกิดใจ
‘เพ่ยเอ๋อ หากเจ้ามีเรือ่งใดก็ให้หารอืกับท่านอ๋องเซยีวก่อนตัดสนิใจนะ’
ทำไมถึงต้องหารอืกับเซยีวเสา...ไยจึงไม่ให้หารอืกับท่านแม่? ท่ีผ่านมาเขาปฏิเสธ

ท่ีจะผูกสัมพันธ์ฉันญาติมิตรกับท่านอ๋องเซยีว แล้วจู่ๆ... เหตุใดท่านแม่จึงสัง่ให้เขา ‘มี
เรือ่งใดก็ให้หารอืกับท่านอ๋อง’ เล่า?

ท่านแม่จะไปท่ีใดหรอื?
ยามนี้ราชโองการฉบับหนึ่งอยู่ในมือของท่านแม่ นางบอกเขาว่าจวนอ๋องจ่ินอิง

เป็นสถานท่ีท่ีจะรักษาราชโองการได้ดีท่ีสดุ และเพียงพอจะดึงดูดความสนใจท้ังหมด
ของเซวียนหลีเพ่ือเปิดโอกาสให้เขาได้เตรยีมตัวตอบโต้

ดึงดูดความสนใจจากเซวียนหลีนั่นก็ดีอยู่หรอก... แต่ว่า
ช ้าก่อน! ดึงดูดความสนใจจากเซวียนหลีร!ึ
ราชโองการน้ันอยู่ในมือของเจ่ียงหรว่น!
เซวียนเพ่ยเบิกตาโตโดยพลัน ไม่ๆๆ อย่าให้เป็นอย่างท่ีคิดเลย
เซวียนเพ่ยกำหมัดแน่น... เขาเป็นแม่ลูกกับเจ่ียงหรว่นมาสองชวีิต แม้จะไม่มี

สายสัมพันธ์กันทางสายเลือด แต่ก็พอจะเดาความคิดของนางได้ เม่ือได้มีโอกาส
ครุน่คิดลึกซ ึ้ง เซวียนเพ่ยก็อ่านแผนการของเจ่ียงหรว่นออก เขาตบมือลงกับขอบ
หน้าต่างอย่างแรง “เป็นเรือ่งแล้ว!”

ขณะเดียวกัน หมิงเยว่ก็วิ่งเข้ามาจากด้านนอก รายงานข่าวหนึ่งด้วยน้ำเสยีง
ร้อนรน “องค์ชายสบิสาม ขณะท่ีจ่ินอิงอ๋องเฟยเดินทางกลับจวนเผอิญพบเข้ากับเหตุ







เซยีวเสานั่งอยู่หน้าโต๊ะหนังสอื แสงไฟอันอบอุ่นก็ไม่อาจสลายก้อนน้ำแข็ง
เย็นเฉียบท่ีเกาะกุมหัวใจเขาได้

ท้ังหมดนี้ เป็นแผนร้ายของศัตรท่ีูโห่ร้องบูรพาเพ่ือหมายจะตีฝ่าทางประจิม แต่เขา
คิดไม่ถึงว่าผู้ ท่ีบงการเรือ่งท้ังหมดนี้จะกลายเป็นภรรยาของตนเสยีเอง

เซยีวเสาหลุบสายตาลง ปลายนิ้วเคาะโต๊ะเป็นจังหวะ...
หลังจากท่ีเทียนจู๋เล่าต้นสายปลายเหตุท้ังหมดของเรือ่ง เขาก็รู้ถึงแผนการของเจ่ี

ยงหรว่นแล้ว เป็นสามีภรรยากับนางมานานไฉนเขาจะไม่รู้ถึงความคิดอ่านของคน
ท่ีนอนอยู่เคียงข้างทุกคำคืน เจ่ียงหรว่นคิดจะใช้ตนเองเป็นเหยื่อล่อต้ังแต่แรก นาง
หมายจะล่อเซวียนหลีให้ออกมาติดกับ นางวางแผนไว้ท้ังหมด รู้อย่างช ัดแจ้งว่าอาจเกิด
อันตราย แต่ก็ยังเลือกจะบอกลาเขาอย่างอ่อนโยนเหมือนไม่มีเรือ่งอันใด

มันชา่งน่าซัดสักป้าบนักเชยีว!
เซยีวเสากำหมัดแน่นสหีน้าดำคล้ำ ภรรยาตัวร้ายกลั่นแกล้งเขาเกินไปแล้ว
เล่นสนุกจนเลยเถิด ไม่เห็นสามีอย่างเขาอยู่ในสายตาเลยสักนิด
ความคิดมากมายผุดขึ้นในหัวของเซยีวเสา ท่ีเหลืออยู่ในท้ายสดุคือความรู้สกึ

ปวดใจและรู้สกึผิด
เขาหลับตาลงอย่างเหนื่อยอ่อน ตอนน้ันเองประตูห้องก็ถูกผลักเข้ามา เขาตวัด

สายตาดุดันมองรา่งของผู้มาเยือนปราดหนึ่ง
ฉีเฟิง…
“เข้ามาทำไม?” เซยีวเสานั่งตัวตรงถามด้วยน้ำเสยีงแข็งกระด้าง
ฉีเฟิงนั่งลงตรงหน้าเซยีวเสา รนิน้ำชาให้ตนเอง เขาเผชญิกับสายตาเย็นชาของ

ศษิย์พ่ีอย่างไม่หวั่น เอ่ยตรงไปตรงมา “ข้ามาคุยกับท่านเรือ่งซ้อสาม”
สายตาของเซยีวเสาคมกรบิกว่าเดิม “เจ้ารู้อยู่แล้วใชห่รอืไม่?”
“ใช”่ ฉีเฟิงกลืนน้ำลาย “ก่อนหน้านี้ซ้อสามได้มาหาข้าคร้ังหนึ่ง”
เซยีวเสาไม่พูดไม่จา มองหน้าอีกฝ่ายอย่างเย็นชา



“ซ้อสามคิดจะอาศัยเรือ่งนี้ เพ่ือล่อเซวียนหลีกับไส้ศกึชาวหนานเจียงให้เผยตัว
ออกมา เป้าหมายของนางเพ่ือเปิดโอกาสให้องค์ชายสบิสามท่ีอยู่ในวังได้มีเวลาวางแผน
รับมือ...คงมีเพียงวิธีนี้ เท่าน้ัน หากเซวียนหลีคิดว่าตนได้ราชโองการมาอยู่ในมือแล้ว ก็
จะผ่อนสายตาท่ีจับจ้ององค์ชายสบิสามลง องค์ชายสบิสามก็จะปลอดภัยมากขึ้น” นิ่ง
ไปครูห่นึ่งฉีเฟิงก็กล่าวต่อ “ข้าเคยถามซ้อสามว่าราชโองการปลอมนั่นจะเส ีย่งอันตราย
เกินไปหรอืไม่หากถูกจับได้ มันเป็นโทษใหญ่หลวงถึงข้ันกุดหัวเชยีวนะ แต่ซ้อสามกลับ
บอกว่า ‘ไม่ต้องห่วง นางมีราชโองการของจรงิอยู่ในมือ’ ราชโองการของฮ่องเต้มี
อยู่...สองฉบับ”

เซยีวเสาตกตะลึง ฉีเฟิงบอกว่าราชโองการท่ีอยู่ในมือเจ่ียงหรว่นไม่ใชข่องปลอม
ภรรยาของเขารู้ดีว่าคนอย่างเซวียนหลีหลอกไม่ง่ายนางจึงเลือกใช้ราชโองการจรงิเป็น
เหยื่อล่อ หากโดนเซวียนหลีจับได้ราชโองการฉบับน้ันต้องถูกทำลายอย่างแน่แท้

ราชโองการฉบับใดกันท่ีเจ่ียงหรว่นคิดว่าถึงถูกทำลายไปก็ไม่เสยีดาย
เซยีวเสามีคำตอบในใจแล้ว
นั่นต้องเป็นราชโองการท่ีแต่งต้ังเขาขึ้นเป็นฮ่องเต้!!
ฮ่องเต้น้ันอยากจะให้เขาขึ้นครองราชย์แทนบิดามาโดยตลอด เซยีวเสารู้ดีแต่ไม่

รู้สกึไยดีต่อลาภยศจอมปลอมนั่น หลายปีมานี้ เขาถึงไม่เคยนึกแยแส แต่เซยีวเสาคาด
ไม่ถึงว่าฮ่องเต้ถึงกับใช้ชวีิตตนเองมาบีบให้เขารับตำแหน่ง ถึงขนาดเขียนราชโองการไว้
สองฉบับ

ราชโองการฉบับนี้ สำหรับเซยีวเสาแล้วเป็นเผือกร้อนลวกมือ หากมีใครรู้เห็น
และเปิดเผยชาติกำเนิดของเขาขึ้นมา เขาคงกลับไปเป็นเซยีวเสาคนเดิมไม่ได้อีก

หลายปีมานี้ เขาขับเค่ียวกับชาวหนานเจียงหนักหนา เดินทางไปชายแดนท่ีแสน
อันตราย ดำรงชวีิตห่างไกลเมืองหลวงก็เพ่ือท่ีจะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับโลกสเีทาของราช
สำนัก ภรรยาของเขารู้ดี ท่ีนางตัดสนิใจทำเชน่นี้ เหตุผลหนึ่งก็เพ่ือดึงความสนใจของเซ
วียนหลีออกจากเซวียนเพ่ยอีกเหตุผลก็เพ่ือความสบายใจของสามีนางเอง

มิน่าเล่าคืนน้ันเจ่ียงหรว่นจึงถามเขาว่า ‘ท่านอยากชว่งชงิราชบัลลังก์กับผู้อื่นบ้าง



หรอืไม่’ ท่ีแท้ก็หมายความเชน่นี้

นางทำทุกอย่างเพ่ือไม่ให้เขาต้องกังวลกับเรือ่งอื่นใดอีก
เชน่นี้แล้วเขาจะไม่รักนางได้อย่างไร
เห็นท่าทางเซยีวเสาเหมือนตกอยู่ในภวังค์ ฉีเฟิงก็กระแอมไอแล้วกล่าวขึ้นอีก

คร้ัง “ท่ีซ้อสามมาปรกึษาข้าก็เพราะรู้ว่าหากเอ่ยตรงไปตรงมากับท่าน ท่านต้องไม่
ยินยอมให้นางเอาตัวไปเส ีย่งอันตรายแน่ นางจึงชงิลงมือก่อน... สว่นข่าวการเดินทาง
เข้าวังของซ้อสามท่ีสายลับของเซวียนหลีได้รับไปน้ันเป็นเพราะข้าจงใจแพรง่พรายแก่
พวกเขา”

เซยีวเสามองไม่พูดกระไร ลุกขึ้นยืนต้ังท่าจะเดินออกไปด้านนอก
ฉีเฟิงคว้าแขนเขาไว้ “ท่านคิดจะทำการใด?”
“ไม่เกี่ยวกับเจ้า” เซยีวเสาสะบัดแขนหลุดจากการเกาะกุม
“ท่านคิดจะออกคำสัง่ให้องครักษ์จ่ินอีเว่ยเคลื่อนไหวใชห่รอืไม่? ท่านทำแบบน้ัน

ไม่ได้นะ”
เซยีวเสามองศษิย์น้องอย่างเย็นชา
ฉีเฟิงรบีร้อนเอ่ยปาก “พ่ีสามลองคิดดูนะ เหตุใดซ้อสามถึงต้องทำเชน่นี้? หาก

ท่านสัง่ให้องครักษ์จ่ินอีเว่ยเคลื่อนไหว ต่อให้ชว่ยซ้อสามออกมาได้ แต่ความลำบาก
ของนางก็จะนับว่าสญูเปล่า จะกลายเป็นเซวียนหลีท่ีได้มีโอกาสป้องกันตัว พ่ีสาม...
มันได้ไม่คุ้มเสยีนะ”

เซยีวเสามองฉีเฟิงอีกหน ดวงตาไม่ปรากฏอารมณ์ใด “ไม่ได้ไปออกคำสัง่ใคร
ข้าแค่จะไปพักผ่อน” พูดจบก็เดินจากไป

ฉีเฟิงเหมือนถูกโยนท้ิง เขายืนอึ้งอยู่นาน จากน้ันจึงลูบจมูกตนเองอย่างเข ินๆ
ตอนท่ีเจี่ยงหรว่นฟื้ นคืนสติฟ้าก็มืดแล้ว
หญิงสาวพบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่บนเตียงไม้เก่าๆ หลังหนึ่ง ข้างเตียงมีสาวใช้

หน้าตาธรรมดาผู้หนึ่งจัดสำรับอาหารอยู่ พอเห็นนางฟ้ืนสาวใช้ผู้ น้ันก็หันมามองแวบ



หนึ่งแล้วเดินออกจากห้องไป
เจ่ียงหรว่นหลุบสายตาลงพลางครุน่คิด... ตอนท่ีถูกลักพาตัวมาน้ัน ภาพสดุท้าย

ท่ีนางจำได้ก็คือเหลียนเช ีย่วถูกมีดฟันจนเลือดอาบ ไม่รู้ว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บของ
สาวใช้คนสนิทจะเป็นอย่างไรบ้าง ดูท่าเมืองหลวงในยามนี้คงจะวุ่นวายกับการค้นหาตัว
นางกันน่าดู

จนป่านนี้ ยังไม่มีใครหานางเจอ เจ่ียงหรว่นกวาดสายตามองโดยรอบบอกได้เพียง
ว่าสถานท่ีแห่งนี้ ท้ังลึกลับและปิดตาย ไร้ซ ึง่สรรพเสยีงและเงารา่งของผู้คน เจ่ียงหรว่น
ยันกายลุกขึ้นยืนก่อนจะเดินอย่างอ่อนระโหยมาท่ีหน้าต่าง

พอเปิดหน้าต่างออก นางก็พบกับบรรยากาศมืดสนิทวังเวงเสยียิ่งกว่าป่าช ้า เจ่ียง
หรว่นหลับตาลงเพ่งสมาธิท้ังหมดไปยังจุดกึ่งกลางหน้าผาก ปล่อยให้ดวงตาท่ีสามค่อยๆ
ร้อนขึ้น สองมือกุมขอบหน้าต่างแน่น

ภาพหลายภาพแวบเข้ามาในหัว มากเสยีจนนางปะติดปะต่อเรือ่งราวไม่ได้เลย
นางพยายามเพ่งสมาธิไปยังภาพใดภาพหนึ่ง แต่ก็เหมือนกับคนไล่จับผีเส ื้อ กว่าจะจับได้
ก็เล่นเอาเหนื่อย

ภาพท่ีนางจับได้คือภาพป่าเขาลำเนาไพร มีเสยีงฝีเท้าม้ากระทบพ้ืนเป็นจังหวะ
เสยีงผู้คนพูดคุยกัน นางรู้สกึราวกับรา่งของตนเบาเชน่ปุยนุ่น มีมือหลายมือหมุน
เปลี่ยนกันมาแบกรา่งของนางไปยังรถม้าคันน้ันแล้วเปลี่ยนเป็นคันนี้ นางมองเห็นหน้า
คนขับรถม้าไม่ช ัดเจน ทว่าน้ำเสยีงท่ีสัง่การคล้ายกับเคยได้ยินมาก่อนหน้า รถม้าเคลื่อน
ตัวไปเรือ่ยๆ ไม่นานก็พารา่งของนางห่างจากเมืองหลวงมานับร้อยลี้

ท่ีนี่คงจะเป็นสถานท่ีลับท่ีใช้กักบรเิวณเชลยศกึ เรือ่งท่ีนางถูกลักพาตัว ทุกเรือ่ง
ท่ีเกิดขึ้นเซวียนหลีเป็นคนสัง่การแล้วสานต่อโดยฉีม่าน แต่ทุกคนหารู้ไม่ว่าผู้บงการ
ท้ังหมดคือนางนั่นเอง... เจ่ียงหรว่นคลี่ยิ้มออกมาน้อยๆ จากน้ันก็เพ่งสมาธิตามจับภาพ
อื่นต่อไป

โล่วจูกับเหลียนเช ีย่ว...
ภาพต่อไปปรากฏขึ้นพร้อมๆ กับจุดกึ่งกลางหน้าผากท่ีร้อนวาบ นางเห็นภาพ



เทียนจู๋ชว่ยโล่วจูและเหลียนเช ีย่วจากน้ันก็แบกคนท้ังคู่กลับจวน ได้เห็นเชน่นี้ เจ่ียงห
รว่นก็รู้สกึเบาใจ นางปล่อยมือจากขอบหน้าต่างอย่างโล่งอก... ทุกอย่างเป็นไปตามแผน

ตอนนี้นางไม่ต้องทำส ิง่ใดอีก เพียงแค่รอคอยเท่าน้ัน
เจ่ียงหรว่นเริม่รู้สกึหิวจึงเดินไปท่ีโต๊ะท่ีมีสำรับอาหาร ยกถ้วยข้าวต้มขึ้นกินทีละ

คำ หญิงสาวไม่หวั่นเกรงว่าอาหารท่ีเตรยีมไว้ในห้องนี้จะถูกวางยาพิษ เพราะเซวียนหลี
คิดจะใช้นางเพ่ือต่อรองกับเซยีวเสา เขาไม่มีทางทำร้ายนางขณะท่ียังมีประโยชน์ เซวี
ยนหลีมีแต่จะขุนนางให้อ้วนเสยีมากกว่า

เจ่ียงหรว่นกินไปได้เพียงสองคำ จู่ๆ ก็ปวดมวนท้องน้อย รู้สกึพะอืดพะอม
ระหว่างท่ีกำลังโก่งคออาเจียนก็ได้ยินเสยีงประตูเปิดเข้ามาดังปัง บ่าวรับใช้คน

เม่ือครูพุ่่งเข้ามามองนางด้วยสายตาระแวง แต่ก็ยังคงไร้ซ ึง่คำพูดใดๆ
เจ่ียงหรว่นเข้าใจในทันที เสยีงอาเจียนเม่ือครูน่ี้อาจทำให้คนท่ีเฝ้านางคิดว่านาง

กำลังเล่นละครตบตาเพ่ือหาทางหนี เจ่ียงหรว่นบังเกิดความคิดหนึ่งข ึ้นในใจแต่ยังคง
เก็บงำเอาไว้ไม่แสดงออกทางสหีน้า นางจงใจล้วงผ้าเชด็หน้าออกจากแขนเส ื้อมาเชด็
ปาก เอ่ยปากตำหนิเสยีงเรยีบ “อาหารไม่ถูกปากเอาเสยีเลย”

บ่าวรับใช้อึ้งไป อ้าปากค้างแต่ยังคงไม่พูดจา เจ่ียงหรว่นเห็นท่าทีของอีกฝ่ายก็
นึกสะดุดใจ... หรอืว่าเซวียนหลีสัง่ให้หาคนใบ้มาดูแลนาง เพ่ือกันไม่ให้มีความ
ผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น นางแสร้งกล่าวออกมาอีกหน “ไปทำกับข้าวมาให้ข้าใหม่อีก
สำรับ... เรว็!”

บ่าวรับใช้ลังเลอยู่ครูห่นึ่งจึงหมุนกายออกไป หลังจากบ่าวรับใช้จากไปแล้ว เจ่ียง
หรว่นจึงพยายามข่มความรู้สกึคลื่นเหียนเอาไว้ พารา่งอ่อนแรงของตนเดินไปนั่งลงตรง
ปลายเตียง นางยกมือสัน่ๆ ขึ้นลูบหน้าผาก พยายามกลบเกลื่อนความหวาดกลัวในใจ
ลงและแทนท่ีด้วยความกล้า

โหดร้ายกว่านี้นางก็เคยผ่านมาแล้ว แค่ถูกลักพาตัวไม่ทำให้นางสะท้านสะเทือน
ได้หรอก

แต่ว่า...อาการอาเจียนเม่ือครูน่ี้



หรอืว่า...นางต้ังครรภ์?
หญิงสาวมิใชจ่ะไม่สังเกต... ระยะหลังนิสัยการกินของตนแปลกไป นางเกิดนึก

ชอบกินของเปรี้ยวจากท่ีแต่เดิมเกลียดนัก มาวันนี้พอเริม่จะแน่ใจนางก็รู้สกึไม่สบายใจ
เสยีแล้ว

เจ่ียงหรว่นวิเคราะห์ความเป็นไปได้นับพันนับหม่ืนหนทาง แทบทุกหนทางก็ช ี้มา
ยังคำตอบเดียวกันคือ...นางอาจจะต้ังครรภ์! เม่ือม่ันใจว่าไม่ผิดแน่นางก็รู้สกึใจหายวาบ
คาดไม่ถึงว่าตนจะมาต้ังครรภ์เอายามนี้ ท่ีส ู้อุตสา่ห์วางแผนการท้ังหมดโดยใช้ตนเอง
เป็นเบ้ียเดิมพันก็เพ่ือต้องการจะแฝงตัวเข้ามาสร้างรอยบาดหมางระหว่างเซวียนหลีกับ
หนานเจียง ให้ท้ังสองพันธมิตรแตกคอกัน

แต่หากนางรู้มาก่อนว่าตนเองต้ังครรภ์ แผนการนี้ก็คงไม่เกิดแน่
เจ่ียงหรว่นไม่กลัวตาย แต่ภาพความโหดร้ายท่ีนางเคยพบเจอคร้ังท่ีเพ่ยเอ๋อถูกห

ลี่ต้งสังหารเป็นภาพท่ีทำให้นางฝันร้ายราวกับตกอยู่ในนรก นางรู้แล้ว...ส ิง่ท่ีตน
หวาดกลัวท่ีสดุก็คือเห็นคนท่ีรักตายไปต่อหน้าต่อตานั่นเอง!

เป็นคร้ังแรกท่ีเจ่ียงหรว่นรู้สกึหงุดหงิดกับการตัดสนิใจของตนเอง บุตรคนนี้นาง
กับเซยีวเสาเฝ้ารอมาโดยตลอด ทว่า… เหตุใดจึงต้องมาในตอนนี้ ด้วย มาในชว่งเวลาท่ี
ชวีิตต้องเผชญิกับภยันตรายรอบทิศ!

เจ่ียงหรว่นหลับตาลงอย่างหมดแรง เม่ือลืมตาขึ้นอีกคร้ัง ดวงตาก็พลันแข็งกร้าว
ขึ้น

เรือ่งมาถึงข้ันนี้แล้ว จะมามัวครำ่ครวญสงสารตนเองไปก็ไร้ประโยชน์
หากหนนี้นางไม่ส ู้จนสดุใจ ลูกในท้องของนางก็คงหมดทางรอดเชน่กัน!
ณ จวนอ๋องจิ่นอิง
ภายใต้สถานการณ์ท่ียังตึงเครยีดไม่หาย เซ ีย่ชงิเป็นคนเดียวท่ีดูจะคุมสติได้มาก

กว่าผู้ใด วันนี้ก็เชน่กันระหว่างท่ีทุกคนเอาแต่ออกตามหาเจ่ียงหรว่น เซ ีย่ชงิกลับ
ปลีกตัวมาตรวจดูอาการบาดเจ็บของโล่วจู

เขาจับชพีจรให้นาง ปลอบโล่วจูอยู่หลายคำก่อนจะออกจากห้องสว่นตัวของนาง



ทันทีท่ีก้าวออกมาเขาก็เห็นจ่ินเอ้อรออยู่หน้าประตูด้วยท่าทางทุกข์ร้อน พอเห็นเซ ีย่ชงิ
จ่ินเอ้อก็ตรงเข้าไปถามอย่างเก็บอาการไม่อยู่ “อาการบาดเจ็บของนางเป็นอย่างไรบ้าง
ท่านหมอ?”

“ดีข ึ้นมากแล้ว” เซ ีย่ชงิกล่าว “ชว่งก่อนหน้านี้อาจจะหนักอยู่สักหน่อย แต่ระยะ
นี้ ทุเลาลงมาก ยังดีท่ีโล่วจูมีความอดทน รา่งกายก็แข็งแรงเป็นทุนเดิม จึงทำให้
บาดแผลของนางสมานตัวได้ดีนัก เรยีกได้ว่าชว่งเวลาท่ีอันตรายท่ีสดุผ่านพ้นไปแล้ว ท่ี
เหลือก็เพียงแต่กินยาและทายาตามท่ีข้าสัง่ รา่งกายก็จะค่อยๆ ฟ้ืนตัวขึ้นเอง”

จ่ินเอ้อสง่เสยีงรับคำ เซ ีย่ชงิกำลังจะจากไปแล้วก็เหมือนนึกบางเรือ่งข ึ้นได้จึงหัน
กลับมาอีกคร้ัง “จรงิส ิ เจ้าเข้าไปทายาให้นางสักหน่อยเถิด วันนี้สาวใช้สองคนท่ีเคยทา
ยาให้นางเป็นประจำต้องไปฝังเข ็มให้เหลียนเช ีย่ว พวกนางคงจะงานยุ่งพอตัว เจ้าเป็น
ผู้ฝึกวรยุทธควบคุมแรงกดของปลายนิ้วได้ดีกว่าใคร อีกท้ังเป็นถึงคู่หม้ัน คงไม่ถูก
ครหาเรือ่งความไม่เหมาะสมกระมัง”

ปกติเซ ีย่ชงิมักจะอ่านตำราอยู่แต่ในเรอืน ไม่ค่อยออกมาพบปะผู้คนด้านนอก
และก็ไม่เคยเงี่ยหูฟังคำนินทาเพ้อเจ้อของผู้ใด เขาจึงเป็นคนเดียวท่ีไม่รู้ว่าโล่วจูกับจ่ิน
เอ้อเลิกรากันไปเพราะเรือ่งของเหลียวเม่ิงนานแล้ว...

กล่าวประโยคนี้จบ เซ ีย่ชงิก็ถือล่วมยาเดินไปทางห้องของเหลียนเช ีย่วต่อโดยไม่
สนใจส ิง่ใดอีก จ่ินเอ้อยืนอึ้งอยู่นานสติจึงค่อยคืนมา

ในห้องนอนสว่นตัว... โล่วจูนอนหันหลังอยู่ นางไม่กังวลกับอาการบาดเจ็บของ
ตนเองแม้แต่น้อย ใจเอาแต่พะวงกับการหายตัวไปของเจ่ียงหรว่นเสยีมากกว่า ขณะ
กำลังคิดฟุ้งซา่นอยู่น้ันก็พลันได้ยินเสยีงคนผลักประตูเข้ามา โล่วจูนึกว่าเป็นสาวใช้ท่ี
ชว่ยทายาอยู่ประจำจึงมิได้เหลียวกลับไปมอง “วันนี้รบกวนเจ้าด้วยนะ ไม่ต้องเตรยีม
นวดแผลหรอก ทายาลงไปเลย”

เสยีงฝีเท้าหยุดนิ่ง โล่วจูรู้สกึว่าท่ีนอนยวบลง นางจึงเปลี่ยนเป็นท่านอนควำเพ่ือ
จะได้ทายาสะดวก

ไม่นานโล่วจูรู้สกึเย็นวาบท่ีแผ่นหลัง เส ื้อผ้าของนางถูกคลี่ออก หญิงสาวรู้สกึ
แปลกใจเล็กน้อยว่าเหตุใดวันนี้สาวรับใช้ชา่งคุยคนเดิมจึงไม่พูดไม่จาเชน่เคย ไม่ทันจะ



เอ่ยปากถามนางก็รู้สกึว่ามีฝ่ามือหยาบกระด้างลูบลงบนรอยแผลของตน
มือท่ีแข็งแกรง่มาพร้อมแรงกดอันทรงพลัง ตรงข้อนิ้วมีลักษณะเป็นหนังด้านๆ

ให้ความรู้สกึสากระคาย คล้ายกับคนท่ีต้องกำของหนักมานานหลายปี
นี่เป็นมือของบุรษุ... บุรษุท่ีถือกระบ่ี!
โล่วจูตะลึงหันหน้ากลับมามอง แล้วก็จรงิเสยีด้วย
จ่ินเอ้อ!
เขานั่งอยู่ตรงหน้านาง พอสบตากันเข้าเขาก็ปรามเสยีงเบา “อย่าขยับ ระวังแผล

จะปร”ิ
“เจ้ามาได้อย่างไร?” โล่วจูท้ังโกรธท้ังอาย
“ข้ามาทายาให้” จ่ินเอ้อควักตัวยาออกมาจากตลับเอ่ยเสยีงเบา “เหลียนเช ีย่ว

ต้องฝังเข ็ม สาวใช้ท่ีต้องทายาให้เจ้าจึงไปชว่ยอีกแรง ท่านหมอเลยวานให้ข้ามาทำ
หน้าท่ีนี้แทน... เจ้าอย่าเพ่ิงขยับหรอืเคลื่อนไหวไม่เชน่น้ันจะเจ็บแผลกว่าเดิม”

ท่ีแท้ก็แค่มาชว่ยทายาแทน โล่วจูไม่รู้ว่าตนรู้สกึผิดหวังหรอืสมน้ำหน้าตัวเองกัน
แน่ นางลุกขึ้นนั่งแล้วจัดเส ื้อผ้าพลางพูดจาบอกปัด “ข้าไม่ต้องการให้เจ้ามาชว่ยทายา
ออกไปเสยี”

จรงิอย่างท่ีเขาว่า การเคลื่อนไหวทำให้เจ็บแผลกว่าเดิม
โล่วจูสดูลมหายใจเข้าปอด พยายามเก็บสหีน้าไม่ให้แสดงออกถึงความเจ็บปวด
ทว่า… อาการของนางมีหรอืจะปกปิดจ่ินเอ้อได้ เขาตกใจยกใหญ่พยายามกดรา่ง

นางให้นอนลง เอ่ยด้วยน้ำเสยีงหนักใจ “ระวังด้วย... แผลยังไม่หายดี อย่าทำให้
ตนเองเจ็บอย่างนี้ส”ิ

โล่วจูหัวเราะตอบด้วยน้ำเสยีงเย็นชา “จ่ินเอ้อ เจ้าจะเอาอย่างไรกับข้ากันแน่...
เด๋ียวก็ตบตีเด๋ียวก็มาทำดีด้วย รังแกข้าแบบนี้สนุกมากนักร?ึ”

เรือ่งของเหลียวเม่ิง โล่วจูไม่ได้เก็บมาใสใ่จ นางไม่ใชค่นไร้เหตุผล โล่วจู
พยายามให้โอกาสเขาได้อธิบายมาโดยตลอด แต่เขาก็ไม่ยอมมาเผชญิหน้ากับนางตรงๆ



สักที นางรอแล้วรอเล่าจนในท่ีสดุก็เลิกรอ!
“โล่วจู” จ่ินเอ้อเห็นอีกฝ่ายขึ้นเสยีงกะทันหัน เขาจึงไม่สนใจส ิง่ใดอีกรบีถือ

โอกาสนี้ระบายความในใจออกมา “ขอโทษ ข้าไม่ดีเอง เพราะข้าอ่อนแอเกินไป...นึกว่า
ตนเองไม่คู่ควรกับเจ้าแล้วจึงไม่รู้จะเผชญิหน้ากับเจ้าอย่างไรดี ข้าคิดว่ารอสักหน่อย รอ
อีกไม่กี่วันพอกล้าหาญมากกว่านี้ก็จะตรงเข้าไปเปิดใจคุยกับเจ้า... แต่กลับคิดไม่ถึงว่าฟ้า
จะไม่ให้เวลากับผู้ใด วันน้ัน...วันท่ีเจ้ากลับมาพร้อมด้วยบาดแผลและโลหิตเต็มกาย
ข้า… ข้ากลัวมากเหลือเกิน ข้ากลัวจะสญูเสยีเจ้าจนแทบจะคลุ้มคลั่ง...โล่วจู หากไม่มี
เจ้าแล้วชวีิตของข้าก็ไม่มีความหมายเชน่กัน”

คำสารภาพนี้ ฟังดูเหมือนโง่เง่าแต่กลับให้ความรู้สกึจรงิใจกว่าคำพูดในยามปกติ
ของเขามากนัก โล่วจูได้ฟังก็รู้สกึว่าใจตนติดปีกล่องลอยเป็นอิสระจากความรู้สกึน้อย
เนื้อตำใจและอาฆาตแค้นท้ังหลายท้ังมวล นางหลับตาลงแล้วตอบกลับจ่ินเอ้อแผ่วเบา
“เจ้ามาพูดเอาตอนนี้แล้วจะมีประโยชน์อันใด? เรือ่งระหว่างเรา...มันคงเป็นไปไม่ได้อีก
แล้ว”

“ทำไมเล่า?” จ่ินเอ้อตกใจ “หากเจ้าโกรธก็ไม่เป็นไร ข้าไม่ได้หวังให้เจ้าอภัยข้า
ทันทีหรอก ข้า...”

“ไม่เกี่ยวกับเจ้า” โล่วจูยิ้มตอบอย่างเหนื่อยล้า “เจ้าเป็นถึงคุณชายรองสกุลหวง
แม้จะคอยติดตามรับใช้ท่านอ๋อง เจ้าก็ยังนับว่าเป็นอิสระ แต่ข้าส.ิ..ข้าเป็นเพียงสาวใช้
ต่อให้คุณหนูยินยอมให้ข้าเป็นอิสระ แต่ไม่ว่าจะมองมุมไหนเราก็ไม่เหมาะสมกันอยู่ดี
ซ้ำร้ายข้ายัง...” น้ำเสยีงสัน่ข ึ้นมาเล็กน้อย “บนกายข้า...ยังมีรอยแผลน่าเกลียดน่ากลัว
อีกด้วย”

จ่ินเอ้อคิดไม่ถึงว่าส ิง่ท่ีโล่วจูกังวลในใจจะเป็นเรือ่งนี้ไปได้ เขาอึ้งไปนานก่อนจะ
หัวเราะรา่ “ผู้หญิงโง่ ข้าไม่ถือสาเรือ่งเหล่านี้หรอก”

โล่วจูสา่ยหน้า “แม้ตอนนี้ เจ้าจะไม่ถือสา แต่ต้องมีสักวันท่ีจะถือสา ข้าไม่อยาก
ให้เจ้าคิดเสยีใจในภายหลัง...”

“ข้าไม่มีทางเสยีใจภายหลัง” จ่ินเอ้อเก็บรอยยิ้มบนใบหน้าแล้วพูดอย่างจรงิจัง
“ข้ารู้ว่าตัวข้าดูเป็นคนพ่ึงพาไม่ได้ มักจะยั่วโมโหเจ้า แต่ท่ีข้าทำไปท้ังหมดก็เพราะว่าเจ้า







เพียงชัว่ครู ่ อีกฟากของระเบียงยาวก็มีบุรษุผู้หนึ่งรบีร้อนเดินมาแต่ไกล รา่งสงู
สง่าของเขาเรง่เสยีงหัวใจของต่งอิ๋งเอ๋อให้เต้นแรงได้เชน่ทุกคร้ัง นางแสร้งทำทีเดินสวน
ทางกันอย่างไม่ต้ังใจแล้วสง่ยิ้มน้อยๆ ให้ “ไม่เจอกันนาน สบายดีหรอืแม่ทัพเจ่ียง”

บุรษุผู้ น้ันหยุดฝีเท้ามองนางด้วยสายตาครุน่คิดเหมือนกำลังนึกย้อนว่านางเป็น
ใคร...สายตาเชน่นี้ เสยีดแทงหัวใจของต่งอิ๋งเอ๋อยิ่งกว่าอาวุธนับร้อยพัน แท้ท่ีจรงิแล้ว
ในใจของบุรษุผู้นี้นางไม่เคยมีความสำคัญอันใดเลย แม้แต่ความทรงจำเพียงเล็กน้อย
เกี่ยวกับนางก็เหมือนไม่มีค่าพอให้นึกถึง

หญิงสาวเม้มรมิฝีปากแน่น เจ่ียงซ ิน่จือทำสหีน้าราวกับเพ่ิงนึกออก เขาพยักหน้า
พลางกล่าวทัก “ต่งซวิอี๋ ”

น้ำเสยีงเขาท้ังสภุาพและเป่ียมไปด้วยมารยาท แต่กลับยิ่งบีบให้ใจของต่งอิ๋งเอ๋อ
แหลกละเอียดยิ่งกว่าเดิม นางมองใบหน้าของเจ่ียงซ ิน่จือเทียบกับความทรงจำอันราง
เลือนของตน เจ่ียงซ ิน่จือหล่อเหลาขึ้นมาก หากจะบอกว่าในอดีตเขาคือหนุ่มน้อยผู้ มี
ใบหน้าสดใส ในยามนี้ เขาก็เปรยีบดังชายฉกรรจ์ท่ีกร้าวแกรง่ราวกับภูผา

แม้กาลเวลาจะผันเปลี่ยนเวียนบรรจบไปหลายร้อนหนาว แต่การท่ีได้กลับมาเจอ
หน้าเจ่ียงซ ิน่จืออีกคร้ัง หัวใจตายด้านของนางก็ยังคงสัน่ไหวไม่เปลี่ยนแปลง “ท่านจำ
ข้าได้หรอืไม่?” นางยิ้มอย่างสำรวม “ในอดีตข้าสนิทกับหรว่นเอ๋อนัก”

เจ่ียงซ ิน่จือมีสหีน้ามึนงงเล็กน้อย ปกติแล้วน้องสาวไม่เคยพูดถึงสหายสนิทของ
นางให้เขาฟังสักเท่าใด ดังน้ันเจ่ียงซ ิน่จือจึงทำเพียงตอบรับเสยีงเรยีบกลับไป
“กระหม่อมความจำไม่ค่อยดี ขออภัยพระสนมด้วย”

ต่งอิ๋งเอ๋อเจ็บแปลบไปท้ังใจ เหตุใดเขาจึงต้องหักหน้านางด้วย
ยามนี้นางเป็นถึงต่งซวิอี๋ผู้ มีฐานันดรสงูศักด์ิ ทุกชวีิตในวังหลวงล้วนแต่

หวาดกลัวและเคารพยกย่อง ทว่าเหตุใดบุรษุผู้นี้ถึงยังเมินเฉยต่อนางเชน่เดิมอีกเล่า?
ต่งอิ๋งเอ๋อพยายามมิให้กิรยิาท่ีแสดงออกไปดูมีเยื่อใยจนอีกฝ่ายนึกสะกิดใจ ได้

แต่วางท่าทีสภุาพ เอ่ยคำถามเฉกเชน่คนท่ีทักทายปราศรัยกันพอเป็นพิธีเท่าน้ัน “ได้ยิน
มาว่าแม่ทัพเจ่ียงใกล้จะเข้าพิธีสมรสกับคุณหนูสกุลเจ้าในอีกไม่นาน”



เจ่ียงซ ิน่จือขมวดค้ิว แต่ด้วยความเกรงใจจึงตอบสั้นๆ “ใช”่
ต่งอิ๋งเอ๋อพลันเจ็บแปลบมากขึ้น ความรู้สกึรำคาญใจท่ีจะตอบคำถามสว่นตัว

แสดงออกชัดเจนในน้ำเสยีงของเจ่ียงซ ิน่จือ พลันน้ันเองความโกรธแค้นอันยากจะ
ระงับก็เกิดขึ้นในใจของหญิงสาว

เพราะเหตุใดกัน?
ต้ังแต่เล็กจนเติบใหญ่นางก็เป็นคนดีมาโดยตลอด คิดอ่านประการใดก็รอบคอบ

ไม่มีใครไม่เอ่ยปากช ืน่ชม แต่สดุท้ายการเป็นคนดีให้ส ิง่ใดบ้าง?...บิดาสง่นางเข้าวังเพ่ือ
รักษาอนาคตหน้าท่ีการงานและตำแหน่งข ุนนางของตัวเอง ชายในดวงใจก็วางตัว
เย็นชากับนางดุจน้ำค้างแข็ง สหายท่ีเคยมีก็นิ่งเฉยดูดายมองเห็นนางเดือดร้อนปางตาย
ก็ไม่ยอมชว่ยเหลือ

คนบนโลกนี้ ทุกคนทรยศต่อนาง แล้วทำไมนางถึงต้องปล่อยให้พวกเขาได้เสวย
สขุกันด้วยเล่า

ต่งอิ๋งเอ๋อมองเจ่ียงซ ิน่จือนิ่งนาน จู่ๆ ก็เอ่ยออกมา “ได้ยินมาว่าหรว่นเอ๋อถูก
โจรลักพาตัวไปอยู่ท่ีใดไม่รู้ช ัด นางเองก็เคยเป็นสหายรักของข้ามาก่อน ข้าจึงรู้สกึ
เป็นห่วงนางจากใจจรงิ ขออย่าให้เกิดเรือ่งร้ายใดๆ กับน้องสาวของท่านแม่ทัพเลย”

“ขอบพระทัยพระสนมท่ีทรงเป็นห่วง กระหม่อมยังมีธุระอีกมากขอทูลลา” แม่ทัพ
หนุ่มพูดจบก็ไม่มองต่งอิ๋งเอ๋ออีก ก้าวยาวๆ จากไป

ต่งอิ๋งเอ๋อยืนอยู่ท่ีเดิมจ้องมองแผ่นหลังเจ่ียงซ ิน่จือท่ีค่อยๆ ลับสายตา
รมิฝีปากของนางเผยรอยยิ้มน่ากลัวขึ้นช ้าๆ
วันนี้ฝนตกต้ังแต่เช้าตรูจ่นถึงบ่ายคล้อย
เจ่ียงหรว่นยืนอยู่ตรงหน้าต่างกำลังจ้องมองกิ่งไม้ด้วยท่าทีเหม่อลอย จู่ๆ ประตู

ห้องท่ีขังนางอยู่ก็ถูกเปิดออก ปลายเล็บสแีดงสดเผยให้เห็นเป็นอันดับแรก จากน้ันก็มี
สตรนีางหนึ่งเดินกรดีกรายเข้ามา

เจ่ียงหรว่นยิ้มน้อยๆ รอมานาน...ในท่ีสดุก็ยอมเผยตัวสักที



เจ่ียงหรว่นเก็บรอยยิ้มคืนอย่างรวดเรว็ ขณะท่ีหมุนตัวไปเผชญิกับสตรผีู้มา
เยือนก็ป้ันสหีน้าใหม่เป็นสหีน้าของ ‘สตรผีู้ถูกลักพาตัว’ และกำลังหวาดกลัวจนขวัญ
ผวา

ผู้ ท่ียืนอยู่ตรงประตูน้ันงดงามหยาดฟ้าราวกับเทพธิดาเสยีจรงิๆ เจ่ียงหรว่นยัง
ต้องยอมรับว่าหญิงผู้นี้งดงามจนยากจะเปรยีบเปรย

ผู้มาเยือนสวมอาภรณ์สแีดงเชน่เดียวกับเจ่ียงหรว่น เนื้อผ้าเหลือบสทีอง
ประกายระยิบระยับแม้จะไม่ต้องแสงแดด เรอืนรา่งอรชรเอวคอดบาง เม่ือไล่สายตาลง
มาด้านล่างก็พบเรยีวขาขาวนวลท่ีซอ่นอยู่ภายใต้เนื้อผ้าโปรง่บาง ตรงข้อเท้ามีกำไลวง
เล็กๆ สวมอยู่ มันสง่เสยีงกรุ๊งกริ๊งทุกคร้ังท่ีอีกฝ่ายขยับกาย สาวงามผู้นี้ไม่สวมรองเท้า
สทีองของกำไลข้อเท้ายิ่งขับเน้นให้เท้าเปลือยของนางดูผ่องใสประดุจหยกขาว

ส ิง่ท่ีสะเทือนวิญญาณของผู้คนคงจะเป็นดวงหน้า ความงามของสตรผีู้นี้ เรยีกได้
ว่าสามารถสะกดทหารท้ังกองทัพ หรอือาจถึงข้ันล่อลวงให้เกิดจลาจลเลยทีเดียว...เรยีก
ได้ว่าสะคราญโฉมยิ่งกว่าตนเสยีอีก

หญิงงามนางนี้ ดุจด่ังเปลวไฟกลางหิมะ
เปลวไฟมีชวีิต!
เจ่ียงหรว่นค่อยๆ ประสานสายตากับหญิงงาม เม่ือผู้มาเยือนพบกับสายตา

หวาดกลัวท่ีเจ่ียงหรว่นเสแสร้งแสดงออกมา สหีน้าก็ฉายแววพอใจอย่างมาก “จ่ินอิง
อ๋องเฟย” นางกล่าวทักทายด้วยน้ำเสยีงยั่วยวนอย่างประหลาด แต่น่าฟังยิ่งนัก

เจ่ียงหรว่นยิ้มเยาะในใจ แสร้งถามกลับเสยีงหวาดกลัว “เจ้าคือ...”
“ข้าคือตันเจิน ธิดาเทพแห่งหนานเจียง” นางกล่าว
“ได้ยินกิตติศัพท์มานาน” เจ่ียงหรว่นรับคำ
ตันเจินเลิกค้ิวสงู “เจ้ารู้จักข้าด้วยหรอื?”
“ข้าเพียงตอบรับว่ารู้จักไปอย่างน้ันเอง เพ่ือไม่ให้เสยีมารยาท” เจ่ียงหรว่นยิ้ม

น้อยๆ “ธิดาเทพได้โปรดอย่าลืม เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม ข้าโดนท่านจับตัวมา
จะกล้าแสดงท่าทางกระด้างกระเด่ืองบอกว่าไม่เคยได้ยินช ือ่ของท่านได้อย่างไร”



ตันเจินได้ยินก็หงุดหงิดขึ้นมาทันที “จ่ินอิงอ๋องเฟย เจ้าปากร้ายไม่เบา”
เจ่ียงหรว่นยิ้มตอบ นางไม่กลัวว่าตันเจินจะทำร้ายตนในยามนี้ ชว่งนี้

สถานการณ์ด้านนอกคับขันยิ่ง เป็นชว่งเวลาช ี้ขาดว่าใครจะแพ้หรอืชนะ เซวียนหลี
ย่อมไม่ยอมให้เกิดเรือ่งใดๆ ขึ้นกับ ‘ตัวประกัน’ แน่นอน

“ได้ยินว่าเจ้ามีชาติกำเนิดไม่ดีนัก” ตันเจินเอ่ยปากช้าๆ ดวงตาฉายแววไม่สบ
อารมณ์ “ชาติกำเนิดตำตม เคยดำรงชวีิตอยู่ในชนบท ความเป็นอยู่ลำบากยากเข็ญยิ่ง
กว่าบ่าวไพรช่ ั้นเลว ได้ฟังแล้วก็น่าขัน” ตันเจินม้วนปลายผมตนเองกับปลายนิ้วเล่น
“ได้ยินมาอีกว่า ท่ีพ่ีชายคนโตของเจ้าถูกเรยีกขานว่าเทพสงคราม เจ้าเองก็มีสว่นชว่ย
ผลักดันเขาด้วย ทีแรกข้านึกว่าเจ้าคงพอมีความสามารถบ้าง ทว่าตอนนี้มาคิดๆ ดู... ข้า
คงประเมินเจ้าสงูเกินไป คนเก่งเชน่น้ันจะถูกลักพาตัวมาง่ายๆ ได้อย่างไร”

เจ่ียงหรว่นจ้องตันเจินด้วยสหีน้าเรือ่ยเฉื่อยไม่ทุกข์ร้อน นางผ่านการซบุซบิ
นินทามาต้ังมาก จะใสใ่จทำไมกับขี้ปากคนเพียงเท่านี้ ตันเจินต่างหาก...วิ่งมารังแก
ตัวประกันถึงท่ีคงจะนึกรษิยานางเรือ่งเซยีวเสามิใชน้่อย

ผู้หญิงคนนี้ เพียงอ้าปากคร้ังเดียวก็สำรอกอาจมออกมาจนหมดส ิ้น
เห็นแล้วเหมือนนั่งชมงิ้วฉากหนึ่ง... สนุกยิ่งนัก
ตันเจินค่อยๆ เดินเข้ามาใกล้เจ่ียงหรว่น ฉับพลันนางก็ยื่นมือซ้ายมากุมลำคอ

ระหงของเจ่ียงหรว่นเอาไว้แน่น “ตายละ ข้าไม่ยักรู้ว่าจ่ินอิงอ๋องเฟยชา่งเปราะบาง
อ่อนแอเหลือเกิน” ตันเจินมองเจ่ียงหรว่นท่ีใบหน้าค่อยๆ แดงกำเพราะแรงบีบ “หากข้า
กรดีคมมีดลงตรงนี้สักฉับหนึ่ง เจ้าก็คงส ิ้นชพีแล้ว”

“อ้อ…” เจ่ียงหรว่นพยายามเอียงศรีษะหลบกรงเล็บแล้วเอ่ยวาจาเชอืดเฉือน
“เพราะเหตุใดเจ้าถึงต้องกรดีคมมีดลงท่ีคอของข้าด้วย เพราะเจ็บปวดท่ี ‘สามีข้า’ ไม่
เคยสนใจเจ้าอย่างน้ันร?ึ”

พอพูดคำว่า ‘สามีข้า’ อากัปกิรยิาของตันเจินก็เปลี่ยนไป
“เจ้ารู้เรือ่งนี้ ด้วยร?ึ” ตันเจินหัวเราะเสยีงเย็นชา “เจ้าคิดว่าการท่ีได้เป็นจ่ินอิง

อ๋องเฟยนี่ถือว่าชนะทุกอย่างแล้วสนิะ...เซยีวเสาเปรยีบเสมือนพญาอินทรแีห่งทุ่งหญ้า



ดุจด่ังจ่าฝูงจ้ิงจอกแห่งทะเลทราย คนอย่างเขาไม่มีทางหยุดอยู่ท่ีสตรใีดได้นานหรอก...
เจ้ามันก็แค่หินอัปลักษณ์ท่ีขวางทางเดิน เขาจึงต้องก้มลงเก็บ... เป็นเพียงเท่าน้ันยังจะ
กล้าทำสหีน้ายินดีอีก”

ยั่วข ึ้นเสยีด้วย... เจ่ียงหรว่นนึกยินดีอยู่ในใจ นางต้องพยายามมากกว่านี้ ทำให้
อีกฝ่ายบ้าคลั่งเสยีจนมิอาจควบคุมสติได้...ในเม่ือตันเจินรษิยานางเพราะเรือ่งของเซยีว
เสาก็พุ่งหมัดนี้ชกกลับอีกฝ่ายแรงๆ เอาให้ธิดาเทพผู้นี้ เป๋จนรว่งหล่นจากสวรรค์ไปเลย

คิดดังน้ัน เจ่ียงหรว่นจึงดำเนินการต่อตามแผนในใจ “ถึงข้าจะเป็นหิน
อัปลักษณ์ขวางทางเดิน แต่ก็เป็นหินท่ีถูกเก็บมาประดับเรอืน ยังดีกว่าหยกช ิ้นงามท่ีถูก
ก้าวข้ามหมางเมิน จรงิหรอืไม่ตันเจิน”

ตันเจินโมโหจนหน้าเปลี่ยนส ี เพียงครูน่างก็เผยรอยยิ้มน่ากลัวออกมา “นี่
อย่างไรข้อเสยีของเขา... เขาก้าวข้ามหยกช ิ้นงามไปเลือกเอาก้อนกรวด ต่อให้เป็นพญา
อินทรหีรอืจ่าฝูงจ้ิงจอกก็ชา่ง หากข้าล่าเขาได้ข้าจะทำให้เขาต้องชดใช้! เขาต้องเสยีใจท่ี
ขว้างปาข้าท้ิงอย่างไม่ไยดี ข้าจะหักปีกของเขาซะ ถอนเขี้ยวคมของเขา เม่ือกองทัพ
หนานเจียงมีช ัยเหนือแคว้นต้าจ่ินเม่ือใด เม่ือน้ันข้าจะจับเซยีวเสามาควักลูกตา หัก
แขนขา เขาจะได้มีชวีิตอยู่ข้างกายข้าไม่มีวันหนีไปได้อีกตลอดกาล”

ความรักท่ีชวนขนหัวลุกเชน่นี้ เป็นส ิง่ท่ีเจ่ียงหรว่นไม่เคยได้ยินมาก่อนจึงได้แต่
ทอดถอนใจ “หากเจ้าไม่ไยดีต่อเซยีวเสาเชน่นี้ ตัวข้า...เจ้าก็ต้องยิ่งรังเกียจมากกว่าเขา
เสยีอีก เพราะเหตุใดเจ้าถึงไม่ฆ่าข้าเสยีเลยเล่า?”

“ฮ่าๆๆ” ตันเจินหัวเราะขึ้นมา “ข้าย่อมต้องอยากกุดหัวเจ้าอยู่แล้ว ข้าไม่มีทาง
ปล่อยให้เจ้าหายใจต่ออีกนานนักหรอก ข้าวางแผนไว้แล้วว่าจะจัดการเจ้าอย่างไร ข้าจะ
เจาะรา่งกายเจ้าให้พรนุสักพันร ู แล้วก็เทไข่แมลงวันสายพันธุ์ กินเนื้อของหนานเจียงลง
ไป ให้พวกมันได้ขยายพันธุ์ ภายในตัวเจ้า ให้เจ้ากลายเป็นอาหารของพวกมัน ต้องเจ็บ
ปวดจนตายอย่างน่าอนาถ ฮ่าๆๆ เพียงแค่คิดก็น่าสนุกเสยีแล้ว”

เจ่ียงหรว่นรู้ว่าท่ีตันเจินยังไม่ฆ่านางเป็นเพราะคำสัง่ของเซวียนหลีกับฉีม่าน
ต่างหาก อีกฝ่ายจึงไม่อาจลงมือได้

สว่นตัวเจ่ียงหรว่นเองก็ต้องการใช้ประโยชน์จากตันเจิน ถ้าเชน่น้ันนางก็ขอ



ลงมือก่อนแล้วกัน “แคว้นหนานเจียงของพวกเจ้าน่ะหรอืจะเหยียบผืนแผ่นดินต้าจ่ิน
ของข้าจนราบ ชา่งน่าขำนัก การท่ีเจ้ายอมเป็นพันธมิตรกับองค์ชายแปดคิดว่าเป็น
แผนการท่ีล้ำเลิศมากนักร ึ หึ...พวกเจ้าก็แค่คนโง่ท่ีถูกองค์ชายแปดหลอกใช้ หากเขาได้
ครองบัลลังก์สำเรจ็เขาก็จะฆ่าพวกเจ้าท้ิงท้ังหมด นิสัยลอบกัดอย่างพวกเจ้าไม่มีวันท่ีเขา
จะปล่อยให้มาแว้งกัดได้ หรอืเจ้าวาดฝันว่าจะสามารถหักหลังชว่งชงิอำนาจมาจาก
เขา...ถ้าเจ้าคิดเชน่น้ันเจ้าก็ประเมินองค์ชายแปดตำเกินไปแล้ว”

“จัดการองค์ชายแปดไม่ใชเ่รือ่งยากสำหรับพวกข้า ขนาดฮ่องเต้พวกเจ้า...ข้าก็ยัง
ทำให้เขากลายเป็นชายแก่ใกล้ตายได้เลย”

“องค์ชายแปดไม่มีวันได้ครองราชย์ เจ้าชว่ยเขาก็เหนื่อยเปล่า...เพราะเรายังมีองค์
ชายสบิสามผู้มากด้วยสติปัญญาและความสามารถ ท่ีสำคัญท่ีสดุ องค์ชายสบิสามมีสทิธิ์
โดยชอบธรรมท่ีจะได้...”

“สทิธิ์ โดยชอบธรรม...?” ตันเจินคล้ายว่าจะคิดบางเรือ่งข ึ้นได้ จึงถลึงตาจ้องเจ่ียง
หรว่น “เจ้าหมายถึงราชโองการร ึ เจ้าคิดว่าองค์ชายสบิสามเหนือกว่าองค์ชายแปดเพราะ
มีราชโองการหนุนหลังใชห่รอืไม่?”

เจ่ียงหรว่นเม้มรมิฝีปากนิ่งเงียบ
ตันเจินหัวเราะอย่างสาสมใจ นางพลิ้วกายเดินออกนอกห้อง เพียงไม่นานก็กลับ

มาอีกคร้ังพร้อมกับกระบอกไม้หนึ่งกระบอก “จ่ินอิงอ๋องเฟย เจ้าว่ากระบอกไม้นี้ คุ้นตา
หรอืไม่?”

เจ่ียงหรว่นไม่โต้ตอบ ทำเพียงจ้องกระบอกไม้น้ันเขม็ง
ตันเจินเห็นสายตกใจท่ีฝ่ายตรงข้ามฉายออกมาแวบหนึ่ง จึงม่ันใจว่าตนเอง

เป็นต่อ นางเปิดกระบอกไม้แล้วหยิบของด้านในออกมา มันคือผ้าผืนยาวสเีหลือง
อรา่มท่ีมีกระดาษแผ่นหนึ่งเย็บติดอยู่ เม่ือคลี่ออกก็พบว่าเป็นราชโองการท่ีทุกคนตามหา
นั่นเอง!

“เจ้าคิดว่าซอ่นราชโองการไว้ในรถม้าก็จะไม่มีใครหาพบหรอื? ข้านึกอยากชม
ความใจกล้าของเจ้าเหลือเกิน ทว่าเม่ือใจกล้าก็ต้องเตรยีมใจเผื่อไว้สำหรับความ



ผิดพลาดด้วย... ตอนนี้ความหวังของเจ้าตกอยู่ในมือข้า หากไร้ซ ึง่ราชโองการฉบับนี้
องค์ชายสบิสามคนน้ันจะเป็นอย่างไรนะ...” ตันเจินลากเสยีงเห้ียมเกรยีม “หากฮ่องเต้
ของพวกเจ้าส ิ้นลมในตอนนี้ แล้วเรือ่งท้ังหมดโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์ชายสบิสาม
พอดี เจ้าว่า... ชวีิตของเขาจะเป็นเชน่ไร?”

จะเป็นเชน่ไร? เจ่ียงหรว่นหัวเราะในใจ อย่ามาห่วงเพ่ยเอ๋อของข้าเลย ห่วงตัว
เจ้าเองเถิด...

เจ่ียงหรว่นรบีลงมือต่อเพ่ือไม่ให้อีกฝ่ายมีเวลาได้คิด “เจ้าได้ราชโองการมาไว้ใน
มือแล้วอย่างไรเล่า? ต้องมีสักวันท่ีคนอื่นๆ จะหามันพบ มีวันฟ้ามืดก็ย่อมมีวันท่ีท้อง
ฟ้าสว่างไสว ขอเพียงรอถึงวันน้ันความหวังของข้าย่อมไม่สญูเปล่า”

ความหวังในดวงตาท่ีเจ่ียงหรว่นเจตนาแสดงออกมาให้เห็น ตันเจินรับรู้ได้อย่าง
ช ัดเจน นางรู้สกึขัดใจนัก ยิ่งเห็นเจ่ียงหรว่นมีกิรยิานิ่งเฉย ไม่ครำ่ครวญเสยีใจ ไม่
กล่าวโทษตัวเองหรอืรู้สกึผิดท่ีเป็นตัวการทำให้ราชโองการตกอยู่ในเงื้อมมือศัตร ู ยังคง
สามารถต่อปากต่อคำกับนางอย่างเป่ียมด้วยความหวัง

ตันเจินรู้สกึโกรธแค้น รู้สกึอยากให้อีกฝ่ายทุรนทุรายหมดหวัง!
ความคิดนี้ตะโกนก้องอยู่ในใจตันเจินประหนึ่งคลื่นลมบ้าคลั่ง
พลันนางก็หยิบเช ื้อไฟจากอกเส ื้อ...แล้วจุดไฟ
ตันเจินคลี่ราชโองการในมืออังกับเปลวไฟ เพียงชัว่ครูเ่ปลวไฟก็กลืนม้วน

ผ้าแพรไหมสเีหลืองอรา่มท่ามกลางสหีน้าซดีเผือดของเจ่ียงหรว่น
“ไม่นะ! ไม่!!” เจ่ียงหรว่นสง่เสยีงกรดีร้องแหลมสงูประหนึ่งคนใจสลาย พุ่งตัว

เข้าไปยื้อแย่งราชโองการท่ีกำลังไหม้ไฟ แต่ตันเจินมีหรอืจะยอมให้อีกฝ่ายสมหวัง นาง
เคลื่อนกายหลบสองมือไขว่คว้าของเจ่ียงหรว่นพลางสง่เสยีงหัวเราะสะใจ เพียงชัว่เวลา
อันสั้นเปลวเพลิงก็กลืนกินทุกอย่างจนหมดส ิ้น คงเหลือไว้เพียงเศษเถ้าสดีำท่ีกองอยู่
บนพ้ืนอย่างน่าสงสาร

เจ่ียงหรว่นมองกองเถ้าบนพ้ืนด้วยสหีน้าร้าวราน...เจ็บปวด
ตันเจินรู้สกึสาสมใจอย่างยิ่ง นางเดินมาหยุดข้างกายเจ่ียงหรว่นแล้วเอ่ยเสยีง



หวาน “ตายจรงิ ความหวังของเจ้ากลายเป็นขี้ เถ้าไปเสยีแล้ว”
เจ่ียงหรว่นเอามือปิดหน้าสง่เสยีงรำ่ไห้ไม่หยุด ไม่กล้าต่อปากต่อคำกับตันเจินอีก
ตันเจินได้ทีรบีทับถมซ้ำเติม “ในสายตาของข้า เจ้าก็เป็นแค่มดปลวกตัวหนึ่ง

ความหวังของเจ้าไม่ควรค่าท่ีข้าต้องมาใสใ่จ แม้แต่แคว้นต้าจ่ินของเจ้าหรอืองค์ชายสบิ
สามท่ีเจ้าปกป้องในท่ีสดุก็จะกลายเป็นเถ้าถ่านเหมือนราชโองการฉบับนี้” เยาะเย้ยจบ
แล้วตันเจินก็สาวเท้าก้าวจากไป

หลังจากได้ระบายแค้นท่ีสมุอกออกไปแล้ว ในใจของธิดาเทพให้รู้สกึโปรง่โล่ง
ยิ่งนัก นางจึงรบีกลับเรอืนพักก่อนท่ีจะมีคนสงสัยว่าตนหายไป เพราะฉีม่านมีคำสัง่
เด็ดขาดห้ามมิให้นางแตะต้องเจ่ียงหรว่นแม้ปลายเส้นผม

สำหรับตันเจินแล้วเรือ่งนี้ชา่งน่าโมโหนัก ไม่ให้ข้าแตะต้องเจ่ียงหรว่นร?ึ ได้… ข้า
ไม่แตะต้องกายนางแต่จะทำให้ขวัญผวาเลยทีเดียว

ตันเจินยิ้มสขุใจวันนี้ มีความสขุเหลือเกิน การท่ีนางขู่เจ่ียงหรว่นจนหน้าถอดส ี
ได้ถือเป็นการระบายแค้นท่ีอีกฝ่ายแย่งคนรักของนาง สว่นเรือ่งราชโองการฉบับน้ัน
สดุท้ายเซวียนหลีก็ต้องทำลายอยู่ดี ส ู้ให้นางทำลายมันต่อหน้าเจ่ียงหรว่น บีบให้เจ่ียงห
รว่นเสยีสติคลุ้มคลั่งไม่ดีกว่าหรอื นับเป็นการชว่ยเซวียนหลีแก้แค้นอีกทางหนึ่งด้วย

หลังจากตันเจินจากไปแล้วบ่าวใบ้ก็กลับเข้ามา นางมองกองขี้ เถ้าตรงหน้าก่อนจะ
มองเจ่ียงหรว่นด้วยสหีน้าหวาดกลัว

เจ่ียงหรว่นหยุดเล่นบทเจ้าน้ำตานานแล้ว ทว่ารอบขอบตายังคงแดงช้ำไม่หาย
อาจกล่าวได้ว่าหลังจากเจ่ียงซ ูซ่ ูต่ายนางก็ห่างเหินจากการแสดงบทบาทผู้ถูกกระทำไป
นาน พอกลับมาแสดงอีกคร้ังก็เล่นได้ไม่ดีเท่าเดิม เลยต้องแสร้งยกมือปิดหน้าแล้วแอบ
ท่ิมตาตัวเองให้น้ำตาไหล คิดแล้วก็น่าขัน เจ่ียงหรว่นหันไปเอ่ยกับบ่าวใบ้ด้วยสหีน้าไร้
อารมณ์ “เก็บกวาดขี้ เถ้าพวกนี้ให้ด้วย” สัง่จบก็เดินไปล้มตัวลงนอนอย่างแสนสขุใจ

อืม… ละครฉากเม่ือครูน่ี้ นางออกแรงแสดงไปมาก ชว่งนี้นางต้องระมัดระวัง
สขุภาพสักหน่อย ทุกคร้ังท่ีออกแรงทำส ิง่ใดมากจนเกินพอดีก็มักจะรู้สกึเหนื่อยกว่า
ปกติ แต่ความพยายามคร้ังนี้ นับว่าไม่สญูเปล่า ผู้หญิงโง่นั่นทำตามแผนท่ีนางคาดเอาไว้



ทุกประการ
ราชโองการท่ีตันเจินทำลายเป็นฉบับท่ีฮ่องเต้เข ียนขึ้นมาเพ่ือแต่งต้ังเซยีวเสาให้

เป็นฮ่องเต้องค์ต่อไป ตันเจินเป็นชาวหนานเจียงจึงไม่รู้ตัวอักษรของแคว้นต้าจ่ิน...หญิง
ผู้นี้ มิได้เฉลียวฉลาดดังเชน่ฉีม่าน รายน้ันเป็นคนอดทนรอ รู้จักหลบหลีกซอ่นเร้น
หากวันนี้ เป็นฉีม่าน...ก็คงรบีมอบราชโองการให้เซวียนหลีไปแล้ว

ถ้าเป็นเชน่น้ัน แผนของเจ่ียงหรว่นก็จะพังทลาย
หากเซวียนหลีได้เห็นราชโองการฉบับนี้ ไม่เพียงแต่ท้ังหมดท่ีทำจะสญูเปล่า แม้

แต่สถานะของเซยีวเสาก็จะถูกเปิดโปงด้วย เซวียนหลีจะทำทุกวิถีทางเพ่ือสังหารเซยีว
เสา หัวหอกท้ังหมดจะพุ่งตรงมายังจวนอ๋องจ่ินอิง

ดังน้ันกุญแจสำคัญจึงอยู่ตรงนี้ ... ราชโองการท่ีมีช ือ่เซยีวเสาจะต้องถูกทำลาย
ก่อนท่ีเซวียนหลีจะได้เห็น!

การทำลายราชโองการจะต้องทำโดยตันเจินเท่าน้ัน เพราะหากเซวียนหลีล่วงรู้ว่า
ราชโองการท่ีตนตามหาถูกตันเจินทำลาย ความเป็นพันธมิตรก็จะขาดสะบ้ันลง

ท่ีตันเจินไม่รู้ก็คือ เซวียนหลีหวังจะ ‘เปลี่ยนช ือ่’ ในราชโองการเท่าน้ันแต่มิได้
ต้องการจะทำลาย ในเม่ือราชโองการฉบับจรงิท่ีมีลายมือของฮ่องเต้ถูกเผาไปเสยีแล้ว
การขึ้นครองราชย์ของเซวียนหลีก็จะไม่ง่ายดายอีกต่อไป แล้วคนอย่างเขามีหรอืจะ
ละเว้นชวีิตของหมากโง่ๆ อย่างตันเจิน!

เจ่ียงหรว่นนอนนิ่งอยู่ครูห่นึ่งจากน้ันก็เรยีกตัวบ่าวใบ้มาสัง่ “ข้ารู้สกึเบ่ือยิ่งนัก
เจ้าชว่ยหาสนัุขมาให้ข้าเลี้ยงเล่นสักตัวหนึ่ง ท่ีแห่งนี้ มีข้าอาศัยอยู่เพียงแค่คนเดียว หาก
มีสนัุขสักตัวอยู่เป็นเพ่ือนคงดีไม่น้อย”

บ่าวใบ้รู้สกึแปลกใจแต่ก็ไม่โต้แย้ง นางแสดงมือไม้ส ือ่สารตอบกลับว่าตกลง
เรยีบร้อยแล้วก็ถอยออกจากห้องไป

เจ่ียงหรว่นลูบหน้าผากตนเองอย่างหนักใจ ทุกวันนี้นางกินมากขึ้นกว่าเดิม เดิม
ทีไม่รู้ว่าต้ังครรภ์จึงมิได้ดูแลตัวเอง หากตอนนี้ร ู้แล้วยังไม่ใสใ่จเรือ่งอาหารการกินให้ดี
อีกกลัวว่าลูกน้อยในท้องจะลำบากไปด้วย







เจ้าของนางกับสกุลต่งของสหายไม่สนิทสนมกันเชน่เคย พอคิดถึงเรือ่งนี้ใบหน้าของ
เจ้าจ่ินก็ฉายแววเจ็บปวดออกมา นางเดินมานั่งลงท่ีข้างกายต่งอิ๋งเอ๋อ จับจ้องใบหน้า
สหายรักในอดีต

ต่งอิ๋งเอ๋อน้ันดูต่างจากเดิมจนแทบจำไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้า เส ื้อผ้าหรอื
แม้แต่แววตา ไม่มีความสดใสในแบบของสาวน้อยไร้เดียงสานางดู... เหมือนคนนิ่งเฉย
และเข้าใจโลก เจ้าจ่ินทอดถอนใจออกมาเบาๆ ในบรรดาสหายท้ังหมด คนท่ีโชคร้าย
ท่ีสดุน่าจะเป็นต่งอิ๋งเอ๋อกระมัง

คิดมาถึงตรงนี้ เจ้าจ่ินก็บังเกิดความรู้สกึเห็นอกเห็นใจสตรข้ีางกายไม่น้อย นาง
ได้ยินเสยีงหัวเราะของต่งอิ๋งเอ๋อดังขึ้น “นับต้ังแต่ท่ีข้าเข้าวังมาก็ไม่ค่อยได้พบกับพวก
เจ้าเลย วันนี้ได้มาเจอหน้าจึงรู้สกึเห็นด้วยกับบทกวีท่ีว่า ‘สรรพส ิง่สคิงทน แต่ใจคนส ิ
เปลี่ยนไป’ ข้าวของรอบตัวของเราเหมือนเดิมทุกอย่าง แม้แต่เส ื้อผ้าท่ีเจ้าสวมมาในวัน
นี้ ข้าก็เคยเห็นเจ้าสวมบ่อยจนจำได้ติดตา แต่... ข้ารู้สกึว่าเจ้าดูแปลกตาไป ไม่รู้ว่าเจ้า
รู้สกึอย่างเดียวกันหรอืไม่”

หลังจากท่ีต่งอิ๋งเอ๋อเข้าวัง มิใชว่่าเพ่ือนๆ ไม่เคยมาเยี่ยมเยียนนาง ต่างสลับกัน
มาเดือนเว้นเดือนเลยทีเดียว ทว่าเป็นต่งอิ๋งเอ๋อเองต่างหากท่ีปิดก้ันตัวเอง แสดงท่าที
เฉยชาไม่ค่อยสนใจไยดีสหายเก่า กระท่ังหลินจ้ือเซยีงยังอดท่ีจะเอ่ยปากต่อว่ามิได้
‘อิ๋งเอ๋อคงตัดสนิใจแล้วว่าจะตีตัวออกห่างจากพวกเรา ชา่งเถิด พวกเราเห็นนางเป็น
พ่ีน้อง แต่นางเห็นพวกเราเป็นเพียงคนอื่น ก็สดุแท้แต่นางเถิด’

เจ้าจ่ินตามมารดาเข้าวังอยู่หลายคร้ังก็เคยมาหาต่งอิ๋งเอ๋อ แต่กลับถูกนางกำนัล
ของอีกฝ่ายบอกปัดทุกคร้ัง ระยะหลังจึงมิได้ติดต่อขอเข้าพบอีกเลย ใครจะอยากเอา
หน้าอุ่นๆ ของตนไปซบก้นเย็นๆ ของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาเล่า

เจ้าจ่ินได้แต่ถอนหายใจ “ใชว่่าข้าคนเดียวท่ีแปลกตา อิ๋งเอ๋อ...เจ้าเองก็เชน่กัน
ตอนนี้ เจ้าเป็นถึงพระสนมคนดังในวังหลวงเสยีแล้ว”

ต่งอิ๋งเอ๋อได้ยินก็มองเจ้าจ่ินด้วยสายตาแฝงนัยลึกซ ึ้งแล้วสา่ยหน้า “เวลาน้ัน
ชว่ยขัดเกลาผู้คนได้จรงิๆ คาดไม่ถึงเลยว่าคนท่ีเถรตรงอย่างเจ้าก็รู้จักปากหวานกับเขา
เหมือนกัน เป็นพระสนมคนดังมีดีตรงท่ีใด? ไม่แน่หากวันหนึ่งฝ่าบาทเกิดจากไป ข้า



เองก็อาจจะต้อง...”
พอกล่าวคำนี้ออกมาเจ้าจ่ินก็ตะลึงโดยพลัน นางเหลียวมองโดยรอบเห็นว่าไม่มี

ใครแอบฟังจึงค่อยโล่งใจหน่อย นางถึงกับลืมสถานะของตนยื่นมือไปเคาะหัวต่งอิ๋งเอ๋อ
หนึ่งทีแล้วกล่าว “อย่าพูดจาเหลวไหล อยู่ในวังต้องพูดจาอย่างระมัดระวัง ประเด๋ียวหัว
ก็หลุดจากบ่าหรอก” เจ้าจ่ินเตือนสหายยาวเหยียด กล่าวจบตัวเองก็อึ้งไป อย่างไรเสยี
นางกับต่งอิ๋งเอ๋อก็เป็นสหายรักกันมาก่อน บางคร้ังก็อดหลุดปากพูดจาอย่างเกลอเก่ามิ
ได้

ต่งอิ๋งเอ๋อฉายความรู้สกึซับซ้อนออกมาทางสายตาวูบหนึ่ง ก่อนกล่าวต่ออย่าง
เกียจคร้าน “ก็ได้ๆ เชน่น้ันก็เปลี่ยนเรือ่งคุย ท่ีข้าเชญิเจ้าเข้าวังไม่ใชเ่พราะเรือ่งนี้หรอก
ข้าแค่อยากจะเอ่ยปากขอโทษเจ้า”

“ขอโทษ?” เจ้าจ่ินจ้องกลับตาโต “ขอโทษเรือ่งใด?”
“เม่ือก่อน...เจ้ารู้สกึว่าข้าเหินห่างจากเจ้า อันท่ีจรงิเจ้ามิได้รู้สกึไปเอง ข้าจงใจ

ทำให้มันเป็นเชน่น้ัน ท่ีข้าทำเพราะว่าในอดีตข้าเคยโกรธเจ้า นึกรษิยาเจ้าจึงไม่อยากพบ
หน้า”

เจ้าจ่ินฟังแล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจ “เหตุใดเจ้าถึงได้โกรธเคืองและรษิยาข้าเล่า ข้าทำผิด
เรือ่งใดต่อเจ้าหรอื?”

