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ยามโพล้เพล้ในช่วงต้นฤดรู้อน ฝนห่าใหญ่กระหน่ําลงมาราวกับฟ้าร่ัว 

 
ไอหมอกคละคลุ้ง ท้องฟ้ามืดครึม้ กลุ่มเมฆสีดาํลอยกดดันอยู่เหนือ

กาํแพงวัง ความมืดของบรรยากาศตัดกับแสงสีทองอร่ามของตาํหนัก

หน่ึงในวังหลวง ภายใต้มวลเมฆทะมนึที่ห้อมล้อม ตาํหนักนีม้อง

ประหน่ึงห้องขังขนาดยักษ์ 

 



ตาํหนักบรรทมแห่งนีก้ว้างใหญ่โอ่โถง ผ้าม่านทุกผืนที่ประดับล้วนเก่า

คร่ํา มีฝุ่นผงตดิเกาะอยู่เป็นชัน้ วันนีอ้ากาศร้อนผะผ่าวแต่กลับให้

ความรู้สึกเยือกเยน็อย่างประหลาด อาภรณ์และเคร่ืองประดับหลาย

ชิน้ของเจ้าของตาํหนักเกล่ือนกระจายอยู่เตม็พืน้ ดูเหมือนเพิ่งจะผ่าน

มรสุมฉากใหญ่ไปไม่นาน 

 
สตรีนางหน่ึงกึ่งน่ังคุกเข่าอยู่บนพืน้ เงยหน้าจ้องมองบุคคลตรงหน้า 

 
สตรีนางนีเ้ป็นเพยีงหญิงวัยกลางคนแต่ใบหน้ากลับร่วงโรยเหี่ยวเฉา

ไม่ต่างจากหญิงชรา ดวงตาคู่นัน้อาบเอ่อไปด้วยนํา้ตา ร่องรอยแห่ง

ความชิงชังฝังลึกจนไม่เหน็ก้นบึง้ แฝงอยู่ทุกอณูเนือ้ของผิวหน้า 

 
“ฮองเฮา โปรดยอมแต่โดยดีเสียเถดิ” ขันทข้ีางกายยกผ้าขาวประคอง

นางให้ยนืขึน้ นํา้เสียงของเขาแฝงความเบื่อหน่าย “กระหม่อมยังต้อง

ไปถวายรายงานฝ่าบาทอีก” 

 
แววตาของเสิ่นเม่ียวหนัไปจ้องเรือนร่างขันท ีเงยีบงนัอยู่ครู่ใหญ่นางก็

เอ่ยปากออกมาช้าๆ นํา้เสียงทัง้แหบห้าวอ่อนระโหย “เส่ียวหล่ีจื่อ แต่

แรกที่ข้าเอาเจ้ามาชุบเลีย้ง เจ้ายังเป็นเพยีงสุนัขรับใช้ข้างกายเกากง

กงเท่านัน้” 

 
ขันทผู้ีนัน้เงยหน้าขึน้เล็กน้อย เปล่งสีหน้าผยองออกมาราวกับถูกตบ

หวั “ฮองเฮา วันนีไ้ม่เหมือนวันวาน” 



“วันนีไ้ม่เหมือนวันวาน....” เสิ่นเม่ียวรําพงึ พลันเงยหน้าหวัเราะล่ัน 

“วันนีไ้ม่เหมือนวันวาน ดี! ตอบได้ดี!” 

 
เพราะประโยค ‘วันนีไ้ม่เหมือนวันวาน’ เหล่าขุนนางและข้าทาสบริวาร

ทัง้หลายที่เคยก้มหวัยามนางเดนิผ่าน  

 
วันนีก้ลับไม่แยแส 

เพราะประโยค ‘วันนีไ้ม่เหมือนวันวาน’ นางต้องจบชีวิตตนเองด้วยผ้า

ขาวยาวสามฉ่ือ ที่ทรงพระราชทานให้นางผูกคอตาย 

แล้ว ‘วันวาน’ เป็นอย่างไรรึ? หากถามเช่นนีน้างควรจะเร่ิมเล่าเร่ือง

จากตรงไหนดี?  

 
เร่ิมต้นจากตอนที่เหมยฮูหยนิเข้าวัง เร่ิมจากตอนที่องค์รัชทายาทถูก

ปลด หรือว่าเร่ิมจากตอนที่องค์หญิงใหญ่ต้องสิน้ชีพเพราะเดนิทางไป

สมรสยังต่างแคว้น? หรือว่า... เร่ิมนับหลังจากที่นางกลับสู่วังหลวง 

หลังจากต้องไปเป็นเชลยที่แคว้นฉินถงึห้าปี 

 
หรืออาจไม่จาํเป็นต้องสาธยายแล้ว... ไม่ว่า ‘วันวาน’ หรือ ‘วันนี’้ 

ฮองเฮาเช่นนางกถ็ูกปลดด้วยคาํพดูของฟู่ ซวิอ๋ีเพยีงคาํเดียว! ขุนนาง

บุ๋นบู๊เกล่ือนราชสาํนักพากันย้ายฝ่าย ราชสาํนักหมงิฉีตาลปัตรเหน็ผดิ

เป็นชอบ 

 
‘วันนีไ้ม่เหมือนวันวาน’ คาํนีค้าํเดยีวกอ็ธิบายได้หมดจด 



ประตูตาํหนักบรรทมเปิดออก รองเท้าสีเขียวปักลายมังกรงดงามคู่

หน่ึงหยุดชะงกัอยู่ตรงหน้าเสิ่นเม่ียว มองสูงขึน้ไปอีกนิดจะเหน็เป็น

ชายฉลองพระองค์สีทองอร่าม 

 
“เหน็แก่ที่เจ้าตดิตามข้ามานานปี ข้าจะให้เจ้าตายครบสามสิบสอง รีบ

ขอบพระทยัแล้วรับราชโองการเสีย” โอรสสวรรค์เอ่ย 

เสิ่นเม่ียวเงยหน้ามองจ้องบุรุษที่ยืนตระหง่านอยู่เบือ้งหน้าอย่างไม่เช่ือ

สายตา เขาคือผู้ปกครองใต้หล้า เป็นโอรสสวรรค์โดยชอบธรรม เป็น

บุรุษที่นางรักใคร่เทดิทนูมานานหลายสิบปี เป็นสามีที่นาง

ประคับประคองดูแลในยามลาํบากยากเข็ญ ตอนนีเ้ขาเอ่ยกับนางว่า 

‘ข้าจะให้เจ้าตายครบสามสิบสอง รีบขอบพระทยัแล้วรับราชโองการ

เสีย’ 

 
“เพราะเหตุใด?” นางเอ่ยปากออกมาอย่างยากลาํบาก 

“เพราะเหตุใด ทาํไมต้องทรงประหารตระกูลเสิ่นทัง้ตระกูล?” 

 
ติง้อ๋องฟู่ ซวิอ๋ีเป็นโอรสองค์ที่เก้าของอดีตฮ่องเต้ แต่ไหนแต่ไรมาองค์

รัชทายาทกนั็บว่ามีความสามารถ เสียแต่สุขภาพมีปัญหา ร่างกาย

อ่อนแอ ถงึอย่างนัน้อดีตอดีตฮ่องเต้กลับไม่ยอมเปล่ียนตัวรัชทายาท 

ยือ้ไว้อยู่นาน  

 
ศึกชิงบลัลังก์ของเหล่าองค์ชายจงึเร่ิมขึน้ นางรักใคร่องค์ชายเก้าที่โดด

เด่นเป่ียมความสามารถ จงึไม่สนใจคาํห้ามปรามของคนในตระกูล ใน



ที่สุดนางกต้็องชดใช้ ที่น่าแค้นเสียยิ่งกว่ากคื็อตัวนางยังลากเอา

ตระกูลเสิ่นเข้าไปพวัพนักับติง้อ๋องอีกด้วย 

 
เพราะความรักนางจงึทุ่มเทกายใจสนับสนุนติง้อ๋อง เร่ิมจากเดก็สาวที่

ไม่ประสากระทั่งขึน้ดาํรงตาํแหน่งเป็นพระชายาอ๋องที่ต้องเก่ียวพนัมัน

ไปเสียทุกเร่ือง ต้องคอยเป็นหนังหน้าไฟ คอยออกกลอุบายช่วยเหลือ 

 
ทุกกลวิธี วันที่ฟู่ ซวิอ๋ีขึน้ครองราชย์นางเองกไ็ด้พระราชทานตาํแหน่ง

ฮองเฮา เป็นมารดาของแผ่นดนิที่แสนจะทรงอาํนาจ 

 
ใช่แล้ว... นางเคยเป็นฮองเฮาที่ทรงอาํนาจมากที่สุด ยามที่เหตุการณ์

ช่วงชงิบลัลังก์เพิ่งจะสงบ รากฐานของราชสาํนักหมงิฉียังไม่ม่ันคง 

เผ่าซยงหนูป่าเถื่อนจงึลอบเข้าโจมตี แคว้นน้อยใหญ่ตามเขตชายแดน

ต่างกจ้็องเล่นงานหมงิฉีกันตาเป็นมัน เพื่อหยบิยืมทหาร... เสิ่นเม่ีย

วยนิยอมไปเป็นตัวประกันในแคว้นฉิน ยามที่นางจากไป ฟู่ ซวิอ๋ียัง

บอกว่า ‘ข้าจะเป็นคนไปรับเจ้ากลับมาด้วยตัวเอง’ 

 
ห้าปีผ่านไป ในที่สุดนางกไ็ด้หวนคืนสู่แคว้นหมงิฉี ทว่าในวังหลวง

กลับมีเหมยฮูหยินผู้งดงามหยดย้อยมากความสามารถเพิ่มขึน้มาอีก

หน่ึง 

 
เหมยฮูหยนิเป็นบุตรสาวขุนนางที่ฟู่ ซวิอ๋ีไปพบตอนบุกแดนตะวันออก 

เขาช่ืนชอบที่นางเข้าอกเข้าใจเขาเป็นพเิศษจงึพากลับวังหลวงด้วย 



เหมยฮูหยนิให้กาํเนิดพระโอรสแก่ฟู่ ซวิอ๋ีนามว่าฟู่ เซิ่ง ฟู่ เซิ่งเป็นที่รัก

ใคร่โปรดปรานเสียยิ่งกว่าองค์รัชทายาทฟู่ หมงิ โอรสอันเกดิจากเสิ่น

เม่ียวเสียอีก 

 
ฟู่ ซวิอ๋ีเคยประกาศต่อหน้าข้าราชบริพารในท้องพระโรงว่า “บุคลิกของ

ฟู่ หมงิอ่อนแอจนเกนิไป ฟู่ เซิ่งเหมาะจะเป็นลูกข้ามากกว่า” คาํพดูนัน้

เหน็ได้ชัดว่าปรารถนาจะเปล่ียนตาํแหน่งรัชทายาท 

 
เหมยฮูหยนิทาํให้เสิ่นเม่ียวรู้สึกถงึอันตราย ในวังหลวง... เสิ่นเม่ียวกับ

เหมยฮูหยนิสู้รบปรบมือกันมานานปี ฝีไม้ลายมือของเหมยฮูหยนิ

เหนือกว่านางไปเสียทุกครัง้ ถงึขัน้ยุแยงให้ฟู่ ซวิอ๋ีส่งองค์หญิงหว่านอ๋ี

บุตรสาวแท้ๆ ไปสมรสยังแดนป่าเถื่อนซยงหนู คนของซยงหนูมีนิสัย

บ้าบิ่นชอบรบราฆ่าฟัน 

 
 องค์หญิงหว่านอ๋ีเดนิทางไปสมรสเช่ือมสัมพนัธ์ ระหว่างทางทรงป่วย

หนักกระทั่งสวรรคต พระศพถูกเผาที่น่ัน เร่ืองนีใ้ครกรู้็ว่าต้องมีบางสิ่ง

ซ่อนเร้นแอบแฝง ทว่าแม้แต่มารดาอย่างเสิ่นเม่ียวกลับไม่อาจทาํอะไร

ได้ 

 
ในที่สุดเร่ืองราวทัง้หมดกด็าํเนินมาจนถงึวันนี ้

ราชโองการม้วนเดียวของฟู่ ซวิอ๋ี มีใจความว่าตระกูลเสิ่นก่อกบฏ รัช

ทายาทถูกปลดและพระราชทานความตายให้เพื่อเป็นการลบล้าง



ความผิด ฮองเฮาอย่างนางกจ็ะต้องถูกปลดและต้องผูกคอตายด้วยผ้า

ขาวพระราชทานตามไปด้วย 

นางอยากจะถามเพยีงประโยคเดียว... เพราะอะไร? 

 
เสิ่นเม่ียวตะโกน “ฟู่ ซวิอ๋ี เจ้ายังเป็นคนอยู่หรือไม่? เจ้ากับข้าเป็นผัว

เมียกันมายี่สิบกว่าปี ข้าไม่เคยบกพร่องหรือผดิต่อเจ้า ตอนเจ้าขึน้

ครองราชย์  

 
ตระกูลเสิ่นของข้ากห็นุนหลัง เจ้าออกศึก เผ่าซยงหนูบุก ข้ากเ็ขียน

จดหมายเจรจาขอสงบศึกแทนเจ้า เจ้าคดิจะลากขุนนางใหญ่มาเป็น

พวก ข้ายอมลงไปคุกเข่าขอร้องให้พวกเขาช่วย ยามที่ข้าเป็นเชลย

ของต่างแคว้นต้องทนทุกข์แสนสาหสั เจ้าตอบแทนอะไรข้าบ้างไหม?  

 
เหมยฮูหยนิอยากให้หว่านอ๋ีสมรสเช่ือมสัมพนัธ์เจ้ากอ็อกราชโองการ

ตามใจนาง หว่านอ๋ียังไม่ทนัสิบหกดีกต้็องมาตาย เจ้ารักฟู่ เซิ่งไม่สนใจ

ฟู่ หมงิ คนในราชสาํนักต่างกรั็บรู้ ตอนนีเ้จ้าประหารคนทัง้ตระกูลข้า 

ข้าขอถามเจ้าประโยคเดียว เพราะอะไร!” 