“เรือ่งงานแต่งของเจ้ากับแม่ทัพเจ่ียงคงกำหนดเรยีบร้อยแล้วสนิะ จะด่ืมสรุา
มงคลกันเม่ือใดหรอื?” ต่งอิ๋งเอ๋อหัวเราะเลี่ยงคำตอบด้วยการถามเจ้าจ่ินกลับ

“ต้นวสันต์ปีหน้า...” เจ้าจ่ินเข ินเล็กน้อย “เรือ่งนี้ ยังไม่ลงตัวนัก ข้าว่า...”
“ยังไม่ลงตัวใดกัน ข้าได้ยินมาว่าพวกเจ้าท้ังสองครอบครัวพูดคุยกันเรยีบร้อย

แล้ว ก็คงจะอีกไม่นาน” ต่งอิ๋งเอ๋อหัวเราะเสยีงหวาน “แม่ทัพเจ่ียงไม่เลวเลยมีผลงาน
ต้ังแต่ยังหนุ่ม เป็นขุนนางอนาคตไกล หรว่นเอ๋อเองหลังจากเจ้าแต่งแล้วนางก็จะกลาย
เป็นน้องสามีของเจ้า นางไม่มีทางปล่อยให้พ่ีชายของตนข่มเหงเจ้าหรอก อนาคตของ
เจ้านับว่าสมบูรณ์พร้อมนัก”

เจ้าจ่ินเจอคำพูดเชน่นี้ของต่งอิ๋งเอ๋อจึงได้แต่หัวเราะแก้เข ิน “เจ้ายังไม่ได้บอกเลย



ว่าทำไมถึงไม่พอใจข้า?”
ต่งอิ๋งเอ๋อยิ้มประหลาด “พูดแล้วก็กลัวว่าเจ้าจะหัวเราะ...ข้าก็มีใจให้แม่ทัพเจ่ียง

เชน่กัน”
เพียงประโยคเดียว ทุกคำถามล้วนได้คำตอบ
การหลงรักคนคนเดียวกันเป็นส ิง่ท่ีอันตรายต่อทุกมิตรภาพ
อยู่ๆ เจ้าจ่ินก็ไม่รู้จะเผชญิหน้ากับต่งอิ๋งเอ๋อด้วยสหีน้าอย่างไรดี ควรจะโกรธขึ้ง

หรอืควรจะรู้สกึผิดกันแน่
ต่งอิ๋งเอ๋อยิ้มน้อยๆ “เจ้าจะหาว่าข้าไร้ยางอายก็ดี ละเมิดประเพณีก็ชา่ง ทุกอย่าง

ล้วนเป็นเรือ่งอดีตท้ังน้ัน ตอนน้ันข้าเข้าวังโดยไม่เต็มใจจึงไม่ยอมรับโชคชะตาท่ีฟ้า
ลิข ิตมาให้ ข้าเห็นพวกเจ้ามีชวีิตอิสระจึงได้แต่รษิยา คิดว่ามีข้าท่ีโชคร้ายอยู่คนเดียว
แต่ว่าตอนนี้ ข้ายอมรับในโชคชะตาของตนแล้ว ความหลงใหลท่ีมีต่อแม่ทัพเจ่ียงก็ค่อย
คลายลง”

เจ้าจ่ินได้แต่อ้ำอึ้ง ได้ยินเสยีงต่งอิ๋งเอ๋อท่ียังคงพูดต่อ “วันนี้ ท่ีข้าเอ่ยปากเล่าเรือ่ง
นี้ กับเจ้าเพียงเพราะไม่อยากให้รู้สกึผิดต่อกัน ทุกคนล้วนต้องเกิดแก่เจ็บตาย ข้าไม่
อยากตายไปพร้อมความรู้สกึผิดและสญูเสยีมิตรภาพ ในวังหลวงนี้ ข้าไม่มีใครเลย ข้า
ไม่อยากให้ตนเองต้องตายไปอย่างเปลี่ยวเหงาเศร้าสร้อย...จ่ินเอ๋อ เจ้าจะอภัยให้ข้าได้
หรอืไม่?”

“ข้า...” เจ้าจ่ินกะพรบิตาปรบิๆ มองหน้าต่งอิ๋งเอ๋อก่อนจะเอ่ยปากตอบเสยีง
จรงิจัง “ข้าไม่โทษเจ้า จะชอบใครสักคนมันไม่ใชเ่รือ่งผิด ข้าไม่โกรธเจ้าหรอก ข้าจะ
เป็นพ่ีน้องของเจ้าไปตลอดกาล”

ต่งอิ๋งเอ๋อหัวเราะเบาๆ คว้ามือเจ้าจ่ินมากุมไว้ “ข้ารู้ ตลอดหลายปีมานี้คนท่ีใจ
อ่อนกับข้ามากท่ีสดุก็คือเจ้า คนท่ีใจกว้างถึงขนาดไม่เรยีกร้องส ิง่ใดจากข้าเลย...ก็มีแต่
เจ้า เกิดข้าไปหลงชอบคนรักของจ้ือเซยีงเข้าคงโดนนางด่าไม่เลิกราเป็นแน่ จรงิส…ิ จ่ิน
เอ๋อ เจ้านำ ‘ของส ิง่น้ัน’ มาให้ข้าได้หรอืไม่”

“นำมาแล้ว ข้าให้พ่ีชายไปขโมยมาให้ แต่เขาไม่รู้ว่าข้าเอาของส ิง่นี้ เข้าวัง” บ้าน



เกิดของเจ้าจ่ินเป็นแหล่งผลิตโสมท่ีใหญ่ท่ีสดุในแคว้น หลายวันนี้ฮ่องเต้อาการทรดุ
หนัก โสมในวังถูกใช้หมดอย่างรวดเรว็ การรวบรวมของหายากเชน่โสมจำต้องใช้เวลา
นาน... เรือ่งท่ีครอบครัวเจ้าจ่ินมีโสมอย่างดีเก็บไว้สองหัวเป็นเรือ่งท่ีใครๆ ก็โจษจันกัน
ท่ัว ต่งอิ๋งเอ๋อต้องการขอโสมจากครอบครัวของเจ้าจ่ินเพ่ือนำมาต้มรวมกับยาถวาย
ฮ่องเต้ เจ้าจ่ินรับปากด้วยคิดว่าบิดาของตนไม่ค่อยใสใ่จเรือ่งของสะสมเชน่โสมสัก
เท่าไร จึงขอให้พ่ีชายขโมยมาให้ เจ้าจ่ินเพียงบอกพ่ีชายว่าจะเอามาให้สามีของเพ่ือนรัก
ท่ีป่วยหนัก พ่ีชายของนางก็ไม่ว่ากระไรแล้ว

“ขอบคุณเจ้ามาก” ต่งอิ๋งเอ๋อกล่าวยิ้มๆ
“ระหว่างเจ้ากับข้า ไม่จำเป็นต้องขอบคุณหรอก”
ท้ังสองเริม่พูดคุยหัวรอ่กันอีกคร้ัง จนกระท่ังฟ้ามืดเจ้าจ่ินจึงค่อยลาจาก
พอเจ้าจ่ินไปแล้ว ตำหนักหยิงส ุย่ก็เหลือเพียงต่งอิ๋งเอ๋อคนเดียว นางเดินมา

เบ้ืองหน้าส ิง่ของท่ีเจ้าจ่ินนำมาให้ เปิดตลับไม้ด้านในสดุออก โสมพันปีเส้นสายงดงาม
ไร้ท่ีติหัวหนึ่งพลันปรากฏอยู่ตรงหน้า... นี่คือโสมของสกุลเจ้าอย่างแท้จรงิ เจ้าจ่ินเป็น
คนพูดจรงิทำจรงิ แม้โสมนี้จะสงูค่าจนมิอาจประเมินได้ แต่ก็เป็นเพียงยาท่ีชว่ยทุเลา
อาการผู้ ป่วย ไม่สามารถชว่ยให้ใครฟ้ืนจากความตายได้

ต่งอิ๋งเอ๋อยื่นมือไปประคองโสมพันปีในตลับไม้ขึ้นมา นางแก้ถุงหอมถุงเล็กๆ ท่ี
ห้อยอยู่ตรงเอวออก ล้วงขวดบรรจุผงสขีาวออกมา เทผงลงผสมกับน้ำในอ่างแล้วนำ
โสมพันปีแชล่งไปต้ังแต่โคนจรดปลาย รออยู่ครึง่ช ัว่ยามนางจึงยกโสมขึ้นจากน้ำเก็บคืน
ท่ีเดิม

ต่งอิ๋งเอ๋อเผยรอยยิ้มเย้ยหยันท่ีมุมปาก
มิตรภาพร.ึ..มิตรภาพท่ีว่าไม่มีจรงิหรอก มันเป็นเพียงการทรยศหักหลังเพ่ือนเพ่ือ

ให้ได้ในส ิง่ท่ีตัวเองต้องการต่างหากเล่า สว่นคำว่าโชคชะตา... คำคำนี้ มักจะมาพร้อมกับ
อำนาจวาสนาสงูเทียมฟ้า หากใครไร้อำนาจคนผู้ น้ันก็รังแต่จะมีโชคชะตาอาภัพอยู่รำ่ไป
ในเม่ือโลกนี้ไม่มีความยุติธรรม แล้วนางจะเล่นตามกฎไปทำไม?

ต่งอิ๋งเอ๋อจิกเล็บลงในฝ่ามือตนเอง รอยยิ้มบิดเบ้ียวจนใบหน้างดงามดูไม่ต่าง



จากหญิงอัปลักษณ์ “เจ้าจ่ิน เจ้าเป็นหนี้ ข้า เจ้าแย่งชงิชวีิตและความสขุของข้าไป ถึง
เวลาท่ีข้าจะทวงคืนแล้ว”

ต่งอิ๋งเอ๋อเรยีกนางกำนัลเข้ามาสัง่ว่า “สง่ของท่ีคุณหนูเจ้านำมาให้ไปท่ีโรงอาหาร
หลวง ของข้างในคือโสมแก่อายุนับพันปี ตกกลางคืนตอนต้มพระโอสถอย่าลืมกำชับ
พ่อครัวให้ห่ันโสมลงไปสักสองสามช ิ้นด้วย”

กลางดึก...ในห้องบรรทมของฮอ่งเต้แห่งแคว้นต้าจิ่น
บุรษุท่ีนอนอยู่บนเตียงภายในห้องแม้จะสวมอาภรณ์งดงามเปล่งประกายเพียงใด

แต่ไม่อาจปกปิดริ้วรอยแห่งความตายท่ีฉายชัดบนใบหน้าได้
มือคู่หนึ่งบรรจงหยิบผ้าสะอาดขึ้นมาเชด็เหงื่อบนหน้าผากให้กับพระองค์อย่าง

ระมัดระวัง
หญิงเจ้าของมือคู่งามมีใบหน้างดงามเชน่กัน นางคอยสังเกตอาการของคนบน

เตียงอย่างเอาใจใส ่ มองไปก็หัวเราะไป จากน้ันจึงค่อยๆ เอ่ยปากออกมาอย่างเช ือ่งช ้า
“โถ…ฝ่าบาท ชา่งน่าสังเวชเหลือเกินเพคะ”

หญิงผู้นี้ก็คือต่งอิ๋งเอ๋อ สว่นข้ารับใช้หนึ่งเดียวท่ียืนเฝ้าอยู่ในห้องก็มีเพียงเฉิงก
งกงเท่าน้ัน ขันทีผู้นี้ทำเพียงยืนเงียบๆ อยู่ท่ีมุมหนึ่งในห้องบรรทม จ้องมองไปยังม่าน
ไหมเหมือนว่าไม่ได้ยินส ิง่ใดท้ังน้ัน

ต่งอิ๋งเอ๋อนั่งเท้าคางมองชายชราท่ีคร้ังหนึ่งเคยอยู่สงูเหนือผู้ใด
เป็นโอรสสวรรค์แล้วอย่างไร
พอใกล้ตายก็นอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่บนเตียง รอให้คนมาฆ่าอยู่ดี
“กล่าวกันว่าเป็นสามีภรรยากันหนึ่งวัน นับว่ามีบุญคุณต่อกันถึงร้อยวัน เม่ือ

เป็นเชน่นี้แล้วข้าจะทำใจลงมือกับสามีแก่ๆ ของตนได้อย่างไรกัน” ต่งอิ๋งเอ๋อกล่าวเสยีง
แผ่ว

“พระสนมเรง่มือหน่อยเถิด” เฉิงกงกงสง่เสยีงเตือนด้วยสหีน้าไร้อารมณ์ “ข้ายัง
ต้องกลับไปรายงานเจ้านายอีก”



ต่งอิ๋งเอ๋อฉายความรู้สกึรังเกียจออกมาทางสายตา “เฉิงกงกงนี่ใจร้อนเสยีจรงิ
อย่าเรง่ข้านักส ิ อย่างไรเสยีข้าก็ไม่ให้เจ้ามาเสยีเท่ียวหรอก” นางหยิบขวดเล็กๆ ออก
จากชายแขนเส ื้อ เปิดจุกขวดออกเอามาเขย่าเบาๆ ท่ีปลายจมูกฮ่องเต้---

เพียงไม่นานฮ่องเต้ก็ขยับตัว จากน้ันพระองค์จึงค่อยๆ ลืมตาขึ้น
“ฝ่าบาททรงฟ้ืนแล้วหรอืเพคะ?” ต่งอิ๋งเอ๋อถามเสยีงเบา
ฮ่องเต้นิ่งไปชัว่ขณะจากน้ันแววตาเริม่ฉายแววรับรู้ จึงเปล่งเสยีงแหบแห้งผ่าน

ลำคอออกมา “เจ้าทำร้ายข้าหรอื?” ทว่าน้ำเสยีงนี้อู้อี้ ฟังไม่ช ัดเจนคล้ายกับมีบางอย่างอุด
ลำคออยู่ หากไม่ต้ังใจฟังให้ดีอาจฟังไม่รู้เรือ่งว่าพระองค์ต้องการพูดเรือ่งใด

ต่งอิ๋งเอ๋อโน้มกายเข้าใกล้กล่าวว่า “ฝ่าบาทกล่าวเชน่นี้ เป็นการใสร้่ายหม่อมฉัน
นะเพคะ คนท่ีทำร้ายฝ่าบาทไม่ใชห่ม่อมฉัน แต่เป็นบุตรชายของฝ่าบาทต่างหาก”

นางจงใจไม่พูดว่าเป็นบุตรชายคนใด ยิ่งเห็นใบหน้าฮ่องเต้ฉายแววโกรธเกรี้ยว
ต่งอิ๋งเอ๋อก็ยิ่งพอใจ “ฝ่าบาทไม่ทรงเดาดูหน่อยหรอืเพคะว่าเป็นบุตรชายคนใด?”

ฮ่องเต้สง่เสยีงอุทานผ่านลำคอฟังไม่ได้ศัพท์ แต่ก็ยังฝืนร้องเรยีกออกมาจนได้
“เด็กๆ...เด็กๆ”

“ฝ่าบาทยังจะตามใครมาอีก?” ต่งอิ๋งเอ๋อยิ้มน้อยๆ “ฝ่าบาททรงพระประชวรมา
นาน เลยไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างนอกตอนนี้ เป็นอย่างไรแล้ว หม่อมฉันเป็นคนดูแล
พระองค์ด้วยตนเองทุกวัน คนอื่นๆ ล้วนไม่กล้าสอดมือเข้ามายุ่ง หม่อมฉันดูแลสามีดี
เชน่นี้ ฝ่าบาทยังทรงคิดถึงคนอื่นอีก ทำให้หม่อมฉันปวดใจยิ่งนัก”

“นางปีศาจ...นางปีศาจ”
“หม่อมฉันเป็นนางปีศาจหรอื? ก็อาจใช ่ เพราะไม่มีใครเล่นละครตบตาคนเก่ง

เทียบกับนางปีศาจอย่างหม่อมฉันได้เลยสักคน” ต่งอิ๋งเอ๋อใช้สองมือประคองใบหน้า
ของฮ่องเต้ บังคับให้พระองค์มองนาง “ฝ่าบาททรงหวังให้ใครมาชว่ยหรอืเพคะ...เกากง
กง? ฝ่าบาทคงจะไม่ทรงทราบว่า หลังจากท่ีพระองค์ทรงพระประชวรได้ไม่กี่วัน เกากง
กงก็กังวลหนักจนถึงข้ันฆ่าตัวตาย...” ต่งอิ๋งเอ๋อหัวเราะเสยีงพลิ้ว “เจ้านั่นกระโดดลง
บ่อร้าง ตอนท่ีถูกงมขึ้นมาน้ัน หน้าตาเละเทะดูไม่ได้เลยเชยีว”



ฮ่องเต้จ้องอีกฝ่ายตาถลน “เป็นเจ้า...”
“ก็บอกแล้วว่าไม่ใชห่ม่อมฉัน” ต่งอิ๋งเอ๋อทอดถอนใจ “หม่อมฉันไม่มีความ

สามารถถึงเพียงน้ันหรอกเพคะ มีแต่บุตรตัวดีของฝ่าบาทนั่นแหละ ฝ่าบาททรงทราบ
หรอืยังว่าเป็นบุตรคนใด?”

ฮ่องเต้ไม่เอ่ยวาจาใดเอาแต่จ้องต่งอิ๋งเอ๋อตาเขม็ง สหีน้าของพระองค์ดูคล้ายกับ
ปลาท่ีหมดแรงแหวกว่าย ใกล้ส ิ้นใจเต็มที

“หากฝ่าบาทไม่อยากฟังหม่อมฉันก็จะไม่พูดถึงก็แล้วกัน หม่อมฉันเป็นคนเข้า
อกเข้าใจคนแก่” ต่งอิ๋งเอ๋อหัวเราะออกมา จากน้ันก็หันไปเอ่ยกับเฉิงกงกงท่ีอยู่ข้างๆ
ว่า “ไปเอาพระโอสถมาเถิด พระโอสถถ้วยสดุท้ายของฝ่าบาท ข้าจะปรนนิบัติให้
พระองค์เสวยเอง”

ฮ่องเต้ได้ฟังกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็ขยับอย่างรวดเรว็ เอ่ยถามเสยีงแหบพรา่
“จะ…ทำ…”

“หม่อมฉันจะป้อนพระโอสถถวายฝ่าบาทอย่างไรเล่าเพคะ” ต่งอิ๋งเอ๋อแสร้งทำท่า
ประหลาดใจ “หม่อมฉันเห็นแก่เยื่อใยในฐานะสามีภรรยาของเราสองท่ีมีไม่มากนัก
ดังน้ันวันนี้ จึงส ู้อุตสา่ห์มารว่มสง่ฝ่าบาทเสด็จไปยังปรโลกด้วยตนเอง ไต้ซอืจ้ือเจวี๋ยคน
โปรดของฝ่าบาทเคยกล่าวเอาไว้ว่า โลกมนุษย์น้ันเต็มไปด้วยความทุกข์ มีแต่รักโลภ
โกรธหลง ต้องนิพพานอย่างเดียวจึงจะหลุดพ้นบ่วงกรรมได้... หม่อมฉันมาคิดดูก็เห็น
ว่าเป็นจรงิทุกคำ จึงได้แต่ยินดีท่ีฝ่าบาทจะทรงหลุดพ้นแล้ว”

ฮ่องเต้พยายามยันตัวลุกขึ้นนั่ง แล้วรวบรวมแรงตะคอกออกมา“บังอาจ…
เด็กๆ...” แต่เสยีงของพระองค์แผ่วเบานักไม่สามารถดังไปถึงข้างนอก

“ฝ่าบาทอย่าทรงกังวลไปเลย ในเม่ือพระองค์จะเสด็จสวรรคตแล้ว วันนี้
หม่อมฉันก็จะขอทูลตามตรงให้ทรงทราบจะได้ไม่ทรงกังวลใดๆ อีก” นางจ้องตอบ
สายตาของฮ่องเต้พูดจาเน้นย้ำชัดถ้อยชัดคำ “ราชโองการของฝ่าบาท องค์ชายแปดได้
ไว้ในมือนานแล้ว ดังน้ัน...ส ิง่ท่ีฝ่าบาททรงดำรไิว้คงไม่อาจสำเรจ็ได้ในชาตินี้ แต่องค์
ชายแปดก็วานหม่อมฉันมาปลอบให้ฝ่าบาทวางพระทัย เขาจะขึ้นครองราชย์อย่างทรง
ธรรม จะปกครองประชาราษฎร์ด้วยความรักเพคะ”



หลังจากฮ่องเต้ได้ยินคำว่า ‘ราชโองการ’ สหีน้าก็เปลี่ยนเป็นตกตะลึงเกินระงับ
เค้นเสยีงด่าด้วยความแค้นหนักหน่วง “ลูกทรพี...ลูกทรพี...”

“ถือกำเนิดมาในราชวงศ์ หากอยากได้ดีก็ต้องมุมานะด้วยตนเอง” ต่งอิ๋งเอ๋อ
กล่าว “เราไม่พิรี้พิไรกันดีกว่าเพคะ ดึกแล้วน้ำค้างลงหนักได้เวลาสง่เสด็จแล้ว” พูดจบก็
หันไปพยักหน้ากับเฉิงกงกง ฝ่ายน้ันรบีประคองถ้วยยามาสง่ให้อย่างยินดี

ต่งอิ๋งเอ๋อรับถ้วยยามาได้ก็ใช ้ช ้อนตักยาขึ้นเป่าแล้วจึงบรรจงป้อนท่ีปากของ
ฮ่องเต้อย่างระมัดระวัง

มีหรอืท่ีฮ่องเต้จะยอมกินโดยง่าย แววตาน้ันฉายแววพิโรธและส ิ้นหวัง
ต่งอิ๋งเอ๋อทอดถอนใจออกมาทีหนึ่ง ท่าทางเบ่ือหน่ายยิ่งนัก “ฝ่าบาททรงทำตัว

เหมือนเด็กเล็ก แค่เสวยพระโอสถก็ยังต้องทะเลาะกันอีก” พูดจบก็ปรายตามองเฉิงก
งกง “เชญิกงกงมาชว่ยกันหน่อยดีกว่า”

ฮ่องเต้มองเห็นขันทีแปลกหน้าคนนี้ ต้ังแต่แรกแล้ว กล่าวได้ว่ายามนี้ ท้ังนอกและ
ในพระตำหนักล้วนเปลี่ยนคนดูแลไปเสยีส ิ้นไม่มีคนของพระองค์เหลืออยู่เลยสักคน
ฮ่องเต้ทอดมองต่งอิ๋งเอ๋อ สตรนีางนี้ มักจะแสดงกิรยิาอ่อนโยนต่อพระองค์มาโดย
ตลอด ใชว่่าพระองค์จะไม่รู้ความคิดเล็กๆ ในใจของเหล่าสตร ี แต่คาดไม่ถึงว่าจะเป็น
นางท่ีใจกล้าถึงขนาดลอบปลงพระชนม์ได้

ชา่งโง่เขลานัก หรอืนางคิดว่าเม่ือปลงพระชนม์ฮ่องเต้ได้แล้วจะสามารถหนีรอด
ไปได้อย่างลอยนวล

เฉิงกงกงเดินมาหยุดข้างกายฮ่องเต้ เขาห้ิวรา่งของฮ่องเต้ชราผู้ผ่ายผอมขึ้นมา
ด้วยมือข้างเดียว ใช้แรงน้อยเสยียิ่งกว่าเป่าข ี้ เถ้า ต่งอิ๋งเอ๋อยิ้มกว้างจัดการป้อนยาเข้า
ปากฮ่องเต้ทีละช้อน... ทีละช้อน พลางสง่เสยีงออดอ้อนชวนคุย “พอฝ่าบาทเสวยพระ
โอสถถ้วยนี้หมดแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าวันหน้าจะเหงา หม่อมฉันรู้ว่าฝ่าบาททรงเอ็นดูมู่
เจาหัวเป็นท่ีสดุ ดังน้ันอีกไม่นานหม่อมฉันจะสง่มู่เจาหัวตามไปรับใช้ฝ่าบาทด้วยนะ
เพคะ”

ป้อนจนหยดสดุท้าย รา่งชราก็ส ิ้นลมหายใจ







เศร้าสลด
ขณะน้ันเองหมอเทวดาเซ ีย่ชงิก็ตรวจหาสาเหตุการตายเบ้ืองต้นของฮ่องเต้เสรจ็

สหีน้าของเขาดูหนักใจน้ำเสยีงท่ีพูดก็หนักหน่วงตาม “ทูลไทเฮา ฝ่าบาทเสด็จสวรรคต
เพราะทรงต้องยาพิษ ตามท่ีกระหม่อมเคยทูลพ่ะย่ะค่ะ”

ไทเฮาอี้ เต๋อได้ฟังก็ใจเย็นวาบ แววตาแข็งกร้าวขึ้นมาทันที “ฮ่องเต้ทรงต้องพิษ
ชนิดใดกันแน่?”

“จากท่ีกระหม่อมตรวจพระวรกายน้ันพบว่าฝ่าบาททรงถูกกระตุ้นให้พิษกำเรบิ
หากให้หมอหลวงตรวจดูอย่างละเอียดจะต้องพบเบาะแสแน่พ่ะย่ะค่ะ”

เหล่าหมอหลวงมองหน้ากันไปมา ไทเฮาอี้ เต๋อกำหมัดแน่นเอ่ยเสยีงกร้าว
“ตรวจ!”

เหล่าหมอหลวงรบีปฏิบัติตามคำสัง่ทันทีเพียงครูเ่ดียวก็ได้คำตอบ ทุกคนมีสหีน้า
ไม่ส ู้ดีนัก คนท่ีใจกล้าท่ีสดุก้าวออกมารายงานผล “ทูลไทเฮา หมอเทวดาเซ ีย่กล่าวมิผิด
ฝ่าบาททรงต้องยาพิษจรงิ และพิษนี้ เพ่ิงออกฤทธิ์  น่าจะเสวยเข้าไปได้ไม่นาน ทว่าผล
ของมันร้ายนัก”

พอกล่าวคำนี้ออกมาทุกคนล้วนตกตะลึง สายตาทุกคู่หันมองไปยังรา่งของต่งอิ๋ง
เอ๋อผู้ รับผิดชอบปรนนิบัติจัดยาถวายฮ่องเต้ เม่ือเกิดปัญหาขึ้นทุกคนย่อมนึกถึงนาง
เป็นคนแรก ต่งอิ๋งเอ๋อตกใจรบีร้อนคุกเข่า “ไม่...ไม่ใชห่ม่อมฉันเพคะ พระโอสถท่ี
หม่อมฉันถวายฝ่าบาทล้วนต้มมาจากโรงอาหารหลวงนะเพคะ”

“เสด็จย่า...” เซวียนหลีก้าวออกมาด้านหน้า “ในเม่ือเสด็จพ่อถูกวางยาพิษเชน่นี้
คนลงมือนับว่ามีความผิดใหญ่หลวง ต่อให้ต้องพลิกแผ่นดินเราก็ต้องหาตัวมันออกมา
ให้ได้ จะปล่อยไปไม่ได้เด็ดขาด!”

ไทเฮาอี้ เต๋อไม่พูดกระไรเพียงกวาดสายตาไล่มองทุกคนในห้อง ในท่ีสดุก็หยุดลง
ท่ีรา่งของเซวียนเพ่ย...เซวียนเพ่ยยังคงยืนสองมือไพล่หลัง กิรยิาสงบนิ่ง ไทเฮาอี้ เต๋อ
ตอบรับคำด้วยน้ำเสยีงเด็ดขาดจนทุกคนสัน่สะท้าน “วางใจได้เจ้าแปด ข้าไม่มีทาง
ปล่อยให้คนร้ายลอยนวลไปเด็ดขาด!!”



ข่าวเรือ่งฮ่องเต้เสด็จสวรรคตน้ันมาถึงจวนอ๋องจ่ินอิงอย่างรวดเรว็ พ่อบ้านหลิน
ไม่รู้ว่าในใจของนายน้อยน้ันรู้สกึเสยีใจหรอืไม่ อาจจะมีอยู่บ้างกระมัง อย่างไรเสยีนาย
น้อยกับฮ่องเต้ก็มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด ฮ่องเต้เองก็พยายามหาวิธีชดเชยให้
เซยีวเสามาตลอด ไม่ว่าเซยีวเสาจะขยันสร้างเรือ่งให้กริ้วโกรธเพียงใด ฮ่องเต้ก็มักจะ
หลับตาลงข้างหนึ่งเสมอ

พ่อบ้านหลินคลุมเส ื้อให้เจ้านายเงียบๆ เอ่ยเสยีงเบา “นายน้อย ถึงเวลาท่ีเรา
ควรจะเป็นฝ่ายบุกบ้างแล้ว”

เซยีวเสาพยักหน้ารับ “ในท่ีสดุเซวียนหลีก็ลงมือ”
หลังจากฮอ่งเต้สวรรคตได้ไม่นานก็เริม่มีเบาะแสของผู้ ลอบปลงพระชนม์
เนื่องจากมีการตรวจพบว่ายาท่ีจัดถวายฮ่องเต้ถูกต้มพร้อมกับโสมพันปีท่ีได้รับมา

จากคุณหนูเจ้าจ่ินแห่งสกุลเจ้า และในโสมแก่หัวน้ันก็ถูกบ่มไว้ด้วยยาพิษชนิดเดียวกับ
ท่ีตรวจพบในพระศพของฮ่องเต้

จวนตระกูลเจ้าจึงถูกสัง่ตรวจค้นท้ังจวน และคุณหนูเจ้าจ่ิน...ต้นตอของเรือ่ง
ท้ังหมดก็ถูกจับเข้าคุกหลวงโทษฐานเป็นกบฏของแผ่นดิน

ในคุกใต้ดิน...เจ้าจ่ินถูกขังอยู่ในห้องด้านในสดุ นางไม่รู้ว่าสถานการณ์ในจวน
ของตนเป็นอย่างไรบ้าง คนพวกนี้ จับนางแยกขังเด่ียว นางรู้เพียงอย่างเดียวคือ... ตน
โดนต่งอิ๋งเอ๋อหักหลังเข้าให้อย่างจัง

เจ้าจ่ินถูกขังไม่นานกลางดึกวันถัดมาผู้ คุมคนหนึ่งก็ตะโกนเสยีงก้องเข้ามาใน
ห้องขัง “มีคนขอพบกบฏสกุลเจ้า” จากน้ันรา่งของสตรนีางหนึ่งก็ผลุนผลันเข้ามา เจ้า
จ่ินเห็นผู้มาเยือนเต็มตาก็ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่ นางรบีเดินจนชดิกรงห้องขังพลางเอ่ย
ถามด้วยน้ำเสยีงร้อนรน “ครอบครัวข้าเป็นอย่างไรบ้าง?”

หลินจ้ือเซยีงคือคนท่ีแอบมาเยี่ยมสหายรักยามดึก สหีน้าของนางดูเหน็ดเหนื่อย
ราวกับเพ่ิงผ่านความโกลาหลยกใหญ่มา “บิดาเจ้าถูกสง่ไปสอบสวนท่ีกรมอาญา ตอนนี้
จวนเจ้าถูกปิดตาย ข้าอ้อนวอนบิดาข้าให้ขอเข้าเฝ้าองค์ไทเฮาแล้วแต่ก็ไร้ประโยชน์
ขอโทษด้วยนะจ่ินเอ๋อ”



เจ้าจ่ินเห็นสหีน้าของหลินจ้ือเซยีงก็พลอยรู้สกึผิดท่ีทำให้อีกฝ่ายต้องมาลำบากไป
ด้วย นางรบีเอ่ยปลอบ “เรือ่งนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าเลยจ้ือเซยีง เหตุใดต้องขอโทษข้าเล่า
จรงิสจ้ืิอเซยีง บิดาข้าว่าอย่างไรบ้าง? เจ้าได้บอกบิดาข้าหรอืไม่ หากมีคำถามเกี่ยวกับ
โสมหัวน้ันให้บิดาข้าบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเป็นเรือ่งท่ีข้าทำเองท้ังหมดแต่เพียงผู้ เดียว”

เจ้าจ่ินเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าเรือ่งท้ังหมดเกิดขึ้นเพราะความโง่เขลาและเช ือ่
คนง่ายของตนเอง ต้ังแต่แรกต่งอิ๋งเอ๋อก็มีเจตนาล่อลวงให้นางขโมยโสมมาให้เพ่ือ
ใสค่วามอยู่แล้ว นางกลับโง่ดูคนไม่ออก หลงเช ือ่ในมิตรภาพจอมปลอมจนถึงข้ันทำให้
ครอบครัวต้องเดือดร้อนไปด้วย

ในเม่ือเรือ่งนี้ ต่งอิ๋งเอ๋อหวังเล่นงานนาง ขอเพียงนางตายเสยีเรือ่งท้ังหมดก็คง
คลี่คลายลงด้วยดี เพียงนางยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลอบปลงพระชนม์ อย่างน้อย
สกุลเจ้าก็อาจรอดชวีิต

หลินจ้ือเซยีงสา่ยหน้าตอบ “บิดากับพ่ีชายล้วนรักและเอ็นดูเจ้า จะปล่อยให้เจ้า
มาแบกรับเรือ่งท้ังหมดไว้คนเดียวได้อย่างไรกัน”

เจ้าจ่ินได้ยินคำพูดสหายรักก็รู้สกึน้ำตาตกใน “เป็นข้าท่ีมักจะสร้างเรือ่งยุ่งยากแก่
พวกเขาอยู่เสมอ”

หลินจ้ือเซยีงได้ยินเชน่น้ันก็ทอดถอนใจตาม “เอาน่า...อย่างน้อยบิดาของเจ้าก็
ยังปกป้องเจ้า ตอนท่ีหรว่นเอ๋อเข้าคุกน้ัน...เอ่อ...”

“ชา่งเถิด เจ้ากลับไปก่อนนะจ้ือเซยีง” เจ้าจ่ินรู้สกึเหนื่อยล้าเต็มที “ขอข้าคิดอีก
สักหน่อย”

“เจ้าคิดจะทำอันใด?” หลินจ้ือเซยีงถามอย่างระแวง “อย่าทำเรือ่งโง่ๆ เชน่การฆ่า
ตัวตายหนีความผิดเด็ดขาดนะ” เรือ่งแบบนี้ มีไม่น้อย เพ่ือปกป้องครอบครัวนักโทษ
สว่นใหญ่มักจะยอมแบกความผิดเอาไว้แต่เพียงผู้ เดียวด้วยการฆ่าตัวตายในคุก

เจ้าจ่ินหัวเราะ “ข้าจะเอาส ิง่ใดมาฆ่าตัวตายเล่า ท่ีนี่เข้มงวดยิ่งนัก เจ้าวางใจเถิด”
หลินจ้ือเซยีงพยักหน้าอย่างโล่งอก “ได้ เจ้าเองก็ระวังตัวด้วย”
เจ้าจ่ินพยักหน้า พอหลินจ้ือเซยีงจากไปแล้วนางก็ทรดุกายลงนั่งพิงกำแพง อดท่ี



จะหัวเราะเยาะตัวเองไม่ได้ นางนับถือเจ่ียงหรว่นยิ่งนัก ไม่ว่าจะอยู่ในอันตรายสักเพียง
ใดเจ่ียงหรว่นก็เอาตัวรอดได้ทุกคร้ัง ทว่าตัวนางเองไม่มีความสามารถเหมือนสหายรัก
กระท่ังรู้ว่าต่งอิ๋งเอ๋อปองร้ายยังไม่อาจปกป้องตนเองได้

เจ้าจ่ินสดูลมหายใจเข้าลึกก้มมองดูจ้ีท่ีเอวตน เป็นจ้ีสอีำพันรปูจันทร์เส ี้ยว เจ่ียง
ซ ิน่จือเป็นคนมอบให้นาง

ส ิง่ท่ีนางจะตัดสนิใจในวันนี้ หากจะกล่าวว่าเป็นการกระทำท่ีผิดต่อครอบครัว
ญาติมิตรแล้ว ก็คงผิดต่อเจ่ียงซ ิน่จือผู้ น้ันด้วย แต่นางก็จะไม่หวนนึกเสยีใจภายหลัง
เจ้าจ่ินหลับตาก่อนจะรวบรวมความกล้าตะโกนออกไป “ผู้ คุม.. มีใครอยู่ด้านนอกบ้าง
รบกวนมาท่ีนี่สักหน่อยเถิด”

เสยีงเรยีกของนางทำให้ผู้ คุมเดินเข้ามาถาม “มีอันใด?”
“ข้าอยากเขียนหนังสอืสารภาพความผิด” เจ้าจ่ินกล่าว “ข้าจะยอมรับผิดท้ังหมด

แต่โดยดี รบกวนท่านชว่ยจัดกระดาษ พู่กันและหมึกให้ข้าด้วย”
เรือ่งราวในใต้หล้าล้วนแปรผันได้นับพันนับหม่ืน
ยังไม่ทันท่ีเจ้าจ่ินจะได้สง่หนังสอืสารภาพความผิดของตนออกไป ก็บังเกิดความ

เปลี่ยนแปลงขึ้นภายในวังหลวง
ในตำหนักของมู่ซโีหลวตรวจพบยาพิษชนิดเดียวกันกับท่ีพบในโสมของสกุลเจ้า

มู่ซโีหลวกับเจ้าจ่ินน้ันต่างก็เป็นคนแปลกหน้าต่อกัน ให้เรยีบเรยีงสายสัมพันธ์ถึงแปด
ทอดก็ยังไม่สามารถเกี่ยวโยงกันได้ เรือ่งนี้ ดูท่าจะมีเงื่อนงำเสยีแล้ว

เม่ือค้นห้องนอนของมู่ซโีหลวก็พบป้ายอันหนึ่ง เม่ือมีป้ายนี้นางก็สามารถ
เดินเหินไปท่ัววังได้โดยสะดวก ป้ายนี้ก็คือ...ป้ายประจำตัวขององค์ชายสบิสามเซวี
ยนเพ่ยนั่นเอง

เม่ือเกิดเรือ่งเชน่นี้ข ึ้น จึงเกิดเสยีงซบุซบิไปท่ัวท้ังราชสำนัก
เซวียนเพ่ยเป็นเพียงองค์ชายหนุ่มน้อย หากจะกล่าวหาว่าเขามีความสัมพันธ์ฉัน

ช ู้สาวกับมู่ซโีหลวก็ดูจะเช ือ่ได้ยากอยู่สักหน่อย แต่เพราะเหตุใดป้ายประจำตัวของเซวี
ยนเพ่ยจึงมาอยู่ในมือมู่ซโีหลวได้ ก็เหลือเพียงคำตอบเดียว นั่นก็คือ...



มู่ซโีหลวเป็นคนของเซวียนเพ่ย!
ราชองครักษ์ในวังหลวงรื้อค้นจนพบส ิง่น่าสงสัยในตำหนักของมู่ซโีหลวอีก

หลายอย่าง แม้พิรธุบางอย่างจะเป็นเรือ่งเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังถูกพบได้ คาดเดาว่า
อนาคตของมู่ซโีหลวคงจะไม่สดใสอีกแล้ว

ทว่า... บางคนก็ยังคิดไม่ตกอยู่ดี หากมู่ซโีหลวเป็นคนของเซวียนเพ่ย แล้วเหตุ
ใดจึงกลายเป็นเจ้าจ่ินท่ีแอบเอายาพิษมาให้ต่งอิ๋งเอ๋อเล่า? หรอืว่าเจ้าจ่ินคิดจะสังหาร
ต่งอิ๋งเอ๋อแต่กลับผิดพลาด ด้วยความท่ีต่งอิ๋งเอ๋อมีใจเป็นห่วงพระสวามีมากจึงได้สละ
โสมพันปีถวายฮ่องเต้แทน ยาพิษของเจ้าจ่ินจึงออกฤทธิ์ ผิดคน

เรือ่งราวพัลวันกันไปหมดเชน่นี้ ยิ่งสบืค้นก็ยิ่งซับซ้อนชวนสับสน ทว่าตอนนี้
เอง...ก็มีคนผู้หนึ่งก้าวออกมาพร้อมกับป่าวประกาศว่าตนรู้เงื่อนงำท่ีซอ่นเร้นท้ังหมด
คนผู้นี้ คือนางกำนัลคนสนิทขององค์ชายสบิสาม... นามว่าเฉาหยาง!

ยามนี้ ...เฉาหยางกำลังคุกเข ่าอยู่เบ้ืองหน้าไทเฮาอี้ เต๋อในท้องพระโรง นางโขก
ศรีษะแล้วก้มหน้าสารภาพ “หม่อมฉันรู้เรือ่งราวท้ังหมดดีเพคะ ก่อนหน้านี้ไม่กล้าเอ่ย
วันนี้นึกอดสใูนใจนักไม่คิดอยากจะปกป้องผู้กระทำผิดอีกแล้วจึงบากหน้ามาขอพ่ึงพระ
บารมีขององค์ไทเฮา”

“พูดมาตามตรง” เสยีงคมเฉียบของไทเฮาอี้ เต๋อแทบจะบีบให้ทุกชวีิตในท้องพระ
โรงหายใจไม่ออก

เฉาหยางกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่ “มู่เจาหัว แท้จรงิแล้วนางเป็นคนขององค์
ชายสบิสามเพคะ องค์ชายสบิสามปรารถนาอยากจะชว่งชงิบัลลังก์เสมอมา จึงใช้ให้มู่
เจาหัววางยาพิษฝ่าบาท แต่ปกติมู่เจาหัวมีโอกาสรับใช้ฝ่าบาทน้อยนัก ด้วยพระ
กระยาหารและพระโอสถล้วนเป็นต่งซวิอี๋ ท่ีคอยดูแล นางจึงยังหาโอกาสลงมือไม่ได้”

เฉาหยางนิ่งไปพลางเหลือบมองดูไทเฮาอี้ เต๋อแวบหนึ่ง แล้วกล่าวต่ออย่างหวาดๆ
“คร้ันมู่เจาหัวทำงานชักช้าเพราะติดท่ีต่งซวิอี๋ขวางทาง องค์ชายสบิสามจึงนึกขึ้นได้ว่า
คุณหนูเจ้าจ่ินแห่งสกุลเจ้าเคยเป็นสหายเก่าของต่งซวิอี๋มาก่อน จึงคิดดำเนินแผนการ
ผ่านทางคุณหนูเจ้าจ่ินแทน องค์ชายสบิสามได้ติดต่อไปยังจ่ินอิงอ๋องเฟย เจรจาขอให้
จ่ินอิงอ๋องเฟยพูดกับคุณหนูเจ้าจ่ินให้ เพราะคุณหนูเจ้าจ่ินกำลังจะเข้าพิธีสมรสกับท่าน



แม่ทัพเจ่ียงพ่ีชายคนโตของจ่ินอิงอ๋องเฟย...หลังจากน้ันไม่นานคุณหนูเจ้าจ่ินก็เดินทาง
เข้าวังพร้อมโสมพันปี นางทำทีมามอบให้ต่งซวิอี๋ ฉันมิตร... ต่งซวิอี๋ น้ันในใจคงกำลัง
โศกเศร้ากับพระอาการประชวรของฝ่าบาท เม่ือได้รับโสมพันปีมีหรอืจะเก็บไว้กินเองจึง
สง่โสมนี้ให้โรงอาหารหลวงต้มรวมกับพระโอสถถวายฝ่าบาท เรือ่งก็เป็นเชน่นี้ เพคะ”

เฉาหยางโขกศรีษะต่ออีกหลายที ก่อนเอ่ยขึ้นอีกคร้ัง “หลังจากหม่อมฉันรู้เรือ่ง
นี้แล้วก็รู้สกึไม่สบายใจยิ่งนัก แต่หม่อมฉันเป็นเพียงบ่าวตัวเล็กๆ คำพูดย่อมไร้น้ำหนัก
กลัวว่าพูดไปจะไม่มีใครเช ือ่ จึงปิดปากเงียบมาโดยตลอด คิดว่าพวกเขาอาจจะไม่กล้าก็
เป็นได้ นึกไม่ถึงว่าจะกระทำการกันจนสำเรจ็เสรจ็ส ิ้น ชา่งบาปหนายิ่งนัก... หม่อมฉันมี
ชวีิตอยู่อย่างหวาดผวาทุกคืนวัน เฝ้าแต่ฝันถึงสพีระพักตร์ของฝ่าบาทท่ีทรงกราดเกรี้ยว
ใสห่ม่อมฉัน ไทเฮาเพคะ คุณหนูสกุลเจ้าผู้ น้ันก็ถูกพวกเขาใช้ประโยชน์เชน่กัน แท้
จรงิแล้วผู้ ท่ีหวังปลงพระชนม์ฮ่องเต้ก็คือองค์ชายสบิสามแต่เพียงผู้ เดียว” เฉาหยางเล่า
พรวดเดียวจบแล้วก็โขกศรีษะลงกับพ้ืนเสยีงดังจนเกิดรอยแผลตรงหน้าผากดูน่าเวทนา
ยิ่งนัก

เซวียนเพ่ยกับเซวียนหลีรว่มฟังอยู่ด้วยกันท้ังคู่ หลังจากได้ยินเรือ่งราวเซวียน
หลีก็มีสหีน้าตกตะลึงราวกับโดนผีหลอกปีศาจหลอน เขามองเซวียนเพ่ยเหมือนไม่
อยากจะเช ือ่ กล่าวถามเสยีงสัน่ “น้องสบิสาม นี่เจ้า... ฝีมือเจ้าจรงิหรอื?”

“จรงิหรอืไม่พ่ีแปดเองย่อมรู้ดีกว่าใคร” เซวียนเพ่ยหัวเราะออกมาอย่างขบขัน
“เราเป็นพ่ีน้องคลานตามกันมา การท่ีพ่ีแปดเช ือ่ถือคำพูดของนางกำนัลชั้นตำแล้วมา
สงสัยน้องชายอย่างข้า ทำให้ข้าปวดใจยิ่งนัก”

ไทเฮาอี้ เต๋อจับจ้ององค์ชายท้ังสองอย่างเงียบๆ อากัปกิรยิาท่ีมู่ซโีหลวแสดงออก
ก็สงบเงียบเชน่กัน นางไม่เผยให้เห็นเลยว่าหวาดกลัว ท้ังๆ ท่ีโทษตายได้มารออยู่ท่ี
หน้าประตูตำหนักของตนแล้ว

“ทูลไทเฮา ท่ีหม่อมฉันกล่าวมาท้ังหมดล้วนเป็นความจรงิ เรือ่งนี้ เกี่ยวโยงกับ
เบ้ืองสงู ต่อให้หม่อมฉันกินดีหมีหัวใจมังกรมาก็มิกล้าพูดจาโกหกพกลมออกไปได้”
เฉาหยางเริม่สะอื้น “ท่ีหม่อมฉันพูดความจรงิในวันนี้ไม่ได้หวังจะมีชวีิตรอด แต่ทำเพ่ือ
ให้ตนสบายใจ พอลงยมโลกไปจะได้มีหน้าไปพบบิดามารดาได้อย่างไม่ต้องอับอาย”



ต่งซวิอี๋ ปิดปากสะอื้นตาม ใบหน้าของนางท้ังเศร้าสร้อยและอ่อนระโหยโรยแรง
“เป็นอย่างนี้ได้อย่างไร เป็นอย่างนี้ได้อย่างไร?” นางมองเซวียนเพ่ยปราดหนึ่ง ดวงตา
เต็มไปด้วยความรู้สกึเคียดแค้นชงิช ัง “ฝ่าบาททรงดีต่อองค์ชายถึงปานน้ัน เหตุใดองค์
ชายถึงต้องกระทำการปิตุฆาตด้วย องค์ชายสบิสาม ท่านมันงูพิษ”

เซวียนเพ่ยสง่เสยีงหัวเราะอย่างไม่สะทกสะท้าน “ใชแ่ล้วต่งซวิอี๋ เสด็จพ่อดีต่อ
ข้าถึงเพียงนี้ เหตุใดข้าต้องทำร้ายพระองค์ด้วย? แล้วท่านเล่า เหตุใดพระสนมผู้สงู
ศักด์ิอย่างท่านถึงยอมเช ือ่ถือคำพูดของนางกำนัลตำต้อยผู้นี้ได้”

“เพราะนางเป็นนางกำนัลคนสนิทขององค์ชาย” ต่งซวิอี๋กล่าว “อยู่ดีๆ ทำไมนาง
ต้องมาใสร้่ายองค์ชายด้วยเล่า?”

“ข้าเองก็อยากรู้ว่าอยู่ดีๆ เหตุใดนางจึงต้องมาใสร้่ายข้า” เซวียนเพ่ยหมุนกายมา
มองเฉาหยางท่ีคุกเข ่าอยู่กับพ้ืน ถามด้วยน้ำเสยีงเนิบช้า “เฉาหยาง ข้าขอถามสัก
หน่อยเถิด ปกติข้าก็ดูแลเจ้าไม่เลวเลย ทำไมต้องมาใสร้่ายข้าด้วย?”

“หม่อมฉันมิได้ใสร้่ายองค์ชาย หม่อมฉันมิได้ใสร้่ายองค์ชาย” เฉาหยางกระถด
รา่งถอยหลังเหมือนว่าหวาดกลัวเซวียนเพ่ยยิ่งนัก “องค์ชายคิดชงิบัลลังก์แต่องค์ชาย
ไม่ควรทำเชน่น้ัน มันเป็นปิตุฆาตนะเพคะ มันบาปหนามาก ทำไมองค์ชายจึงโหดเห้ียม
เชน่นี้ องค์ชายน่ากลัวเหลือเกิน...”

“ฮ่าๆๆ” เซวียนเพ่ยหัวเราะออกมาอย่างสนุกสนาน “โอ๋ๆ…ไม่ต้องกลัวนะ” เขา
ปลอบเฉาหยางด้วยใบหน้าเป้ือนยิ้ม “ตอนป้ันน้ำเป็นตัวยังไม่กลัวเลย ทีอย่างนี้ทำเป็น
หวาดผวา... เฉาหยาง ปฐพีแห่งต้าจ่ินเสด็จพ่อหมายใจจะยกให้บุตรชายของพระองค์อยู่
แล้ว ข้าเองก็เป็นบุตรชายคนหนึ่ง ข้าจะวิ่งเข้าไปชว่งชงิส ิง่ท่ีเป็นของตนอีกทำไมกัน?”
พอเซวียนเพ่ยกล่าวประโยคนี้ดวงตาเซวียนหลีก็เปล่งประกายวาบหนึ่ง ไทเฮาอี้ เต๋อ
ได้ยินก็ถึงกับขมวดค้ิว

เซวียนเพ่ยกล่าวขึ้นอีก “แน่นอนพ่ีแปดก็เป็นบุตรชายเชน่กัน เสด็จพ่ออาจมี
พระประสงค์จะยกบัลลังก์นี้ให้พ่ีแปดก็เป็นได้ แต่ว่านะเฉาหยาง... เสด็จพ่อไม่เคย
แพรง่พรายสักนิดว่าจะมอบผืนแผ่นดินนี้ให้ใคร ข้าไม่รู้ พ่ีแปดก็คงไม่รู้ หรอืว่าเจ้ารู้?”

เฉาหยางอึ้งไป มองดูเซวียนเพ่ยอย่างตกตะลึงและหวาดกลัว



หนุ่มน้อยหน้าตาน่ารักผู้นี้พอยิ้มออกมากลับไม่น่ารักเชน่ใบหน้า รอยยิ้มของเซ
วียนเพ่ยดูน่าสะพรงึกลัวเกินกว่าท่ีจะเป็นรอยยิ้มของเด็กหนุ่ม “เฉาหยาง ท่ีเจ้ากล่าวมา
ท้ังหมดหมายความว่า เสด็จพ่อคิดจะมอบบัลลังก์นี้ให้กับพ่ีแปด พอข้ารู้เข้าก็ไม่พอใจ
จึงได้ทำเรือ่งเลวทรามด้วยการลอบปลงพระชนม์ใชห่รอืไม่ ถ้าเชน่น้ัน...ข้ารับใช้ระดับ
ล่างอย่างเจ้าล่วงรู้การตัดสนิพระทัยของเสด็จพ่อได้อย่างไร ราชโองการท่ีเสด็จพ่อ
แต่งต้ังพ่ีแปดอยู่ท่ีใดกันหรอื? ในเม่ือเจ้าบอกว่าเจ้ารู้ทุกอย่าง ป้ันเรือ่งใสร้่ายข้าเสยี
เป็นจรงิเป็นจัง ก็จงนำราชโองการออกมาให้ดูสักหน่อยเถิด”

หมิงเยว่ท่ียืนอยู่ด้านข้างเซวียนเพ่ยหลุดหัวเราะอย่างไร้เสยีง ใบหน้าของเซวียน
หลีเปลี่ยนสเีล็กน้อย เฉาหยางก็เริม่ตัวสัน่อย่างควบคุมตนเองไม่อยู่

เฉาหยางรู้ว่าเด็กหนุ่มตรงหน้าน่ากลัวเพียงใด ความไร้เดียงสาท่ีได้เห็นอยู่ทุกเม่ือ
เช ือ่วันเป็นเพียงหน้ากากหนึ่งท่ีเซวียนเพ่ยยอมให้นางเห็นเท่าน้ัน นางรู้ว่าเซวียนเพ่ย
เป็นคนฉลาดหลักแหลม และความแหลมคมเหล่าน้ันยังไม่ถูกเผยออกมา

เฉาหยางน้ันเดิมทีเป็นเพียงเบ้ียตายท่ีเซวียนหลีจัดวางไว้แต่แรก หน้าท่ีของนาง
คือ...ใช ้ตัวเองชว่ยขับเคลื่อนแผนการใหญ่ให้สำเรจ็ เม่ือทุกอย่างเสรจ็ส ิ้นโอกาสท่ีนาง
จะมีชวีิตต่อก็น้อยนัก เซวียนหลีไม่มีทางปล่อยให้คนท่ีรู้มากในแผนการของเขาอยู่
รอดต่อไปได้ ดังน้ันเบ้ียตายอย่างเฉาหยางจึงทำใจว่าตนต้องตายอยู่แล้ว นางจึงไม่นึก
หวาดกลัวส ิง่ใดอีก ทว่ายามนี้สายตาของเซวียนเพ่ยกลับทำให้เฉาหยางรู้สกึกลัว

เฉาหยางเงยหน้ามองหนุ่มน้อยอีกคร้ัง เซวียนเพ่ยกำลังยิ้มมุมปาก ต้ังแต่ท่ี
เปิดโปงเรือ่งปิตุฆาตจนถึงบัดนี้ เซวียนเพ่ยก็มิได้แสดงสหีน้าประหลาดใจออกมาเลยสัก
นิดเดียว หนุ่มน้อยผู้นี้น่ากลัวเกินไปแล้ว

หรอืว่าเซวียนเพ่ยจะคาดเดาเหตุการณ์ท้ังหมดนี้ได้ต้ังแต่แรก?
เฉาหยางสา่ยหน้าในใจ... เป็นไปไม่ได้
เซวียนหลีก้าวขึ้นมาหนึ่งก้าวกล่าวถามไทเฮาอี้ เต๋อด้วยน้ำเสยีงเครง่เครยีด

“เสด็จย่า เราจะทำอย่างไรต่อดี?” เขามองเซวียนเพ่ยด้วยแววตาลำบากใจ “น้องสบิ
สามอายุยังน้อย ไม่มีทางทำเชน่นี้แน่ กลัวว่าจะมีเงื่อนงำซอ่นเร้น แต่ว่าหากเราไม่
จัดการเรือ่งนี้ให้เด็ดขาด ก็อาจจะ...” คำพูดท่ีว่าเซวียนเพ่ยอายุยังน้อยมีเจตนาแฝงนัย



ว่าเซวียนเพ่ยอาจถูกผู้อื่นหลอกล่อชักจูง คนผู้ น้ันท่ีเซวียนหลีเอ่ยย่อมหมายถึงสอง
พ่ีน้องเจ่ียงหรว่นและเจ่ียงซ ิน่จือเป็นแม่นม่ัน ด้วยทุกคนต่างรู้ว่าเจ้าจ่ินคือคู่หม้ันของเจ่ี
ยงซ ิน่จือ อีกท้ังเซวียนเพ่ยก็สนิทสนมกับเจ่ียงหรว่นยิ่งนัก

ไทเฮาอี้ เต๋อกวาดตามองทุกคนท่ีอยู่ในท้องพระโรง สดุท้ายจึงมีคำสัง่ออกมาว่า
“คุมตัวเจ่ียงซ ิน่จือกับมู่ซโีหลวไปสอบสวนท่ีกรมอาญา จากน้ันก็ให้ฝากขังไว้ท่ีคุกหลวง
สว่นคนอื่นๆ ท่ีเหลือให้ทยอยสอบสวนไปทีละคน”

เซวียนหลีมองเฉาหยางท่ีคุกเข ่าอยู่บนพ้ืนถามว่า “แล้วนางกำนัลคนนี้ ...”
“ขังไว้ในคุกหลวง” ไทเฮาอี้ เต๋อกล่าวจบก็ลุกขึ้นออกไป
คล้อยหลังไทเฮาจากไปแล้ว ความโกลาหลก็บังเกิด มีทหารหลวงตบเท้าเดินเข้า

มามากมาย มีเสยีงกรดีร้องของผู้คน เซวียนหลีได้ทีเดินมาหยุดข้างกายเซวียนเพ่ยซ ึง่
กำลังจะถูกนำไปสอบสวน เขาเปรยออกมาเสยีงเบาว่า “น้องสบิสาม เจ้าชา่งโชคไม่ดี
เอาเสยีเลย”

แม้ไทเฮาอี้ เต๋อจะไม่ได้แสดงท่าทีใดๆ ต่อเรือ่งของเซวียนเพ่ย แต่เซวียนเพ่ยก็
จะถูกสอบสวน ซ้ำร้ายอาจถูกกักบรเิวณหลังจากนี้ เม่ือถูกกักบรเิวณก็จะไม่รับรู้เรือ่ง
ภายนอกอีกต่อไป มันไม่เป็นการดีต่อเซวียนเพ่ยแม้แต่น้อย

“เหตุใดพ่ีแปดจึงกล่าวเชน่นี้ เล่า?” เซวียนเพ่ยถามอย่างใครรู่้ “ข้าน้ันโชคดีมา
โดยตลอด จากเด็กท่ีดูเหมือนไร้อนาคตอยู่ๆ เสด็จพ่อก็ให้ความสำคัญ” หนุ่มน้อยยัง
คงยิ้มระรืน่ สหีน้าไร้กังวล “ไต้ซอืจ้ือเจวี๋ยเคยทำนายดวงชะตาให้ข้า เขาบอกว่าชวีิต
ของข้าน้ันตกชะตา ‘ต้นขม--ปลายหวาน’ หากยังไปไม่สดุทางเดิน ก็ยังไม่อาจลิ้มรส
ความสขุได้... ข้าเองเช ือ่คำทำนายนี้มาตลอด ไม่แน่นะ...ผ่านไปอีกไม่กี่วัน ข้าอาจเจอ
โชคดีหลังจากตกอับก็เป็นได้”

เจ้าเด็กบ้า! มันไม่สะทกสะท้านสักนิด
ต่อให้เป็นคนท่ีเก็บซอ่นอารมณ์เก่งอย่างเซวียนหลีก็ยังฉายแววโกรธขึ้งออกมา

ทางแววตาแต่ก็สงบลงได้อย่างรวดเรว็ เซวียนหลีหัวเราะขึ้นมาบ้าง “อย่างน้ันหรอื เชน่
น้ันก็ขออวยพรให้น้องสบิสามโชคดี”





นี้?
“ข้าบังเอิญเดินผ่านมา เห็นว่าอดีตจอหงวนใหญ่กำลังบ่นพรำ่ดูแคลนตนเองก็ให้

รู้สกึประหลาดใจนัก หลิวหม่ิน ท่านไม่รู้หรอืว่าบัณฑิตท้ังหลายในราชสำนักต้าจ่ินล้วน
ถือเอาท่านเป็นแบบอย่างด้วยกันท้ังน้ัน ทุกคนหวังจะสอบเป็นจอหงวนเชน่ท่าน ขืน
ท่านพูดจาดูถูกตนเองเชน่นี้ พวกเขาได้ยินเข้าคงจะหมดความนับถือเอาได้” ม่ัวชงเอ่ย
ปากหยอกล้อ

หลิวหม่ินสา่ยหน้า “เป็นจอหงวนแล้วอย่างไร? เม่ือก่อนข้าคิดว่าเพียงแค่กำลัง
ตัวเองคนเดียวก็สามารถเปลี่ยนโลกได้ มาบัดนี้ คิดดูแล้วก็เป็นเพียงความเพ้อฝันใน
วัยหนุ่มเท่าน้ัน”

ม่ัวชงจ้องใบหน้าของอีกฝ่าย “ท่านนี่แปลกจรงิ คร้ังยังเป็นบัณฑิตก็ดูมุ่งม่ันไม่
ใสใ่จผู้ใด พอมาเป็นขุนนางความมุ่งม่ันกลับหายไปกลายเป็นท้อแท้เสยีอย่างน้ัน กาล
เวลาเปลี่ยนคนได้จรงิๆ” เขาสา่ยหน้าไปมา “ตอนแรกก็หวังจะให้ท่านชว่ยงานซ้อสาม
สักหน่อย ตอนนี้ เห็นทีจะหมดหวังเสยีแล้ว”

“ซ้อสาม?” หลิวหม่ินอึ้งไป ทันใดน้ันก็นึกได้ว่าคนเบ้ืองหน้านี้ มีความสัมพันธ์
ใกล้ชดิเป็นศษิย์น้องของเซยีวเสา หัวใจเขาเต้นรัวเรว็ข ึ้นมาทันที เอ่ยถามตะกุกตะกัก
“องค์หญิงหงอาน...เอ่อ... เจ้าหมายถึงจ่ินอิงอ๋องเฟยหรอื?”

“ใชแ่ล้ว” ม่ัวชงสะบัดพัดไปมา พูดลอยๆ เหมือนคุยเรือ่งท่ัวไป “ซ้อสามสนิท
กับองค์ชายสบิสามยิ่งนัก ท่านเป็นถึงราชครขูององค์ชายสบิสาม งานช ิ้นนี้ของซ้อสาม
จึงอยากวานให้ท่านชว่ยสักหน่อย ท่านคงไม่ปฏิเสธกระมัง”

หลิวหม่ินสะท้านไปท้ังใจ... ท่ีเจ่ียงหรว่นเคยชว่ยเหลือจนเขากลายเป็นขุนนาง
ใหญ่ เขาเคยคิดทบทวนอยู่หลายคร้ังว่านางต้องมีเหตุผลท่ีทำเชน่น้ันแน่ นี่เป็นเหตุผล
ท่ีว่ากระน้ันหรอื? ราชครหูนุ่มรบีร้อนถาม “เรยีนถามสักข้อหนึ่ง... ท่านอ๋องเซยีวหาตัว
จ่ินอิงอ๋องเฟยพบหรอืยัง?”

“ยังไม่พบ” ม่ัวชงสา่ยหน้า “แต่ซ้อสามสัง่การไว้ต้ังแต่ก่อนท่ีจะถูกลักพาตัวไป
ว่าหากเกิดเรือ่งร้ายขึ้นกับนางให้พวกเรามาขอความชว่ยเหลือจากท่านราชครหูลิว”



คำกล่าวประโยคนี้ก่อให้เกิดความรู้สกึบรรยายไม่ถูกขึ้นในใจของหลิวหม่ิน เจ่ี
ยงหรว่นเช ือ่ถือเขา นางไว้ใจเขาขนาดนี้ เชยีวหรอื หลิวหม่ินรู้ดีว่าช ือ่เสยีงของตนใน
ราชสำนักใสสะอาดเพียงใด เขาเป็นคนมีหลักการและยึดม่ันในคุณธรรม ต่างจาก
ช ือ่เสยีงของเจ่ียงหรว่นท่ีไม่ค่อยดีนัก นางต้องการให้เขาชว่ยเหลือ คาดว่างานนี้คงไม่
ใชง่านท่ีโปรง่ใสเท่าไรหรอกกระมัง

ลังเลเพียงชว่งสั้นๆ หลิวหม่ินก็เอ่ยปากตอบกลับอย่างรวดเรว็ “ได้”
คราวนี้ ม่ัวชงเป็นฝ่ายตะลึงบ้าง ตัวเขาถูกไหว้วานให้มาเอ่ยปากขอความ

ชว่ยเหลือจากหลิวหม่ินท้ังๆ ท่ีไม่เคยสนิทสนมกัน เดิมทีตัวเขาเองก็มิได้ม่ันใจนัก
คาดไม่ถึงว่าหลิวหม่ินจะรับปากง่ายดายถึงเพียงนี้ ม่ัวชงจึงถามกลับพร้อมรอยยิ้ม
“ราชครหูลิว ท่านอย่าได้เล่นเล่ห์กับข้านะ ข้าต้องการคำตอบท่ีมาจากใจจรงิๆ”

“ข้ารู้ว่าท่านกำลังกังวลเรือ่งใดอยู่ แต่คำตอบเม่ือครูข้่าพูดจรงิและหมายความ
ตามน้ันจรงิๆ”

“เพราะเหตุใด?” ม่ัวชงระงับสหีน้าเรงิรา่ของตนเอาไว้แทบไม่อยู่ “ดูจากนิสัยของ
ท่าน ท่านเป็นคนเถรตรง ใจซ ือ่มือสะอาด ไม่น่ายอมรับปากชว่ยเหลือใครนอกรอบได้
ง่ายดายขนาดนี้”

“จ่ินอิงอ๋องเฟยเคยมีบุญคุณกับข้า ข้าย่อมต้องตอบแทนนางอย่างสดุกำลัง”
หลิวหม่ินกล่าวเสยีงเรยีบ

ม่ัวชงพยักหน้า “ข้าเช ือ่ท่าน ในวังนี้คนมากนักดวงตาก็หลายคู่ คืนนี้ ข้าจะพา
ท่านออกนอกวังไปพบคนผู้หนึ่งก็แล้วกัน” หลังพูดประโยคนี้จบม่ัวชงก็ตบบ่าหลิวหม่ิน
ทีหนึ่งจึงค่อยหมุนกายจากไป

คนนอกท่ีสอดสา่ยสายตาเมียงมองเข้ามา เห็นแล้วต่างคิดเพียงว่าม่ัวชงเดินผ่าน
มาเห็นหลิวหม่ินมีอาการหม่นหมอง ด้วยความเป็นเพ่ือนเก่าแก่เลยเข้าไปปลอบก็
เท่าน้ัน

ตกกลางดึก...
หลิวหม่ินถูกองครักษ์จ่ินอีเว่ยผู้หนึ่งพามายังโรงเต๊ียมเล็กๆ ท่ีค่อนข้างห่างไกล



ในโรงเต๊ียมแห่งนี้แบ่งอาคารเป็นสองสว่น คือเรอืนด้านหน้าและเรอืนรับรองด้านหลัง
ในสว่นของเรอืนรับรองแบ่งเป็นสองชั้น มีห้องเด่ียวแยกเป็นสัดสว่นดูปลอดภัยและ
สงบเงียบเหมาะแก่การสนทนาเรือ่งสว่นตัวยิ่งนัก

หลิวหม่ินเพ่ิงจะเดินมาถึงหน้าประตู ก็เห็นม่ัวชงท่ียืนรออยู่ด้านนอกเดินตรงเข้า
มาหา “ท่านมาแล้วร ึเข้าไปส”ิ

หลิวหม่ินยังไม่รู้เลยว่าผู้ ท่ีรออยู่ข้างในเป็นใครกันแน่ ก็ถูกม่ัวชงผลักเข้าไปเสยี
แล้วพร้อมเสยีงตะโกนตามหลัง “พ่ีสาม พ่ีส ี ่ ข้านำตัวพระเอกของเรือ่งมาให้แล้ว งิ้ว
เรือ่งนี้ เชญิพวกท่านร้องต่อแล้วกัน ข้าออกไปรอด้านนอกก่อนละ” พูดจบก็ปิดประตู
ลง

หลิวหม่ินหันมองคนท่ีนั่งรออยู่ด้านใน
ห้องในเรอืนรับรองแห่งนี้ตกแต่งคล้ายห้องพักของโรงเต๊ียมท่ัวไป มีบุรษุรอเขา

อยู่สองคน คนหนึ่งนั่งอยู่ด้านหน้าโต๊ะกลม อีกคนยืนใจลอยอยู่รมิหน้าต่าง คนท่ีนั่ง
อยู่ตรงหน้าโต๊ะน้ันสวมอาภรณ์ขุนนางสม่ีวงเข้มโครงหน้างดงาม พอเห็นเขาเข้ามาก็ลุก
ขึ้นประสานมือคำนับพร้อมกับทักทายอย่างเป็นมิตร “ราชครหูลิว”

พอเขาลุกขึ้นทักหลิวหม่ินก็จดจำได้ บุรษุผู้นี้ เป็นขุนนางฝ่ายบุ๋นในราชสำนัก
นามว่าฉีเฟิง แต่ก่อนฉีเฟิงมักจะไว้หนวดตรงคางยามนี้กลับโกนหนวดเสยีเกลี้ยงหลิว
หม่ินจึงจำแทบไม่ได้

หลิวหม่ินคำนับตอบ “ใต้เท้าฉี” กล่าวจบก็หันมองไปยังคนท่ียืนอยู่รมิหน้าต่าง
คนผู้ น้ันมีโครงรา่งสงูใหญ่ไหล่หนา เพียงแค่แผ่นหลังหลิวหม่ินก็รู้สกึคุ้นตา

ยิ่งนัก เขาสวมเส ื้อคลุมสดีำ ท่ายืนเอนกายพิงหน้าต่างพลางควงกรชิในมือเล่นเชน่นี้
จะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากท่านอ๋องจ่ินอิงเซยีวเสาผู้โด่งดัง!

เซยีวเสามิได้มองมาทางหลิวหม่ิน เขาเอาแต่ควงกรชิในมือเล่น แต่หลิวหม่ิน
กลับรู้สกึว่าเขาควงกรชิไปอย่างน้ันเอง สายตาท่ีทอดมองนอกหน้าต่างมิได้ใสใ่จกรชิใน
มือตนเสยีด้วยซ้ำ

ฉีเฟิงกระแอมเบาๆ ตัดบทสายตาของหลิวหม่ิน กล่าวพลางหัวเราะ “ราชครหูลิว



เชญินั่ง”
หลิวหม่ินดึงความคิดกลับมาแล้วทรดุตัวลงนั่ง “ท่านเป็นคนตามข้ามาหรอื?”
“ใช”่ ฉีเฟิงยิ้มน้อยๆ หยิบกาน้ำชาด้านข้างมารนิชาให้หลิวหม่ินถ้วยหนึ่ง “อย่า

ได้แปลกใจ ม่ัวชงคงบอกท่านบ้างแล้ว ข้าขอพูดตามตรงเลยแล้วกัน พวกเรามีเรือ่งจะ
ขอร้อง” นิ่งไปชัว่ครูเ่ขาจึงกล่าวต่อ “และเรือ่งนี้ ซ้อสามของเราเป็นคนเสนอให้เรามา
รบกวนท่าน”

หลิวหม่ินยังคงกิรยิานิ่งเฉยดุจเดิม แต่ในใจอดรู้สกึประหลาดใจไม่ได้ ฉีเฟิงผู้นี้
ตำแหน่งข ุนนางในราชสำนักก็ไม่สะดุดตาใคร มิคาดว่าจะมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับ
ม่ัวชงและจวนอ๋องจ่ินอิงได้ นับว่าฉีเฟิงผู้นี้ ไม่ธรรมดา

จวนอ๋องจ่ินอิงเลื่องช ือ่ลือกระฉ่อนว่าเป็นจวนของขุนนางกบฏ การมาขอนัดพบ
เขาเชน่นี้คงมิใชเ่รือ่งดีกระมัง?

เห็นหลิวหม่ินมีสหีน้าแย่ลงเรือ่ยๆ ฉีเฟิงก็พอจะคาดเดาความคิดในใจของอีก
ฝ่ายได้จึงหัวเราะออกมา “ราชครหูลิวรู้หรอืไม่ว่าสถานการณ์ในราชสำนักยามนี้ เป็นเชน่
ไร?” ไม่รอให้หลิวหม่ินได้ตอบ เขาก็พูดต่อเองว่า “ฮ่องเต้เสด็จสวรรคตกะทันหัน
ไทเฮาก็พระชนมายุมากขึ้นทุกวัน แคว้นของเรามิอาจขาดผู้นำได้ องค์ชายแปดกับองค์
ชายสบิสาม ท้ังสองพระองค์นี้ เรายังไม่รู้เลยว่าใครจะได้ครองราชย์”

“ท่านอยากพูดเรือ่งใดกันแน่?” หลิวหม่ินถามด้วยน้ำเสยีงเย็นชา
ฉีเฟิงยิ้มน้อยๆ “ข้าอยากรู้ความคิดอ่านของราชครหูลิว องค์ชายสบิสามกับองค์

ชายแปด ในสายตาราชครหูลิวแล้วผู้ใดเหมาะสมจะเป็นฮ่องเต้ของแคว้นต้าจ่ินมากกว่า
กัน?”

“นี่มิใชเ่รือ่งท่ีผู้ น้อยอย่างเราจะนำมาพูดเล่นได้”
“ราชครหูลิวเป็นคนตรง ด้วยตำแหน่งราชครแูละการดำรงอยู่ของท่าน หากท่าน

คิดจะวางตัวเป็นกลางก็คงไม่มีใครว่า ทว่าข ุนนางตงฉินทุกคนแต่เดิมก็มุ่งหวังต้ังใจ
ทำงานเพ่ือบ้านเมืองเพ่ือค้ำจุนราชวงศ์ให้รุง่โรจน์ ในสถานการณ์ท่ีบ้านเมืองระสำ่ระสาย
เชน่นี้ราชครไูม่คิดท่ีจะลุกขึ้นมาเลือกข้างแล้วผลักดันให้สดุแรงเพ่ือให้บ้านเมืองของเรา



มีฮ่องเต้พระองค์ใหม่ร?ึ การวางตัวเป็นกลางน้ันก็ดี ปลอดภัยดีเหมาะสำหรับพวกขี้
ขลาดท่ีไม่กล้าเผชญิหน้ากับผู้ใด ไม่กล้าก่อศัตรเูพราะกลัวว่าตนเองจะเพลี่ยงพล้ำ... ข้า
ว่าท่านราชครหูลิวไม่ใชค่นเชน่น้ันกระมัง?”

ฉีเฟิงน้ันมีฝีปากท่ียอดเยี่ยมอยู่แล้ว โดยเฉพาะการเกลี้ยกล่อมเขายิ่งเหนือชั้น
กว่าผู้ใด คำกล่าวของเขาเจตนาจะเตือนสติว่า ‘อย่าลืมความต้ังใจแรกของท่าน ความ
ต้ังใจท่ีจะใช้อำนาจขุนนางในมือชว่ยฟ้ืนฟูบ้านเมือง ท่านได้ทำมันแล้วหรอืไม่?’

หลิวหม่ินครุน่คิดแล้วกล่าวตอบอย่างไม่ปิดบังความรู้สกึในใจ “การเลือกข้าง
ของข้าอาจไม่สำคัญก็ได้ อย่างไรเสยีราชโองการของฝ่าบาทน้ันย่อมสำคัญท่ีสดุ พระ
นามของฮ่องเต้องค์ต่อไปอยู่ในราชโองการอยู่แล้ว ต่อให้ข้าผลักดันผู้ ท่ีใจของข้าเลือก
ไว้ก็ไม่อาจเป็นผล”

ฉีเฟิงหัวเราะรา่ “ข้าขอคาดเดาสักอย่างหนึ่งเถิด ‘ผู้ ท่ีอยู่ในใจ’ ของท่านราชครู
ใชอ่งค์ชายสบิสามเซวียนเพ่ยหรอืไม่? ท่านราชครสูอนสัง่วิชาความรู้ถวายองค์ชายสบิ
สามมาเนิ่นนาน ด้วยความเป็นศษิย์อาจารย์ท่านย่อมต้องรู้จักเขาดีกว่าผู้ใดท้ังน้ัน”

หลิวหม่ินพยักหน้าตอบ “แน่นอน องค์ชายสบิสามเปรยีบเสมือนมังกรท่ามกลาง
ปุถุชน ท้ังเฉลียวฉลาดเฉียบแหลม โดดเด่นต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์ อนาคตข้างหน้า
ต้องก้าวไกลแน่”

“ดี!” ฉีเฟิงกล่าวชม “คิดไม่ถึงว่าราชครหูลิวจะใจตรงกับพวกข้า พ่ีสาม ท่าน
ได้ยินหรอืไม่?” ฉีเฟิงหันไปกล่าวกับเซยีวเสา

เซยีวเสาปรายตามองแวบหนึ่ง ไม่ได้มองฉีเฟิงแต่เป็นหลิวหม่ิน ฉีเฟิงเอ่ยต่อ
ด้วยน้ำเสยีงถูกอกถูกใจ “ด่ังท่ีราชครหูลิวกล่าว พวกข้าเองก็คิดเชน่กันว่าระหว่างองค์
ชายท้ังสอง องค์ชายสบิสามดูจะเหนือกว่าองค์ชายแปด ดังน้ันพวกข้าจึงตัดสนิใจเลือก
ข้างองค์ชายสบิสาม เม่ือเลือกแล้วก็มุ่งม่ันท่ีจะลุกขึ้นส ู้เพ่ือผลักดันองค์ชายสบิสามให้
ถึงท่ีสดุ”

หลิวหม่ินไม่รู้จะตอบอย่างไร
ฉีเฟิงได้ทีเอ่ยต่อ “ทว่าตอนนี้ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นล้วนบีบให้องค์ชายสบิสามจน



มุม ไม่กี่วันก่อนก็เพ่ิงถูกสัง่กักบรเิวณเพราะถูกใสร้่ายป้ายสคีวามผิดฐานเป็นกบฏจาก
ปากของนางกำนัลคนสนิท จ่ินอิงอ๋องเฟยของเราถูกสาดโคลน แม่ทัพเจ่ียงเองก็ถูก
ลากให้เกี่ยวโยงด้วยท้ังท่ีเป็นผู้บรสิทุธิ์  ท่านราชครหูลิวเป็นคนฉลาด ถึงจะไม่เช ือ่ถือ
ใครอื่นก็น่าจะเช ือ่ในความบรสิทุธิ์ ของสองพ่ีน้องตระกูลเจ่ียงนะ”

ในใจของหลิวหม่ินน้ันเจ่ียงซ ิน่จือเป็นแม่ทัพท่ีซ ือ่ตรงท้ังยังหาญกล้า แม่ทัพผู้
ยิ่งใหญ่เกรยีงไกรเชน่นี้ไม่มีทางวางยาพิษต่อราชวงศ์ท่ีตนค้ำจุนอยู่แน่ ช ัดเจนว่าเรือ่งนี้
มีคนอยากลากเจ่ียงซ ิน่จือกับเจ่ียงหรว่นลงน้ำโคลน

หากสองพ่ีน้องตระกูลเจ่ียงแปดเป้ือน เซวียนเพ่ยก็ย่อมแปดเป้ือนไปด้วย
ในวังใครกันท่ีมีความแค้นต่อเซวียนเพ่ยอย่างใหญ่หลวง
นอกจากเซวียนหลีแล้วยังจะมีใครอีกเล่า!
หลิวหม่ินไม่ค่อยชอบนิสัยแทงข้างหลังของเซวียนหลีอยู่แล้ว อีกท้ังเขาเองก็มี

ความสัมพันธ์ฉันศษิย์--อาจารย์กับเซวียนเพ่ยด้วย ดังน้ันเขาจึงตอบคำถามนี้ได้โดย
ไม่ลังเล “ข้าเช ือ่ม่ันในแม่ทัพเจ่ียง”

“แม่ทัพเจ่ียงเป็นพ่ีชายใหญ่ของซ้อสาม พวกเราก็เช ือ่ม่ันในตัวเขาเชน่กัน”
ฉีเฟิงลูบคาง “หมายความว่าราชครหูลิวอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเรา”

หลิวหม่ินฟังมาถึงตรงนี้ก็เข้าใจท้ังหมด ท่ีแท้แล้วเป้าหมายของคนกลุ่มนี้ก็เพียง
เพ่ือตรวจสอบให้แน่ช ัดว่าเขาถือหางใครอยู่นั ่นเอง

คนฝั่งจวนอ๋องท้ังหมดเลือกถือหางข้างเซวียนเพ่ย เขาเองก็เชน่กัน แต่แล้ว
อย่างไรเล่า? หลิวหม่ินแค่นหัวเราะในใจ ตัวเขาเป็นเพียงบัณฑิตท่ีไร้เรีย่วแรงจะเชอืด
ไก่ เป็นราชครท่ีูไม่มีอำนาจอันแท้จรงิ ต่อให้เอ่ยปากช ืน่ชมเซวียนเพ่ยต่อหน้าไทเฮาอี้
เต๋อคำพูดของเขาก็ไร้น้ำหนัก คนของจวนอ๋องส ู้อุตสา่ห์ดึงเขาเข้ามาเกี่ยวข้อง เกรงว่า
จะเป็นการเสยีแรงเปล่าเท่าน้ัน

“ข้ายืนอยู่ฝั ่งองค์ชายสบิสามจรงิ” หลิวหม่ินกล่าว “แต่ไม่ว่าข้าจะยืนฝั่งใดก็
ล้วนไร้ประโยชน์ ไม่อาจสง่ผลกระทบต่อราชบัลลังก์ได้ หากพวกท่านคาดหวังว่าข้าจะ
สามารถเปลี่ยนแปลงส ิง่ใดได้ ก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วย...”



“อย่าได้กล่าวเชน่น้ัน” ฉีเฟิงแย้ง “ราชครหูลิวน้ันชา่งดูแคลนตนเองจรงิๆ ท่าน
ไม่เพียงแต่ไม่ไร้ประโยชน์แต่ท่านมีประโยชน์ยิ่งนัก หากไม่มีท่านแล้วการนี้คงยากจะ
สำเรจ็ องค์ชายสบิสามจะได้ครองราชย์หรอืไม่ข ึ้นอยู่กับอาจารย์ของเขาแล้ว”

ได้ยินเชน่นี้หลิวหม่ินอดแสดงความแปลกใจออกมาไม่ได้ “ข้าเป็นเพียงขุนนาง
ธรรมดาผู้หนึ่ง...”

“ก่อนเป็นขุนนางท่านเป็นบัณฑิต” ครานี้ฉีเฟิงกล่าวอย่างเครง่ขรมึจรงิจัง “และ
เป็นบัณฑิตท่ีสอบได้จอหงวน เรยีงความเดียวของท่านก็ทำเอาฮ่องเต้ช ืน่ชมไปหลายวัน
บัณฑิตในใต้หล้ามากมายล้วนยึดถือท่านเป็นแบบอย่าง ท่านเปรยีบเสมือนไม้บรรทัด
ในใจของเหล่าบัณฑิตทุกรุน่ เป็นเป้าหมายท่ีต้องปีนขึ้นไปให้ได้ ท่านราชครหูลิว...
ท่านเป็นแบบอย่างของชนชั้นปัญญาชนเลยทีเดียว”

หลิวหม่ินอึ้งไป ไม่เคยมีใครพูดกับเขาแบบนี้มาก่อน เดิมทีเขาส ู้อุตสา่ห์ทนยาก
ลำบากอ่านตำรามากมายก็เพียงเพ่ือจะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของตนเอง เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของคนยากคนจนท่ีลำบากเหมือนตน ต่อมาเขาได้เป็น
ขุนนางตามท่ีหวังก็จรงิ แต่กลับพบว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่ง่ายดายเหมือนท่ีคิด เขา
สามารถเปลี่ยนชวีิตตนเองได้ ทว่าโลกนี้ มีคนเป็นพันเป็นหม่ืน เขาไม่สามารถชว่ยเหลือ
คนจนทุกคนได้ เขาไม่ใชเ่ทพเซยีนสักหน่อย

แต่ฉีเฟิงผู้นี้กลับบอกว่าเขาเป็นไม้บรรทัดในใจเหล่าบัณฑิตท่ัวหล้า
คำกล่าวนี้แทบจะเค้นน้ำตาออกจากหัวใจของหลิวหม่ินได้
“ราชครหูลิว ท่ัวท้ังราชสำนักต้าจ่ินนี้ มีจอหงวนต้ังเท่าไร มีจอหงวนผู้ใดบ้างท่ี

ไต่เต้าได้รวดเรว็ดังเชน่ท่าน มาจากครอบครัวยากจนแต่กลับอยู่เหนือผู้คนมากมาย เท่า
นี้ก็เพียงพอท่ีจะทำให้คนรษิยาแล้ว”

หลิวหม่ินไม่พูดกระไร ฉีเฟิงลุกขึ้นกุมมือคำนับหลิวหม่ิน แสดงออกซ ึง่ความ
เคารพสงูสดุ “ท่านราชครหูลิว ส ิง่ท่ีท่านจะทำต่อไปนี้สามารถพลิกแผ่นฟ้าฟ้ืนคืนความ
สขุให้แก่บ้านเมืองของเราได้ สามารถชว่ยเหลือประชาราษฎร์จำนวนนับไม่ถ้วนได้ ท่าน
ได้โปรดใช้กำลังฝ่ายบัณฑิตของท่านมาชว่ยแก้ไขกระดานหมากล้อมกระดานนี้ ด้วยเถิด
ส ิง่ท่ีท่านจะทำน้ันยิ่งใหญ่และสง่ผลกระทบต่อแผ่นดินนี้มากกว่าท่ีท่านคิดนัก ท่านกล้า



หรอืไม่ ยินยอมหรอืไม่”
คำพูดของฉีเฟิงเหมือนไปสัมผัสถูกบางอย่างในใจของหลิวหม่ินเข้า ตอนท่ีเขา

เข้ารับราชการเป็นขุนนางใหม่ๆ ก็หวังว่าจะมีสักวันท่ีได้ทำตามอุดมการณ์ ใช้ความรู้
ของตนท่ีรำ่เรยีนมาเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้เป็นไปในทางท่ีถูกท่ีควร เปลวไฟแห่ง
ความฝันของเขาค่อยๆ มอดลงระหว่างการทำงาน ยามนี้ มีโอกาสแล้ว เขาจะได้ทำความ
ฝันวัยเยาว์ให้สำเรจ็เสรจ็ส ิ้นเสยีที

หลิวหม่ินรู้สกึว่าตัวร้อนวูบวาบ เลือดในกายพลุ่งพล่านอยู่ใต้ผิวหนัง ตะโกน
ออกมาพร้อมเพรยีงกันเป็นประโยคเดียว

“ข้ายินยอม!”
หลิวหม่ินค่อยๆ ลุกขึ้น ประสานสองมือคำนับตอบฉีเฟิง
เซยีวเสาหมุนกายมาต้ังแต่เม่ือไรไม่ทราบได้ เขาเก็บกรชิแล้วยืนไพล่หลังจ้อง

มองหลิวหม่ินอย่างเงียบๆ
ฉีเฟิงล้วงมือเข้าอกเส ื้อ หยิบของช ิ้นหนึ่งออกมายื่นสง่ให้หลิวหม่ินด้วยสองมือ

ของตน
หลิวหม่ินจ้องมอง ‘ส ิง่ของ’ ตรงหน้า ขณะท่ีเริม่รับรู้ว่ามันเป็นส ิง่ใดก็สะเทือน

ไปท้ังใจ
ราชโองการ!
เขาค่อยๆ คลี่ผืนผ้าไหมสเีหลืองอรา่มในมือด้วยความรู้สกึเหลือเช ือ่ มือเขาท้ัง

สัน่ท้ังเย็นเฉียบ พอคลี่ออกท้ังหมดก็ให้ตกตะลึงยิ่ง “ทำไมของส ิง่นี้ถึง...”
เขาพลันเข้าใจความนัยท่ีฉีเฟิงต้องการจะส ือ่ในทันใดและเข้าใจว่าเหตุใดฉีเฟิง

ถึงบอกว่าเขากุมอำนาจใหญ่หลวงอยู่ในมือ ถูกต้องแล้ว ของส ิง่นี้ไม่ว่าอยู่ในมือใครก็
ไม่อาจมีประโยชน์ได้เท่าอยู่ในมือเขา

แต่ว่า...ทำไมถึง?
เขาเงยหน้ามองฉีเฟิงอย่างต่ืนตระหนกและสงสัย ชายหนุ่มชดุดำท่ียืนอยู่ด้าน



หลังฉีเฟิงจ้องเขาเขม็งและยังคงไม่พูดไม่จา ทุกชวีิตในห้องเงียบกรบิ เป็นฉีเฟิงท่ีเอ่ย
ขึ้นมาก่อน

“ท่านราชครหูลิว รบกวนด้วย” ฉีเฟิงกล่าวเสยีงเรยีบ
หลิวหม่ินคืนสติมาในท่ีสดุ แต่เขายังค้างคาใจหนึ่งเรือ่ง “ข้าขอถามเพียงคำถาม

เดียว เรือ่งนี้ฝีมือ ‘นาง’ วางแผนใชห่รอืไม่?”
‘นาง’ ท่ีว่านี้ย่อมหมายถึงจ่ินอิงอ๋องเฟย เซยีวเสากับฉีเฟิงล้วนเข้าใจใน

ความหมาย
เซยีวเสาไม่ตอบ ฉีเฟิงหัวเราะอย่างจนใจ “ใช”่
หลิวหม่ินหลับตาลง พู่กันเทพของเขานี่ชา่งใจกล้าเหนือทุกผู้ในแผ่นดิน คงไม่มี

เรือ่งใดท่ีเล็ดลอดสายตาคมกรบิของนางได้เลย ท่ีแท้ท้ังหมดนี้ ล้วนเป็นแผนการท่ีนาง
วางเอาไว้แล้ว...เชน่เดียวกับตัวเขาและตำแหน่งข ุนนางของเขา

ถ้าเชน่น้ันการท่ีนางถูกลักพาตัว ก็คงเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วสนิะ
การได้รู้เชน่นี้ทำให้เขาเบาใจไปโข หลิวหม่ินไม่ได้รู้สกึโกรธเคืองท่ีตนถูกใช้งาน

หรอืดึงเข้ามาเป็นเบ้ียในกระดานหมากนี้ของเจ่ียงหรว่น เขาเพียงแต่ทอดถอนใจออก
มาอย่างโล่งอก...เพียงแค่ได้รู้ว่านางสบายดีใจเขาก็ยินดีนักแล้ว

เจ่ียงหรว่นเป็นสตรท่ีีเขาพึงใจแต่แรกพบ เป็นคนท่ีมีจิตใจห้าวหาญกล้าแกรง่
เด็ดขาดและมากปัญญา น่าเสยีดายท่ีถูกผู้อื่นชงิไปก่อนแล้ว!

หลิวหม่ินระงับความคิดน้ันเสยี พยักหน้าพลางกล่าวกับฉีเฟิง “ข้าจะทำสดุความ
สามารถ”

“ขอบคุณท่านราชคร”ู ฉีเฟิงมองออกไปนอกหน้าต่าง “พวกเราจะอยู่ท่ีนี่นานนัก
ไม่ได้ เชญิราชครหูลิวกลับไปก่อน ของช ิ้นนี้จะเก็บไว้ท่ีนี่ช ัว่คราว เม่ือเวลาประจวบ
เหมาะทางเราจะนำไปสง่ให้ท่านเองกับมือ”

หลิวหม่ินพยักหน้าอีกคร้ัง ฉีเฟิงเคาะโต๊ะ ม่ัวชงท่ีแอบฟังอยู่ด้านนอกต้ังแต่ต้น
เม่ือได้รับสัญญาณก็ผลักประตูเข้ามา เขามองหลิวหม่ินพลางยิ้มแฉ่ง “ข้าอาสาไปสง่
ราชครหูลิวกลับเอง แล้วก็จะหาองครักษ์เงามาคุ้มครองความปลอดภัยของราชครหูลิว







หยวนชวนหัวเราะ “องค์หญิงยังคงมีนิสัยเถรตรงเชน่เคย ถูกต้อง ท่ีข้ามาวันนี้
มิได้จะมารำลึกความหลังกับท่าน แท้จรงิแล้วข้าเพียงมาสง่ข ่าวให้ท่าน”

เจ่ียงหรว่นจ้องอีกฝ่ายด้วยสหีน้าเฉื่อยเนือย “เชญิว่ามา”
หยวนชวนยิ้มกว้าง “แม่ทัพเจ่ียงยามนี้ถูกคุมขังอยู่ในคุกหลวงเพ่ือรอคำตัดสนิ

องค์ชายสบิสามถูกไทเฮาอี้ เต๋อกักบรเิวณให้อยู่แต่ภายในตำหนักตนเอง และ
สดุท้าย...คุณหนูสกุลเจ้าสหายรักและว่าท่ีพ่ีสะใภ้ของท่านถูกจับโทษฐานเป็นกบฏลอบ
ปลงพระชนม์ฮ่องเต้ ดูจากสถานการณ์แล้ว เห็นทีว่านางคงยากท่ีจะรอดจากโทษ
ประหารไปได้”

เจ่ียงหรว่นนั่งฟังอย่างเงียบงัน ไม่โต้ตอบ กระท่ังใบหน้าก็ยังไม่แสดงอารมณ์
ใดๆ

คนหนึ่งเป็นพ่ีชายแท้ๆ คนหนึ่งเป็นฐานอำนาจในอนาคตของตน อีกคนเป็น
สหายสนิท เพราะเหตุใดเจ่ียงหรว่นจึงไม่มีทีท่าต่ืนตระหนกตกใจแม้แต่น้อย ชา่งเป็น
สตรท่ีีมีจิตใจกล้าแข็งเกินไปแล้ว หยวนชวนจึงหงุดหงิดขัดใจเสยีเอง

“ท่านราชทูต” ขณะท่ีหยวนชวนกำลังครุน่คิดสงสัยท่าทางของเจ่ียงหรว่น หญิง
สาวก็พลันเอ่ยขึ้น “หรอืข้าควรเรยีกเจ้าว่าไส้ศกึหนานเจียงจึงจะถูก ธิดาเทพแห่งหนาน
เจียงของพวกเจ้าเคยมาพบข้าท่ีนี่คร้ังหนึ่ง นางมาบอกเล่าความหวังของชาวหนานเจียง
ท่ีมุ่งหมายจะยึดครองแผ่นดินต้าจ่ิน ตามมารยาทแล้ว...ข้าไม่ควรกล่าวว่านี่เป็นเพียง
ความฝันลมๆ แล้งๆ แต่ในความเป็นจรงิ เจ้าเองก็รู้ดีว่าหนานเจียงของเจ้าเป็นเพียง
แคว้นเล็กๆ แม้ยามท่ีหนานเจียงรุง่เรอืงถึงข ีดสดุก็ยังมิใชคู่่ต่อส ู้ของต้าจ่ินเลยแม้แต่
น้อย เทียบกับตอนนี้ ท่ีทำได้เพียงซ ุม่ใช ้แผนลอบกัดมาหลายปี ข้ากลัวว่าพวกเจ้าจะฝัน
สลายเสยีเหลือเกิน”

หยวนชวนฟังแล้วก็ให้ตกใจนัก จากน้ันก็เปลี่ยนเป็นโกรธเกรี้ยวเพราะไม่คิดว่า
นางจะกล้าเอ่ยวาจาหักหน้าตน แต่เขารบีกลบเกลื่อนความโกรธไม่ให้ตัวเองเพลี่ยงพล้ำ
ด้วยการหัวเราะออกมา “นี่องค์หญิงกำลังเป็นห่วงหนานเจียงของข้าอยู่หรอื?”

“นี่มิใชค่วามเป็นห่วงเจ้าอย่าได้ตีความผิดไป ข้าเพียงเป็นคนขี้สงสาร...เวลาดูงิ้ว
แล้วเห็นพวกตัวรองออกมารา่ยรำ ข้ามักจะคิดสงสารในวาสนาของพวกเขาอยู่เสมอ”



เจ่ียงหรว่นอมยิ้ม “ข้าไม่รู้หรอกว่าแคว้นของเจ้าไปทำสัญญาใดกับองค์ชายแปดไว้ แต่
ขอถามสักประโยคเถิด การท่ีพวกเจ้ามุ่งม่ันล้มองค์ชายสบิสามเพ่ือเชดิชอูงค์ชายแปด
ให้ได้ครองราชย์ มันต่างอันใดกับการเย็บเส ื้อผ้าให้ผู้อื่นสวมใส?่ อย่าโกรธท่ีข้าพูดมาก
เลยนะ องค์ชายแปดของแคว้นเราก็มิใชคู่่ค้าท่ีควรรว่มลงทุนด้วย หรอืแม้แต่จะคบหา
เป็นมิตรสหายก็อันตรายยิ่งนัก”

“เรือ่งราวบนโลกนี้ มีได้ก็มีเสยี พวกเรายอมทำข้อตกลงกับองค์ชายแปดก็ย่อม
ต้องมีการแลกเปลี่ยนด้วยเงื่อนไขท่ีเท่าเทียม” แล้วหยวนชวนก็จ้องมองสนัุขสขีาวตัว
โตท่ีนอนหลบอยู่มุมห้อง...สนัุขตัวนี้ เขารู้ว่าเจ่ียงหรว่นสัง่บ่าวใบ้หามาให้เพราะอยาก
เลี้ยงไว้แก้เหงาและเขาเป็นคนอนุญาต หลังจากน้ันเขาก็สัง่ให้คนเฝ้าจับตาสังเกตเจ่ียง
หรว่นแต่ก็ไม่พบเรือ่งผิดปกติใดๆ

ถึงแม้จะไม่พบเรือ่งผิดสังเกตแต่เขาก็ยังค้างคาในใจ สตรท่ีีมีจิตใจเห้ียมหาญ
เหนือกว่าหญิงอื่นผู้นี้น่ะหรอื...จะเหงา

หยวนชวนจึงเอ่ยถาม “องค์หญิงคงมิได้กำลังเล่นลูกไม้อยู่หรอกนะ หากว่านึก
อยากจะเลี้ยงสนัุขเป็นเพ่ือนคลายเหงาจรงิๆ ไยจึงไม่เลี้ยงดูมันให้ดีกว่านี้ เล่า ข้าว่ามัน
ดูผ่ายผอมลงกว่าเดิมนะ”

สนัุขตัวน้ันผอมลงกว่าตอนท่ีวิ่งเล่นอยู่ด้านนอกจรงิๆ เจ่ียงหรว่นสะดุ้งในใจ
แน่ละ... ข้าวแต่ละม้ือท่ีเพ่ิม เป็นนางท่ีสวมรอยกินแทนเจ้าสนัุขตัวนี้

รปูรา่งของสัตว์น้ันมักจะแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนภายในเวลาไม่กี่วัน
หากกินอิ่มหนำสำราญก็จะอ้วนพี หากให้อดอาหารแม้เพียงเจ็ดวันก็จะมีสภาพผอมโซ
ให้เห็นทันตา สนัุขตัวนี้ เม่ือก่อนคงได้รับอาหารเต็มอิ่มจนเกินไป เพียงแค่ไม่กี่วันท่ีนาง
ลดจำนวนอาหารของมันลงก็ถึงกับผอมจนเห็นกระดูกเลยเชยีว

เจ่ียงหรว่นไม่ตอบคำ หยวนชวนเองก็ไม่ได้ใสใ่จ เขาเย้ยหยันนางอีกไม่กี่
ประโยคก็หัวเราะรา่แล้วเดินจากไป

พอหยวนชวนไปแล้ว เจ่ียงหรว่นจึงหายใจได้โล่งข ึ้น อีกฝ่ายมีท่าทีเชน่นี้คาดว่า
เซวียนหลีคงจะเริม่ลงมือแล้ว เรือ่งท้ังหมดเป็นไปตามแผนการท่ีนางวางไว้ วันนี้นางก็
แสดงละครไปตามความคิดของหยวนชวน เขาต้องกลับไปเล่าให้เซวียนหลีฟังถึง



ปฏิกิรยิาของนางเป็นแน่ จากน้ันเซวียนหลีก็จะยิ่งได้ใจมากขึ้น
ทุกส ิง่ทุกอย่างล้วนคาดเดาได้ ส ิง่เดียวท่ีไม่ได้คาดเอาไว้ก็คือนางต้ังครรภ์...หญิง

สาวกังวลว่าลูกในท้องจะเป็นอันตรายจึงขอสนัุขมาเลี้ยงเพ่ือเบ่ียงเบนความสนใจ นาง
ไม่รู้ว่าจะตบตาฝ่ายตรงข้ามไปได้นานเพียงใด ยามนี้ชวีิตของนางและลูกชา่งส ุม่เส ีย่ง
ยิ่งนัก

ตอนท่ีหยวนชวนเดินออกจากเรอืนก็สวนกับบ่าวใบ้ท่ีมาเก็บชามข้าวสนัุขไปล้าง
หยวนชวนเห็นว่าในชามแทบไม่มีเศษอาหารติด ชามใหญ่โตแต่สนัุขกินจนเกลี้ยง
หยวนชวนนึกประหลาดใจจึงเอ่ยถาม “นี่คือชามข้าวของสนัุขตัวน้ันหรอื?”

บ่าวใบ้อ้าปากร้องอืออาตอบ พยักหน้าให้หลายที
หยวนชวนขมวดค้ิว “กินมากขนาดนี้ ทำไมถึงยังผอมแห้ง...”
ยามเช้า ณ จวนอ๋องจิ่นอิง
ท่านอ๋องจ่ินอิงเซยีวเสาในวันนี้แต่งกายด้วยชดุขุนนางเต็มยศ ชดุเป็นลวดลาย

กิเลนปักด้วยด้ินทองสอ่งแสงเหลืองอรา่มดูน่าเกรงขามยิ่งนัก
วันนี้ ข้างกายของเซยีวเสามีชายแปลกหน้าผู้หนึ่งเดินประกบอยู่ไม่ห่าง ชายผู้นี้

สวมชดุขุนนางสแีดงด่ังเลือดนกปักลายดงบุปผา ชดุของเขาทำจากเนื้อผ้างดงาม
ลักษณะฝีเย็บและการเดินลวดลายเป็นแบบเก่าท่ีไม่ค่อยได้เห็นในชดุขุนนางสมัยนี้
ทว่าชายผู้นี้สวมใสแ่ล้วมิได้ทำให้เขาดูล้าหลังแม้แต่น้อย กลับดูเรอืงรองเปล่งปลั่งฉาย
แววแห่งอำนาจวาสนาอยู่เต็มเป่ียม

นี่คือชายวัยกลางคนท่ีองคาพยพท้ังห้าสอดคล้องกันอย่างเหมาะเจาะ กลิ่นอาย
ของมหาบัณฑิตลอยวนรอบรา่งสงูโปรง่ปราดเปรยีว กล่าวได้ว่าหากบุรษุผู้นี้หนุ่มกว่านี้
อีกสักสามสบิปี ชายงามท่ัวท้ังใต้หล้าคงลำบากแล้ว เขาหันไปมองเซยีวเสาแล้วเอ่ยด้วย
น้ำเสยีงมุ่งม่ัน “นายน้อย เราไปกันเถิด”

นอกจวนมีอาชาพ่วงพีผูกรอไว้สองตัว ตัวหนึ่งดำทะมึนอีกตัวขาวดุจหิมะ เซยีว
เสาโหนตัวขึ้นบนหลังอาชาสดีำปลอด สว่นบุรษุผู้ น้ันก็โหนขึ้นหลังอาชาสขีาว ท้ังสอง
ห้อม้าออกไปเต็มเหยียด



บนต้นไม้ด้านหลังประตูจวน จ่ินซานพ่นเศษหญ้าท่ีคาบเล่นออกจากปากกล่าว
เสยีงสงู “คาดไม่ถึงเลยว่าพ่อบ้านหลินจะเป็นชายรปูงามจรงิเสยีด้วย ตอนน้ันข้ายัง
บอกว่าเขาพูดจาเหลวไหลอยู่เลย”

จ่ินซ ือ่สา่ยหน้า “คนเราจะตัดสนิจากภายนอกไม่ได้ พ่อบ้านหลินนี่พอวางสหีน้า
ข ึงขังจรงิจังข ึ้นมาก็ดูแปลกตาไปเลยนะ”

หลายวันมานี้แทบทุกคนในจวนอ๋องจ่ินอิงล้วนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง
ของพ่อบ้านหลินด้วยกันท้ังน้ัน เขาดูอ่อนวัยลงทุกวันและยังหล่อเหลาขึ้นอีกด้วย ใต้
หล้านี้นอกจากการใช้วิชาแปลงโฉมแล้วก็ไม่มีวิธีอื่นจะทำให้คนดูดีข ึ้นภายในระยะเวลา
อันสั้น แต่วิชาแปลงโฉมคือการเปลี่ยนให้ผู้แปลงโฉมงดงามภายในพรบิตา มิใชเ่ชน่
พ่อบ้านหลินท่ีค่อยๆ ดูดีข ึ้นวันละนิดวันละหน่อย

เหล่าองครักษ์จ่ินอีเว่ยท่องยุทธภพมานานหลายปี ทุกคนล้วนเคยเห็นโลกกว้าง
มาด้วยกันท้ังน้ัน มองปราดเดียวก็สามารถเดาออกแล้วว่าพ่อบ้านผู้นี้กลืน ‘ยาเม็ดกำบัง
กาย’ เพ่ือท่ีจะทำให้ตนดูอัปลักษณ์และแก่ลง เขาเจตนาปกปิดใบหน้าของตนเอง มา
บัดนี้พอกินยาแก้จึงค่อยคืนส ูใ่บหน้าเดิม

“เอาละ... ทีนี้ก็ไม่มีใครสงสัยเรือ่งท่ีเขาเคยโอ้อวดว่าตนเองน้ันหล่อเหลาอีกแล้ว
สนิะ” จ่ินซ ือ่สา่ยหน้า

“แต่เรือ่งนี้ก็แปลกอยู่นะ พ่อบ้านหลินดำรงตนเป็นพ่อบ้านมาตลอดหลายปี จู่ๆ
ทำไมถึงคิดจะกลับคืนส ูร่ปูลักษณ์เดิมเล่า?” จ่ินซานยังไม่ค่อยเข้าใจ

จ่ินซ ือ่ทอดถอนใจหนึ่งคร้ัง “ข้าเดาว่าคงเกิดเรือ่งใหญ่บางอย่างบีบให้เขาต้อง
กลับคืนส ูส่ถานะเดิมเพ่ือแก้ไขปัญหา เจ้าไม่รู้สกึหรอืว่าระยะหลังๆ พ่อบ้านหลินมีนิสัย
ต่างไปจากพ่อบ้านหลินคนเดิมมากขึ้นทุกที”จ่ินซ ือ่เอาสองมือรองท้ายทอยนอนเอนกาย
แกว่งขา “น่าเสยีดาย ต่อจากนี้จะไม่มีพ่อบ้านหลินแห่งจวนอ๋องจ่ินอิงให้พวกเราชวน
ทะเลาะอีกแล้ว”

จ่ินซานเงียบบ้าง นานนักจึงกล่าว “หวังว่าพวกเขาจะทำภารกิจท่ีหวังไว้สำเรจ็นะ”
ทันทีท่ีเข้าวัง



เซยีวเสากับพ่อบ้านหลินก็แยกทางกันท่ีหน้าประตูใหญ่ ท้ังสองเดินกันไปคนละ
ทาง...พ่อบ้านหลินเดินไปตามระเบียงยาวจากหน้าประตูวังทะลุไปยังสวนบุปผชาติด้าน
ใน เพราะว่าเป็นคนแปลกหน้า กลุ่มขันทีน้อยกับเหล่าองครักษ์ท่ียืนตรวจตราอยู่
บรเิวณน้ันจึงรบีก้าวมาขวางไว้ พวกเขาทอดสายตามองบุรษุในชดุขุนนางสเีลือดนก ส ี
นี้ เป็นสท่ีีข ุนนางคนสนิทหรอืกลุ่มพระสหายขององค์เหนือหัวเท่าน้ันท่ีมีสทิธิ์ ใช ้

เหล่าขันทีน้อยมองตากันแล้วสะกิดองครักษ์ให้ขวางไว้
พ่อบ้านหลินไม่ใสใ่จผู้ใดท้ังน้ัน เขาดึงป้ายทองแดงท่ีเอวขึ้นมาชตู่อหน้า

องครักษ์ท้ังหมด เหล่าองครักษ์มองดูป้ายในมือบุรษุแปลกหน้าอย่างไม่เช ือ่สายตาก่อน
จะรบีร้อนต้ังแถวเป็นสองฟากท้ังซ้ายและขวา หลังจากพ่อบ้านหลินเดินหายลับตาไป
แล้ว คนเบ้ืองหลังก็ยังมองไปยังทิศท่ีเขาหายไปด้วยสายตาเบิกค้าง

ขันทีน้อยผู้หนึ่งสงสัยจึงเดินเข้ามาถามองครักษ์หลวง “พ่ีชาย คนเม่ือครูเ่อาส ิง่
ใดให้ท่านดูหรอื ทำไมพ่ีชายถึงปล่อยให้เขาผ่านไปท้ังท่ีเป็นคนแปลกหน้าแท้ๆ”

“เจ้าชา่งไม่รู้เรือ่งเสยีเลย” องครักษ์รบีลดระดับเสยีงของตนลง“ในมือเขาเป็น
ป้ายพระราชทานขององค์รัชทายาทหงซ ี เป็นส ิง่ท่ีบ่งบอกถึงตำแหน่งพระสหายสนิทของ
องค์รัชทายาท มีสทิธิ์ ล่วงล้ำไปได้ทุกท่ีของวังหลวงกระท่ังห้องบรรทมของฮ่องเต้เลย
เชยีว ป้ายพระราชทานเชน่นี้ในใต้หล้ามีอยู่เพียงแค่สองอันเท่าน้ัน อันแรกอยู่กับเกา
กงกงข้าเคยเห็นเขาถือไว้ หลังจากรัชทายาทหงซสี ิ้นพระชนม์ เกากงกงก็ไม่เคยเอาออก
มาใช้อีกเลย นึกไม่ถึงว่าวันนี้จะได้เห็นป้ายท่ีสองให้เป็นบุญตา” พูดถึงตรงนี้องครักษ์ก็
ให้รู้สกึประหลาดใจขึ้นมา “ว่าแต่คนผู้ น้ันเป็นใครกัน? เหตุใดจึงมีของล้ำค่าเชน่นี้ใน
มือ และดูเหมือนจะคุ้นเคยกับวังหลวงยิ่งนัก”

ถึงแม้ทางเดินในวังหลวงจะซับซ้อนมาก ทว่าพ่อบ้านหลินกลับก้าวย่างได้อย่าง
ม่ันใจ

ในท่ีสดุวันนี้ เขาก็กลับมา...เพ่ือทำตามคำสัญญา
ทางท่ีเขาเดินน้ันเป็นทางตรงไปส ูต่ำหนักฉือหนิง!
ภายในตำหนักน้ัน หยางมามากำลังทุบไหล่ให้ไทเฮาอี้ เต๋ออย่างระมัดระวัง ลงแรง



แต่ละคร้ังไม่หนักไม่เบาจนเกินไป แต่ไทเฮาอี้ เต๋อก็ยังขมวดค้ิวแน่นอยู่มิคลาย
หยางมามาทอดถอนใจอย่างไร้เสยีง เรือ่งท่ีองค์ชายสบิสามเป็นผู้ ต้องสงสัยลอบ

ปลงพระชนม์น้ันสร้างความกดดันแก่ไทเฮาอี้ เต๋อเป็นอย่างยิ่ง การท่ียังคงนิ่งไม่ยอม
แสดงท่าทีใดๆ ต่อเรือ่งนี้ทำให้เหล่าข ุนนางในราชสำนักต่างก็คิดกันว่า ไทเฮาอยากจะ
กุมอำนาจทางการเมืองไว้ในอุ้งมือตน ใครเลยจะรู้ว่าหญิงชราอย่างไทเฮาอี้ เต๋อ
เหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน คิดอยากจะสนับสนุนเซวียนเพ่ยแต่ก็ทำไม่ได้ หลังจาก
เหตุการณ์จับกุมกลุ่มกบฏท่ีผ่านมา ขุนนางท่ีติดตามเซวียนเพ่ยก็สลายไปบางสว่น ฝ่าย
คนฝั่งเซวียนหลีก็เพ่ิมมากขึ้นเรือ่ยๆ

หยางมามาเข้าใจในน้ำใจและความคิดของไทเฮาอี้ เต๋อเป็นอย่างดี ผู้ เป็นนาย
ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ครองบัลลังก์มังกรและแผ่นดินต้าจ่ินท่ีแท้จรงิควรเป็นท่านอ๋องจ่ินอิง
เซยีวเสา แม้แต่ฝ่าบาทเองก็คิดไม่ต่างกัน พระองค์มีความต้ังใจจะแต่งต้ังท่านอ๋องเซยีว
ให้ข ึ้นส ูต่ำแหน่งรัชทายาทเรือ่ยมา ติดท่ีว่าท่านอ๋องปฏิเสธหนักแน่นเด็ดขาด ทำให้
ไทเฮาอี้ เต๋อท่ีรู้สกึติดค้างหลานชายอยู่มิอาจหักหาญน้ำใจคนเป็นหลาน จึงไม่กล้าลาก
เขาให้มาเกี่ยวข้องกับเรือ่งวุ่นวายเชน่นี้

ทางเลือกจึงเหลือเพียงองค์ชายแปดและองค์ชายสบิสาม ไม่ว่าไทเฮาอี้ เต๋อก็จะ
เลือกผู้ใดล้วนดีกับตัวเองท้ังน้ัน เพราะอย่างไรเสยีไทเฮาอี้ เต๋อก็มีศักด์ิเป็นย่าแท้ๆ ท้ัง
เซวียนเพ่ยและเซวียนหลีไม่อาจแตะต้องนางได้ กลัวอย่างเดียว... หากเลือกสนับสนุน
ผิดคน ไทเฮาอี้ เต๋ออาจจะต้องตายเพราะคำสาปแชง่ของปวงราษฎร์แทน

ด้วยประสบการณ์ท่ีผ่านมาและพ้ืนนิสัยท่ีเป็นคนรอบคอบ ไทเฮาอี้ เต๋อจึงเลือกท่ี
จะนิ่งเงียบสงวนท่าที แต่กลับเป็นจวนอ๋องจ่ินอิงท่ีเคลื่อนไหวชัดเจน แสดงออกอย่าง
ตรงไปตรงมาว่าพวกเขายืนอยู่ข้างฝั่งเซวียนเพ่ย

ท่าทีของจวนอ๋องจ่ินอิง ก็คือท่าทีของเซยีวเสา!
“ไทเฮาเพคะ...” ในท่ีสดุหยางมามาก็ทนไม่ไหวเอ่ยถามเรือ่งท่ีตนสงสัย “ท่ีไทเฮา

ยังคงนิ่งเฉยเชน่นี้ กำลังรอส ิง่ใดหรอืเพคะ?”
“รอโอกาสพลิกผัน” ไทเฮาอี้ เต๋อท่ีหลับตาอยู่ตอบกลับเบาๆ



“โอกาสพลิกผัน... ขององค์ชายสบิสามหรอืเพคะ?” หยางมามาซัก
“ไม่ใช”่ ไทเฮาอี้ เต๋อลืมตาขึ้น ในแววตาน้ันเหมือนมีอารมณ์อื่นฉายผ่านไปวูบ

หนึ่ง ทว่าหยางมามามองไม่เห็น
ทันใดน้ันก็มีเสยีงขันทีน้อยดังเข้ามาจากด้านนอก “ทูลไทเฮา ด้านนอกมีคนผู้

หนึ่งถือป้ายอาญาสทิธิ์ มาขอเข้าเฝ้าพ่ะย่ะค่ะ---”
ส ิ้นเสยีง...ขันทีน้อยผู้ น้ันก็ก้าวเข้ามาพร้อมกับใช้สองมือประคองป้ายสทีองแดง

ยื่นให้ หยางมามารับมาแล้วสง่ต่อให้ไทเฮาอี้ เต๋อ
เม่ือไทเฮาอี้ เต๋อได้เห็นป้ายทองแดงอย่างชัดเจน...ความเรอืงรองของป้ายน้ัน

เปรยีบด่ังแสงสว่างสอ่งนำทางให้หวนคืนส ูค่วามทรงจำคร้ังเก่าเม่ือนานมาแล้ว ป้ายพระ
ราชทานนี้ ...เป็นไปได้อย่างไร! ผ่านไปครูห่นึ่งกว่าไทเฮาอี้ เต๋อจะคืนสติ รมิฝีปากสัน่
ระรกิขณะเอ่ย “พาเขาเข้ามา”

บุรษุในชดุขุนนางสแีดงเลือดนกก้าวเข้ามา เพราะอาภรณ์ท่ีสวมสสีันฉูดฉาด
การมาถึงของเขาจึงเหมือนนำพาเอาความสดใสตามเข้ามาด้วย ทำให้ตำหนักท่ีท้ังใหญ่
โตและอึมครมึบังเกิดความรู้สกึสว่างไสวเรอืงรอง พาให้ผู้คนท่ีมองเขานึกถึงแต่เรือ่งราว
สนุกสนานในอดีต

บุรษุผู้ น้ันหยุดลงเบ้ืองหน้าไทเฮาอี้ เต๋อ สะบัดเส ื้อคลุมแล้วคุกเข ่าลงพร้อมกับ
กล่าวด้วยน้ำเสยีงรา่เรงิอันเป็นเอกลักษณ์ “กระหม่อมหลินเหว่ย ถวายบังคมไทเฮา--
-”

ท้ังไทเฮาอี้ เต๋อและหยางมามาต่างมีสหีน้าตกตะลึง
‘หลินเหว่ย’ นามนี้ เป็นช ือ่ท่ีข ุนนางบุ๋นบู๊นับร้อยในวังคุ้นเคยเป็นอย่างดี เว้น

เสยีแต่ว่าจะเป็นขุนนางท่ีเพ่ิงเข้าใหม่
หลินเหว่ยคืออดีต ‘ท่ันฮวา’ ผู้สง่างาม คารมคมคายเป็นเลิศ ท้ังเฉลียวฉลาด

และเป็นกุนซอืหนุ่มเจ้าเล่ห์ท่ีมักจะอยู่ข้างกายองค์รัชทายาทหงซเีสมอ
กิตติศัพท์ของหลินเหว่ยผู้นี้ แม้แต่ไทเฮาเองยามนึกถึงก็อดจะสา่ยหน้าพลาง

หัวเราะออกมามิได้ เขาเคยแข่งขันโต้วาทีถกเถียงเรือ่งราชการบ้านเมืองกับเหล่าข ุนนาง



ผู้ เฒ่าแห่งสวนฮั่นหลิน ยามน้ันเขาอายุยังน้อยแต่วาจาคมกรบิยิ่งกว่าคมกระบ่ี ตอบได้
ทุกคำถามโดยไม่เพลี่ยงพล้ำเลยสักนิด ทำเอาเหล่าผู้ เฒ่าหัวด้ือแห่งสวนฮั่นหลินโมโห
จนหนวดกระดิก

และท่ีอยู่ในความทรงจำของผู้คนท่ีสดุคงจะเป็นเรือ่งราวมิตรภาพระหว่างเขากับ
องค์รัชทายาทหงซ.ี..ท้ังสองเป็นมิตรแท้สหายรักท่ีสามารถตายแทนกันได้อย่างไม่ลังเล
องค์รัชทายาทหงซน้ัีนแต่เดิมก็เคารพนับถือบัณฑิตมากความรู้อยู่แล้ว แต่เนื่องจาก
ตำแหน่งรัชทายาทจึงไม่อาจใกล้ชดิกับใครได้มากนัก คงมีแต่ท่ันฮวาหลินเหว่ยผู้นี้ ท่ีได้
รับการนับถือจากองค์รัชทายาทหงซอีย่างแท้จรงิ ถึงข้ันท่ีเคยปรารภไว้ว่า ‘หากต้าจ่ินมี
คนอย่างหลินเหว่ยเพียงคนเดียว แคว้นของเราคงเจรญิรุง่เรอืงถึงข ีดสดุ’

เก่งกล้ามากความสามารถถึงเพียงน้ัน แต่ท่ันฮวาอนาคตยาวไกลผู้นี้กลับลาออก
จากราชการทันทีหลังเกิดเรือ่งกับรัชทายาทหงซ ี แม้จะให้เหตุผลว่าตนไม่เหมาะกับ
เส้นทางการเป็นขุนนาง แต่ใครท่ีตาดีก็ล้วนดูออกว่าท่ีเขาตัดสนิใจเชน่น้ันก็เพราะ
รัชทายาทหงซสี ิ้นพระชนม์

หลังจากหลินเหว่ยออกจากราชการและปลีกตัวไปแล้วก็ไม่มีข ่าวคราวอีกเลย
ฮ่องเต้เคยให้คนไปสบืหาข่าวของหลินเหว่ยท้ังทางแจ้งและทางลับ แต่สดุท้ายก็คว้าน้ำ
เหลวกลับมา ทุกคนต่างพากันกล่าวว่าท่ันฮวาผู้ น้ันอาจลาโลกไปแล้ว หากเขายัง
อยู่...คนท่ีโดดเด่นราวกับแสงเจิดจ้าของดวงตะวันเชน่เขา ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดก็ไม่มีทางถูก
ผู้คนกลบกลืนเป็นแน่

หยางมามาจ้องมองบุรษุตรงหน้าด้วยหัวใจท่ีเต้นแรง ในอดีตน้ัน ตอนท่ีหลินเหว่
ยสอบได้ตำแหน่งท่ันฮวา นางเองยังเป็นเพียงดรณุีน้อยในยามน้ันสาวน้อยในวังหลวง
ทุกคนล้วนเคยมีใจใฝ่ฝันถึงท่ันฮวาผู้นี้ ด้วยกันท้ังน้ัน ตอนท่ีได้ข ่าวว่าเขาหายสาบสญู
เป็นหรอืตายมิมีผู้ใดล่วงรู้ นางก็เป็นผู้หนึ่งท่ีเสยีน้ำตาอยู่หลายคืน

คิดไม่ถึงว่าเวลาผ่านมาเนิ่นนานหลายปี นางจะมีโอกาสได้เจอหน้าเขาอีกคร้ัง
คนตรงหน้ามิได้ดูข ี้ เล่นชา่งคุยเชน่เหมือนเม่ือคร้ังยังหนุ่ม กาลเวลาขัดเกลาให้หลินเหว่
ยสงบนิ่งข ึ้นแต่ความเฉียบคมยังคงฉายชัด หากจะบอกว่าหลินเหว่ยในอดีตก็คือไข่มุก
เปล่งประกาย เขาในยามนี้ก็เปรยีบได้กับหยกอุ่นลื่น ถูกวันคืนท่ีผันผ่านขัดเกลาให้



เรยีบใสและ...แข็งแกรง่
ไทเฮาอี้ เต๋อเอ่ยขึ้นในท่ีสดุ “เกือบสามสบิปีแล้ว หลินเหว่ย... เจ้ายังมีชวีิตอยู่อีก

หรอื?”
หลินเหว่ยยิ้มตอบ “จากกันแรมปี หลินเหว่ยได้เห็นไทเฮายังทรงมีพระพลานามัย

สมบูรณ์แข็งแรงให้รู้สกึดีใจยิ่งนัก”
หยางมามาหลุบสายตาลงพลางทุบไหล่ให้ไทเฮาอี้ เต๋ออย่างระมัดระวัง เพียงแต่

เม่ือใจเริม่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว แรงมือจึงไม่สมำเสมอดังเดิม ไทเฮาอี้ เต๋อยังคงถามต่อ
ด้วยความอยากรู้ “หลายปีมานี้ ข้าไม่เคยได้ยินข่าวคราวของเจ้าเลย เจ้าไปอยู่ท่ีใดมาร?ึ”
คำถามปราศจากน้ำเสยีงกล่าวโทษแต่ถามอย่างตรงไปตรงมาดังเชน่เพ่ือนเก่ากำลังรำลึก
ถึงความหลัง

หลินเหว่ยยังคงคุกเข ่าอยู่กับพ้ืน “กระหม่อมมิได้หายไปท่ีใด กระหม่อมอยู่ท่ีนี่
ตลอดมาพ่ะย่ะค่ะ”

ไทเฮาอี้ เต๋อชะงักลมหายใจ “เจ้าอยู่ในเมืองหลวงร?ึ”
“พ่ะย่ะค่ะ” น้ำเสยีงตอบรับหนักแน่น
ไทเฮาอี้ เต๋อถึงกับอึ้งงันไปนาน จากน้ันก็หัวเราะขึ้นโดยพลัน “ท่ีแท้ก็เป็นเชน่นี้

มิน่าเล่าฮ่องเต้ถึงหาเจ้าไม่พบ เจ้าอยู่ข้างกาย ‘เขาผู้ น้ัน’ มาตลอดเลยสนิะ อยู่ปกป้อง
เขามานานหลายปี ดีจรงิๆ หลินเหว่ย เจ้ากล้าถึงขนาดหลอกข้าไปด้วยเลยเชยีว”

“กระหม่อมเพียงต้องการอยากจะดูแลบุตรชายของสหายรักให้ดี ให้สมกับท่ีเคย
ลั่นวาจาไว้” หลินเหว่ยตอบ

ภายในตำหนักปราศจากเสยีงอื่นใดนอกจากเสยีงทอดถอนใจของหญิงชราท่ี
กำลังรำลึกถึงความหลัง ไทเฮาอี้ เต๋อโบกมืออย่างเหนื่อยล้า “ชา่งเถิดข้าเช ือ่คำพูดเจ้า
ในเม่ือเขาฝากฝังลูกชายไว้กับเจ้า ก็หมายความว่าเขาเช ือ่ถือเจ้าด้วยเชน่กัน ข้าคงไม่มี
ส ิง่ใดจะพูดอีก กลัวเพียงว่าเรือ่งท้ังหมดจะไม่ยุติธรรมกับเจ้าสักเท่าใด”

“กระหม่อมไม่เคยรู้สกึเชน่น้ันเลยพ่ะย่ะค่ะ” หลินเหว่ยเผยรอยยิ้มออกมา รอย
ยิ้มนี้ชว่ยให้ท่าทีเครง่ขรมึของเขาดูอ่อนโยนลงมาก ทำให้เขาดูเหมือนหลินเหว่ยคน



เดิมท่ียามควบม้าสะบัดชายเส ื้อคราใดบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ก็พากันสง่สายตาให้ท้ัง
ท้องถนน “กระหม่อมได้เฝ้ามองนายน้อยเติบใหญ่ ได้เห็นนายน้อยต้ังแต่ฟันซ ีแ่รก
หลุดจนกระท่ังเขาแต่งภรรยา กระหม่อมได้ทำในส ิง่ท่ีสหายรักฝากฝังไว้ทุกประการ เท่า
นี้ก็กล่าวได้ว่าไม่เสยีชาติเกิดแล้ว กระหม่อมไม่รู้สกึว่าไม่เป็นธรรมแต่อย่างใดพ่ะย่ะค่ะ”

คำพูดนี้กล่าวออกมาอย่างจรงิใจและซ ือ่ตรง แม้แต่หยางมามาเม่ือได้ฟังก็พลัน
ซาบซ ึ้งยิ่งนัก ไทเฮาอี้ เต๋อนิ่งไปนานก่อนจะถามตรงไปตรงมา “แล้ววันนี้ ท่ีเจ้ายอมเข้า
วัง เจ้าต้องการส ิง่ใด?”

ผ่านไปหลายสบิปี ท่ันฮวาท่ีปิดซอ่นช ือ่แซก่ลับยอมเปิดเผยตนเองต่อผู้คนอีก
คร้ัง เหตุผลใดท่ีทำให้เขายอมละท้ิงชวีิตสงบสขุแล้วกลับเข้าวังหลวง? หลินเหว่ยย่อม
ไม่ได้ทำเพ่ือเกียรติยศเงินทองเป็นแน่ หากคิดหวังเกียรติยศเงินทองจรงิ เขาก็คงไม่
ลาออกจากราชการต้ังแต่หลายปีก่อน

เป้าหมายคือส ิง่ใด อันท่ีจรงิท้ังคู่ต่างรู้ดีอยู่แก่ใจ
“ทูลไทเฮา ท่ีกระหม่อมเข้ารับราชการในอดีตเพราะหวังจะค้ำชฮู่องเต้ผู้ปรชีาแห่ง

แคว้นต้าจ่ิน หลังจากส ิ้นองค์รัชทายาทหงซ ี ความหวังของกระหม่อมก็ดับสญูตามไป
ด้วย ทำให้กระหม่อมเลือกลาออกจากราชการและใช้ชวีิตเยี่ยงสามัญชน ทว่ายามนี้
ฮ่องเต้ผู้ปรชีาได้ปรากฏตัวขึ้นอีกคร้ัง กระหม่อมจึงอยากจะทำงานถวายฮ่องเต้พระองค์
ใหม่พ่ะย่ะค่ะ...”

“หลินเหว่ย...เจ้ารู้ใชห่รอืไม่ว่ากล่าวคำพูดเชน่นี้ออกมาถือเป็นการลบหลู่ดูหม่ิน
อย่างใหญ่หลวง” ไม่รอให้หลินเหว่ยได้พูดจบ ไทเฮาอี้ เต๋อก็เอ่ยเตือนเสยีงเข้ม “เจ้า
ต้องการบอกเป็นนัยว่าอดีตฮ่องเต้ท่ีเพ่ิงเสด็จสวรรคต มิใช ่ ‘ฮ่องเต้ผู้ปรชีา’ ใชห่รอื
ไม่?”

หากคำกล่าวนี้ถูกนำไปบอกต่อเม่ือคร้ังท่ีอดีตฮ่องเต้ยังมีพระชนม์ชพีอยู่ ต่อให้
หลินเหว่ยมีสบิหัวก็คงไม่พอให้กุด...หลินเหว่ยเจตนาพูดเป็นนัยว่ารัชทายาทหงซสีหาย
รักปรชีาสามารถมากกว่าองค์ชายสามผู้ เป็นน้อง ดังน้ันเม่ือองค์ชายสามขึ้นครองราชย์
หลินเหว่ยจึงไม่ปรารถนาจะทำงานรับใช้

ถึงแม้น้ำเสยีงของไทเฮาอี้ เต๋อจะทำให้ผู้ ท่ีได้ยินต้องหนาวยะเยือกในใจ แต่มิได้



มีผลต่อหลินเหว่ย...อดีตท่ันฮวายังคงคุกเข ่าหลังตรง สหีน้าแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลง
บรรยากาศภายในตำหนักฉือหนิงพลันตึงเครยีดขึ้น หยางมามาถึงกับเผลอกล้ัน

หายใจ ท้ังไทเฮาและอดีตท่ันฮวาผู้ เกรยีงไกรคุมเชงิกันอยู่นาน ในท่ีสดุไทเฮาอี้ เต๋อก็
เอ่ยขึ้นก่อน “เจ้าคือหลินเหว่ยตัวจรงิมิผิด กล้ากระท่ังเงยหน้าถ่มน้ำลายรดฟ้า จะโทษ
ใครไม่ได้นอกจากลูกชายคนโตของข้าเองท่ีแข็งข ืนดึงดันจะรับคนประหลาดเชน่เจ้าเป็น
สหาย”

ราชครหูลิวหม่ินเองก็มีนิสัยแข็งข้อไม่เกรงกลัวต่ออำนาจใดๆ เชน่กัน แต่หาก
จะเทียบท่านราชครหูลิวหม่ินกับอดีตขุนนางหลินเหว่ยแล้วนับว่ายังห่างชั้นกันมากนัก
ในรัชสมัยของอดีตฮ่องเต้ผู้ เป็นบิดาขององค์รัชทายาทหงซ ี พระองค์มิค่อยถูกชะตากับ
บุตรชายคนโตของตนนัก แต่กลับช ืน่ชมหลินเหว่ยเป็นอย่างยิ่ง ท่ันฮวาหนุ่มกล้าพอท่ี
จะแหย่หนวดเสอื และมีความสามารถพอท่ีจะปรามอารมณ์หงุดหงิดของเสอืท่ีเขาเพ่ิง
แหย่ เขานับเป็นเจ้าแห่งความกำเรบิเสบิสาน แม้หลายคร้ังจะเผลอไปย้อนเกล็ดมังกร
จนถูกพิโรธหนักหน่วง แต่สดุท้ายพระบิดาขององค์รัชทายาทหงซกี็ไม่อาจตัดใจสัง่
ลงโทษหลินเหว่ยได้เลยสักคร้ัง

ยามนี้หลินเหว่ยคนเดิมมาวิจารณ์บุตรชายคนเล็กต่อหน้าไทเฮาอี้ เต๋อผู้ เป็น
มารดาว่ามิใชฮ่่องเต้ผู้ปรชีานับว่ากำเรบิเสบิสานยิ่ง แต่ไทเฮาอี้ เต๋อก็ทำได้เพียงหลับตา
ลงข้างหนึ่งแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสยีงเหนื่อยใจ “ชา่งเถิด ขนาดพระสวามีของข้ายังไม่กล้า
ถือสาปากคมๆ ของเจ้า แล้วข้าจะถือสาได้อย่างไร” หลังจากจ้องมองหลินเหว่ยด้วย
ความระอาใจครูห่นึ่งก็เอ่ยถาม “ท่ีเจ้ามาพบข้าวันนี้คงมิใชคั่นปากอยากด่าคนเล่น
เท่าน้ันหรอกกระมัง”

“กระหม่อมมาในวันนี้ เพ่ือขอพระราชทานพระอนุญาตจากไทเฮาให้กระหม่อม
กลับเข้ารับราชการอีกคร้ังพ่ะย่ะค่ะ”

พอหลินเหว่ยกล่าวคำนี้ออกมา หยางมามาก็ถึงกับหยุดมือมองดูหลินเหว่ยด้วย
สหีน้าต่ืนตะลึง

“เม่ือคร้ังฮ่องเต้พระองค์ก่อนยังมีพระชนม์ชพีอยู่ ฝ่าบาทพระราชทาน
ราชโองการให้กระหม่อมหนึ่งฉบับ ระบุว่าหากกระหม่อมนึกอยากทำงานรับใช้ชาติ



บ้านเมืองเม่ือใด กระหม่อมก็จะได้ทำงานในราชสำนักต้าจ่ินไปชัว่ชวีิต จะมิมีผู้ใด
สามารถลิดรอนอำนาจหรอืขับไล่กระหม่อมออกจากตำแหน่งข ุนนางได้โดยเด็ดขาด”
หลินเหว่ยกล่าวจบก็ล้วงเอาผืนผ้าไหมสเีหลืองผืนหนึ่งออกจากอกเส ื้อแล้วยื่นให้ “แม้
ต่อมากระหม่อมจะลาออกจากราชการแล้วซอ่นตัวเป็นนานแต่ราชโองการนี้ ยังคง
ศักด์ิสทิธิ์ อยู่ ฮ่องเต้ตรัสแล้วไม่คืนคำ บัดนี้กระหม่อมขอบังอาจทวงคืนตำแหน่งข ุนนาง
ของตน ขอไทเฮาได้โปรดเมตตาด้วย”

“เจ้าฟ่ันเฟือนไปแล้วรหึลินเหว่ย...” ไทเฮาอี้ เต๋ออุทานออกมาอย่างไม่อยากจะ
เช ือ่ในส ิง่ท่ีได้ยิน

ขุนนางท่ีลาออกราชการไปเกือบสามสบิปี อยู่ๆ นึกอยากจะกลับเข้ารับราชการ
ดังเดิม นั่นหมายความว่าตำแหน่งของขุนนางในปัจจุบันจะถูกลดข้ันลงไปตามลำดับ
เพ่ือคืนตำแหน่งให้แก่หลินเหว่ย แต่มิใชเ่พียงตำแหน่งเท่าน้ัน ยังรวมถึงอำนาจในมือ
จวนท่ีพักและบรวิารก็ต้องผันแปรตามไปด้วย...เรือ่งใหญ่เพียงนี้ไม่ว่าใครได้ยินก็ต้อง
รู้สกึว่าเหลวไหลด้วยกันท้ังน้ัน

“แม้จะมีราชโองการจากฮ่องเต้พระองค์ก่อน แต่การกระทำนี้ก็ขัดต่อธรรมเนียม
ของราชสำนักอยู่มาก การกลับมาของเจ้าจะทำให้เกิดเสยีงครหาได้ เจ้ากำลังสร้างเรือ่ง
วุ่นวายใหญ่โตนะหลินเหว่ย” สายตาท่ีไทเฮาอี้ เต๋อใช้มองหลินเหว่ยน้ันดูซับซ้อน

ราชโองการในมือหลินเหว่ยเป็นของจรงิแน่ ไทเฮาอี้ เต๋อม่ันใจ ทว่าฮ่องเต้
พระองค์ก่อนจากลาโลกไปนานแล้ว และในยามนี้ความเคลื่อนไหวในราชสำนักแม้
เพียงเล็กน้อยล้วนเกี่ยวโยงถึงอนาคตแทบท้ังส ิ้น หลินเหว่ยเลือกท่ีจะกลับเข้าส ูร่าช
สำนักในชว่งเวลานี้ก็เท่ากับเจตนาจะแสดงให้คนเห็นว่าตน ‘มาอย่างมีเป้าหมาย’ เรือ่งนี้
จะเรยีกเสยีงนินทาตามมาอีกมากมาย

ไทเฮาอี้ เต๋อไม่กล้าจะคิดต่อ หากข่าวเรือ่งหลินเหว่ยกลับเข้ารับราชการน้ัน
แพรง่พรายออกไปจะทำให้เกิดความเคลื่อนไหวสะท้านสะเทือนสักเพียงใด

“กระหม่อมมิได้ฟ่ันเฟือน” หลินเหว่ยกล่าว “ฮ่องเต้ผู้ปรชีาปรากฏตัวแล้ว
กระหม่อมเพียงทำตามคำพูดเดิมของตนต้ังใจจะค้ำชฮู่องเต้พระองค์นี้อย่างสดุกำลัง
หวังว่าไทเฮาจะทรงเข้าพระทัย”



ไทเฮาอี้ เต๋อลุกขึ้นเดินมาหยุดเบ้ืองหน้าหลินเหว่ยแล้วก้มหน้ามองเขา “ฮ่องเต้ผู้
ปรชีากระน้ันหรอื? ข้าเองก็อยากรู้นักว่าฮ่องเต้ผู้ปรชีาท่ีว่านี้ เป็นใครกัน”

ฮ่องเต้ผู้ปรชีา...คือผู้ใด?
หากชนะก็ได้เป็นฮ่องเต้ผู้ปรชีา หากแพ้ก็เป็นได้แค่คนในพงศาวดาร!
“หากไทเฮาทรงคิดให้ถี่ถ้วนคำนึงให้กว้างไกลก็จะทรงทราบเองว่าผู้ใดคือฮ่องเต้

ผู้ปรชีา” แล้วหลินเหว่ยก็โน้มตัวลงโขกศรีษะต่อหน้าไทเฮาอี้ เต๋อหนึ่งคร้ัง “สำหรับ
กระหม่อมไม่มีเรือ่งใดให้ต้องคิดอีก กระหม่อมสาบานไว้ว่าจะภักดีต่อท่านอ๋องเซยีวเสา
ชัว่ชวีิต คำสัง่ของท่านอ๋องต่อให้ต้องตายกระหม่อมก็ต้องทำให้สำเรจ็ แผ่นดินต้าจิ่น
จะอยู่ในมือใครสำหรับหลินเหว่ยแล้วก็ไม่ต่างกัน แต่หากท่านอ๋องอยากให้เป็นของ
ใคร... แผ่นดินนี้ก็จะเป็นของคนผู้ น้ัน!”

หยางมามาตกใจจนปากสัน่คางสัน่... ในอดีตเคยมีเสยีงเล่าลือหนาหูว่าหลินเหว่
ยเป็นขุนนางใจกล้าไม่กลัวตายอย่างท่ีสดุ ยามน้ันนางไม่เช ือ่ บัดนี้ ท้ังได้เห็นด้วยตา
ได้ยินกับหูตนเอง ไม่เพียงไม่เช ือ่แต่ยังอดขนลุกแทนมิได้ เวลาผ่านไปหลายปีแต่นิสัย
ของบุรษุท่ีคุกเข ่าอยู่ตรงหน้ามิได้สงบเยือกเย็นขึ้นเลย เขาทำราวกับว่ายิ่งอายุเพ่ิมขึ้น
ความใจกล้าไม่กลัวตายก็ยิ่งเพ่ิมตามไปด้วย นี่เขาเอาความกล้ามาจากท่ีใดกัน?

ไม่ใชแ่ค่ความกล้าของหลินเหว่ยเพียงเท่าน้ัน ยังมีท่าทีของไทเฮาอี้ เต๋อด้วยท่ี
ชวนให้ประหลาดใจ

ไทเฮาอี้ เต๋อได้ยินทุกคำพูดของหลินเหว่ย แต่กลับนิ่งเงียบ หมุนกายเดินอย่าง
เหนื่อยล้ากลับไปยังเก้าอี้ โดยไม่พูดวาจาใดออกมาสักคำ ปลอกเล็บท่ีทำจากไพลินสน้ีำ
เงินเข้มของไทเฮากรดีผ่านลวดลายกลีบเมฆท่ีสลักบนเก้าอี้ไปมา เสยีงปลอกเล็บครดู
กับไม้ชวนให้ใจสะท้าน ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใด ในท่ีสดุไทเฮาจึงทอดถอนใจออกมา
เสยีงดัง “ฟ้าลิข ิต ในท่ีสดุฟ้าก็ลิข ิตให้มีวันนี้ ” ไทเฮาอี้ เต๋อจ้องหน้าหลินเหว่ย “ข้า
อนุญาตให้เจ้ากลับเข้ารับราชการ”

“ขอบพระทัยไทเฮา” หลินเหว่ยโขกศรีษะต่อหน้าไทเฮาอีกคร้ัง
“หลินท่ันฮวา เจ้าจงจำการตัดสนิใจของเจ้าในวันนี้ให้ดี” ไทเฮาเอ่ยขึ้นคล้าย







ยนเพ่ยท่ีถูกกักบรเิวณอยู่ในวังหลวงกลับไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ เซวียนหลีไม่คิดว่า
เซวียนเพ่ยจะเป็นคนท่ียอมแพ้ง่ายดาย ดังน้ันการท่ีอีกฝ่ายไร้ซ ึง่ปฏิกิรยิาวางตัว
เยือกเย็นจึงเป็นเรือ่งน่าประหลาดใจ

คนสกุลเจ้ากับเจ่ียงซ ิน่จือน้ันเงียบยิ่งกว่าเซวียนเพ่ยเสยีอีก พวกเขามิได้ยื่น
ฎีกาขอความเป็นธรรม มิได้ป่าวร้องว่าพวกตนถูกใสร้่าย เม่ือใดท่ีกรมอาญาทำการ
สอบสวนคนพวกนี้ก็ตอบไปตามคำถาม ขอเพียงมีคนของเซยีวเสาเข้ารว่มการ
สอบสวนก็ไม่มีใครกล้าทำร้ายใช้อาญาหนักกับคนสกุลเจ้าและเจ่ียงซ ิน่จือแล้ว เซวียน
หลีพยายามติดสนิบนและใช้อำนาจของตนบีบบังคับคนของกรมอาญาให้ออกแรงกับ
คนสกุลเจ้าและเจ่ียงซ ิน่จือให้มากกว่านี้แต่กลับไม่ได้ผลเลยสักนิด คนพวกน้ันเหมือน
ก้อนหินท่ีไม่มีหู คำดุด่าข ู่เข ็ญใดๆ ล้วนไร้ประโยชน์ท้ังส ิ้น

แม้แต่มู่ซโีหลวท่ีถูกกำหนดโทษประหารไปแล้วก็ยังสงบนิ่งจนทำให้เขาอดท่ีจะ
สงสัยในแผนการอันไร้ชอ่งโหว่ของตนไม่ได้ วันๆ มู่ซโีหลวเอาแต่นั่งปักลายผ้า ไม่
เสวนากับผู้ใด มีความสขุตามประสาของนางอย่างน้ันเอง

แล้วบัดนี้ มีคนแปลกหน้าถือป้ายพระราชทานขององค์รัชทายาทหงซโีผล่มาเพ่ิม
อีกคนยิ่งทำให้ปวดหัวมากขึ้น

ปกติเซวียนหลีน้ันเป็นคนท่ีกระทำการใดมักไร้ชอ่งโหว่ สถานการณ์ในยามนี้
มองเผินๆ เหมือนว่าตนจะเป็นฝ่ายได้เปรยีบ แต่ในใจกลับบังเกิดความหนาวเหน็บไร้ท่ี
มา

เหตุใดเขาถึงรู้สกึเชน่นี้ ในเม่ือทุกอย่างเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ใจเขาต้อง
อบอุ่นมิใชห่รอื?

ในท่ีสดุเซวียนหลีก็ตัดบทการโต้เถียงของเหล่าข ุนนาง พูดเพียงว่าให้นิ่งรอดู
สถานการณ์แล้วก็สะบัดเส ื้อเดินจากไป

วันต่อมาข่าวท่ีอดีตท่ันฮวาแห่งราชสำนักผู้ลาออกไปแล้วกลับเข้ามารับราชการ
อีกคร้ัง เรยีกเสยีงซบุซบิอื้ออึงไปท่ัวท้ังราชสำนัก

ช ือ่เสยีงของหลินเหว่ยน้ันกล่าวได้ว่าโด่งดังในกลุ่มข ุนนางบุ๋นบู๊รุน่เก่ามาช้านาน



คนท่ีสง่ผลกระทบต่อราชสำนักต้าจ่ินอย่างใหญ่หลวงเชน่นี้ จู่ๆ ก็กลับมาในชว่งท่ี
สถานการณ์ลมฟ้ายากจะหยั่ง จึงก่อให้เกิดมรสมุลูกใหญ่ขึ้นในราชสำนักทันที

คนกลุ่มหนึ่งต่อต้านสดุกำลังไม่ต้องการให้หลินเหว่ยกลับเข้าส ูร่าชสำนัก แม้จะมี
ราชโองการจากฮ่องเต้องค์ก่อนก็ไม่ยินยอม แล้วยังเอาเรือ่งท่ีเขาขอลาออกในตอนน้ัน
มากล่าวตำหนิ บอกว่าในเม่ือใจหวังทำเพ่ือชาติบ้านเมืองแล้ว เหตุใดตอนน้ันถึงได้จาก
ลาไปอย่างง่ายดายเล่า บัดนี้ จู่ๆ ก็กลับมาคาดว่าจะมีเจตนาร้ายเสยีมากกว่า

คนอีกกลุ่มน้ันสนับสนุนหลินเหว่ยอย่างสดุใจ บอกเพียงว่าอดีตท่ันฮวามีความ
สามารถมากล้น เม่ือกลับมาทำงานอีกคร้ังจะชว่ยสร้างความรุง่เรอืงแก่ราชสำนักต้าจ่ินได้
นับเป็นบุญของประชาราษฎร์

คนท่ีต่อต้านหลินเหว่ยย่อมเป็นคนของฝ่ายเซวียนหลี สว่นคนท่ีสนับสนุนกลับ
ไม่ใชก่ลุ่มคนฝ่ายองค์ชายสบิสาม สว่นใหญ่จะเป็นกลุ่มข ุนนางเฒ่าท่ีเคยมีความ
สัมพันธ์คบหากับหลินเหว่ยมาก่อน หากจะบอกว่าหลิวหม่ินเป็นแบบอย่างของบัณฑิต
รุน่ใหม่ หลินเหว่ยก็คือแบบอย่างของขุนนางตงฉินนับร้อย เพราะเขาเคยอยู่ในจุดท่ีสงู
ท่ีสดุในชวีิตขุนนางคนหนึ่งมาแล้ว

กับเบ้ืองบนเขาอาจหาญต่อว่าได้แม้กระท่ังฮ่องเต้
กับเบ้ืองล่างเขามักจะเยี่ยมเยียนปวงประชาผู้ยากไร้โดยไม่ถือตัว
เป็นสหายท่ีสนิทท่ีสดุขององค์รัชทายาท
พอถอนตัวลาออกก็ฝากช ือ่เสยีงดีงามให้ขุนนางรุน่หลังเอาเป็นแบบอย่าง
การกลับมาของหลินเหว่ยคร้ังนี้ จึงทำให้การเมืองคึกคักน่าดู ในเม่ือสสีันเจิดจ้า

ท่ีสดุของราชสำนักท่ีเคยหายไปกลับคืนมา ไม่ว่าใครก็ไม่กล้าจะต่ืนสายอีก ขุนนางเดิน
เข้าออกวังหลวงกันอย่างหนาตาเพ่ือรอชมฝีปากคมกรบิของท่ันฮวาท่ีเปรยีบเสมือน
ตำนานผู้นี้ และหลินเหว่ยก็ไม่ทำให้คนรอต้องผิดหวัง เขานำเอานิสัยกำเรบิเสบิสาน
แบบเดิมมาใช้ วันถัดมาหลังจากกลับเข้ารับราชการก็ถวายฎีกาขอให้แต่งต้ังฮ่องเต้
พระองค์ใหม่โดยเรว็ และยังแสดงท่าทีอย่างช ัดเจนว่าสนับสนุนองค์ชายสบิสามเซวี
ยนเพ่ยอีกด้วย



ไม่มีใครคาดว่าหลินเหว่ยจะมาไม้นี้ ถึงกับมีคนท่ีสนับสนุนเซวียนหลีอดไม่ได้
เปิดปากโต้เถียงกับหลินเหว่ยในท้องพระโรง แต่หลินเหว่ยเป็นใครกันเล่า กิตติศัพท์
ลิ้นใบมีดของเขายังใช้ได้ผล แม้จะผ่านมาหลายสบิปี พลังแห่งวาทศลิป์ก็มิได้ลดทอน
ลงเลยแม้แต่น้อย

ความเฉียบคมยังเหมือนเดิมท่ีเพ่ิมเติมคือสำบัดสำนวน!
ถ้าหลินเหว่ยวัยหนุ่มน้ันมีความเป็นคุณชายอยู่มาก หลินเหว่ยวัยกลางคนก็ให้

ความรู้สกึตรงกันข้ามโดยส ิ้นเชงิ วาจาของเขาเรยีกได้ว่าพ่อค้าในตลาดยังอาย มีท้ัง
อารมณ์เสยีดสปีระชดประชันอยู่ในน้ำเสยีง มีท้ังหลอกล่อให้ผู้ โต้คารมด้วยงุนงงสับสน
จนถึงกับไปต่อไม่ถูก เล่นเอาขุนนางใหญ่ในราชสำนักท่ีสนับสนุนเซวียนหลีน้ันโกรธ
จนหน้าแดงคอตึง พูดไม่ออกกันสักคำ

แค่นี้ ยังไม่พอ หลินเหว่ยผู้นี้ ยังรักการเท่ียวเตรเ่ป็นชวีิตจิตใจ หลังจากเข้ารับ
ราชการเขาก็เท่ียวได้แวะจวนน้ันตำหนักนี้ เยี่ยมเยียนขุนนางเก่าๆ ไม่เว้นวัน คนท่ีเขา
ไปเยี่ยมสว่นมากจะเป็นคนท่ีรับราชการมานานพอจะมีน้ำหนักในราชสำนักอยู่บ้าง
แน่นอนล้วนเคยคบหากับเขาอย่างแน่นแฟ้นมาก่อน ด้วยความสามารถด้านการเจรจาท่ี
แสนจะแพรวพราว เพียงแค่ไม่กี่วันขุนนางเก่าสว่นใหญ่ท่ีเดิมทีวางตัวเป็นกลางก็หันมา
ยืนข้างองค์ชายสบิสามอย่างม่ันคงมิสัน่คลอน

เรือ่งท้ังหมดล้วนเกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น ทำให้เต่าจำศลีท่ีอดทนเก่งเป็น
ท่ีสดุอย่างเซวียนหลี คราวนี้ถึงกับทนไม่ไหวเสยีแล้ว

“ขืนเป็นเชน่นี้ ต่อไป เราจะจมน้ำตายเพราะน้ำลายของหลินเหว่ยก่อนท่ีแผนการ
ใหญ่จะสำเรจ็เป็นแน่” ข ุนนางผู้หนึ่งหลุดปากออกมาอย่างโกรธขึ้ง “องค์ชายแปด พวก
เราจะปล่อยให้เป็นเชน่นี้ ต่อไปไม่ได้แล้ว เราต้องรบีชงิลงมือ ขืนชักช้ากลัวแต่ว่าหลิน
เหว่ยคงจะพูดให้ชาวประชาเกลียดเราไม่ช ้าก็เรว็”

เซวียนหลีหลับตาสงบสติอารมณ์ ท่ีแท้การกลับมาของหลินเหว่ยก็เพ่ือจะดับแสง
ของเขานั่นเอง

เขาไม่รู้ว่าเซวียนเพ่ยไปรู้จักกับคนอย่างหลินเหว่ยได้อย่างไร แต่สำหรับเซวียน
หลีแล้ว การมีตัวตนอยู่ของหลินเหว่ยน้ันก็เปรยีบเสมือนหนู อาจไม่กัดถึงตายเหมือน



เสอืแต่ก็แพรพิ่ษร้ายสร้างความน่ารำคาญ เขาหมุนแหวนหยกบนนิ้วตนเองช้าๆ กล่าว
เสยีงเย็นชา “ใช…่ ควรจะลงมือเสยีที!”