 
“เสิ่นเม่ียว” ฟู่ ซวิอ๋ีขมวดคิว้ สีหน้าของเขาไม่มีว่ีแววว่าจะอ่อนไหวกับ

คาํบริภาษด่าทอ ดูเยือกเยน็ประดุจรูปป้ัน “เม่ือครัง้ที่อดีตฮ่องเต้ยังอยู่

กท็รงสอนวิธีรับมือตระกูลใหญ่ให้แก่ข้า ตระกูลเสิ่นมีอาํนาจมาก 

 



ไม่อาจเกบ็ไว้ได้ เป็นข้าที่โน้มน้าวพระบดิาให้รอก่อน ข้าปล่อยให้

ตระกูลเสิ่นอยู่รอดมาได้อีกยี่สิบกว่าปี ถือว่าเป็นบุญคุณต่อตระกูลเสิ่น

ของพวกเจ้ามากแล้ว!” 

 
เป็นบุญคุณต่อตระกูลเสิ่นมากแล้ว! ร่างของเสิ่นเม่ียวส่ันสะท้าน นาง

หนัไปกล่าวกับฟู่ ซวิอ๋ีทลีะคาํ “ที่ต้องให้ตระกูลเสิ่นอยู่รอด หาใช้เพราะ

เจ้าเมตตาและกไ็ม่เก่ียวกับบุญคุณอะไรทัง้นัน้  

 
เพยีงเพราะเจ้าต้องการจะยืมกาํลังทหารของตระกูลเสิ่นมาช่วงชิง

อาํนาจต่างหากเล่า เสร็จนาฆ่าโคถกึ เสร็จศึกฆ่าขุนพล ตอนนีร้าช

สาํนักม่ันคง คนอย่างเจ้าข้ามฝ่ังเรียบร้อยแล้วจงึคดิจะรือ้ทาํลาย

สะพาน... ฟู่ ซวิอ๋ี เจ้ามันโฉดช่ัว!” 

 
“เสิ่นเม่ียว!” ฟู่ ซวิอ๋ีถูกด่ากระทบความจริงเข้ากรู้็สึกเจบ็แค้น พลันส่ง

เสียงเยือกเยน็กว่าเดมิ “เจ้าจัดการตัวเองกแ็ล้วกัน” เขาสะบดักระบอก

แขนเสือ้แล้วหมุนกายจากไป 

 
เสิ่นเม่ียวนอนกองอยู่บนพืน้ กาํหมัดแน่น น่ีนะหรือบุรุษที่นางรักมา

ทัง้ชาต ิช่วงชงิเขากับหญิงอ่ืนมาแสนนาน สุดท้ายกลับพบว่าใจของ

ชายผู้นีไ้ม่เคยอยู่กับนางเลยสักขณะ! คาํพดูสมัครรักใคร่พวกนัน้ล้วน

เป็นเพยีงถ้อยคาํที่เสแสร้งจอมปลอม น่าขันนัก! 

 



ใจของนางพลันนึกถงึเหตุการณ์ที่ผ่านมาครัง้แล้วครัง้เล่าที่นางต้องทน

ทุกข์เพราะความมักมากของเขา คิดแล้วกท็นไม่ไหว กระอักโลหติ

ออกมาเตม็ปาก ช่ัวขณะนัน้ เสียงฝีเท้าหลายคู่กต็รงเข้ามาในตาํหนัก 

 
“อ้าว... พี่หญิงเป็นอะไรไปรึ ทาํไมเละเทะไปหมดอย่างนี”้ นํา้เสียง

อ่อนหวานพลันดงัขึน้ 

สตรีที่แต่งกายด้วยเสือ้คลุมตัวบางสีเหลืองอ่อน ดวงหน้ารูปดอกบวั 

เอวโค้งดั่งกิ่งหลิว ท่าทางเหมือนเทพธิดา นางค่อยขยับเท้าเดนิเข้ามา

หา 

 
นางกคื็อเหมยฮูหยนิที่สู้รบปรบมือกับเสิ่นเม่ียวมาทัง้ชีวิต! 

ด้านหลังเหมยฮูหยนิยังมีสตรีอีกสองนาง แต่งกายด้วยชุดชาววัง  

 
เสิ่นเม่ียวเหน็แล้วถงึกับตะลึง “เสิ่นชิง เสิ่นเย่!” นางทัง้สองเป็น

บุตรสาวของท่านอาสองและท่านอาสามของบ้านตระกูลเสิ่น เป็น

ญาตผู้ิพี่ที่อาศัยร่วมตระกูลกับนาง มีศักดิ์เป็นพี่สาวของนางทัง้คู่ แล้ว

ญาตเิหล่านีม้าอยู่ในวังหลวงได้อย่างไร? 

 
“ฝ่าบาทเรียกข้าสองพี่น้องเข้าวัง” เสิ่นเย่เม้มปากแล้วเอ่ย “น้องห้าไม่

ต้องตกใจไป เดมิทน้ีองห้ากช็อบเป็นแม่ส่ือแม่ชักให้พวกข้าสองคนพี่

น้องอยู่แล้วน่ี ตอนนีไ้ม่จาํเป็นแล้ว เพราะว่าฝ่าบาทดีกับพวกข้าไม่

น้อย” 

 



“เจ้า....” เสิ่นเม่ียวจติใจเคว้งคว้างดงัลอยอยู่กลางมหาสมุทร 

พริบตาเดียวนางกพ็ลันเข้าใจเร่ืองราวที่ไม่ชัดเจนหลายเร่ืองก่อนหน้า 

นํา้เสียงของนางที่เอ่ยออกไปตกใจจนส่ัน “เจ้า พวกเจ้าซุ่มบงการเร่ือง

นีม้าช้านาน” 

 
การที่ฮ่องเต้เกบ็ซ่อนนางบาํเรอหรือไข่ทิง้ไว้ตามที่ต่างๆ ใน

ประวัตศิาสตร์ก่อนหน้ากใ็ช่ว่าจะไม่มีบนัทกึ แต่ว่าหญิงพวกนัน้ล้วน

เป็นสาวชาวบ้าน ไม่ใช่บุตรสาวจากครอบครัวของขุนนาง! 

“กว่าน้องห้าจะเข้าใจได้” เสิ่นชิงเดนิขึน้หน้าก้าวหน่ึง “เดมิทฝ่ีาบาทตก

ลงกับบดิาของข้า—ท่านอาสองของเจ้า ว่าทรงต้องการให้บดิาข้าช่วย

โน้มน้าวให้เจ้าแต่งกับพระองค์ หากทาํสาํเร็จ จะต้องมีสักวันที่สองพี่

น้องอย่างพวกข้าได้มีที่พึ่งบ้าง” 

 
ตอนที่เสิ่นเม่ียวแต่งกับฟู่ ซวิอ๋ี ท่านอาสองกับท่านอาสามนับว่าลงแรง

ไปไม่น้อย ตอนนีม้าย้อนคดิกย็ิ่งชํา้ใจนัก... ต่อให้นางผูกสมัครรักใคร่

อยู่กับฟู่ ซวิอ๋ีจริง แต่บดิามารดาล้วนขัดขืน มีเพยีงญาตเิหล่านีท้ี่คอย

ชักชวนโน้มน้าวจนสาํเร็จ ที่แท้พวกมันได้ตกลงแลกเปล่ียน

ผลประโยชน์กันไว้แต่แรกแล้ว 

 
เสิ่นชิงว่าต่อ “ฝ่าบาททรงฉลาดปราดเปร่ือง พวกข้าสองพี่น้องเทดิทนู

พระองค์มานาน แต่ในตระกูลเรากลับมีเพยีงท่านลุงใหญ่ที่กุมอาํนาจ

อยู่ในมือ พวกเรากเ็ลยต้องยอมทนให้น้องห้าขึน้เป็นฮองเฮาก่อน 



น้องห้า... เจ้าเองกเ็สพสุขกับยศฐาบรรดาศักดิ์มาตัง้หลายปี ถงึเวลา

แบ่งปันความโชคดีให้พี่น้องอย่างพวกเราบ้างแล้ว” 

 
“เสิ่นชิง!” เสิ่นเม่ียวพลันขยับกายลุก นํา้เสียงแหลมสูง “ฝ่าบาทส่ัง

ประหารตระกูลเสิ่นยกตระกูล แค่เรียกพวกเจ้าทัง้สองเข้าวังมไิด้

หมายความว่าทุกอย่างจะจบ ครอบครัวของพวกเจ้าจะปลอดภยัได้

อย่างไร?” 

 
“เดมิทคีดิว่าน้องห้าอยู่ในวังหลวงเป็นฮองเฮามานานปีจะฉลาดกับเขา

บ้าง คาดไม่ถงึว่ายังโง่เขลาดักดาน” เสิ่นเย่พลันขยับปากยิม้แสยะ ส่ง

เสียงออกมาบ้าง “มีหลักฐานว่าท่านลุงใหญ่ก่อกบฏ แต่เพราะว่าบดิา

ของพวกข้านัน้เถรตรง ไม่เหน็แก่พี่แก่เชือ้ จงึหอบหลักฐานมาเปิดเผย 

น้องห้า ฝ่าบาทยังต้องพระราชทานตาํแหน่งใหญ่ให้บดิาของข้าอีก

ด้วยนะ” 

 
เสิ่นเม่ียวมองจ้องสองพี่สาวร่วมตระกูลด้วยสายตาตกตะลึง เอ่ยว่า 

“พวกเจ้าบ้าไปแล้ว เม่ือรังถูกทาํลาย คดิหรือว่าไข่นกอย่างพวกเจ้าจะ

รอดได้? ฟู่ ซวิอ๋ีคดิจะเล่นงานตระกูลเสิ่น พวกเจ้ากลับกล้าทาํลาย

ตระกูลตัวเองแล้วถือหางฝ่ายเขา....” 

 
“ตระกูลตวัเองรึ? น้องห้า พวกข้าไม่เคยยอมรับมาก่อนว่าครอบครัว

สายหลักของพวกเจ้า เป็นตระกูลของตัวเอง” เสิ่นชิงหวัเราะเยือกเยน็ 

“อีกอย่างสิ่งที่เจ้าเสพสุขมันมากมายเกนิไปแล้ว ตอนนีรั้ชทายาท



สวรรคต องค์หญิงกส็ิน้ชีพ ตระกูลเสิ่นมอดม้วย เจ้ากย็อมไปปรโลก

เสียโดยเร็วเถอะ ไปพบกับลูกหลานของเจ้าพร้อมหน้ากันในนัน้น่าจะ

ดีกว่า” 

 
เหมยฮูหยนิก้าวเท้าเดนิขึน้มาด้านหน้า อมยิม้อย่างอ่อนหวานแล้วพดู

ว่า “พี่หญิง ยามนีร้ากฐานของราชสาํนักเราม่ันคงแข็งแกร่ง ท่านกค็วร

จะถอยได้แล้ว” 

สู้รบกันมานับสิบปี เสิ่นเม่ียวกลับพ่ายแพ้ราบคาบ แพ้อย่างแสน

สาหสั แพ้จนลูกหลานต้องตายนับ 

ไม่ถ้วน แพ้จนกลายเป็นเร่ืองตลกของผู้คนในใต้หล้า! 

 
“เฉินกงกง ลงมือเถอะ” เหมยฮูหยนิหนัไปส่งสายตาทางขันทแีล้วออก

คาํส่ัง 

 
ขันทร่ีางท้วมพลันขยับเท้าขึน้หน้า มือจับลาํคอของเสิ่นเม่ียวไว้แน่น 

อีกมือหน่ึงนําผ้าขาวในถาดออกมาพนัมัดลาํคอของเสิ่นเม่ียว 

 
ผ้าขาวมัดแน่นกับผิวเนือ้ นางดิน้รนป่ายมือสะเปะสะปะ ไม่นาน... 

เสียงกระดูกถูกบดจนหกักด็งักังวานก้อง! 

 
สตรีที่ดิน้รนอยู่บนพืน้เบกิตาโพลง จติใจพลันเอ่ยคาํสาปแช่งออกมา

อย่างเคียดแค้นชิงชัง 

 



บุตรชายของนาง บุตรสาวของนาง บดิามารดา พี่น้องบ่าวรับใช้ คนใน

ตระกูลเสิ่นทัง้หมด ล้วนพนิาศย่อยยับ  

 
หนีเ้ลือดนี ้ฟู่ ซวิอ๋ี เหมยฮูหยนิ เสิ่นชิง เสิ่นเย่ คนที่เคยทาํร้ายพวกเขา

ทัง้หมด คนที่ทาํร้ายญาตขิองนางทัง้หมดจะต้องชดใช้ 

 
เกลียดจนไม่อาจอยู่ร่วมฟ้า ต่อให้ต้องลงนรกกต้็องลากพวกมันลงไป

ด้วย! 