แรงกดดันท่ีหลินเหว่ยเป็นผู้ สร้าง สง่ผลกระทบกับราชสำนักมากมายมหาศาล
แม้แต่ไทเฮาอี้ เต๋อเองก็เริม่จะคุมสถานการณ์ไม่อยู่แล้ว นับแต่โบราณกาลกฎ

มนเทียรบาลเขียนไว้ช ัดเจนว่า ‘หากไร้ซ ึง่ราชโองการท่ีฮ่องเต้พระองค์ก่อนเขียนแต่งต้ัง
ฮ่องเต้องค์ต่อไป ราชสำนักก็มักจะเชญิขุนนางผู้ มีอาวุโสสงูสดุกระทำการแทน’ เม่ือ
คร้ังท่ีฮ่องเต้องค์ก่อนยังมีพระชนม์ชพีอยู่ พระองค์ก็มักจะให้ความสำคัญกับองค์ชาย
แปดเซวียนหลีมากกว่าผู้ใด สว่นองค์ชายสบิสามเซวียนเพ่ยอายุยังน้อยย่อมมิใชตั่ว
เลือกสำหรับหน้าท่ีอันใหญ่หลวงอย่างการครองแผ่นดิน ซ้ำร้ายเซวียนเพ่ยยังมีคดีเรือ่ง
ปิตุฆาตอีก

ในท้องพระโรงหลวง ตำหนักจินหลวน...เหล่าข ุนนางกำลังถกเถียงหน้าดำหน้า
แดงเพ่ือหาบทสรปุเรือ่งการแต่งต้ังฮ่องเต้องค์ใหม่ แม้คนของเซวียนเพ่ยจะมีใจนึก
อยากโต้เถียงแต่ก็ส ู้คนของเซวียนหลีท่ีมีมากกว่าไม่ไหว

เซวียนหลียืนนิ่งใบหน้ายังคงยิ้มแย้มดังเชน่ทุกวัน ท่าทางเขาเหมือนมิได้สนใจ
ฟังการถกเถียงเหล่าน้ัน เพราะม่ันใจเต็มเป่ียมว่าตนต้องเป็นฝ่ายกำชัยแน่นอน

สว่นเซวียนเพ่ยยังคงถูกกักบรเิวณอยู่ ย่อมไม่อาจออกความเห็นใดได้ ใต้เท้า
กู--ใต้เท้าใหญ่แห่งหน่วยบัญชาทัพเห็นความเสยีเปรยีบตรงหน้าก็ขมวดค้ิวอย่างขัดใจ
เพราะเจ่ียงหรว่น...กูอี้ บุตรชายอันเป็นท่ีรักจึงได้อ้อนวอนบิดาให้ชว่ยสนับสนุนองค์ชาย
สบิสาม เขากล่าวกับใต้เท้ากูว่า ‘คุณหนูเจ่ียงทรงปัญญายิ่งนัก ท่านพ่อดูนางสต้ัิงแต่
เริม่ต้นจนบัดนี้ เคยขาดทุนให้ใครบ้าง เราเช ือ่นางย่อมไม่เลือกข้างผิดหรอก’

คำพูดนี้ทำเอาใต้เท้ากูโมโหจนตวาดบุตรชายไปยกหนึ่งแต่ก็ยอมแสดงความภักดี
ต่อเซวียนเพ่ย ไม่ใชเ่พราะเช ือ่คำพูดกูอี้แต่ในเม่ือเจ่ียงหรว่นเลือกยืนข้างเซวียนเพ่ย
จวนอ๋องจ่ินอิงก็ย่อมต้องยืนอยู่ข้างเซวียนเพ่ยเชน่กัน กำลังทหารในมือของจวนอ๋อง
น้ันจะประมาทไม่ได้เลย ใต้เท้ากูจึงเลือกเดิมพันข้างเซวียนเพ่ยแต่น้ันมา

ใครจะคาดคิดว่าอยู่ๆ จะเกิดเรือ่งข ึ้น เจ่ียงหรว่นเป็นหรอืตายก็ยังไม่ช ัดเจน
เซยีวเสามุ่งแต่ตามหาภรรยาไม่ใสใ่จฟ้าดิน เซวียนเพ่ยถูกกักบรเิวณ สถานการณ์โดย



รวมไม่ปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง ใต้เท้ากูอดกังวลในใจไม่ได้ หรอืว่าหมากกระดานนี้
ตนเองก้าวพลาดไป

ไทเฮาอี้ เต๋อประทับอยู่เบ้ืองสงู ไล้ปลอกเล็บครดูผ่านจอนผมของตนเองโดยไม่
รู้ตัว สถานการณ์ใหญ่หลวงเชน่นี้จะจบลงอย่างไรก็สดุรู้ สายตาของไทเฮาอี้ เต๋อจับจ้อง
หลินเหว่ยเงียบๆ อย่างครุน่คิด เขากำลังยืนตัวตรงอยู่กลางท้องพระโรง

เขาบอกว่าจะสนับสนุนให้มี ‘ฮ่องเต้พระองค์ใหม่’ แล้วเพราะเหตุใดจนบัดนี้ ยัง
ไม่เคลื่อนไหวอีกเล่า?

หลินเหว่ยรับรู้ถึงสายตาท่ีจ้องมองมา จึงสง่ยิ้มท่ีมุมปากให้ เขาทำราวกับว่า
เรือ่งราวโดยรอบไม่เกี่ยวข้องกับตนเลย ถึงขนาดทำท่าผ่อนคลายสบายใจหลับตาลง
เพ่ือเพลิดเพลินกับสายลมแผ่วพลิ้วท่ีกำลังพัดเอื่อยเข้ามาในท้องพระโรง

ตอนน้ันเองก็มีเสยีงกังวานดังขึ้นจากด้านนอก “ทุกท่านได้โปรดหยุดก่อน”
ทุกคนเหลียวหน้าหันไปมอง เห็นชายหนุ่มในชดุขุนนางสเีข้มเดินเข้ามาสมทบ

ดวงตาของบุรษุผู้ น้ันมีแววแข็งกร้าวเปล่งประกายแตกต่างจากทุกวันท่ีผ่านมา เขาเดิน
อย่างผึ่งผายเข้ามากลางท้องพระโรงหลวง

บุรษุผู้นี้ มิใชใ่ครอื่น ราชครอัูนดับหนึ่งคนปัจจุบัน
ราชครหูลิวหม่ิน!
ตำแหน่งของหลิวหม่ินในราชสำนักนี้ชา่งยากจะอธิบายนัก จะบอกว่าเขา

ตำแหน่งสงูสง่มากอำนาจก็มิใช ่ เขาเป็นเพียงแค่ราชครผูู้ รับหน้าท่ีสัง่สอนรัชทายาทและ
องค์ชายสบิสาม ไม่มีอำนาจท่ีแท้จรงิ แต่หากจะบอกว่าเขาไร้ซ ึง่อำนาจก็กล่าวได้ไม่เต็ม
ปากอีกเชน่กัน เพราะเขาเป็นผู้ มีจรยิธรรมสงูสง่ ความคิดกว้างไกล ทุกคำพูดล้วนได้
รับความเช ือ่ถือจากฮ่องเต้องค์ก่อนโดยท่ีมิมีผู้ใดเสมอเหมือน

แล้วเหตุใดเขาจึงสง่เสยีงห้ามทุกคนโต้เถียงแล้วก้าวเข้ามาในท้องพระโรงด้วย
ท่วงท่าท่ีผิดแผกแปลกไป

วันนี้หลิวหม่ินสวมอาภรณ์ต่างจากเดิม เขาผู้ช ืน่ชอบสวมชดุสอี่อนมาโดยตลอด
เคยให้ความรู้สกึเป็นมหาบัณฑิตผู้คงแก่เรยีน มาวันนี้กลับเลือกใช้อาภรณ์สเีข้ม ท้ังส ี



เส ื้อท่ีแปลกตาและความเครง่ขรมึจรงิจังท่ีฉายชัด...ทำให้วันนี้ราชครหูนุ่มดูน่าเกรงขาม
ขึ้นหลายสว่น

ขุนนางหลายคนลอบสบตากัน...
หรอืว่าวันนี้สองมือของบัณฑิตจะมิได้ถือหนังสอือีกต่อไปแล้ว แต่กลับเปลี่ยน

ไปถือดาบอันคมกรบิแทน
ความรู้สกึคมเฉียบของเซวียนหลีรวดเรว็จนสามารถรับรู้ได้ถึงความแตกต่างแม้

เพียงเล็กน้อย เขาเบือนหน้าไปมองหลินเหว่ยท่ียืนหลับตาอมยิ้มอยู่ รอยยิ้มท่ีมุมปาก
ของหลินเหว่ยกดลึกมากขึ้นทุกขณะ ยิ่งหลิวหม่ินก้าวเท้าเข้ามาใกล้เท่าใด หลินเหว่ย
ยิ่งชอบใจมากขึ้นเท่าน้ัน

สองคนนี้ มีเจตนาเดียวกัน!
เซวียนหลีรู้สกึเหมือนตนเองติดหลุมพรางท่ีนายพรานลอบขุดไว้โดยไม่รู้ตัว ทว่า

เขายังคงจับต้นชนปลายไม่ถูก คิดเพียงว่าควรจะทำบางอย่างเพ่ือจะหยุดย้ังแผนการ
ใดๆ ก็ตามของท้ังสองคนนี้

แต่ยังไม่ทันท่ีเขาจะได้ขยับตัว ก็เห็นหลิวหม่ินล้วงเอาม้วนผ้าสทีองอรา่มออก
จากอกเส ื้อ จากน้ันก็สะบัด--คลี่ม้วนผ้าต่อหน้าขุนนางบุ๋นบู๊นับร้อยกลางท้องพระโรง
ก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสยีงกังวานก้อง “ขุนนางท้ังหลาย รับราชโองการ----”

พอประโยคนี้กล่าวออกมาทุกคนก็ล้วนตะลึงงัน คนท่ีได้สติก่อนรบีร้อนคุกเข่า
ลง คนท่ียังคงยืนอยู่ถูกคนข้างกายสะกิดให้คุกเข ่าตาม ทุกคนพากันตะโกนก้องอย่าง
พร้อมเพรยีง “ทรงพระเจรญิ”

ไทเฮาอี้ เต๋อเองก็ตกใจจนแทบจะผุดลุกขึ้น... นางรู้สกึถึงบางอย่างได้โดยพลัน
ดวงตาคมกรบิตวัดมองหลินเหว่ยท่ียังคงอมยิ้มอยู่ แล้วก็ดึงสายตากลับมายังหลิวหม่ิน
ท่ียืนตัวตรงอยู่ตรงหน้าอย่างอาจหาญ

ท่ีแท้ก็เป็นเชน่นี้ ...
“โอรสลำดับท่ีสบิสามแห่งข้า... จิ้ วเฟิงเป่ียมด้วยคุณธรรมและจรยิธรรมสงูสง่

ให้เกียรติผู้ น้อยยำเกรงผู้ อาวุโส ชว่ยเหลือราชกิจข้าด้วยปัญญาอย่างท่ีมิอาจหาผู้ ใด



เสมอเหมือน เหมาะสมท่ีจะปกครองแผ่นดินต้าจิ่นสบืไป จบราชโองการ----”
จ้ิวเฟิงเป็นช ือ่ของเซวียนเพ่ยท่ีได้รับพระราชทานจากฮ่องเต้องค์ก่อน ประโยค

เรยีบง่ายแสนสั้นท้ังหมดนี้หลิวหม่ินเจตนาประกาศอย่างช้าๆ ชัดถ้อยชัดคำ น้ำเสยีง
ของเขาเฉียบคมประดุจดาบท่ีเพ่ิงดึงออกจากฝัก ความนัยแห่งถ้อยคำท่ีทรงอำนาจตอก
กลางแสกหน้าขุนนางทุกผู้ ทำเอาท้องพระโรงเงียบกรบิดังสสุาน

หากยามนี้ มีเข ็มหล่นลงพ้ืนสักเล่มก็คงได้ยินกันถ้วนท่ัว หลิวหม่ินปล่อยให้
สถานการณ์ดำเนินอย่างเครง่เครยีดเชน่นี้ ต่อไป เขายืนเชดิหน้าหลังตรงด่ังพร้อมรับทุก
ปัญหาท่ีกำลังจะเกิด

ขุนนางคนหนึ่งสง่เสยีงขึ้นก่อน “ทำไมอยู่ๆ ถึงมีราชโองการโผล่ข ึ้นมาได้
ราชครหูลิว ปลอมราชโองการมีโทษถึงตายนะ” คนผู้นี้ก็คือขุนนางฝ่ายบู๊ท่ีถือหางเซวี
ยนหลี การปรากฏตัวของหลิวหม่ินเท่ากับล้มแผนการเดิมของฝ่ายเขาไปเสยีส ิ้น จึง
แสดงความสงสัยขึ้นมา

“ใต้เท้ากล่าวเชน่นี้ผิดนัก” หวังเก๋อเหล่าเอ่ยขัด ในราชสำนักขุนนางผู้ เฒ่าคนนี้
ไม่เคยฝักใฝ่ฝ่ายใด แต่หลังจากหลินเหว่ยกลับมา เขาก็ถูกวาจาคมกรบิของ ‘หลิน
ท่ันฮวา’ ลากมายืนข้างเซวียนเพ่ยเต็มตัว เพลานี้พอมีคนกล่าวแย้งราชโองการเขาจึง
เอ่ยปากเย้ยหยันตอกกลับ “ราชครหูลิวเป็นคนอย่างไรคนในราชสำนักก็รู้กันท่ัว ท่าน
กล่าวหาว่าราชครหูลิวปลอมแปลงราชโองการ ถือเป็นการกล่าวหาสภุาพชนด้วยวาจา
ต่ำช ้าอย่างแท้จรงิ”

หลิวหม่ินเป็นคนนิสัยเถรตรง ขุนนางทุกระดับล้วนรับรู้ เขาเป็นคนมีหลักการ
ผิดถูกชัดเจนไม่เคยไว้หน้าใคร การบอกว่าหลิวหม่ินปลอมราชโองการ จึงเป็นคำพูดท่ี
ไม่น่าเช ือ่ถืออย่างยิ่ง

“เถียงกันไปก็เท่าน้ันให้คนมาตรวจสอบดีหรอืไม่” หลินเหว่ยเสนอความเห็น
พูดจบก็หันมามองทางหลิวหม่ิน

หลิวหม่ินรับรู้เจตนา ก้าวยาวๆ ไปเบ้ืองหน้าไทเฮาอี้ เต๋อ คุกเข ่าลงแล้วยื่น
ราชโองการในมือให้ “ไทเฮาโปรดทอดพระเนตร----”



ไทเฮาอี้ เต๋อยื่นมือมารับราชโองการ เม่ือเห็นลายมือในราชโองการก็เย็นวาบใน
ใจ

ลายมือบุตรชายคนเล็ก คนเป็นแม่จะจำไม่ได้เชยีวหรอื
ไทเฮาอี้ เต๋อเผยรอยยิ้มอ่อนโยน รมิฝีปากสัน่ระรกิ “ของจรงิ!”
จบคำนี้ก็บังเกิดเสยีงอื้ออึงฟังไม่ได้ศัพท์ไปท่ัวท้องพระโรงทันที สายตาของเหล่า

ข ุนนางพร้อมใจกันหันมามองเซวียนหลีอย่างไม่ต้ังใจ เซวียนหลีมีสหีน้าดูไม่ได้เลย แม้
เขาจะพยายามคุมอารมณ์ให้นิ่งทำท่าทีคลี่ยิ้มอย่างสภุาพเหมือนแต่ก่อน...ทว่าเรือ่งในวัน
นี้ มันกะทันหันจนเกินไป

ตามแผนการตอนนี้ เขาควรจะขึ้นนั่งบัลลังก์มังกรภายใต้การสนับสนุนของเสยีง
สว่นมากในราชสำนักเรยีบร้อยแล้ว

แต่จู่ๆ ก็มีราชโองการโผล่ข ึ้นมา ‘อีกฉบับหนึ่ง’ ซ้ำร้ายในน้ันไม่ได้เข ียนช ือ่เขา!!
หากราชโองการฉบับจรงิอยู่กับฉีม่าน พวกเขาได้ราชโองการของจรงิไปแล้ว ไยจึงมี
ฉบับนี้โผล่ข ึ้นมาได้อีกเล่า?

ฮ่องเต้เข ียนราชโองการสองฉบับได้อย่างไรกัน?
เป็นไปไม่ได้!!
หรอืไทเฮาอี้ เต๋อเลือกยืนฝั่งเซวียนเพ่ยมาต้ังแต่ต้น ท่ีหลินเหว่ยไปพบไทเฮาอี้

เต๋อวันน้ันก็อาจจะวางแผนเรือ่งในวันนี้ และไทเฮาอี้ เต๋อก็กำลังชว่ยอีกฝ่ายโกหกอยู่
คิดมาถึงจุดนี้ เซวียนหลีก็สง่สายตาให้คนข้างๆ แวบหนึ่ง ข ุนนางผู้ น้ันรบีก้าวออกไป
แล้วกล่าวเสยีงดัง “ทูลไทเฮา ราชโองการฉบับนี้ เกี่ยวพันถึงอนาคตของแว่นแคว้น
หากกระหม่อมจะทูลขอพระราชทานพระอนุญาตให้เหล่าข ุนนางรว่มตรวจสอบด้วยจะได้
หรอืไม่พ่ะย่ะค่ะ?”

ฮ่องเต้องค์ใหม่จะเป็นเซวียนเพ่ยไปไม่ได้ องค์ชายท่ีแบกคดีปิตุฆาตน่ะหรอืจะ
เป็นฮ่องเต้องค์ต่อไป เรือ่งเชน่นี้ เหล่าข ุนนางยังยากจะทำใจยอมรับ

สว่นไทเฮาอี้ เต๋อหลังจากได้ยินก็เพียงพยักหน้าแล้วยื่นราชโองการสง่ต่อให้ทันที
ทำไมนางจะไม่กล้าเล่า…



ขุนนางพวกนี้ เพียงหวังอยากให้ราชโองการฉบับนี้ เป็นของปลอม น่าเสยีดาย
ราชโองการฉบับนี้ เป็นของจรงิทุกประการ

แต่ว่า... ไทเฮาอี้ เต๋อมองตรงมายังหลินเหว่ย
เรือ่งในวันนี้หลินเหว่ยคงจะรู้อยู่ก่อนหน้าแล้ว คนผู้นี้ ยังคงมีนิสัยเหมือนเดิม

ทุกประการ ชอบเสยีงโวยวาย ชอบความครื้นเครง พอเข้าราชสำนักมาได้ก็จัดการป่วน
เสยีจนผู้คนกรดีร้องกันมิได้หยุด สาแก่ใจเขานักละ

บรรดาขุนนางท้ังหลายในท้องพระโรงสง่ต่อราชโองการเพ่ือชว่ยกันตรวจสอบ
บรรดาขุนนางเก่าตำแหน่งสงูท่ีมากด้วยวัยและประสบการณ์ย่อมมองออกว่าราชโองการ
เป็นของจรงิหรอืไม่ ต้ังแต่ลายเส้นตัวอักษรจนถึงรอยประทับของตราพระราชลัญจกร
ไม่มีจุดใดท่ีปลอมแปลงขึ้นมาเลย

ราชโองการฉบับน้ันถูกวนกลับมายังมือของหลิวหม่ินท่ีตอนนี้ถอยหลังออกมา
ยืนด้านข้าง ราชครหูนุ่มกล่าวต่อเสยีงดังต่อหน้าขุนนางทุกคน “ยามท่ีฮ่องเต้ทรงพระ
ประชวรหนัก ราชโองการนี้ถูกเข ียนขึ้นมาอย่างลับๆ ฝ่าบาทฝากให้ข้าเก็บรักษาไว้ วัน
น้ันเกากงกงก็รว่มรับรู้เป็นพยานด้วย แม้ว่าบัดนี้ เกากงกงได้จากไปแล้วไม่มีใครเป็น
พยาน แต่ราชโองการในมือข้ามิใชข่องปลอมแน่นอน พวกเราต้องปฏิบัติตาม
ราชโองการ แคว้นของเราจะขาดผู้นำมิได้ ในเม่ือฮ่องเต้พระองค์ก่อนทรงกำหนดผู้ ท่ี
เหมาะสมไว้แล้ว พวกเราในฐานะข้าของแผ่นดินก็ย่อมต้องทำตามพระประสงค์แต่โดย
ดี” เขาเดินกลับไปยังเบ้ืองหน้าไทเฮาอี้ เต๋อ คุกเข ่าลงพลางเอ่ยเสยีงนอบน้อม “ขอ
ไทเฮาทรงมีพระวินิจฉัยด้วยเถิดพ่ะย่ะค่ะ”

หลิวหม่ินน้ันได้รับความเช ือ่ถือจากฮ่องเต้ยิ่งกว่าผู้ใด การท่ีฝ่าบาทมอบ
ราชโองการให้เขาเป็นผู้ รักษาก็ใชว่่าจะเป็นไปไม่ได้ คำพูดนี้ไม่อาจโต้แย้งใดๆ ได้อีก
คนฝ่ายเซวียนเพ่ยเห็นสถานการณ์พลิกกลับด้านต่างก็ดีใจคุกเข ่าลงตามหลิวหม่ิน พา
กันสง่เสยีงอย่างพร้อมเพรยีง “ขอไทเฮาทรงมีพระวินิจฉัยพ่ะย่ะค่ะ”

หลินเหว่ยอาศัยคนหมู่มากคุกเข่าตามไปด้วย ใครทำส ิง่ใดยามนี้ เขารว่มด้วย
ท้ังน้ัน ใบหน้าเจ้าเล่ห์ของท่ันฮวาจอมป่วนรืน่เรงิเปิดเผยอย่างไม่เกรงใจผู้ใด ตรงกัน
ข้าม...สหีน้าของเซวียนหลีน้ันแข็งกระด้างยิ่งนัก ความฝันทุกอย่างของเขาล้มเหลวไม่



เป็นท่า เขากลายเป็นเพียงตัวตลก ถูกโจมตีศักด์ิศรต่ีอหน้าผู้คนอย่างไม่อาจเยียวยาได้
ไทเฮาอี้ เต๋อเห็นเหล่าข ุนนางคุกเข ่าก็หัวเราะเบิกบานใจ เอ่ยตอบว่า “เห็นชอบ

ตามราชโองการ”
เพียงประโยคเดียวนับว่าเป็นเอกฉันท์
ฟ้ารับรู้ดินเป็นใจ
ต่อให้ภายภาคหน้าเซวียนหลีคิดชว่งชงิบัลลังก์ การดำรงอยู่ของเขาก็จะไม่

ถูกต้องอีกต่อไป เขาจะสญูเสยีการสนับสนุนจากราษฎร เพราะประพฤติผิดทำนอง
คลองธรรมและจารตีประเพณี สำหรับฮ่องเต้พระองค์หนึ่ง...ประชาชนสำคัญยิ่ง การขึ้น
ครองราชย์จำเป็นต้องใสสะอาด เพราะปากคนมากมายมิอาจปิดได้เชน่เดียวกับราษฎร
ท่ัวหล้าท่ีฆ่าอย่างไรก็ไม่หมด

เซวียนหลีตกท่ีนั่งลำบากเสยีแล้ว
เซวียนหลีแข็งใจระงับความโกรธของตน ไทเฮาอี้ เต๋อสนทนากับเหล่าข ุนนางต่อ

อีกครูห่นึ่งจากน้ันก็กลับตำหนักฉือหนิง ทันทีท่ีไทเฮาอี้ เต๋อจากไปภายในท้องพระโรง
หลวงก็เกิดเสยีงเซง็แซข่ ึ้นทันใด ขุนนางฝ่ายเซวียนเพ่ยน้ันต้องทนให้ขุนนางฝ่ายเซวี
ยนหลีเหยียบยำซ้ำแล้วซ้ำเล่า กว่าจะชงิความได้เปรยีบคืนกลับมาก็แสนยากเย็น ไม่ข ี่
แพะไล่เสยีหน่อยเห็นจะเป็นไปไม่ได้ หลายคนจึงเดินเข้าไปเสยีดสเีย้ยหยันฝ่ายตรง
ข้ามทันที

เซวียนหลีหมุนกายออกจากตำหนักจินหลวนเพียงลำพัง สาวเท้าอย่างเรง่รบี
สหีน้าบิดเบ้ียวดูน่ากลัว

“พ่ีแปด” ตรงมุมทางเลี้ยวของระเบียงยาว เสยีงคุ้นเคยเสยีงหนึ่งร้องทักขึ้น
เซวียนเพ่ยเดินมาจากอีกทาง เขาถูกกักบรเิวณมานานอยู่ๆ ก็ปรากฏตัว แสดง

ว่ามีคนเอาข่าวไปแจ้งแล้วเป็นแน่ เม่ือมีราชโองการแต่งต้ังเขาเป็นฮ่องเต้ ก็นับว่าความ
ผิดแต่เดิมถูกบารมีใหม่ชะล้างจนหมดส ิ้น

หลังจากท่ีหนุ่มน้อยผู้นี้จำศลีซ ุม่ซอ่นตัวอย่างไร้ข ่าวคราวมานาน พอปรากฏกาย
อีกคร้ังก็มาในชดุผ้าแพรสสีันสดใส สหีน้ายิ้มแย้ม ความไร้เดียงสาอย่างเด็กน้อยในวัน



วานจางลง ถูกแทนท่ีด้วยความเฉียบคมท่ีซอ่นอยู่เบ้ืองหลังหน้ากากแห่งความสภุาพ
รอยยิ้มน่ารักของเซวียนเพ่ยค่อยๆ เผยคมเขี้ยวออกมาจนเซวียนหลีผงะ
แต่เดิมเขาคิดมาตลอดว่าเซวียนเพ่ยเปรยีบด่ังลูกแมวท่ียังไม่โต
ใครจะไปคาด... ไม่เพียงแต่เจ้าเด็กนี่มิใชลู่กแมว
กลับกลายเป็นสงิโตตัวใหญ่เสยีนี่! บารมีของฮ่องเต้นับวันยิ่งฉายชัด
เซวียนหลีบังเกิดความหวาดกลัวเด็กหนุ่มตรงหน้าเป็นคร้ังแรก
“พ่ีแปดดูสหีน้าไม่ค่อยดีเลย” เซวียนเพ่ยทักทายด้วยรอยยิ้ม “เรือ่งท่ีตำหนักจิ

นหลวนเม่ือครูผ่่านหูข้ามาแล้ว เหตุใดพ่ีแปดจึงไม่แสดงความยินดีกับน้องชายบ้างเลย
เล่า?”

“ยินดีด้วย” เซวียนหลีตอบเสยีงกระด้าง ยามนี้ มีข ุนนางเดินตามมาด้านหลังต้ัง
มากมีคนอยากจะเยาะเย้ยเขาอยู่ไม่น้อย คนอย่างเขาจะยอมเสยีหน้าให้เด็กคนหนึ่งได้
อย่างไรกัน

“ข้าเคยบอกพ่ีแปดแล้ว ข้าน้ันเป็นคนโชคดีมาโดยตลอด พอปุบปับถึงเวลาก็มัก
ชะตาพลิกผัน พ่ีแปดดูส ิวันก่อนข้ายังถูกใสร้่ายว่ากระทำปิตุฆาตอยู่เลยมาวันนี้กลับได้
เป็นฮ่องเต้เสยีแล้ว พ่ีแปดว่าข้าโชคดีหรอืไม่?”

“ดี” เซวียนหลีกัดฟันตอบเพียงคำเดียว หนุ่มน้อยเบ้ืองหน้ายิ้มแย้มมองดูเขา
ด้วยดวงตาแวววาวสดใส เซวียนหลีจ้องเข้าไปในแววตาเซวียนเพ่ย พลันรู้สกึว่าน้อง
ชายคนนี้ชา่งเหมือนเจ่ียงหรว่นยิ่งนัก สตรผีู้ น้ันก็เป็นเชน่นี้ นางมักยิ้มแย้มเจรจา
อ่อนหวาน ชอบชักนำคนให้เดินไปยังปากเหว แล้วก็ผลักลงไปอย่างไม่รบีไม่ช ้า ท่ีน่า
ขันคือเหยื่อของนางทุกคนก่อนตายยังคิดว่าตนเองกำลังจะชนะอยู่เลย

“พ่ีแปดคงจะมีธุระ ข้าไม่รบกวนดีกว่า อ้อแต่ว่า...” เซวียนเพ่ยหัวเราะอีกคร้ัง
“เจอกันคร้ังหน้าอย่าลืมประสานมือคารวะฮ่องเต้ของท่านด้วย มันเป็นมารยาทอย่าง
หนึ่งท่ี ‘ข ุนนาง’ ต้องกระทำต่อ ‘เจ้าเหนือหัว’ อย่าให้ข้าต้องเตือนอีก” กล่าวจบเซวี
ยนเพ่ยก็หมุนกายเดินจากไป

เซวียนหลียังคงยืนอยู่กับท่ีพยายามสงบอารมณ์พลุ่งพล่านของตนเอง



หากว่าทำได้ เขาอยากจะสับเซวียนเพ่ยให้แหลกเป็นหม่ืนๆ ช ิ้น
ความรู้สกึอัปยศนี้ เพียงพอจะทำให้เขาคลุ้มคลั่งได้ แต่เซวียนหลีก็คุมสติได้ดีนัก
เรือ่งราววันนี้ มันน่าประหลาดเสยีจรงิ ทำไมหลิวหม่ินจึงมีราชโองการได้?
ราชโองการเม่ือครูน่ี้ เขามองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นของจรงิไม่ผิดแน่ แล้ว

ราชโองการท่ีอยู่กับฉีม่านเล่า?
เขาจะต้องไปถามฉีม่านให้รู้เรือ่ง!
กลางดึกคืนน้ัน... ณ เขาเจียหนานท่ีโอบล้อมด้วยน้ำแข็ง ท่านปรมาจารย์ปาฉี

กำลังนั่งอยู่บนยอดเขา ชายชราเงยหน้าขึ้นจ้องมองหมู่ดาวเจิดจรัส สายตาเขาหยุดอยู่
ท่ีดาวดวงหนึ่งก่อนจะหลับตาลง “ฮ่องเต้พระองค์ใหม่ปรากฏแล้ว ดวงชะตาใต้หล้า
เปลี่ยน--ทุกอย่างลุล่วง”

ต่งอิ๋งเอ๋อท่ีอยู่ในวังก็ได้รับข่าวนี้ เชน่กัน
นางลุกขึ้นยืนช้าๆ สหีน้าแสดงออกชัดเจนว่าไม่อยากจะเช ือ่ แม้กระท่ังเสยีงก็ยัง

สัน่สะท้าน “เป็น…ไปไม่ได้ มีราชโองการแต่งต้ังองค์ชายสบิสามเป็นฮ่องเต้ได้อย่างไร?”
“พระสนมโปรดระวังคำพูดเพคะ” นางกำนัลรบีคุกเข ่าลง “ยามนี้ผู้คนท่ัวราช

สำนักต่างรับรู้เรือ่งนี้แล้ว พระสนม...”
ต่งอิ๋งเอ๋อท้ิงตัวลงบนเก้าอี้ลายบุปผา รา่งของนางราวกับถูกสบูเรีย่วแรงออกจน

หมดตัวภายในพรบิตา นี่มันเรือ่งบ้าใดกัน เหตุใดจู่ๆ ถึงมีราชโองการโผล่ออกมาอีก
ฉบับได้เล่า?

เหตุผลท่ีฮ่องเต้ตัดสนิใจยกบัลลังก์มังกรให้องค์ชายสบิสามนี้ ต่งอิ๋งเอ๋อเองก็สดุ
จะคาดเดา แม้ว่าชว่งเวลาสดุท้ายในชวีิตของฝ่าบาทนางจะปรนนิบัติพระองค์อยู่นาน
นับเป็นผู้ ท่ีได้รับความไว้เนื้อเช ือ่ใจจากฮ่องเต้มากท่ีสดุ แต่บุรษุผู้ น้ันกลับไม่เคย
ยินยอมให้นางสัมผัสได้ถึงความคิดในเบ้ืองลึกของเขาเลย นางเคยเลียบเคียงถามด้วย
หวังว่าจะได้เบาะแสใดบ้าง ทว่าฮ่องเต้น้ันลอบจัดยิ่งกว่าใคร ถึงข้ันแทบจะเปิดโปงนาง
ได้ ต่อมานางจึงไม่กล้าเส ีย่งอีก

แต่… ฮ่องเต้เองไม่เคยแสดงออกเลยว่าเลือกจะบุตรชายคนใด



ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับหลิวหม่ินเป็นสว่นตัว
แล้วราชโองการผีหลอกนั่นโผล่มาจากท่ีใดกันแน่?
การท่ีข ุนนางราชสำนักมากมายรว่มรับรู้ถึงการมีอยู่ของราชโองการเชน่นี้ อนาคต

ต่อไปขององค์ชายแปดจะเป็นอย่างไร ต่งอิ๋งเอ๋อย่อมรู้ช ัด
ต่งอิ๋งเอ๋อพยายามด้ินรนแสวงหาอำนาจจึงยอมเข้ารว่มกลุ่มกับองค์ชายแปด

เพราะรู้ดีว่าเม่ือฮ่องเต้ส ิ้นวาสนา นางท่ีเป็นเพียงสนมก็ย่อมต้องดับแสงตามไปด้วย
หากเซวียนหลีทำการใหญ่สำเรจ็ สกุลต่งของนางก็จะสขุสบาย นางเองก็จะคงอำนาจใน
มือไว้ได้ มิใชเ่ป็นเพียงอดีตพระสนมของฮ่องเต้ผู้วายชนม์

ทว่าบัดนี้ เซวียนเพ่ยกลับขี่หลังมังกรโฉบเอาบัลลังก์ไปครอง กลายเป็นว่าท่ี
ฮ่องเต้องค์ต่อไปโดยชอบธรรม เซวียนหลีอาจจะนำทหารก่อกบฏได้ก็จรงิ แต่เขาคงไม่
ไยดีนางอีกแล้ว

นางเป็นเบ้ียไร้ค่าแล้ว
ทุกอย่างท่ีนางลงแรงทำก่อนหน้านี้ ท้ังลอบปลงพระชนม์ฮ่องเต้ ป้ายสเีจ้าจ่ิน

โยงสองพ่ีน้องตระกูลเจ่ียงเข้ากับเซวียนเพ่ย ทำให้ท้ังหมดถูกจองจำและกัก
บรเิวณ...ฮ่องเต้องค์ใหม่อย่างเซวียนเพ่ยจะปล่อยให้นางรอดไปได้หรอื คิดมาถึงตรงนี้
ต่งอิ๋งเอ๋อก็รู้สกึเย็นวาบไปท่ัวสรรพางค์กาย

ทุกอย่างท่ีทำมาล้วนสญูเปล่า หรอืว่านี่ก็คือโชคชะตาอาภัพของตน นางส ู้อุตสา่ห์
เดิมพันด้วยทุกส ิง่ทุกอย่างท่ีมี ท้ิงสหายทุกคน ยอมลงมือฆ่าคน ละท้ิงคุณธรรม
สดุท้ายก็ไม่ได้ส ิง่ใดติดมือ แม้แต่อำนาจในมือยังแผ่วจางดุจหมอกควันยามเช้า พร้อม
จะสลายไปได้ทุกเม่ือ

สกุลต่งของนางทุ่มสดุตัวเลือกอยู่ข้างเซวียนหลีตามนางด้วย
ต่อไปจะเป็นอย่างไรเล่า?
ทันใดน้ันต่งอิ๋งเอ๋อก็หมดเรีย่วแรงฝืนนั่งต่อไปไม่ไหว รา่งของนางโอนเอนแทบ

จะล้มลงไปกองกับพ้ืน นางกำนัลท่ีอยู่ข้างๆ ต่างพากันตกใจยกใหญ่ รบีเข้ามาประคอง
พลางร้องเรยีกเสยีงสัน่ “พระสนมเพคะ เป็นอย่างไรเพคะ... ชว่ยด้วย รบีไปตามหมอ



หลวงมาเด๋ียวนี้ เลย!”
เรือ่งท่ีคนสกุลเจ้าถูกจับและถูกปล่อย จะว่าไปแล้วก็ดุจด่ังละครฉากหนึง่
ความเปลี่ยนแปรพลิกผันในวังหลวงน้ันไม่มีผู้ใดคาดเดาล่วงหน้าได้ ยิ่งคิดไม่ถึง

ว่าจะเกิดเรือ่งข ึ้นกับต่งอิ๋งเอ๋อด้วย...เพราะอยู่ๆ ก็มีคนค้นเจอยาพิษของหนานเจียงใน
ตำหนักของนาง พิษน้ันคล้ายกับพิษท่ีครา่ชวีิตฮ่องเต้ยิ่งนัก พิษของยาจะหลอกล่อให้
ผู้ใช ้เกิดอาการเสพติด ยิ่งใช ้มากก็ยิ่งเสพติดมาก พละกำลังในรา่งกายจะค่อยๆ ถูกสบู
จนไม่เหลือ

ต่งอิ๋งเอ๋อใช้วิธีนี้ในชว่งหลังท่ีฮ่องเต้ช ืน่ชอบอาหารฝีมือนาง เพราะถูกนางวางยา
ฝ่าบาทจึงได้ล้มป่วย

ยาพิษชนิดนี้ไม่ใชจ่ะใช้วางยาให้คนอื่นเพียงอย่างเดียว หากวางไว้ใกล้ตัวนาน
เกินไป คนท่ีเก็บยาพิษก็จะได้รับพิษไปด้วยโดยไม่รู้ตัว

ต่งอิ๋งเอ๋อวางยาฮ่องเต้มานานแรมปี พิษยาจึงแทรกซมึสะสมเข้าไปในลมหายใจ
ของนางด้วย ท่ีเม่ือวานนางเป็นลมในตำหนักโดยไร้สาเหตุน้ัน หลังจากมีคนไปตาม
หมอหลวงมาตรวจดู ก็พบความจรงิท่ีชวนตะลึงว่าอาการของนางคล้ายอาการป่วยของ
ฮ่องเต้ยิ่งนัก เม่ือเชญิเซ ีย่ชงิมาวินิจฉัยจึงได้พบความลับท่ีซอ่นอยู่

ท่ีแท้แล้วต่งอิ๋งเอ๋อผู้ใสซ ือ่ ดูเป็นผู้บรสิทุธิ์ ท่ีสดุกลับเป็นต้นตอแห่งความดำมืด
ท้ังมวล การช ี้ตัวเจ้าจ่ินจึงกลายเป็นการสาดโคลนของสตรขี ี้รษิยาเท่าน้ันเอง คร้ันความ
จรงิกระจ่างไม่ทันได้เข้าคุกหลวงต่งอิ๋งเอ๋อก็ชงิกินยาพิษฆ่าตัวตายไปก่อนแล้ว

หากบอกว่านางฆ่าตัวตายก็ฟังดูง่ายดายจนเกินไป จากท่ีหวู่โจ้ในวังหลวงเล่า
สภาพศพของต่งอิ๋งเอ๋อไม่เหมือนคนท่ีฆ่าตัวตาย ใครกันจะเลือกจบชวีิตตนเองด้วยการ
ใช้ยาพิษท่ีทรมานท่ีสดุ

ต่งอิ๋งเอ๋อตายจากพิษยาทำลายประสาทของหนานเจียง!
เซ ีย่ชงิตรวจดูแล้วก็ถึงกับขนลุกเกรยีว คนท่ีกินยาพิษชนิดนี้ก่อนตายจะเจ็บ

ปวดยิ่งยวด เพราะต้องด่ืมตัวยาพร้อมกับไข่แมลงวันสายพันธุ์ กินเนื้อของหนานเจียง
ลงท้อง เม่ือพิษกำเรบิจะด้ินทุรนทุราย ค่อยๆ ขาดใจตายเพราะถูกตัวอ่อนแมลงวันกัด



กินไส้ใน...จนท่ีสดุก็ตายท้ังเป็น
ลักษณะการตายของต่งอิ๋งเอ๋อเรยีกได้ว่าน่าเวทนาทีเดียวเพราะแทบจะมองเค้า

รา่งเดิมไม่ออก
ตอนท่ีเจ้าจ่ินได้ข ่าวนี้ นางถึงกับนิ่งเงียบไปนาน ไม่พูดจาสักคำ ข้าวปลาไม่กิน

ได้แต่ยืนเหม่อในเรอืนคนเดียว ถึงขนาดว่าเจ่ียงซ ิน่จือมาหาก็ยังไม่รู้ตัว
เจ่ียงซ ิน่จือโยกศรีษะคนรัก “ไปกินข้าวได้แล้ว”
“อิ๋งเอ๋อไม่ได้กินยาพิษฆ่าตัวตาย” ในท่ีสดุเจ้าจ่ินก็พูดออกมาอย่างหดหู่ “ต้ังแต่

เล็กแล้วอิ๋งเอ๋อเป็นคนท่ีกลัวความเจ็บเป็นท่ีสดุ และยังรักสวยรักงามมากกว่าใคร ถึง
คิดอยากตายก็คงไม่ใช้วิธีนี้แน่”

เดิมเจ้าจ่ินก็ควรจะเกลียดต่งอิ๋งเอ๋ออยู่หรอก แต่พอได้รู้จุดจบอันน่าอนาถของ
อดีตสหายแล้ว ใจนางกลับมีความรู้สกึท่ีบรรยายไม่ถูก ภาพเก่าๆ ของวันวานย้อนวน
กลับมาในหัวภาพแล้วภาพเล่า ทำให้นางรู้สกึหายใจไม่ออก... อย่างไรเสยีก็เคยเป็น
สหายรักกันมาก่อน

“เป็นฝีมือเซวียนหลี” เจ่ียงซ ิน่จือลูบไหล่นาง “ยามนี้ เขาเองคงโมโหแทบคลั่ง
ไม่รู้จะระบายใสผู่้ใดนอกจากเบ้ียเม็ดเล็กๆ ในมือ”

ต่งอิ๋งเอ๋อเป็นคนของเซวียนหลี เม่ือเรือ่งถูกเปิดเผยเซวียนหลีย่อมต้องฆ่าปิด
ปากอยู่แล้ว แต่ถึงข้ันใช้ยาพิษท่ีแสนจะทรมานกับนางนับว่าไม่ใชว่ิถีทางของคนอย่างเซ
วียนหลีแม้แต่น้อย แสดงให้เห็นว่า ยามนี้ เซวียนหลีกำลังโกรธจัดจนแทบจะสญูเสยี
ความเป็นคนไปแล้ว ไฟโทสะอันโชติชว่งของเขาไร้ท่ีทางให้ระบาย พอเกิดเรือ่งกับ
ต่งอิ๋งเอ๋อขึ้นนางจึงกลายเป็นท่ีระบายโทสะไปโดยปรยิาย

“เขามันไม่ใชค่น” เจ้าจ่ินกล่าวอย่างโมโห “เป็นสัตว์ร้าย หน้าเนื้อใจเสอื”
“ชนะเป็นฮ่องเต้แพ้เป็นกบฏ หลักการนี้ มีมาแต่โบราณกาล” เจ่ียงซ ิน่จือกล่าว

“คนท่ีตัดสนิใจขึ้นข ี่หลังเสอืแต่แรกก็ต้องมีความกล้าพอจะยอมรับหากต้องโดนเสอืกัด”
เขามองเจ้าจ่ินแล้วเอ่ยปลอบใจ “เจ้าไม่ต้องเสยีใจอาลัยกับเรือ่งนี้มากนักหรอก ในเม่ือ
นางไม่ซ ือ่สัตย์ต่อเจ้า เจ้าเองก็ไม่ใชพ่ระโพธิสัตว์ ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเวรตาม







เจ่ียงหรว่นมองรอยกรดีบนหัวเตียง ทุกวันท่ีผ่านพ้นนางจะกรดีเพ่ิมขึ้นหนึ่งรอย
ยามนี้รอยกรดีมากขึ้น แต่นางกลับไม่สามารถล่วงรู้สถานการณ์ด้านนอกได้เลย ไม่รู้ว่า
ตอนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้ว

เซวียนหลีลงมือหรอืยัง?
ราชโองการฉบับน้ันเล่า ถูกเปิดเผยแล้วหรอืไม่?
หากเปิดเผยเป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว เหตุใดเซวียนหลียังไม่มาหาเรือ่งกับนางอีก

เซยีวเสาก็อีกคนเหตุใดถึงยังไม่มา เจ่ียงหรว่นนึกสงสัยอยู่ในใจ หากเรือ่งราวเกิดขึ้น
ในยามท่ีตนเองตัวคนเดียว นางจะไม่วิตกกังวลและครุน่คิดมากถึงเพียงนี้ เลย...แต่ยาม
นี้ตนมีอีกชวีิตท่ีต้องดูแล นางไม่ต้องการให้ลูกอยู่ในสถานการณ์อันตราย

บ้านหลังหนึง่ท่ีชานเมือง
สาวงามในชดุสแีดงกำลังเอนกายพิงเบาะนุ่ม ในมือกุมกระด่ิงสทีองแดงอันน้อย

เอาไว้ นั่งหลับตาพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์ท่ามกลางควันธูปหอม
ทันใดน้ันบุรษุในชดุคลุมสเีทาก็รบีร้อนเปิดประตูเข้ามาโดยไม่ขออนุญาต
สาวงามท่ีกำลังปล่อยอารมณ์อยู่ถึงกับตกใจ จึงตวาดใสเ่สยีงดังด้วยความ

เกรี้ยวกราด “บังอาจนัก!”
“หยวนชวนผิดไปแล้ว ธิดาเทพโปรดอภัย” บุรษุชดุเทายอมรับผิดอย่าง

นอบน้อม แล้วก็รบีเอ่ยถึงเรือ่งท่ีทำให้ต้องเรง่ร้อนเข้ามา “ธิดาเทพ...ราชโองการท่ีชงิมา
จากเจ่ียงหรว่น ตอนนี้อยู่ท่ีท่านใชห่รอืไม่”

หลังจากราชสำนักต้าจ่ินเกิดเรือ่งราวใหญ่หลวงอย่างไม่คาดคิด องค์หญิงฉีม่าน
ต้องการให้เขานำราชโองการอีกฉบับสง่คืนให้เซวียนหลีโดยด่วน ด้วยหวังว่า
ราชโองการท่ีชงิมาจากเจ่ียงหรว่นน้ันอาจชว่ยพลิกสถานการณ์ได้บ้าง ทว่าไม่ว่าเขากับ
องค์หญิงฉีม่านจะชว่ยกันหาอย่างไรก็ไม่พบ...หยวนชวนนึกถึงธิดาเทพขึ้นมาทันที เขา
ม่ันใจว่านางต้องแอบเอาราชโองการมาแน่ จึงรบีมาหานางเพ่ือขอราชโองการคืนก่อนท่ี
องค์หญิงฉีม่านจะรู้เรือ่งแล้วพาลโกรธเกรี้ยวหลานสาวคนนี้

“ใช”่ ตันเจินตอบรับด้วยน้ำเสยีงสนุกสนาน



หยวนชวนพลันถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอก “ธิดาเทพได้โปรดมอบคืนให้
ข้าเถิด...”

“ข้าเผาไปแล้ว”
หยวนชวนตกตะลึงจนแทบลืมหายใจ...ไม่จรงิ!!
เผา!
บัดนี้รอยยิ้มหล่อเหลาของหยวนชวนไม่มีอีกต่อไปแล้ว “ธิดาเทพ ได้โปรดอย่า

ล้อข้าเล่น”
“หยวนชวน ข้าเคยล้อเล่นกับเจ้าหรอื?” ตันเจินขมวดค้ิวมองบุรษุตรงหน้าอย่าง

เอือมระอา
หยวนชวนครุน่คิดทบทวนไปมา สดุท้ายก็คิดได้ว่าไม่จำเป็นต้องบอกตันเจินว่า

นางทำผิดพลาดใหญ่หลวงเพียงใด เพราะเขาม่ันใจว่าถึงรู้อีกฝ่ายก็ไม่แยแสแน่นอน
เรือ่งสำคัญท่ีสดุตอนนี้ก็คือจะบอกเซวียนหลีอย่างไรดีว่าราชโองการท่ีชงิมาถูกตันเจิน
เผาไปแล้ว...ซ้ำร้ายยังเผาไปโดยท่ีไม่มีผู้ใดได้รู้เนื้อความด้านในอีกด้วย หากเซวียนหลีรู้
ว่าตันเจินเป็นผู้ทำลายราชโองการต้องเกิดเรือ่งแน่!

เขาต้องรบีกลับไปหาองค์หญิงฉีม่านเพ่ือบอกเรือ่งนี้แก่นาง อย่างน้อยธิดาเทพ
กับองค์หญิงฉีม่านก็เป็นอาหลานกัน ย่อมไม่มีเหตุผลท่ีองค์หญิงจะเลือกชว่ยคนนอก

หยวนชวนคิดดังน้ันจึงตอบว่า “มีปัญหาเล็กน้อย ขอธิดาเทพโปรดวางใจ
หยวนชวนจะแก้ไขปัญหานี้ เอง ระยะนี้ธิดาเทพโปรดระวังความปลอดภัยของตนเอง
ด้วย”

ตันเจินสง่เสยีงฮึออกมาเบาๆ หยวนชวนรบีขอตัวลาจากไปทันที
โชคร้าย... ยังไม่ทันท่ีหยวนชวนจะมาพบฉม่ีาน เซวียนหลีก็ตัดหน้าเสยีก่อน
ฉีม่านพิจารณาชายหนุ่มเบ้ืองหน้า...เซวียนหลี--องค์ชายแปดแห่งราชสำนัก

ต้าจ่ินผู้นี้ เป็นเจ้าของนามอันเกรกิก้องเกรยีงไกรมาช้านาน ท้ังความสามารถและ
สติปัญญาล้วนหาผู้ใดเปรยีบได้ยาก แต่ใครเลยจะคิดว่าฮ่องเต้กลับไม่ยอมมอบ
แผ่นดินต้าจ่ินให้เขาปกครอง



ผู้คนต่างพากันตกตะลึงไปท่ัวหล้า
และท่ียิ่งเกินความคาดหมายของผู้คนก็คือ ราชโองการระบุช ือ่องค์ชายสบิสาม-

-เซวียนเพ่ยให้เป็นผู้สบืทอดบัลลังก์มังกร...อดีตองค์ชายนอกสายตาคือฮ่องเต้องค์
ใหม่!

เรือ่งปาห่ีนี้สามารถหลอกทุกคนในใต้หล้าได้แต่หลอกคนอย่างฉีม่านไม่ได้ นางรู้
ว่าใจของฮ่องเต้องค์ก่อนคิดเรือ่งใดอยู่ ปฐพีนี้ เป็นของคนแซเ่ซวียนน้ันมิผิด แต่เดิมผู้
ท่ีควรปกครองแผ่นดินต้าจ่ินก็คือองค์รัชทายาทหงซผีู้ เป็นพ่ี ดังน้ันคนผู้ เดียวท่ีฮ่องเต้
ต้ังใจมอบบัลลังก์มังกรให้ก็คือลูกชายขององค์รัชทายาทหงซ ี

คนแคว้นต้าจ่ินถูกทำให้เข้าใจมาตลอดว่าลูกชายของรัชทายาทหงซเีสยีชวีิต
พร้อมผู้ เป็นพ่อในสนามรบ แต่ฉีม่านรู้ดีว่าเด็กน้อยมิได้เสยีชวีิต... นางเกลียดท้ัง
รัชทายาทหงซแีละเซ ีย่งเส ีย่วหยวน...ยิ่งเกลียดท่ีสดุก็คือลูกชายของสองคนนั่น!

รัชทายาทเป็นบุรษุผู้ฉลาดเฉลียว เขาจะต้องปกป้องชวีิตลูกของตนไว้เป็นอย่าง
ดี ฉีม่านส ู้อุตสา่ห์ปิดบังช ือ่แซแ่ฝงตัวอยู่ในแคว้นต้าจ่ินเพ่ือสบืเสาะเรือ่งนี้มาหลายสบิปี
นางถึงกับเปลี่ยนแปลงรปูโฉม ยอมลดตัวไปเป็นเมียบ่าวท่ีไม่เป็นท่ีโปรดปรานของเจ่ียง
เฉวียน ซอ่นเร้นตัวอยู่ในจวนเจ่ียงเพ่ือไม่ให้ตนเองถูกจับได้

ในท่ีสดุนางก็สบืหาเซยีวเสาจนพบ
แต่คิดไม่ถึงว่าเซยีวเสาจะเป็นถึงหัวหน้าองครักษ์จ่ินอีเว่ย มีอำนาจเหนือกองทัพ

นับแสนเพียงผู้ เดียว ฉีม่านเคียดแค้นจนแทบกระอัก แน่นอนในเม่ือเซยีวเสายังมีชวีิต
อยู่ ผู้ ท่ีฮ่องเต้หวังจะแต่งต้ังให้ครองบัลลังก์คนต่อไปก็คือเซยีวเสามิผิดแน่ แต่ไม่รู้
เพราะเหตุใดสดุท้ายจึงกลายเป็นเซวียนเพ่ยไปได้

ฉีม่านไม่คิดจะบอกชาติกำเนิดท่ีแท้จรงิของเซยีวเสาให้เซวียนหลีได้รู้ วันนี้ เขา
เป็นฝ่ายมาหานางถึงท่ีคงหวังจะมาโยนความผิดพลาดท้ังหมดให้กับฝั่งของนาง “หาก
องค์ชายคิดจะโทษว่าเป็นความผิดพลาดของพวกเรา ข้าเกรงว่านั่นจะไม่ใชเ่รือ่งท่ี
ถูกต้อง เพราะราชโองการท่ีหลิวหม่ินนำไปประกาศไม่ใชร่าชโองการฉบับท่ีเราชงิมาจาก
จ่ินอิงอ๋องเฟย”



“ถ้าเชน่น้ันจงเอาราชโองการฉบับท่ีอยู่กับพวกเจ้ามาให้ข้า!” เซวียนหลีออกคำ
สัง่ด้วยความแค้นแน่นอก ราชโองการฉบับของหลิวหม่ินทำให้เขากลายเป็นตัวตลกใน
ราชสำนัก เหล่าข ุนนางหลายคนเริม่ตวัดหางเข้าข้างเซวียนเพ่ยมากขึ้นเรือ่ยๆ หาก
ปล่อยให้เนิ่นนานไปกำลังคนฝ่ายเขาก็จะยิ่งลดน้อยถอยลง

ฉีม่านบิดมุมปากขึ้นกล่าวยิ้มๆ “เห็นทีเรือ่งนี้พวกเราคงจะหลงกลจ่ินอิงอ๋องเฟย
เสยีแล้ว”

ในเม่ือเซวียนเพ่ยมีราชโองการอีกฉบับอยู่ในมือ ฉะน้ันแล้วราชโองการฉบับท่ี
อยู่กับเจ่ียงหรว่นก็ย่อมเป็นเพียง ‘ส ิง่ล่อเพ่ือเบ่ียงเบนความสนใจ’ ทำให้เซวียนหลี
รู้สกึเบาใจต่อเซวียนเพ่ยท่ีอยู่ในวัง จากน้ันอีกฝ่ายก็โจมตีเข้าใสเ่ซวียนหลีในตอนท่ี
เขาลดเกราะป้องกันตัวลง

นี่คือแผนของเจ่ียงหรว่น นางวางแผนไว้ต้ังแต่แรกแล้ว ใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อ
เพ่ือจะดึงดูดความสนใจท้ังหมดของเซวียนหลีมาท่ีนาง

สหีน้าของเซวียนหลีขาวซดีชัดเจน ไม่นาน...เขาก็ผลุนผลันจากไป
เจี่ยงหรว่นนัง่อ่านหนังสอือย่างสบายใจดังเชน่ทุกวัน
ต้ังแต่ชว่งอกของนางลงไปถูกโต๊ะกลมตัวใหญ่ปิดบังสายตาไว้ คนท่ีเข้ามาจึงไม่

สามารถมองเห็นท้องท่ีขยายโตขึ้น ทว่าแม้จะเป็นเชน่น้ัน แต่ดวงหน้าของเจ่ียงหรว่นก็
อิ่มเอิบสมบูรณ์ ผิวพรรณเปล่งปลั่งจนยากจะปกปิด

วันนี้นางเพ่ิงจะพลิกอ่านหนังสอืได้เพียงสองหน้า ประตูเรอืนก็ถูกผลักเปิดอย่าง
แรง

เจ่ียงหรว่นเงยหน้าขึ้นเห็นบ่าวใบ้ทำสหีน้าตกตะลึงแข็งค้าง จากน้ันรา่งสงูสง่า
ของบุรษุผู้หนึ่งก็ก้าวเข้ามา

เซวียนหลี!
ความรู้สกึแรกของเจ่ียงหรว่นคือประหลาดใจ จากน้ันก็เริม่เปลี่ยนเป็นความ

เข้าใจ
ดูท่าเรือ่งท่ีเตรยีมไว้จะลุล่วงท้ังหมดแล้ว



เซวียนหลีคงมาเพ่ือระบายแค้นกับนางสนิะ เจ่ียงหรว่นบิดมุมปากขึ้นโดยไม่รู้ตัว
ดวงตาน้ันฉายแววท้าทายอย่างหาญกล้า

พอเซวียนหลีเห็นแววตาเชน่นี้ในใจก็เต้นรัวแรงพลุ่งพล่านด้วยเพลิงโทสะ...เขา
ก้าวเข้าหาเจ่ียงหรว่นทีละก้าว ดูคล้ายกับสัตว์ป่าดุร้ายท่ีกำลังจะตะครบุเหยื่อของตน
เขาเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าโต๊ะท่ีเจ่ียงหรว่นกำลังนั่งอ่านหนังสอือยู่ สองมือวางบนโต๊ะ
มองปราดไปตลอดท้ังรา่งของนางแล้วก็สง่เสยีงหัวเราะเย็นชาออกมา “จ่ินอิงอ๋องเฟย
ในยามนี้ ดูชา่งมีความสขุเหลือเกิน ท้ังๆ ท่ีถูกกักบรเิวณโดยแท้กลับสดใสเปล่งปลั่งจน
น่าอิจฉา”

“คนเรา... หากรู้จักพอใจในส ิง่ท่ีเป็นอยู่ใจก็จะสงบ” เจ่ียงหรว่นตอบยิ้มๆ
เซวียนหลีจ้องนางเขม็ง สตรท่ีีเขาเคยพบเจอมาชัว่ชวีิตท่ีเจ้าเล่ห์และร้ายกาจ

ท่ีสดุเห็นจะเป็นเจ่ียงหรว่นผู้นี้นี่เอง เซวียนหลีสบตาเจ่ียงหรว่นตรงๆ ถามต่อด้วย
น้ำเสยีงเย็นชา “ราชโองการปลอมท่ีเจ้าถืออยู่ในมือ เจ้าจงใจใช้ล่อข้าสนิะ”

เจ่ียงหรว่นยิ้มน้อยๆ รอยยิ้มของนางเปลี่ยนสองตาให้โค้งขึ้นเป็นวงราวกับ
จันทร์เส ี้ยว ดูงดงามจับตา

รอยยิ้มคล้ายด่ังจะเยาะเย้ยน้ันทำให้เซวียนหลีรู้สกึอับอายจนทนไม่ไหว ถึงข้ัน
ลืมตัวยื่นสองมือออกไปบีบลำคอบอบบางตรงหน้าอย่างแรง...ทว่าแม้จะถูกบีบคอเชน่นี้
รอยยิ้มเย้ยหยันก็ยังคงอยู่

เซวียนหลียิ่งออกแรงมากขึ้น ลำคอขาวผ่องเหมือนจะหักคามือเขา เซวียนหลี
ไล่สายตาไปตามโครงหน้างดงามตรงหน้า แปลกมาก...ชวีิตนี้ เขาพบเจอสตรมีานับไม่
ถ้วน แต่ทุกคร้ังท่ีเจอกับเจ่ียงหรว่น ในใจก็จะบังเกิดความรู้สกึแปลกๆ ทุกคร้ัง

ความรู้สกึน้ันคือการครอบครอง...เป็นเจ้าของ
คนท่ีพบเจอความงามมานับไม่ถ้วนอย่างเขาเหตุใดจึงรู้สกึเชน่นี้ กับศัตรคูู่อาฆาต

ได้? หากจะบอกว่าเจ่ียงหรว่นงามล้ำ... ตันเจิน--ธิดาเทพแห่งหนานเจียงนับว่าเป็นสาว
งามท่ีสะท้านสะเทือนใจคนเสยียิ่งกว่า แล้วเหตุใดเขาจึงไม่นึกหลงใหลตันเจินเล่า?

ในสายตาเซวียนหลี...ตันเจินเป็นเพียงหญิงน่ารำคาญนิสัยโง่เง่า แค่มีใบหน้าดูดี



กว่าผู้อื่นเล็กน้อยเท่าน้ัน ผิดกับเจ่ียงหรว่นท่ีเป็นโฉมงามท่ีแสนจะเจ้าเล่ห์ ใจเด็ด
เห้ียมโหด หากได้นางมายืนข้างกายใต้หล้านี้ ยังจะมีส ิง่ใดท่ีเขาคว้ามาไม่ได้อีกเล่า

แต่เจ่ียงหรว่นกลับไม่เลือกเขา มือคู่น้ันเผลอกุมคอเจ่ียงหรว่นแน่นขึ้นอีก หญิง
สาวถูกเขาบีบคอจนแทบหายใจไม่ออก นางค่อยๆ หลับตาลง เซวียนหลีเห็นดังน้ันก็
ตกใจรบีปล่อยมือออกโดยพลัน การเก็บเจ่ียงหรว่นไว้นับว่ายังมีประโยชน์อยู่มาก เขา
จะปล่อยให้นางตายตอนนี้ไม่ได้เด็ดขาด

พออีกฝ่ายปล่อยมือออก เจ่ียงหรว่นก็รบีสดูลมหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่
“องค์ชายคงจะเข้าใจผิดไปกระมัง” เจ่ียงหรว่นหายใจหอบอยู่เป็นนานก่อนจะ

เอ่ย “ราชโองการฉบับท่ีอยู่ในมือข้าน้ันเป็นของจรงิ”
“เจ้า...!!”
เจ่ียงหรว่นยิ้มน้อยๆ แม้ใบหน้าจะซดีขาวอยู่บ้าง แต่ก็ยังกล่าวออกไปอย่างชัด

ถ้อยชัดคำ “องค์ชายแปด ข้าไม่รู้ว่าท่านกล่าวถึงเรือ่งใด ราชโองการในมือข้าเป็นฉบับ
จรงิต้ังแต่แรกแล้ว เม่ือข้าลักลอบนำราชโองการออกจากวังก็มิได้คิดจะใช้มันเป็นเหยื่อ
ล่อใคร ท่านเองต่างหากท่ีคิดไปไกล” เจ่ียงหรว่นมองท่าทางต่ืนตะลึงของเซวียนหลี
ด้วยความสขุสมใจ “องค์ชายแปดรู้หรอืไม่ว่าเพราะเหตุใดข้าถึงต้องนำราชโองการฉบับ
น้ันออกมา ก็เพราะช ือ่ในราชโองการฉบับน้ันไม่ใชช่ ือ่ของเซวียนเพ่ยอย่างไรเล่า”

“มีราชโองการของจรงิสองฉบับ?” เซวียนหลีกล่าวเสยีงเย็น “เป็นไปไม่ได้...เจ้า
โกหกข้า”

“ข้าไม่จำเป็นต้องโกหก...ฮ่องเต้เป็นเสด็จพ่อของท่าน บิดาตนเป็นคนเชน่ไร
ท่านจะไม่รู้เชยีวหรอื”

แม้ในใจของเซวียนหลีจะรู้ว่าเจ่ียงหรว่นน้ันถนัดพูดจาหลอกล่อให้ผู้ ฟังเข้าใจ
ผิด แต่พ้ืนนิสัยฮ่องเต้น้ันเป็นคนขี้ระแวงมาก ไม่ว่าจะทำการใดก็มักเผื่อทางเลือกไว้
อีกทางเสมอ การท่ีพระองค์จะเข ียนราชโองการสองฉบับ...ไม่ใชเ่รือ่งท่ีเป็นไปไม่ได้

เซวียนหลีจ้องเจ่ียงหรว่นอย่างกดดัน พยายามบีบเค้นหาความจรงิ “ราชโองการ
อีกฉบับในมือเจ้า... เป็นช ือ่ผู้ใด?”



เจ่ียงหรว่นหัวเราะเสยีงพลิ้วหวานคล้ายด่ังว่ารอคอยคำถามนี้อยู่แล้ว “ก็ท่าน
อย่างไรเล่า... องค์ชายแปด”

ก็ท่านอย่างไรเล่า
ก็ท่านอย่างไรเล่า
ก็ท่านอย่างไรเล่า... องค์ชายแปด!
ถ้อยคำแผ่วเบาของเจ่ียงหรว่นกระแทกลึกลงในใจเซวียนหลีดุจหัวค้อนอัน

หนักหน่วง
ในเม่ือมีองค์ชายเหลืออยู่เพียงสองคน…อีกฉบับย่อมต้องเป็นช ือ่เขา!
หากเป็นเขา…ก็เท่ากับหลายวันมานี้ เขาออกอุบายท้ังหมดเพ่ือขัดขวางหนทางส ู่

ราชบัลลังก์ของตนเอง เป็นเขาท่ีเปิดโอกาสให้เซวียนเพ่ยได้ชงิลงมือก่อน!
“ข้าเองก็มิได้มีเจตนาจะขัดขวางท่านหรอกนะเซวียนหลี แต่จะทำอย่างไรได้...”

เจ่ียงหรว่นอ่านใจเขาออก จึงแสร้งเอ่ยคล้ายปลอบใจ “เดิมทีข้าเห็นว่าราชโองการฉบับ
นี้ เป็นช ือ่ท่าน ก็คิดเพียงว่าจะต้องเอาไปซอ่นให้พ้นหูพ้นตาท่านเท่าน้ัน แต่ไม่คิดว่า
ระหว่างทางกลับจวนจะถูกลักพาตัวเสยีได้ แล้วก็เหมือนเรือ่งตลกท่ีคนบงการก็คือ
ท่าน...ในเม่ือท่านอยากซอ่นเส้นทางก้าวส ูร่าชบัลลังก์ของตัวเอง ข้าท่ีอยู่ฝ่ายตรงข้าม
กับท่านก็คงได้แต่กล่าวว่า ‘ขอบใจท่านมาก’”

เซวียนหลีฟังสตรตีรงหน้าหัวเราะเสยีงใสชอบใจก็กัดฟันกรอดแล้วก่นด่าฉีม่าน
ในใจอย่างดุเดือด ฉีม่านบอกเพียงว่าราชโองการเป็นของแท้ทุกประการเขาจึงไม่ใสใ่จ
มิคาดว่าจะเกิดเรือ่งพลิกผันเชน่นี้ ในท่ีสดุเซวียนหลีก็เอ่ยเสยีงเห้ียมเกรยีม “เจ้าดีใจ
ไปเถิด... ตอนนี้ราชโองการก็ยังอยู่ในมือข้า ขอเพียงเปิดเผยออกมาเซวียนเพ่ยก็ไม่มี
ทางได้สมหวัง ปฐพีนี้ เป็นของข้า เป็นของข้ามาต้ังแต่ต้น มันต้องเป็นของข้า!”

“เกรงว่าองค์ชายคงจะต้องผิดหวังซ้ำสอง” เจ่ียงหรว่นมองเขาด้วยแววตาเวทนา
“บัดนี้ไม่มีราชโองการฉบับน้ันแล้ว”

เซวียนหลีใจกระตุกรนุแรง “เจ้าหมายความว่าอย่างไร?”
“องค์หญิงหนานเจียงมิได้บอกท่านหรอื ว่าราชโองการฉบับน้ันได้ถูกธิดาเทพแห่ง



หนานเจียง ‘เผา-ไป-แล้ว’” นางแสร้งทำเป็นทอดถอนใจ “ธิดาเทพอ่านอักษรของชาว
ต้าจ่ินไม่ออก ท้ังยังเป็นคนจำพวกโง่แล้วอวดฉลาด นึกอยากจะประจบเอาความดีความ
ชอบจากท่าน นางจึงจัดการเผามันแทนท่านเสยีเลย เฮ้อ…คิดแล้วก็น่าเสยีดายนัก” เจ่ี
ยงหรว่นสา่ยหน้าน้อยๆ “ท่ีนางเผาไปเป็นความหวังท้ังชวิีตของท่านเชยีวนะ เซวียน
หลี”

ท่ีนางเผาไปเป็นความหวังท้ังชวีิตของท่านเชยีวนะ เซวียนหลี

ความหวังท้ังชวีิต!
คำพูดของเจ่ียงหรว่นดังก้องซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในสมองเซวียนหลี

ทันใดน้ันเขาก็รู้สกึจุกแน่นหน้าอก ท้ังท่ีเป็นฤดูวสันต์แสนอบอุ่นแต่เซวียนหลีก
ลับรู้สกึหนาวยะเยือกราวกับยืนอยู่กลางลมฤดูเหมันต์ เขาม่ันใจว่าเจ่ียงหรว่นไม่โกหก
แน่ เพราะสหีน้านางท้ังยินดีและเย้ยหยันเขาเหลือเกิน

ราชโองการฉบับน้ัน...ไม่มีอีกแล้ว
เซวียนหลีไร้เรีย่วแรงจะทรงตัว เพียงแค่ก้าวเดินออกจากเรอืนนี้ ยังรู้สกึ

เหน็ดเหนื่อยเหลือแสน คร้ันก้าวพ้นออกจากห้องพลันรู้สกึแสบร้อนขึ้นกลางอก ใน
ท่ีสดุก็กระอักโลหิตสดๆ ออกมาเป้ือนทางเดินเบ้ืองหน้า ทว่าเขาก็ยังเดินต่อไปเหมือน
ไม่รู้สกึตัว

หลังจากเซวียนหลีจากไปแล้ว...เจ่ียงหรว่นจึงงอตัวลงเอามือกุมท้องไว้แน่น รู้สกึ
ปวดมวนจนเหงื่อผุดเต็มหน้า แรงบีบของเซวียนหลีมิได้มากแต่อย่างไรก็เป็นแรงมือ
ของบุรษุ ทำเอานางสัน่สะเทือนไปท้ังรา่ง ทว่าละครท่ีนางออกแรงเล่นให้เซวียนหลีดู
เม่ือครูก่็นับว่าได้ผลคุ้มค่านัก นางสามารถคาดเดาอนาคตของไส้ศกึชาวหนานเจียงได้
เลย

ธิดาเทพผู้ น้ันไม่รอดมือเซวียนหลีแน่...ผู้ ท่ีโง่เง่าท้ังยังทำงานผิดพลาดร้ายแรง
คนอย่างเซวียนหลีไม่มีทางปล่อยให้มีลมหายใจต่อ ความสัมพันธ์ระหว่างไส้ศกึชาว
หนานเจียงกับเซวียนหลีก็จะขาดสะบ้ันลง

ในอีกความหมายหนึ่งก็เท่ากับว่าเซวียนหลีลงมือตัดทอนกำลังฝ่ายตนเองด้วย



เจ่ียงหรว่นกุมท้องแน่นกว่าเดิม เหงื่อเม็ดใหญ่กลิ้งจากหน้าผากมนหยดลงพ้ืน
ลึกๆ ในใจนางรู้สกึหวาดกลัว เพราะเคยเห็นหญิงต้ังครรภ์ต้องเสยีบุตรมานับไม่ถ้วน
ทารกน้อยในครรภ์มารดาอ่อนแอยิ่งนัก ท่ีถูกเซวียนหลีทำร้ายเม่ือครูอ่ยู่นอกเหนือแผน
รับมือของนางจรงิๆ

เจ่ียงหรว่นปวดท้องมากขึ้น มือหนึ่งลูบท้องตนเองอีกมือพยายามประคองรา่งไม่
ให้เป็นลมล้มพับลงไป นางกัดฟันแน่น ลังเลว่าจะออกไปตามบ่าวใบ้ดีหรอืไม่ แต่ถ้า
ออกไปตามคนมาชว่ยเรือ่งท่ีนางท้องก็จะปกปิดต่อไปไม่ได้อีก แต่ถ้าหากไม่ขอความ
ชว่ยเหลือ... หากนางแท้งลูก... นางจะไม่ให้อภัยตนเองเลยตลอดชวีิต

ขณะน้ันเองเจ่ียงหรว่นก็เหลือบเห็นบ่าวใบ้เดินตรงเข้ามาหาท่าทางรบีร้อนผิดตา
พอเข้าเรอืนมาได้บ่าวใบ้ก็ปิดประตูทันที ในมือของนางคือตะกร้าอาหารท่ีใช้สง่สำรับ
ตามปกติ นางเปิดฝาตะกร้าออกหยิบถ้วยใบหนึ่งออกจากด้านในแล้วตรงเข้ามาประคอง
เจ่ียงหรว่น “ด่ืมเรว็”

เจ่ียงหรว่นตกใจแต่ก็ไม่มีแรงจะถามบ่าวใบ้ว่าพูดได้ต้ังแต่เม่ือใด นางเพียงมองดู
ถ้วยในมืออีกฝ่ายอย่างหวาดระแวง “นี่คือส ิง่ใด?”

“ยาบำรงุครรภ์” บ่าวใบ้ดูร้อนรนกระวนกระวาย “จ่ินอิงอ๋องเฟยรบีด่ืมเถิด ข้าไม่
รู้ว่าคนของพวกมันจะเข้ามาอีกเม่ือใด”

เจ่ียงหรว่นมองบ่าวใบ้แวบหนึ่ง อาการลนลานของบ่าวใบ้ไม่ได้เกิดจากการ
เสแสร้ง ต้ังแต่ตนถูกจับมาบ่าวผู้นี้ก็มิเคยพูดจาสักคำให้ได้ยิน เจ่ียงหรว่นยังคิดไปว่าเซ
วียนหลีหาคนใบ้มารับใช้นางเพราะไม่ต้องการให้เผยความลับอันใด

นางคิดทบทวนโดยละเอียดก็พบว่า บ่าวผู้นี้ ไม่เคยแสดงท่าทีปองร้ายตนเลย ถึง
ขนาดยื่นมือมาชว่ยเหลือโดยบังเอิญอยู่หลายคร้ัง

เจ่ียงหรว่นตัดสนิใจยอมเส ีย่ง นางไม่ใชค่นท่ีจะเช ือ่ใครง่ายๆ แต่เพ่ือลูกในท้อง
นางจะขอเช ือ่สัญชาตญาณตัวเองดูสักคร้ัง เพราะคิดดังน้ันหญิงสาวจึงยอมรับยาถ้วย
น้ันมาด่ืมอย่างรวดเรว็

ผ่านไปนานเท่าใดไม่รู้ได้ เจ่ียงหรว่นค่อยรู้สกึว่าอาการปวดท้องคลายตัวลง บ่าว



ใบ้รบีซอ่นถ้วยยาแล้วนำสำรับอาหารขึ้นจัดวาง
เจ่ียงหรว่นกระซบิถามเสยีงเบา “เซยีวเสาสง่เจ้ามาร?ึ”
บ่าวใบ้นิ่งไป... สา่ยหน้า
ตอนนี้ เจ่ียงหรว่นรู้แล้วว่าบ่าวใบ้ผู้นี้ ดูออกว่านางต้ังครรภ์ แม้จะพยายามปิดบัง

เพียงใดแต่คนท่ีเจอหน้ากันทุกเช ้าคำย่อมรับรู้ได้ถึงความผิดปกติ อยู่ในเรอืนเดียวกัน
คิดจะปิดความลับไม่ให้รัว่เลยก็คงจะเป็นไปได้ยาก แต่… บ่าวใบ้บอกว่าเซยีวเสาไม่ได้
สง่มา เม่ือไม่ใชค่นของเซยีวเสาแล้วทำไมถึงชว่ยนางเล่า?

“เจ้าเป็นใครกัน?” เจ่ียงหรว่นถามอย่างสงสัย
บ่าวใบ้ยืนตักข้าวอยู่ข้างกายเจ่ียงหรว่น “เป็นคนท่ีต้องการแก้แค้น”
เจ่ียงหรว่นนึกไม่ถึงว่านี่จะเป็นเหตุผล “เจ้ามีความแค้นใหญ่หลวงอันใดหรอื?”
“บิดาข้าทำงานให้เซวียนหลีงานหนึ่งแต่ทำพลาด ตอนน้ันเรือ่งถูกเปิดโปง เพ่ือท่ี

จะปกป้องตนเองแล้วเซวียนหลีสัง่คนให้ฆ่าปิดปากครอบครัวข้าต้ังแต่เด็กน้อยยันแก่
เฒ่าท้ังหมดเก้าสบิสามชวีิต ตอนน้ันข้าอยู่ด้านนอกจึงโชคดีรอดมาได้ หนี้แค้นเก้าสบิ
สามชวีิตนี้ ข้าต้องคิดบัญชกัีบเขา ข้าแฝงตัวมาตลอดหลายปีก็เพ่ือจะหาโอกาสลงมือ”

เจ่ียงหรว่นขมวดค้ิว “แล้วเจ้ามาอยู่ท่ีนี่ได้อย่างไร?”
“ข้าปะปนตนเองอยู่กับบ่าวไพรใ่นตำหนักของเซวียนหลี แสร้งทำเป็นใบ้ ข้า

ได้ยินพ่อบ้านบอกว่าจะหาคนไปดูแลคนผู้หนึ่งและต้องการบ่าวท่ีไม่พูดมาก ข้าจึงเสนอ
ตัวขอมาทำงานนี้ พวกเขาเลือกข้าเพราะคนใบ้พูดไม่ได้ ฟ้ามีตา...ในท่ีสดุข้าก็มีโอกาส”

เจ่ียงหรว่นได้ยินเข้าก็อดทอดถอนใจไม่ได้ เซวียนหลีน้ันภายนอกดูเป็นคน
อ่อนโยนทว่าภายในดุร้ายยิ่งกว่าเสอื วิธีการฆ่าล้างครัวน้ันเขาถนัดนัก เขาเคยบอกนาง
ว่าเป็นวิธีปกปิดความลับท่ีดีท่ีสดุ “แล้วทำไมเจ้าถึงต้องชว่ยข้า?”