 

❤�❤�❤� 
 
 
#นางพญาท้ารบ ตอนท1ี.2 เล่ม๑ 



 
โถงหน้าของเรือนหลังใหญ่สว่างโล่ง 

แผ่นหนิปพูืน้แต่ละแผ่นทัง้แข็งแกร่งและใหญ่มหมึา ต้นเสาสีแดง

เลือดนกเรียงรายเป็นแนวยาว มีรัว้เหล็กดัดเป็นลวดลายกอดอกไม้

เก่ียวกระหวัด ฝนเพิ่งตกหนักไปเม่ือคืน เมด็ฝนไหลพรูผ่านใบตอง

กลิง้ลงสู่แอ่งนํา้เหนือดนิโคลน 

 
กระถางธูปหอมสีทองอมม่วงบนโต๊ะมีรูปร่างคล้ายสัตว์ตวัเล็กตัวหน่ึง 

ปากของมันกาํลังพ่นควัน ‘สุ่ยมู่’ ฟุ้งขจรไปทั่ว ต้นฤดูใบไม้ร่วงเช่นนี ้

หากได้ดมกลิ่นของมันเข้าไปกจ็ะทาํให้จติใจโปร่งสบาย 

 
บนเตียงทัง้ส่ีทศิล้วนแขวนประดับไปด้วยถุงหอมห้อยระย้าสีสันสดใส 

ข้างเตียงมีสองสาวใช้กาํลังปรนนิบตัพิดัวีให้ผู้ที่นอนอยู่บนเตียงอย่าง

ระมัดระวัง 

 
“อากาศหนาวเยน็ยังซํา้ร้ายไปจมนํา้ หากว่าคราวนีไ้ข้ขึน้คงแย่แน่ 

คุณหนูนอนหลับมาหน่ึงวันกับหน่ึงคืนเตม็ ท่านหมอบอกว่าอีก

ประเดี๋ยวกค็งฟ้ืนแต่ทาํไมถงึยงัไม่ฟ้ืนอีก?” สาวใช้ชุดเขียวมีสีหน้าที่

ยากจะปกปิดความกังวล 

 
“กู่อ่ี... ผ่านไปเกือบช่ัวโมงแล้วทาํไมท่านหมอถงึยังไม่มา?” สาวใช้ชุด

ม่วงอีกนางเอ่ยถามอย่างร้อนใจ 



“ฮูหยนิรองให้คนมาดักคุมพวกเราอย่างเคร่งครัด ไม่ยอมให้คลาด

สายตา บอกว่าน่ีเป็นเร่ืองน่าอับอายของจวนต้องปกปิดให้มดิชิด”  

 
กู่อ่ีมองไปยังร่างของสาวน้อยบนเตียงแวบหน่ึง “ฮูหยนิใหญ่กับนาย

ท่านล้วนไม่อยู่ในเมืองหลวง คุณชายใหญ่กไ็ม่อยู่ ฮูหยนิชราเองแต่

เดมิกมี็ใจเอนเอียงไปทางเรือนตะวันออกอยู่แล้ว ไป๋ลู่กับซวงเจีย้งไป

เชิญหมอตอนนีย้ังไม่กลับ หรือว่าจะถูกคนขวางทางไว้กันแน่ พวกเขา

ต้องการบบีให้คุณหนู 

อับจนหนทางชัดๆ ! ไม่ได้ ข้าต้องออกไปดูเสียหน่อย” 

เพิ่งจะเอ่ยจบ พลันได้ยนินํา้เสียงอ่อนเบาของคนที่นอนอยู่บนเตียง 

 
“คุณหนูฟ้ืนแล้ว!” สาวใช้ชุดม่วงพลันตะโกนอย่างยนิดี รีบร้อนวิ่งไป

ข้างเตียง เหน็เดก็สาวบนเตียงกาํลังนวดเฟ้นหน้าผาก ค่อยขยับกาย

ลุกน่ัง 

 
“จงิเจ๋อ...” เสิ่นเม่ียวส่งเสียงพมึพาํ... น่ีมันเสียงของจงิเจ๋อน่ี 

“บ่าวเองเจ้าค่ะ” สาวใช้ชุดม่วงยิม้แล้วจับมือเสิ่นเม่ียวไว้แน่น “คุณหนู

รู้สึกดีขึน้บ้างหรือไม่? นอนไปหน่ึงวันกับหน่ึงคืนเตม็ เหน็ว่าไข้ลดลง

แล้วแต่คุณหนูกลับไม่ยอมฟ้ืน บ่าวกาํลังจะไปตามหมอกลับมาตรวจ

อาการอีกรอบ” 

 
“คุณหนู ดื่มนํา้ชาสักหน่อยไหมเจ้าคะ?” กู่อ่ีส่งชาให้จอกหน่ึง 

เสิ่นเม่ียวรู้สึกแปลกใจ นางเบกิตากว้างมองจ้องคนสองคนเบือ้งหน้า 



 
นางมีสาวใช้อันดบัหน่ึงตดิตามทัง้หมดส่ีคน จงิเจ๋อ กู่อ่ี ไป๋ลู่ และซวง

เจีย้ง ทุกคนล้วนเป็นสาวใช้ที่ฉลาดเฉลียว อ่อนโยนและเอาใจใส่นาง

เป็นอย่างดี น่าเสียดายที่สุดท้ายนางกลับไม่สามารถรักษาชีวิตพวก

เขาเอาไว้ได้ 

 
สาํหรับกู่อ่ี ตอนที่นางเป็นตัวประกันอยู่ที่แคว้นฉิน เพื่อปกป้องนาง

ไม่ให้รัชทายาทแคว้นฉินล่วงเกนิ  

กู่อ่ีจงึยอมเข้าขวางจนต้องตายในเงือ้มมือของรัชทายาท ไป๋ลู่กับซวง

เจีย้ง...  

 
คนหน่ึงตายตอนร่วมขบวนส่ง 

องค์หญิงหว่านอ๋ีไปสมรสยังต่างแคว้น ส่วนอีกคนตายในวังหลัง

ระหว่างศึกชิงความโปรดปรานของนางกับเหมยฮูหยนิ 

 
ส่วนจงิเจ๋อ... จงิเจ๋อเป็นสาวใช้ที่มีใบหน้างดงามที่สุด เดมิทเีพื่อ

ช่วยเหลือให้ฟู่ ซวิอ๋ีครองราชย์ นางจาํต้องดงึขุนนางใหญ่ให้เข้าร่วม

สวามภิกัดิ์ จงิเจ๋อยอมอุทศิตนเป็นหมากในกระดาน อาสาไปเป็น

อนุภรรยาของขุนนางบ้านหน่ึง ในที่สุดกถ็ูกภรรยาหลวงของขุนนางผู้

นัน้ตีจนตาย 

 



ยามนี ้จงิเจ๋อยืนอยู่ต่อหน้านางอย่างมีความสุข กู่อ่ีส่งรอยยิม้อร่าม

มองจ้องนาง สองสาวใช้มีใบหน้าอ่อนเยาว์ อยู่ในวัยสาวสะพร่ังอายุ

ราวสิบส่ีสิบห้า สิ่งที่เหน็ทาํให้เสิ่นเม่ียวรู้สึกตกตะลึง 

นานครู่ใหญ่ นางกย็ิม้อย่างขมข่ืน ปิดเปลือกตาลง “พอคนเราใกล้ตาย 

ภาพเหตุการณ์ในอดีตจะดูเหมือนจริงอย่างนีเ้ลยรึ” 

“คุณหนูพดูอะไรเจ้าคะ?”  

 
กู่อ่ีวางจอกนํา้ชาไว้ด้านข้าง ย่ืนมือไปแตะหน้าผากของเสิ่นเม่ียว “หรือ

ว่าอาการยังไม่ดีขึน้?” 

 
มือที่ลูบหน้าผากนางนัน้เยน็ดุจนํา้แข็ง น่ีเป็นความจริงไม่ใช่ฝัน เสิ่น

เม่ียวเบกิตาโพลง ก้มหน้าลงช้าๆ มองมือของตนบ้าง 

มือของนางกเ็ช่นกัน... เป็นมือที่ขาวเนียนละเอียดคู่หน่ึง มีเล็บถูกตัด

แต่งอย่างงดงามเป็นระเบยีบ ปลายเล็บโค้งมนอวบอิ่มดูน่ารัก มองกรู้็

ว่าเป็นมือของสตรีที่ได้รับการทะนุถนอมเลีย้งดูมาเป็นอย่างด ี

 
น่ีไม่ใช่มือของนาง 

 
มือของนางไม่ควรงดงามเช่นนี ้ขณะที่ช่วยเหลือฟู่ ซวิอ๋ีจัดการเร่ืองราว

ต่างๆ ภายในราชสาํนัก ยามที่ต้องขบคดิปัญหา ฝ่ามือทัง้สองมักจะถู

กันไปมาจนหยาบกระด้าง ยามที่นางกลายเป็นทาสรับใช้ในแคว้นฉิน

ต้องถูกเรียกตัวไปโน่นไปน่ี ยามอยู่ตาํหนักในต้องคอยต่อสู้เพื่อฟู่ หมงิ

กับหว่านอ๋ี อยู่ในตาํหนักเยน็ต้องซักผ้า มือของนางเตม็ไปด้วยรอย



แผลพุพอง ข้อมือบวมใหญ่หยาบกระด้าง จะมีความอวบอิ่มขาว

สะอาดเหมือนยามนีเ้สียที่ไหน? 

 
“ไปหยบิกระจกมาให้ข้า” เสิ่นเม่ียวเอ่ย นํา้เสียงของนางยังคงอ่อนเบา 

ทว่าหนักแน่น 

 
กู่อ่ีกับจงิเจ๋อมองจ้องหน้ากันไปมา สุดท้ายกเ็ป็นจงิเจ๋อที่ไปหยบิ

กระจกมาส่งให้เสิ่นเม่ียว 

 
กระจกส่องสะท้อนภาพใบหน้ากลมเกลีย้งของเดก็สาวคนหน่ึง เผยให้

เหน็หน้าผากที่ยังอิ่มสมบรูณ์ ดวงตากลมโตแก้มทัง้สองข้างออกแดง

เล็กน้อย ปลายจมูกกลมชุ่มชืน้ ริมฝีปากเล็กบาง 

กระจกในมือของเสิ่นเม่ียวพลันร่วงลงพืน้ แตกกระจายส่งเสียงดงั

กังวาน เสียงนัน้กระแทกเข้าไปในใจของนาง สร้างริว้คล่ืนแห่งความ

ไม่แน่ใจกระจายตัวเป็นวงกว้าง 

 
นางออกแรงหยกิตัวเองเตม็แรง นํา้ตาร้อนผ่าวไหลออกมาจากดวงตา

ทัง้สองข้าง 

 
สวรรค์ยงัเมตตา สวรรค์ยงัเมตตา 

 
ข้ากลับมาแล้ว! 

 



---------------- 
เครดติภาพสวยเพื่อการศึกษา on picture 
❤�❤�❤� 

 
 
 
 
 
ตอนที่ 1.3 
กู่อ่ีกับจงิเจ๋อตกตะลึงไปหมด กู่อ่ีรีบร้อนเกบ็เศษกระจกตกแตกบนพืน้ 

“คุณหนูระมัดระวังนะเจ้าคะ อย่าให้เศษแก้วตาํเท้าได้” 
    “คุณหนูร้องไห้ทาํไม?” เจงิเจ๋อหยบิผ้าเช็ดหน้าให้เสิ่นเหม่ียว 

อารมณ์ที่สะท้อนอยู่บนใบหน้าของเสิ่นเหม่ียวประหลาดนัก เหมือน

ร้องไห้กม็ใิช่ เหม่ือนยิม้แย้มกไ็ม่เชิง ปากเอาแต่พมึพาํว่า “ข้ากลับทา

แล้ว” 



             เสิ่นเหม่ียวจับข้อมือเจงิเจ๋อเอาไว้แน่น “ปีนีเ้ป็นปีที่

เท่าไหร่?” 
             เจิ่นเจ๋อตอบอย่างตรงไปตรงมา “ศักราชหมงิฉีปีที่หกสิบ

แปดเจ้าคะ  คุณหนูรู้สึกว่ายังไม่สบายอยู่บ้างหรือไม่?” 
             “หมงิฉีปีที่หกสิบแปด หมงิฉีปีที่หกสิบแปด….” เสิ่นเหม่ียว

เบกิตาโพลง หมงิฉีปีที่หกสิบแปด นางอายุครบสิบส่ีปีพอดีสินะ 

นับเป็นปีที่นางได้พบกับฟู่ ชิ่วอ๋ี แอบรักและหลงไหลในตวัเขา ถงึขัน้

บบีคัน้ให้บดิาของตนเอง ยอมอนุญาตให้นางแต่งงานกับเขา 
               อ้อ เป็นปีนีเ้องรึ! 
               ในหนูางได้ยนิเสียงกู่อ๋ี ดังขึน้ “คุณหนอย่าทาํให้บ่าวตกใจ

สิเจ้าคะ อาการไข้พึ่งจะลดลง คงยังไม่ได้สตกิลับคืนมา… เฮ้อ คุณหนู

ใหญ่ กช่็างกล่ันแกล้งเราได้รุนแรงเหลือเกนิ….” 
                ชาตก่ิอน  เวลาส่วนใหญ่ของเสิ่นเหม่ียวกมั็กจะหมดไป

กับฟู่ ซวิอ๋ี คอยทาํงานให้เขา สิ่งที่เก่ียวข้องกับ ฟู่ ซวิอ๋ีทุกเร่ือง นางล้วน

จดจาํชัดเจน และเร่ืองนีก้เ็ช่นกัน 
                พี่หญิงใหญ่เสิ่งชิง บอกกับนางว่าฟู่ ซวิอ๋ีจะมาเย่ียมเยียน

คาราวะ ณ จวนตระกูลเสิ่น นางแอบลากเสิ่นเหม่ียวไปแอบดู พอ

มาถงึสวนดอกไม้ เสิ่งชิงกลับผลักนาง ลงมาจากภเูขาจาํลอง 
                 นางเปียวโชกไปทัง้ตวัก่อนที่จะถูกงมขึน้มาจากสระ คนที่

อยู่ในเหตุการณ์ รวมถงึขุนนางคนอ่ืน 
ต่างเหน็ว่าเหตุการณ์นีเ้ป็นเร่ืองน่าขันของจวนตระกูลเสิ่น เร่ืองที่นาง

หลงไหลในตัว ติง้อ๋องแพร่สะพดัไปทัว้เมืองหลวงตัง้แต่คร่ึงปีก่อนหน้า 



การตกนํา้ของนางในครัง้นีถ้ือเป็นเร่ืองตลก เสริมความไร้ยางอายของ

นางอีกเร่ืองเท่านัน้ 
                    ชาตก่ิอน หลังจากนางฟ้ืนขึน้มาก ็เอะอะโวยวาย ชี ้

ความผิดว่าเสิ่นชิง ผลักนางลงไปในสระ ทว่ากลับไม่มีใครเช่ือนางสัก

คน ทัง้ยงัถูก ฮูหยนิชรา ลงโทษให้คุกเข่าอยู่แต่ในห้องพระ ทาํให้หลัว

จากช่วงกลางฤดใูบไม้ร่วง นางไม่ได้ออกจากตระกูลเลยสักก้าว เสิ่นเย่

แอบปล่อยนางออกมาลับๆ นํานางร่วมเดนิทางไปเที่ยวเทศกาลจงชวิ 

ในวังหลวง เพื่อไปสร้าง ‘เร่ืองฉาวโฉ่น่าขัน’ เพิ่มขึน้อีกหน่ึงเร่ือง  
 

 

❤�❤�❤� 
ตอนที่1.4. นางพญาท้ารบ 

 
เสิ่นเม่ียวปิดเปลือกตาแน่น 

 
ตระกูลเสิ่นนับเป็นตระกูลใหญ่ ภายในแบ่งเป็นสามครอบครัวย่อย 

ครอบครัวสายหลักที่เป็นรากฐานให้แก่วงศ์ตระกูล ทัง้ยังสร้างช่ือเสียง

และหาเงนิหาทองเข้าบ้าน กคื็อครอบครัวของนาง 

 
‘เสิ่นซิ่น’ บดิาของเสิ่นเม่ียวเป็นบุตรชายของอดีตแม่ทพักับฮูหยนิใหญ่

ผู้น่าเกรงขาม ฮูหยนิใหญ่ป่วยตายตัง้แต่อายุไม่มากนัก  

 



อดีตแม่ทพัจงึแต่งงานรอบสอง อนุภรรยาผู้มาใหม่ให้กาํเนิดบุตรชาย

คนที่สองคือเสิ่นกุ้ยและบุตรชายคนที่สามคือเสิ่นว่าน หลังจากอดีต

แม่ทพัสิน้ใจ อนุภรรยาจงึกลายมาเป็นฮูหยนิชราคนปัจจุบนั  

 
ตระกูลเสิ่นเป็นครอบครัวกงสี ไม่ได้แยกครอบครัวกันหาเลีย้งปาก

ท้อง พี่น้องทัง้สามคนต่อให้ต่างมารดากต้็องช่วยเหลือเกือ้กูลกัน ผู้คน

ภายนอกกล่าวขานกันว่าสามพี่น้องนีรั้กใคร่กลมเกลียว กลายเป็นคาํ

ช่ืนชมของคนไปทั่วหล้า 

 
ตระกูลเสิ่นรับราชการทหารกันมาทุกรุ่นจนมาถงึรุ่นของเสิ่นซิ่น บดิา

ของเสิ่นเม่ียวเป็นแม่ทพัผู้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้บรรพบุรุษ ผิดกับครอบครัว

ของท่านอารองและครอบครัวของท่านอาสามที่เลือกเดนิเส้นทางขุน

นางฝ่ายบุ๋น  

 
เสิ่นซิ่นกรําศึกอยู่นอกด่านมานานปี ฮูหยนิใหญ่ของตระกูลเสิ่นคน

ปัจจุบนั—หลัวเสว่ียเยี่ยน มารดาของเสิ่นเม่ียวกเ็ป็นบุตรสาวของ

ตระกูลแม่ทพัเช่นกัน  

 
สองสามีภรรยาจบัมือกันออกไปรบทพัจับศึกเพื่อปกป้องแว่นแคว้น 

เสิ่นเม่ียวจงึถูกทอดทิง้ให้อยู่ในจวนตระกูลเสิ่นเพยีงลาํพงัเร่ือยมา มี

เพยีงฮูหยนิชรากับอาสะใภ้ทัง้สองคอยอบรมส่ังสอนนาง ส่ังสอนไปส่ัง

สอนมา ในที่สุดนางกก็ลายเป็นคนที่ไม่ประสบความสาํเร็จอะไรเลย 

ไม่มีความรู้ ไร้การศึกษา ไร้ความสามารถ  



 
พอเหน็บุรุษกก็ลายเป็นตัวตลกไร้ยางอายที่มักวิ่งเข้าไปเสนอหน้าอยู่

บ่อยๆ 

 
ชาตก่ิอน นางรู้สกึว่าอาสะใภ้ทัง้สองดีต่อนางเหลือเกนิ ญาตผู้ิพี่... 

เสิ่นเย่กับเสิ่นชิงจาํต้องเรียนรู้กฎระเบยีบ ท่องจารีต นางกลับไม่ต้อง

เรียน  

 
ตอนนีน้างรู้ซึง้แล้ว ที่แท้กเ็ป็นเพยีงกลอุบายเพาะเลีย้ง ‘นังโง่’ อย่างจง

ใจกเ็ท่านัน้  

 
ทุกคนในเรือนอาศัยจังหวะตอนที่บดิามารดาและพี่ชายของนางไม่อยู่

ข้างกาย ต่อหน้าทาํอย่าง ลับหลังทาํอีกอย่าง ทาํให้ทุกครัง้ที่เสิ่นซิ่น

กับเสิ่นฮูหยนิกลับมาเยี่ยมบ้านจะต้องรู้สึกว่าบุตรสาวอย่างนางยํ่าแย่

ใช้ไม่ได้อยู่ ร่ําไป 

 
ชาตนีิ ้นางจะลองดูสักตัง้ อยากเหน็ว่าคนพวกนีจ้ะหน้าด้านหน้าทน

ทาํเร่ืองราวซํา้เดมิเล่นงานนางอยู่อีกหรือไม่! 

 
เครดติภาพสวยเพื่อการศึกษา:on picture &chahua.com 
♥�♥�♥� 
 



 
#นางพญาท้ารบ 

 
ตอนท1ี.5  

ขอบคุณ #hongsamut.com 
 
มาต่อค่ะ 

 
กาํลังคดิอยู่ ขณะนัน้พลันได้ยนิเสียงสาวใช้ที่กวาดพืน้ด้านนอกวิ่งเข้า

มา “คุณหนู คุณหนูรองมาหเจ้าค่ะ” 

 
ได้ยนิดงันัน้ จงิเจ๋อสีหน้าพลันกังวล “ทาํไมต้องมาตอนนีน้ะ คุณหนูห้า

ยังไม่หายดี ไม่กลัวว่าจะตดิหวัดเอาบ้างหรือไร” 

กู่อ่ีสะกดิมือของจงิเจ๋อ สีหน้าของนางดูกังวลมากดุจเดียวกัน 

เสิ่นเม่ียวเหน็อยู่ตาํตา ในใจค่อยผ่อนคลายลง 



 
สาวใช้ข้างกายนางทัง้ส่ีล้วนเป็นคนที่ได้รับการคัดเลือกอย่างดีจากเสิ่น

ซิ่นและเสิ่นฮูหยนิ พวกนางล้วนปราดเปร่ืองและภกัดี สถานการณ์

ภายในของตระกูลเสิ่นเป็นอย่างไร ครอบครัวที่สองกับครอบครัวที่

สามแอบมีใจคดิอะไร เสิ่นเม่ียวที่แต่เดมิอายุยังน้อยมองไม่ค่อยออก 

ทว่าเหล่าสาวใช้ที่ร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันมานานกลับมองเหน็ข้อ

พรุิธ 

 
ยังไม่ทนัจะพดูจา พลันเหน็สาวน้อยนางหน่ึงเดนิเข้ามาจากด้านนอก 

หญิงสาวนางนีอ้ายุเพยีงสิบห้าย่างสิบหก สวมกระโปรงลายดอก

เก๊กฮวยสีชมพเูรียบๆ ดูเข้ากับสีผิวขาวนวล เส้นผมม้วนเป็นกระบงั

ยกสูง คิว้ตาคมชัดงดงาม เรือนกายเตม็ไปด้วยกลิ่นอายของบณัฑติ 

 
 พอเหน็ว่าเสิ่นเม่ียวฟ้ืนแล้วกรี็บสาวเท้าเดนิเข้ามาตรงหน้าเตียง ส่ง

เสียงเอ่ยถามอย่างเป็นกังวล “น้องห้า รู้สึกดีขึน้บ้างหรือยัง? หลังรู้ว่า

เจ้าตกนํา้ ข้ากกั็งวลอยู่นานทเีดียว คนในเรือนอีเ้จียวบอกว่าเจ้าต้อง

พกัผ่อน ข้าไม่กล้ามารวบกวน พอได้ยนิว่าเจ้าฟ้ืนแล้วจงึกล้ามาเย่ียม

บ้าง” 

 
เสิ่นเม่ียวมองจ้องสตรีตรงหน้า นางคือเสิ่นเย่... ญาตผู้ิพี่จาก

ครอบครัวที่สาม 

 



ตระกูลเสิ่นมีหลานสาวคนสาํคัญทัง้หมดสามคน เสิ่นชิงนัน้ร่าเริง

สดใส เสิ่นเย่มากความสามารถ  

 
มีเพยีงเสิ่นเม่ียวที่ ร่ําลือกันว่าเป็นเดก็เกบ็กด ไร้ความสามารถซํา้ยังหวั

ทบึ คนนอกบางคนยกยอนางว่า ‘เงยีบสงบเรียบร้อย’ อันที่จริงกเ็ป็น

เพยีงคาํสอพลอที่พดูออกไป ทุกคนรู้กันดีอยู่ ว่านางไร้ความสามารถ 

เป็นบุตรสาวที่แย่ที่สุดของตระกูลเสิ่น ไม่อาจนํามาเชดิหน้าชูตาได้ 

 
ชาตทิี่ผ่านมา ก่อนเสิ่นเม่ียวจะออกเรือนนางสนิทสมกับเสิ่นเย่ เสิ่นเย่

มีนิสัยอ่อนโยนเข้าอกเข้าใจ หลายครัง้มักช่วยเสิ่นเม่ียวออกความเหน็ 

 
คราวนีเ้สิ่นเย่ทาํทเีข้ามาเยี่ยมนาง คงจะมาแสร้งทาํเป็นแก้ต่างแทน

เสิ่นชิง 

 
เป็นเช่นนัน้จริง เสิ่นย่ขยับปากได้กเ็อ่ยว่า “น้องห้า วันนัน้พี่หญิงใหญ่

คงพลัง้มือทาํพลาด เร่ืองราวมาถงึขัน้นีแ้ล้ว หวังว่าน้องห้าจะยอม

อภยัให้นางสักรอบ ได้ยนิว่าน้องห้าเป็นไข้ พี่หญิงใหญ่กโ็ทษตวัเองไม่

หยุด นางคงไม่ได้ตัง้ใจจะให้น้องห้าต้องขายหน้าต่อหน้าติง้อ๋องหรอก

นะ” 

 
คาํพดูนีไ้ม่พดูจะดีกว่า แต่เสิ่นเย่กลับเอือ้นเอ่ยคาํว่า ‘ติง้อ๋อง’ สองคาํ

นีอ้อกมาต่อหน้าเสิ่นเม่ียว ใครกรู้็ดีว่าติง้อ๋องเป็นยอดดวงใจของเสิ่น

เม่ียว หากไม่พดูถงึติง้อ๋อง ไม่แน่ว่าเสิ่นเม่ียวอาจจะปล่อยเร่ืองที่นาง



ถูกผลักตกนํา้ให้เลยตามเลยไม่เอาความ การจงใจพดูถงึเขาเช่นนี ้

หากไม่ใช่จะให้นางวิวาทกับเสิ่นชงิแล้วจะหมายถงึอะไร? 

 
ชาตก่ิอนกเ็ป็นเช่นนี ้หลังจากนางฟ้ืนขึน้มาได้ไม่นาน เสิ่นเย่กรี็บร้อน

เข้ามาขอร้องนางแทนเสิ่นชงิ คาํพดู ‘ขอร้อง’ อย่างเฉลียวฉลาดนีท้าํ

ให้เสิ่นเม่ียวโกรธจัดดังไฟเผา คนที่ยามปกตนิิสัยไม่ได้เร่ือง แต่เพื่อ

คนที่นางรักกลับกล้าพดูออกมาต่อหน้าฮูหยนิชราว่า ‘เสิ่นชิงผลักนาง

ตกนํา้’ 

 
เสิ่นชิงไม่ยอมรับท่าเดียว ผู้คนที่อยู่ตรงนัน้ต่างกร่็วมเป็นพยาน บอก

ว่าไม่เหน็ว่าเสิ่นชงิผลักเสิ่นเม่ียว ฮูหยนิชราเดมิทกีโ็น้มเอียงไปทาง

ครอบครัวสองกับสามที่เป็นสายเลือดของตนอยู่แล้ว แน่นอนว่าต้อง

จัดการ 

 
ส่ังสอนเสิ่นเม่ียวยกใหญ่ “อายุน้อยไม่รู้จักรักดี ยังจะโยนความผิดให้พี่

หญิงใหญ่” แล้วกล็งโทษกักบริเวณนาง 

ต่อมาเร่ืองนีแ้พร่ไปยังสาํนักก่วงเหวินถงัที่นางเรียนหนังสืออยู่ เสิ่น

เม่ียวกลายเป็นตัวตลกของเพื่อนร่วมชัน้ นางทัง้โกรธทัง้อายจนไม่

ยอมไปเรียนที่ก่วงเหวินถงัอีก จากนัน้...ในบรรดาแวดวงบุตรสาวคน

สาํคัญของขุนนางสูงศักดิ์ นางกค่็อยดงึตัวเองออกอย่างเงยีบๆ 

 



ตอนนีย้้อนคดิดู สายตาของนางล้วนแล้วแต่ถูกจาํกัด นางมองเหน็ 

รับรู้เพยีงความหลอกลวงปลิน้ปล้อนที่คนในจวนแม่ทพัเสกสรรค์ป้ัน

แต่ง  

 
นางคดิว่าตวัเองเรียบร้อยสงบเสงี่ยม แต่หารู้ไม่ว่าคนนอกเหน็นาง

เป็นคนอ่อนแอไร้ความสามารถ นางคดิว่าความรักที่นางมีต่อติง้อ๋อง

เป็นความกล้าหาญเดด็เดี่ยว แต่ไม่รู้เลยว่า คนนอกคดิว่าตนเป็นนัง

แพศยาไร้ยางอาย 

 
ผลลัพธ์ของการส่ังสอนอบรมนางอย่างหวังดปีระสงค์ร้าย ทาํให้

นางมีช่ือเสียงหม่นหมองป่นป้ี แม้ว่าต่อมานางจะได้แต่งกับฟู่ ซวิ

อี๋ ทว่ากย็งัคงถกูมองว่าเป็นสตรีที่ไม่อาจออกหน้าออกตาได้ ถงึ

ขัน้คนในใต้หล้านํานางกับเหมยฮูหยนิมาเปรียบเทยีบกัน แล้ว

บอกว่านางเป็นหญิงโง่ที่ไม่อาจเผยอหน้ามาเทยีบชัน้ 

 
อดตีช่างขมขื่นนัก! 