“ศัตรขูองศัตรกู็คือมิตร ใครท่ีมีความแค้นกับเซวียนหลีข้าก็จะชว่ยคนผู้ น้ัน”
บ่าวใบ้กล่าว “บัดนี้ ข้าเหลือตัวคนเดียว แม้จะพยายามหาโอกาสสดุกำลังแต่ก็ไม่รู้ว่า
สดุท้ายจะทำสำเรจ็หรอืไม่ ข้ารู้ว่าท่านคือจ่ินอิงอ๋องเฟยผู้ เลื่องช ือ่ ท่านเป่ียมด้วย
สติปัญญาและอำนาจ มิฉะน้ันเซวียนหลีก็คงไม่หวาดระแวงท่านถึงขนาดต้องจับตัวมา



กักไว้ ข้ารู้ว่าท่านต้องมีวิธีต่อกรกับเขาแน่”
“หมายความว่าหากข้าต้องการหนี เจ้าก็จะยื่นมือเข้าชว่ยใชห่รอืไม่?”
“ท่ีนี่อยู่ห่างจากเมืองหลวงมากจนเกินไป” บ่าวใบ้สบตาเจ่ียงหรว่นอย่างมุ่งม่ัน

“และยังมีคนคุ้มกันรอบทิศ ท่านอ๋องเซยีวจึงหาท่ีนี่ไม่พบ ข้าเองก็ไม่อาจสง่ข ่าวออกไป
ได้ง่ายๆ... ยามนี้ ท่านต้ังครรภ์ ถ้าถูกพวกมันล่วงรู้ก็จะกลายเป็นจุดอ่อนใหญ่หลวงของ
ท่านอ๋องเซยีว ข้าจะลองพยายามหาโอกาสดูสักคร้ัง แต่ท่านต้องรับปากข้า...หากหนี
ออกไปได้แล้ว ต้องชว่ยแก้แค้นแทนครอบครัวข้าด้วย... ฆ่าเซวียนหลีให้ได้!”

ตันเจินไม่เคยใสใ่จข่าวลือจากเมืองหลวง
สำหรับนางแล้วเรือ่งราวภายในแคว้นต้าจ่ินจะเป็นอย่างไรย่อมไม่เกี่ยวกับนาง

ท้ังส ิ้น ขอเพียงเซวียนหลีได้ข ึ้นครองราชย์ ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามแผน
แล้วเม่ือใดเซวียนหลีจะมาแจ้งข่าวดีเล่า? ในเม่ือราชโองการแต่งต้ังเซวียนเพ่ยก็

ถูกนางเผาท้ิงแล้ว ป่านนี้ เซวียนหลีคงกำลังเฉลิมฉลองอยู่จนลืมพันธมิตรชาวหนาน
เจียงไปแล้วกระมัง

ระหว่างท่ีนางกำลังครุน่คิดอยู่น้ัน คาดไม่ถึงว่าเซวียนหลีจะมาปรากฏกายอยู่
เบ้ืองหน้าแล้ว ตันเจินสบสายตาพลางสง่ยิ้มอ่อนหวาน “องค์ชายแปด”

เซวียนหลีเองก็ยิ้มตอบ ตันเจินเห็นเซวียนหลีมาหลายคร้ังจึงรู้ว่า ‘รอยยิ้มบน
ใบหน้า’ เป็นเพียงหน้ากากในยามปกติของเซวียนหลี แต่รอยยิ้มในวันนี้ เหมือนมีบาง
อย่างเปลี่ยนแปลงไป นางรู้สกึประหลาดใจอย่างยากจะอธิบาย

ตอนแรกตันเจินต้ังใจจะก้าวเข้าไปหา แต่เม่ือเห็นท่าทางผิดปกติของอีกฝ่ายจึง
หยุดชะงักลง คิดว่าควรไถ่ถามจุดประสงค์ในการมาของเขาก่อนจะดีกว่า “องค์ชายมา
ถึงนี่มีเรือ่งใดร?ึ”

เซวียนหลียิ้มน้อยๆ ก้าวเข้าหาทีละก้าว “ข้ามาเพ่ือถามคำถามธิดาเทพหนึ่งเรือ่ง”
“เรือ่งใดหรอื?”
“ราชโองการท่ีชงิมาจากจ่ินอิงอ๋องเฟย ธิดาเทพเผาแล้วใชห่รอืไม่?” พอได้เห็น

รอยยิ้มเซวียนหลีใกล้ๆ จึงมองเห็นความจอมปลอมปลิ้นปล้อนปะปนอยู่หลายสว่น



อย่างชัดเจน ทำเอาตันเจินรู้สกึรังเกียจโดยไร้สาเหตุ นางจ้องตอบพลางเชดิหน้า “ใช ่
แล้ว”

“ข้าขอทราบเหตุผล...”
“ในเม่ือช ือ่ท่ีระบุในราชโองการฉบับน้ันเป็นช ือ่น้องชายท่าน หากเก็บไว้ก็อาจ

เป็นภัยในภายภาคหน้าได้ อีกอย่าง... ต้องมีสักวันท่ีท่านจะทำลายมันอยู่แล้ว ส ู้ข้า
จัดการแทนเลยมิดีกว่าร ึในเม่ือท่านกับข้าอยู่ฝ่ายเดียวกันใครทำก็ไม่ต่างกัน”

ตันเจินทึกทักไปเองว่าคำพูดเชน่นี้ ฟังดูดียิ่งนัก นางเป็นถึงธิดาเทพแห่งหนาน
เจียงยอมลดตัวชว่ยทำงานแทนผู้อื่นถือเป็นเกียรติอันใหญ่หลวงของคนผู้ น้ันแล้ว
ใครจะคาดคิดว่าเซวียนหลีได้ยินแล้วกลับสง่เสยีงหัวเราะออกมาราวกับคนเสยีสติ
“ชว่ยข้าอย่างน้ันร?ึ”

ตันเจินคาดไม่ถึงว่าเซวียนหลีจะมีปฏิกิรยิาเชน่นี้ จึงถามอย่างไม่พอใจว่า “องค์
ชายหมายความว่าอย่างไร?”

น้ำเสยีงของเซวียนหลีในยามนี้ ฟังไม่ออกเสยีแล้วว่ารู้สกึอย่างไร “ราชโองการท่ี
เจ้าเผา...ไม่ใชช่ ือ่น้องสบิสาม แต่เป็นช ือ่ข้า...เป็นช ือ่ของข้า!”

“เป็นช ือ่ท่าน...” ตันเจินหลุดเสยีงร้องเบาหวิวออกมา เพียงไม่นานก็รบี
กลบเกลื่อนความตกใจเอาไว้... หากไม่รับเสยีอย่างใครจะยัดเยียดความผิดให้นางได้
“อ้อ…องค์ชายก็เลยรบีร้อนมาหาข้าด้วยหมายจะมากล่าวโทษเอาผิดใชห่รอืไม่?” นาง
เป็นธิดาเทพแห่งหนานเจียงท่ีผู้คนเคารพกราบไหว้ ในหนานเจียงนางมีตำแหน่งและ
ศักด์ิศรสีงูสง่กว่าผู้หญิงทุกคน เซวียนหลีเป็นเพียงองค์ชายซ ึง่ถือกำเนิดจากพระสนม
เขากล้าดีอย่างไรมาเอ่ยปากต่อว่านางเชน่นี้

เม่ือคิดได้ดังน้ันตันเจินจึงพูดจาหยามหยัน “เดิมทีองค์ชายให้ข้าไปชงิ
ราชโองการมาก็มิได้บอกว่าช ือ่ในราชโองการน้ันเป็นช ือ่ของท่าน ถ้าจะหาคนผิดก็เป็น
ท่านนั่นแหละท่ีไม่รอบคอบเอง ท่ีสำคัญท่านก็ไม่เคยเห็นราชโองการฉบับน้ัน จะรู้ได้
อย่างไรว่ามันเข ียนช ือ่ท่านอยู่ข้างใน คงมิได้ไปถูกใครหลอกป่ันหัวเข้าหรอกนะ”

“ไปถูกใครหลอกร?ึ” เซวียนหลีถามกลับเสยีงเบา



ตันเจินเหยียดยิ้มมุมปากทำให้ใบหน้างดงามดูน่าเกลียดไปหลายสว่น นางแสร้ง
เบือนสายตามองออกไปนอกหน้าต่าง “เฮ้อ… เรือ่งไม่เป็นเรือ่ง ตัวเองโง่งมตก
หลุมพรางของผู้อื่นจนพ่ายแพ้ ก็มัวแต่เต้นแร้งเต้นกาต้ังท่าจะโทษคนอื่น มิน่าเล่าทำ
การใดถึง...” นางหยุดพูดแล้วแทนท่ีคำพูดด้วยสายตาเหยียดหยาม

การท่ีตันเจินแสดงออกเชน่นี้ ทุกคำพูดและการกระทำของนางล้วนไปตอกย้ำซ้ำ
แผลเก่าของเซวียนหลีเข้าพอดี...เซวียนหลีน้ันหลงตัวเองเป็นท่ีสดุ เขาไม่เคยปล่อยให้
ตนเองมีจุดแปดเป้ือน ยิ่งทนไม่ได้หากใครจะสงสัยในความสามารถของเขา คำพูดของ
ตันเจินล้วนตบหน้าเขาทุกถ้อยคำอย่างยากจะรับได้

ในใจเซวียนหลีบังเกิดความรู้สกึราวกับมีเปลวไฟปะทุรนุแรง
เขามองตันเจิน “เจ้าพูดไม่ผิดหรอก”
ตันเจินรู้สกึแปลกใจ แต่ว่าเซวียนหลีน้ันปากหวานก้นเปรี้ยวมาแต่ไหนแต่ไร

ธิดาเทพจึงมิได้ระแวดระวังเขานัก “อันท่ีจรงิข้าก็ไม่อยากว่าท่านหรอก เพียงแต่ท่านไม่
ควรเอาเรือ่งท้ังหมดนี้มาผลักใสข้่า...”

หญิงสาวพูดยังไม่ทันจบก็รู้สกึเย็นวาบท่ีหน้าอก...ความเจ็บปวดค่อยๆ เอ่อจาก
ล่างขึ้นบน นางก้มหน้าลงมองอย่างตกใจ

ท่ีอกของนางมีมีดสั้นปักอยู่เล่มหนึ่ง ด้ามมีดน้ันอยู่ในมือเซวียนหลี!
เซวียนหลียิ้มเห้ียม จงใจหมุนมีดในมือควงเป็นวงอย่างช้าๆ เสยีงเนื้อถูกคว้าน

ดังออกมาอย่างน่าหวาดเสยีว “ข้าไม่โทษเจ้าและยังขอบคุณเจ้าด้วยการสง่เจ้าไปเท่ียว
เสยีด้วย” เสยีงของเซวียนหลีแฝงด้วยไอเย็นหนาวเหน็บ

ตันเจินมองแผลบนอกของตนเองอย่างไม่อยากจะเช ือ่ นางอยากตะโกนขอ
ความชว่ยเหลือ อยากเรยีกหยวนชวน เรยีกฉีม่าน เรยีกบ่าวท่ียืนอยู่ด้านนอก แต่ก็
พูดไม่ออกสง่เสยีงไม่ได้

มีดสั้นเล่มนี้อาบยาพิษ พอพิษเข้ารา่งจะไม่สามารถขยับตัวได้เลย เซวียนหลีดึง
มีดออกอย่างไม่รบีไม่ช ้า ช ัว่จังหวะน้ันโลหิตสดๆ ก็ซา่นกระเซน็ตามออกมาด้วย ชาย
หนุ่มเอาผ้าเชด็คราบบนใบมีดจนสะอาด ก้มหน้าลงมองโฉมสะคราญปานล่มเมือง



ท่ีนอนกองแทบเท้าตนท่ียามนี้ ดูไร้ค่าไม่ต่างจากเศษซากเนื้อหนึ่งก้อน “ข้าควรจะฆ่าเจ้า
เสยีต้ังแต่แรก...นังโง่!!”

กล่าวจบเขาก็หันกายเดินออกจากเรอืนไป
ศพของตันเจินนอนกองอยู่บนพ้ืน แม้ตายแล้ววิญญาณก็ยังวนเวียนอยู่ท่ีเดิม

ยังคงกรดีร้องด้วยคาดไม่ถึงว่าเซวียนหลีจะกล้าลงมือกับนาง แต่ก่อนนางไม่รู้สกึกลัวเซ
วียนหลีแม้แต่น้อย คิดเสมอว่าตนเองถือไพ่เหนือกว่าเพราะอีกฝ่ายต้องการกำลังทหาร
ของหนานเจียง แต่ลืมคิดไปว่าชาวหนานเจียงท่ีเซวียนหลีสามารถไปขอความชว่ยเหลือ
ได้ มิได้มีเพียงนางคนเดียว

นางเป็นธิดาเทพแห่งหนานเจียงก็จรงิ แต่หนานเจียงยังมีองค์หญิงอยู่!
องค์หญิงฉีม่านฉลาดกว่า อดทนเก่งกว่านาง และรู้ดีว่าควรจะแลกเปลี่ยนกับคน

อย่างเซวียนหลีอย่างไรจึงจะได้เปรยีบท่ีสดุ ในเม่ือนางไม่ใชตั่วเลือกเพียงหนึ่งเดียวซ้ำ
ยังมีตัวเลือกอื่นท่ีดีกว่า การท่ีเขาจะฆ่านางก็มิใชเ่รือ่งท่ีต้องลังเลแม้แต่น้อย

ประตูถูกผลักเข้ามา เสยีงหยวนชวนดังขึ้นตาม “ธิดาเทพ...” เขายังพูดไม่จบ
สองเท้าก็ชะงักค้าง สายตาหยุดนิ่งอยู่ท่ีพ้ืน

หยวนชวนนิ่งไปนานไม่กล้าขยับตัว จนกระท่ังผ่านไปชัว่ครูส่ติรับรู้จึงกลับคืนมา
เขารบีก้าวเข้าไปประคองรา่งของตันเจินขึ้นแนบอก “ทำไม...ทำไมถึงเป็นเชน่นี้ ...”
หยวนชวนพยายามเรยีกรา่งในอ้อมกอด “ธิดาเทพ ธิดาเทพ”

มีเพียงความเงียบเป็นคำตอบ โลหิตของตันเจินย้อมเส ื้อของหยวนชวนจนแดง
ฉาน เขาประคองศรีษะหญิงสาวแนบกับอกตน สง่เสยีงสะอื้นไห้อย่างเจ็บปวด หากชาว
หนานเจียงได้มาเห็นคงต้องแปลกใจกับท่าทีของหยวนชวนเป็นแน่ บุรษุท่ีวางตัว
เงียบเชยีบดุจปีศาจผู้นี้ก็ร ู้จักร้องไห้เพ่ือคนอื่นด้วย

“ท่านบอกว่าข้าเป็นบ่าวท่ีภักดีท่ีสดุของท่าน เป็นดาบท่ีดีท่ีสดุของท่านมิใชห่รอื
ข้ามีชวีิตอยู่เพ่ือชว่ยให้ท่านสมหวัง แล้วทำไมท่านจึงท้ิงข้าไปแบบนี้ ...”

ตันเจินคือธิดาเทพท่ีฟ้าสง่มาชว่ยคนบาป แต่บัดนี้คนในอ้อมอกกลายเป็นรา่งไร้
ลมหายใจและจิตวิญญาณไม่สามารถชว่ยเหลือใครได้อีกแล้ว สหีน้าของหยวนชวน







พ่ะย่ะค่ะ อย่างไรเสยีหนานเจียงก็เป็นคนนอกกลัวว่าวันหน้าจะก่อเรือ่งหักหลังเรา ยาม
นี้พวกมันถูกสถานการณ์บีบค้ันจึงได้ยอมรว่มมือด้วย ทว่าภายหน้าน้ันไม่แน่ ทางท่ีดี...”
เขาลังเลมิกล้ากล่าวต่อไป การรว่มมือกับคนต่างแคว้นเพ่ือมาต่อกรกับแผ่นดินแม่ของ
ตนเองไม่มีข ุนนางคนใดจะรู้สกึสบายใจได้ท้ังน้ัน

“ก็แค่แผนยืมกำลัง” เซวียนหลีตอบกลับเสยีงเรยีบ “หลังเสรจ็งานแล้ว ข้าจะรบี
เก็บกวาดหนานเจียงเอง ทุกท่านอย่าได้กังวล”

ขุนนางใหญ่ได้ยินเซวียนหลีพูดเชน่นี้ก็ค่อยคลายใจลง จากน้ันก็มีคนถามว่า
“ไม่ทราบว่าองค์ชายจะให้เริม่จากจุดใด?”

“ข้าจะเริม่จากนอกวังเข้าส ูภ่ายในวัง แบ่งทหารออกเป็นส ีส่าย ตรงชายแดนของ
เมืองหลวงให้ชาวหนานเจียงคอยกำกับพ้ืนท่ีเอาไว้ สว่นทหารของเราให้จัดทัพล้อมวัง
พอได้สัญญาณจากข้าให้เผาทุกอย่างท่ีขวางหน้า”

“จะลงมือเม่ือใด?”
“ระหว่างพิธีราชาภิเษก” เซวียนหลีตอบ
หลังจากทุกคนทำความเข้าใจกับแผนการทุกข้ันตอนดีแล้วก็แยกย้ายจากไป เม่ือ

เหลือเพียงคนเดียวในตำหนัก เซวียนหลีก็มีสหีน้าเครง่เครยีดอย่างน่ากลัว
สดุท้ายก็มาถึงก้าวท่ีแย่ท่ีสดุ เดิมทีคิดว่าตนปูหินรองทางเดินไว้อย่างดีแล้ว เม่ือ

ถึงเวลาท่ีเหมาะสมก็แค่ก้าวขึ้นนั่งบัลลังก์มังกรอย่างถูกต้องตามจารตีประเพณี มิคาดว่า
เซวียนเพ่ยจะเล่นลูกไม้นี้ ตอนนี้คนท่ีแพ้พ่ายคือเขา ดังน้ันก็เหลือเพียงทางเดียวคือ
ต้องก่อกบฏชงิบัลลังก์เท่าน้ัน

ก่อกบฏ... เซวียนหลีสง่เสยีงหัวเราะออกมาอย่างคลุ้มคลั่ง ชวีิตนี้ เขาให้ความ
สำคัญกับช ือ่เสยีงและหน้าตาเป็นท่ีสดุ หากมีคำว่ากบฏต่อท้าย ในภายภาคหน้าไม่ว่าเขา
จะดีหรอืร้ายก็จะกลายเป็นโจรกบฏปล้นชาติบ้านเมืองแน่นอนแล้ว แม้สดุท้ายเขาจะขึ้น
ครองบัลลังก์ได้มลทินนี้ก็มิอาจล้างให้สะอาด เหล่าราษฎรอาจไม่กล้าพูดด้วยหวาดกลัว
เขาแต่ใจคิดอย่างไรน้ันสดุจะรู้ เขาคงไม่อาจตามสังหารราษฎรเพ่ือปิดปากได้ท้ังหมด

ดังน้ันนับต้ังแต่ท่ีได้ตัดสนิใจเลือกทางเดิน ความอัปยศก็จะจารกึประทับ



แน่น...ไม่อาจชำระล้างได้ตลอดชวีิต
ฉม่ีานมองดูตัวหมากขาวดำเบ้ืองหน้า
เพราะอยู่ในแคว้นต้าจ่ินมานาน นางจึงเรยีนรู้การเล่นหมากกระดาน หลายคร้ังท่ี

อาศัยอยู่ในจวนเจ่ียงนางก็ใช ้การเล่นหมากกระดานกับตัวเองเป็นการฆ่าเวลา
นั่งเล่นอยู่สักพัก... ก็มีคนผู้หนึ่งเดินเข้ามาจากนอกประตู ฝีเท้าของคนผู้ น้ัน

ก้าวยาวเรง่รบีไม่มีการเคาะประตูขออนุญาต ฉีม่านเงยหน้าขึ้น...เห็นชายหนุ่มในชดุเส ื้อ
คลุมสเีทายาวลากพ้ืน ใบหน้าของเขาไร้ซ ึง่หน้ากากเชน่ยามปกติ หน้าครึง่หนึ่งงดงาม
อีกครึง่นูนเว้าไม่เรยีบ เม่ือประกอบกับดวงตาสปีระหลาดคู่น้ันก็ชวนให้แลดูอัปลักษณ์

นั่นคือหยวนชวน
ฉีม่านจ้องมองเขาไม่มีความรู้สกึแปลกใจท้ังยังสง่ยิ้มให้ “ท่ีแท้เจ้าก็มีหน้าตาเชน่

นี้ มิน่าเล่าถึงต้องสวมหน้ากากปกปิดไว้”
หยวนชวนก้าวเข้ามาเอ่ยเสยีงเย็นชา “ธิดาเทพส ิ้นแล้ว”
“อ้อ” ฉีม่านยื่นมือไปหยิบตัวหมากขึ้นมาตัวหนึ่ง ครุน่คิดชัว่ครูแ่ล้ววางลง “ข้า

เคยบอกแล้ว นางมีนิสัยมุทะลุแถมยังถูกตามใจจนเสยีคน ไม่รู้ฟ้าสงูแผ่นดินตำ สักวัน
ต้องก่อเรือ่งจนท้ิงชวีิตไว้ท่ีนี่เป็นแน่”

“นางถูกเซวียนหลีฆ่า” หยวนชวนกล่าวต่อ “ท่านรู้ว่าเซวียนหลีจะฆ่านาง ไม่
ส.ิ..นี่อาจเป็นเจตนาของท่าน ใชห่รอืไม่?”

“ข้าเจตนาเชน่น้ันหรอื?” ฉีม่านหัวเราะเหมือนได้ยินเรือ่งตลก “นางมีค่าอันใด
ให้ข้านึกอยากจะสังหารเล่า?”

“ท่านเป็นองค์หญิงของฮ่องเต้รัชกาลก่อน หนานเจียงส ิ้นชาติเพราะท่าน เม่ือมี
ธิดาเทพความสำคัญของท่านจึงถูกลดทอนลง ไม่ใชอ่งค์หญิงผู้สามารถเรยีกลมเรยีก
ฝนได้อีก ธิดาเทพกับท่านจึงไม่ถูกกันมาโดยตลอด หากท่านอยากกลับมากุมอำนาจ
ของหนานเจียงโดยเบ็ดเสรจ็เด็ดขาด ธิดาเทพก็คือหินขวางทางท่ีต้องกำจัด” หยวน
ชวนกล่าว “ท่านเคยอ่านราชโองการฉบับน้ันและรู้ว่ามีช ือ่ของผู้ใดอยู่แต่กลับไม่บอก
ธิดาเทพ จงใจปล่อยให้นางเผาทำลายราชโองการ เพราะท่านรู้ว่าเม่ือเรือ่งท้ังหมด



เปิดเผย ธิดาเทพจะต้องถูกเซวียนหลีสังหารเป็นแน่ ท้ังหมดนี้ ล้วนเป็นแผนร้ายของ
ท่าน”

หยวนชวนพูดจบก็จ้องมองฉีม่านเขม็ง
ฉีม่านได้ยินก็หัวเราะเบาๆ นางเบนสายตาจากกระดานหมากมายังใบหน้าหยวน

ชวน มองประเมินอย่างลึกซ ึ้งรอบหนึ่งแล้วจึงค่อยเอ่ยปาก “ข้ารู้แล้วว่าหลายปีท่ีผ่านมา
นี้ หญิงโง่ไร้สมองอย่างตันเจินเหตุใดจึงได้รับความศรัทธาจากไพรฟ้่าชาวหนานเจียง ท่ี
แท้ก็มีกุนซอืผู้ฉลาดหลักแหลมคอยผลักดันอยู่เบ้ืองหลังนี่เอง... ใชแ่ล้ว หยวนชวน...
เจ้ากล่าวได้ไม่ผิด เรือ่งนี้ ข้าเองก็ลงแรงไปสว่นหนึ่งจรงิๆ แต่ว่ามีเรือ่งหนึ่งท่ีเจ้าพูดผิด
ไป ข้ามิได้ต้ังใจวางแผนเชน่นี้แต่แรก ข้าก็แค่เข ็นเรอืไปตามน้ำ ข้าไม่เคยเปิด
ราชโองการฉบับน้ันออกอ่านและไม่รู้ถึงเนื้อหาในราชโองการน้ันด้วย”

หยวนชวนไม่พูดเอาแต่จ้องหน้าฉีม่าน แววโกรธขึ้งบนใบหน้ามิคลายลงเลย
“แผนการท้ังหมดนี้ไม่ใชฝ่ีมือของข้า ในเม่ือเจ้าเป็นกุนซอืท่ีเฉลียวฉลาดท่ีสดุ

ของตันเจิน ลองคิดดูให้ดีแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าเรือ่งนี้ ...ใครกันแน่ท่ีอยู่เบ้ืองหลัง”
“เจ่ียงหรว่น!” หยวนชวนเข้าใจโดยพลัน
ฉีม่านโปรยยิ้มกว้าง “ข้ารู้สกึนับถือฝีมือในการแสดงละครของนางจรงิๆ ต้ังแต่

นางตกอยู่ในมือของพวกเรากระท่ังถึงตอนนี้นางไม่สญูเสยีทหารในมือสักคน แต่ดูเอา
เถิด... เซวียนหลีสญูเสยีราชบัลลังก์ หนานเจียงสญูเสยีธิดาเทพ เจ้าว่า...นางฉลาดล้ำ
หรอืไม่เล่า?”

หยวนชวนจ้องดูฉีม่านอยู่นาน ในท่ีสดุก็สง่รอยยิ้มเห้ียมเกรยีมออกมา “ท่ีแท้ก็
เป็นเชน่นี้ ขอบพระทัยองค์หญิงท่ีช ี้แนะ” พูดจบก็หันกายเดินจากไป

แน่นอน…เรือ่งนี้ฉีม่านก็มีสว่น เขาต้องจัดการนางแน่แต่ต้องหลังคนสำคัญคนนี้

เจ่ียงหรว่น!
ระหว่างท่ีฉีม่านคุยกับหยวนชวน ท้ังสองไม่สังเกตเลยว่าบ่าวใบ้ในเรอืนท่ีก้ม

หน้าก้มตาเก็บกวาดอยู่ด้านหลังน้ันนิ่วหน้าขมวดค้ิวขึ้นมาแวบหนึ่ง จากน้ันก็กลับส ู่
ท่าทางโง่เซอ่ดังเดิม นางเก็บถ้วยชาท่ีเย็นแล้วเดินออกจากเรอืนไป



เจี่ยงหรว่นนัง่อยู่บนเบาะ ซอ่นยาบำรงุครรภ์ไว้ในแขนเส ื้อเป็นอย่างดี
หลายวันมานี้ บ่าวใบ้สง่ยาบำรงุครรภ์มาให้นางจำนวนไม่น้อย นางแน่ใจแล้วว่า

บ่าวผู้ น้ันไม่ได้คิดร้ายต่อนางและลูก ระยะนี้รา่งกายของเจ่ียงหรว่นฉายชัดว่านางกำลัง
ต้ังครรภ์ โชคยังดีท่ีไม่มีใครมาเยี่ยมเยียนท้ังนางและบ่าวใบ้จึงยังคงอยู่ดีมีสขุ

นางเพ่ิงจะจัดแขนเส ื้อเสรจ็ก็เห็นบ่าวใบ้เดินถืออ่างน้ำเข้ามา จากน้ันก็หันหลังไป
ปิดประตู ทำทีจะเชด็หน้าให้นาง แต่กลับพูดออกมาเบาๆ “หยวนชวนจะฆ่าท่านเพราะ
เรือ่งตันเจิน” บ่าวใบ้กระซบิเสยีงเบาใกล้รา่งของเจ่ียงหรว่น “ฉีม่านยุยงเขาให้มาล้าง
แค้นกับท่าน”

เจ่ียงหรว่นพยักหน้ารับรู้ “ข้าคาดไว้แล้ว” ฉีม่านเกลียดเซยีวเสาซ ึง่เป็นบุตรของ
เซ ีย่งเส ีย่วหยวนกับองค์รัชทายาทหงซ ี ไม่ว่าเรือ่งใดก็ตามท่ีทำให้เซยีวเสาเจ็บปวดได้
นางล้วนยินดีท่ีจะทำ

“ตอนนี้ ท่านอยู่ในอันตราย ข้าจะชว่ยท่านได้อย่างไร?” บ่าวใบ้ถาม
“อย่าได้กังวล หากคับขันจรงิๆ เจ้าก็แค่บอกเวรยามด้านนอก องครักษ์พวกน้ัน

เป็นคนของเซวียนหลี หากรู้ว่าหยวนชวนคิดจะฆ่าข้า พวกเขาจะต้องปกป้องข้าสดุชวีิต
ถึงตอนน้ันเราค่อยอาศัยเหตุการณ์ชลุมุนหนีออกไปจากท่ีนี่” เซวียนหลีย่อมต้องคิดจะ
เก็บตัวนางไว้ต่อรองกับเซยีวเสาเป็นแน่ หากหยวนชวนคิดจะสังหารนาง เขาก็ต้อง
รับมือกับเวรยามของเซวียนหลีก่อน

“คิดเชน่นี้ อันตรายจนเกินไป หากว่าหนีแล้วไม่พ้นเล่า? ท่านต้องคิดให้รอบคอบ
นะ ยามนี้ในท้องของท่านยังมีเด็กน้อยอยู่อีกหนึ่ง...”

“ข้าคิดดีแล้ว” เจ่ียงหรว่นเอ่ยด้วยน้ำเสยีงเครง่ขรมึ “หยวนชวนเป็นคนเจ้าเล่ห์
ท้องของข้าก็ใหญ่ขึ้นทุกวันจะต้องมีสักวันท่ีปิดไม่อยู่ หยวนชวนเกลียดข้าเข้ากระดูก
ดำหากรู้ว่าข้าต้ังครรภ์มีแต่จะคิดหาวิธีทารณุข้ามากยิ่งข ึ้น...แผนของข้าแม้จะอันตรายแต่
ก็ปลอดภัยกว่าอยู่ใต้หนังตาหยวนชวน ถ้าสำเรจ็ก็ถือเป็นโชค ถ้าล้มเหลวข้าก็ส ิ้นชพี
แต่ข้าจะให้หยวนชวนรู้ว่าข้าต้ังครรภ์ไม่ได้โดยเด็ดขาด เจ้าเข้าใจหรอืไม่?”

บ่าวใบ้จ้องมองเจ่ียงหรว่นอย่างครุน่คิด...สติปัญญาและความเห้ียมโหดของจ่ิน



อิงอ๋องเฟยสมดังคำเล่าลือจรงิๆ นางสามารถทำให้เซวียนหลีลงมือฆ่าตันเจินได้ท้ังท่ี
ตัวเองยังถูกกักขังอยู่ท่ีนี่และทำให้หยวนชวนกับองค์หญิงฉีม่านแตกคอกัน ชา่งน่า
นับถือยิ่งนัก ทว่ายามนี้นางมีจุดอ่อนตรงท่ีกำลังต้ังครรภ์...

ผู้หญิงจะอ่อนแอลงเพราะกลายเป็นแม่
ไม่…ไม่ส ิ

ผู้หญิงจะแข็งแกรง่ข ึ้นเพราะความเป็นแม่ต่างหากเล่า!
“ข้าเข้าใจแล้ว ข้าจะชว่ยท่านอย่างสดุกำลัง ขอเพียงท่านรับปากไม่ว่าอย่างไรเซวี

ยนหลีก็ต้องตายเท่าน้ัน! เขาต้องชดใช้หนี้ชวีิตให้ครอบครัวข้า” บ่าวใบ้เอ่ยด้วย
น้ำเสยีงหนักแน่นจรงิจัง

เจ่ียงหรว่นพยักหน้าตอบรับ
เพ่ิงจะพูดคุยกันไปไม่กี่ประโยค ก็มีคนผู้หนึ่งผลักประตูเข้ามา ไม่ใชใ่ครอื่น...

เป็นหยวนชวนนั่นเอง
บ่าวใบ้หันหลังให้หยวนชวนพลางเหลือบตามองเจ่ียงหรว่นอย่างไม่สบายใจ เจ่ี

ยงหรว่นหลุบสายตาลงกะพรบิตาสง่สัญญาณให้อีกฝ่ายวางใจแล้วออกไปทำตามแผน
ด้านนอกล้วนเป็นคนของเซวียนหลี นางไม่กลัวหรอก...
บ่าวใบ้เก็บกวาดอย่างรวดเรว็ก่อนจะเดินถืออ่างน้ำออกไป จากน้ันหยวนชวนจึง

ก้าวเข้ามาแทนท่ี เขาหยุดฝีเท้าลงเบ้ืองหน้าเจ่ียงหรว่นกล่าวทักทายด้วยรอยยิ้ม “จ่ินอิง
อ๋องเฟย ไม่เจอกันนานดูท่านสมบูรณ์ขึ้นมากทีเดียว”

เจ่ียงหรว่นเงยหน้ามองบุรษุเบ้ืองหน้า เขาถอดหน้ากากท่ีเม่ือก่อนมักจะสวมอยู่
ตลอดออก เขาถอดหน้ากากเพราะเหตุใด? หรอืเพราะว่าเขาไม่ใสใ่จในภาพลักษณ์ของ
ตนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องดูดีเพ่ือให้ใครมาช ืน่ชมอีก

เจ่ียงหรว่นสง่ยิ้มน้อยๆ ตอบ “ได้พักผ่อนเพียงพอก็เท่าน้ัน”
หยวนชวนหัวเราะด้วยน้ำเสยีงเย็นชา “มิใชเ่พราะว่ายินดีท่ีตนเองกำจัดธิดาเทพ

ได้แล้วหรอกหรอื?”



“ยินดีท่ีตนเองกำจัดธิดาเทพได้แล้ว?” เจ่ียงหรว่นเอียงศรีษะเล็กน้อยทวนคำ
เบาๆ “ข้ากำจัดนางต้ังแต่เม่ือใดกัน ข้าเพียงปกปิดข้อความภายในราชโองการแต่มิได้มี
เจตนาจะเอาชวีิตธิดาเทพของพวกเจ้าเลย การท่ีนางต้องตายมิได้มีสว่นใดเกี่ยวข้องกับ
ข้า เกรงว่าเจ้าคงกำลังเข้าใจผิดเสยีแล้ว”

“วาจาของท่านลื่นไหลไปเรือ่ย ท่านคิดว่าแค่เอ่ยว่าไม่ ข้าก็จะเช ือ่เชน่น้ันร!ึ
ท้ังหมดล้วนเป็นแผนการของท่าน คิดว่าหลังจากสังหารธิดาเทพจะไม่มีใครรู้ทันท่านใช ่
หรอืไม่ คิดว่าสามีของตนจะมาชว่ยได้อย่างน้ันร ึไม่หรอก ท่านอยู่ไม่ถึงวันน้ันแน่”

เจ่ียงหรว่นหัวเราะเบาๆ “หยวนชวน เจ้าไม่ต้องมาข่มขู่ข้า ชวีิตนี้ ข้าถูกข่มขู่จน
ชนิแล้ว” นางปรายตามองใบหน้าของหยวนชวนอย่างสังเวช “เจ้าเอาแต่พูดว่าภักดีต่อ
ธิดาเทพเกินใคร เพียงแค่การแก้แค้นแทนนางเจ้ายังเลือกแก้แค้นกับคนท่ีอ่อนแอกว่า
อย่างข้า รู้ท้ังรู้ว่าเซวียนหลีเป็นคนสังหารนาง กลับไม่คิดแค้นเซวียนหลี แต่พยายาม
ลากโยงความผิดท้ังหมดมาระบายกับข้าแทน... ทำไมเล่าหยวนชวน หรอืเพราะเซวียน
หลีเป็นคู่ปรับท่ีเกินความสามารถของเจ้าไปสักหน่อย เจ้าจึงไม่กล้าใชห่รอืไม่?”

หยวนชวนสะอึกอึ้งกับคำกล่าวนี้

“ท่ีแท้ความภักดีของเจ้ามันก็จอมปลอม แม้แต่ความกล้าท่ีจะทวงหนี้แค้นแทน
หญิงท่ีตนหลงรักก็ยังไม่มี” เจ่ียงหรว่นเย้ยหยัน

คำพูดนี้ของเจ่ียงหรว่นดุจค้อนขนาดใหญ่ท่ีทุบลงบนศรีษะหยวนชวน บีบให้เขา
หันมาเผชญิความจรงิ ใช…่เขาเป็นคนขลาดเขลาอ่อนแอ แม้แต่ความกล้าท่ีจะแก้แค้น
แทนตันเจินก็ยังไม่มี หยวนชวนรู้สกึว่าหัวใจแหลกสลาย ในใจเกิดความรู้สกึรังเกียจ
ตนเองอย่างรนุแรง ถึงขนาดคิดว่าหากตายตามตันเจินไปได้คงจะดียิ่งนัก

ทว่าเพียงชัว่ครูเ่ขาก็คืนสติกลับมา สายตาของเขาทอดมายังเจ่ียงหรว่นท่ีกำลัง
อมยิ้มอยู่เบ้ืองหน้า อดจะหวาดกลัวนางมิได้

สตรผีู้นี้ ... น่ากลัวเกินไปแล้ว นางช ี้นำเก่งกาจถึงข้ันทำให้เขาเกิดความรู้สกึ
รังเกียจตนเองได้ นางกำลังชักนำความคิดเขา หยวนชวนพยายามสงบสติอารมณ์ก่อน
จะกล่าวต่อ “พูดจาเหลวไหล เรือ่งนี้ ล้วนเป็นความผิดของท่านมาต้ังแต่แรก แม้เซวียน
หลีจะเป็นคนลงมือฆ่าแต่ท่านต่างหากท่ีเป็นฆาตกรตัวจรงิ หากจะต้องมีใครชดใช้ด้วย



ชวีิต ชวีิตแรกก็ต้องเริม่ท่ีท่าน ข้าไม่เลิกราแน่...เตรยีมตัวไว้ให้ดีเถิด!”
เจ่ียงหรว่นได้แต่ยิ้มรับ
หลังจากหยวนชวนจากไปแล้ว ดวงตาของนางจึงค่อยฉายแววเครง่ขรมึ
ไม่มีเวลาแล้ว
กลางดึกคืนนี้เกิดแสงไฟสว่างจ้าจากเรอืนท่ีคุมขังเจี่ยงหรว่น
ตามมาด้วยเสยีงหวีดร้องอย่างหวาดกลัวของสตรนีางหนึ่ง “ใครก็ได้ชว่ยข้า

ด้วย”
เสยีงน้ันเป็นเสยีงเจ่ียงหรว่นมิผิดแน่ เปลวไฟโหมกระหนำลุกลามสงูเสยีดฟ้า

ตัวเรอืนถูกเปลวเพลิงกลืนกินไปกว่าครึง่ ท่ีชวนพิศวงท่ีสดุก็เห็นจะเป็นปฏิกิรยิา
โต้ตอบของเหล่าเวรยาม

เวรยามคืนนี้ไร้ซ ึง่การเคลื่อนไหวใดๆ ทุกคนดูราวกับคนตาย เหล่าองครักษ์ท่ี
คอยเฝ้าอยู่รอบนอกหลังจากได้ยินเสยีงร้องของเจ่ียงหรว่นก็รบีรดุเข้ามา ทว่าพอมาถึง
กลับต่ืนตะลึงกับเปลวเพลิงท่ีกำลังลุกไหม้โชติชว่ง ไม่มีใครกล้าก้าวเข้าไปในเรอืนสัก
คน

ท่ามกลางความวุ่นวายน้ัน...หยวนชวนวิ่งมาดูเปลวเพลิงด้วยสหีน้าคาดไม่ถึง
จรงิอยู่…เขาคิดจะลงมือล้างแค้นเจ่ียงหรว่น แต่คาดไม่ถึงว่าตนเพ่ิงจะวางยาเวร

ยามท่ียืนหน้าประตูใหญ่ได้ อยู่ๆ ทางนี้ก็มีไฟลุกไหม้ขึ้นมาเสยีอย่างน้ัน... หรอืว่านี่เป็น
แผนการของเจ่ียงหรว่น?

เม่ือครูมี่เสยีงหญิงสาวกรดีร้องมาจากด้านใน เป็นเสยีงของเจ่ียงหรว่นอย่างมิ
ต้องสงสัย นางอยู่ในเรอืนย่อมไม่มีโอกาสรอดชวีิต หยวนชวนมองดูเปลวเพลิง
เบ้ืองหน้ายากจะคาดเดาว่าต้นกำเนิดของเพลิงน้ันอยู่ท่ีใด ยามนี้ เปลวไฟแทบจะกลืน
กินตัวเรอืนท้ังหลังแล้ว ห้องท่ีเจ่ียงหรว่นอาศัยต้ังอยู่ฟากซ้าย ไม่นานนางก็คงจะถูกเผา
จนเหลือแต่เถ้าโดยไม่มีใครรู้

เสยีงกรดีร้องของสตรยัีงคงลากยาวมาจากด้านในไม่หยุด หยวนชวนได้ยิน
ชัดเจน บังเกิดความกระหยิ่มยิ้มย่องว่าเหตุการณ์ตรงหน้าคงมิใชแ่ผนการใดๆ เสยีแล้ว



กระมัง อาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจนเกิดเปลวเพลิงลุกโหมรวดเรว็ สตรอี่อนแอ
บอบบางอย่างเจ่ียงหรว่นไม่มีทางวิ่งฝ่าออกมาได้อย่างแน่นอน

แต่อีกใจหนึ่ง... หยวนชวนยังคงมีความหวาดระแวงอยู่เต็มเป่ียม
เขาประมือกับนางมานาน ไม่เคยได้กำไรจากนางเลยสักคร้ังมีแต่หมดตัว
คนเจ้าเล่ห์อย่างนางมีหรอืจะตายง่ายดายเชน่นี้

เม่ือมีความระแวงนี้อยู่ในใจ ความสงสัยของหยวนชวนก็ยิ่งขยายขึ้นเรือ่ยๆ
ต่อให้ไฟลุกโชนแล้วอย่างไรเล่า เขาจะต้องได้เห็นกับตาว่าเจ่ียงหรว่นตายอยู่ข้างในจึง
จะสาแก่ใจ

หยวนชวนจึงบุกเข้าด้านในโดยไม่เกรงกลัวความร้อนของเปลวไฟท่ียังคงโหม
แรง ผู้คนท่ีกำลังเรง่ดับไฟพอเห็นหยวนชวนจะก้าวเข้าไปในเรอืนก็พากันตกตะลึง
สง่เสยีงร้องห้ามเสยียกใหญ่ แต่หยวนชวนไม่สนใจ เขาคิดแต่จะเอาชวีิตของเจ่ียงห
รว่น ขอเพียงนางปีศาจตนน้ันตายไป ต่อให้ต้องแลกด้วยชวีิต...เขาก็ยอม

ทันทีท่ีก้าวเข้าไปในตัวเรอืนก็รู้สกึถึงไอร้อนท่ีพุ่งออกมาปะทะตัวอย่างรนุแรง
สะเก็ดไฟแตกกระจายไม่หยุด ยิ่งเดินลึกเข้าไปก็รู้สกึราวกับเดินอยู่กลางแดนอเวจี เส้น
ผมและผิวหนังถูกเปลวไฟแผดเผา ท้ังร้อนลวกและแสนจะทรมาน

เรอืนนี้ถูกไฟลุกไหม้จนไม่สามารถบอกได้ว่าตอนนี้ตนยืนอยู่สว่นใดของเรอืน
ได้ยินเพียงเสยีงร้องสะอึกสะอื้นของเจ่ียงหรว่นท่ีดังมาจากมุมหนึ่งในเรอืน หยวนชวน
จึงเดินตามเสยีงน้ันเข้าไป

หยวนชวนไม่กลัวว่าตนเองจะเสยีชวีิตในทะเลเพลิงนี้แม้แต่น้อย ขอเพียงได้
เห็นเจ่ียงหรว่นตาย ต่อให้ตนเองต้องตายไปด้วยก็นับว่าคุ้มแล้ว

เพียงแต่สงสัยว่าเหตุใดคนฉลาดอย่างเจ่ียงหรว่นถึงหนีเข้าไปอยู่ในมุมลึกของ
ตัวเรอืนถึงเพียงนี้ หรอืว่านางมิได้คิดจะหนีออกมาข้างนอกต้ังแต่แรกแล้ว? ยิ่งสงสัย
หยวนชวนยิ่งเรง่ฝีเท้าให้เรว็มากยิ่งข ึ้น เปลวไฟโหมแรงจนแทบจะมอดไหม้ทุกอย่าง
มือหยวนชวนถูกไอร้อนแผดเผาจนพุพองแต่เขาก็ไม่ใสใ่จ

เม่ือเดินลึกเข้ามาถึงต้นกำเนิดเสยีงร้อง... เขาก็ได้เห็นเจ่ียงหรว่นนั่งขดตัวอยู่ติด



กำแพง นางยังสะอื้นไห้ หยวนชวนรู้สกึคลายใจถึงกับหัวเราะด้วยน้ำเสยีงสาสมใจ “เจ่ี
ยงหรว่นเอ๋ย...หญิงเจ้าแผนการ ในท่ีสดุฟ้าก็มีตาลงโทษให้เจ้าต้องชดใช้ชวีิตแก่ธิดา
เทพด้วยชวีิตของเจ้าเอง ฮ่าๆๆ”

เขาพูดไปหัวเราะไป แต่เจ่ียงหรว่นก็ยังคงร้องสะอึกสะอื้นเหมือนไม่รู้ตัว หยวน
ชวนเริม่รู้สกึถึงความผิดปกติเสยีแล้ว

เหตุใดเจ่ียงหรว่นถึงเอาแต่ร้องไห้ สตรใีจคอโหดร้ายผู้นี้ มีน้ำตาด้วยหรอื?
ไม่ใช.่..ไม่มีทาง คนอย่างเจ่ียงหรว่นไม่มีทางนั่งร้องไห้เชน่นี้ ทันทีท่ีคิดได้หยวน

ชวนก็ตรงเข้าไปฉุดลากหญิงสาวตรงหน้าออกมาจากมุม โดยมิได้สนใจคานด้านบนท่ี
พร้อมจะรว่งลงมาได้ทุกเม่ือ

เจ่ียงหรว่นสวมเส ื้อผ้าเฉกเชน่ในยามปกติ นางยังคงร้องไห้สะอึกสะอื้น ใบหน้า
ถูกควันไฟรมจนดำแต่ยังพอมองออก

หญิงผู้นี้ไม่ใชเ่จ่ียงหรว่น... แต่คือบ่าวใบ้!
“หลงกลแล้ว” หยวนชวนร้องลั่น เขาไม่สนใจว่าเหตุใดบ่าวใบ้จึงพูดได้ซ้ำยัง

ชว่ยเจ่ียงหรว่นอีกด้วย ในใจเขายามนี้ มีแต่ความหงุดหงิดผิดหวัง
ท่ีแท้ท้ังหมดนี้ ล้วนเป็นหน้าฉากท่ีเจ่ียงหรว่นเตรยีมไว้นั่นเอง นางยืมมือเขา

จัดการเวรยามภายนอก จากน้ันก็จุดไฟเผาเรอืน สว่นบ่าวใบ้ท่ีร้องไห้ครำครวญอยู่ด้าน
ในก็คือตัวหลอกให้คนด้านนอกเช ือ่ว่าเป็นเสยีงของเจ่ียงหรว่น เพราะทุกคนเข้าใจว่า
บ่าวผู้นี้ พูดไม่ได้!

หากว่าเขาไม่นึกสงสัยไม่วิ่งเข้ามาดู บ่าวใบ้ก็จะพลีชพีเสยีสละตัวเองเพ่ือชว่ยให้
เจ่ียงหรว่นหนีรอด พวกเขาก็จะ ‘ถูกทำให้เข้าใจ’ ว่าเถ้ากระดูกนี้ เป็นของเจ่ียงหรว่น
อย่างมิต้องสงสัย

ระหว่างท่ียืนคิดอยู่นั ่นเอง บ่าวใบ้ก็คว้าแขนหยวนชวนจับไว้แน่นไม่ยอมปล่อย
รอยยิ้มบนใบหน้าฉายความยินดีล้นเหลือ “นึกไม่ถึงว่าเจ้าจะเข้ามาตายเป็นเพ่ือนข้า ก็
ดีถือว่าข้ากำไร เราเริม่ออกเดินทางไปนรกด้วยกันตอนนี้ เลยดีหรอืไม่?”

นี่คือเป้าหมายของนาง หากหยวนชวนเข้ามานางก็จะลากเขาให้มาตายไปด้วยกัน



เชน่นี้คนภายนอกก็จะไม่รู้ความจรงิด้านใน ไม่รู้ว่านางเป็นเจ่ียงหรว่นตัวปลอม ท้ังหมด
จะคิดเพียงว่าเจ่ียงหรว่นเสยีชวีิตในกองไฟพร้อมกับหยวนชวนนั่นเอง

หยวนชวนยิ้มเย็นชา “เจ้าเป็นคนของเซยีวเสาร?ึ”
“ผิดแล้ว” บ่าวใบ้หัวเราะ “ข้ากับเซวียนหลีมีความแค้นถึงข้ันไม่อาจอยู่รว่มฟ้า

รว่มแผ่นดินเดียวกันได้ ในเม่ือเจ้าเป็นพันธมิตรกับเขา ซ้ำร้ายยังเป็นสนัุขหนานเจียง
ข้าก็นับเจ้าเป็นศัตรขูองข้าเชน่กัน” พูดจบก็ใช ้สองมือโอบกอดเขาแน่น โถมแรง
ท้ังหมดร้ังเขาไว้ คานไม้ท่อนใหญ่ท่ีกำลังลุกไหม้รว่งลงมา โชคยังดีท่ีไม่รว่งใสท้ั่งสอง
แต่สะเก็ดไฟจำนวนมากก็กระเด็นถูกตัวหยวนชวนและบ่าวใบ้จนแสบร้อน

หยวนชวนแทบจะเอาชวีิตไม่รอด บ่าวใบ้ท้ังดึงและรัดเขาแน่นยิ่งกว่างูยักษ์สบิ
ตัวเสยีอีก นางนั่งอยู่กลางกองเพลิงมานานจึงสดูควันเข้าไปไม่น้อย เดิมทีก็หายใจ
รวยรนิอยู่แล้ว พอทุ่มเทแรงหยุดร้ังตัวเขาไว้ก็เท่ากับใช้แรงเฮือกสดุท้ายจนหมด

หยวนชวนหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง “ในเม่ือเป็นเชน่นี้ ข้าก็ขอสง่เจ้าไปก่อนก็
แล้วกัน” เขาดึงมีดทรงโค้งออกมาจากเอวตวัดตัดแขนบ่าวใบ้ในฉับเดียว ตรงคมมีด
น้ันทาบางอย่างไว้ มีแมลงขนาดเล็กจำนวนมากไต่ออกมาอย่างรวดเรว็พากันวิ่งกรเูข้าส ู่
บาดแผลท่ีเพ่ิงถูกฟันของบ่าวใบ้

“แมลงพิษฝูงนี้ ล้ำค่ายิ่งนักถือว่าเป็นกำไรของเจ้าแล้วท่ีได้รู้จักมันก่อนตาย”
หยวนชวนเองก็บาดเจ็บไม่น้อย ท่ัวท้ังรา่งกายถูกสะเก็ดไฟเผาไหม้จนร้อนลวกแทบทน
ไม่ไหว พอสะบัดรา่งบ่าวใบ้ออกได้เขาก็วิ่งเต็มฝีเท้าออกมาทันที

บ่าวใบ้ทรดุตัวร้องทุรนทุราย มืออีกข้างกุมแขนข้างท่ีถูกตัดไว้แน่น ท่ีเจ็บปวด
เสยียิ่งกว่าแขนขาดก็คือแมลงพิษจำนวนมากท่ีวิ่งเข้าส ูร่า่งกาย แรงกัดของพวกมันให้
ความรู้สกึคล้ายมดนับหม่ืนกำลังกัดท้ึงหัวใจ

เสยีงบ่าวใบ้กรดีร้องดังขึ้นกลางทะเลเพลิง แท้จรงิเจ่ียงหรว่นมิได้สัง่ให้นางทำส ิง่
เหล่านี้ เลย เพียงแต่ขอให้ชว่ยถ่วงเวลาสักหน่อยก็พอแล้ว แต่นางยินดีจะทำเชน่นี้ เอง
นางอยากจะชว่ยถ่วงเวลาให้เจ่ียงหรว่นให้มากท่ีสดุ ชว่ยเจ่ียงหรว่นก็คือชว่ยตัวนาง
เอง แม้จะเจ็บปวดใกล้ตายเชน่นี้นางก็ไม่นึกเสยีใจ...ขอเพียงได้แก้แค้นให้ครอบครัว



หยวนชวนโผเผออกจากทะเลเพลิงด้วยสภาพพุพองและมีเปลวไฟลุกไหม้ตาม
ตัว

เส ื้อผ้าของเขาถูกเผาจนแทบไม่เหลือ ท่ัวท้ังกายไม่มีผิวหนังท่ียังสมบูรณ์เหลือ
อยู่อีกเลย ใบหน้าท่ีน่าเกลียดอยู่แล้วเพลานี้ถูกไฟเผาไหม้ซ้ำ คงเหลือไว้เพียงผิวหนังส ี
ชมพูดูน่าสยดสยองยิ่งนัก

ฉีม่านยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนจ้องมองหยวนชวนด้วยสายตาเรยีบเฉย “เป็น
อย่างไรบ้าง?”

หยวนชวนหัวเราะตอบเสยีงเย็นชา เวรยามด้านนอกเรอืนยังไม่ฟ้ืน เขาใสย่า
นอนหลับไปเต็มท่ี นึกไม่ถึงว่าจะกลายเป็นการขุดหลุมวางกับดักตนเองเสยีได้ หากคน
พวกนี้ มิได้สลบเพราะฤทธิ์ ยาก็คงจะจับตัวเจ่ียงหรว่นได้แล้ว

เขาต้องไล่ตามนางปีศาจนั่น ไม่ให้นางหนีรอดไปได้!
กลางป่า…
ป่าไม้สองฟากน้ันมืดสนิท ไร้ซ ึง่แสงดาวและแสงจันทร์ชว่ยสอ่งนำทาง
เจ่ียงหรว่นควบม้าห้อเหยียดสดุฝีเท้า นางไม่อาจจุดคบเพลิงได้ มิฉะน้ันจะ

เท่ากับเป็นการบอกตำแหน่งของตนให้พวกหยวนชวนพบเจอได้เรว็ข ึ้น บ่าวใบ้ผู้ น้ัน
เป็นอย่างไรบ้างก็สดุรู้ เดิมทีนางคิดจะให้บ่าวใบ้หลบหนีออกมาพร้อมตน แต่อีกฝ่าย
กลับปฏิเสธบอกเพียงว่าจะขออยู่เพ่ือแก้แค้นต่อไป

เจ่ียงหรว่นได้ยินเชน่น้ันจึงต้องยอมปล่อยนางไว้
ไม่รู้ว่าบ่าวใบ้จะหลอกหยวนชวนได้นานเพียงใด อีกฝ่ายเป็นคนฉลาด น่าจะ

ตามมาในไม่ช้า
ใจของเจ่ียงหรว่นร้อนรนยิ่งนัก ท่ีนี่คือเขตชานเมืองท่ีเต็มไปด้วยป่าเขา บรเิวณ

โดยรอบไร้ซ ึง่ผู้คนไม่มีท่ีให้หลบซอ่นเลยสักนิด หญิงสาวพยายามใช้ดวงตาท่ีสามเพ่ง
มองฝ่าความมืด ทว่าเพ่งอย่างไรก็ไร้ผล ความสามารถในการส ือ่จิตกับวิญญาณและ
ล่วงรู้ดินฟ้าของนางค่อยๆ หายไปเพราะการต้ังครรภ์ ส ิง่นี้ทำให้นางรู้สกึกังวลยิ่งนัก ยิ่ง
ตนเองต้องควบม้าหลบหนีเชน่นี้ก็ยิ่งเป็นห่วงว่าลูกในท้องจะได้รับความกระทบ



กระเทือนไปด้วย
ก่อนออกมานางส ู้อุตสา่ห์ด่ืมยาบำรงุครรภ์ท่ีบ่าวใบ้จัดหามาให้จนหมดเกลี้ยง

หวังเพียงให้ผ่านพ้นวันนี้ไปได้อย่างปลอดภัย
แต่อย่างไรเสยีท่ีนี่ก็ไม่ใชส่ถานท่ีอันคุ้นเคย เจ่ียงหรว่นควบม้าอย่างไร้จุดหมาย

ปลายทาง ขณะกำลังคิดจะวิ่งไปทางซ้ายก็ได้ยินเสยีงอึกทึกดังไล่มาจากด้านหลัง พอ
หันไปมองก็เห็นแสงไฟมากมายสาดสอ่งไปท่ัว สว่างเสยีจนย้อมผืนป่าให้เจิดจ้าราวกับ
กลางวัน

ชายท่ีข ี่ม้านำหน้าจะเป็นใครไปได้หากมิใชห่ยวนชวน!
เขาไล่ตามมาแล้ว
ใจของเจ่ียงหรว่นต่ืนตระหนกจนแทบระงับไม่อยู่ หยวนชวนไล่ตามมาได้รวดเรว็

ถึงเพียงนี้ นั่นหมายความว่าบ่าวใบ้...
เจ่ียงหรว่นตัดสนิใจยอมเส ีย่งอีกคร้ัง หญิงสาวล้วงกรชิออกจากแขนเส ื้อ แทง

เข้าท่ีตัวม้าเต็มแรง พอม้าเจ็บก็วิ่งพล่านอย่างบ้าคลั่งในทันใด ชว่ยท้ิงระยะห่างจากคน
ของหยวนชวนได้มากขึ้นอีกนิด

พอม้าวิ่งเต็มแรง รา่งของเจ่ียงหรว่นก็สัน่สะเทือนแรงตามไปด้วยจนเริม่ปวดท้อง
ขึ้นอีกคร้ัง ในใจได้แต่รำ่ร้อง ‘อดทนไว้นะลูก อดทนไว้ เราจะรอดด้วยกันนะลูก’
หญิงสาวเอามือกุมท้องแน่นหวังให้สัมผัสจากมือส ือ่ถึงลูกน้อยในครรภ์ ในใจได้แต่
ภาวนาขอให้นางและลูกปลอดภัย...แต่ยิ่งม้าวิ่งเรว็เท่าใดนางก็ยิ่งปวดท้องมากขึ้นเท่าน้ัน

หยวนชวนไล่ตามมาติดๆ เขาดูออกว่าเจ่ียงหรว่นมีท่าทางผิดปกติ เขาจ้องมอง
อยู่สักครูก่็เกิดความคิดหนึ่งข ึ้นในใจ เขาคิดถึงสาเหตุท่ีเจ่ียงหรว่นต้องขอเลี้ยงสนัุขไว้
ข้างกาย สนัุขตัวน้ันกินอาหารจำนวนมากแต่กลับผอมแห้ง แล้วก็ทบทวนถึงใบหน้า
ของเจ่ียงหรว่นท่ีอวบอิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

ในท่ีสดุเขาก็ม่ันใจสง่เสยีงตะโกนลั่นอย่างยินดี “จับนางไว้ นางต้ังครรภ์อยู่หนี
ได้ไม่เรว็นักหรอก”

เจ่ียงหรว่นใจหายวาบร้องว่าแย่แล้ว หยวนชวนรู้จนได้







สัตว์ร้ายด้านล่างจะโผขึ้นมาตะครบุเอา”
ท่าทางของเส ีย่วซานทำให้ผู้ เป็นพ่ีรู้สกึหวาดกลัวแทน เขานึกย้อนถึงเรือ่งท่ีพราน

ป่าเคยเล่าให้ฟังว่ามีสัตว์ป่าบางชนิดท่ีแสร้งทำบาดเจ็บเพ่ือล่อให้คนมา พอคนเดินเข้า
ใกล้ก็โผขึ้นงับคอแล้วลากลงหลุมไปกิน คนเป็นพ่ียิ่งคิดก็ยิ่งขนลุกวิ่งตรงเข้าไปหมาย
จะดึงตัวน้องชายออกมาให้พ้นปากหลุม

แต่จู่ๆ เส ีย่วซานก็หันกลับมามองพ่ีชาย พูดด้วยน้ำเสยีงผิดหวัง “พ่ี...ไม่ใชส่ัตว์
ตัวใหญ่ ก้นหลุมเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง”

เด็กหนุ่มหยุดวิ่งโดยพลัน จากน้ันก็ก้าวเรว็ๆ เพ่ือมายืนตรงปากหลุมแล้วมองลง
ไปด้านล่าง จรงิเสยีด้วย...ในหลุมดักสัตว์มีสตรคีนหนึ่งนอนอยู่จรงิๆ

สองพ่ีน้องมองหน้ากันไปมา สดุท้ายพ่ีชายก็กล่าว “ชว่ยนางขึ้นมาก่อน”
เส ีย่วซานไถลตัวลงไป สองพ่ีน้อง...คนหนึ่งอยู่ปากหลุมอีกคนอยู่ในหลุม รว่ม

แรงรว่มใจกันชว่ยดึงรา่งของหญิงผู้ น้ันขึ้นมาจนได้
เส ีย่วซานนั่งแหมะอย่างหมดแรงกับพ้ืน “เหนื่อยชะมัด พ่ีใหญ่…นางตายหรอื

ไม่?”
“อย่าพูดเหลวไหล” พ่ีชายยื่นสองนิ้วมาอังลมหายใจใต้จมูกหญิงแปลกหน้า เม่ือ

รับรู้ได้ถึงสัญญาณแห่งชวีิตเขาก็ค่อยคลายใจ “นางยังไม่ตาย พวกเราแบกนางกลับ
บ้านเถิด อย่างไรเสยีก็ชวีิตคนท้ังคน”

แม้เส ีย่วซานจะไม่เต็มใจนักแต่ก็ยอมชว่ยพ่ีชายแบกหญิงแปลกหน้ากลับบ้าน
เม่ือสองพ่ีน้องกลับมาถึงบ้าน เพ่ิงจะก้าวเท้าเข้าประตูก็มีสตรรีปูรา่งอวบผู้หนึ่งเดินสวน
ออกมา พอเห็นพวกเขาก็สะดุ้ง “ต้าซาน ทำไมเจ้าถึงพาเส ีย่วซานกลับมาแล้วล่ะ? ลืม
ของร?ึ” พูดจบก็เพ่ิงสังเกตเห็นว่าต้าซานแบกหญิงสาวนางหนึ่งไว้บนบ่า “นี่มัน...”

“พ่ีใหญ่เก็บหญิงแปลกหน้าใกล้ตายมาได้จากหลุมดักสัตว์ ท่านแม่ดูนางหน่อย
เถิด” เส ีย่วซานเอ่ยขึ้นก่อน

“ตายแล้ว ต้าซาน...เจ้ารบีแบกนางเข้าเรอืนไปเรว็ สว่นเส ีย่วซาน... เจ้ารบีไปตาม
ท่านหมอหวังมาบ้านเราด้วย” ฮูหยินเจ้าของเรอืนน้ันมีจิตใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เรง่เร้า



ลูกชายให้แบกหญิงแปลกหน้าไปวางลงบนเตียงของตนเองโดยไม่นึกถือสาเลยสักนิด
ท่านหมอหวังมาถึงอย่างรวดเรว็ เขาเป็นหมอเพียงคนเดียวในหมู่บ้าน พอได้จับ

ชพีจรของหญิงปรศินาผู้นี้แล้วท่านหมอหวังก็ลูบหนวดพลางเอ่ยปาก “นางรว่งหล่นจาก
ท่ีสงู ท่ีโชคดีก็คือรา่งของนางคงไปเกี่ยวเข้ากับกิ่งไม้บางสว่น จึงไม่ได้ตกลงมากระแทก
กับพ้ืนแรงนัก...ตัวของนางบาดเจ็บเพียงแค่ภายนอก ทว่าเด็กน้อยในครรภ์นับว่ายังอยู่
ในระยะอันตราย คาดว่าก่อนหน้านางคงด่ืมยาบำรงุครรภ์มาไม่น้อย มิฉะน้ันตอนนี้แม้
แต่เทพยดาก็มิอาจชว่ยได้”

“แล้วพวกเราควรจะทำอย่างไรดี” ต้าซานถาม
ท่านหมอหวังสา่ยหน้า “ยามนี้นางอ่อนแอยิ่งนัก ข้าจะจัดยาบำรงุครรภ์ให้นาง

ก่อน เจ้าให้เส ีย่วซานไปเก็บสมุนไพรจากในป่ามาต้มให้นางด่ืมแล้วก็บำรงุนางให้มากสัก
หน่อย สตรมีีครรภ์มีแต่ต้องบำรงุเท่าน้ัน”

ฮูหยินเจ้าของเรอืนนึกไม่ถึงว่าสตรผีู้นี้กำลังต้ังครรภ์อยู่ ได้ยินท่านหมอหวังบอก
ว่านางรว่งมาจากท่ีสงู คาดว่าน่าจะเป็นหญิงชะตารันทดท่ีเจอคนใจโฉดรังแกจนต้อง
ยอมฆ่าตัวตาย เม่ือคิดดังน้ันก็ยิ่งรู้สกึเวทนาต่อหญิงบนเตียงยิ่งนัก รบีขอบคุณท่าน
หมอหวังแล้วสัง่ให้ต้าซานกับเส ีย่วซานไปเก็บสมุนไพร

เจี่ยงหรว่นฟื้ นขึ้ นมาพร้อมกับความสับสน
ส ิง่แรกท่ีนางทำคือใช้มือจับท้องตนเอง
ลูกยังอยู่กับนาง...โชคดีเหลือเกิน
ใจท่ีอึดอัดหวาดกลัวค่อยๆ คลายลง ในความทรงจำสดุท้าย นางถูกหยวนชวน

ไล่ต้อนจนตกหน้าผา ในความเป็นจรงินางน่าจะเสยีชวีิตไปแล้ว เหตุใดจึงยังต่ืนขึ้นมา
ได้อีก

หรอืท่ีนี่คือโลกหลังความตาย?
เจ่ียงหรว่นเหลียวมองรอบตัว พบว่าท่ีแห่งนี้ คือเรอืนหลังเล็กของชาวนาท่ีก่อ

จากดินเหนียวมุงฟาง ภายในเรอืนสว่างไสวและกว้างไม่น้อย ผ้าห่มท่ีนางห่มอยู่น้ันทำ
จากผ้าฝ้าย ปักเป็นลายดอกบัวหลายดอกให้ความรู้สกึสดช ืน่ยามมอง



ประตูถูกผลักเข้ามาเบาๆ มีสตรนีางหนึ่งเดินเข้ามา มองปราดเดียวเจ่ียงหรว่นก็
คาดได้ว่านางคงเป็นฮูหยินเจ้าของเรอืนนี้ นางอยู่ในชดุเส ื้อคลุมลายดอกกล้วยไม้
ใบหน้ายิ้มแย้มอ่อนโยน สองมือประคองถ้วยเข้ามาถ้วยหนึ่ง เม่ือนางเห็นว่าเจ่ียงหรว่น
ฟ้ืนแล้ว จึงวางถ้วยในมือไว้ด้านข้างแล้วนั่งลงท่ีปลายเตียง “เจ้าฟ้ืนแล้วหรอื รู้หรอืไม่
เจ้าหลับไปถึงสามวันสามคืนเชยีวนะ”

“ท่านคือ...” เจ่ียงหรว่นถาม
“เจ้าตกลงไปในหลุมดักสัตว์ ลูกชายข้าเป็นคนแบกเจ้ากลับมา หมอในหมู่บ้าน

เราจับชพีจรให้เจ้าพบว่ารา่งกายอ่อนแอยิ่งนัก โชคดีท่ีเด็กปลอดภัย นี่คือยาบำรงุครรภ์
ด่ืมก่อนเถิด...ท่ีแห่งนี้ คือหมู่บ้านชงิผิง เจ้าเรยีกข้าว่าซ้อกุ้ยก็แล้วกัน”

ฮูหยินเจ้าของเรอืนผู้นี้ มีรอยยิ้มเจิดจ้าอบอุ่น ทำให้ผู้มองรู้สกึผ่อนคลายนัก เจ่ี
ยงหรว่นยิ้มน้อยๆ ตอบ เรยีกนางว่าซ้อกุ้ยตามคำแนะนำตัว จากน้ันก็หยิบถ้วยยาขึ้น
มาด่ืมจนหมดแล้วก็กล่าวกับซ้อกุ้ยว่า “ซ้อกุ้ยชว่ยชวีิตข้าไว้ นับเป็นผู้ มีพระคุณของข้า
บุญคุณนี้ใหญ่หลวง หากมีส ิง่ใดจะทดแทนได้ ข้าย่อม...”

“อย่าพูดเชน่นี้ เลย” ซ้อกุ้ยตกใจยกใหญ่ “ชวีิตคนท้ังคนจะปล่อยให้ตายโดยไม่
ชว่ยเหลือได้อย่างไร ท่ีลูกๆ ของข้าชว่ยเจ้าก็ไม่ได้ทำเพราะหวังส ิง่ตอบแทน เจ้ารา่งกาย
ยังอ่อนแอถ้าอย่างไรก็อยู่พักผ่อนท่ีบ้านข้าไปก่อนดีหรอืไม่” ครุน่คิดครูห่นึ่งซ้อกุ้ยก็
กล่าวว่า “แล้วเจ้าเป็นคนตำบลใดหรอื? อยู่ๆ หายออกจากบ้านมาเชน่นี้คนท่ีบ้านคงจะ
ตกใจนัก จะให้ข้าสง่จดหมายกลับไปบอกท่ีบ้านเจ้าดีหรอืไม่?”

เจ่ียงหรว่นสหีน้าเปลี่ยนไปทันที ถึงนางจะตกเหวลงมาแล้วแต่หยวนชวนคงไม่
ยอมเลิกราแน่ ตอนนี้อาจจะสัง่ให้คนตามหาตัวนางอยู่ก็เป็นได้ แล้วจะตามมาถึงท่ีนี่
หรอืไม่? หากตามมาถึงมิเท่ากับว่านางเป็นคนชักนำภัยร้ายมาส ูค่รอบครัวนี้หรอื

พอซ้อกุ้ยเห็นหญิงสาวขมวดค้ิวก็คิดว่าต้องมีเรือ่งท่ีทำให้นางคิดสั้นจรงิๆ จึง
กล่าวด้วยความระมัดระวัง “เจ้ามีเรือ่งลำบากใจใชห่รอืไม่ หากท่ีท่ีเจ้าจากมามีเรือ่งท่ี
ทำให้เจ้าลำบากใจ เจ้าก็อยู่รักษาตัวท่ีนี่ไปก่อนเถิด คนในหมู่บ้านนี้ ล้วนใจดีด้วยกัน
ท้ังน้ัน ข้าอยู่มาครึง่ค่อนชวีิตแล้ว เคยเห็นมาทุกเรือ่งราว เจอความลำบากมาก็มาก แต่
ข้ามีเรือ่งหนึ่งท่ีอยากจะเอ่ยเตือนเจ้าสักหน่อย การใช้ชวีิตในโลกนี้ มันไม่ง่ายแต่อย่างไร



เสยีมีชวีิตอยู่ก็ดีกว่าไม่มี ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ได้โปรดอย่ายอมละท้ิงชวีิตตนเอง
เลย”

ตอนแรกเจ่ียงหรว่นก็ไม่ค่อยเข้าใจความนัยท่ีซ้อกุ้ยกล่าว จนกระท่ังซ้อกุ้ยยื่น
มือมาจับท้องของนาง เจ่ียงหรว่นจึงเข้าใจ “เจ้ายังมีลูก แม้จะพบเจอเรือ่งร้ายเพียงใด
แต่ลูกก็บรสิทุธิ์ ไร้ความผิด เจ้าเป็นแม่ต้องพยายามเลี้ยงดูเขาให้เติบใหญ่ให้ได้”

เจ่ียงหรว่นเข้าใจในท่ีสดุว่าทำไมซ้อกุ้ยจึงพูดเชน่นี้ คงจะนึกว่านางเจอคนไม่ดี
เข้าจึงคิดกระโดดเหวฆ่าตัวตาย ความคิดหญิงสาวหมุนแล่นแล้วยิ้มตอบ “ซ้อกุ้ย ข้า
ขอบอกท่านอย่างไม่ปิดบัง มันไม่ใชอ่ย่างท่ีท่านคิด ท่ีซ้อกุ้ยรู้เป็นเพียงแค่สว่นหนึ่ง ท่ี
ไม่รู้ก็อีกสว่น ต้ังแต่พ่อแม่ข้าตายไป ข้าก็แต่งงานกับคู่หม้ันของตน หลังจากน้ันไม่นาน
ข้าก็ต้ังครรภ์แล้วก็ได้พบความจรงิว่าสามีหวังจะฮุบสมบัติของครอบครัวข้า ถึงขนาดคิด
ฆ่าข้าเพ่ือชงิสมบัติ ข้าไหวตัวทันจึงหนีมากลางดึก แต่ก็ถูกพวกเขาไล่ล่าบีบค้ันจนควบ
ม้าตกเหว นึกไม่ถึงว่าจะมาฟ้ืนท่ีนี่”

เจ่ียงหรว่นป้ันเรือ่งโกหกหน้าตาย... เรือ่งท่ีเล่าก็เอามาจากท่ีเคยได้ยินได้ฟัง
ผสมเล็กผสมน้อยป้ันเป็นเรือ่งเป็นราว พอเล่าจบก็ทำให้ซ้อกุ้ยปากอ้าค้างจากน้ันก็พูด
ด้วยน้ำเสยีงโกรธจัด “มีคนจิตใจโหดเห้ียมอำมหิตเชน่นี้ ด้วยร ึ เจ้าอย่าได้กลัว เราไป
แจ้งความกัน โลกนี้จะไม่มีความเป็นธรรมเลยเชยีวหรอื?... ในหมู่บ้านเรามีคนรู้หนังสอื
อยู่ให้เขาชว่ยเข ียนคำร้องแจ้งความไปยังใต้เท้าท่ีเมืองหลวงกันเถิด”

เจ่ียงหรว่นดูออกว่าท่าทีโกรธแค้นของซ้อกุ้ยน้ันเป็นของจรงิ นางจึงค่อยคลาย
ใจลง “เปล่าประโยชน์ สามีข้ามีเส้นสายอยู่ในราชสำนักมากมาย คนพวกน้ันล้วน
ชว่ยเหลือปกป้องกัน พวกเขาไม่มีทางชว่ยข้าเป็นแน่ ตอนนี้ ข้ายังไม่อยากตีหญ้าให้งู
ต่ืน อยากจะคลอดลูกอย่างสงบก่อน แต่ว่าเขาคงไม่ยอมปล่อยข้าไปง่ายๆ ข้าจึงกลัวว่า
จะสร้างความลำบากให้แก่พวกท่าน...”