 
เสิ่นเย่แตะบ่าของเสิ่นเม่ียวอย่างลังเล มุมปากขยบัเผยรอยยิม้

ออกมาเลก็น้อย 

 
นางรู้ดว่ีาด้วยนิสัยของเสิ่นเม่ียว เพยีงพดูถงึฟู่ ซวิอี๋กจ็ะต้องโกรธ

เกรีย้วจนไม่อาจระงบั ทว่ารออยู่นานครู่ใหญ่กลับไม่มีปฏกิริิยา



ตอบโต้ เสิ่นเย่มองเสิ่นเม่ียวอกีรอบอย่างสงสัย เหน็เพยีงอกีฝ่าย

น่ังอมยิม้แล้วมองตอบกลับมา 

 
แววตาของเสิ่นเม่ียวช่างน่ามอง เป็นดวงตากลมโตไร้เดยีงสา 

สะอาดใสเหมือนแววตาลูกสุนัขแรกคลอด น่าเสียดายที่นางเป็น

คนโง่ทื่อ ความงดงามนีจ้งึถกูบั่นทอนลงจนดไูร้ค่า 

ตอนนีด้วงตาคู่นัน้ยงัคงกลมโตดงัเดมิ ทว่าแววตากลับเผยให้

เหน็ความเยอืกเยน็บางอย่าง 

 
เสิ่นเย่เป็นคนอ่อนไหวง่าย ไม่รู้เพราะเหตุใดใจนางถงึหนาว

สะท้าน 

 
ทาํไมถงึรู้สกึเช่นนี?้ 

 
นางย่อมไม่อาจทราบได้ว่าเสิ่นเม่ียวที่อยู่ตรงหน้ายามนีไ้ม่ใช่เสิ่น

เม่ียวคนเก่าอีกแล้ว เสิ่นเม่ียวที่อยู่ตรงหน้าเป็นเสิ่นเม่ียวที่ผ่าน

เหตุการณ์ช่วงชงิอาํนาจ ผ่านศกึสงครามอันวุ่นวาย ผ่านการแย่ง

ชงิความรัก  

 
เสียลูก เสียญาต ิสิน้ชาตสิิน้ตระกูลมาแล้ว 



นางเคยดาํรงตาํแหน่งฮองเฮาแคว้นหมงิฉี มีอาํนาจควบคุมวัง

หลัง บารมีแผ่ไพศาลเหนือหกตาํหนักใน อย่างสูงส่งที่สุด 

 
เสิ่นเย่ตะลงึอยู่นานครู่หน่ึง ไม่นานสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้าพลัน

ยกมือขึน้นวดหน้าผาก ส่งเสียงแผ่วเบาออกมาว่า “พี่หญิงรองคดิ

มากเกนิไปแล้ว เร่ืองนีไ้ม่เกี่ยวข้องอะไรกับพี่หญิงใหญ่เลย เป็น

ข้าที่ตกลงไปในนํา้เอง” 

 
“น้องห้า....” เสิ่นเย่คาดไม่ถงึว่าเสิ่นเม่ียวจะพดูเช่นนี ้นางน่ิงค้าง

อยู่ครู่หน่ึงแล้วกส่็ายหน้าเอ่ยว่า “น้องห้าอย่าได้อมความทุกข์ไว้

ในอกคนเดยีวส”ิ 

 
“ข้าอมทุกข์เสียที่ไหน” เสิ่นเม่ียวยิม้ละไมตดับทพดูของอีกฝ่าย 

“ทัง้หมดเป็นเร่ืองเลก็น้อยเท่านัน้ ข้ายงัมนึศีรษะ อยากจะ

พกัผ่อนอกีสักหน่อย หากว่ามีเร่ืองอะไร วนัพรุ่งนีค่้อยคุยต่อ

หน้าท่านย่ากแ็ล้วกัน” 

 
ตดับทเช่นนี ้เสิ่นเย่จงึไม่รู้จะพดูอะไรต่อ นางกล่าวอีกสองสาม

ประโยคแล้วกเ็อ่ยลา 

 
เครดติภาพสวยเพื่huaban . Com 



♥�♥�♥� 
 
 

 
#นางพญาท้ารบ #ตอนที่1.6 

 
Thnaks #hongsamut.com 
 
************************* 
รอกระทั่งเสิ่นเย่กลับไปแล้ว กู่อี่กก็ล่าวว่า “เชอะ... คุณหนูห้า

ของพวกเราถกูผลักตกนํา้ เกือบเอาชีวติไปทิง้ กลับมาทาํเป็น

ขอร้องแทนคุณหนูใหญ่ ขอร้องกข็อร้องเถอะ แต่ฟังเหมือนจะ

ไม่ใช่แบบนัน้สักนิด” 

 



“เม่ือนกนํา้และหอยกาบ คอยแต่จะระแวงกันและกัน... 

ประโยชน์กจ็ะตกแก่ชาวประมง นางคงอยากจะเป็นอย่าง

ชาวประมงกระมัง” เสิ่นเม่ียวเอ่ย 

 
กู่อี่ไม่ค่อยเข้าใจ มองหน้าคุณหนูของพวกนาง แต่กพ็บเพยีงดวง

หน้างดงามที่เยอืกเยน็ดุจนํา้แขง็ เสิ่นเม่ียวมองปลายเลบ็ของ

ตนเอง เพราะเหตุใดเสิ่นชงิถงึผลักนางตกนํา้น่ะรึ?  

 
เพราะว่าตอนนัน้นางพดูออกไปประโยคหน่ึงว่า “ปลายปีรอให้

ท่านพ่อได้ชัยชนะกลับมา ข้าจะให้ท่านพ่อออกหน้า ให้ท่านช่วย

ข้าให้ได้แต่งเข้าจวนติง้อ๋อง” 

 
เพราะอะไรเสิ่นเย่จงึต้องยุแยงนางให้ผดิใจกับเสิ่นชงิ? 

กต้็องเป็นเพราะว่า เสิ่นเย่เองกช่ื็นชอบติง้อ๋องน่ะส ิ

 
ชาตก่ิอน... ก่อนที่นางจะตาย เสิ่นเย่กับเสิ่นชงิเพิ่งจะสารภาพกบั

นางว่าทัง้สองแอบหลงใหลในตวัฟู่ ซวิอี๋มานาน  

 
ที่แท้มารยาร้อยเล่มเกวียนกถ็กูงดัมาใช้ตัง้แต่แรกเร่ิม เพยีงแต่

คนโง่อย่างเสิ่นเม่ียวไม่เคยรู้น่ันเอง เอาเถอะ ในเม่ือพวกนาง



ล้วนมีใจให้กบัฟู่ ซวิอี๋ เสิ่นเม่ียวกจ็ะช่วยให้ญาตทิี่รักสมปรารถนา

ไปพร้อมกันเลย! 

 
*************************************
************** 
 
ต้นฤดใูบไม้ร่วง  

 
ห่านป่าจากแดนเหนือโบยบนิเรียงแถวบนฟากฟ้า ผ่านดนิแดน

กว้างใหญ่ไพศาลไปยงัแดนใต้อนัอบอุ่น กิ่งไม้ใบหญ้าที่เคยดก

หนาเร่ิมร่วงโรย ปลาทองในสระนํา้ดเูซื่องซมึเช่ืองช้ากว่าวันก่อน

มาก 

 
เดก็สาวม้วนผมยาวดาํขลับเกล้าขึน้เป็นมวย ปักป่ินโมรา

ลวดลายประณีต อาภรณ์สีรุ้งลายเมฆพลิว้ไสวยิ่งทาํให้เรือนร่าง

ของนางดแูบบบางอรชร 

 
ซวงเจีย้งอมยิม้ถามเสิ่นเม่ียว “คุณหนูกาํลังมองอะไรเจ้าคะ?” 

หลังจากกนิมือ้เช้า เสิ่นเม่ียวกย็นือยู่ในเรือนมองท้องฟ้าด้วยสี

หน้าเหม่อลอย 

 



“ข้ากาํลังคดิ ห่านป่าพวกนีบ้นิจากแดนเหนือไปแดนใต้ พวกมัน

จะบนิผ่านทะเลทรายแถบตะวนัตกเฉียงเหนือหรือไม่นะ” เสิ่น

เม่ียวส่งเสียงตอบเบาๆ 

 
ทะเลทรายแถบตะวันตกเฉียงเหนือเป็นอาณาเขตที่เสิ่นซิ่นตัง้

ทพั เสิ่นฮูหยนิกบัคุณชายใหญ่ล้วนอยู่ที่น่ัน  

 
เดอืนก่อนเนือ้ความในจดหมายที่ส่งมาเขยีนว่า ‘เมืองหลวงเพิ่ง

จะย่างเข้าสู่ฤดเูหมันต์ ทว่าแถบตะวันตกเฉียงเหนือนัน้ผดิกัน 

ต้นไม้ใบหญ้าเหี่ยวเฉาแห้งตาย หมิะเร่ิมโปรยปรายลงมาบ้าง

แล้ว’ 

 
“คุณหนูกาํลังคดิถงึนายท่านกบัฮูหยนิใหญ่หรือเจ้าคะ” ซวงเจีย้

งถาม “พอปลายปีนายท่านกลับมา ได้เหน็ว่าคุณหนูโตขึน้มาก 

ไม่รู้ว่าจะยนิดสัีกแค่ไหน” 

 
เสิ่นเม่ียวอมยิม้ มุมปากกลับเตม็ไปด้วยความขมขื่น 

แม่ทพัใหญ่ที่ปีหน่ึงจะมีโอกาสได้กลับเมืองหลวงเพยีงครัง้หน่ึง 

ช่างน่าสงสารนัก จาํได้ว่าปลายปีนีห้ลังจากกลับบ้าน เร่ืองแรกที่

บดิาของนางต้องทาํคือเผชญิหน้ากับบุตรสาวไร้ยางอาย ที่วิ่ง

ร่านคดิแต่จะไปเป็นเมียชาวบ้านจนกลายเป็นเร่ืองน่าขบขันของ



ผู้คน บุตรสาวที่กล้าถงึขัน้บบีบังคับให้บดิายอมจดังานแต่งให้

นาง  

 
น่ีรึน่ายนิด?ี 

 
ซํา้ร้าย คนที่นางคดิถงึคะนึงหาอยากจะแต่งด้วย ยงัเป็นชายช่ัวที่

คดิจะใช้ประโยชน์จากกาํลังทหารในมือของตระกูลเสิ่นอีก เสิ่น

เม่ียวปิดตาแน่น เกลียดชังความโง่ของตนเองนัก 

 
“คุณหนูเจ้าคะ คุณหนู?” ไป๋ลู่เหน็เจ้านายของนางมีสีหน้า

ประหลาด กอ็ดไม่ไหวส่งเสียงเรียก 

 
เสิ่นเม่ียวได้สตกิลับคืน เหน็กู่อี่วิ่งเข้ามาใกล้ “คุณหนู คนของ

หรงจิ่งถงัมาเร่งเราแล้วเจ้าค่ะ” 

 
หรงจิ่งถงั... คือเรือนอนัเป็นที่พาํนักของฮูหยนิชราตระกูลเสิ่น 

เสิ่นเม่ียวคลุมทบัร่างน้อยของตนด้วยเสือ้คลุมตวัใหญ่ เอ่ยว่า 

“ไปกันเถอะ” 

 



หลังจากเดนิพ้นเส้นทางอันยาวเหยยีด ผ่านสวนดอกไม้ที่ตดั

ประดบัตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ทัง้นายบ่าวกม็าถงึประตเูรือน

หรงจิ่งถงั 

 
คาดว่า... เพื่อให้มีกลิ่นอายของบัณฑติผู้คงแก่เรียนให้เป็นที่

ประจกัษ์แต่สายตาผู้คน ฮูหยนิชราจงึประดบัเรือนหรงจิ่งถงั

อย่างทรงภมู ิตรงบานประตแูขวนป้ายอันมีความหมายลกึซึง้

ชวนครุ่นคดิเอาไว้ 

 
“คุณหนูห้ามาแล้ว” ส่ีเอ๋อสาวใช้ข้างกายฮูหยนิชราเอ่ย 

เส่ีนเม่ียวก้าวเท้าเข้าไปในหรงจิ่งถงั 

 
ในห้องโถงใหญ่ของเรือนเป็นแหล่งรวม ‘ภาพแห่งความสุข’ เป็น

ภาพของลูกหลานที่มากันพร้อมหน้าและกาํลังห้อมล้อมฮูหยิ

นชราอยู่ สะใภ้สองของตระกูลเสิ่น ‘เร่ินหว่านอวิ๋น’ กบัสะใภ้สาม

ของตระกูลเสิ่น ‘เฉินร่ัวชวิ’ ยนือยู่ในลาํดบัที่ตํ่ากว่าฮูหยนิชรา  

 
มีเสิ่นชงิถอืถาดขนมน่ังอยู่ข้างกายท่านย่า ส่วนอีกด้านกมี็เสิ่น

หยวนป๋ัวอายุห้าปีซึ่งเป็นลูกชายจากครอบครัวที่สองน่ังอยู่ด้วย  

 