“เจ้าไม่ต้องกังวล” ซ้อกุ้ยสา่ยหน้าแข็งขัน “หมู่บ้านของพวกเราลึกลับยิ่งนัก
หลายคนท่ีมาอาศัยอยู่ท่ีนี่แต่แรกก็เพราะว่าเบ่ือความวุ่นวายจากด้านนอก คนภายนอก
ไม่มีใครรู้จักท่ีนี่ คนใจโฉดพวกน้ันไม่มีทางตามมาถึงท่ีนี่แน่”

เจ่ียงหรว่นได้ยินประโยคนี้ก็ค่อยโล่งใจ ด้วยนิสัยของหยวนชวนคงจะสัง่คนให้



ตามลงมาควานหานางอย่างแน่นอน แต่ถึงขนาดผ่านไปสามวันสามคืนยังตามหามาไม่
ถึงท่ีนี่ แน่ช ัดแล้วว่าท่ีแห่งนี้คงจะเป็นหมู่บ้านท่ีปิดตายจากสายตาคนภายนอกอย่างท่ีซ้อ
กุ้ยกล่าว นางยิ้มน้อยๆ ตอบ “เชน่น้ันข้าคงต้องรบกวนซ้อกุ้ยแล้ว”

“อย่าได้เกรงใจ” ซ้อกุ้ยตอบ “ยังไม่ได้ถามช ือ่แซเ่จ้าเลย”
“ข้าช ือ่หรว่นเหนียงจ่ือ”
“หรว่นเหนียงจ่ือ” ซ้อกุ้ยยิ้มแย้มอย่างเป็นกันเอง “เป็นช ือ่ท่ีดีมีความหมาย ดู

จากท่วงท่ากิรยิาของเจ้าแล้วข้าคิดว่าน่าจะเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่โต ขอเพียงเจ้าไม่
รังเกียจท่ีนี่ หมู่บ้านเรายินดีต้อนรับ”

เจ่ียงหรว่นนั่งสนทนากับซ้อกุ้ยอีกหลายคำ ซ้อกุ้ยก็ขอตัวจากไป
เจ่ียงหรว่นยังคงนั่งครุน่คิดต่อ ไม่รู้ว่าสถานการณ์ภายนอกเป็นอย่างไรบ้างแล้ว

นางอยากจะสง่ข ่าวให้เซยีวเสา แต่ก็กลัวว่าคนของหยวนชวนจะลอบเฝ้าสังเกตอยู่ แม้
จะยังหานางไม่พบแต่โดยนิสัยนักฆ่าพวกนี้ มักใจเย็นรอให้นางด้ินรนจนติดแหด้วย
ตนเอง

ไม่… เวลายังไม่เหมาะนัก ส ู้พักรักษาตัวอยู่ท่ีนี่รอให้ลูกคลอดแล้วค่อยคิดหาวิธี
ออกไป ถึงตอนน้ันเรือ่งของหยวนชวนก็อาจจะถูกแก้ไขเรยีบร้อยไปแล้ว

กลัวแต่ว่าเซยีวเสาคงจะกังวล...
หลังจากวันท่ีเจี่ยงหรว่นฟื้ นขึ้ นมา
เนื่องจากรา่งกายยังคงอ่อนแออยู่มาก เจ่ียงหรว่นจึงยังไม่สามารถเดินเหินออก

ไปข้างนอกได้ ต้องอาศัยซ้อกุ้ยให้นำข้าวปลาอาหารมาให้กินถึงบนเตียง ซ้อกุ้ยเป็นชาว
นา สว่นบุตรชายท้ังสองของนางช ือ่ ‘ต้าซาน’ และ ‘เส ีย่วซาน’ ก็เข้าป่าล่าสัตว์และมัก
จะล่าได้ไก่ป่ากระต่ายป่ากลับมาอยู่เนืองๆ ซ้อกุ้ยจึงนำวัตถุดิบเหล่าน้ันมาปรงุอาหารเพ่ือ
บำรงุรา่งกายให้เจ่ียงหรว่น

วันท่ีสาม...เจ่ียงหรว่นจึงลุกเดินได้
ซ้อกุ้ยเย็บเส ื้อชดุใหม่เพ่ือมอบให้เจ่ียงหรว่น อันท่ีจรงิต้ังแต่มีครอบครัวซ้อกุ้ย

น้ันอยากมีลูกสาวยิ่งนัก จู่ๆ มีเจ่ียงหรว่นก้าวเข้ามา นางจึงรู้สกึเหมือนฟ้าประทาน



ลูกสาวมาให้
ซ้อกุ้ยนำเส ื้อชดุใหม่ท่ีเย็บเรยีบร้อยแล้วมาให้เจ่ียงหรว่น เป็นกระโปรงผ้าสแีดง

ไห่ถาง แม้เนื้อผ้าจะมิได้ดีนักแต่ก็สวมใสส่บาย ซ้อกุ้ยกล่าวว่า “หลายปีก่อนญาติของ
ข้าท่ีค้าขายอยู่นอกเมืองสง่มาให้ สผ้ีาเชน่นี้หากข้าสวมเองคงขัดเขินยิ่งนัก ให้หญิง
สาวอย่างเจ้าสวมดูจะเหมาะกว่า”

วันนี้ เจ่ียงหรว่นทำผมทรงหางม้า นางยิ้มขอบคุณซ้อกุ้ยอย่างอ่อนหวานจรงิใจ
ซ้อกุ้ยเห็นรอยยิ้มของหญิงสาวก็ถึงกับตะลึงไปชัว่ครู ่“หรว่นเหนียงจ่ือ รู้หรอืไม่

ว่าเจ้ามีรปูโฉมท่ีงดงามประหลาดตายิ่งนัก”
ปกติเจ่ียงหรว่นอยู่แต่บนเตียงทุกวัน รา่งกายอ่อนแรง ใบหน้าก็ซดีขาว ต่อให้

สวยสะสักเพียงใดก็ดูไม่มีชวีิตชวีา วันนี้ เป็นวันแรกท่ีหญิงสาวหายป่วยจึงดูสดช ืน่มีน้ำ
มีนวลขึ้น พอล้างหน้าจนสะอาดหมดจด สวมเส ื้อชดุใหม่ก็ดูผิดตาจากคนท่ีนอนป่วย
อยู่ทุกวันอย่างชัดเจน

ซ้อกุ้ยเห็นดังน้ันก็รู้สกึยินดี จึงชักชวนเจ่ียงหรว่นให้ออกไปด้านนอก “ออกไป
เดินเหินเสยีบ้าง อยู่แต่ในเรอืนท้ังวันจะอึดอัดเอาได้”

ต้าซานกับเส ีย่วซานกำลังบ่มยาอยู่หน้าประตูเรอืน เส ีย่วซานโบกพัดพลางพรำ่
บ่นอย่างโมโห “ชว่งนี้ ท่านแม่ไม่ดูแลพวกเราเลย น้ำแกงไก่ท่ีตุ๋นเม่ือคืนก็ยกให้หญิง
แปลกหน้าผู้ น้ันไปกว่าครึง่ พ่ีใหญ่... พ่ีคิดเหมือนข้าหรอืไม่ว่านางต้องเป็นปีศาจจ้ิงจอก
แปลงกายมาล่อลวงให้ท่านแม่หลงใหลแน่ๆ”

“เหลวไหล” ต้าซานท้ังขบขันท้ังโมโห “หากนางเป็นปีศาจจ้ิงจอกจรงิไยจึงมา
ล่อลวงสตรด้ีวยกันเล่า...เจ้าโง่นี่” เขากำลังคิดจะสัง่สอนน้องชายตนเองเสยีหน่อย
พลันเหลือบเห็นมารดากำลังประคองหญิงสาวในชดุแดงผู้หนึ่งออกมานอกเรอืน

หญิงผู้ น้ันมีใบหน้ารปูไข่น่ารัก ท้ังปากคอค้ิวคางงดงามราวกับภาพวาด ดูสดใส
เจิดจ้ายิ่งกว่าแสงตะวัน สแีดงของผ้าน้ันขับเน้นผิวพรรณท่ีเปล่งปลั่งข ึ้นจากเดิมให้แล
ดูดุจกลีบดอกเหมยกลางพ้ืนหิมะขาว เม่ือเห็นเขาจ้องมองหญิงสาวก็อมยิ้มน้อยๆ เป็น
การทักทายตอบ...แค่น้ันก็ทำเอาต้าซานถึงกับใจเต้นรัว



“ต้าซาน นี่คือหรว่นเหนียงจ่ือ... หรว่นเหนียงจ่ือ...นี่ต้าซานกับเส ีย่วซาน
ลูกชายจอมซนของข้า” ซ้อกุ้ยกล่าวยิ้มๆ

เส ีย่วซาน... พอได้เห็นเจ่ียงหรว่นก็ถึงกับเหม่อไปเชน่กัน เขาพูดตะกุกตะกักขึ้น
ทันใด “ท่านแม่... นี่…ใครกัน?”

“อ้าว… ก็แม่นางน้อยท่ีพวกเจ้าชว่ยเหลือกลับมาอย่างไรเล่า” ซ้อกุ้ยกล่าว “ยัง
ไม่รบีมาทำความรู้จักอีก”

เจ่ียงหรว่นก้าวเข้าไปหาประสานมือทำความเคารพสองพ่ีน้องจากใจจรงิ “ข้าต้อง
ขอบคุณน้องชายผู้ มีพระคุณท้ังสองท่ีชว่ยชวีิตเอาไว้”

ปีนี้ ต้าซานเพ่ิงจะสบิหก สว่นเส ีย่วซานเพ่ิงจะสบิสามยังสามารถเรยีกว่าน้องชาย
ท้ังสองได้ การท่ีมีโฉมสะคราญมากล่าวขอบคุณอย่างอ่อนหวานทำเอาสองพ่ีน้องวาง
หน้าไม่ถูกเลยทีเดียว...เดิมทีก็คิดว่า ‘หลิวเม่ิงเม่ิง’ ลูกสาวอาจารย์หลิวน้ันงดงามท่ีสดุ
ท้ังนางยังท่องบทกลอนบทกวีต่างๆ ได้เก่งยิ่งกว่าผู้ใดในหมู่บ้าน...ทว่าเม่ือเทียบกับ
โฉมงามตรงหน้าก็คงต้องกล่าวหลิวเม่ิงเม่ิงไม่มีค่าอันใดให้ต้องพูดถึงอีก

สองพ่ีน้องยังคงจ้องมองเจ่ียงหรว่นอย่างเหม่อลอย ซ้อกุ้ยรู้สกึขบขันกับท่าที
ของบุตรชายจึงสง่เสยีงดุข ึ้นมา “หยุดมองได้แล้ว ไป…หรว่นเหนียงจ่ือ ข้าจะพาเจ้าเดิน
ชมรอบหมู่บ้านเอง”

ข่าวท่ีสองพ่ีน้องต้าซาน--เส ีย่วซานชว่ยเทพธิดากลับมาแพรส่ะพัดไปท่ัวหมู่บ้าน
ภายในวันน้ันทันที ทำให้มีผู้คนมากมายเดินทางมาเยี่ยม ในมือก็ติดอาหารและยาบำรงุ
มาด้วยเพ่ือไม่ให้เป็นการเสยีมารยาท เพราะหวังจะได้ชมโฉมงามของเทพธิดาให้เป็นบุญ
ตาเสยีหน่อย ทว่าเจ่ียงหรว่นเองต่างหากท่ีรู้สกึเก้อเข ิน นางเดินไปทางใดก็มีแต่คนจ้อง
มอง ผ่านไปไม่กี่วันนางจึงเอาแต่เก็บตัว ไม่ค่อยออกมาข้างนอก

ตอนนี้ ท้องของเจ่ียงหรว่นใหญ่ขึ้นมาก เม่ือแรกทุกคนล้วนคิดว่าสามีของนางคง
จะตามมาในเรว็วัน แต่เวลาผ่านไปก็ยังไร้วี่แววของชายผู้ เป็นสามี คนท่ีทนเก็บความ
สงสัยไว้ในใจไม่อยู่ก็ตัดสนิใจถามซ้อกุ้ยตรงๆ...ซ้อกุ้ยก็เล่าเรือ่งราวตามท่ีเจ่ียงหรว่น
เคยแต่งให้ฟัง พอทุกคนได้ฟังก็พากันเห็นใจเจ่ียงหรว่นและออกปากด่าว่าผู้ เป็นสามีว่า
มีจิตใจโหดเห้ียมอำมหิตนัก



หญิงสาวท่ีหน้าตาสะสวยซ้ำยังมีนิสัยอ่อนโยนขนาดนี้ เหตุใดจึงทำร้ายได้ลงคอ?
บางคนถึงกับเปรยออกมาว่าหญิงสาวท่ีงามหยาดฟ้าถึงปานนี้ หากตนเองได้แต่ง

เข้าบ้านสักคนก็นับว่าชวีิตนี้ไม่เสยีชาติเกิดแล้ว พอคนอื่นได้ยินก็เห็นพ้องต้องกัน
ระยะหลังจึงมีหนุ่มๆ มากหน้าหลายตาคอยแวะเวียนเอาขนมมาฝากให้บ้านของซ้อกุ้ย
จนแทบจะล้นบ้าน

ซ้อกุ้ยดีใจยิ่งนัก นางรู้ว่าในกลุ่มท่ีเทียวไปเทียวมานี้ มีชายหนุ่มดีๆ ปะปนอยู่ไม่
น้อย หากหรว่นเหนียงจ่ือได้แต่งไป เด็กในท้องก็จะได้มีพ่อด้วย

เจ่ียงหรว่นรู้ถึงเจตนาดีของชาวบ้านและซ้อกุ้ยก็จรงิ ทว่าหลายวันท่ีผ่านมานาง
เอาแต่คิดถึงเซยีวเสา ไม่รู้ว่าตอนนี้ เขาเป็นอย่างไรบ้าง เม่ือไม่ได้ข ่าวจากพ่อของลูกบ้าง
เลยใจของนางจึงไม่ค่อยสงบนัก ท้ังตอนนี้ ท้องก็โตขึ้นทุกวันอีกสองเดือนก็จะคลอด
แล้ว ชว่งหัวเลี้ยวหัวต่อเชน่นี้นางทำได้เพียงกบดานเพ่ือให้ตนเองและลูกในท้อง
ปลอดภัย

วันนี้นางนั่งอยู่หน้าประตูเย็บเส ื้ออยู่กับซ้อกุ้ย อยู่ๆ ซ้อกุ้ยก็กล่าวขึ้น “เส ื้อของ
เด็กชายเด็กหญิงก็เย็บเสรจ็หมดแล้ว ข้าชอบลูกสาว เจ้าล่ะ...ชอบลูกชายหรอืว่า
ลูกสาว?”

เจ่ียงหรว่นอึ้งไปครูห่นึ่งก่อนจะตอบเสยีงเบา “ข้าคิดว่าถ้าได้ลูกชายก็ดี” หากมี
บุตรชายท่ีหน้าตาเหมือนเซยีวเสาก็น่าจะเป็นเด็กชายท่ีกรา่งและหยิ่งผยองน่าตีอยู่ไม่
น้อย ดีเสยีอีกนางจะได้มีคนคอยทะเลาะด้วยในยามเหงา

“ข้ากลับคิดว่าลูกสาวน้ันดีนัก หากลูกสาวงดงามเหมือนเจ้า ยามเม่ือนางโตขึ้น
คนท่ีมาส ูข่อคงจะมีมากเสยีจนยำเอาธรณีประตูบ้านพังเลยทีเดียว” ซ้อกุ้ยกล่าวพลาง
หัวเราะชอบใจ

เจ่ียงหรว่นเองก็หัวเราะตามไปด้วย เซยีวเสาคงจะอยากได้ลูกสาวกระมัง แม้
ภายนอกเขาดูเย็นชาขวางโลกแต่ภายในใจกลับอ่อนไหวอ่อนโยน หากยามแก่เฒ่ามี
ลูกสาวคอยประคับประคองอยู่ข้างกายเขาทุกวันคงจะดีไม่น้อย เจ่ียงหรว่นคิดแล้วก็อด
ยิ้มกว้างออกมาไม่ได้



ซ้อกุ้ยเห็นนางหัวเราะก็คิดว่านางคงนึกถึงเรือ่งเบิกบานใจได้ จึงชวนคุยอีก “เอ๋
ข้าว่าถ้าเป็นครรภ์หงส์คู่มังกรได้ก็ยิ่งดี หนึ่งหญิงหนึ่งชาย คึกคักดี...”

ขณะกำลังคุยกันอยู่ต้าซานก็แบกฟืนกองโตกลับมา ซ้อกุ้ยลุกไปรับฟืนจาก
ลูกชายคนโตพลางเอ่ยกับต้าซาน “เจ้าอยู่คุยกับหรว่นเหนียงจ่ือไปก่อนแล้วกัน”

พอต้าซานได้ยินคำสัง่มารดาก็ถึงกับรบีร้อนสา่ยหน้าพลางจ้องมองเจ่ียงหรว่น
อย่างขัดเข ิน เขาคิดไม่ถึงว่าผู้หญิงท่ีเขาชว่ยชวีิตไว้จะงดงามปานนี้ ผู้ชายทุกคนใน
หมู่บ้านล้วนอิจฉาเขาด้วยกันท้ังน้ัน คอยแต่ไหว้วานฝากให้เขาเอาของเล็กๆ น้อยๆ
มาให้หรว่นเหนียงจ่ืออยู่เสมอ ต้าซานเจรจาไม่เก่ง เขาจึงชอบแอบมองนาง เขาคิดว่าห
รว่นเหนียงจ่ือต้องเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่เป็นแน่ แม้แต่ชายท่ีอ่านหนังสอืมากท่ีสดุใน
หมู่บ้านยังชนูิ้วว่าหรว่นเหนียงจ่ือเป็นหญิงเก่ง นางรู้จักอักษรมากมาย นิสัยก็อ่อนโยน
มิได้ท่ามากกระเง้ากระงอดเหมือนสตรท่ัีวไป ทุกอย่างท่ีรวมเป็นนางล้วนดีงามไร้ท่ีติ

ต้าซานเป็นเพียงหนุ่มน้อยท่ีเริม่ชายตามองเพศตรงข้าม การท่ีเขาถูกใจผู้หญิง
หน้าตางดงามก็เป็นเรือ่งปกติของเด็กหนุ่ม แล้วหญิงสาวก็เป็นคนท่ีตัวเองชว่ยชวีิต
กลับมาอีกด้วย มีเรือ่งเล่าขานเรือ่งหนึ่งกล่าวไว้ว่า...นางปีศาจจ้ิงจอกภูเขามักมีใบหน้าท่ี
งดงามและจะตอบแทนชายหนุ่มผู้ชว่ยชวีิตตนด้วยการอุทิศตัวเป็นภรรยาให้

ต้าซานรู้ดีว่าหรว่นเหนียงจ่ือไม่ใชปี่ศาจจ้ิงจอก นางมีสามีท่ีโหดร้ายแม้ขนาดต้ัง
ครรภ์ก็ยังถูกไล่ฆ่า ชวีิตชา่งน่าสงสารยิ่งนัก เขาสงสัยอยู่เสมอว่าโลกนี้ มีคนท่ีอำมหิต
เชน่นี้ ด้วยหรอื ตัวเขาน้ันพูดไม่เก่งจึงไม่รู้จะผูกมิตรกับหรว่นเหนียงจ่ืออย่างไร เหมือน
ในตอนนี้ ท่ีทำได้เพียงจ้องมองหญิงสาวพลางยิ้มซ ือ่ๆ

หลังผ่านวสันตฤดู อากาศก็ดีขึ้ นมาก
ฮ่องเต้พระองค์ใหม่จะทำพิธีข ึ้นครองราชย์ในวันนี้ ข ุนนางท้ังหมดเฝ้ารอรว่ม

พระราชพิธีราชาภิเษกอยู่ ณ แท่นบวงสรวงต้ังแต่ยามจ่ือ
เม่ือถึงเวลามงคลฤกษ์ พิธีจึงเริม่ข ึ้น
การบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินน้ันใช้พิธีเดียวกับการบวงสรวงเทพไท่อี ฝ่ายจัด

เตรยีมงานจะต้องสร้างแท่นพิธีบวงสรวงขนาดใหญ่ท้ังหมดสามชั้น รอบแท่นจะวางด้วย



เครือ่งสังเวยท้ังห้าอันประกอบด้วย ของเข ียว ของแดง ของขาว ของเหลือง และของ
ดำ

ฝ่ายจัดเตรยีมงานต้องจัดการเชอืดกวางเผือก หมูป่า จามรเีผือก และกระบือ
เผือกมารวมเป็นเครือ่งสังเวยด้วย และต้องใช้หญ้าคาสามแกนซ ึง่นำมาจากแถบเจียงไฮ
ว๋มาสานเป็นตัวแทนเทพเจ้า เม่ือสานขึ้นรปูเรยีบร้อยแล้วจะปิดผนึกทับด้วยดินห้าส ี
วางทับอีกชั้นด้วยของป่าหายากเพ่ือเสรมิสริมิงคล

เวลานี้ ... วงมโหรปีระจำวังหลวงกำลังบรรเลงเพลงท่วงทำนองฮึกเหิมปลุกใจ
หนุ่มน้อยในชดุเส ื้อคลุมสทีองอรา่มตา แขนเส ื้อตลอดจนชายผ้าปักลายมังกร

เลื่อมระยิบระยับ ยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางลมพัดแรง ยิ่งสายลมโหมกระหนำชายผ้าของเขาก็
ยิ่งสะบัดพลิ้วทำให้ดูคล้ายกับพญามังกรท่ีพร้อมจะเหินส ูฟ่ากฟ้า

สหีน้าของเขาสงบนิ่ง
มือหนึ่งถือราชโองการ อีกมือหนึ่งไพล่หลัง สายตาคมกล้าสดุจะหยั่ง
เบ้ืองหน้าเขาคือขุนนางใหญ่แห่งราชสำนักต้าจ่ิน บุรษุผู้ น้ันอยู่ในชดุขุนนางเต็ม

พิธีการ ขุนนางใหญ่อ่านประกาศสบืราชสันตติวงศ์ด้วยน้ำเสยีงกังวานชัด เม่ืออ่านจบ
หนุ่มน้อยในชดุสทีองก็ขานรับแล้วกล่าวคำสาบานต่อหน้าขุนนางและประชาชน ทุก
ถ้อยคำล้วนบ่งบอกความมุ่งม่ันแน่วแน่และจรงิจัง...คำสาบานประหนึ่งตะปูเหล็กขนาด
ใหญ่ท่ีตอกลงกลางใจของทุกคน ณ ท่ีแห่งนี้ !

หลังจากพิธีจบส ิ้นลง วงมโหรกี็เริม่บรรเลงเพลงอีกคร้ัง
ขุนนางอาวุโสผู้หนึ่งท่ีรับราชการมานาน รับหน้าท่ีเชญิเสด็จฮ่องเต้องค์ใหม่ของ

แคว้นต้าจ่ินส ูบั่ลลังก์สทีองท่ีสลักเป็นรปูมังกรขนาดใหญ่ท่ีงดงามและเป่ียมอำนาจ
ขณะท่ีกำลังก้าวขึ้นส ูบั่ลลังก์มังกรน้ัน เสยีงดนตรพีลันหยุดลง เหล่าข ุนนางและ
ประชาราษฎร์ต่างพากันแซซ่้องสรรเสรญิฮ่องเต้องค์ใหม่ด้วยการคุกเข ่าลงถวายความ
เคารพอย่างพร้อมเพรยีง และรว่มกันเปล่งเสยีงอวยพรจนกึกก้องกังวาน “ขอทรงพระ
เจรญิหม่ืนปี...หม่ืนๆ ปี---”

ภาพนี้ชา่งเป่ียมล้นด้วยพลังศรัทธายิ่งนัก



โอรสสวรรค์องค์ใหม่ประทับนิ่งสง่างามบนบัลลังก์มังกร
พระองค์กวาดสายตาผ่านขุนนางใหญ่นับร้อยนับพันและไล่สายตาไปถึง

ประชาชนท่ียืนออกันอยู่ด้านนอก ในท่ีสดุก็เอ่ยขึ้น “ทุกท่าน ลุกขึ้นได้----”
บัดนี้ผู้ ท่ีข ึ้นนั่งบัลลังก์มังกรได้ก้าวข้ามจากความเยาว์วัยกลายเป็นชายหนุ่มท่ี

ทระนงองอาจและทรงภูมิ ทุกท่วงท่าฉายชัดถึงความม่ันใจเฉกเชน่ผู้ ท่ีพร้อมจะ
รับผิดชอบภาระหน้าท่ีอันทรงเกียรติในฐานะ...ฮ่องเต้แห่งแคว้นต้าจ่ิน!

นี่คือท่วงท่าของผู้ ท่ีเป็นใหญ่ในแผ่นดินเท่าน้ันท่ีจะมีได้
ยามนี้ ...ข ุนนางบางคนท่ียังมีใจลังเลยากจะยอมรับฮ่องเต้พระองค์นี้ กลับบังเกิด

ความคิดหนึ่งข ึ้นพร้อมกัน...
เซวียนเพ่ยผู้นี้ เกิดมาเพ่ือเป็นฮ่องเต้ อดีตองค์ชายน้อยผู้นี้ ท้ังเจ้าเล่ห์และ

อ่อนน้อม ท้ังโหดเห้ียมและเมตตา ท้ังเย็นชาและอบอุ่นได้ในคราเดียว นี่คือลักษณะ
ของผู้ ท่ีเกิดมาเพ่ือเป็นใหญ่เหนือปวงประชาอย่างแท้จรงิ

ราชครหูนุ่มท่ียืนสงบนิ่งทางด้านขวาปรากฏอารมณ์ซับซ้อนขึ้นมาในสหีน้าและ
แววตา หมากกระดานนี้ในท่ีสดุก็เดินมาถูกทางแล้ว หนุ่มน้อยผู้นี้ มีกลิ่นอายของเจ้า
ครองแคว้นจรงิแท้ดังท่ีตนคาด เพียงแต่ปิดซอ่นไว้ลึกเกินจะหยั่ง การสนับสนุนฮ่องเต้
ผู้ปรชีาให้ข ึ้นครองบัลลังก์คือเรือ่งท่ีถูกต้องท่ีสดุในชวีิตท่ีบัณฑิตอย่างเขาสมควรทำ

หลังจากเสรจ็ส ิ้นพิธีราชาภิเษก เพียงครูเ่ดียว...หัวหน้าหน่วยองครักษ์ประจำ
วังหลวงก็ก้าวขึ้นหน้ามาด้วยสหีน้าร้อนรนพลางกล่าวรายงานเสยีงเครง่เครยีด “ฝ่าบาท
องค์ชายแปดทรงนำขุนนางใหญ่กลุ่มหนึ่งเข้าส ูเ่มืองหลวงจากทิศประจิมเพ่ือหวังก่อ
กบฏ พวกเขาเข ่นฆ่าทหารและองครักษ์ล้มตายมากมาย ยามนี้พวกเขาล้อมเมืองหลวง
จากด้านนอกเอาไว้หมดแล้ว”

โอรสสวรรค์เพียงยิ้มน้อยๆ ด่ังว่ามิได้แปลกใจกับเรือ่งนี้ ...การท่ีเซวียนหลีไม่
ปรากฏตัวในพิธีราชาภิเษก แค่นี้ก็แสดงถึงความจรงิใจท่ีเขามีต่อฮ่องเต้พระองค์ใหม่
อย่างชัดเจน...ในฐานะผู้แพ้ เซวียนหลีไม่มีทางทนมองดูเขาขึ้นครองราชย์ได้หรอก ท่ี
อีกฝ่ายเลือกลงมือในเวลานี้ เพราะว่าเตรยีมการและเลือกชว่งเวลามาอย่างดีแล้ว



“ข ุนนางและทหารทุกคนแห่งราชสำนักต้าจ่ิน พวกท่านยอมได้หรอืท่ีมีคนมา
หยามเกียรติพวกเราในวันท่ีมีงานสำคัญท่ีสดุวันนี้ ... ข้าไม่ยอม! และข้าก็เช ือ่ว่าชาว
ต้าจ่ินทุกคนก็ไม่มีวันยอมก้มหัวให้คนท่ีทำเหมือนไม่เห็นพวกเราอยู่ในสายตาเชน่กัน!”

ถ้อยคำและน้ำเสยีงของฮ่องเต้พระองค์ใหม่แฝงความดุดันจรงิจัง ทำให้ทหารท่ี
ได้ฟังล้วนรู้สกึฮึกเหิม หลายคนถึงกับสง่เสยีงโห่ร้องเพ่ือแสดงออกว่าเห็นด้วยและ
พร้อมสนับสนุน

“โจรกบฏมีอยู่ทุกรัชสมัย... พวกมันจะอ่อนแอหรอืแข็งแกรง่ข ึ้นอยู่กับว่าพวกเรา
จะยอมถอยให้มันรกุหรอืส ู้กลับจนมันพ่ายแพ้... ในรัชสมัยเสด็จปู่ของข้า มีกบฏแปด
อ๋องเข้ามาราวี องค์รัชทายาทหงซทีรงออกปราบกบฏด้วยพระองค์เอง ยามนี้ ข้าซ ึง่เป็น
หลานของพวกเขาก็กำลังเจอเหตุการณ์เดียวกับบรรพบุรษุ ในเม่ือบูรพกษัตรย์ิใน
รัชกาลก่อนหน้าไม่นึกหวาดกลัวต่อความตาย ข้าเองก็ไม่หวั่นเกรงเชน่กัน... ข้า--เซวี
ยนเพ่ยตัวเล็กแต่ใจไม่เล็ก เม่ือผ่านราชพิธีราชาภิเษกแล้ว ข้าก็คือฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน
เปรยีบเสมือนบิดาของไพรฟ้่าประชาชน ข้าจะรว่มส ู้ศกึกับพวกเจ้าทุกคนเพ่ือปกป้อง
บ้านเมืองและชวีิตผู้คนของเรา”

ท้ังข ุนนาง ขุนพลและทหารท้ังหมดพากันยืนขึ้นแล้วจ้องมองฮ่องเต้องค์ใหม่
ด้วยแววตานับถือและเช ือ่ม่ันอย่างสดุใจ

“จงหยิบอาวุธในมือพวกเจ้าข ึ้นมารว่มกับข้าเพ่ือกำจัดกบฏของแผ่นดิน เราทุก
คนต้องทำเพ่ือความม่ันคงและรุง่โรจน์ของแคว้นต้าจ่ิน เพ่ือความผาสกุของลูกหลาน
แผ่นดินของเราจะปล่อยให้พวกเดนคนมาแย่งชงิไปไม่ได้ ใครก็ตามท่ีหมายปอง
แผ่นดินของเรา พวกมันต้องกลายเป็นศพใต้เท้าของเรา เราจะส ู้! ส ู้ให้ทุกผู้ใต้แผ่นฟ้า
นี้จารจำไว้ว่า ชาวต้าจ่ินยิ่งใหญ่เกรยีงไกรท่ีสดุ!”

ความฮึกเหิมของเซวียนเพ่ยเกินความคาดหมายของหลิวหม่ินยิ่งนัก เด็กหนุ่ม
ไม่เพียงมิได้แปลกใจหรอืร้อนรนตกใจจนเสยีสติ ตรงกันข้าม เขาสามารถพูดจาปลุก
ขวัญกำลังใจของเหล่าข ุนนางให้ฮึกเหิมได้ กล้าขนาดเปรยีบเทียบองค์รัชทายาทหงซกัีบ
ตนเอง ทุกคำพูดล้วนแสดงถึงความห้าวหาญเด็ดขาดทำให้ฝูงชนรู้สกึคล้อยตาม

เพียงชัว่ครูก่็มีข ุนพลนายหนึ่งตะโกนขึ้นว่า “ปกป้องแผ่นดินต้าจ่ินด้วยชวีิต



ติดตามฝ่าบาทชัว่ชวีิต”
พอมีคนตะโกนคนแรกก็สง่ผลกระทบให้อารมณ์ของคนท่ีเหลือพลุ่งพล่านไป

ด้วย ขุนนางหลายคนต่างพากันยืนขึ้นขันอาสาออกปราบกบฏ เสยีงกู่ร้องตะโกนน้ัน
ดังมากขึ้นไม่มีหยุด...ด่ังว่าจะดังให้ไปถึงหูของพวกกบฏเลยทีเดียว

“ติดตามฝ่าบาทชัว่ชวีิต!”
เซวียนเพ่ยพยักหน้ารับอย่างพอใจ ค่อยๆ ลุกขึ้นยืน มังกรทองท่ีชายเส ื้อคลุม

น้ันสะบัดพลิ้วเต็มไปด้วยพละกำลัง ในท่ีสดุเขาก็ออกคำสัง่ด้วยน้ำเสยีงห้าวหาญ
หนักแน่น “รบ!”

ความเรว็ท่ีเซวียนเพ่ยใช้ในการเกลี้ ยกล่อมใจคนน้ันเรว็กว่าท่ีหลิวหม่ิน
คาดหมายไว้มาก

หนุ่มน้อยผู้นี้ไม่เพียงแต่ได้รับการปกป้องจากมวลหมู่ราษฎรเท่าน้ัน เขายังสร้าง
บารมีอันม่ันคงท่ามกลางเหล่าข ุนนางได้อย่างรวดเรว็เชน่กัน

หลังพิธีราชาภิเษกได้เพียงไม่นาน อยู่ๆ ก็มีความลับหนึ่งแพรส่ะพัดอย่างไร้ท่ีมา
ว่ากันว่าท่ีจรงิแล้วก่อนหน้านี้ มีร้านค้าแห่งหนึ่งในต้าจ่ินท่ีคอยชว่ยเหลือราษฎรทุกข์ยาก
อยู่นานปี เจ้าของร้านเป็นผู้ ท่ีมีความเมตตากรณุาอย่างท่ีสดุ บัดนี้ผู้คนท้ังหลายเพ่ิงได้รู้
ว่าเบ้ืองหลังร้านค้าแห่งน้ันก็คือเซวียนเพ่ย เหล่าราษฎรเม่ือได้รับรู้เรือ่งนี้ก็ยิ่งซาบซ ึ้ง
และปลาบปลื้มช ืน่ชมในความเมตตาของฮ่องเต้องค์ใหม่มากยิ่งข ึ้น แว่นแคว้นท่ีมีโอรส
สวรรค์ผู้ เป่ียมด้วยใจเมตตาน้ันโชคดีกว่าข ุดเจอทองคำเสยีอีก ชว่งท่ีปราบกบฏ เซวี
ยนเพ่ยก็ออกคำสัง่ให้ทหารนำข้าวของไปปลอบโยนราษฎรท่ีบาดเจ็บ... การกระทำนี้
ทำให้เขาได้ใจและความภักดีจากราษฎรมาไม่น้อยในชว่งเวลาอันสั้น

สว่นสายตาของเหล่าข ุนนางในราชสำนัก ยามนี้ก็มองเซวียนเพ่ยเป็นโอรส
สวรรค์ท่ีฟ้าประทานมาอย่างแท้จรงิ แม้ว่ากบฏเซวียนหลีจะลงมือเชน่ไร เซวียนเพ่ยก็
สามารถพลิกสถานการณ์ได้ทันท่วงทีทุกคร้ังไป

ทว่า… คนของเซวียนหลีก็ต่อกรยากกว่าท่ีคาดไว้มาก เซวียนหลีซอ่งสมุผู้คนไว้
ก่อความวุ่นวายจำนวนไม่น้อย หนึ่งในน้ันมีขุนนางอาวุโสรว่มอยู่ด้วย ลือกันว่าใน



กองราชองครักษ์น้ันก็มีคนของเซวียนหลีอยู่ถึงกึ่งหนึ่ง เขาจึงสามารถแข็งข ืนคุมเชงิ
กับเซวียนเพ่ยได้นานขนาดนี้

ทหารของเซวียนหลีท่ีกระจายอยู่ตามท่ีต่างๆ ก็ทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดี
ไม่เพียงแต่ในเมืองหลวง คนพวกนี้ เริม่ปรากฏตัวในย่านชานเมืองบ้างแล้ว นี่ยังไม่รวม
กองทัพชาวหนานเจียงท่ีซ ุม่ตัวอยู่ตามท่ีต่างๆ อีกด้วย พวกมันท้ังหมดรวมตัวกันลงมือ
อย่างพร้อมเพรยีง กำลังทหารหนานเจียงกว่าครึง่ค่อยๆ แฝงตัวเข้ามาเร้นกายใน
เมืองหลวงเพ่ือทำงานประสานกับนักฆ่าของเซวียนหลี... เรยีกได้ว่าเซวียนหลีทุ่มหมด
ตัวกับศกึคร้ังนี้จรงิๆ

เซวียนเพ่ยนั่งอยู่ในเรอืนอักษรหลวง ฎีกานับไม่ถ้วนกองอยู่เบ้ืองหน้า
ในชว่งท่ีกำลังวุ่นวายเชน่นี้ หนุ่มน้อยยังส ู้อุตสา่ห์เปิดฎีกาออกอ่านและพิจารณา

ทีละฉบับ เจ่ียงหรว่นเคยสอนเขาว่าให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว ปล่อยบางส ิง่
ท่ีเกินควบคุมให้เป็นไปตามครรลองของมันบ้าง

เขาเป็นฮ่องเต้ หากกระทำการร้อนรนไม่รู้จักสงบจิตสงบใจ คนท่ัวท้ังแผ่นดินก็
จะพากันร้อนรนตามไปด้วย

เขาเช ือ่ว่าจุดจบของเซวียนหลีกำลังใกล้เข้ามาแล้ว
หากจะมีเรือ่งใดท่ีเซวียนเพ่ยกังวลเป็นท่ีสดุก็ย่อมเป็นเรือ่งของเจ่ียงหรว่นเสยี

มากกว่า จนบัดนี้แล้วยังไม่มีข ่าวคราวของนางเลย
เซวียนเพ่ยครุน่คิดไปมา ในใจพลันบังเกิดความรู้สกึหงุดหงิดขึ้น จากน้ันก็โบก

มือเรยีกหมิงเยว่ท่ียืนอยู่ข้างๆ “ชว่งนี้ ท่านอ๋องเซยีว วันๆ เขาทำอันใดบ้าง?”
“ท่านอ๋องกำลังไล่ล่าหยวนชวนเพคะ”
“หยวนชวน?” เซวียนเพ่ยขมวดค้ิวพลันนึกได้ว่าหยวนชวนก็คือคนหนานเจียง

ท่ีให้การสนับสนุนเซวียนหลี “เขาไล่ตามหยวนชวนทำไมกัน มีข่าวจ่ินอิงอ๋องเฟย
แย้มพรายออกมาแล้วหรอื?”

“หามิได้เพคะ” หมิงเยว่เอ่ยตอบ “ชว่งนี้ มีรายงานภายในกลุ่มองครักษ์จ่ินอีเว่ย
ว่าคนของเซวียนหลีก็กำลังตามฆ่าหยวนชวนเชน่กัน หยวนชวนกำลังหนีตาย ท่าน







ควบไล่ตามมาอีกกลุ่มใหญ่ สองบุรษุท่ีควบม้านำหน้ามิได้อยู่ในชดุองครักษ์จ่ินอีเว่ย...
พวกเขาก็คือม่ัวชงกับฉีเฟิง

ม่ัวชงในมือถือคบเพลิงกระโดดลงจากหลังม้าแล้วเดินเข้ามาหา เขาทำเสยีงจ๊ิจ๊ะ
ในลำคอเม่ือเห็นใบหน้าของคนท่ีถูกกรชิจ่อลำคอ “พ่ีสาม ท่านแน่ใจหรอืว่าเขาคือผู้ ท่ี
สวมรอยเป็นราชทูตของเทียนจ้ิน? ข้าเคยเห็นเขาตอนสวมหน้ากาก ก็มิได้มีเค้าลางว่า
จะมีหน้าตาราวกับปีศาจเชน่นี้ เลย”

เส ื้อผ้าท่ีชายผู้นี้สวมใสแ่สนจะสกปรกและขาดวิ่น ผมเผ้ากระเซอะกระเซงิ
ยุ่งเหยิงหงิกงอ ท่ีน่ากลัวท่ีสดุก็คือใบหน้าท่ีเป็นแผลไฟไหม้ ผิวหนังยับย่นจับจีบ เม่ือ
กวาดตามองตลอดท้ังตัวก็เห็นแต่แผลไฟไหม้ในลักษณะเดียวกัน เหมือนกับว่าชายผู้นี้
เพ่ิงไปบุกฝ่าเปลวเพลิงมาและบาดแผลมิได้รับการรักษา แผลบางสว่นตามแขนขาเริม่มี
น้ำหนองไหล พอเดินเข้าใกล้ก็ได้กลิ่นเหม็นชวนคลื่นเหียน

“นางอยู่ท่ีใด? แล้วทำไมเซวียนหลีต้องตามฆ่าเจ้า?” เซยีวเสาไม่สนใจคำถาม
ของม่ัวชง กรชิในมือท่ีจ่อลำคอของหยวนชวนเริม่ลงน้ำหนักกดเพ่ิมขึ้น

สายสบืของจ่ินอีเว่ยพบว่าคนของเซวียนหลีกำลังไล่ล่าชายผู้หนึ่ง คนผู้ น้ันชา่งดู
คล้ายกับอดีตราชทูตแห่งเทียนจ้ินยิ่งนัก หลังจากได้ข ่าวเซยีวเสาก็เรง่รดุออกตามล่า
ชายผู้นี้ ด้วยตนเอง...ตอนนี้ เขาสังเกตว่าหยวนชวนบาดเจ็บไม่น้อยจากการไล่ล่าของเซ
วียนหลี

หากมิใชเ่พราะตัวเองบาดเจ็บ ด้วยนิสัยเจ้าเล่ห์เชน่หยวนชวน เขาก็คงไม่ถูก
เซยีวเสาจับตัวได้ง่ายดายถึงเพียงนี้

เรือ่งท่ีเซยีวเสาสงสัยและต้องการคำตอบก็คือ...หนานเจียงกับเซวียนหลีน้ันเป็น
พันธมิตรกันมาโดยตลอด จู่ๆ เหตุใดเซวียนหลีจึงคิดจะสังหารหยวนชวนท้ิงเสยี มิ
เพียงเท่าน้ัน...ทำไมเซวียนหลีไม่คิดสังหารฉีม่าน และทำไมไม่มีผู้ใดพบเจอรอ่งรอยของ
ตันเจินมาสักพักหนึ่งแล้ว

หยวนชวนต้องรู้แน่ว่าเจ่ียงหรว่นอยู่ท่ีใด เพราะพวกหนานเจียงเป็นคนลงมือจับ
เจ่ียงหรว่นไปต้ังแต่แรกแทนเซวียนหลีท่ีไม่สามารถออกหน้าจัดการเองได้ บัดนี้หยวน
ชวนถูกตามฆ่า เรือ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับเจ่ียงหรว่นหรอืไม่นะ?



หยวนชวนได้ยินคำถามก็หัวเราะเสยีงเย็นชาออกมาทันที “ท่านอ๋องเซยีว ท่าน
อยากรู้รวึ่าทำไมเซวียนหลีต้องตามฆ่าข้า ท่านอยากรู้จรงิๆ ร?ึ...”

“อย่ามัวพล่าม” ไม่รอให้หยวนชวนได้พูดจบม่ัวชงก็ตัดบทเอ่ยแทรกขึ้น “รบี
บอกท่ีอยู่ของซ้อสามมา ข้ารับประกันเลยว่าจะให้เจ้าได้ตายสบาย หาไม่แล้ว...หึหึ”

“ข้าก็ไม่อยากจะมีชวีิตอยู่ต่อไปแล้ว” หยวนชวนจ้องมองเซยีวเสา ใต้แสงคบไฟ
น้ันใบหน้าเซยีวเสาท้ังดุดันและดูร้ายกาจยิ่งกว่าผู้ใดท่ีเขาเคยพบเจอ หยวนชวนอดคิด
ถึงความรักความห่วงหาท่ีตันเจินมีต่อบุรษุผู้นี้ ไม่ได้

แต่บุรษุผู้นี้ ... ในใจกลับมีเพียงเจ่ียงหรว่น
เขาสง่รอยยิ้มยั่วท้าทาย “ท่านอ๋องเซยีว เดิมทีท่านอ๋องก็รู้อยู่แล้วว่าเซวียนหลี

คิดจะใช้จ่ินอิงอ๋องเฟยเป็นตัวประกันเพ่ือทำข้อแลกเปลี่ยนกับท่าน...แต่ข้าได้ทำลาย
แผนการเขาส ิ้นแล้ว ท่านรู้หรอืไม่ว่าข้าทำได้อย่างไร?” เขาฉีกปากยิ้มกว้าง ใบหน้าท่ีมี
รอยแผลไฟไหม้จนแทบมองหาเนื้อสว่นดีไม่ได้ พอยิ้มกว้างแบบนี้ก็ยิ่งดูเหมือนผีร้าย
“เพราะข้าฆ่านาง! นังหญิงเจ้าเล่ห์คนน้ันตายไปแล้ว! ชา่งสาสมกับท่ีนางทำให้ธิดาเทพ
ต้องตาย เซวียนหลีสญูเสยีตัวประกันท่ีจะใช้ต่อรองกับท่าน เขาเลยคลุ้มคลั่งไล่ตามฆ่า
ข้าอย่างไรเล่า ฮ่าๆๆๆๆ”

เสยีงหัวเราะยังไม่ทันจางหายก็รู้สกึได้ว่ากรชิท่ีจ่อคอตนน้ันกดลึกจนถึงเนื้อด้าน
ใน เลือดเริม่ไหลรนิออกมา หยวนชวนหลับตาลงคล้ายรอคอย แต่กรชิน้ันกลับมิได้
คืบหน้าต่อ มีเพียงน้ำเสยีงเย็นชาของเซยีวเสาดังขึ้นท่ีข้างหู “เจ้า--โก--หก!”

ฉีเฟิงกับม่ัวชงผ่อนลมหายใจออกมาพร้อมกัน เม่ือครูพ่วกเขากลัวว่าเซยีวเสา
จะพล้ังมือฆ่าหยวนชวนด้วยโมโหจนขาดสติ หยวนชวนก็ชา่งส ิ้นคิดเสยีเหลือเกิน
พูดจาเชน่นี้ชวีิตจะส ิ้นเอาง่ายๆ ไร้สมองยิ่งนักมาพูดต่อหน้าศษิย์พ่ีสามว่าลงมือฆ่าเมีย
เขาไปแล้ว

ยิ่งเป็นคนท่ีท้ังรักท้ังหลงใหลภรรยาเหนือกว่าชายใดจนแทบจะยกขึ้นเป็นมารดา
คนท่ีสองอย่างเซยีวเสา คำพูดนี้ของหยวนชวนรับประกันได้เลยว่ายิ่งเรง่ให้ตัวเองถูก
ถีบตกนรกเรว็ข ึ้น ม่ัวชงกล่าวอย่างเหยียดหยาม “เจ้าพูดเหลวไหลอันใดกัน คิดว่าพ่ี
สามจะเช ือ่คำพูดเจ้าร?ึ เจ้าไม่มีวันฉลาดไปกว่าซ้อสามได้หรอก คิดจะฆ่านาง...เพ้อเจ้อ



นัก...แค่ปลายนิ้วซ้อสามเจ้ายังไม่มีวาสนาได้แตะเลยกระมัง พูดจาโอ้อวดคำโต น่าขัน!”
หยวนชวนหัวเราะลั่น “ฮ่าๆๆ ข้ามิได้โอ้อวดแม้แต่คำเดียว ข้าไม่ได้ฆ่าแค่หญิง

เจ้าเล่ห์คนน้ัน แต่ข้ายังฆ่าเช ื้อช ัว่ในท้องนางไปด้วย!”
“ว่าอย่างไรนะ?” เซยีวเสากัดฟันถามเสยีงเห้ียม
“ท่ีแท้ท่านอ๋องก็ยังไม่รู้หรอกหรอื?” หยวนชวนแสร้งปรายตามองเซยีวเสาอย่าง

ประหลาดใจ “จ่ินอิงอ๋องเฟยปกปิดเรือ่งท่ีตัวเองท้องไม่ยอมบอกแม้กระท่ังสามีตนเอง
ชา่งยอดเยี่ยมจรงิๆ จะว่าไปแล้วข้าก็นับถือนางอยู่... นางหวาดกลัวว่าข้าจะจับได้ถึงข้ัน
อ้อนวอนขอเลี้ยงสนัุขไว้ตัวหนึ่งเพ่ือตบตาข้าแล้วแย่งอาหารมันกินลับหลังข้า ได้ยิน
ชัดเจนหรอืไม่ท่านอ๋อง...ภรรยาท่ีรักของท่านแย่งอาหารสนัุขกินเพ่ือหวังจะหล่อเลี้ยงลูก
ในท้อง ฮ่าๆๆ แต่สดุท้ายท้ังแม่และลูกก็ไม่รอดอยู่ดี...”

หยวนชวนพูดยังไม่จบก็ได้ยินเสยีงกระดูกหัวไหล่ของตนหักดังกร๊อบ
เซยีวเสาไม่ฆ่าเขาแต่ก็ไม่ปล่อยให้เขาได้หายใจอย่างมีความสขุ
“พ่ีสาม...” ม่ัวชงหวั่นเกรงว่าศษิย์พ่ีของตนจะย้ังมือไม่อยู่ แต่เซยีวเสาทำเพียง

เอ่ยเสยีงเย็นชา “ไอ้ข ี้ปด...”
หยวนชวนกัดฟันอดทนต่อความเจ็บยิ้มปากสัน่ออกมา “ท่านอ๋องอย่าหลอก

ตัวเองเลย หรอืว่าท่านทนรับความจรงิไม่ได้ ชวีิตข้า...แลกกับจ่ินอิงอ๋องเฟยและทายาท
น้อยๆ ของอ๋องจ่ินอิงนับว่าคุ้มค่าแล้ว ตายไปก็ไม่เสยีดาย...จะฆ่าจะแกงกันก็เชญิเลย”

“เจ้าคิดจะยืมมือข้าฆ่าตัวตาย โชคร้ายหน่อยนะสหาย... ข้าไม่ชว่ยให้เจ้าสมหวัง
หรอก” เซยีวเสาสง่ยิ้มเห้ียมเกรยีมตอบ “เจ้าภักดีต่อตันเจิน พอตันเจินตาย ชวีิตเจ้า
จึงเหลือเพียงการแก้แค้นอย่างเดียว หากเจ้าแก้แค้นสำเรจ็ด่ังคำโอ้อวดแล้ว ทำไมจึงยัง
ไม่ฆ่าตัวตายตามตันเจินไปเล่า...ยังต้องคอยหลบหนีการตามล่าของเซวียนหลีเชน่นี้อีก
ทำไม... เห็นได้ช ัดว่าเมียข้ายังมีชวีิตอยู่ สว่นเจ้า ก็กำลังหาท่ีซอ่นของนางอย่างสนัุขจน
ตรอก”

คำพูดเซยีวเสาทำเอาหยวนชวนตะลึงวาบในใจ ใชแ่ล้ว วันน้ันเขาเห็นเจ่ียงห
รว่นตกเหวไปต่อหน้าต่อตา จากท่ีคิดว่าแผนการสำเรจ็ลุล่วงแล้ว แต่เม่ือสัง่คนให้ปีน



เขาลงไปค้นหาศพกลับหาอย่างไรก็ไม่พบ
จากน้ันไม่นานคนของเซวียนหลีก็พบเบาะแสเรือ่งท่ีเขาไล่ล่านางจนตกเหว เซวี

ยนหลีนึกว่าเจ่ียงหรว่นตายด้วยน้ำมือเขาจึงไล่ล่าเขาอย่างไม่ลดละ ตราบใดท่ียังหาศพ
เจ่ียงหรว่นไม่พบ เขาก็ยังไม่สบายใจ ท้ังยังต้องคอยหลบหนีการตามฆ่าของเซวียนหลี
เหมือนสนัุขไร้บ้าน แล้วต้องคอยสบืหาท่ีอยู่ของเจ่ียงหรว่นไปด้วย

พอถูกเซยีวเสาจับได้ก็ย่อมหมดโอกาสรอด ส ิง่เดียวท่ีเขาทำได้ก็คือเหยียบยำ
หัวใจเซยีวเสา ในเม่ือหยวนชวนไม่อาจรู้ได้ว่าเจ่ียงหรว่นเป็นหรอืตาย ถ้าได้ทำให้เซยีว
เสามีชวีิตอยู่อย่างเจ็บปวด ให้รู้สกึผิดและโทษตัวเองตลอดชวีิต ก็ถือเป็นการระบาย
แค้นแทนตันเจินแล้ว

แต่คิดไม่ถึงว่าเซยีวเสาจะมองทะลุความคิดของเขาออกจนหมดส ิ้น หยวนชวน
ใจสัน่วาบรบีเอ่ยปากต่ออย่างร้อนรน “ในเม่ือท่านไม่เช ือ่ก็ลองไปถามองค์หญิงฉีม่าน
เอาเองเถิด เซวียนหลีเองยังเช ือ่ข้าเลย ใครๆ ก็เห็นกับตาว่านางตายในกองเพลิงไม่
เหลือแม้แต่เถ้ากระดูก นี่คือเหตุผลท่ีเซวียนหลีตามฆ่าข้าอย่างไรเล่า”

เซยีวเสาไม่พูดทำเพียงจ้องมองอีกฝ่ายด้วยสายตาดุดัน หยวนชวนรู้สกึได้ว่า
กรชิท่ีจ่อคอตนเองอยู่น้ันกำลังสัน่เท้ิม แม้จะเพียงเล็กน้อยแต่หยวนชวนก็สัมผัสได้ถึง
ข ุมนรกอันหนาวเหน็บ

เซยีวเสากำลังกลัว
ดูท่าคำพูดของหยวนชวนก่อให้เกิดความกลัวขึ้นในใจของเซยีวเสาเข้าให้แล้ว
“พ่ีสาม” ฉีเฟิงก้าวเข้ามาปรายตามองดูหยวนชวนแวบหนึ่ง ใจเขาก็บังเกิดริ้ว

คลื่นเพราะคำพูดท่ีเกี่ยวโยงกับเจ่ียงหรว่นเชน่กัน แต่เขาน้ันยังพอมีสติอยู่บ้าง สำหรับ
ฉีเฟิง...เจ่ียงหรว่นมิใชค่นอ่อนแอขนาดน้ัน หากนางต้ังครรภ์จรงิก็จะยิ่งพยายามอย่าง
ท่ีสดุท่ีจะมีชวีิตอยู่ต่อไป เขารบีเอ่ยเตือนสติ “เจ้านี่พูดจาโป้ปดมดเท็จ ซ้อสามไม่ใชค่น
ท่ีจะตายด้วยลูกไม้ต้ืนๆ หากนางต้ังครรภ์จรงิ ความเป็นแม่ก็จะทำให้นางยิ่งแข็งแกรง่
กว่าสตรคีนเดิมท่ีเรารู้จัก คำพูดของคนผู้นี้ ข้าคิดว่า....”

“เอาตัวมันไป” เซยีวเสาชักกรชิกลับ “ทุกวิธีท่ีองครักษ์จ่ินอีเว่ยใช้สอบสวน



นักโทษ เอาออกมาใช้กับชายผู้นี้ให้หมด แต่อย่าปล่อยให้มันตาย” พูดจบก็หันกาย
โจนขึ้นหลังม้าควบจากไปโดยไม่สนใจใครอีกเลย

“อ้าว...” ม่ัวชงกำลังจะไล่ตามแต่ถูกฉีเฟิงดึงร้ังไว้ ท้ังสองได้แต่มองแผ่นหลังของ
เซยีวเสาท่ีจากไปด้วยสายตาเห็นใจ “ให้ศษิย์พ่ีสามอยู่เงียบๆ คนเดียวก่อนเถิด”

“แล้วจะทำอย่างไรกับเจ้านี่ดี?” ม่ัวชงถาม
ฉีเฟิงเผยรอยยิ้มประหลาดบนใบหน้าจากน้ันก็ผิวปาก เหล่าองครักษ์จ่ินอีเว่ย

เรยีงแถวกันเข้ามาทำลายวรยุทธหยวนชวนท้ิง ก่อนจะหักแขนหักขาเขาเพ่ือป้องกัน
การฆ่าตัวตาย ค้นหายาพิษท่ีซอ่นอยู่บนกายโดยละเอียด เรยีบร้อยดีแล้วก็โยนอีกฝ่าย
ขึ้นหลังม้าแบบตัวเปล่าเปลือย และออกเดินทางกลับจวนอ๋อง

กว่าเซยีวเสาจะกลับถึงจวนก็เกือบรุง่สาง
พอกลับมาก็ไม่พูดไม่จา ขังตนเองอยู่ในเรอืนอักษร ไม่อนุญาตให้ใครเข้าพบ

หลินเหว่ยได้แต่ยืนมองอยู่นอกประตูพลางทอดถอนใจไปมาอยู่หลายเฮือก
หลังจากจับหยวนชวนได้ เซยีวเสาก็พาองครักษ์จ่ินอีเว่ยไปตรวจยังค่ายลับตาม

ท่ีเค้นจากหยวนชวนมาได้ ค่ายนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงหลายร้อยลี้ อดีตเป็นวัดแห่ง
หนึ่งท่ีถูกปล่อยท้ิงร้าง เส้นทางยากลำบากแต่ไม่เกินความสามารถของเซยีวเสาและ
องครักษ์จ่ินอีเว่ย

พอเซยีวเสาไปถึงก็พบว่าเป็นค่ายร้าง ทหารหนานเจียงรบีร้อนย้ายค่ายหนีกันไป
หมดแล้ว เหลือเพียงศพทหารท่ีถูกฝังลงดินอย่างลวกๆ ตรงกลางค่ายมีจุดหนึ่งท่ีถูกเผา
จนดำเป็นตอตะโก

ดูจากสภาพโครงสร้างท่ีเหลืออยู่ คาดว่าคงเคยเป็นเรอืนไม้มาก่อน
คร้ันเซยีวเสาเห็นเศษซากนี้ หัวใจเขาก็เกือบหยุดเต้น เขาวิ่งตรงเข้าไปตรวจดู

ด้วยตนเอง มีองครักษ์จ่ินอีเว่ยติดตามเข้าไปด้วย ภายในเรอืนน้ันถูกเผาจนไม่เหลือ
เค้าเดิม บนกำแพงไม้ยังพอมองเห็นรอ่งรอยกรดีลึก ดูแล้วคาดว่าเป็นรอยเล็บของ
ผู้หญิงครดูเข้ากับแผ่นไม้คล้ายกับจะหนีตาย ตู้เตียงล้วนถูกเผาหมดส ิ้น การจัดวาง
ข้าวของยังพอมองออกว่าเรอืนแห่งนี้ เคยเป็นท่ีพักอาศัยของสตร ี และยังมีโซเ่หล็ก



สำหรับคล้องคอสนัุขอยู่อีกด้วย
หยวนชวนเคยบอกว่าเจ่ียงหรว่นเลี้ยงสนัุขเพ่ือปกปิดความจรงิเรือ่งนางต้ังครรภ์

โซเ่หล็กเส้นนี้ คือหลักฐานท่ีชว่ยตอกย้ำคำกล่าวของหยวนชวน
สว่นเย่เฟิงท่ีแยกย้ายไปค้นหาเบาะแสอย่างอื่น ก็พบกับยาบำรงุครรภ์ซอ่นอยู่ใน

อีกห้องหนึ่ง
รอ่งรอยหลักฐานต่างๆ ล้วนบ่งช ี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า เจ่ียงหรว่นน่าจะ

เคราะห์ร้ายมากกว่าเคราะห์ดี องครักษ์จ่ินอีเว่ยท่ีอยู่ด้วยล้วนล่วงรู้ถึงความจรงิในข้อนี้
แต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมา

สดุท้ายกลับเป็นเย่เฟิงท่ีเดินเข้าไปยืนข้างกายเซยีวเสา “นายท่าน....”
ฉีเฟิงเห็นใจศษิย์พ่ียิ่งนัก ภรรยาถูกเผาเป็นเศษเถ้า แม้แต่กระดูกยังสลายเป็น

ฝุ่นผง เซยีวเสาจะทำศพให้นางอย่างไร หรอืจะทำหลุมศพเล็กๆ โดยอาศัยวางข้าวของ
เครือ่งใช้ของนางแทน

เซยีวเสาไม่สนใจสายตาเวทนาของใคร เขามองเศษซากตรงหน้ากล่าวเสยีงเรยีบ
ว่า “จ่ินอิงอ๋องเฟยไม่อยู่ท่ีนี่ หาต่อไป”

เจ่ียงหรว่นไม่อยู่ท่ีนี่แล้วจะไปอยู่ท่ีใดอีกเล่า? ถ้าเซวียนหลีมิได้สัง่คนให้ตามหา
เจ่ียงหรว่น.. มีความเป็นไปได้เพียงสองอย่าง หากมิใชเ่พราะเจ่ียงหรว่นอยู่ในมือเซวียน
หลี ก็เป็นเพราะนางตายไปแล้ว

แต่ถ้าเจ่ียงหรว่นอยู่ในมือเซวียนหลี เหตุใดเซวียนหลีถึงเก็บซอ่นนางไว้ไม่ให้
ใครเห็นเล่า ในเม่ือเวลานี้ เป็นชว่งเวลาท่ีดีท่ีสดุท่ีจะแลกเปลี่ยนข้อตกลงกับเซยีวเสา
เซวียนหลีมิใชค่นโง่ ถ้าเขามีเจ่ียงหรว่นไว้ในอุ้งมือย่อมต้องรบีติดต่อมาแน่... เหล่า
องครักษ์จ่ินอีเว่ยต่างคิดตรงกันว่า ท่านอ๋องเซยีวกำลังหลอกตัวเอง

นักรบผู้ เฉลียวฉลาดแข็งแกรง่ถึงข้ันเผชญิหน้าได้กับทุกสถานการณ์ ตอนนี้
กำลังหวาดกลัวท่ีจะเผชญิหน้ากับความจรงิในชวีิต

องครักษ์ทุกคนได้แต่มองสบตากัน นึกสงสารท่านอ๋องจนพูดไม่ออก
ก็… แสร้งทำเป็นว่าจ่ินอิงอ๋องเฟยยังมีชวีิตอยู่ก็แล้วกัน อย่างไรเสยีถ้าหากยังหา



ศพไม่พบ ก็ให้ถือเสยีว่าคนยังไม่ตาย
“คุณชายฉี ท่านชว่ยปลอบประโลมนายน้อยหน่อยเถิดนะ” หลินเหว่ยหันมาขอ

ความชว่ยเหลือจากฉีเฟิง
“พ่อบ้านหลิน ข้าปลอบใจเขาไม่ได้หรอก” ฉีเฟิงหัวเราะเสยีงแห้งออกมา “ตอน

นี้ ข้าเองก็นึกเสยีใจกับส ิง่ท่ีข้าทำเชน่กัน” ปลอบใจตนเองเขายังทำไม่ได้เลย เขาตอบ
พ่อบ้านหลินเงียบๆ อยู่ในใจ แผนการท้ังหมดของเจ่ียงหรว่นเขามีสว่นรับรู้ด้วยต้ังแต่
ต้น...และยังเป็นคนสนับสนุนนางอีกด้วยยามนี้ เขาจึงปวดใจยิ่งนัก

เซยีวเสาไม่อาจให้อภัยตนเองได้ เขาก็ไม่อาจให้อภัยตนเองได้เชน่กัน คนท่ีมี
ชวีิตอยู่ต้องแบกรับความเจ็บปวดมากกว่าคนท่ีตายไปนับหม่ืนเท่า เวลานี้ฉีเฟิงรู้ดีกว่าผู้
ใดท้ังส ิ้น

พ่อบ้านหลินไม่พูดกระไรอีก จากน้ันชัว่ครูจึ่งกล่าว “เฮ้อ ข้าน่ะแก่จนเลอะเลือน
ไปเสยีแล้ว นายน้อยจะเหมือนกับใครได้ เขาก็เหมือนกับพ่อของเขานั่นแหละ เป็นคน
ท่ีมีชวีิตอยู่ด้วยการอาศัยความรักหล่อเลี้ยงจิตใจ...” ในอดีตเหตุการณ์คล้ายกันนี้ก็เคย
เกิดขึ้นมาแล้ว คร้ังน้ัน... องค์รัชทายาทหงซกี็ไม่อยากจะมีชวีิตอยู่ต่อไปหลังจากรู้ว่าเซ ี่
ยงเส ีย่วหยวนเสยีชวีิตแล้ว

ท้ังพ่อท้ังลูกพอกันเลย!
กลางดึกคืนน้ัน
เซยีวเสานั่งอยู่หน้าโต๊ะกลมในเรอืนอักษร เขายังอยู่ในชดุเดิมด้วยไม่มีแก่ใจจะ

เปลี่ยนเส ื้อผ้า เอาแต่นั่งเหม่ออยู่หน้าโต๊ะ
พู่กันด้ามน้ันภรรยาของเขาเคยหยิบ กระดาษม้วนน้ันนางก็เคยใช้ ถ้วยใบน้ัน

นางก็เคยด่ืม เก้าอี้นี้นางเคยนั่ง ยามคำคืนนางมักจุดไฟอ่านหนังสอืรอเขากลับมา
จะไม่มีภาพน้ันอีกแล้ว
เซยีวเสามองดูข้าวของรอบกายด้วยสายตาเลื่อนลอย นึกถึงท่ีหยวนชวนบอกว่า

ในท้องของเจ่ียงหรว่นยังมีทายาทของพวกเขาอยู่ด้วย...พอคิดถึงเรือ่งนี้ เขาก็รู้สกึเจ็บ
แปลบในใจ ภรรยาเขาชอบแสดงออกว่าแข็งแกรง่จนเขานึกไปว่านางแกรง่เสยียิ่งกว่า



หิน แสร้งทำเป็นเข้มแข็งจนเขาลืมไปเลยว่านางเป็นเพียงหญิงสาวตัวเล็กๆ ท่ีแสนจะ
ธรรมดา...และบอบบาง

ส ิง่ท่ีเจ่ียงหรว่นเคยเผชญิในชวีิตก่อนท่ีผ่านมา เขาเคยสาบานว่าจะปกป้องนาง
จากส ิง่เหล่าน้ัน แต่ว่า... เขากลับทำพลาด

เซยีวเสายกมือขึ้นลูบหน้าตนเอง รู้สกึอ้างว้างว่างเปล่าจนหนาวเหน็บไปตลอด
ท้ังเรอืนรา่ง เขาลดมือลงแล้วหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งจากบนโต๊ะ หยิบพู่กันจากกล่อง
ด้านข้าง บดหมึกจุ่มพู่กัน และเริม่ลงมือเข ียน

‘อาหรว่น...’
เขาต้ังใจเข ียนอย่างมุ่งม่ัน หลังจากท่ีเข ียนจบ เซยีวเสานั่งมองกระดาษแผ่นน้ัน

ครูห่นึ่ง
จากน้ันก็จัดการพับจดหมายแล้วม้วนใสก่ระบอกขนาดเล็ก ผิวปากทีหนึ่ง นก

พิราบหิมะตัวใหญ่ก็บินเข้ามาทางหน้าต่าง
เซยีวเสานำกระบอกเล็กๆ น้ันผูกติดเข้ากับขานกพิราบหิมะ แล้วก็ยื่นนิ้วไปลูบ

หัวมันก่อนจะผายมือออกเป็นสัญญาณ
พิราบหิมะบินออกหน้าต่างไป
เขามองดูมันจากไปด้วยสายตาเหม่อลอย
ด้านนอกเรอืนอักษร ฉีเฟิงกับหลินเหว่ยเหลียวมองพร้อมกัน...ท้ังสองมอง

พิราบหิมะตัวโตท่ีบินออกจากเรอืนหายลับไปกับความมืดของราตรกีาล แล้วก็ทอดถอน
ใจออกมาเบาๆ

พิราบหิมะตัวนี้จะสง่จดหมายของคนในเรอืนไปยังท่ีใดกัน?
หากสง่ไปหาคนท่ีเจ้าของเรอืนเขาคิดถึง
จะสง่ไปถึงหรอื?
คนของเซวียนหลีน้ันนับวันจะยิ่งโอหังมากขึ้ นทุกที
อาจเพราะเซวียนหลีพบว่าการชว่งชงิบัลลังก์น้ันไม่ใชเ่รือ่งง่าย หรอือาจเป็น



เพราะใจเขาคิดว่าตนหลังชนกำแพงไม่มีส ิง่ใดต้องสญูเสยีอีกแล้ว หลายวันท่ีผ่านมาจึง
โหมบุกหนักหน่วงมากยิ่งข ึ้น

เซวียนหลีน้ันเปรยีบเหมือนสนัุขป่าหิวโหย ท่ีฉีกกระชากหน้ากากความสภุาพ
จอมปลอมท้ิงไปแล้วค่อยๆ เผยโฉมหน้าท่ีแท้จรงิออกมา การลงมือแต่ละคร้ังชา่ง
โหดเห้ียมทารณุ ทุกหมู่บ้านร้านรวงท่ีไปถึงก็ใช ้กำลังบังคับราษฎรให้สง่มอบเสบียงและ
เครือ่งใช้ สว่นชาวหนานเจียงท่ีก่อกบฏอยู่ตามท่ีต่างๆ น้ัน พอมีเซวียนหลีให้ท้ายก็ยิ่ง
ได้ใจมากขึ้น บางท่ีถึงกับฆ่าล้างหมู่บ้าน

การกระทำตำช้าเชน่การฆ่าล้างหมู่บ้าน ปกติจะมีเพียงกองทหารชั้นเลวท่ีบุกรกุ
แคว้นคู่อรจึิงจะทำ เดิมทีเรือ่งการชว่งชงิบัลลังก์เป็นเรือ่งของความขัดแย้งภายในราช
สำนักอยู่ห่างไกลจากชวีิตราษฎรยิ่งนัก การท่ีกลุ่มกบฏดึงราษฎรเข้ามามีสว่นพัวพันถึง
ขนาดต้องสญูเสยีชวีิตถือเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ของแคว้นต้าจ่ินเลยทีเดียว การ
ก่อกบฏของเซวียนหลีจึงทำให้ราษฎรก่นด่าและสาปแชง่ท่ัวทุกสารทิศ

“คิดไม่ถึงว่าเซวียนหลีจะเป็นคนท่ีจิตใจหยาบช้าได้ถึงเพียงนี้ กล้าเข ่นฆ่า
ประชาชนของตนเองท้ังยังชักศกึเข้าบ้าน หม่อมฉันอยากรู้จรงิๆ ว่าเขายังคงนอนหลับ
ฝันดีได้อีกหรอื” หมิงเยว่กล่าวกับหนุ่มน้อยในอาภรณ์สเีหลืองเบ้ืองหน้า

โอรสสวรรค์นั่งเอนกายอยู่บนบัลลังก์มังกร สองแขนพาดอยู่บนท่ีเท้าแขน
ท่วงท่าดูคล้ายเด็กเกเร โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยยิ้มและแววตา... ฮ่องเต้พระองค์ใหม่
หมุนแหวนหยกขาวท่ีสวมอยู่ตรงนิ้วช ี้เล่นไปมาพลางหัวเราะรืน่เรงิ “ไม่ว่าจะเป็นฝันดี
หรอืฝันร้าย ก็ล้วนเป็นส ิง่ท่ีเซวียนหลีเลือกเอง เจ้าจะเดือดร้อนไปทำไม?”

ยามนี้ฮ่องเต้ก็เหมือนสงิโตน้อยท่ีจับหนูได้ เขากำลังใช้กรงเล็บเล่นสนุกอยู่กับ
หนูของเขา... ดูมันทุรนทุรายอยู่กลางฝ่ามือ

หมิงเยว่ก้มหน้าลงอมยิ้ม ยามนี้นางไม่ใชน่างกำนัลคนสนิทขององค์ชายอีกต่อ
ไปแล้ว เซยีวเสาไม่คิดจะขอตัวนางกลับไปยังจวนอ๋อง ข้างกายเซวียนเพ่ย--ฮ่องเต้
องค์ใหม่ก็ขาดนางไม่ได้ นางจึงกลายเป็นหมิงกูกู

คนนอกได้แต่พากันอิจฉานางท่ีดวงดีเลือกนายถูกคน...ใช.่..แม้แต่นางเองก็ยัง
คิดไม่ถึงว่าเซวียนเพ่ยจะกลายเป็นผู้ชนะ



ยามนี้คนของเซวียนหลีกำลังถูกกดดันอย่างหนักจนต้องถอยรน่ออกจาก
เมืองหลวง หนีตายจากกองทัพทหารต้าจ่ินไปจนถึงประตูเมือง สดุท้ายน้ำน้อยย่อมแพ้
ไฟ

คนของเซวียนเพ่ยนำทัพโดยส ีพ่่อลูกขุนศกึตระกูลจ้าวรว่มกับเทพสงครามเจ่ียง
ซ ิน่จือผู้ ห้าวหาญชาญศกึ รวมท้ังเหล่าองครักษ์จ่ินอีเว่ยนับแสนของเซยีวเสา ไล่ต่อตี
คนของเซวียนหลีจนพ่ายแพ้ถอยรน่ไม่เป็นท่า

ยิ่งรบคนของเซวียนหลีก็ยิ่งน้อยลง อาหารการกินไม่พอถึงขนาดต้องออกปล้น
จากชาวบ้าน เจ่ียงซ ิน่จือกับเซยีวเสาน้ันรบได้ดุร้ายยิ่งนัก ผ่านไปไม่นานก็กลายเป็น
การไล่ล่าเข ่นฆ่าเพียงฝ่ายเดียว เพราะฝั่งเซวียนหลีแทบไม่เหลือทหารมาต่อกรอีกแล้ว

เซยีวเสาเอานิสัยนักฆ่ามาใช้ในสนามรบ ศัตรน้ัูนกลายเป็นเพียงสัตว์ให้
องครักษ์จ่ินอีเว่ยออกล่า พวกเขาตามสังหารอย่างไม่ลดละ ทุกคนล้วนเข้าใจถึงสาเหตุ
ความคลุ้มคลั่งของเจ่ียงซ ิน่จือกับเซยีวเสา เหตุเพราะเซวียนหลีลักพาตัวเจ่ียงหรว่นไป
ทำให้นางต้องตายพร้อมลูกในท้องท่ีเซยีวเสาไม่มีโอกาสได้เห็นหน้า

เดิมทีท่ีเซวียนหลีกล้าตัดสนิใจก่อกบฏก็เพราะคิดว่าตนมีเจ่ียงหรว่นเป็นไพ่ตาย
อยู่ในมือจึงกล้ากระทำการบ้าบ่ินไม่กลัวตาย ขอเพียงมีเจ่ียงหรว่น...เจ่ียงซ ิน่จือกับ
ตระกูลจ้าวย่อมไม่กล้าลงมือรนุแรง องครักษ์จ่ินอีเว่ยก็ไม่กล้าออกหน้า เพียงแค่นี้ เซวี
ยนเพ่ยก็ไม่สามารถทำอันใดเขาได้แล้ว ใครจะคาดคิดว่าแผนการสดุท้ายของหยวน
ชวนกลับย้อนมาเล่นงานเขา ยามนี้ เซวียนหลีจึงได้กลายเป็นคู่แค้นสดุอาฆาตของเซยีว
เสาไปเสยีแล้ว และแน่นอนว่าคนท่ีเป็นปฏิปักษ์กับองครักษ์จ่ินอีเว่ยย่อมมีชวีิตอยู่
อย่างยากลำบาก

สว่นในราชสำนักก็มีเซวียนเพ่ยคุมหมากกระดานนี้ เพ่ือปิดตายทุกทางรอดของ
กบฏเซวียนหลี ฮ่องเต้หนุ่มน้อยจัดการงานทุกงานอย่างเป็นระเบียบเก็บกวาดสะอาด
เอี่ยม เหล่าข ุนนางฝั่งเซวียนหลีล้วนถูกฮ่องเต้องค์ใหม่จัดการกำจัดไปทีละคนสองคน
จนแทบไม่เหลือใครให้เล่นงานแล้ว เซวียนเพ่ยแสดงออกซ ึง่พระเดชและพระคุณอย่าง
ชัดเจน หลังจากเสรจ็งานเก็บกวาดก็เป็นงานตกรางวัลให้ผู้ ท่ีสนับสนุนเขา ทำให้เหล่า
ข ุนนางรับรู้ว่าโอรสสวรรค์หนุ่มน้อยผู้นี้ เฝ้ามองทุกๆ การกระทำของทุกคนในราชสำนัก



มานานแล้ว เพียงแต่เก็บตัวนิ่งไม่เคลื่อนไหวในชว่งก่อนหน้าก็เท่าน้ัน
แม้การปราบกบฏจะรนุแรงเพียงใด แม้จะมีรายงานความสำเรจ็เข้ามาทุกวัน..แต่

ข ุนพลเอกไม่ว่าจะเป็นฮ่องเต้หนุ่มน้อยหรอืว่าจวนแม่ทัพจ้าวสหีน้าก็มิได้ดูช ืน่ม่ืนขึ้น
เลยสักนิด โดยเฉพาะเซยีวเสา เขาทำงานอย่างหนัก กินข้าวเพ่ือให้ตนมีชวีิตรอดไป
วันๆ ทำราวกับสรรพส ิง่ในใต้หล้าไม่มีเรือ่งใดน่าสนใจอีกต่อไป

“ยังไม่ได้ข ่าวอีกหรอื?” หลินเหว่ยยังคงถามคำถามเดิมเหมือนทุกวัน
ฉีเฟิงสา่ยหน้า หลายวันท่ีผ่านมาศษิย์พ่ีสามของเขาไม่ยอมแพ้ในการตามหา

เบาะแสของภรรยา แต่ก็คว้าน้ำเหลวกลับมาทุกคร้ัง มีวันหนึ่งเหล่าองครักษ์จ่ินอีเว่ย
ชว่ยกันลอบนำเศษเถ้าในค่ายลับท่ีถูกไฟเผาจนมอดน้ันมาประกอบพิธีศพให้ฮูหยิน
น้อยอันเป็นท่ีรักของพวกเขา พอเซยีวเสาเห็นเข้า...โลงศพท่ีว่าจึงถูกทำลายเป็นช ิ้นเล็ก
ช ิ้นน้อยแล้วสัง่ลงโทษองครักษ์จ่ินอีเว่ยพวกน้ันอย่างรนุแรง ต้ังแต่น้ันมาก็ไม่มีใครกล้า
ยุ่งกับเรือ่งของฮูหยินน้อยอีกเลย

หลินเหว่ยทอดถอนใจ “ไปกันเถิด” พวกเขากำลังจะผละไปก็เห็นจ่ินเอ้อวิ่งตรง
เข้ามาเสยีก่อน หน้าตาท่าทางของหัวหน้าองครักษ์หนุ่มต่ืนเต้นยิ่งนัก ในมือโบกสะบัด
บางอย่างไปมาปากก็ร้องตะโกนลั่น “นายท่าน... มีเบาะแสแล้วขอรับ”

ฉีเฟิงกับหลินเหว่ยตกตะลึงไปพร้อมกัน
เซยีวเสาหันขวับมาทันที
จ่ินเอ้อต่ืนเต้นจนถึงกับละเลยมารยาทระหว่างนายและลูกน้อง ฉีเฟิงกับหลิน

เหว่ยรบีวิ่งเข้ามาสมทบ จ่ินเอ้อรายงานเสยีงดัง น้ำเสยีงต่ืนเต้นยินดีอย่างระงับไม่อยู่
“นายท่าน มีคนพบสร้อยคอของฮูหยินน้อยท่ีโรงรับจำนำชานเมืองฝั่งทักษณิขอรับ!”

เจี่ยงหรว่นเย็บเส ื้อตัวน้อยเสรจ็เรยีบร้อย
หญิงสาวใช้ฟันขบด้ายจนขาดแล้วผูกปมอย่างชำ่ชอง
“แม้จะทำได้คล่อง แต่หรว่นเหนียงจ่ือก็อย่าทำงานมากจนเกินไปนัก ใกล้วัน

คลอดเข้ามาทุกทีแล้ว อย่าให้มีส ิง่ใดผิดพลาดเกิดขึ้น ชว่งนี้ก็พักผ่อนบำรงุกายไปก่อน
เรือ่งพวกนี้ให้ข้าจัดการเอง” ซ้อกุ้ยมองท้องของเจ่ียงหรว่นพลางยื่นมือไปลูบอย่าง



รักใคร ่“ท้องโตขนาดนี้ ต้องเป็นเด็กอ้วนท้วนสมบูรณ์แน่”
เจ่ียงหรว่นก้มหน้ามองท้องของตนแล้วใช้มือลูบบ้าง รู้สกึได้ว่าลูกน้อยกำลังถีบ

ตน ความเป็นอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ของนางท้ังผ่อนคลายและสงบสขุ อาจเพราะอยู่ในท่ี
ท่ีห่างไกลซ้ำยังตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่จำเป็นต้องขบคิดเครง่เครยีดวางแผนรับมือ
กับผู้ใด นับว่าเหมาะสำหรับพักผ่อนเตรยีมคลอดบุตรยิ่งนัก

ขณะน้ันก็พลันได้ยินเสยีงสะอื้นไห้ดังมาจากด้านนอก เจ่ียงหรว่นกับซ้อกุ้ยต่าง
พากันแปลกใจ พอมองออกไปก็เห็นต้าซานลากตัวเส ีย่วซานเดินเข้ามาหา เด็กน้อย
พยายามซอ่นตัวอยู่ด้านหลังพ่ีชาย ใบหน้ายังมีคราบน้ำตาอยู่

“มีเรือ่งใดกัน?” ซ้อกุ้ยถาม “ต้าซาน นี่เจ้ารังแกน้องอีกแล้วร?ึ”
“แม่ ข้าไม่ได้รังแกเส ีย่วซานนะ” ใบหน้าต้าซานแฝงด้วยอารมณ์โกรธหันมอง

เส ีย่วซานแล้วกล่าว “เจ้าบอกแม่กับหรว่นเหนียงจ่ือเองว่าเจ้าทำส ิง่ใดลงไป”
ซ้อกุ้ยกับเจ่ียงหรว่นมองตากันแวบหนึ่ง เจ่ียงหรว่นยิ้มน้อยๆ “ต้าซานใจเย็นๆ

เส ีย่วซานอายุยังน้อย เจ้าทำแบบนี้ เขาจะตกใจได้”
เส ีย่วซานได้ยินเข้าก็ร้องไห้หนักขึ้นทำให้เจ่ียงหรว่นยิ่งแปลกใจ ต้าซานทอด

ถอนใจออกมา ยืนตีสหีน้าบิดเบ้ียวอยู่ตรงหน้าเจ่ียงหรว่นในท่ีสดุก็ยอมกล่าว “ขอโทษ
หรว่นเหนียงจ่ือด้วย เจ้าหนูนี่ขโมยสร้อยคอของท่านไปขาย”

ซ้อกุ้ยลุกขึ้นกล่าวอย่างโมโห “เส ีย่วซาน ปกติข้าสอนเจ้าอย่างไรฮึ! พวกเราถึง
แม้จะขัดสนก็ไม่ลักกินขโมยกิน ไม่ลักหมูปล้นไก่ ทำไมเจ้าถึงทำตัวเหลวไหลเชน่นี้ เจ้า
ลูกไม่รักดี แล้วข้าจะมีหน้าไปพบบิดาเจ้าได้อย่างไร” ซ้อกุ้ยดุไปก็ตาแดงไปด้วย ยื่นมือ
มาหมายจะตีเส ีย่วซานให้ได้

“ซ้อกุ้ยอย่าเพ่ิงโมโหเลย” เจ่ียงหรว่นร้องห้าม “เส ีย่วซานคงไม่ได้ต้ังใจ ฟังเขา
พูดก่อนเถิด”

เส ีย่วซานพูดเสยีงอู้อี้ “ท่านย่าของฉงฮวาล้มป่วยต้องใช้ยาราคาแพงชว่ยชวีิต
หมอหวังไม่มียาพวกน้ันต้องไปหาซ ื้อจากในเมืองหลวงเท่าน้ัน ครอบครัวฉงฮวายากจน
นักไม่มีเงินเลย ข้า… ข้าเห็นว่าสร้อยคอของหรว่นเหนียงจ่ืออาจมีค่าก็เลยขโมยไปขาย



แต่ข้าแค่จำนำไว้พอมีเงินแล้วจะไปไถ่มาคืนหรว่นเหนียงจ่ือทันที”
เจ่ียงหรว่นอยู่ท่ีนี่ก็เคยได้ยินเรือ่งราวของครอบครัวฉงฮวามาพอสมควร...ฉงฮ

วากับย่าอยู่กันสองคน บัดนี้คนเป็นย่าอายุมากแล้ว ยิ่งแก่เฒ่าก็ยิ่งล้มหมอนนอนเส ือ่
ง่าย เส ีย่วซานเองก็โตมากับฉงฮวา อาจเพราะเด็กชายคิดว่าตนเองก็ไม่มีเงินเชน่กัน
และคงจำได้ว่าตอนท่ีเจ่ียงหรว่นมาถึงน้ันนางสวมสร้อยคอติดตัวมาด้วย ต่อมาก็ถอด
ออกเก็บไว้มิได้สนใจมันอีก

ซ้อกุ้ยอึ้งไปด้วยคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ แต่ก็ยังกล่าวอย่างโมโห “แต่
เจ้าก็ไม่ควรขโมยสร้อยคอของหรว่นเหนียงจ่ือ”

เส ีย่วซานร้องไห้ไม่หยุด “ท่านแม่เคยสอนว่าต่อให้มีบุญคุณเพียงหยดน้ำก็ให้
ทดแทนคืนด้วยน้ำตกท้ังสาย หลังจากท่านพ่อตายจากไป...พวกเราสามแม่ลูกก็ลำบาก
นัก ท่านย่าของฉงฮวาเคยชว่ยเหลือพวกเราไว้ไม่น้อย ตอนนี้ ท่านย่ากำลังลำบาก พวก
เราจะนิ่งเฉยดูดายไม่ได้ แต่ข้าไม่มีเงิน...สร้อยคอเส้นน้ันให้ถือว่าข้าขอยืมหรว่นเหนียง
จ่ือ ไม่ว่าอย่างไรข้าต้องหาทางไถ่คืนมาให้แน่นอน”

เจ่ียงหรว่นครุน่คิดแล้วถาม “เส ีย่วซาน ท่ีนี่อยู่ห่างจากภายนอกต้ังมาก เจ้าออก
ไปได้อย่างไร?”

เส ีย่วซานเชด็น้ำตาแล้วตอบ “ข้าออกไปเอง เดินอยู่ต้ังหลายวันกว่าจะออกไปได้
ชว่งหลายวันก่อนท่ีข้าบอกว่าไปเท่ียวเล่นในป่าเอ้อกิ่วจ่ือก็คือลอบหนีออกไปนี่แหละ”

ซ้อกุ้ยตัวเย็นวาบ อย่างไรเสยีเส ีย่วซานก็ยังเป็นเด็ก เขาเดินเท้าอยู่หลายวัน
ต้องเผชญิกับอันตรายไม่น้อยเลย แม่คนใดจะไม่ตกใจบ้าง ความโกรธในทีแรกจึง
ค่อยๆ บรรเทาลง ทำเพียงบ่นเสยีงเบา “โง่เง่าจรงิๆ ทำไมไม่บอกแม่กับพ่ีชายเจ้าฮึ?”

“ข้า… ข้ากลัวแม่กับพ่ีใหญ่จะไม่ยอม ข้าคิดว่ามีเพียงสร้อยคอของหรว่นเหนียง
จ่ือท่ีจะชว่ยท่านย่าของฉงฮวาได้”

เจ่ียงหรว่นกล่าวยิ้มๆ “อย่าตำหนิเส ีย่วซานเลยซ้อกุ้ย ชว่ยชวีิตคนน้ันได้บุญ
หนักกว่าสร้างเจดีย์เจ็ดชั้น...สร้อยคอเส้นน้ันก็มิได้มีราคาค่างวดมากมาย ตอนนี้ ข้าท้อง
จะสวมใสก่็ไม่สบายตัว ของนอกกายเชน่นี้แทนท่ีจะเก็บไว้ให้สญูเปล่าส ู้เอามา



แลกเปลี่ยนเป็นเงินเพ่ือชว่ยชวีิตคนย่อมดีกว่า ต้าซานกับเส ีย่วซานเป็นคนชว่ยชวีิตข้า
ซ้อกุ้ยก็มีน้ำใจให้ท่ีพักพิงแก่ข้า พวกท่านดูแลข้ามานานขนาดนี้ ข้าก็ไม่มีส ิง่ใดจะ
ตอบแทน เดิมทีสร้อยเส้นน้ันข้าก็คิดจะยกให้พวกท่านต้ังแต่แรกอยู่แล้ว ให้ถือเป็น
สนิน้ำใจจากข้าก็แล้วกัน... เส ีย่วซานยังเด็กนักสำคัญท่ีจิตใจดี ซ้อกุ้ยอย่าตำหนิเขาอีก
เลย”

เส ีย่วซานได้แต่มองเจ่ียงหรว่นด้วยสายตาต่ืนตะลึง สว่นซ้อกุ้ยท่ีซาบซ ึ้งจนสอง
ตาแดงกำรบีร้อนกล่าวตอบอย่างเกรงใจ “ได้อย่างไรกันเล่าหรว่นเหนียงจ่ือ ท่ีลูกๆ ข้า
ชว่ยเจ้าน้ันเป็นเรือ่งสมควรแล้ว อย่าถือเป็นเรือ่งบุญคุณท่ีต้องตอบแทนเลย ของช ิ้นนี้
ข้ารับไว้ไม่ได้จรงิๆ ข้าจะรบีไปไถ่มาคืนเจ้า”

เจ่ียงหรว่นสา่ยหน้า “อาซ้อ... สร้อยคอเส้นน้ันเป็นเพียงแค่ของนอกกายไม่
สำคัญเลยสักนิด ท่านไม่ต้องไถ่กลับมาคืนข้าหรอก เป็นเส ีย่วซานเสยีอีกท่ีทำข้าใจหาย
เขาเดินทางจากท่ีนี่ไปถึงเมืองหลวงเพียงลำพังได้พบเจอคนไม่ดีบ้างหรอืไม่ก็ไม่รู้?” ท่ี
นางกังวลน้ันเป็นเรือ่งอื่นเสยีมากกว่า นางกลัวว่าคนของหยวนชวนจะยังคงวนเวียน
อยู่ด้านนอกจึงไม่กล้าออกไปปรากฏกาย เส ีย่วซานถือสร้อยคอของนางไปขายมิรู้ว่าจะ
ถูกเหล่านักฆ่าพบเห็นระหว่างทางบ้างหรอืไม่

เส ีย่วซานสา่ยหน้า “ข้าไม่พบใครเลย”
“เส ีย่วซาน ชว่งนี้ในเมืองหลวงมีเรือ่งท่ีน่าสนใจบ้างหรอืไม่?”เจ่ียงหรว่นลอง

เลียบเคียงถามเด็กน้อย
เส ีย่วซานสา่ยหน้าอีกหน “ในเมืองหลวงกำลังรบกันอยู่ มีทหารเต็มไปหมด”

หมู่บ้านของพวกเขาปิดก้ันตนเองจากโลกภายนอก จึงไม่ค่อยเข้าใจเรือ่งการชงิบัลลังก์
ในราชสำนักและย่อมไม่รู้จักเซวียนหลี

ซ้อกุ้ยได้ยินก็ร้อนใจ “เขารบกันอยู่เจ้ายังจะวิ่งออกไป ไม่คิดบ้างหรอืว่าหากเกิด
เรือ่งร้ายกับเจ้า แม่กับต้าซานจะอยู่อย่างไร นี่เจ้าบาดเจ็บท่ีใดหรอืไม่?” ซ้อกุ้ยยิ่งคิดก็
ยิ่งไม่สบายใจ ดึงหูเส ีย่วซานเดินเข้าด้านในไป “ไม่ได้ แม่ต้องดูให้เห็นกับตา” นางหัน
มากำชับต้าซาน “ต้าซาน เจ้าคอยดูแลหรว่นเหนียงจ่ืออย่าปล่อยให้นางถือของหนัก”
พูดจบก็ดึงหูเส ีย่วซานจากไป



พอซ้อกุ้ยกับเส ีย่วซานไปแล้ว ก็เหลือเพียงต้าซานกับเจ่ียงหรว่น ต้าซานมอง
นางด้วยความรู้สกึผิด เขารวบรวมความกล้ากล่าวออกมา “ขอโทษด้วยหรว่นเหนียงจ่ือ
เป็นเพราะข้าสอนเส ีย่วซานไม่ดีเอง”

เจ่ียงหรว่นเพียงกล่าวยิ้มๆ “ไม่ใชค่วามผิดของเจ้า เส ีย่วซานเองก็มิได้ต้ังใจ
เขาทำเพราะอยากชว่ยชวีิตคนเท่าน้ัน เจ้าก็อย่าได้เก็บเรือ่งนี้ไปใสใ่จอีกเลย” นางพูด
พลางนึกถึงสถานการณ์ในเมืองหลวงท่ีเส ีย่วซานเพ่ิงจะเล่า เส ีย่วซานบอกว่าใน
เมืองหลวงกำลังรบกัน ไม่รู้ว่าตอนนี้ เซยีวเสาเป็นอย่างไรบ้าง เพ่ยเอ๋อกับพ่ีชายใหญ่
ด้วย... พวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะ

ต้าซานนึกว่าหญิงสาวเหม่อลอยเพราะกำลังนึกถึงสามีท่ีข ่มเหงนาง ในสายตาต้า
ซาน...สตรผีู้นี้ มีนิสัยอ่อนโยนอ่อนหวาน การท่ีนางถูกสามีทอดท้ิงเขาจึงรู้สกึไม่เป็น
ธรรมแทนนาง เขาคิดว่านางคู่ควรกับคนท่ีดีกว่านี้ จึงหลุดปากออกมาว่า “หรว่นเหนียง
จ่ือ... อันท่ีจรงิ...อันท่ีจรงิเจ้าไม่ควรต้องคิดถึงเรือ่งในอดีตหรอกนะ ควรจะมองไปข้าง
หน้า คนท่ีไม่เห็นค่าเจ้าก็ปล่อยเขาไปเถิด”

เขารวบรวมความกล้าพูดคำนี้ออกมา พูดจบใบหน้าก็แดงกำไปหมด เจ่ียงหรว่น
มองอีกฝ่ายด้วยสายตานิ่งเฉย นางรู้ดีว่าเด็กหนุ่มตรงหน้ารู้สกึอย่างไรกับตน

“อันท่ีจรงิหรว่นเหนียงจ่ือจะอยู่บ้านข้าตลอดไปก็ได้นะ ข้า... เอ้อ... หมายถึง
เส ีย่วซานเอง เขาก็ชอบเจ้ายิ่งนัก เด็กในท้องของหรว่นเหนียงจ่ือ ข้า…ข้าก็สามารถ
ชว่ยเจ้าดูแลเขาได้ ข้าสามารถสอนเขาให้ยิงธนูได้...”

การสารภาพรักอย่างคลุมเครอืทำเหมือนโยนหินถามทางเชน่นี้ เป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีต้า
ซานคิดออก นี่เป็นคร้ังแรกท่ีเขาพูดจาแบบนี้ กับผู้หญิง สำหรับเขา...เด็กหนุ่มไม่คิด
รังเกียจหญิงม่าย ถึงหรว่นเหนียงจ่ือจะเคยแต่งงานมาแล้วก็ไม่เป็นไร มีลูกแล้วก็ไม่
เป็นไรอีกเหมือนกัน เขาอยากจะดูแลหญิงสาวผู้นี้จากใจจรงิ

เจ่ียงหรว่นกล่าวตอบด้วยน้ำเสยีงท่ีพยายามให้อ่อนโยนท่ีสดุ “ขอบคุณเจ้ามาก
นะต้าซาน แต่ข้าอยากดูแลลูกด้วยตนเอง”

น้ำเสยีงของนางราบเรยีบไร้รอ่งรอยของอารมณ์ ชัดเจนว่าใจของนางมิได้สัน่
ไหวกับข้อเสนอของอีกฝ่ายเลยสักนิด



ต้าซานมองดูนางอย่างผิดหวัง “เป็นเพราะว่า... หรว่นเหนียงจ่ือยังลืมพ่อของ
เด็กไม่ได้ใชห่รอืไม่?”

เจ่ียงหรว่นยิ้มน้อยๆ กำลังจะตอบ ทันใดน้ันนางก็รู้สกึปวดท้องน้อยอย่าง
รนุแรง หญิงสาวใช้มือลูบท้องตนเองเพราะคิดว่าวันนี้ลูกคงจะถีบแรงกว่าทุกวัน แต่
ความเจ็บน้ันกลับมากขึ้นเรือ่ยๆ รนุแรงจนแทบจะฉีกรา่งออกเป็นสองสว่น เจ่ียงหรว่น
หลุดปากสง่เสยีงร้องออกมาพร้อมกับจับโต๊ะไว้แน่นเพ่ือชว่ยพยุงไม่ให้ตนล้มพับลง

“หรว่นเหนียงจ่ือ!” ต้าซานมองเห็นอาการของนางก็ตกใจจนทำตัวไม่ถูก เขารบี
วิ่งเข้าไปประคอง “หรว่นเหนียงจ่ือ เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง?”

“เจ็บ…” เจ่ียงหรว่นขมวดค้ิว ใบหน้าซดีขาว เหงื่อผุดขึ้นเต็มหน้า
ต้าซานเห็นว่าผิดปกติจึงรบีสง่เสยีงร้อง “ท่านแม่ หรว่นเหนียงจ่ือแย่แล้ว”
ซ้อกุ้ยกำลังสัง่สอนเส ีย่วซานอยู่ในห้อง คร้ันได้ยินเสยีงตะโกนของต้าซานก็รบี

วิ่งออกมา พอเห็นใบหน้าพราวเหงื่อของเจ่ียงหรว่นก็ตกใจยกใหญ่ผลักต้าซานไปอีก
ทางแล้วเข้าประคองเจ่ียงหรว่นแทน “ไม่ได้การละ นางคงจะคลอดแล้ว... ต้าซาน เจ้าไป
ตามยายหวังท่ีอยู่ท้ายตลาดมา บอกว่าหรว่นเหนียงจ่ือจะคลอดแล้ว แม่จะพานางเข้าไป
รอในห้อง”

ต้าซานรับคำสัง่แล้ววิ่งหายออกไปอย่างรวดเรว็
ซ้อกุ้ยประคองเจ่ียงหรว่นเข้าห้อง หญิงสาวเจ็บจนสองมือช ุม่ไปด้วยเหงื่อ นาง

พยายามกัดฟันเพ่ือไม่ให้ตนเองร้องออกมา
ซ้อกุ้ยเห็นดังน้ันก็ดุใสทั่นที “หรว่นเหนียงจ่ือ... ร้องออกมาอย่าทน! ตอนนี้ เด็ก

เพ่ิงเริม่ขยับแขนขา ไม่รู้ว่าจะคลอดเม่ือใด อย่าใช้แรงท่ีมีกับการอดทนอดกล้ัน ร้อง
ออกมาให้สดุเสยีงจะชว่ยให้เจ้าดีข ึ้น ประเด๋ียวข้าจะให้คนทำไข่ไก่ต้มน้ำตาลแดงมาให้
หรว่นเหนียงจ่ือกินเสยีหน่อยจะได้มีแรงคลอดลูกอย่างราบรืน่”

นี่เป็นคร้ังแรกท่ีเจ่ียงหรว่นคลอดลูก...นางสามารถวางกลยุทธ์ท่ีซับซ้อนได้
เก่งกาจ ทว่าชา่งโง่เขลาในเรือ่งง่ายๆ ของผู้หญิง ยามนี้ จึงได้แต่เช ือ่ฟังซ้อกุ้ยอย่างว่า
ง่าย “รบกวนท่านแล้ว”







นางทนทรมานจนวันแรกผ่านไป...
วันท่ีสอง... ความเจ็บปวดของนางยังคงอยู่เชน่เดิม เจ่ียงหรว่นกัดฟันอดทนจน

ผ่านพ้นเท่ียงคืนไปแล้วก็เริม่จับจังหวะหายใจได้ พอรู้ว่าควรหายใจเข้าออกอย่างไรเพ่ือ
ชว่ยบรรเทาอาการปวดรนุแรงนี้ เพราะต้องส ู้กับความเจ็บปวดมาท้ังวันในท่ีสดุนางก็
หลับไปเพราะความเหน็ดเหนื่อย

พ่อแก่แม่เฒ่าในหมู่บ้านชงิผิงรวมถึงเหล่าแม่บ้านท่ีมีประสบการณ์คลอดลูกมา
แล้วต่างพากันมายืนเฝ้าให้กำลังใจอยู่หน้าประตู ห่างออกไปมีชายหนุ่มหลากหลายวัย
เดินเตรด็เตรไ่ปมาเพ่ือคอยฟังข่าวของนาง...เพราะเจ่ียงหรว่นเป็นโฉมสะคราญท่ีมีกิรยิา
อ่อนหวานน่าเอ็นดู แต่โชคร้ายต้ังครรภ์เดียวดายซ้ำถูกสามีทำร้ายจึงชวนให้ผู้คนเวทนา
สงสาร ชายหนุ่มเหล่านี้ จึงพยายามเข้ามาสานสัมพันธ์กับนาง ปกติก็มักมีของเล็กๆ
น้อยๆ มาฝากเสมอ เพลานี้พวกเขาก็อดเป็นห่วงนางไม่ได้ หลายคนแอบออกมาโดย
ไม่สนว่าพ่อแม่ท่ีบ้านจะตะโกนด่าตามหลังท่ีมาอยู่เฝ้าหน้าบ้านซ้อกุ้ยท้ังวันทำราวกับเป็น
พ่อของเด็กเสยีเอง

ท่านยายผู้หนึ่งท่ีอายุมากกว่าใครกล่าวออกมาเสยีงดังว่า “คืนนี้ ดูท่าจะไม่คลอด
อีกแล้ว” คนผู้นี้ก็คือยายหวัง--หมอตำแยในหมู่บ้าน

“ข้าว่าต้องภายในวันสองวันนี้ล่ะ ท้องนางใหญ่มาก” ซ้อกุ้ยกังวลมากกว่าใคร
“ท้องโตขนาดนี้น่ากลัวว่าจะคลอดลำบากเสยีกระมัง”

“ข้าตรวจดูแล้ว... หรว่นเหนียงจ่ือค่อนข้างจะอ่อนแรงไปสักหน่อย” ยายหวัง
กล่าว “อาจจะคลอดไม่ง่ายนัก”

“จะไม่อ่อนแรงได้อย่างไรเล่า” น้องสะใภ้บ้านข้างเคียงแสดงความคิดเห็นบ้าง
“นางต้ังท้องแต่ถูกสามีตัวเองไล่ล่าสังหารจนต้องกระโดดหน้าผาหนีตาย เฮ้อ ชา่งน่า
เวทนายิ่งนัก”

คำพูดนี้ย่อมเป็นการด่าสามีผู้ใจดำอำมหิตของเจ่ียงหรว่น หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ท่ี
ได้ฟังก็คิดอยากจะรมุตีคนใจร้ายนั่นสักคร้ังท่ีข ่มเหงรังแกหญิงสาวผู้อ่อนโยนได้ถึง
เพียงนี้



หลิวเม่ิงเม่ิงเป็นบุตรขีองอาจารย์หลิว ปีนี้ เพ่ิงจะอายุสบิห้า อาจารย์หลิวเป็นคนท่ี
มีความรู้มากท่ีสดุในหมู่บ้าน แน่นอนหลิวเม่ิงเม่ิงเองก็นับเป็นหญิงงามผู้ชาญฉลาดคน
หนึ่ง ก่อนท่ีเจ่ียงหรว่นจะมาอาศัยในหมู่บ้านนี้ หลิวเม่ิงเม่ิงถือเป็นสาวน้อยท่ีโด่งดัง
ท่ีสดุแต่หลังจากเจ่ียงหรว่นมาถึง บรรดาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ท่ีชอบมาเอาอกเอาใจนาง
ต่างก็พากันหันไปชายตาให้เจ่ียงหรว่นท้ังส ิ้นทำให้หลิวเม่ิงเม่ิงข ุ่นเคืองใจไม่น้อย

วันนี้นางติดตามมารดามาด้วย สาวน้อยมองเห็นสองพ่ีน้องต้าซาน--เส ีย่วซาน
นั่งอยู่หน้าประตูบ้านจึงร้องทัก

“ต้าซาน” หลิวเม่ิงเม่ิงเดินมาหยุดท่ีข้างกายเขาแล้วยื่นถุงกระดาษใบเล็กสง่ให้
“ขนมดอกชาข้าทำมาจากบ้าน เจ้าเฝ้าอยู่ตรงนี้มาครึง่คืนแล้วกินรองท้องสักหน่อยเถิด”

หนุ่มๆ รายรอบเบือนหน้าไปมองสาวน้อย หลิวเม่ิงเม่ิงถูกจ้องจนใบหน้าแดงกำ
คนท้ังหมู่บ้านรู้ดีว่าบุตรสาวอาจารย์หลิวดีกับต้าซานเป็นพิเศษ เพราะมีคร้ังหนึ่งนางเข้า
ป่าไปหาสมุนไพรแล้วบังเอิญเจอเข้ากับเสอืดาวโชคดีได้ต้าซานชว่ยชวีิตไว้ หลิวเม่ิงเม่ิง
จึงนับถือต้าซานเป็นวีรบุรษุของตน อีกท้ังต้าซานก็เป็นหนุ่มน้อยหน้าตาคมคาย จากท่ี
เพียงแค่นับถือหลิวเม่ิงเม่ิงก็เปลี่ยนเป็นหลงรักต้าซานปักจิตปักใจ

น่าเสยีดายท่ีหลิวเม่ิงเม่ิงได้แต่ทอดสะพานอยู่ฝ่ายเดียว
ต้าซานรับถุงกระดาษมาถือไว้ตอบเสยีงเบา “ขอบใจ แต่ข้าไม่หิว เส ีย่วซาน เจ้า

คงจะหิวแล้วกินขนมนี่สักหน่อยเถิด”
เส ีย่วซานหิวแล้วจรงิๆ จึงรับมากัดคำโตจากน้ันก็เอ่ยปากพูดกับหลิวเม่ิงเม่ิงว่า

“อรอ่ยเหลือเกิน ขอบคุณพ่ีสาวมาก”
หนุ่มๆ ท่ีมองเห็นเหตุการณ์พากันหัวเราะรว่น ไม่รู้ว่าหัวเราะต้าซานท่ีมองข้าม

สะพานของสาวน้อย หรอืว่าหัวเราะท่ีความปรารถนาดีของสาวน้อยน้ันสญูเปล่า หลิว
เม่ิงเม่ิงโกรธจนต้องขบฟันกล้ันอารมณ์ หันหน้าหนีในท่ีสดุก็โมโหจนวิ่งหายลับไป

คนท้ังหมู่บ้านต่างพากันรอฟังข่าวคลอดบุตรของหรว่นเหนียงจ่ือ แต่จนกระท่ัง
บ่ายวันถัดมาก็ยังไม่มีวี่แววใดๆ แต่ละคนต่างก็ผิดหวังไปตามๆ กัน

อีกฟากหนึง่ของป่า



เซยีวเสาและเจ่ียงซ ิน่จือเรง่รดุเดินทางโดยไม่มีใครยอมชะลอฝีเท้าม้าเลยแม้แต่
น้อย

หนึ่งวันหนึ่งคืนผ่านไปแล้ว
ม้าท้ังสองตัวแม้จะนับว่าเป็นยอดอาชาเรีย่วแรงแข็งแกรง่สักปานใด แต่การต้อง

วิ่งติดต่อกันโดยไม่หยุดพักเลยก็ทำเอาเหนื่อยจนน้ำลายฟูมปาก พอม้าไม่สามารถวิ่งต่อ
ได้พวกเขาก็จะเปลี่ยนม้าตัวใหม่จากโรงเต๊ียมท่ีอยู่ใกล้ท่ีสดุแล้วควบต่อไปโดยไม่หยุด
พัก

เถ้าแก่โรงรับจำนำเล่าว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งในชดุพรานป่าเอาสร้อยมาจำนำไว้แล้ว
บอกว่าจะรบีมาไถ่คืน เถ้าแก่จึงคาดว่าเจ้าของสร้อยตัวจรงิน่าจะยังมีชวีิตอยู่ มิเชน่น้ัน
เด็กน้อยก็คงขายท้ิงแล้ว

หลังจากได้เบาะแสนี้ เหล่าองครักษ์จ่ินอีเว่ยต่างก็แยกย้ายกันตามหา ‘เด็กน้อยใน
ชดุพรานป่า’ จนแทบจะพลิกพ้ืนดินกันทีเดียว ในท่ีสดุจึงได้รู้ว่ามีสถานท่ีลึกลับแห่ง
หนึ่งหลบซอ่นอยู่กลางป่าใต้ภูผาใหญ่ ตอนแรกทุกคนคิดกันว่าจ่ินอิงอ๋องเฟยคงจาก
โลกนี้ไปแล้วมีเพียงท่านอ๋องเซยีวท่ียืนหยัดให้สบืหาข่าวคราวของนางต่อไป พอมี
เบาะแสเป็นสร้อยเส้นน้ันปรากฏขึ้นก็ด่ังว่าเป็นประกายแสงแห่งความหวัง ทุกคนจึง
รว่มใจกันคว้าความหวังนี้ไว้อย่างแน่นหนา

ในท่ีสดุขบวนเดินทางท่ีนำโดยเซยีวเสาและเจ่ียงซ ิน่จือก็เดินทางมาถึงตำแหน่งท่ี
องครักษ์จ่ินอีเว่ยค้นหาจนพบ

มันคือปากเหวลึกแห่งหนึ่ง
หลังจากเดินทางมาถึงปากเหวก็เห็นเถาวัลย์เพียงไม่กี่เส้นอยู่บรเิวณปากเหว

เซยีวเสากระโดดลงจากม้าแล้วสัง่การให้ทหารบางสว่นอยู่เฝ้าท่ีนี่ไว้ สว่นตัวเองและเจ่ี
ยงซ ิน่จือรบีคว้าเถาวัลย์และพาตัวเองไต่ลงไปด้านล่างอย่างรวดเรว็

ฉีเฟิงท่ีติดตามมาด้วยก็ไม่รอช้าไล่ตามหลังพวกเขาไปติดๆ เชน่กัน และ
องครักษ์จ่ินอีเว่ยอีกนับสบิก็ไต่ตามลงไปด้วย

เม่ือทุกคนลงมาถึงด้านล่างอย่างปลอดภัยก็เริม่สำรวจสภาพโดยรอบ ฉีเฟิงพบว่า



เบ้ืองหน้าคือป่ากว้างมีเทือกเขาลูกแล้วลูกเล่าทอดไปไกลสดุสายตาก็อดท่ึงไม่น้อย
“มิน่าเล่าถึงไม่มีผู้ใดหาเจอ หากต้องการหาหมู่บ้านสักแห่งในท่ีปิดลับขนาดนี้ ถ้าไม่มี
ผู้นำทางข้าเกรงว่าคงจะหลงทางอดตายกันเสยีก่อน”

“ทุกคนแยกย้ายค้นหา” เซยีวเสาขบกรามแน่น “ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องหานางให้
เจอ!”

“ช ้าก่อน” เจ่ียงซ ิน่จือร้องขึ้น “ทุกคนดูนั่น”
ในป่า...ท่ามกลางหมอกขาวท่ีลอยอวลอยู่เต็มพ้ืน มีสาวน้อยคนหนึ่งในอาภรณ์

สสี้มละมุนตากำลังห้ิวตะกร้าเดินไปเดินมาอยู่ยากจะเดาได้ว่านางกำลังทำส ิง่ใด เหล่า
องครักษ์ได้แต่มองตามเรอืนรา่งบอบบางของนางแล้วกระซบิเสยีงเบา “หนานเจียงสง่
คนมาล่อเราให้ติดกับร?ึ”

“สถานท่ีเข้าถึงได้ยากเชน่นี้หนานเจียงจะรู้ได้อย่างไรกัน?” ฉีเฟิงเอ่ยแย้ง “อาจ
เป็นคนในหมู่บ้านละแวกนี้ก็เป็นได้ ลองเข้าไปถามดูสักหน่อยดีหรอืไม่”

เซยีวเสากับเจ่ียงซ ิน่จือหันมองสบตาแล้วกล่าวออกมาพร้อมกัน “ดี”
หลิวเม่ิงเม่ิงกำลังเก็บสมุนไพรอยู่กลางป่า วันนี้นางออกมาคนเดียว ใจหนึ่งก็รู้ดี

ว่าไม่ปลอดภัย แต่วันนี้นางไม่ใสใ่จข้อห้ามใดๆ แล้ว สาวน้อยเพียงนึกอยากจะระบาย
อารมณ์โกรธภายในใจของตนเองเสยีมากกว่า

หลิวเม่ิงเม่ิงมีใจให้ต้าซานมานานแล้ว หากเป็นเม่ือก่อนนางไม่เคยคิดกังวลเกี่ยว
กับเรือ่งรักของตนเอง นางรู้ดีว่าตนเป็นหญิงสาวท่ีงดงามท่ีสดุในหมู่บ้านและเป็นผู้ ท่ี
อ่านเข ียนแตกฉานท่ีสดุ ต้าซานจะต้องชอบนางแน่ แต่คาดไม่ถึงว่าจู่ๆ วันหนึ่งก็มีหญิง
ท่ีช ือ่หรว่นเหนียงจ่ือบ้าบอนั่นโผล่มา

แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไป
แม้จะเป็นศัตรหัูวใจกันแต่สาวน้อยก็จำต้องยอมรับว่าความสวยของหรว่นเหนียง

จ่ือเปรยีบเหมือนแสงตะวันบนท้องฟ้า งดงามเจิดจ้า ทำให้คนท่ีอยู่รอบกายล้วนหม่น
แสงอย่างมิอาจหาญส ู้ อีกท้ังหรว่นเหนียงจ่ือยังมีกิรยิาอ่อนโยนและเต็มไปด้วยสง่าราศี
ท่ีน่าแปลกท่ีสดุก็คือหญิงผู้ น้ันก็มีความรู้ หลายคร้ังนางจะเล่าส ิง่ท่ีหลิวเม่ิงเม่ิงไม่รู้จักให้



เด็กๆ ในหมู่บ้านฟัง แม้แต่ท่านพ่อของหลิวเม่ิงเม่ิงเองยังเอ่ยปากช ืน่ชมว่าหรว่นเหนียง
จ่ือน้ันนับว่าเป็นผู้รอบรู้คนหนึ่งเลยทีเดียว

หลิวเม่ิงเม่ิงรษิยาหรว่นเหนียงจ่ือมาก ท่ีรษิยาท่ีสดุก็เรือ่งท่ีต้าซานทำดีกับนางจน
แทบจะคอยติดตามรับใช้ไม่ห่างกาย

หลิวเม่ิงเม่ิงข ึ้นเขามาขุดหาสมุนไพรต้ังแต่เช ้า นางคิดอย่างเอาแต่ใจว่าหาก
ตนเองโชคร้ายมาเจอเสอืดาวเข้า ต้าซานจะมาชว่ยเชน่คราวท่ีแล้วหรอืไม่? หากตน
บาดเจ็บต้าซานจะคอยเฝ้าเหมือนอยู่เฝ้าหรว่นเหนียงจ่ือหรอืไม่นะ

วันนี้สาวน้อยไม่มีแก่ใจจะเก็บสมุนไพรสักเท่าใด ขณะกำลังเดินเรือ่ยเป่ือยอยู่
น้ันก็ได้ยินเสยีงคนผู้หนึ่งสง่เสยีงเรยีกจากด้านหลัง “แม่นางน้อย ได้โปรดหยุดก่อน”

หลิวเม่ิงเม่ิงตกใจยกใหญ่รบีหมุนกายกลับไปมอง พลันเห็นชายหนุ่มหน้าตาดีผู้
หนึ่งยืนอยู่ตรงหน้า เรอืนรา่งของเขาสงูโปรง่แข็งแกรง่ มีกลิ่นอายของความห้าวหาญ
ลอยวนรอบตัว เขามองนางพลางเอ่ยถามอย่างสภุาพ “แม่นางน้อยรบกวนถามสัก
ประโยค หมู่บ้านชงิผิงไปทางใดร?ึ”

หลิวเม่ิงเม่ิงไม่เคยเดินทางออกไปนอกหมู่บ้านมาก่อน อยู่ๆ ก็มีคนโผล่มากลุ่ม
ใหญ่จึงรู้สกึตกใจยิ่งนัก

แล้วก็มีชายในอาภรณ์สม่ีวงก้าวออกมาจากด้านหลังของชายคนแรก ชายคนท่ี
สองนี้ก็ยังคงหน้าตาดีท้ังน้ำเสยีงยังอ่อนโยนมีมารยาทอีกด้วย “แม่นางน้อย พวกเราไม่
ใชค่นร้ายหรอกนะ รบกวนถามสักหน่อยว่าแม่นางน้อยเป็นคนหมู่บ้านชงิผิงใชห่รอืไม่
หากว่าใชพ่อจะนำทางให้พวกเราได้หรอืไม่?”

หลิวเม่ิงเม่ิงถอยหลังก้าวหนึ่ง คนกลุ่มนี้ ล้วนสวมเส ื้อผ้าอาภรณ์งดงาม เนื้อผ้าท่ี
ใช ้ก็มองออกว่าไม่ธรรมดา สง่ให้แต่ละคนดูภูมิฐานยิ่งนัก

หลิวเม่ิงเม่ิงน้ันอย่างไรเสยีก็เป็นเพียงสาวน้อยวัยเยาว์ เม่ือต้องมาเจอเข้ากับ
เหล่าชายหนุ่มหน้าตาดีท่วงท่าดูเป็นสภุาพบุรษุกว่าชายหนุ่มในหมู่บ้านจึงใจอ่อนโดยไม่
รู้ตัว “พวกท่านคิดจะไปหมู่บ้านน้ันเพราะเหตุใดร?ึ”

จบคำถามนี้ ... ก็พลันปรากฏรา่งของเสอืดำตัวมหึมาเหยาะย่างออกมาจากด้าน



หลังของชายหนุ่มรปูงามท้ังสอง หลิวเม่ิงเม่ิงแทบจะสง่เสยีงกรดีร้องออกมาด้วยความ
ตกใจ นางขยี้ตาแล้วก็เพ่งมองอีกคร้ังด้วยใจเต้นระทึก

ม…ไม่ใชเ่สอืดำแต่เป็นบุรษุผู้หนึ่ง
เขาเป็นชายฉกรรจ์ท่ีดูองอาจแข็งแกรง่กว่าชายสองคนแรกอย่างเทียบไม่ติด

ท้ังหมดของเขาท้ังโครงหน้าท่ีเป็นเหลี่ยมมุมชัดเจนรับกับค้ิวกระบ่ีและรมิฝีปากบางเฉียบ
บ่งบอกว่าเขาเป็นคนท่ีดุดันไม่ค่อยน่าคบหาสักเท่าใด ชายผู้นี้พารา่งบึกบึนน่าเกรงขาม
ก้าวมายืนอยู่เบ้ืองหน้าผู้อื่นเอ่ยถามนางด้วยน้ำเสยีงเข้มลึกแสนจะกดดัน “ข้าได้ข ่าวว่า
ภรรยาของข้าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชงิผิงจึงได้เดินทางมาตามหา แม่นางน้อยเป็นคนของ
หมู่บ้านชงิผิงใชห่รอืไม่ มีสตรแีปลกหน้ามาขออาศัยอยู่ในหมู่บ้านบ้างหรอืไม่?”

ฟังจบสมองหลิวเม่ิงเม่ิงก็พลันหยุดนิ่ง จากน้ันก็คืนสติรบีเงยหน้ามองชายชดุดำ
เบ้ืองหน้าเขม็ง

นางนึกถึงหรว่นเหนียงจ่ือขึ้นมาทันที!
ชายชดุดำผู้นี้ เพ่ิงจะกล่าวว่ามาตามหาภรรยา ก็หมายความว่าเขาคือสามีใจโหด

โฉดชัว่ท่ีตบตีและไล่ล่าฆ่าหรว่นเหนียงจ่ือคนน้ัน!!
“แม่นางน้อย?” เห็นอีกฝ่ายไม่พูดเอาแต่จ้องหน้าเซยีวเสาอยู่นาน ฉีเฟิงอดไม่

ไหวจึงถามอีกคร้ัง “ว่าอย่างไร?”
หลิวเม่ิงเม่ิงเอาแต่จ้องเซยีวเสาไม่วางตา ใจหนึ่งก็นึกช ืน่ชมความสง่างามของเขา

แต่อีกใจก็นึกแชง่ช ักหักกระดูกด่ากราดเซยีวเสาต้ังแต่หัวจรดเท้า นางไม่เคยเห็นผู้ชาย
หน้าตาดีท่ีตบตีภรรยาตัวเองเชน่นี้มาก่อนเลย เห็นแล้วก็รู้สกึปลงนัก คนเราดูกันท่ี
ภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่ได้จรงิๆ

สาวน้อยชักสายตากลับจากการมองเซยีวเสาแสร้งทำเป็นโง่งมทันใด “ข้าไม่ใช ่
คนหมู่บ้านชงิผิง ในภูเขาลูกนี้ มีหลายหมู่บ้านข้าเองก็เพ่ิงข ึ้นเขามาเท่ียวเป็นคร้ังแรก
ไม่รู้ว่าทางไปหมู่บ้านชงิผิงเป็นทางใด ระยะนี้ก็มิได้มีคนแปลกหน้ามาอาศัยในหมู่บ้านข้า
เลยสักคน พ่ีชายท้ังหลายคงจะมาตามหาผิดท่ีเสยีแล้วกระมัง”

“จะเป็นไปได้อย่างไร?” จ่ินเอ้อแย้ง “เบาะแสของเราไม่ผิดแน่” เขาโปรยคำหวาน



ต่อ “น้องสาวคนงามเจ้าคงไม่ได้กำลังหลอกพวกเราหรอกนะ พวกเราไม่ใชค่นร้าย
น้องสาวอย่าได้หวาดกลัว” กว่าจะหาเบาะแสนี้มาได้ไม่ง่ายดายเลย หากเป็นเพียง
ข่าวลือไม่รู้ว่าท่านอ๋องจะเสยีใจสักเพียงใด

เจ่ียงซ ิน่จือเห็นเหตุการณ์ตรงหน้าก็ชว่ยขอร้องอีกแรง “ข้าเป็นพ่ีชายของหญิง
สาวท่ีหายไป พวกเราตามหานางมานานมาก แม่นางน้อยได้โปรดอย่าปิดบังกันเลย หาก
เกิดเรือ่งร้ายใดขึ้นกับน้องสาว ข้าคงจะไม่ให้อภัยตัวเองไปตลอดชวีิต”

หลิวเม่ิงเม่ิงเบ้ปากอยู่ในใจ นางจำได้ว่าหรว่นเหนียงจ่ือเคยเล่าว่าเป็นลูกคน
เดียวไม่มีพ่ีชายเสยีหน่อย นี่มันโกหกคำโตชัดๆ

หลิวเม่ิงเม่ิงกะพรบิตาปรบิๆ ก่อนจะแสร้งตีสหีน้าเสยีใจ “ขออภัยด้วย ข้าเองก็
เห็นใจพ่ีชายทุกคนแต่ไม่รู้จรงิๆ ว่าหมู่บ้านชงิผิงไปทางใด ข้าขอตัวก่อนล่ะ” พูดจบก็
หมุนกายเดินจากไปทันที

“ช้าก่อน---” ฉีเฟิงยื่นมือจะดึงนางไว้แต่กลับถูกเซยีวเสาห้าม
ทุกคนมองเซยีวเสาอย่างไม่เข้าใจ ท่านอ๋องกล่าวเสยีงตำ “สะกดรอยตามไป

เงียบๆ”
มองปราดเดียวก็รู้แล้วว่าสาวน้อยผู้ น้ันมิได้เพ่ิงข ึ้นเขาเข้าป่าเป็นคร้ังแรก อีกท้ัง

เบาะแสขององครักษ์จ่ินอีเว่ยก็ไม่เคยผิดพลาดและท่ีสำคัญสายตาของสาวน้อยท่ีใช้
มองเซยีวเสาเองก็ชา่งประหลาดล้ำ เป็นสายตาท่ีฉายแววตกใจระคนเหยียดหยาม
ดูแคลนท้ังท่ีไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

เซยีวเสาคาดเดาเรือ่งราวท้ังหมดได้ทันที
สาวน้อยเม่ือครูต้่องมีลับลมคมในแน่ ในเม่ือเป็นเชน่นี้แทนท่ีจะมัวเสยีเวลาถาม

คำถามท่ีนางไม่ยอมตอบ มิส ู้แอบตามหลังนางไปจะดีกว่า ถ้าโชคดีเขาก็จะได้พบภรรยา
เสยีที

หลังจากหลิวเม่ิงเม่ิงเดินแยกตัวมาได้ระยะหนึ่งนางก็หันกลับไปมองด้านหลัง พอ
ไม่เห็นกลุ่มชายแปลกหน้าพวกน้ันก็ค่อยคลายใจลงมาบ้าง เป็นอย่างท่ีท่านพ่อกล่าวเอา
ไว้ไม่มีผิด โลกภายนอกชา่งซับซ้อนน่ากลัว นางคิดไม่ถึงเลยว่าชายหนุ่มชดุดำท่ีดู







ปวดร้าวต้ังแต่สะโพกลงไปถึงปลายขา เสยีงของเหล่าสตรท่ีีมาชว่ยเบ่งยิ่งโห่ร้องดังเท่า
ไหรน่างยิ่งรู้สกึเจ็บมากขึ้นเท่าน้ัน

ปวดเป็นจังหวะถี่ข ึ้นเรือ่ยๆ ลมหายใจเริม่อ่อนแรง
ซ้อกุ้ยประคองอ่างน้ำช ุม่เลือดออกมาอ่างแล้วอ่างเล่าทำให้กลุ่มคนท่ีมามุงรอฟัง

ข่าวรู้สกึใจสัน่นัก ยิ่งเสยีงร้องของเจ่ียงหรว่นแผดดังคนด้านนอกก็ยิ่งขวัญผวา
“อ๊า------” เจ่ียงหรว่นออกแรงเบ่งกำผ้าปูเตียงไว้แน่นจนแทบขาด
ยายหวังพยายามปลอบโยน “หรว่นเหนียงจ่ืออย่าเกรง็ ผ่อนคลายหน่อยเถิด

ผู้หญิงคลอดลูกทุกคนก็เป็นเชน่นี้แหละ อย่ากลัวไปเลย ออกแรงเบ่งอีกทีนะ”
“เจ็บ…” หน้าผากของเจ่ียงหรว่นเต็มไปด้วยเหงื่อ เส้นผมเปียกช ุม่ ใบหน้าซดี

ขาวรมิฝีปากสัน่ระรกิ ทันใดน้ัน...หญิงสาวรู้สกึถึงสายตาท่ีเพ่งมองนางจากมุมห้องอัน
มืดมิด เพียงแค่สายตาคู่น้ันมองมา รา่งของนางก็ไหวสะท้านด้วยความหวาดกลัวเสยี
แล้ว

พญามัจจุราช!
เงาดำทะมึนเคลื่อนกายออกจากมุมมืดโดยท่ีสองเท้ามิได้ขยับ เขาลอยวนไปมาร

อบเตียงท่ีนางนอนเบ่งคลอด สองตาจ้องมองนางอย่างรอคอยพึมพำเสยีงเบาฟังมิได้
ศัพท์

เจ่ียงหรว่นสา่ยหน้ารนุแรง...ไม่!! อย่ามาตอนนี้ อย่าเพ่ิงพานางไป
นางอยากมีชวีิตอยู่ต่อ อยากคลอดลูก
นางอยากเจอเซยีวเสาอีกสักคร้ัง!
“ไม่--” เจ่ียงหรว่นกำหมัดแน่นกรดีร้องออกมาพร้อมแรงเบ่ง เสยีงของนางผลัก

พญามัจจุราชให้ผงะถอยไปหลายก้าว เขาขบกรามแน่นจ้องมองกลับมาด้วยสายตาดุดัน
แกมเวทนา เจ่ียงหรว่นร้องไห้ในใจอย่างร้าวราน...

‘พญามัจจุราช ท่านมอบชวีิตท่ีสองให้ข้าในวันท่ีข้าส ิ้นหวังท่ีสดุ แล้วทำไมท่าน
ต้องมาเรยีกคืนชวีิตนี้ในวันท่ีข้ากำลังจะสขุสมหวังท่ีสดุ...ข้าไม่ยอม! ข้าไม่ไป! หนี้แค้น



บัญชเีลือดของข้ายังไม่หมด ข้ายังต้องล้างแค้น!’
‘ผิดแล้วเจ่ียงหรว่น เจ้าสะสางทุกอย่างจนหมดส ิ้นแล้ว เรือ่งท่ีเหลือจะเป็นไป

ตามกงเกวียนกำเกวียนของมันเอง หากจะอยู่ต่อเพราะความแค้นก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป’
เจ่ียงหรว่นเย็นวาบในใจ รา่งของพญามัจจุราชเคลื่อนมาใกล้เตียงอีกคร้ัง แทรก

กายอยู่ระหว่างยายหวังกับซ้อกุ้ย รา่งทะมึนยืนตระหง่านเงียบกรบิอยู่ท่ามกลางเสยีงโห่
ร้องชว่ยเบ่งของเหล่าผู้หญิงท่ีมาชว่ยทำคลอด จากน้ันเขา... ก็ยื่นมือออกมา ‘ไปกับข้า
ได้แล้วเจ่ียงหรว่น ความแค้นของเจ้าหมดส ิ้นแล้ว’

ไม่ๆๆๆๆ
ลูกของนางเล่า? สามีของนางเล่า?
อาเสา... อาเสา...
ข้ายังไม่เคยบอกรักอาเสา ไม่เคยเล่าความในใจให้เขาฟังอย่างจรงิจังเลยสัก

คร้ัง... ชว่งเวลาท่ีอยู่ด้วยกันเป้าหมายของข้ามีเพียงความแค้นเท่าน้ัน
‘ไปเถิดเจ่ียงหรว่น หนี้แค้นของเจ้าหมดส ิ้นแล้ว’ เสยีงแหบพรา่ชวนขนลุกดังขึ้น

อีกคร้ัง
เจ่ียงหรว่นหลับตาลง ใบหน้าของเซยีวเสาผุดขึ้นในจิตใจ เซยีวเสาผู้ทระนง

เซยีวเสาผู้ บ้าคลั่ง เซยีวเสาผู้องอาจ เซยีวเสาผู้แสนเจ้าเล่ห์ เซยีวเสาผู้ เปรยีบเสมือน
เพ่ือนตายสหายรัก...

หากนางไม่อยู่เซยีวเสาจะเป็นเชน่ไร หากนางไปแล้วลูกๆ จะเป็นอย่างไร
นางมิอาจจากไปเชน่นี้ได้ นางมิอาจยืนอยู่คนละภพกับเซยีวเสา
นางรักเซยีวเสา!
‘ไม่…ข้าไม่ไป! หนี้แค้นหนี้ เลือดข้าไม่สนใจแล้ว ข้าจะอยู่ต่อเพ่ือความรักของอา

เสา ข้าจะมีชวีิตเพ่ือความรัก!!’
เจ่ียงหรว่นท้ังกรดีร้องและด้ินทุรนทุรายจนยายหวังท่ีมาชว่ยทำคลอดถึงกับดึงตัว

ซ้อกุ้ยมากระซบิให้ได้ยินกันเพียงสองคน “ครรภ์นี้ของหรว่นเหนียงจ่ืออันตรายยิ่งนัก



เด็กตัวใหญ่จนเกินไปจึงออกไม่ได้ นางเองก็รา่งกายอ่อนแอกลัวว่าจะหมดแรงเบ่ง
กลางคัน...”

ซ้อกุ้ยได้ยินก็ร้อนใจ “แล้วจะทำอย่างไรดี?” ใชว่่าตัวนางจะไม่เคยเห็นหญิง
คลอดบุตร สภาพของหรว่นเหนียงจ่ือมองปราดเดียวก็รู้ว่าครรภ์นี้ไม่ปกติ ทว่าหญิงสาว
อยู่ข้างกายซ้อกุ้ยมาระยะหนึ่ง ความผูกพันท่ีมีต่อกันเปรยีบด่ังมารดาและบุตรสาวท่ีซ้อ
กุ้ยไม่เคยมี นางนึกเอ็นดูและสงสารหญิงสาวท่ีต้องลำบากต้ังแต่อายุยังน้อย หากเกิด
ส ิง่ไม่คาดฝันขึ้นซ้อกุ้ยไม่กล้าคิดเลย…..

“ต้องลองดูอีกที...” ยายหวังได้แต่ทอดถอนใจ
เวลาผ่านไปเรือ่ยๆ เสยีงร้องในเรอืนค่อยๆ อ่อนแรงลง แม้แต่เส ีย่วซานท่ีปกติ

ซกุซนก็ยังมีสหีน้าจรงิจังข ึ้นมาแล้วถามต้าซานอย่างกังวล “พ่ีใหญ่ หรว่นเหนียงจ่ือจะ
ปลอดภัยหรอืไม่?”

“นางต้องปลอดภัย” คำตอบนี้ไม่รู้ว่าต้าซานกำลังปลอบน้องชายหรอืว่าปลอบ
ตนเอง

อยู่ๆ ด้านนอกก็มีเสยีงร้องดังลั่นมาแต่ไกล “แย่แล้ว! แย่แล้ว!”
ทุกคนหันไปตามเสยีงก็เห็นหลิวเม่ิงเม่ิงท่ีวิ่งตรงเข้ามาด้วยหน้าตาต่ืนตกใจ
อาซ้อหลิวเห็นว่าเป็นบุตรสาวก็เท้าสะเอวด่าลั่น “เจ้าเด็กบ้า! หายหัวไปเล่นสนุก

ท่ีใดมากลับเสยีคำมืดเชน่นี้ ”
“ท่านแม่...แย่แล้ว” หลิวเม่ิงเม่ิงตะโกนพลางหายใจหอบ “วันนี้ ข้าข ึ้นเขาไปเก็บ

ของป่าระหว่างทางเจอเข้ากับสามีของหรว่นเหนียงจ่ือด้วย เขาพาคนมามากมายคาดว่า
น่าจะมาตามจับตัวหรว่นเหนียงจ่ือ ข้ากลัวว่าพวกเขาจะรู้ท่ีต้ังหมู่บ้านของเราก็เลย
หลอกพวกเขาไปอีกทาง กว่าจะอ้อมกลับมาได้ก็เล่นเอาเดินข้ามเขาต้ังหลายลูก”

“สามีของหรว่นเหนียงจ่ือ?” ต้าซานถาม
“อืม” หลิวเม่ิงเม่ิงเล่าพลางยกมือยกไม้เพ่ือบอกขนาดตัว “เขาตัวใหญ่มาก

หน้าตาก็ดุมาก เขาสวมชดุดำ... ไอ้หยา-------” หลิวเม่ิงเม่ิงกรดีเสยีงร้องออกมา
แล้วช ี้นิ้วไปยังชายชดุดำท่ียืนกอดอกอยู่ในมุมมืด “ทำไมท่านถึงมาอยู่ท่ีนี่ได้?”



คนท่ียืนอยู่ในมุมมืดใกล้กำแพงบ้านเป็นบุรษุผู้ มีใบหน้าโดดเด่นค่อนไปทางดุดัน
เขาสวมชดุดำท้ังชดุ...นี่คือสามีใจโฉดของหรว่นเหนียงจ่ือท่ีหลิวเม่ิงเม่ิงเพ่ิงพูดถึง ด้าน
หลังของบุรษุใจหยาบช้ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งด้วย ทุกคนยืนนิ่งเงียบน่ากลัวมาก

ชาวบ้านหมู่บ้านชงิผิงพากันตีวงล้อมชายแปลกหน้ากลุ่มนี้ไว้ ทุกคนรู้ดีถึง
เรือ่งราวในภูมิหลังของหรว่นเหนียงจ่ือจึงเกลียดชังสนัุขป่าตาขาวใจคอชัว่ช ้าผู้นี้ยิ่งนัก
ต้าซานก้าวขึ้นมาอยู่ตรงหน้าบุรษุชดุดำท่ีสงูกว่าเขาหลายคืบ เขาเงยหน้ามองสบตาอีก
ฝ่ายแล้วตะคอกถามเสยีงดัง “เจ้ามาหมู่บ้านข้าทำไม!”

ฉีเฟิงท่ียืนอยู่ด้านหลังเซยีวเสารู้สกึว่าสถานการณ์เริม่ไม่เป็นใจเสยีแล้ว เขา
ขมวดค้ิวมุ่นอย่างสงสัย เพราะเหตุใดชาวบ้านจึงมีใจเป็นอรต่ิอพวกเขาจนออกนอก
หน้า แม้จะไม่รู้ถึงสาเหตุแต่ฉีเฟิงก็ก้าวขึ้นมาแก้ไขความตึงเครยีด “พ่ีน้องทุกท่าน พวก
เรามิใชค่นร้าย พวกเราเพียงเดินทางมาตามหาฮูหยินของเรา พอพบแล้วก็จะรบีจากไป
ทันทีไม่อยู่รบกวนพวกท่านและจะไม่แพรง่พรายท่ีต้ังของหมู่บ้านนี้ออกไป พวกท่าน
อย่าได้กังวล”

“พวกสนัุขป่าตาขาวเสแสร้งจอมปลอมไสหัวไป!” เส ีย่วซานยิงลูกธนูเข้าใสทั่นที
ท่ีพูดจบ ฝ่ายเซยีวเสาเพียงตวัดดาบคร้ังเดียวลูกธนูก็หักเป็นสองท่อน เขาเอ่ย
ท่ามกลางสายตาตกตะลึงของผู้คน “ต้อนรับกันด้วยอาวุธเชน่นี้หมายความว่าอย่างไร?”

ต้าซานรบีผลักเส ีย่วซานให้หลบไปด้านหลัง จากท่ีประเมินกลุ่มคนตรงหน้าโดย
ละเอียดเขาแน่ใจว่าบุรษุชดุดำตัวใหญ่คือสามีของหรว่นเหนียงจ่ือแน่ บุรษุผู้นี้ ดูทระนง
องอาจมีมาดความเป็นผู้นำจนเขานึกอิจฉา คาดไม่ถึงว่าจะเป็นคนหน้าเนื้อใจเสอื เขา
ตอบเสยีงแข็ง “ท่ีหมู่บ้านพวกเราไม่มีฮูหยินของท่านหรอก มีแต่คนในหมู่บ้านอาศัยอยู่
เท่าน้ัน พวกท่านคงจะมาผิดท่ีแล้ว”

พูดยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสยีงร้องครวญครางดังมาจากในเรอืนท่ีแสงไฟสว่างจ้า
“อ๊า----”
เสยีงนี้ไม่ได้แปลกใหม่สำหรับกลุ่มผู้มาเยือนเลย ชัดเจนว่าเป็นเสยีงของเจ่ียงห

รว่น! เซยีวเสากับเจ่ียงซ ิน่จือหน้าเปลี่ยนส ี สง่เสยีงเรยีกคนด้านในออกมาพร้อมกัน
“อาหรว่น---” แล้วก็พยายามแทรกตัวเข้าไปในเรอืน



เสยีงของยายหวังดังมาจากด้านใน “หรว่นเหนียงจ่ือใกล้จะไม่ไหวแล้ว นางไม่มี
แรงแล้วจะทำอย่างไรดี?”

ต้าซานเอาตัวขวางเซยีวเสาไว้กล่าวอย่างโมโห “เจ้าอย่าคิดทำร้ายนางเด็ดขาด
หากเจ้าทำร้ายนาง ข้าจะเอาชวีิตเจ้า”

เซยีวเสาสติขาดผึงหมดความยับย้ังชัง่ใจทันที เขายื่นมือมาตบหัวต้าซานดัง
‘ผัวะ’ แล้วกระชากรา่งอีกฝ่ายไปให้พ้นทาง พรบิตาเดียวรา่งผอมบางของต้าซานก็บิน
ออกห่างประตูเรอืนราวกับนกน้อยผู้ รักอิสระ

ชาวบ้านเห็นต้าซานปลิวไปเชน่นี้ก็สง่เสยีงร้องขึ้นโดยพลัน ต่างพากันกรเูข้ามา
ล้อมหน้าล้อมหลังกลุ่มชายแปลกหน้าไม่ให้เข้าไปในเรอืน...ฉีเฟิงรู้สกึปวดหัวยิ่งนักเหตุ
ใดจึงเป็นเชน่นี้ได้เล่า

เซยีวเสาไม่มองใครท้ังน้ัน กำจัดต้าซานแล้วเขาก็พุ่งเข้าเรอืนไล่หาทุกห้อง
ฝ่ายเจ่ียงหรว่นก็เหน็ดเหนื่อยหมดแรงแม้กระท่ังเสยีงร้องยังไม่เหลือ นางต่อส ู้

กับมัจจุราชในใจของตนเองสดุแรง ต่อส ู้เพ่ือคว้าความหวังของการมีชวีิตรอด นาง
ตะโกนรำร้องแต่คำว่า ‘ไม่...ไม่ไป!’ ออกมาหลายคร้ังจนเสยีงแหบแห้ง ฉับพลันน้ัน...ใน
สติอันพรา่เลือนก็เหมือนจะได้ยินเสยีงของคนท่ีนางรอคอย

“หรว่นเอ๋อ...”
เจ่ียงหรว่นรบีคว้าเสยีงน้ันเอาไว้ ยึดมันไว้เป็นดังเชอืกชว่ยชวีิต จากน้ันนางก็

คลำทางอย่างสะเปะสะปะพยายามวิ่งออกจากความมืดท่ีโรยตัวอยู่รอบกายให้จงได้
“หรว่นเอ๋อ... เจ้าอยู่ท่ีใด?”
“อาเสา!!” นางตะโกนออกมาสดุเสยีง
เซยีวเสาได้ยินเสยีงของภรรยาก็รู้ตำแหน่งในทันที เขาวิ่งไปยังห้องท่ีอยู่ลึกสดุ

ฝั่งซ้ายมือ พอถึงแล้วก็กระแทกประตูอย่างแรง ชาวบ้านพยายามจะห้ามปรามอย่างไรก็
ห้ามไม่อยู่เสยีแล้ว

ต้าซานพยายามสะบัดหัวไล่ความมึนงงแล้วลุกขึ้นยืนหวังจะวิ่งเข้าไปหยุดย้ัง
เซยีวเสา “เจ้าบ้าเอ๊ย...หยุดเด๋ียวนี้นะ!”



“เจ้าน่ะส.ิ..คิดจะทำอันใด ไอ้เด็กบ้า” จ่ินเอ้อตบเข้าบ้องหูเจ้าเด็กปัญญานิ่มจน
ล้มลงไปอีกคร้ัง เขารู้สกึไม่ถูกชะตาเจ้าหนุ่มน้อยผู้นี้ ต้ังแต่มันวางท่าสนิทกับฮูหยินน้อย
แล้ว “เรือ่งระหว่างสามีภรรยาเขาเกี่ยวอันใดกับเจ้าด้วย?”

สตรใีนห้องทำคลอดเม่ือเห็นว่ามีบุรษุบุกเข้ามากะทันหันก็พากันกรดีร้อง ใครมี
ข้าวของในมือก็ปาไปยังผู้ บุกรกุด้วยความตกใจ เจ่ียงหรว่นลืมตาขึ้นอย่างยากลำบาก
พอเห็นเซยีวเสาก็น้ำตาไหลรนิออกมาโดยไม่รู้ตัว “อาเสา อาเสา... ท่านมาแล้ว...”

“ใช…่ข้ามาแล้ว” เซยีวเสายกมือปัดอ่างน้ำและผ้าเปียกเป้ือนเลือดท่ีลอยมาหา
ตนอย่างไม่ยี่หระ เขารบีวิ่งมาคุกเข ่าข้างเตียงกุมมือภรรยาไว้แน่น “มาช้าไปสักหน่อย
ปล่อยให้เจ้ารอจนอ้วนท้วนเชยีว ข้าผิดไปแล้ว”

“ข้า…” เจ่ียงหรว่นหัวเราะพรดื เจ็บท้องก็เจ็บแต่ความขบขันมีมากกว่า “ข้ามิได้
อ้วนแต่ลูกของเราอ้วน... เขาจึงออกมาจากท้องของข้าไม่ได้ อาเสา... ชว่ย…ชว่ยลูก
ของเราด้วย...” พอเห็นหน้าสามีเท่าน้ันความตึงเครยีดท้ังหลายพลันสลายหายเป็นปลิด
ท้ิง

เซยีวเสากุมมือของนางไว้แน่นรู้ดีว่าตนเองเป็นเชอืกเส้นโตท่ียึดเหนี่ยวนางไว้
กับโลกใบนี้ เขาจะยื้อนางไว้สดุกำลัง “หรว่นเอ๋ออดทนไว้นะ เซวียนหลียังไม่ตาย
ความแค้นอีกหลายเรือ่งยังไม่ได้ชำระ หากเจ้าอ่อนแอยอมพ่ายแพ้แล้ววางมือไปใครจะ
บุกฟ้าถล่มดินเล่า หนี้แค้นท้ังหมดของเจ้าข้าไม่ไล่ตามสะสางให้หรอกนะ ข้าไม่ว่าง”

เจ่ียงหรว่นยิ้มปากสัน่ “ท่านมัน...เห็นแก่ตัว น่ารังเกียจ”
“ข้าจะทำตัวน่ารังเกียจยิ่งกว่านี้อีกหากเจ้าไม่อยู่ชว่ยปราม” เซยีวเสากุมมือ

ภรรยาแน่นสองตามุ่งม่ันฉายแววหวาดกลัวออกมาวูบหนึ่ง “อาหรว่นอดทนไว้...อยู่กับ
ข้า อยู่กับลูกนะ” กล่าวจบเขาหันมามองเหล่าสตรทีางด้านหลังท่ีกำลังยืนนิ่งอึ้งเอ่ยปาก
วอนขออย่างจรงิจังเป็นคร้ังแรก “อาซ้อท้ังหลายได้โปรดชว่ยภรรยาข้าด้วยเถิด”

ยายหวังและบรรดาอาซ้อทางด้านหลังเดิมทีก็ตกใจเพราะอยู่ๆ ก็มีคนบุกเข้ามา ดู
จากท่าทางแล้วชายท่าทางดุดันผู้นี้น่าจะเป็นสามีของหรว่นเหนียงจ่ือ

แต่…สามีของหรว่นเหนียงจ่ือต้องเป็นคนท่ีมีจิตใจอำมหิตตำช้ามิใชห่รอื แล้วเหตุ



ใดชายหนุ่มผู้นี้ จึงดูรักใครล่ึกซ ึ้งต่อภรรยายิ่งนัก ท้ังสายตาและท่าทางท่ีแสดงออกก็
ล้วนแต่อ่อนโยนทะนุถนอมภรรยาสดุหัวใจ

ฝ่ายหรว่นเหนียงจ่ือเองต้ังแต่ท่ีมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชงิผิงก็มักจะไม่ค่อยมีรอย
ยิ้มให้เห็นนัก นี่เป็นคร้ังแรกท่ีซ้อกุ้ยได้เห็นหญิงสาวยิ้มแย้มออกมาอย่างยินดี นางทำ
ราวกับว่าภาระหนักอกท่ีแบกมาโดยตลอดน้ันถึงเวลาปลดแอกลงแล้ว เห็นได้ช ัดว่าห
รว่นเหนียงจ่ือเช ือ่ม่ันในบุรษุตรงหน้าอย่างท่ีสดุ

เซยีวเสาก้มลงกระซบิข้างหู “อาหรว่น เราสองคลาดกันมาแล้วชวีิตหนึ่ง...หาก
ต้องคลาดกันอีกคร้ังเฒ่าจันทราคงต้องทำงานหนักน่าดู”

คำพูดของเขาทำให้เจ่ียงหรว่นตาแดงขึ้นมา ใช…่ส ิง่ท่ีทำให้นางตัดใจไม่ขาดก็คือ
สามีของนางนี่เอง นางอาลัยเซยีวเสานัก เขาเปรยีบประดุจของขวัญท่ีสวรรค์ประทาน
มาให้ หากต้องแคล้วคลาดกันอีกคร้ังท้ังนางและเขาต่างก็คงปวดใจท้ังคู่

ซ้อกุ้ยทนไม่ไหว... ตาแดงกำตามไปด้วย
ยายหวังสังเกตว่าหญิงสาวบนเตียงเปลี่ยนไปท้ังสหีน้าท่ีแดงอย่างมีเลือดฝาด มือ

ข้างท่ีว่างกำผ้าห่มแน่น
หรว่นเหนียงจ่ือมีแรงท่ีจะฮึดส ู้แล้ว!
ยายหวังรบีตะโกนบอก “หรว่นเหนียงจ่ือดีแล้ว ดีๆ... เชน่นี้แหละ ออกแรง

อีก... อีก…” ยายหวังน้ันมือหนึ่งชว่ยเจ่ียงหรว่นทำคลอด อีกมือก็พยายามผลักเซยีว
เสาให้พ้นทางเพราะรู้สกึเกะกะ

เซยีวเสากุมมือเจ่ียงหรว่นไว้แน่น ใครผลักใครดันอย่างไรก็ไม่ขยับ ปักหลักให้
กำลังใจภรรยาอย่างม่ันคงดุจภูผา

คืนนี้ เหมือนจะยาวนานกว่าทุกคืน เม่ือฝั่งฟ้าฟากบูรพาสอ่งแสงสว่างข ึ้นมาอีก
คร้ังเสยีงทารกแรกเกิดก็แผดจ้าดังลั่นไปถึงขอบฟ้า หมู่นกกาท่ีเพ่ิงออกหากินสะบัดปีก
บินวนไปมาอย่างแตกต่ืน อีกท้ังคนในหมู่บ้านก็พากันโล่งใจไปตามๆ กัน

หรว่นเหนียงจ่ือคลอดแล้ว!
ต้าซานกับชาวบ้านคนอื่นๆ ถูกกลุ่มองครักษ์จ่ินอีเว่ยล้อมไว้ทำให้เข้าไปวุ่นวาย







รู้สกึเจ็บปวดยามคลอดพลันสลายไปส ิ้น ทุกลมหายใจท่ีนางต่อส ู้...คุ้มค่าแล้ว “ข้ายังไม่
ได้ต้ังช ือ่ให้พวกเขาเลย ได้แต่รอท่านมาต้ังให้” เม่ือไม่ได้ยินเซยีวเสาตอบกลับเจ่ียงห
รว่นก็เงยหน้าขึ้น เห็นเซยีวเสากำลังจ้องนางอยู่ด้วยสายตาสำนึกผิด

“ท่านมองข้าเชน่นี้ทำไม?” เจ่ียงหรว่นสงสัย
“ขอโทษนะ” เซยีวเสากล่าวเสยีงเบา “ข้าให้เจ้ารอนานมากทีเดียว...” อีก

นิดเดียวเขาก็จะสญูเสยีนางไปตลอดกาล ยิ่งคิดเชน่น้ันมือของเซยีวเสาท่ีลูบผมเจ่ียงห
รว่นอยู่ก็สัน่อย่างมิอาจควบคุม

หากสญูเสยีเจ่ียงหรว่นไป... ไม่…เขาไม่อยากจะคิด
เจ่ียงหรว่นยิ้มหวานปลอบใจ “ไม่เป็นไรหรอกอาเสา หมู่บ้านนี้ ดีมาก อากาศ

บรสิทุธิ์ ซ้ำยังสงบเงียบ ข้ามีความสขุดี แต่... แต่เพราะเหตุใดข้าจึงรู้สกึว่าท่านไม่ยินดี
เลยเล่า...ท่านไม่ชอบลูกของเราหรอื?” อากัปกิรยิาเรยีบเฉยท่ีเขาแสดงออกต่อลูกท้ัง
สองทำเอานางวางหน้าไม่ถูก

ทำไมเขาถึงได้มีท่าทางเชน่นี้

หรอืเขาไม่ชอบเด็ก?
เซยีวเสามองดูลิงน้อยหน้าย่นท้ังสองท่ีขยับแขนขาไปมาอยู่ในผ้าอ้อม ชายหนุ่ม

เงียบไปพักใหญ่ในท่ีสดุก็ถอนหายใจดังพรดืออกมาอย่างหนักหน่วง “อาหรว่น ต่อไป...
ไม่คลอดอีกแล้วนะ”

ชว่งเวลาท่ีเฝ้ามองนางคลอดบุตรเป็นชว่งเวลาท่ีเลวร้ายท่ีสดุในชวีิตของเซยีว
เสา เรือ่งเชน่นี้ชวีิตหนึ่งเจอเพียงคร้ังเดียวก็เข ็ดขยาดแล้ว ลูกเขาก็รักอยู่แต่ก็มิได้รัก
ถึงข้ันยอมเอาทุกอย่างมาแลก สำหรับเซยีวเสาแล้วชวีิตของภรรยามีค่าเหนืออื่นใด เขา
ไม่ยอมแลกนางกับการดำรงอยู่ของใครท้ังน้ัน

เจ่ียงหรว่นค่อยๆ ผ่อนลมหายใจ อ้อ...กลัวคลอด
“ท่านอย่าทำตัว... งี่เง่า”
สองสามีภรรยาถกเถียงกันต่ออีกครูห่นึ่ง เจ่ียงหรว่นก็หมดแรงหลับใหลไปโดยมี

เซยีวเสาเฝ้าอยู่ข้างกาย ต้าซานท่ีอยู่หน้าประตูพอเห็นสถานการณ์ในห้องฝีเท้าก็ชะงัก



โดยพลัน เขามิใชค่นโง่ เขาไม่เคยเห็นหรว่นเหนียงจ่ือแสดงสหีน้าผ่อนคลายลดความ
ระมัดระวังตนเองเชน่นี้มาก่อน

ต้องเป็นเพราะชายชดุดำผู้นี้อย่างไม่ต้องสงสัย
จ่ินเอ้อตบไหล่ต้าซานเบาๆ “น้องชายออกไปก่อนเถิด ฮูหยินน้อยกับนายท่าน

ของเราไม่ได้เจอกันนานแล้ว ให้สามีภรรยาเขาพลอดรักกันเถิดนะ”
เจ่ียงซ ิน่จือได้ยินก็นึกขำองครักษ์ของเซยีวเสาท่ีปกป้องนายเหลือเกิน ตัวเขา

เองหลังจากท่ีพบว่าน้องสาวสบายดีก็รู้สกึคลายใจจึงเดินตามออกมาด้านนอกด้วย
ฝ่ายฉีเฟิงก็คอยทำตัวเป็นทูตประจำจวนอ๋องเชน่เคย เขาคอยอธิบายถึงความ

สัมพันธ์ระหว่างเจ่ียงหรว่นกับเซยีวเสาให้พวกชาวบ้านฟังอย่างสดุความสามารถ เดิมที
เขานึกแปลกใจว่าเหตุใดชาวบ้านถึงมีท่าทีแปลกๆ ต่อพวกเขาเชน่นี้ ต่อมาก็เข้าใจใน
ท่ีสดุว่าเจ่ียงหรว่นโกหกชาวบ้านเกี่ยวกับเซยีวเสาไว้นั่นเอง

หลิวเม่ิงเม่ิงหลังจากรู้ว่าหรว่นเหนียงจ่ือโกหกพวกตนก็รู้สกึโมโหยิ่งนัก
สาวน้อยนึกไม่ถึงว่าหรว่นเหนียงจ่ือจะร้ายกาจถึงเพียงน้ัน ซ้ำยังนึกไม่ถึงว่าชายหนุ่มรปู
งามผู้ น้ันไม่ใชค่นร้าย ตรงกันข้ามกลับเป็นสามีท่ีแสนจะรักใครใ่นตัวหรว่นเหนียงจ่ือ
อีกด้วย แม้ว่าฉีเฟิงจะอธิบายให้ฟังว่าหรว่นเหนียงจ่ือจำเป็นต้องโกหกเพ่ือปกป้อง
ตัวเองและลูกในท้อง แต่สาวน้อยก็ยังโกรธอยู่ดี

ทว่า…พอได้เห็นต้าซานมีสหีน้าเลื่อนลอยก็ค่อยคลายโกรธลง หรว่นเหนียงจ่ือมี
สามีหน้าตาดีและเอาใจใสข่นาดน้ันคงไม่มีทางเหลียวมองเด็กหนุ่มยังไม่โตอย่างต้าซาน
หรอก คิดดูแล้วก็รู้สกึว่าโลกนี้พอยุติธรรมอยู่บ้าง

รา่งกายเจ่ียงหรว่นฟ้ืนตัวเรว็กว่าท่ีคาดไว้เพราะการเอาใจใสจ่ากบุคคลรอบด้าน
และสถานท่ีพักฟ้ืนท่ีมีอากาศบรสิทุธิ์ ทำให้นางดีวันดีคืน ในท่ีสดุหนึ่งเดือนต่อมาก็ถึงวัน
ท่ีนางต้องกล่าวลาครอบครัวของซ้อกุ้ยแล้ว

เจ่ียงหรว่นยืนอยู่เบ้ืองหน้าซ้อกุ้ยและสองพ่ีน้องต้าซานเส ีย่วซาน “ท่ีข้าโกหก
พวกท่านน้ันข้ามิได้เต็มใจเลย ข้าจำเป็นต้องทำเพ่ือปกป้องตัวเองและลูกน้อยในท้อง
ขอซ้อกุ้ย ต้าซาน เส ีย่วซานและผู้ มีพระคุณทุกท่านให้อภัยข้าด้วย บุญคุณท่ีท่าน



ท้ังหลายชว่ยเหลือน้ัน ข้ารู้สกึขอบคุณยิ่งนัก...”
“ภายภาคหน้าหากมีเรือ่งเดือดร้อนต้องการความชว่ยเหลือก็เชญิเอ่ยปากได้เลย”

เซยีวเสารบีกล่าวต่อประโยคขอบคุณของภรรยา
สองคนนี้ เข้ากันได้ดี...จนน่าหม่ันไส้ ภรรยากล่าวเปิดสามีปิดท้ายประโยค... เห็น

เป็นเชน่นี้ ต้าซานก็รู้สกึขมฝาดในใจนัก หนุ่มน้อยอดไม่ไหวจึงเอ่ยปากออกมา “ต่อไป
หากเจ้า... มีเรือ่งทุกข์ร้อนอันใดก็มาอาศัยอยู่ท่ีบ้านข้าได้ทุกเม่ือ ไม่ต้องเกรงใจ”

เซยีวเสายิ้มกว้างตอบกลับความมีน้ำใจของหนุ่มน้อยเสยีงดังฟังชัด “ภรรยา-
ของ-ข้ามีบ้านของนางเอง คงไม่ต้องรบกวนเจ้าหรอก แต่ก็ขอบใจมากนะเจ้าหนู” พูด
จบก็ประสานมือทันที “ได้เวลาออกเดินทางแล้ว”

เจ่ียงหรว่นสะกิดสข้ีางสามีกัดฟันปรามเสยีงเข้ม “อาเสา!” จากน้ันนางก็รบีกล่าว
ลาสองพ่ีน้องต้าซาน เส ีย่วซานและซ้อกุ้ยก่อนจะเดินตามหลังกลุ่มของเซยีวเสาออกไป

ต้าซานยังคงจ้องมองทิศทางท่ีพวกเขาจากไป ซ้อกุ้ยทอดถอนใจออกมาคิดว่า
ลูกชายหน้าโง่ของตนผู้นี้คงจะต้องเศร้าเสยีใจไปอีกพักใหญ่เสยีแล้ว

ระหว่างท่ีเจ่ียงหรว่นนั่งรถม้ากลับเมืองหลวง นางอุ้มลูกเอาไว้ในอ้อมแขนเอน
รา่งพิงกายแกรง่ของเซยีวเสา เห็นว่าสหีน้าของเขาดูกระหยิ่มยิ้มย่องจากเหตุการณ์เม่ือ
ครูจึ่งกระเซ้าว่า “ท่านกลายเป็นคนปากร้ายพูดจาจิกกัดเชน่นี้ ต้ังแต่เม่ือใด”

เซยีวเสายักค้ิว...ไม่ตอบ
เจ่ียงหรว่นสา่ยหน้าอย่างระอาพลางยื่นลูกสง่ให้สามี “ท่านยังไม่บอกเลยว่าจะต้ัง

ช ือ่ใดให้พวกเขา”
สหีน้าเซยีวเสาอ่อนโยนลง “หมิงเซงิ หนานซวี่”
“อืม…เป็นช ือ่ท่ีไพเราะนักท่ีแท้ท่านก็คิดเอาไว้แล้วนี่เอง” เจ่ียงหรว่นยิ้มกว้าง

“แล้ว…ช ือ่ใดเป็นช ือ่พ่ีชาย ช ือ่ใดเป็นช ือ่น้องสาว?”
คนเป็นพ่อ “ได้ท้ังน้ันไว้โตขึ้นก็ให้พวกเขาตบตีแย่งชงิกันเอง”
คนเป็นแม่ “………….…….”