เสิ่นหยวนป๋ัวเพิ่งจะห้าขวบ มือไม้หยบิขนมหวานอะไรขึน้มาได้ก็

ยดัเข้าปากท่านย่า ทาํเอาฮูหยนิชราอมยิม้หวัเราะ บรรยากาศดู

มีความสุข 

 
ประหน่ึงไม่มีใครเหน็การปรากฏตวัของเสิ่นเม่ียว จนกระทั่งเสิ่น

เย่ยิม้แล้วทกัว่า “น้องห้าทาํไมเพิ่งมาล่ะ น้องเจด็กนิขนมจนจะ

เกลีย้งอยู่แล้ว” 

 
เสิ่นเม่ียวพยกัหน้า “ตอนนีข้้ายงัไม่ฟ้ืนตวัด ีเดนิได้สองก้าวกใ็ห้

ปวดศีรษะ ตอนที่เดนิมากห็ยุดพกัเป็นระยะ จงึได้มาช้า” 

คนในหรงจิ่งถงัต่างพากันเงยีบ 

 
เสิ่นเย่กาํลังจะบอกเป็นนัยกับทกุคนว่า ‘เสิ่นเม่ียวมาช้านับเป็น

ความผดิ’ ทว่าเสิ่นเม่ียวกไ็ม่เกรงใจที่จะเถยีงตอบเป็นนัยว่า 

‘ท่านย่าแก่แล้วยงัมากพธีิ ไม่สนใจว่าหลานสาวกาํลังป่วยหนัก 

ยงัจะให้คนไปตามนางมาคารวะตามประเพณีอกี ใครกันแน่ที่

ผดิ’ 

 
หลังจากผ่านไปนาน เร่ินหว่านอวิ๋นกเ็อ่ย “หลานห้าร่างกาย

อ่อนแอ หลายวนัมานีเ้ราเชญิท่านหมอมาตรวจสองรอบแล้ว 

โชคดทีี่ตอนนีไ้ม่เป็นอะไรมาก” 



 
“รู้สกึว่าอาการดขีึน้บ้างหรือไม่?” นํา้เสียงเยอืกเยน็เคร่งครัดถาม

ขึน้ เสิ่นเม่ียวเงยหน้า มองไปทางฮูหยนิชรา 

 
ฮูหยนิชราหุบรอยยิม้ทนัท ีเชดิหน้าขึน้เลก็น้อยอย่างผยอง นาง

เป็นสตรีที่อยู่ในวัยบัน้ปลายชีวติของตนเองทว่ายงันิยมสวม

อาภรณ์เนือ้บางเบา ขบัเน้นรูปทรง เน้นสีสันงดงามที่หญิงสาว

ชอบใช้กนัเช่นสีแดงดอกท้อ นางสวมสร้อยคอทาํจากหยกเขียว

เนือ้ด ีห้อยประดบัถุงหอมปักลวดลายงดงาม ผมสีเงนิยวงยงั

อุตส่าห์เกล้าขึน้เป็นทรงทรงเมฆเหนิ ปักทบัด้วยหยกและอัญ

มณีอีกจาํนวนหน่ึง 

 
ฮูหยนิใหญ่ของอดตีแม่ทพัเสิ่นหรือมารดาที่เสียชีวติไปแล้วของ

เสิ่นซิ่น เป็นบุตรสาวของตระกลูใหญ่ นางมีชาตกิาํเนิดสูงส่ง

อย่างแท้จริง แต่น่าเสียดายพอถงึวัยกลางคนกลับมาล้มป่วย 

หลังจากที่นางเสียชีวติ 

 
แม่ทพัเสิ่นผู้เฒ่ากไ็ด้ยาตราทพัผ่านสถานที่แห่งหน่ึง เขามีโอกาส

ยื่นมือเข้าช่วยนักร้องงิว้นางหน่ึงเอาไว้  

 



นักร้องงิว้ผู้ไร้ที่พึ่งจงึขอมอบตวัเองเป็นอนุภรรยา เพื่อตดิตาม

รับใช้แม่ทพัผู้เฒ่าเป็นการตอบแทน หลังจากนัน้นางกใ็ห้กาํเนิด

เสิ่นกุ้ยกบัเสิ่นว่าน  

 
หลังจากแม่ทพัผู้เฒ่าสิน้ชีพ เสิ่นซิ่นบดิาของเสิ่นเม่ียวผู้เป็น

ทายาทสายตรงกข็ึน้มารับตาํแหน่งต่อ  

 
ส่วนนักร้องงิว้ผู้นัน้ เสิ่นซิ่นที่ไม่เคยคดิเลก็คดิน้อยกับใครกต็ัง้

หน้าตัง้ตายกย่องนางเป็น ‘ท่านแม่’ ของตวัเอง แต่นัน้มานางจงึ

ได้ขยบัตาํแหน่งมาเป็นใหญ่ในบ้านอย่างแท้จริง ลูกชายทัง้สอง

ของนางจงึพลอยได้หน้าได้ตาไปด้วย 

 
ยามที่ฮูหยนิชราผู้นีย้งัสาว นับว่าเป็นสาวงามคนหน่ึง นางมี

ใบหน้าเรียวแหลม ดวงตากลมโตดรู่าเริง ทว่าพอเข้าสู่วัยชรา

ใบหน้ากลับเปล่ียนเป็นสามเหล่ียมหวักลับ คางแหลมขึน้

กว่าเดมิและดวงตาใหญ่โปนดนู่ากลัว 

 
เสิ่นเม่ียวคารวะนางอย่างนอบน้อม เอ่ยด้วยนํา้เสียงเจยีมตน 

“ดื่มยาแล้วเจ้าค่ะ ตอนนีด้ขีึน้มาก ขอบคุณท่านย่าที่เป็นห่วง” 

 



ตอบไปอย่างด ีกลับไม่นึกว่าอีกฝ่ายจะตวาดเสียงสูงกลับ เสียง

ของฮูหยนิชรากระแทกใส่ใบหน้าของเสิ่นเม่ียว “นังหลาน

อกตญั� ูยงัไม่รีบคุกเข่า!” 

 
หลังสิน้เสียงของฮูหยนิชรา เสิ่นเม่ียวกลับไม่ขยบั 

ผู้คนในที่นัน้จ้องนางอย่างตื่นตะลงึ เส่ีนเม่ียวไม่เคยขัดคาํส่ังฮูหยิ

นชรามาก่อน เหตุใดวันนีจ้งึไม่คุกเข่าเล่า? 

 
“ท่านย่า หลานห้าไม่ทราบว่าตนเองมีความผดิประการใด” เสิ่น

เม่ียวเอ่ยสวนออกไปอย่างสงบ 

 
“น้องห้า เจ้าเสียสตไิปแล้วหรือ?” เสิ่นเย่รีบร้อนเอ่ย “ท่านย่าแค่

โกรธเจ้าเท่านัน้ หาได้คดิจะลงโทษอะไรเจ้าไม่ รับผดิไปเสียจะ

ได้จบเร่ือง ยงัจะดือ้รัน้ยนือยู่อกีทาํไม?” 

 
ประโยคนีเ้ท่ากบัโยนความผดิให้เสิ่นเม่ียวว่า ‘ล่วงเกนิผู้อาวุโส 

ผดิแล้วยงัไม่สาํนึก’ 

 
“บังอาจ! คดิจะเหยยีบหวัข้าหรืออย่างไร!” ฮูหยนิชราแผดเสียง

แหลม เสิ่นหยวนป๋ัวหลานชายตวัน้อยที่กาํลังกนิขนมหวานอยู่



ในปาก ถกูฮูหยนิชราทาํให้ตกใจจนสะดุ้งตกลงมาจากโต๊ะ 

ตอนนีก้าํลังร้องไห้จ้า 

 
เร่ินหว่านอวิ๋นเหน็บุตรชายคนเลก็ของตนกาํลังร้องห่มร้องไห้ ก็

ขยบัตวัเข้ามาช้อนเขาอุ้มไว้แนบอก แววตาที่มองไปยงัเสิ่นเม่ีย

วอย่างไม่เหน็ด้วยเลยสักนิด “หลานห้า ดือ้ดงึอะไรกัน ใครสอน

ให้เจ้าล่วงเกนิผู้อาวุโส?” 

 
เสิ่นเม่ียวมองเร่ินหว่านอวิ๋น 

 
ผู้ที่กุมอาํนาจในบ้านหลังจากที่มารดานางของเดนิทางไปออกรบ 

กค็ือ ‘อาสะใภ้รองเร่ินหว่านอวิ๋น’ ที่บรรดาบ่าวรับใช้เรียกขาน

อย่างยาํเกรงว่า ‘ฮูหยนิรอง’  

 
นางมีร่างที่สูงใหญ่เนือ้แน่น ชอบสวมเสือ้ฝ้ายลายเมฆสีฟ้าคราม 

ใบหน้ามักอมเลือดฝาดดชุู่มชืน้อวบอิ่ม มองเผนิๆ เหมือนหญงิ

ใจด ีอาํนาจการดแูลตระกูลอยู่ในมือนาง คนในจวนตระกูลเสิ่น

ต่างพากันเคารพนบนอบ นางเองกพ็ยายามออกหน้าว่าตน

จดัการเร่ืองราวต่างๆ ในบ้านอย่างเป็นธรรม 

 



เสิ่นเม่ียวกเ็คยคดิเช่นนี ้ทว่าต่อมายามที่นางต้องออกเรือน เสิ่น

ซิ่นเหมือนจะเคยมอบสนิสมรสให้นางตดิตวัไปไม่น้อย แต่พอ

มาถงึตาํหนักติง้อ๋อง สนิสมรสของนางกลับเหลือไม่เท่าไหร่ 

เพราะอะไรรึ... กเ็ป็นเพราะถกูเร่ินหว่านอวิ๋นยกัยอกไว้เองน่ะส ิ

 
“อาสะใภ้รองกล่าวเช่นนี ้หรือคดิว่าเป็นความผดิของหลานห้า?” 

เสิ่นเม่ียวโต้เสียงตํ่า  

 
“ตํ่าช้านัก!” ฮูหยนิชราทนไม่ไหวส่งเสียงก่นด่าออกมาดงัล่ัน “เจ้า

อายุยงัน้อยไม่รู้จกัมียางอาย ไปแอบดตูิง้อ๋องจนพลาดท่าตกนํา้ 

ทาํให้คนตระกูลเสิ่นขายหน้า! ยงัจะกล้ามาเถยีงข้าอีก ทาํตวัน่า

ขยะแขยง!” 

 
เสิ่นเม่ียวถอนหายใจ ปกตฮูิหยนิชราจะเป็นคนที่รักษาหน้าค่าตา

ของตวัเอง เหตุใดวันนีถ้งึหลงลืมไปได้เล่า? ไม่รู้ตวัรึว่าพอเอ่ย

ปากทไีรกจ็ะมีท่าทางเป็นเหมือนนักร้องงิว้ไม่ผดิ มีท่านย่าท่าน

ยายของตระกูลใหญ่ไหนบ้าง จะกล้าก่นด่าลูกหลานรุนแรงถงึ

ปานนี?้ 

 
“แอบดตูิง้อ๋อง?” นางแสร้งเอ่ยถามอย่างงนุงง 

 



เสิ่นเย่ทนไม่ไหว รีบร้อนเข้ามาร่วมวง “น้องห้า แม้จะรู้กนัดว่ีา

เจ้าแอบหลงใหลในตวัติง้อ๋องมานาน แต่ว่าการแอบดผูู้ชายจน

ทาํให้ตวัเองตกนํา้ มันเป็นการกระทาํที่ทาํให้ตระกูลของเราต้อง

เส่ือมเสีย อย่างไรกห็าโอกาสไปขอโทษติง้อ๋องกแ็ล้วกัน” 

 
เสิ่นเย่เพิ่งจะพดูจบ พลันเหน็เสิ่นเม่ียวหนัมาทางนาง ดวงตาคู่

นัน้ช่างแจ่มกระจ่างและแฝงประกายหนาวเหน็บไม่เหน็ก้นบึง้ 

ทาํให้นางถงึกบัตกตะลงึตาค้าง นางได้ยนินํา้เสียงที่ราบเรียบ

สงบน่ิงของเสิ่นเม่ียวดงัขึน้ “พี่หญิงรอง... รักใคร่หลงใหลใน

ตวัติง้อ๋องอะไรกัน ใครปล่อยให้ท่านพดูจาเหลวไหลแบบนี ้น้อง

ห้าอย่างข้ากาํลังเข้าสู่วัยสาว พี่หญิงรองพ่นคาํพดูเลอะเทอะ

เช่นนีอ้อกมา อาจทาํลายช่ือเสียงเกียรตยิศของของน้องห้าอย่าง

ข้าได้นะเจ้าคะ” 

 
เสิ่นเย่ตะลงึค้าง 

 
ที่เสิ่นเม่ียวหลงใหลในตวัติง้อ๋องล้วนเป็นที่รับรู้ของผู้คนในเมือง

หลวง เหตุใดยามนีน้างถงึได้เอ่ยปฏเิสธเล่า? 

 



เสิ่นเย่พยายามคาดคัน้ให้นางยอมรับออกมาให้ได้ “น้องห้า ใน

ที่นีล้้วนแต่เป็นคนครอบครัวเดยีวกัน เร่ืองพวกนีก้เ็ป็นเร่ืองที่

เข้าใจได้....” 

 
“พี่หญิงรอง!” ขณะที่กาํลังคาดคัน้อยู่ เสิ่นเม่ียวพลันส่งเสียงสูง

ตดับทนางอย่างไม่ไว้หน้า “ขอให้พี่พดูจาระวังปากสักนิด ว่ากัน

ว่าภยัมาจากปาก ติง้อ๋องเป็นหน่อเนือ้เชือ้พระวงศ์ผู้สูงศักดิ์ พวก

เราเป็นบุตรสาวขุนนางใหญ่ ยิ่งต้องทาํอะไรอย่างรอบคอบ

ระมัดระวัง” 

 
พอคาํพดูนีห้ลุดออกมา ผู้คนในห้องต่างพากันตะลงึค้าง 

เสิ่นเม่ียวเคยทาํท่าทางเคร่งขรึมน่ากลัวเช่นนีม้าก่อนเสียที่ไหน? 