ข่าวท่ีเจี่ยงหรว่นกลับมาอย่างปลอดภัยแพรส่ะพัดไปท่ัวเมืองหลวงอย่างรวดเรว็
เจ่ียงหรว่นเคยดำรงตำแหน่งองค์หญิงหงอาน หากเรยีงลำดับนับญาติกันแล้วนาง

ก็เป็นถึงพ่ีสาวของฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน คุณชายน้อยและคุณหนูน้อยแห่งจวนอ๋องจ่ินอิง
ท่ีเพ่ิงคลอดออกมาน้ันจึงเนื้อหอมยิ่งนัก

หลังจากเจ่ียงหรว่นกลับมาถึงจวนอ๋องจ่ินอิง ครอบครัวของจ้าวกวงและ
ครอบครัวเจ้าจ่ินรวมท้ังกลุ่มสหายรักของนางต่างก็พากันเดินทางมาเยี่ยมเยียนอย่าง
ช ืน่ม่ืน ทุกคนท่ีมาล้วนอยากยลโฉมคู่แฝดหน้าหยกสักยกหนึ่ง พ่อบ้านหลินน้ันยิ้ม
กว้างจนหุบไม่ลง โล่วจู--เหลียนเช ีย่ว--และเทียนจู๋ก็ดีใจตามไปด้วย ทุกคนต่างมี
ความสขุกันถ้วนหน้า

เรือ่งดีๆ มิได้มีเพียงเรือ่งนี้ เรือ่งเดียว
กบฏเซวียนหลีท่ีพ่ายแพ้จนต้องหนีตายออกจากเมืองหลวงก็เป็นอีกเรือ่งท่ีทำให้

ผู้คนล้วนยินดี
แม้เซวียนหลีจะมีกำลังคนมากแต่ก็กระจัดกระจายกันอยู่นอกแคว้นเสยีสว่น

ใหญ่ เทียบกับเซวียนเพ่ยท่ีมีกองกำลังจ่ินอีเว่ยและกลุ่มพ่อค้าทุนหนาคอยหนุนหลัง
แล้วชา่งแตกต่างกันมากเหลือเกิน

ขณะท่ีคนของเซวียนหลีกำลังอดอยากเพราะเสบียงทัพไม่พอ เซวียนเพ่ยกลับ
ไม่มีปัญหาเรือ่งเสบียงแม้แต่น้อย

คนท่ีอยู่ฝ่ายเซวียนหลีก็มิได้ภักดีเสยีท้ังหมด พอเห็นสถานการณ์เริม่ไม่ดีก็หัน
หน้าเปลี่ยนฝ่ายหายไป กำลังของเซวียนหลีจึงน้อยลงทุกวัน เม่ือเป็นเชน่นี้การจะ
จับกุมกลุ่มกบฏของเซวียนหลีท้ังหมดจึงเป็นเรือ่งง่าย...ข ึ้นอยู่กับเวลาเท่าน้ัน

เนื่องจากรา่งกายเจ่ียงหรว่นยังไม่หายดีจึงต้องพักฟ้ืนอีกสักระยะ สว่นเซวี
ยนเพ่ยก็ยุ่งอยู่กับภารกิจมากมายไม่อาจปลีกตัวออกจากวังมาเยี่ยมนางได้ ท้ังสองจึงยัง
มิได้พบหน้ากัน

ทว่า…การกลับมาของเจ่ียงหรว่นก็ทำให้เกิดคลื่นลมในหมู่ราษฎรอยู่ไม่น้อย ลือ
กันว่าเจ่ียงหรว่นถูกลักพาตัวแล้วหนีออกมาได้เพราะมีคนดีชว่ยเหลือคุ้มครอง ไม่เพียง



แต่นางสามารถรักษาชวีิตตนเอาไว้ได้นางยังสามารถปกปักรักษาเลือดเนื้อเช ื้อไขของ
อ๋องจ่ินอิงไว้ได้อีกด้วย ต่างพากันลือว่าเจ่ียงหรว่นน้ันบุญหนักวาสนามากคนดีย่อมได้
ดี จวนอ๋องจ่ินอิงท่ีเคยแบกช ือ่เสยีงเสยีหายในนามขุนนางกบฏก็เริม่เปลี่ยนแปลงไปใน
สายตาของประชาราษฎร์ เพราะการเข้าไปชว่ยเหลือปราบปรามกบฏเซวียนหลีในคร้ังนี้

พรบิตาเดียวก็ผ่านไปสามเดือน ระหว่างสามเดือนนี้ เรือ่งราวเกี่ยวกับกบฏใน
เมืองหลวงก็ค่อยๆ เลือนรางจางหายจากความสนใจของคนต้าจ่ิน ชาวหนานเจียงและ
คนของเซวียนหลีซ ึง่หลงเหลืออยู่ตามท่ีต่างๆ ก็เป็นดังลูกศรท่ีหมดแรงขับเคลื่อน ถูก
จับได้ไม่เว้นวัน

ทว่า…ฉีม่านกับเซวียนหลีก็ยังไม่ปรากฏ
จวนอ๋องจิ่นอิง
วันนี้ เจ่ียงหรว่นกำลังปลอบลูกอยู่ในเรอืนหลังน้อย ลูกชายมีนามว่าหมิงเซงิ

สว่นน้องสาวของเขานามว่าหนานซวี่

เซยีวหมิงเซงิ--เซยีวหนานซวี่...ฝาแฝดเพ่ิงจะหายจากสภาพผิวย่นหน้ายับของ
ทารกแรกเกิด ค่อยๆ เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กน้อยน่ารักอวบอ้วนจ้ำมำ คนพ่ีมีใบหน้า
งดงามสมสว่นเชน่เดียวกับเจ่ียงหรว่นผู้มารดา สองตาของเขาแฝงประกายออดอ้อน
ชวนให้ลุงป้าน้าอาต่างพากันหวั่นไหว เห็นแล้วอดจะยื่นมือเข้าไปอุ้มมิได้

สว่นน้องสาวกลับมีใบหน้าละม้ายคล้ายคลึงกับเซยีวเสาผู้ เป็นบิดา เด็กหญิงมี
นิสัยรา่เรงิกว่าพ่ีชายมากนัก เห็นใครก็ชอบยื่นมือขอให้อุ้มไปท่ัว เซยีวเสาจึงเอ็นดูบุตร
สาวมากกว่าบุตรชาย เดินไปมาในจวนก็มักจะอุ้มนางติดมือไปด้วยเสมอ เรือ่งสนุกท่ี
สองพ่อลูกชอบเล่นก็คือการนั่งจ้องตากันบนเตียง หนึ่งเด็กหนึ่งผู้ใหญ่นั่งจ้องตากัน
เขม็งใครน้ำตาไหลก่อนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้

ตกกลางดึกเจ่ียงหรว่นเพ่ิงจะกล่อมลูกเข้านอนเรยีบร้อยก็เห็นเซยีวเสากลับมา
จากด้านนอกพอดี เจ่ียงหรว่นลุกขึ้นยังไม่ทันเอ่ยปากก็ถูกสามีดันรา่งติดกำแพง
รมิฝีปากของเขาจู่โจมเข้ามา

“ลูก...” เจ่ียงหรว่นเตือนเสยีงเบา เหล่ตามองไปยังเตียงน้อยด้านข้าง



“พวกเขาหลับแล้วน่า” น้ำเสยีงเซยีวเสาฟังดูน้อยใจเหลือเกิน “เจ้าสนใจแต่ลูก
ข้าถูกแย่งสัมปทานท่ีดินนะไม่เห็นใจบ้างเลยร”ึ กล่าวจบเขาก็ตวัดสายตามองหน้าอก
นาง

เจ้าของสัมปทานท่ีดินถึงกับตาโต “อาเสา!!” นางรู้สกึหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก
“ท่านโตป่านนี้แล้วยังมาเรยีกร้องความรักแข่งกับเด็กเล็กอีกหรอื” เจ่ียงหรว่นใช้นิ้วจ้ิม
กลางอกอีกฝ่าย “พรุง่นี้ เป็นงานเลี้ยงครบรอบร้อยวันของเด็กๆ ท่านก็เตรยีมตัวให้ดี
ด้วย”

ลูกท้ังสองเป็นแก้วตาดวงใจของทุกคนในจวนอ๋องเม่ือครบรอบร้อยวันก็ต้องจัด
เลี้ยงสักหน่อย มิฉะน้ันพ่อบ้านหลินจะบ่นไม่หยุดเอาได้

เช ้าวันถัดมาเจ่ียงหรว่นอุ้มเซยีวหมิงเซงิและเซยีวเสาอุ้มเซยีวหนานซวี่ออกมา
จากห้อง พ่อบ้านหลินท่ียามนี้ เป็นถึงข ุนนางใหญ่ในราชสำนักก็แบ่งเวลามาดูแลสองลิง
น้อยกับเขาด้วย ท่านปู่หลินของเด็กๆ อุตสา่ห์ไปสัง่ร้านหนานเฟิงฟ่ันให้มาวัดตัวตัดชดุ
ให้ลิงฝาแฝด

หนึ่งชมพูหนึ่งฟ้า...
ไม่รู้ว่าจงใจหรอืไม่ สฟ้ีาน้ันให้หนานซวี่ผู้ เป็นน้องสาว
แต่สชีมพูกลับมอบให้หมิงเซงิพ่ีชาย!
หนานซวี่น้ันเป็นเด็กเช ือ่ฟังผู้ใหญ่ เด็กหญิงใสช่ดุใดก็ได้ไม่เรือ่งมาก กลับเป็น

หมิงเซงิท่ีทำหน้าบู้เพราะถูกจับสวมเส ื้อสชีมพูดูเหมือนรปูสลักนาจาหยกท้ังอ้วนท้วน
และเปล่งปลั่ง มีแต่คนวิ่งเข้ามาบีบแก้มยุ้ยจนเขารู้สกึเจ็บไปหมด

เจ่ียงหรว่นเห็นดังน้ันก็หัวเราะออกมา รู้สกึเหมือนได้เห็นเซยีวเสาน้อยๆ ท่ีกำลัง
ไม่พอใจอย่างยิ่ง

ตอนเช้าท่ีเซยีวเสามาหาน้ันหมิงเซงิก็ชอบป้ันหน้าไม่สนใจท่านพ่อผิดกับหนาน
ซวี่ท่ีรบียื่นมือมาขอให้อุ้ม เซยีวเสาอุ้มบุตรสาวอย่างรักใคร ่หมิงเซงิมองปราดหนึ่งแล้ว
ก็เบือนหน้ามามองท่านแม่บ้าง เจ่ียงหรว่นเข้าใจรบีกู้ ศักด์ิศรใีห้บุตรชายด้วยการอุ้มเขา
ขึ้นมา นางหัวเราะพลางหันไปกล่าวกับสามี “ออกไปรอข้างนอกกันเถิด อีกสักครูแ่ขก



เหรือ่ก็คงใกล้จะมาถึงแล้ว”
เซยีวเสาอุ้มหนานซวี่เดินออกมาพร้อมกับเจ่ียงหรว่นท่ีอุ้มหมิงเซงิ พอมาถึงโถง

ใหญ่ของจวนก็พบว่ามีคนใจร้อนมาถึงแล้วจรงิๆ เสยีด้วย
งานเลี้ยงครบรอบร้อยวันของคุณชายน้อยและคุณหนูน้อยแห่งจวนอ๋องจ่ินอิง

ถือเป็นงานช้าง เหล่าข ุนนางรู้กันเองภายในว่าฮ่องเต้โปรดจ่ินอิงอ๋องเฟยผู้นี้ ต้ังแต่คร้ัง
ยังเป็นองค์ชายสบิสาม การผูกสัมพันธไมตรกัีบจวนอ๋องก็เท่ากับออกหน้าว่าตน
สวามิภักด์ิต่อเซวียนเพ่ย

เชน่นี้แล้ว... บรรดาของขวัญท้ังหลายจึงถูกสง่มายังจวนอ๋องจ่ินอิงอย่างไม่ขาด
สาย พ่อบ้านหลินได้แต่เท้าคางคิดอย่างกลัดกลุ้มว่าจะเก็บของขวัญกองใหญ่ตรงหน้าไว้
ท่ีใดดี

คนของจวนแม่ทัพจ้าวมาถึงก่อนใคร จ้าวกวงกับฮูหยินซซู ือ่รับขวัญเหลนของ
ตนด้วยของขวัญท่ีหาค่ามิได้ จ้าวกวงหัวเราะลั่นบอกว่าหมิงเซงิน้ันมองปราดเดียวก็
รู้ทันทีว่าเป็นวัตถุดิบชั้นดีสำหรับฝึกวรยุทธ ต่อไปตนจะเป็นผู้ฝึกสอนอบรมเหลนคนนี้
เอง

หลินจ้ือเซยีงหันมากระซบิกับเจ่ียงหรว่นว่า “คนพ่ีหน้าตาเหมือนเจ้าแต่นิสัยกลับ
ได้สามีเจ้ามาเต็มๆ สายตาดูหยิ่งทระนงต้ังแต่อายุยังน้อย โตขึ้นคงจะเลี้ยงยากน่าดู”

เจ่ียงหรว่นหัวเราะตาม “ใช ่น้องสาวของเขานิสัยดีกว่ามาก”
หนานซวี่นิสัยดีจรงิๆ ยามนี้ เด็กหญิงกำลังมุดเข้าอกเส ื้อฉีเฟิงอย่างเรงิรา่ เด็ก

หญิงมีใบหน้าน่ารักผิวขาวผ่อง สองตาคล้ายกับดวงดาราถอดแบบผู้ เป็นพ่อมาไม่ผิด
เพ้ียน อีกท้ังยังฉลาดรู้จักทำตัวน่ารักกว่าหมิงเซงิอีกด้วย ใครเห็นก็รักโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งฉีเฟิงผู้ เป็นบิดาบุญธรรม

แขกเหรือ่ทยอยกันมาจนครบ งานเลี้ยงร้อยวันของเซยีวหมิงเซงิกับเซยีวหนาน
ซวี่เป็นไปอย่างสนุกสนาน แม้หมิงเซงิจะวางหน้าเป็นคุณชายยิ้มยากแต่ก็ไม่ได้สง่ผลให้
เขาถูกหยิกแก้มน้อยลงเลย ตรงกันข้ามบรรดาท่านน้าท่านป้าท้ังหลายยิ่งมันเข ี้ยวรมุท้ึง
เขาเข้าไปใหญ่



เจ่ียงหรว่นในวันนี้ได้แต่ประสานมือคำนับคอยต้อนรับแขกเหรือ่ท่ีมารว่มยินดีไม่
ขาดสาย ต้ังแต่ท่ีนางมีบุตรกิรยิาท่วงท่าดูอ่อนโยนกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัว หนี้แค้นบัญช ี
เลือดและอดีตอันขมขื่นคล้ายถูกปล่อยวางเพราะรอยยิ้มของสองแฝด เจ่ียงหรว่นดูมี
ความสขุมากขึ้นบางคร้ังถึงกับหลงลืมช ือ่เซวียนหลีไปแล้ว

งานเลี้ยงร้อยวันจัดจนคำมืด... จวนอ๋องจ่ินอิงมิได้คึกคักเชน่นี้มานาน แขกเห
รือ่ทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าครอบครัวของท่านอ๋องจ่ินอิงเป็นครอบครัวท่ีน่าอิจฉา
ยิ่งนัก ก่อนท่ีงานเลี้ยงจะเลิกราสองสามีภรรยาฝ่ายเจ้าภาพก็ยืนคอยสง่แขกท่ีหน้าประตู
ใหญ่

ทันใดน้ันเองทุกคนก็ได้ยินเสยีงแม่นมท่ีรับหน้าท่ีดูแลสองแฝดอยู่กรดีร้องเสยีง
ดังลั่นจวน!!

หัวใจของเจ่ียงหรว่นตกลงส ูพ้ื่น
เซยีวเสาเองก็ตะลึงงัน
ยังไม่ทันมีใครได้ขยับตัว รา่งสงูใหญ่ของท่านอ๋องเซยีวก็พุ่งไปหาต้นเสยีงแล้ว
เจ่ียงหรว่นตะลึงอยู่กับท่ีหลังจากคืนสติแล้วก็ออกวิ่งไล่ตามหลังเซยีวเสาไปอย่าง

ร้อนรน
เม่ือสองสามีภรรยามาถึงก็เห็นแม่นมล้มอยู่กับพ้ืน อีกฝั่งน้ันมีรา่งงดงามของฉี

ม่านยืนโวยวายกรดีร้องดังหญิงเสยีสติ
และผู้ ท่ีล้มอยู่บนพ้ืนอีกคนหนึ่ง... เป็นเซวียนหลี!
เซยีวเสารบีวิ่งตรงไปคว้าสองแฝดขึ้นมาอุ้ม เจ่ียงหรว่นเองก็วิ่งตามเข้าไปอย่าง

รวดเรว็เชน่กัน นางไม่สนใจใครอื่นท้ังน้ัน ยื่นมือเข้าไปชว่ยสามีอุ้มลูกชาย โชคดีท่ี
หมิงเซงิกับหนานซวี่มิได้รับบาดเจ็บ หนานซวี่กะพรบิตาปรบิๆ มองท่านพ่อท่านแม่อย่าง
งุนงง

เย่เฟิงท่ีมาถึงก่อนผู้ใดเล่าเรือ่งราวเสยีงเข้ม “ฉีม่านปรากฏกายกะทันหัน นาง
ลงมือรวดเรว็นักหมายจะสังหารคุณหนูท้ังสอง แต่…คาดไม่ถึงว่าเซวียนหลีจะเอาตัวเข้า
ขวางแล้วรับดาบแทน” เย่เฟิงพูดมาถึงตรงนี้ก็ถูกความรู้สกึสงสัยบีบค้ันจนหน้าเปลี่ยน



ส ี

ใครๆ ต่างก็รู้ดีว่าเซวียนหลีกับจวนอ๋องจ่ินอิงน้ันเป็นศัตรคูู่อาฆาตกัน เหตุใด
อีกฝ่ายถึงกระโดดเข้ามาปกป้องสองแฝดได้?

เซยีวเสาเองก็คิดเชน่เดียวกัน
เหล่าองครักษ์จ่ินอีเว่ยวิ่งเข้ามาโอบล้อมฉีม่าน แต่ฉีม่านมิได้ใสใ่จนางเอาแต่กรดี

ร้องช ี้หน้าเซวียนหลีอย่างอาฆาตแค้น “เพราะเหตุใดกัน!! เพราะเหตุใดเจ้าถึงทำลาย
แผนการของข้า... เพราะเหตุใดเจ้าถึงไม่ทำตามท่ีเราตกลงกันไว้!” ฉับพลันฉีม่านก็ออก
อาการคลุ้มคลั่งราวกับคนเสยีสติ “ฟ้าไม่มีตา...ฟ้าไม่มีตา... ข้าเกือบทำสำเรจ็แล้วแท้ๆ”

ทำไมกัน... นางส ู้อุตสา่ห์ลอบปะปนเข้าในจวนอ๋องวันนี้ก็เพ่ือจะฆ่าเจ้าเด็กแฝดนี่
พวกมันเป็นบุตรของเซยีวเสาเท่ากับเป็นหลานของเซ ีย่งเส ีย่วหยวน สตรท่ีีนางเกลียด
จนฝังลึกถึงกระดูก ต่อให้สงครามท่ีผ่านมาหนานเจียงจะแพ้พ่ายให้ต้าจ่ิน แต่หากนาง
สามารถสังหารเด็กแฝดได้ส ิง่ท่ีนางทำมาท้ังหมดก็ไม่สญูเปล่าแล้ว

นางส ู้อุตสา่ห์เดิมพันหมดหน้าตักกว่าจะลอบเข้ามาในงานได้ นางจ่ายไปไม่น้อย
แต่แผนการท้ังหมดกลับถูกเซวียนหลีท่ีอยู่ตรงหน้าทำลายเสยีส ิ้น ทำไมชายผู้ น้ันถึงพุ่ง
รา่งออกมารับดาบแทนเด็กๆ เล่า

ทำไมกัน... ทำไมกัน!
เจ่ียงหรว่นทอดสายตามองรา่งของเซวียนหลีท่ีฟุบอยู่บนพ้ืน รา่งน้ันผ่ายผอมลง

อย่างผิดหูผิดตาหมดภาพความเป็นบุรษุท่ีหล่อเหลาเป็นหนึ่งของต้าจ่ินไปเสยีส ิ้น เซวี
ยนหลีในยามนี้ ดูน่าเวทนายิ่งนัก

ปลายดาบแทงเข้าตำแหน่งหัวใจของเขาพอดี
เซวียนหลีเงยหน้าขึ้นมองเจ่ียงหรว่น
แววตาของเจ่ียงหรว่นเริม่จากระแวดระวังตามด้วยความสงสัยและในท่ีสดุก็

โล่งใจ แววตาของนางเต็มไปด้วยความรู้สกึหลากหลาย ขาดเพียงอย่างเดียวก็คือความ
รู้สกึห่วงใยอย่างแท้จรงิ กล่าวได้ว่า... ไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรแววตาของสตรผีู้นี้ ท่ีทอด
มองมาทุกคร้ังก็ยังแฝงไว้ด้วยความเป็นอรเิฉกเชน่นายทัพจ้องมองศัตรคูู่อาฆาต



เซวียนหลีกระอักเลือดออกมากองโต หัวเราะเสยีงแหบห้าวฟังแล้วสะเทือนใจ
ยิ่งนัก “ท่ีแท้เจ้าก็เกลียดข้าจรงิๆ”

หางตาเจ่ียงหรว่นกระตุกวูบ คำพูดนี้หมายความว่าอย่างไรกัน นางจ้องหน้าเซวี
ยนหลีนิ่ง ความคิดหนึ่งท่ีไม่น่าเช ือ่ผุดขึ้นมาในใจ

“เจ้าเกลียดข้าจรงิๆ” เซวียนหลีพูดเสยีงแผ่ว “เดิมทีข้าไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจว่า
ทำไมทุกอย่างจึงไม่เป็นไปตามแผนท่ีข้าวางไว้ เหตุใดสดุท้ายข้าจึงแพ้พ่าย เรือ่งนี้ไม่ควร
เกิดขึ้นเลย เหตุใดถึงเป็นเซวียนเพ่ย บัดนี้ ข้าเข้าใจแล้ว เป็นเจ้า...เจ้าเป็นคนเปลี่ยน
เรือ่งราวท้ังหมดนี้” คำพูดของเซวียนหลีนี้ไม่มีใครเข้าใจ แต่เจ่ียงหรว่นเข้าใจทุก
คำ...ท้ังหมด

ในท่ีสดุเซวียนหลีก็ล่วงรู้ความลับของนาง
การย้อนกลับมาเกิดใหม่!
เจ่ียงหรว่นจ้องเซวียนหลีเขม็งไม่พูดโต้ตอบ
ฉีม่านท่ีภารกิจล้มเหลวทำท่าจะพุ่งเข้าหาฝาแฝดอีกคร้ัง ท่าทางของนางเหมือน

คนคลุ้มคลั่ง ลำคอค่อยๆ แดงกำขึ้นอย่างน่ากลัว หมอเทวดาเซ ีย่ท่ีอยู่ด้วยเห็นดังน้ัน
จึงรบีตะโกนเตือนทุกคน “ระวัง…นางกลืนแมลงพิษหนานเจียงเข้าไป”

ทุกคนได้ยินดังน้ันก็ถึงกับผงะทันที
“หากข้าดูไม่ผิด นางกลืนนางพญาแมลงพิษลงไปและดาบท่ีใช้---” หมอเทวดา

หันไปมองเซวียนหลีท่ีนอนอยู่บนพ้ืนทันที “มีลูกๆ ของมันแฝงอยู่ท้ังฝูง... เด็กๆ โชค
ดียิ่งนัก”

เพียงคำพูดสั้นๆ ไม่กี่ประโยคทุกคนก็เข้าใจโดยพลัน ฉีม่านคิดจะฝังแมลงพิษ
ตัวลูกเข้าส ูร่า่งของเด็กๆ

“มันเป็นพิษเชน่ไร?” ฉีเฟิงเอ่ยถาม
“พิษฉีกหัวใจ” เซ ีย่ชงิตอบปากสัน่ “หากนางทำสำเรจ็พวกเราก็จำต้องไว้ชวีิตนาง

มิฉะน้ันหากนางตายคนท่ีมีแมลงพิษตัวลูกแฝงอยู่ในกายก็จะตายตามไปด้วย พิษตัวนี้
ร้ายกาจยิ่งนักคนท่ีถูกฝังพิษจะเจ็บปวดราวกับถูกแมลงนับหม่ืนรมุกัด และท่ีร้ายกาจ



ท่ีสดุก็คือ จะถูกผู้ปล่อยพิษควบคุมโดยส ิ้นเชงิ...” หากถูกควบคุมแล้วท้ังหมิงเซงิและ
หนานซวี่ก็จะต้องตกอยู่ในกำมือของฉีม่าน

“เป็นหญิงท่ีอำมหิตยิ่งนัก” พ่อบ้านหลินกล่าวอย่างโมโห “เหมือนในอดีตไม่มี
ผิด”

เซยีวเสากอดลูกแน่น หนานซวี่น้ันไม่รู้ว่าเกิดเรือ่งใดขึ้นจึงสง่เสยีงหัวเราะรา่
อย่างสนุกสนาน เสยีงหัวเราะนี้ทำเอาฉีม่านโมโหหนักนางจ้องหนานซวี่เขม็ง ทันใดน้ัน
ก็หัวเราะขึ้นบ้าง “เซ ีย่งเส ีย่วหยวนสาแก่ใจเจ้าแล้วสนิะ”

ทุกคนล้วนรู้จักช ือ่เซ ีย่งเส ีย่วหยวนดี แต่น้อยคนนักจะรู้ชาติกำเนิดเซยีวเสาจึง
แปลกใจท่ีฉีม่านเรยีกหนานซวี่ว่าเซ ีย่งเส ีย่วหยวน

เซยีวเสาหรีต่าลง
“ข้าจะไม่ให้เจ้าได้สมหวังเด็ดขาดไม่ว่าเขาจะชอบเจ้าเพียงใด ข้าบอกแล้วต้องมี

สักวันท่ีข้าจะแยกเขาออกจากเจ้าให้จงได้ ตอนนี้ เป็นอย่างไรเล่า... เขาตายแล้วทำไมเจ้า
ถึงยังมีชวีิตอยู่?” ฉีม่านพรำพูดเหมือนคนไร้สติ

“พิษฉีกหัวใจเริม่ออกฤทธิ์ แล้ว” เซ ีย่ชงิอธิบาย “ยิ่งนางมีความเคียดแค้นในใจก็
จะยิ่งเจ็บปวด”

ทุกคนไม่รู้ว่าฉีม่านเคียดแค้นเรือ่งใดแต่เจ่ียงหรว่นรู้ดี วันนี้ ท่ีฉีม่านแฝงกายเข้า
มาท่ีนี่ใจของนางย่อมพร้อมตายอยู่แล้ว คาดไม่ถึงว่าเม่ือใกล้จะทำภารกิจสำเรจ็นางกลับ
ถูกเซวียนหลีขัดขวางเอาไว้ในก้าวสดุท้าย เม่ือเห็นว่าตนเองลงทุนแลกด้วยชวีิตแต่
กลับไม่ได้ส ิง่ใดคืนมา สตรท่ีีมีนิสัยแข็งกร้าวอย่างฉีม่านจะยอมรับได้อย่างไร แล้วยัง
ต้องทนมองหนานซวี่อยู่ในอ้อมกอดของเซยีวเสาอย่างปลอดภัย นางคงเคียดแค้นจน
แทบกระอัก

เหล่าองครักษ์เข้าล้อมฉีม่านเอาไว้ ยามนี้นางดูไม่ต่างจากหญิงเสยีสติผู้หนึ่ง
“เจ้าคิดทำร้ายลูกข้าก็ต้องถามเสยีก่อนว่าข้าอนุญาตหรอืไม่” เจ่ียงหรว่นกล่าว

เสยีงเย็นชา... กับคนท่ีคิดทำร้ายลูกของนาง เจ่ียงหรว่นไม่ยอมย้ังมือให้เด็ดขาด
ฉีม่านเหมือนจะค่อยๆ ได้สติขึ้นมา นางกวาดตามองเจ่ียงหรว่นต้ังแต่หัวจรดเท้า



พลางหัวเราะรา่ “นึกว่าใครท่ีแท้ก็นังเด็กบ้านแตก... น่าเสยีดายตอนท่ีอยู่จวนเจ่ียงเจ้า
ไม่ตายไปพร้อมนังแม่หน้าโง่ของเจ้า”

“เจ้าว่าอย่างไรนะ?” เจ่ียงหรว่นถามเสยีงกร้าว
“อาหรว่น” เซยีวเสากุมมือหญิงสาวไว้สง่สัญญาณให้นางใจเย็น
เสยีงหัวเราะของฉีม่านดังลั่นอย่างชอบใจ “เซ ีย่เหยียนมิได้บอกเจ้ารวึ่ายาพิษท่ี

มารดาหน้าโง่ของเจ้าด่ืมลงไปเป็นยาวิเศษท่ีข้าปรงุให้โดยเฉพาะ เดิมทียาน้ันควรจะครา่
ชวีิตเจ้าไปด้วย คาดไม่ถึงว่าเจ้าจะหัวแข็งกว่ามารดามากนัก คงเพราะเจ้าดวงดีมิฉะน้ัน
แล้วแม้แต่วิญญาณตอนนี้ก็คงไม่เหลือ พูดไปแล้วเจ้าควรจะขอบคุณข้านะ หากมิใช ่
เพราะยาของข้าแม่เจ้าจะได้ตายสบายเชน่น้ันหรอื”

“เจ้า-----” เจ่ียงหรว่นเย็นวาบในใจ นางเคยสงสัยมาตลอดว่ายาพิษท่ีสังหาร
คนได้อย่างไร้รอ่งรอย สตรอีย่างเซ ีย่เหยียนจะไปมีปัญญาหามาจากท่ีใดได้

บัดนี้ ทุกอย่างกระจ่างแล้ว
“ทำไมเจ้าถึงต้องทำเชน่นี้?” ฉีม่านปิดบังช ือ่แซเ่ข้ามาอยู่ในจวนเจ่ียงก็เพียงเพ่ือ

อยากได้ท่ีเงียบๆ ไว้หลบซอ่นตัว คนของจวนเจ่ียงมิได้เป็นศัตรกัูบนางมิใชห่รอื
ฉีม่านหัวเราะขึ้นมาอีกหน “ทำไมน่ะหรอื? ไม่ได้มีเหตุผลใดเลย ข้าก็แค่คิดว่า

ชวีิตของตนน้ันน่าเบ่ือไร้สสีันจนเกินไป หากมีเรือ่งฆาตกรรมขึ้นมาบ้าง ข้าจะได้มีละคร
ฉากหนึ่งเก็บเอาไว้ให้ติดตามทุกวันคืน ข้าเกลียดนัก! พวกผู้หญิงท่ีโง่งมในรักแท้
เกลียดพวกฮูหยินเอกท่ีวางท่าว่าตนเหนือกว่าฮูหยินรอง เป็นเมียหลวงแล้วอย่างไร
เล่า? สดุท้ายก็มีจุดจบท่ีไม่น่าดูได้เชน่เดียวกัน”

“เจ้ามัน... นังแพศยา” เจ่ียงหรว่นฟังแล้วให้แค้นนัก ฉีม่านมีสว่นในการวางยา
สังหารมารดาของนาง เป็นฆาตกรท่ีสังหารบิดามารดาของเซยีวเสา อีกท้ังยังต้ังใจทำร้าย
ลูกของนางด้วย คนเชน่นี้ไม่คู่ควรแม้แต่ความเวทนา คิดได้ดังน้ันเจ่ียงหรว่นจึงไม่รอ
ช้าท่ีจะเล่นงานจุดอ่อนของอีกฝ่าย “มิน่าเล่าองค์รัชทายาทหงซจึีงไม่เคยรักเจ้าเลย
เขา-ไม่-เคย-ชาย-ตา-แล-เจ้า”

“นังสารเลว!” คำพูดของเจ่ียงหรว่นเหมือนดังคมมีดท่ีปักเข้ากลางใจฉีม่าน นาง



พุ่งตัวเข้ามาหมายจะข่วนหน้าเจ่ียงหรว่น แต่ถูกจ่ินเอ้อร้ังเอาไว้ ฉีม่านตะโกนก้องอย่าง
เจ็บใจฝังลึก “เจ้าไม่มีวันเข้าใจ เจ้ามีคนรักคอยดูแลเอาใจใส ่ ใช้ชวีิตอย่างสงูสง่
สง่างาม ไม่ต้องใช้ปัญญาคิดเรือ่งใด เพียงแค่กระดิกนิ้วก็มีคนพร้อมบุกน้ำลุยไฟเพ่ือ
เจ้ามากมาย เจ้าไม่เคยต้องทุรนทุรายจากความผิดหวังในรัก ดังน้ันเจ้าไม่มีสทิธิ์ มาด่า
ข้า”

“ใครว่าข้าไม่เคย” เจ่ียงหรว่นกลับตอบอย่างสงบ “ข้าเคยใช้ชวีิตเดียวดาย
ท่ามกลางความมืดมิด เคยถูกทรยศหักหลัง เคยผ่านชว่งท่ีมองไม่เห็นหนทางข้างหน้า
ไม่อาจเช ือ่ใจใครได้ท้ังน้ัน”

เซยีวเสากุมมือเจ่ียงหรว่นแน่นเขารู้ดีว่าภรรยาหมายความว่าอย่างไร
เป็นฉีม่านท่ีไม่เข้าใจนางเอาแต่หัวเราะเสยีงแหลม จู่ๆ ก็ยกสองมือกุมหัวใจตน

แน่น นางพญาแมลงพิษเคลื่อนท่ีจากลำคอเข้าส ูหั่วใจเสยีแล้ว
ขณะเดียวกันเซวียนหลีท่ีนอนอยู่บนพ้ืนก็เริม่มีอาการพิษกำเรบิเชน่กัน เขา

อาเจียนโลหิตออกมากองโต ใบหน้าช ื้นเหงื่อ
นางพญาแมลงพิษและฝูงของมันเริม่ออกฤทธิ์ ข ึ้นพร้อมกัน ฉีม่านเบิกตาโตทำท่า

เหมือนจะร้องไห้แต่สองตากลับแห้งผากไม่มีน้ำตาไหลออกมาสักหยด
ฉีม่านปิดบังช ือ่แซแ่ฝงตัวอยู่ในเมืองหลวงมานานหลายปีเพียงเพ่ือแก้แค้น

เท่าน้ัน ในอดีต...รัชทายาทหงซไีม่เพียงแต่สร้างความอัปยศให้แก่นาง เขายังทำให้นาง
กลายเป็นต้นเหตุให้หนานเจียงส ิ้นชาติ นางต้องการทวงคืนศักด์ิศรท่ีีเสยีไปของตน
กลับคืนมา

ต้ังแต่วันแรกท่ีนางรว่มมือกับเซวียนหลี นางก็รู้แล้วว่าพันธมิตรของนางเช ือ่ใจ
ไม่ได้

เซวียนหลีเจ้าเล่ห์ซ้ำยังข ี้ระแวง ท้ังสองเพียงใช้ประโยชน์จากอีกฝ่ายก็เท่าน้ัน
และแม้ว่าแคว้นหนานเจียงจะฟ้ืนคืนอำนาจขึ้นมาได้บางสว่นแต่ก็ยังยากท่ีจะต่อกรกับ
แคว้นต้าจ่ิน

รู้ท้ังรู้ว่าไม่อาจกระทำการใหญ่ได้ฉีม่านก็ยังทำ



ท้ังๆ ท่ีนางมีความคิดและสติปัญญาท่ีกว้างไกลกว่าตันเจิน แต่นางก็ยังถูกแรง
แค้นครอบงำจนโง่เขลาอยู่ดี

นางรู้ว่าแม้จะชว่ยเซวียนหลีชงิบัลลังก์ได้สำเรจ็ ส ิง่แรกท่ีเซวียนหลีจะทำก็คือ
‘รื้อสะพานหลังข้ามแม่น้ำ’ แต่ฉีม่านก็ยังคิดว่าอย่างไรเสยีเซวียนหลีกับนางก็มีศัตรคูน
เดียวกัน

สดุท้ายแล้วนางกลับคิดผิดทุกอย่าง การท่ีเซวียนหลียอมเอาชวีิตตัวเองเข้าแลก
เพ่ือปกป้องลูกๆ ของศัตร.ู..นี่คือส ิง่ท่ีฉีม่านนึกไม่ถึงจรงิๆ

เหตุใดคนเห็นแก่ตัวท่ีสดุอย่างเซวียนหลี คนท่ีสญูส ิ้นทุกอย่างเพราะเจ่ียงหรว่น
ถึงได้กระโดดเข้ามาปกป้องลูกของศัตรเูอาไว้ ฉีม่านคิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจและไม่อยาก
จะเข้าใจ พิษท่ีนางกลืนลงไปน้ันไร้ยาแก้ นางรู้ว่าหากตนไม่ตายก็จะต้องทนรับความเจ็บ
ปวดต่อไปเชน่นี้ ทุกคืนวัน

นางหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่ง ชาตินี้นางทำส ิง่ใดลงไปบ้างหนอ?
นางเกิดมาเพียบพร้อมท้ังรปูโฉมและฐานันดรศักด์ิไม่เป็นรองผู้ใด ทว่า…ต้ังแต่

นางหลงรักรัชทายาทหงซ ีชวีิตนางก็วางหมากผิดพลาดทุกย่างก้าว นางไม่อาจหวนกลับ
ได้แล้วถึงจะรู้ว่าตนน้ันคิดผิดเสมอมา...แต่ทำอย่างไรได้

ถึงจะเริม่ใหม่สักกี่คร้ัง นางก็ยังคงรักบุรษุแล้งน้ำใจผู้ น้ัน...
ฉีม่านกรดีร้องออกมาสดุเสยีงแล้วล้วงมือควักผงหมอกพิษออกมาจากอกเส ื้อ
เซ ีย่ชงิร้องเตือนเสยีงดังทันที “ระวังควันพิษ”
คนหนานเจียงน้ันเช ีย่วชาญการใช้พิษ หลังจากจบคำเตือนของเซ ีย่ชงิทุกคนต่าง

ก็พากันปิดปากปิดจมูกโดยเรว็
เซยีวเสาก้าวมาขวางอยู่เบ้ืองหน้าเจ่ียงหรว่นกดศรีษะนางกับลูกเข้าอ้อมอก

ตนเอง พอหมอกควันจางหายก็ไม่มีรอ่งรอยของฉีม่านแล้ว
“หนีไปแล้วนายท่านจะให้ไล่ตามหรอืไม่?” จ่ินอีถาม
“ไม่ต้อง นางต้องพิษของแมลงร้ายไม่ช ้าก็เรว็ต้องส ิ้นใจอย่างทรมานอยู่ดี”



เซ ีย่ชงิตอบแทนแล้วมองดูคนบนพ้ืน “รวมถึงเซวียนหลีผู้นี้ ด้วย”
เซวียนหลีในยามนี้ ดูเจ็บปวดปางตาย ฉีเฟิงมองประเมินอีกฝ่ายต้ังแต่หัวจรดเท้า

อย่างสงสัย “นี่ใชเ่ซวียนหลีตัวจรงิหรอื เหตุใดอยู่ๆ ถึงกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้ คงมิ
ได้มีแผนร้ายแอบแฝงอยู่หรอกนะ?” การท่ีเซวียนหลียอมชว่ยเด็กแฝดเป็นเรือ่งท่ีเข้าใจ
ได้ยากยิ่ง เซวียนหลีไม่ใชค่นท่ีมีจิตใจดีงามอีกท้ังเด็กแฝดก็ยังเป็นบุตรของศัตรู

เจ่ียงหรว่นมองเซวียนหลีท่ีนอนกัดฟันนิ่งอยู่บนพ้ืนด้วยสายตาใครค่รวญ
เขาล่วงรู้เหตุการณ์ในชวีิตก่อนของนาง…เป็นไปได้อย่างไร?
ส ิง่ท่ีเขาทำในวันนี้ เพ่ือต้องการไถ่บาปต่อนางหรอื?
ยิ่งคิดนางก็ยิ่งสงสัย ท้ังความแค้นและความรู้สกึขอบคุณห้ำห่ันกันในใจอย่าง

รนุแรง นางเกลียดเซวียนหลีจนฝังแน่นในกระดูก แต่อีกใจก็นึกขอบคุณสวรรค์ท่ีเขา
ชว่ยปกป้องลูกน้อยท้ังสอง ความรู้สกึผสมผเสปนเปจนไม่อาจเอื้อนเอ่ยออกมาเป็นคำ
พูดได้

เจ่ียงหรว่นหลับตาลงนิ่งนาน เม่ือลืมตาขึ้นอีกคร้ังก็กล่าวเพียงว่า “ขอบคุณองค์
ชายแปดท่ีชว่ยเด็กๆ เอาไว้”

เซวียนหลีจ้องมองใบหน้าเจ่ียงหรว่น สหีน้าเต็มไปด้วยอารมณ์หลากหลาย ใน
ท่ีสดุเขาก็ยิ้มออกมาอย่างขมขื่น “หรว่นเอ๋อ”

เจ่ียงหรว่นถอยหลังหนึ่งก้าว เซยีวเสาก้าวเข้ามาประชดิอย่างปกป้อง
หรว่นเอ๋อ... เพียงคำเดียวท่ีหลุดออกมาจากปากเซวียนหลีทำให้ปฏิกิรยิาของทุก

คนเปลี่ยนไป แม้แต่ฉีเฟิงยังมองอีกฝ่ายด้วยสายตาประหลาดใจ คำเรยีกนี้ชา่งสนิทชดิ
เช ื้อยิ่งนัก เซวียนหลีทำเชน่นี้หมายความว่าอย่างไรกัน

“หรว่นเอ๋อ” เซวียนหลีหัวเราะออกมาเบาๆ “เจ้า…แค้นข้ามากเลยสนิะ”
นางย่อมต้องแค้นเขามาก แค้นท่ีชวีิตก่อนเขาปฏิบัติต่อนางอย่างเห้ียมโหด ใช้

ประโยชน์จากนาง ทำร้ายนาง สดุท้ายก็ทำให้นางต้องตายอย่างทุกข์ทรมาน ในท่ีสดุเซวี
ยนหลีก็เข้าใจแล้วว่าเหตุใดเจ่ียงหรว่นจึงมองเขาด้วยสายตาเคียดแค้นอยู่เสมอ



ท่ีแท้แล้วเขามิได้รู้สกึไปเอง...
หลังจากท่ีกองทัพของเขาพ่ายแพ้ต้องถอยรน่หนีตาย เซวียนหลีจำต้องละท้ิง

ความเป็นอยู่อันสขุสบายขององค์ชายแปดผู้มากบารมีกลายเป็นกบฏแผ่นดินท่ีต้องอด
ม้ือกินม้ือ คอยหลบหนีหัวซกุหัวซนุอยู่ต่างแคว้น ซ้ำยังถูกผู้คนสาปแชง่ไม่เว้นวัน
ยามคำคืนก็ต้องนอนฝันร้ายท่ามกลางกองขยะท่ีเหม็นเน่า

เขาฝันเห็นตัวเอง... เห็นชวีิตท่ีต่างออกไป
ฝันน้ันงดงามยิ่งนัก...
เขาเป็นฮ่องเต้ท่ีบันดาลได้แม้กระท่ังฝนฟ้า ใต้ฝ่าเท้าของเขาคือหญิงงามผู้หนึ่ง

ซ ึง่รักเขาอย่างแท้จรงิด้วยหัวใจ นางมีรอยยิ้มท่ีอบอุ่นอ่อนหวาน มีสองตาท่ีมองเขา
เพียงผู้ เดียว นางทอดกายลงต่างบันไดเลือดเพ่ือให้เขาเหยียบยำข้ามผ่านขึ้นส ูจุ่ดสงูสดุ
ในชวีิตได้มาซ ึง่ทุกส ิง่

นางก็คือเจ่ียงหรว่นนั่นเอง!
เซวียนหลีทนทุกข์ทรมานกับความฝันนี้ ทุกคืน คืนแล้วคืนเล่าเขาต้องต่ืนขึ้นมา

พร้อมกับเสยีงร้องไห้ครำ่ครวญของนาง เสยีงสาปแชง่และดวงตาอาฆาตแค้นของนาง
แม้แต่ยามกลางวันท่ีงีบหลับเขาก็ยังได้ยินเสยีงนางหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง เสยีงนางก่นด่า
สาปแชง่เขาราวกับเสยีงปีศาจจากนรกก็ไม่ผิด

ท้ายท่ีสดุ...คืนหนึ่งความฝันของเขาก็จบลง
ในฝันสดุท้ายน้ันเขาทำการใหญ่สำเรจ็แต่ก็ยังรู้สกึโดดเด่ียว
แม้เขาจะชนะแต่ก็เป็นความชนะท่ีไร้ซ ึง่แก่นสารใดๆ
เจ่ียงหรว่นในฝันของเขาตายแล้ว ในโลกนี้ไม่เหลือใครท่ีรักเขาอย่างเขาหมดจิต

หมดใจเชน่เจ่ียงหรว่นในฝันของเขาอีกแล้ว
เขาคิดว่านั่นคงไม่ใชค่วามฝันมันอาจเป็นสัญญาณบางอย่าง เขารู้แล้วว่าเหตุใด

ทุกคร้ังท่ีเจอเจ่ียงหรว่นมักจะอดรู้สกึไม่ได้ว่านางเป็นของตน ท่ีแท้เจ่ียงหรว่นเคยเป็น
ของเขาจรงิๆ



แต่นั่นเป็นอดีตไปเสยีแล้ว...
ต้ังแต่ฝันร้ายจบลงเซวียนหลีก็มุ่งม่ันตามหาฉีม่าน เขาลอบติดตามนางมาถึงท่ีนี่

เขารู้ดีว่าฉีม่านต้องลงมือกับลูกท้ังสองของเจ่ียงหรว่นเป็นแน่ ช ัว่ขณะท่ีฉีม่านลงมือเซ
วียนหลีไม่คิดเรือ่งใดท้ังส ิ้นรบีเอารา่งเข้าไปรับคมดาบแทน เขาเองก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด
ตนเองถึงต้องทำเชน่นี้ ตอนท่ีล้มลงไปน้ันเขาก็ยังสงสัยในการกระทำของตนเชน่กัน

ตัวเขาเองทำเชน่น้ันไปเพ่ือส ิง่ใดกัน?
เพ่ือชดเชยให้กับความรักท่ีเจ่ียงหรว่นเคยมีให้ตน หรอืเพ่ือบรรเทาความรู้สกึผิด

ต่อภาพของหญิงไร้แขนขา... ท่ีนอนนิ่งอยู่ในอ่างไม้
จะด้วยเหตุใดก็ไม่สำคัญแล้ว ตอนนี้ เขารู้สกึดีจรงิๆ ท่ีได้ทำเชน่นี้ อย่างน้อยก็

รู้สกึจิตใจเบาสบาย เซวียนหลีรู้ดีว่าตนจะไม่ฝันร้ายอีกแล้ว
เซวียนหลีหัวเราะออกมาคราวนี้กระอักโลหิตรนุแรงยิ่งข ึ้น “ตอบมาสหิรว่นเอ๋อ

เจ้าเคืองแค้นข้ามากใชห่รอืไม่?”
ทุกคนกล้ันหายใจ... รอฟังคำตอบตามไปด้วย
เจ่ียงหรว่นจ้องใบหน้าของอดีตคนรัก ภาพหลายภาพทับซ้อนกันไปมา
ท้ังรักท้ังช ังรนุแรงจนนางไม่สามารถกลั่นออกมาเป็นคำพูดได้
“หรว่นเอ๋อ ข้าขอโทษ...” เซวียนหลีอยากจะพูดอีกหลายอย่าง อยากบอกว่าไม่

ได้ต้ังใจจะใช้ประโยชน์จากนาง แต่พอเอ่ยขอโทษแล้ว เขากลับพบว่าตนอับจนถ้อยคำ
ในฝันน้ันเขารู้ดีว่าทุกคร้ังท่ีเห็นเจ่ียงหรว่นจิตใจเขามุ่งคิดแต่จะใช้ประโยชน์จาก

ความงามของนาง
ใช้นางเพ่ือให้ได้มาซ ึง่ช ือ่เสยีง ให้ได้มาซ ึง่ตำแหน่งหนึ่งเดียวในปฐพี แต่พอได้มา

แล้วกลับพบว่าท้ังหมดท้ังปวงมิได้ทำให้ตนมีความสขุอย่างท่ีเคยคิด เขาหวนนึกเสยีใจ
ได้แต่กลืนความขมขื่นลงไปในอก

“หรว่นเอ๋อ ข้า...”
“เซวียนหลีเจ้าไม่ต้องพูดอีกแล้ว” เจ่ียงหรว่นตัดบท “บุญคุณความแค้นท้ังหลาย



ท่ีเราสองคนติดค้างต่อกันให้ถือเสยีว่าจบลงตรงนี้ ต่อไปเจ้ากับข้าอยู่กันคนละโลกเดิน
กันคนละเส้นทาง หากต้องพบกันใหม่ในยมโลกก็ให้ถือเป็นคนจรไม่เคยเกี่ยวข้องใดๆ
ต่อกันท้ังส ิ้น”

ความอ่อนโยนอ่อนหวานและความรักท้ังหมดท่ีนางเคยมีให้เขา บัดนี้ เทียบไม่ได้
แม้แต่เศษเส ี้ยวท่ีนางมอบให้เซยีวเสา ท้ังๆ ท่ีนางเคยเป็นของเขาและเป็นเพียงคน
แปลกหน้าสำหรับเซยีวเสาเท่าน้ันเอง

โลกนี้โหดร้ายยิ่งนัก... เซวียนหลีหัวเราะออกมาอย่างขมขื่น “ไม่ข้องเกี่ยว
กัน...เราสองไม่ข้องเกี่ยวกันแล้วฮ่าๆๆ” เสยีงหัวเราะของเขาดังขึ้นเรือ่ยๆ ราวกับคน
คลุ้มคลั่ง “เจ้าโหดร้ายมาก... กล่าวเชน่นี้ในวันท่ีข้ารักเจ้าเข้าให้แล้ว”

เซยีวเสาสหีน้าเปลี่ยนทันทีเขายักไหล่แล้วเหล่สายตาขุ่นเคืองใสภ่รรยา สว่นเซ ีย่
ชงิกับฉีเฟิงน้ันหน้าเซอ่ไปเลย นี่เจ้าเซวียนหลีกระอักโลหิตจนเพ้ียนไปแล้วร ึเหตุใดจึง
กล้าบอกรักซ้อสามต่อหน้าคนขี้ หึงอย่างศษิย์พ่ีสามได้

ไม่กลัวโดนสามีผู้ไร้เมตตาธรรมของนางสัง่เก็บร?ึ
เจ่ียงหรว่นยิ้มบางๆ ตอบกลับเซวียนหลีอย่างอ่อนหวาน “องค์ชายแปด

พลัดพรากจากนางอันเป็นท่ีรักหรอืเพคะ น่าเสยีดายท่ีหม่อมฉันไม่รู้จักนางผู้ น้ันเลย
หากมีโอกาสได้พบเจอหรอืรู้ว่านางเป็นใคร หม่อมฉันจะบอกนางให้ว่าองค์ชายแปดทรง
คิดถึงก็แล้วกันนะเพคะ”

น่าเสยีดายท่ีหม่อมฉันไม่รู้จักนางผู้ น้ันเลย
ไม่มีนางผู้ น้ันอีกต่อไปแล้ว...
เซวียนหลีมองตามรา่งบอบบางของสตรตีรงหน้าท่ีหมุนกายเดินจากไปพร้อมกับ

บุตรชายในอ้อมแขน
ใช…่ความรักของเขาเกี่ยวอันใดกับนางด้วย
ต่างคนต่างไม่เกี่ยวข้องกันอีก!
เซวียนหลีหัวเราะเยาะตนเอง แล้วอยู่ดีๆ ก็มีน้ำตาไหลออกมา เขาก็ยังไม่รู้ว่า

ตนเองยินดีหรอืว่าเศร้าใจกันแน่



ชนะเป็นฮ่องเต้...แพ้เป็นกบฏ
เขาแพ้...
และให้ตาย... เขาก็ยังไม่รู้ว่าตนเองแพ้เพราะเหตุใด
“เซยีวเสา...เจ้าประหลาดใจหรอืไม่...ข้าส ู้เจ้าไม่ได้ฮ่าๆๆ” เซวียนหลีหัวเราะอย่าง

หยุดไม่อยู่ “ข้าเซวียนหลีผู้หล่อเหลา ท้ังยังปัญญาเป็นเลิศแต่ส ู้เจ้าไม่ได้ฮ่าๆๆ... ข้าส ู้ไม่
ได้ฮ่าๆๆ”

“เอาตัวไป!” เซยีวเสาสา่ยหน้าแล้วหมุนกายเดินตามภรรยาพร้อมบุตรสาวใน
อ้อมแขนด้วยหัวใจพองโต

อ๋อ…แน่นอน
เมียข้าก็ย่อมต้องเลือกข้าอยู่แล้ว... ฮ่าๆๆ
ไม่เห็นน่าประหลาดใจสักนิด...
ลองไม่เลือกส!ิ
สามวันต่อมา...
ฉีม่านอดีตองค์หญิงแห่งหนานเจียงท่ีหนีหายไปในท่ีสดุก็ถูกค้นพบ
ซากศพของนางยืนนิ่งพิงรา่งอยู่กับกำแพงเมืองในสภาพสวมชดุวิวาห์ นางถูก

แมลงพิษกัดกินหัวใจ หน้าตาเปลี่ยนไปจนแทบจำไม่ได้ สภาพศพของนางดูคล้ายหญิง
ชราผู้ มีรา่งกายอ่อนล้าทรดุโทรม ดูแล้วชวนขนลุกอย่างยิ่ง เนื่องจากนางทำชัว่ไว้มาก
ถึงตายแล้วก็ยังถูกก่นด่าสาปแชง่ตามหลัง

สว่นเซวียนหลีท่ีถูกขังอยู่ในคุกน้ันก็ตายไปพร้อมกันกับนางด้วย เพราะในรา่ง
เขามีฝูงแมลงพิษท่ีส ือ่สัมพันธ์กับนางพญาแมลงพิษในรา่งของฉีม่าน

ตามกฎมนเทียรบาลเซวียนหลีไม่มีสทิธิ์ ได้เข้าสสุานหลวง เนื่องจากเป็นกบฏซ้ำ
ยังมีช ือ่ว่าเป็นผู้ลอบปลงพระชนม์ฮ่องเต้รัชกาลก่อน

ทว่าฮ่องเต้องค์ปัจจุบันมีจิตใจเมตตาจึงอนุญาตให้เขาได้ฝังในสสุานหลวง เพียง
แต่ตอนฝังน้ันฮ่องเต้ได้เชญิซนิแสผู้ เกรยีงไกรคนหนึ่งมาประกอบพิธี ไม่รู้ว่าด้วยเจตนา



อันใดแต่มีคนคาดเดาว่าฮ่องเต้ต้องการปิดผนึกวิญญาณขององค์ชายแปดไม่ให้เขาได้
ไปผุดไปเกิดจึงทำเชน่นี้

บางคนคิดว่าการกระทำของเซวียนเพ่ยโหดร้ายทารณุ บางคนคิดว่าเหมาะสมแล้ว
กับกบฏแผ่นดินท่ีกระทำปิตุฆาต ทว่าสว่นใหญ่คิดว่าเป็นข่าวลือท่ีไร้สาระ ไม่ให้ไปเกิด
ใหม่ใดกันชา่งน่าขันยิ่งนัก ต่างคนต่างพูดกันไป ในท่ีสดุเรือ่งราวของเซวียนหลีก็
ค่อยๆ เลือนหายไปจากความคิดของชาวประชา

ไม่มีใครนึกอยากจะจดจำเขาอีก...
จากน้ันไม่นานฮ่องเต้ก็แต่งต้ังจ่ินอิงอ๋องเฟยขึ้นเป็นฮูหยินข้ันท่ีหนึ่ง อีกท้ังยัง

มอบสทิธิ์ ในการสบืทอดราชบัลลังก์แก่ทายาทของจวนอ๋องจ่ินอิงอีกด้วย เรือ่งนี้สร้าง
ความประหลาดใจให้แก่เหล่าข ุนนางยิ่งนัก

เซยีวหมิงเซงิและเซยีวหนานซวี่จึงมีสถานะท่ีชาวต้าจ่ินไม่กล้าละเมิดยิ่งกว่าเช ื้อ
พระวงศ์เสยีอีก

เหล่าข ุนนางใหญ่ท่ีติดตามโอรสสวรรค์หนุ่มน้อยต้ังแต่แรกก็ล้วนมีอนาคตยาว
ไกลท้ังน้ัน

หลิวหม่ินและม่ัวชงกลายเป็นขุนนางรุน่ใหม่ไฟแรงแห่งราชสำนัก
สว่นหลินเหว่ยหลังจากค้ำชฮู่องเต้ข ึ้นครองบัลลังก์อย่างม่ันคงแล้ว เขาก็ค่อยๆ

ถอนตัวออกไปอีกคร้ัง บอกว่าจะใช้ชว่งเวลาในยามแก่เฒ่ากับการเลี้ยงหลานฝาแฝด
ของจวนอ๋อง ทุกคนคิดว่าเขาคงสนุกสนานกับการเป็นพ่อบ้านมากกว่าจึงมิได้คัดค้าน

งานวิวาห์ของเจ่ียงซ ิน่จือกับเจ้าจ่ินดำเนินไปอย่างเรง่รบีและราบรืน่ ตรงกันข้าม
กับความรักของเซ ีย่ชงิและหลินจ้ือเซยีงท่ีมิได้ราบรืน่เท่าใดนัก หลินจ้ือเซยีงไม่ค่อย
พอใจกับนิสัยเด็กๆ ของเซ ีย่ชงิ หนทางแต่งภรรยาของเซ ีย่ชงิจึงยังอีกยาวไกล

สว่นงานวิวาห์ของโล่วจูและเหลียนเช ีย่วก็กำลังตระเตรยีมกันอย่างเอิกเกรกิ
เรยีกได้ว่าบรรยากาศของงานมงคลอบอวลไปท่ัวท้ังจวน แต่ท่ีน่าดีใจท่ีสดุน่าจะเป็น
เจ้าตัวร้ายสองแฝด

เซยีวหมิงเซงิและเซยีวหนานซวี่เติบใหญ่รวดเรว็นัก ท้ังสองมีใบหน้าน่ารักน่าช ัง



เซยีวหมิงเซงิปกติก็มักจะตีสหีน้าเย็นชาเหมือนท่านพ่อ เด็กชายคิดว่ามันทำให้เขาดู ‘มี
อะไรในกอไผ่’ ทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวได้ ดังน้ัน... นอกจากมารดาแล้วไม่ว่าใครจะหยอก
เล่นเขาก็เอาแต่ทำหน้าบู้ใส ่พ่อบ้านหลินบอกว่าเขามีนิสัยเหมือนนายน้อยคร้ังเยาว์วัย

สว่นเซยีวหนานซวี่น้ันมักจะยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลา ทว่าภายใต้รอยยิ้มของนาง
มักแฝงไว้ด้วยแผนการเจ้าเล่ห์ร้ายกาจ

สองแก้วตาดวงใจของจวนอ๋องมักจะทำป่วนให้คนท้ังจวนวุ่นวายไปท่ัว ทำเอา
หัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก เจ่ียงหรว่นเองก็ยุ่งไม่หยุดเพียงพรบิตาก็ถึงต้นฤดูวสันต์อีก
แล้ว

วันนี้ เจ่ียงหรว่นอยู่ในเรอืนกำลังเก็บกวาดเศษกระดาษท่ีหมิงเซงิกับหนานซวี่ฉีก
ทำลายเป็นช ิ้นๆ เด็กน้อยกำลังโตและเริม่เรยีนรู้ท่ีจะหยิบจับส ิง่ของ เศษกระดาษจึงเต็ม
เรอืนไปหมด

ขณะเจ่ียงหรว่นกำลังเก็บกวาดอยู่ๆ ก็ถูกมือคู่หนึ่งโอบเอวแน่นจากด้านหลัง
“ทำส ิง่ใดอยู่หรอืภรรยา”
เจ่ียงหรว่นหันกลับมาพบว่าเซยีวเสากำลังเอาคางสากๆ ถูคอนางเล่นอย่างหยอก

ล้อ
ระยะนี้ เซยีวเสากลับบ้านเรว็ข ึ้นและติดหนึบนางเสยียิ่งกว่าโคลนติดรองเท้า โดย

เฉพาะระยะหลังเขามักจะรบีกลับบ้านมาหาเรือ่งงัดข้อกับหมิงเซงิ สองพ่อลูกน้ันชงิดีชงิ
เด่นกันอย่างโจ่งแจ้ง ด้วยต้องการจะรู้ให้ได้ว่าใครกันแน่ท่ีเป็นใหญ่ท่ีสดุในบ้าน ใคร
กันแน่ท่ีคนในบ้านรักและเอ็นดูท่ีสดุ

เจ่ียงหรว่นรู้สกึเหนื่อยใจ... นางต้องปลอบคนตัวโตแล้วก็ยังต้องมาปลอบเจ้าตัว
เล็กอีก ชา่งน่าปวดหัวยิ่งนัก

“ภรรยาไปเท่ียวหนานเจียงกับสามีดีหรอืไม่?” เซยีวเสาสง่เสยีงถามอู้อี้อยู่ข้างลำ
คอ “ฮ่องเต้มีรับสัง่ให้ข้าไปลาดตระเวน” ปากบอกว่าไปลาดตระเวนแต่แท้จรงิคือไป
เท่ียวเล่น เซวียนเพ่ยอุตสา่ห์ทำตัวเป็นพ่อส ือ่พ่อชักจัดฉากให้เซยีวเสาและเจ่ียงหรว่น
ปลีกตัวจากสองแสบในบ้านแอบหนีไปพลอดรักกันสองต่อสอง เซยีวเสาเองก็น้อมรับ







โปรดคนยาก ยกยอกันว่าฝีมือการแพทย์ของนางน้ันสะเทือนฟ้ากระเทือนดินแทบจะ
ปลุกคนตายให้ฟ้ืนคืนชพีได้

ทุกส ิง่บนโลกมักลือกันอย่างใสส่ตีีไข ่จนเกินจรงิอยู่แล้ว รัชทายาทหงซไีม่เคย
เช ือ่ แต่ในเม่ือต้นตอข่าวลืออยู่ตรงหน้า ก็ควรจะดูให้เห็นกับตาสักหน่อย

เขาพบว่าในโรงหมออันคึกคักน้ันมีสาวน้อยเยาว์วัยผู้หนึ่งนั่งอยู่หน้าโต๊ะตรวจ
ผู้ ป่วย นางก้มหน้าอยู่จึงมองเห็นใบหน้าได้ไม่ช ัด หญิงสาวสวมเส ื้อผ้าสขีาวท้ังชดุ
ลักษณะตัวเส ื้อก็ตัดเย็บอย่างประหลาดนัก ดูคล้ายกับเส ื้อคลุมตัวยาวท่ีมีกระเป๋าเต็มไป
หมด

“รุน่จือจะเข้าไปดูสักหน่อยหรอืไม่?” เส ีย่วเกาจ่ือน้ันมีนิสัยรักสนุกกว่าใคร “เรา
มาลองทดสอบความสามารถของหมอเทวดาผู้นี้ กันดีกว่า หากว่าเป็นพวกลวงโลกก็จะ
ได้เปิดโปงนางเสยีเลย อย่าปล่อยให้นางหลอกลวงประชาชนต่อไป”

จะมาเปิดโปงคนน้ันคนนี้ตามใจชอบได้อย่างไร เขาเองยังลอบหนีออกจากวังมา
เท่ียวสนุกจะให้คนรู้สถานะรัชทายาทของตนไม่ได้

หลินเหว่ยได้ยินก็พยักหน้าสนับสนุน “เหมือนจะเป็นคนงามแต่วางท่าหยิ่งยโส
ไม่น้อย รุน่จือเข้าไปดูสักหน่อยเถิด ข้าเองก็นึกอยากรู้ว่านางมีดีอย่างท่ีลือหรอืไม่”

รัชทายาทหงซเีกิดนึกสนุกขึ้นมาบ้าง กางพัดในมือเสยีงดังฟ่ึบมุมปากฉีกยิ้มเจ้า
เล่ห์ “ได้ เราเข้าไปดูกัน”

รัชทายาทหงซผีู้อ่อนโยนสง่างามเม่ือออกไปเท่ียวเล่นก็มักปลอมตนเป็นคุณชาย
เจ้าสำราญ ท่วงท่าและรอยยิ้มของเขาดูรุม่รวยสมจรงิยิ่งนัก พอเดินเข้าโรงหมอได้เขาก็
ตรงเข้าไปเคาะพัดในมือกับโต๊ะท่ีนางนั่งอยู่พลางเอ่ยปากเรยีก “นี่ท่านหมอ...”

“ไปต่อแถว” หญิงสาวไล่เขาอย่างไม่ไว้หน้า
“ข้าเพียง...”
“ต่อแถว!”
“อยากจะถามว่า...”



“ไป-ต่อ-แถว!”
“………….……”
รัชทายาทหงซอียู่จนโตถึงป่านนี้ไม่เคยมีใครบอกให้เขา ‘ไปต่อแถว’ มาก่อน เขา

สง่สายตาตกใจให้เส ีย่วเกาจ่ือ
คนถูกมองรู้หน้าท่ีจึงรบีหยิบก้อนทองคำออกจากกระบอกแขนเส ื้อวางลงตรง

หน้าหญิงสาว “หากคุณชายของเรามีเจ้าส ิง่นี้ เล่า...”
หญิงสาวจ้องทองคำก้อนโตก่อนจะเงยหน้าสบตาผู้ พูด นางหยิบก้อนทองคำขึ้น

มาโยนเล่นในมือครูห่นึ่ง จากน้ันก็ยัดคืนลงกลางฝ่ามือของเส ีย่วเกาจ่ือ กล่าวตอบ
ด้วยน้ำเสยีงเริม่รำคาญ “ก็ให้ถือเจ้าส ิง่นี้ เอาไว้...แล้วไปต่อแถว”

เส ีย่วเกาจ่ือหันไปมองรัชทายาทหงซอีย่างทำตัวไม่ถูก
หลินเหว่ยกระแอมไอแล้วก้าวขึ้นหน้ามา “นี่หมอเทวดา พวกเรามาท่ีนี่เพราะ

ได้ยินช ือ่เสยีง...”
หญิงสาวไม่เงยหน้าขึ้นมาเลย “อ้อ พวกชอบมุงดูเอาสนุก”
“เรามิได้...” หลินเหว่ยพยายามอ้าปากเถียง...แต่ไม่ทัน
“ป่วยหรอืไม่? ถ้าไม่ป่วยก็อย่ามาเกะกะ”
“……………”
หลินเหว่ยเองก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนเส ีย่วเกาจ่ือ
กลับเป็นท่านป้าท่ียืนข้างๆ พอเห็นบุรษุท้ังสามคนตรงหน้าไม่อยากต่อแถวก็เอ่ย

กับรัชทายาทหงซอีย่างใจดีว่า “คุณชายท่านนี้ หากพวกท่านรบีก็เชญิก่อนได้เลย ข้า
ยินดีสละท่ีของตนให้พวกท่านก่อนแล้วกัน”

รัชทายาทหงซหัีนไปขอบคุณแล้วตอบปฏิเสธท่านป้าผู้อาร ี เขาเบือนหน้ากลับมา
มองสาวน้อยท่ีสวมชดุคลุมสขีาวตัวโตอีกคร้ัง สาวน้อยผู้ น้ันมิได้สนใจเลยว่าเขาตอบ
รับหรอืปฏิเสธความใจดีของท่านป้า นางเอาแต่ถามไถ่อาการผู้ ป่วยตรงหน้าอย่างเอาใจ
ใสไ่ม่ได้กวาดตามองมายังพวกเขาเลยแม้แต่น้อย



ท้ังสามไม่เคยถูกใครหมางเมินใสเ่ชน่นี้มาก่อน หลังจากผ่านไปหนึ่งช ัว่ยาม คน
ท่ีมางานเทศกาลลอยโคมไฟบนท้องถนนก็ค่อยๆ แยกย้ายกลับบ้าน ในโรงหมอเหลือ
เพียงพวกเขาสามคนท่ียืนจิบชารออยู่ ในท่ีสดุท่านหมอสาวน้อยประหลาดล้ำผู้ น้ันก็ยืน
ขึ้นบิดขี้ เกียจหันมาเอ่ยกับเขาบ้างแล้ว “พวกเจ้าป่วยเป็นโรคใด มีอาการอย่างไรบ้าง?”

“เอ่อ...” องค์รัชทายาทไม่เคยเจอสตรท่ีีพูดจาห้วนๆ กับตนเชน่นี้มาก่อนให้รู้สกึ
แปลกใจยิ่งนัก เขาวางถ้วยชาลง ก่อนเอ่ยถาม “พอจะบอกช ือ่เสยีงเรยีงนามของแม่
นางได้หรอืไม่?”

หญิงสาวชะงักไปจากน้ันก็ยิ้มออกมา นางเงยหน้าสบตาเขาตรงๆ “ท่ีแท้ก็มาจีบ
สาว เอาเลย…ข้าช ือ่เซ ีย่งเส ีย่วหยวนแล้วเจ้าเล่า?”

รัชทายาทหงซเีห็นรอยยิ้มของนางแล้วก็นิ่งอึ้ง เดิมทีเขาไม่เคยเช ือ่ว่าใต้หล้านี้จะ
มีคำว่า ‘รักแรกพบ’ แต่เม่ือเขาได้พบเซ ีย่งเส ีย่วหยวน ขณะท่ีสบตากับนางก็พลันรู้สกึ
ใจเต้นรัวเรว็พูดไม่ออกเลยทีเดียว

“หม่ืนบุปผาโปรยปราย หนึ่งเดียวดายแต่กลับเจิดจ้าท่ามกลางแสงจันทร์…เซ ีย่ง
เส ีย่วหยวนท่ีแปลว่า ‘สวนบุปผาเล็กๆ’ ใชห่รอืไม่” เขาได้ยินหลินเหว่ยเอ่ยถามขึ้นมา
เสยีงเบา

สวนบุปผาเล็กๆ...
ผ่านไปนานนักเขาจึงได้รู้ว่าช ือ่นี้ตราตรงึลงกลางใจของตนแล้ว
ขณะน้ันมือขององค์รัชทายาทหงซท่ีีโบกพัดอยู่พลันหยุดชะงัก เขากล่าวเสยีง

เบา “ข้าช ือ่เซวียนรุน่จือ”
“เซวียนรุน่จือ เจ้าป่วยร?ึ”
“ป่วย…ใช…่ข้า...ข้าป่วย”
“อาการเป็นอย่างไร?” หญิงสาวจ้องมองอย่างแปลกใจท่ีเห็นบุรษุตรงหน้าค่อย

ทรดุตัวลงนั่งสหีน้าเหมือนคนท่ีคาดไม่ถึง เขายกมือข้างหนึ่งแปะตรงตำแหน่งอก “ไอร?ึ
หรอืว่าเป็นโรคหอบ?” หญิงสาวถามต่อ

“ข้าเป็นโรค...” รัชทายาทหงซกีล่าวด้วยสหีน้าจรงิจัง “หัวใจ”