 
สะใภ้สามเฉินร่ัวชวิแววตาทอประกายวาบ เหน็ว่าเสิ่นเย่บุตรสาว

กาํลังตกเป็นฝ่ายพ่าย พลันส่งเสียงชักชวนอย่างอบอุ่นว่า “จะรัก

หรือไม่รักกช่็างเถอะ หลานห้าฟังคาํของอาสะใภ้สามสักคาํ พี่

หญิงรองของเจ้าพดูมาไม่ผดิ ฐานะของติง้อ๋องสูงส่ง ไม่ว่า

อย่างไรเสีย กจ็ะต้องไปขอโทษเขาสักครัง้ถงึจะถกู” 

 
“ไม่ผดิ” ฮูหยนิชราได้สตกิลับมากรี็บเอ่ย “วนัพรุ่งนีต้้องส่งเทยีบ

ไปยงัตาํหนักติง้อ๋อง แล้วกไ็ปเยี่ยมเยยีนเพื่อขอโทษท่าน” 



 
เสิ่นเม่ียวเหมือนกับโกรธจนขาํ นางเป็นบุตรสาวคนสาํคัญของ

ตระกูลแม่ทพัใหญ่ อาศัยอะไรให้นางต้องแบกหน้าไปถงึตาํหนัก

อ๋องเพื่อขอโทษผู้ชาย หากทาํเช่นนีแ้ล้ว เสิ่นซิ่นบดิาของนางจะ

เอาหน้าไปไว้ที่ไหน? 

 
แววตาเสิ่นเม่ียวมองจ้องไปยงัเสิ่นชงิที่น่ังน่ิงไม่พดูจามาโดย

ตลอด นางเอ่ยถาม “พี่หญิงใหญ่ ตอนที่ข้าตกนํา้ มีเพยีงท่านที่

อยู่ ข้างกายข้าใช่หรือไม่?” 

 
เสิ่นชงิพยกัหน้า นางคดิอยู่แล้วว่าเสิ่นเม่ียวจะต้องโยนความผดิ

มายงันาง บอกว่านางเป็นคนผลัก 

 
เสิ่นเม่ียวตกนํา้ เสิ่นชงิไม่ได้กลัวเลยแม้แต่น้อย คนที่เป็นใหญ่

ในตระกูลเสิ่นยามนีค้ือท่านย่ากบัท่านแม่ของนาง เสิ่นเม่ียวเป็น

เพยีงคุณหนูคนหน่ึงในบ้านที่ไร้พ่อแม่ปกป้องกเ็ท่านัน้ อนัที่จริง

กเ็ป็นเพยีงบุตรสาวที่ครอบครัวท่านลุงใหญ่ไม่เคยแยแส หาก

นางยนืกรานแม่นม่ันว่าไม่ได้ทาํ ท่านย่ากบัท่านแม่ย่อมต้อง

ช่วยเหลือ อาศัยว่าเสิ่นเม่ียวพดูคาํเทจ็ ท่านย่าจะต้องโกรธจดัถงึ

ขัน้ลงโทษเสิ่นเม่ียวอย่างหนัก  

 



สมนํา้หน้า! ใครให้นางโง่เง่าไร้ยางอายซํา้ยงัไร้ความสามารถ คดิ

จะมาแย่งติง้อ๋องของข้ารึฝันไปเถอะ วนันัน้ทาํไมไม่จมนํา้ให้

ตายๆ ไปซะ! 

 
“พี่หญิงใหญ่ วันนัน้พี่ได้เหน็ติง้อ๋องด้วยหรือไม่?” ทว่าคาํพดูของ

เสิ่นเม่ียวกลับไม่เป็นไปดงัที่นางคดิ 

 
“เหน็ส”ิ เสิ่นชงิยิม้ตอบ 

 
“เช่นนัน้กถ็กูต้อง ในวันนัน้... เหน็ได้ชัดว่าข้ากับพี่หญิงใหญ่ไป

เล่นกันที่สระนํา้ ข้าไม่ทนัระวังจงึตกลงไปในนํา้ พอดกีับติง้อ๋องที่

เข้ามาหาท่านอารองเพื่อ ‘มารับภาพวาดของตระกูลเสิ่น’ จงึเหน็

เข้า” เสิ่นเม่ียวส่ายหน้า “หากบอกว่าข้ามีใจคดิจะไปแอบมองติง้

อ๋องตัง้แต่แรก เอ... แล้วข้าจะไปรู้ข่าวการมาของเขาได้อย่างไร 

บ่าวรับใช้ของท่านอารองกบัท่านอาสามกไ็ม่มีเหตุผลที่จะมา

บอกข่าวนีก้บัข้าถงึเรือนหลัง ข้าจะไปรู้ได้อย่างไรว่าติง้อ๋องจะ 

‘มาหาท่านอารองเพื่อมาเอาของ’ หรือว่าข้ามีวชิาล่วงรู้อนาคต? 

อืม... หรือว่า....”  

 



นางเร่ิมเอ่ยปากอย่างลังเล “หรือว่าติง้อ๋องจะลงทุนส่งเทยีบ

เชิญกับทุกคนในตระกูลเสิ่นของเราล่วงหน้า เพื่อประกาศว่า

เขาจะมาเอาของที่บ้านเรา?” 

 
เสิ่นชิงไม่เข้าใจว่าเสิ่นเม่ียวพดูจามากมายเช่นนีเ้พื่ออะไร 

กาํลังคดิจะตอบโต้ พลันได้ยนิเร่ินหว่านอวิ๋นมารดาของนาง

เอ่ยปากตัดบทด้วยนํา้เสียงน่ากลัว “ลูกชิง”  

 
เสิ่นเม่ียวมองจ้องเร่ินหว่านอวิ๋นที่สีหน้าซีดเผือดลงไปถนัดตา 

เฉินร่ัวชิวเองกมี็สีหน้าเคร่งเครียด  

 
นางกย็ิม้น้อยๆ... บอกแล้ว คนในจวนแห่งนีล้้วนเป็นคนฉลาด 

จะฟังไม่ออกได้อย่างไร 

 
ฟู่ ซวิอ๋ีมาตระกูลเสิ่นในวันก่อนเพราะจาํได้ว่าตนเคยชนะ

พนันเสิ่นกุ้ย จงึได้มาหาเสิ่นกุ้ยเพื่อเอาภาพวาด 

 
ตอนที่เสิ่นเม่ียวกล่าวคาํว่า ‘ส่งเทยีบเชิญมาล่วงหน้า’ ออกไป 

ทุกคนย่อมต้องตกใจเป็นธรรมดา ในยามนีฮ่้องเต้กาํลังจับตา

มองเหล่าองค์ชายกับขุนนางใหญ่ ด้วยกลัวว่าพวกเขาจะ



ใกล้ชิดกันมากจนเกนิไปและรวมหวักันก่อกบฏ หากว่ามีการ 

‘ส่งเทยีบเชิญ’ ว่าจะมาเยี่ยมโดยจงใจละก ็ในเทยีบเชญินัน้จะ

เขียนว่าอะไร? เขียนแผนการชงิบัลลังก์เพื่อเป็นฮ่องเต้ใน

อนาคตหรือ? 

 
บนโลกใบนีมี้หตูานับพนันับหม่ืน ใครจะไปรู้ว่าในตระกูลเสิ่น

จะไม่มีหตูาของราชสาํนักแฝงอยู่ คาํพดูพวกนีไ้ม่อาจให้หลุด

รอดออกไปได้ หลักการนี ้เสิ่นเย่กับเสิ่นชิงไม่เข้าใจ แต่เร่ิน

หว่านอวิ๋นกับเฉินร่ัวชิวจะต้องเข้าใจดี 

 
เสิ่นเม่ียวแอบยิม้เยือกเยน็ในใจ... ห.ึ.. คดิจะเล่นงานนาง นาง

กจ็ะลากเอาหวัของเสิ่นกุ้ยกับเสิ่นว่านลงมาเล่นด้วย ไม่รู้ว่าอา

สะใภ้ทัง้สองจะเข้าใจไหม หากเข้าใจ จะกล้าพนันหมาก

กระดานนีต่้อไหมเล่า?  

 
เอาตรงๆ กล้าพอไหม! 

 
เสิ่นชิงจ้องมารดาของตนอย่างไม่เข้าใจ แม้ว่าใจจะไม่ยนิยอม

แต่กย็อมหุบปากโดยดี 

 



เสิ่นเย่แม้จะไม่เข้าใจว่าคาํพดูของเสิ่นเม่ียวมีอะไรผิดปกต ิ

ทว่าเหน็ท่าทางเคร่งเครียดของมารดาเข้า นางกใ็ห้รับรู้ความ

นัยทนัท ีนางยนืน่ิงอยู่ตาํแหน่งเดมิ ไม่กล้าเอ่ยปาก 

 
ฮูหยนิชราขมวดคิว้แน่น นางไม่เข้าใจเส้นทางการช่วงชิง

อาํนาจที่แสนจะเลวร้ายในราชสาํนัก ฟังไม่ออกว่าคาํพดูของ

เสิ่นเม่ียวมีนัยยะอะไรแฝงเร้น รู้สึกเพยีงว่าเสิ่นเม่ียวกาํลังจะ

เหยียบหวัตน พลันโกรธเกรีย้วดังเพลิงเผา 

 
“หลานห้าพดูมาไม่ผิด” เร่ินหว่านอวิ๋นส่งยิม้ตัดบทฮูหยนิชราที่

กาํลังจะปริปากตาํหนิ “เดมิทกีเ็ป็นแค่ความเข้าใจผิด เดก็ๆ 

ทาํไปโดยบังเอญิเท่านัน้ ติง้อ๋องเป็นคนใจกว้าง ย่อมไม่สนใจ

เอาความกับการเล่นสนุกของพวกนางหรอก น่าสงสารหลาน

ห้าของข้านัก ตกนํา้จนต้องเสียขวัญ ลาํบากเจ้าแล้วจริงๆ” 

 
ฮูหยนิชราอ้าปากค้าง หนัไปมองสะใภ้สองที่ตัดบทพดูของตน

อย่างไม่พอใจ ทว่าครอบครัวเดมิของเร่ินหว่านอวิ๋นเป็นครอบ

ครัวพ่อค้า ปกตข้ิาวของเงนิทองของฮูหยนิชราล้วนแล้วแต่

เป็นของสะใภ้สองที่มอบให้ แม้ว่านางจะไม่พอใจแต่กไ็ม่กล้า



ที่จะล่วงเกนิ นางเพยีงส่งเสียงเยือกเยน็ในลาํคอ แต่ก็ไม่ได้

เอ่ยปากอะไรออกมาอีก 

 
เฉินร่ัวชิวรีบร้อนเออออตามเร่ินหว่านอวิ๋น “จริงสิ... เย่เอ๋อ ชิง

เอ๋อ วันหน้าอย่าได้พดูถงึเร่ืองนีอี้ก” 

 
เสิ่นเม่ียวปรายตามองสตรีที่อยู่ตรงหน้า เฉินร่ัวชิวถือกาํเนิด

ในตระกูลบัณฑติ คิว้ตางดงามโค้งงอน โดยปกตไิม่ว่าจะเดนิ

จะพดูล้วนแล้วแต่อ่อนโยนอบอุ่น ใครจะไปคาดว่าต่อไปใน

ภายหน้านางจะ... 

 
เสิ่นหยวนป๋ัวจามออกมาทหีน่ึง ฮูหยนิชรารู้สกึอดึอัดจนทนไม่

ไหว พอหลานชายตัดบทกรี็บเอ่ยว่า “เอาเถอะ เป็นแค่เร่ือง

วุ่นวายเล็กน้อย สะใภ้รองอุ้มหลานเจด็มาให้ข้าแล้วกแ็ยกย้าย

กันไปเถอะ คนตัง้มากมายเอด็ตะโรเสียจนข้าปวดหวัจะ

ระเบดิ” 

 
เร่ินหว่านอวิ๋นรีบร้อนอุ้มเสิ่นหยวนป๋ัวมาวางไว้ข้างที่น่ังของฮู

หยนิชรา เอ่ยว่า “ท่านแม่ เช่นนัน้สะใภ้ขอตัวก่อน ลูกเจด็เล่น

กับท่านย่าอย่าดือ้นะลูก” 



 
เฉินร่ัวชิวมองเสิ่นหยวนป๋ัวแวบหน่ึง สองมือพลันยกขึน้มากุม

ไว้ตรงหน้าท้องของตน จากนัน้กข็ยับเท้าเดนิออกไปจากเรือน

หรงจิ่งถังอย่างเช่ืองช้า ครอบครัวที่สองมีบุตรชายคนเดียว 

แถมยังเป็นที่ช่ืนชมของ 

 
ฮูหยนิชรา ต่อให้ตัวนางเองมีความสามารถมากแล้วอย่างไร? 

เสิ่นเย่เป็นเพยีงบุตรสาว หากว่ามีบุตรชายสักคนกด็ีสินะ 

อย่างไรเสียอาํนาจของครอบครัวใหญ่ในตระกูลเสิ่นกต้็องแย่ง

ชิงมาให้ได้ หากว่ามีบุตรชาย ย่อมต้องได้รับส่วนแบ่งมรดกใน

ตระกูลมาไม่น้อย ไม่เหมือนตอนนี ้ครอบครัวที่สองเกนิหน้า

เกนิตาครอบครัวนางไปมาก อีกทัง้ครอบครัวใหญ่เองกย็ังมี

บุตรชายคนโต แม้จะบอกว่าพี่ชายของเสิ่นเม่ียวรับราชการกับ

บดิาอยู่ที่ชายแดน แต่ใครจะไปรู้ว่าเขาจะกลับมาแบ่งสมบัติ

พวกนีด้้วยหรือไม่ 

 
คดิไปคดิมา เฉินร่ัวชิวกเ็งยหน้าขึน้ แววตามองจ้องไปยังร่าง

ของคนจาํนวนหน่ึงที่กาํลังเดนิไปยังเรือนตะวนัตก 

 



เสิ่นเม่ียวสวมชุดผ้าฝ้ายตัวยาวสีแดงเข้ม แต่ไรมานางช่ืนชอบ

สีเข้มที่ดูเป็นธรรมชาต ิแต่เป็นเพราะบดิามารดาไม่ได้อยู่ ข้าง

กายนางจงึแต่งตัวไม่เป็น การเลือกใช้สีที่ผิดพลาดทาํให้นางดู

น่าอาย สร้างความบกพร่องให้นางจนกลายเป็นที่น่าขบขัน  

 
วันนี.้.. สีแดงเข้มทาํให้ผิวพรรณของนางยิ่งขาวสะอาด เหน็ได้

ชัดว่านางคนเดมิใบหน้าเดมิ หลังจากตกนํา้... ความเคร่งขรึม

ในนิสัยกลับมีมากกว่าเดมิไม่น้อย 

 
กู่อ่ีเอ่ยเสียงเบาว่า “คุณหนูร่างกายยังไม่แขง็แรงนัก จะรีบร้อน

ไปก่วงเหวนิถังทาํไมกัน? ตอนนีก้ล็าป่วยไปเรียบร้อยแล้ว 

การบ้านกไ็ม่จาํเป็นต้องรีบร้อนทาํน่ีเจ้าคะ...” 

 
“ไม่ได้” เสิ่นเม่ียวตัดบท “ต้องรีบ... ต้องร้อน” 

 
เจ้านายไม่ได้พดูจาตาํหนิสักหน่อย แต่ไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดกู่

อ่ีกลับรู้สึกหนาวสะท้านในอก ไม่กล้าปากมากอีก 

 
*************************** 
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ก่วงเหวนิถังเป็นสถานศึกษาที่มีช่ือเสียงประจาํเมืองหลวง 

บรรดาขุนนางใหญ่และผู้สูงศักดิ์ทัง้หลายต่างส่งบุตรชาย

บุตรสาวของตนเข้ามาศึกษาในก่วงเหวนิถังแห่งนี ้ 

 
เหล่าครูบาอาจารย์ของก่วงเหวนิถังล้วนเป็นยอดปราชญ์ขงจือ๊

ผู้เล่ืองช่ือ หรือไม่กเ็ป็นผู้ที่มากความสามารถ คุณหนูและ

คุณชายทัง้หลายต่างกพ็ากันรู้สึกเป็นเกียรตทิี่ได้เข้าเรียนที่น่ี 

 
เสิ่นเม่ียวเองกร่ํ็าเรียนที่ก่วงเหวนิถังเช่นเดียวกัน 



 
น่าเสียดายที่เสิ่นซิ่นกับหลัวเสวี่ยเยี่ยนล้วนแต่เป็นลูกหลาน

ตระกูลบู๊ พี่ชายใหญ่ของนางนามว่า ‘เสิ่นชิว’ เองกโ็ดดเด่น

สายบู๊ไม่ต่างจากบดิามารดา พอถงึเวลาอ่านหนังสือเขากใ็ห้

รู้สึกปวดหวัไปหมด  

 
เสิ่นเม่ียวแต่เลก็ถูกเลีย้งดูอยู่ ข้างกายฮูหยนิชรา ฮูหยนิชรา

เป็นนักร้องงิว้จงึไม่รู้จักตัวหนังสือ คัมภร์ีจารีตเบือ้งต้นที่ 

เสิ่นเม่ียวท่อง... กไ็ด้สะใภ้สามเฉินร่ัวชิวที่มาจากตระกูล

บัณฑติเป็นผู้สอน  

 
ทว่าพอนางเร่ิมสอนเสิ่นเม่ียวได้ไม่เท่าไรกลับเอ่ยปากว่าสอน

ยาก เดมิทสีาวน้อยอย่างเสิ่นเม่ียวกมี็ใจคดิแต่จะเล่นสนุกเป็น

ทุนเดมิ พอผู้สอนสอนยากจงึเร่ิมปล่อยปละละเลย ปล่อยให้

เสิ่นเม่ียวเล่นไปตามเร่ือง นางจงึเกลียดการขีดเขียนเรียน

หนังสือนับตัง้แต่นัน้ 

 
เฉินร่ัวชิวเหน็ว่าเสิ่นเม่ียวไม่ชอบการอ่านหนังสือ แต่ไรมาจึง

ไม่เคยเค่ียวเขญ็ เปล่ียนมาสอนนางเร่ืองการกนิด่ืมแต่งหน้า

แต่งตาแทน ชีวติของคุณหนูห้าจงึนับว่ามีความสุข ต่อมาพอ



อายุครบวัยเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียน นางได้ไปศึกษาที่ก่วงเห

วนิถัง ความรู้เล็กน้อยในหวัของเสิ่นเม่ียวทาํให้นางตามการ

สอนของอาจารย์ไม่ทนั นางโง่เง่าเสียยิ่งกว่าศษิย์ใหม่ช่วงชัน้ที่

หน่ึงเสียอีก จงึรัง้อันดับสุดท้ายในชัน้เรียน จนสุดท้าย เสิ่น

เม่ียวกไ็ม่ชอบเรียนหนังสือ กลายเป็นหญิงที่โง่เขลาเบา

ปัญญาที่สุดในเมืองหลวง 

 
ในบรรดาบุตรสาวสามคนของตระกูลเสิ่น เสิ่นเย่เป็นคนที่มี

ความสามารถและมีช่ือเสียงโด่งดังในทัง้ส่ีศาสตร์ ไม่ว่าอักษร

กลอนหรือภาพวาดนางล้วนแล้วแต่โดดเด่น ไม่มีอะไรที่ทาํ

ไม่ได้  

 
เสิ่นชิงแม้จะไม่ได้โดดเด่นเท่าเสิ่นเย่ ทว่ากท็าํได้ไม่เลว 

โดยเฉพาะเร่ืองการเยบ็ปักถักร้อย งานประดามีของสตรี 

แม้แต่ด้านการคาํนวณกนั็บว่ามีฝีมือไม่เป็นสองรองใคร  

 
หากจะต้องแต่งออกไปเป็นฮูหยนิใหญ่ให้ตระกูลอ่ืน เม่ือมี

ความสามารถด้านการคาํนวณย่อมต้องได้รับความช่ืนชมจาก

แม่สามี ดังนัน้เสิ่นชิงจงึได้รับคาํช่ืนชมว่าเป็นคนมี

ความสามารถด้วยเช่นกัน 



 
การที่เสิ่นเย่กับเสิ่นชิงโดดเด่น ยิ่งทาํให้เสิ่นเม่ียวกลายเป็นคน

ไม่เอาไหน ถงึขัน้เทยีบไม่ได้กับเสิ่นตงหลิงบุตรสาวอันเกดิ

จากอนุภรรยาของครอบครัวที่สองเสียด้วยซํา้ 

 
บนรถม้า จงิเจ๋อเอ่ยถามออกมาว่า “คุณหนู ทาํไมไม่เดนิทาง

พร้อมกับคุณหนูใหญ่และคุณหนูรองเล่าเจ้าคะ?” 

 
โดยปกต ิเสิ่นเม่ียวมักจะต้องเดนิทางร่วมรถม้าเดียวกัน

กับเสิ่นชิง เสิ่นเย่ 

 
“เดมิทกีไ็ม่ได้อยู่ใต้ชายคาเดียวกัน เส้นทางที่เดนิกเ็หนือใต้

แตกต่าง มีเหตุผลที่จะร่วมทางกันที่ไหน?” 

 
จงิเจ๋อรู้สึกงุนงง ไม่รู้เป็นเพราะเหตุใด คุณหนูของนางยิ่งพดู

ยิ่งทาํให้นางไม่เข้าใจมากขึน้ทุกท ีแต่เป็นแบบนีก้ดี็เหมือนกัน 

เร่ืองต่างๆ ของเสิ่นเม่ียว แต่ก่อนมักจะต้องรอให้ครอบครัวที่

สองที่สามมาตัดสินใจให้ พอตกนํา้ไปหนหน่ึง ต่ืนขึน้มากลับมี

ความคดิเหน็เป็นของตัวเองได้ นับว่าดีนัก 

 



ในรถม้าอีกคัน เสิ่นเย่เลิกผ้าม่านออกมองไปยังด้านหลัง ส่ง

เสียงว่า “พี่หญงิใหญ่ น้องห้าตามมาข้างหลังแน่ะ” 

 
“นางจงใจทาํเป็นแขง็ข้อกับข้า” เสิ่นชิงส่งเสียงฮึในลาํคอ 

  
“ช่างเถอะ อย่างไรคนที่เสียหน้ากไ็ม่ใช่ข้า” 

 
เสิ่นเย่เอ่ยอย่างกังวล “แต่เร่ืองนัน้ทาํให้นางเจบ็ไข้ได้ป่วย อีก

อย่างเร่ืองของติง้อ๋องกย็ัง....” 

 
“เสิ่นเย่” เสิ่นชิงตวาด “ใจเจ้าคิดอะไร นึกหรือว่าข้าไม่รู้? อย่า

เสแสร้งทาํตัวเป็นคนดีหน่อยเลย หากว่าเจ้ามีใจเป็นห่วงนาง

จริง เจ้ากไ็ปน่ังรถม้าคันนัน้สิ มาพดูพล่ามอะไรกับข้าที่น่ี” 

 
เสิ่นเย่กัดริมฝีปาก ก้มหน้าลงไม่กล้าเอ่ยต่อ 

 
รถม้าวิ่งไปนานคร่ึงช่ัวยาม ในที่สุดกม็าถงึก่วงเหวนิถัง 

เวลานีย้ังเช้าตรู่ อาจารย์ยังไม่เร่ิมบทเรียน ศิษย์ในชัน้เรียนปีที่

สองต่างกน่ั็งพดูคุยกันเสียงดังอยู่ในห้องเรียน  

 



เสิ่นเย่กับเสิ่นชงิเพิ่งจะมาถงึ นางเดนิเข้าไปร่วมคุยกับคุณหนู

คนอ่ืนๆ อย่างสนุกสนานตามประสาเดก็สาว 

 
ในห้องเรียนของก่วงเหวนิถังนี ้เสิ่นเย่นับว่ามีผลการเรียน

เยี่ยมยอดนับเป็นอันดับหน่ึงในบรรดาสตรี นางมีใบหน้า

งดงามประกอบกับนิสัยนอบน้อม ทาํให้เป็นที่ช่ืนชมของคน

ทั่วไป  

 
เสิ่นชิงแม้ว่าจะไม่ได้โดดเด่นเป่ียมความสามารถเท่าเสิ่นเย่ แต่

กเ็ป็นคนที่จัดการเร่ืองราวต่างๆ รอบตัวได้อย่างเฉลียวฉลาด 

บรรดาคุณหนูผู้สูงศักดิ์เหล่านัน้จงึชอบพอนาง 

 
หญิงสาวชุดชมพนูางหน่ึงเอ่ยว่า “เย่เอ๋อ ทาํไมวันนีไ้ม่เหน็เสิ่น

เม่ียวเล่า?” โดยปกตเิสิ่นเม่ียวจะต้องคอยตดิตามเสิ่นเย่

กับเสิ่นชิงอยู่ ข้างกายเหมือนบ่าวรับใช้ วันนีก้ลับไม่เหน็นางก็

ให้นึกแปลกใจอยู่ครามครัน 

 
“คงจะไม่มีหน้ามาเรียนหรอกกระมัง” หญิงสาวที่ลอยหน้าลอย

ตากล่าวเสริม นางมีใบหน้างดงามน่ารัก น่าเสียดายที่เส้นเสียง



แหบใหญ่ ตดิจะเย้ยหยัน “ได้ยนิมาว่านางตกนํา้ตอนไปแอบดู

ผู้ชาย ไม่รู้ว่าเจบ็ป่วยจริงหรือว่าไม่มีหน้าจะมาเจอผู้คนกันแน่” 

“เพ่ยหลาน ไม่ใช่แบบนัน้หรอกน่า...”  

 
เสิ่นเย่ทาํเป็นส่ายหน้า 

 
“เจ้าชอบปกป้องน้องสาวมากจนเกนิพอดี” อีเ้พ่ยหลานเอ่ย 

 
 “คนโง่เขลาเช่นนางช่วยทาํให้ข้าได้เปิดหเูปิดตานัก ยามปกติ

กเ็งอะงะงุ่นง่าน แต่พอเหน็ผู้ชายขึน้มาเท่านัน้ล่ะ เปล่ียนเป็น

ใจกล้าหน้าด้านได้ทนัท ีไม่รู้ ว่าตระกูลตํ่าต้อยที่ไหนอบรมส่ัง

สอนคุณหนูที่ไร้มารยาทเช่นนีอ้อกมาได้” 

 
คาํพดูนีค่้อนข้างแรง เสิ่นชิงได้ฟังกเ็อ่ยว่า “น้องห้ากแ็ค่ใจร้อน

ช่ัววูบเท่านัน้” 

 
“ข้าว่าเป็นเพราะแม่ทพัเสิ่นกับเสิ่นฮูหยนิไม่ได้อยู่ ข้างกายคอย

อบรมนางมากกว่า” อีกเสียงหน่ึงของสตรีที่หวีผมทรงเกือกม้า

พลันเอ่ย “พดูถงึเร่ืองการอบรมเลีย้งดู แม้แต่เร่ืองระเบียบ

หรือยางอายที่สตรีทั่วไปพงึรู้นางยังไม่รู้” 



 
“ไฉ่เซวียนกล่าวผิดไปแล้ว” เสิ่นเย่เอ่ยปากแย้งอย่างอ่อนโยน 

 
 “แม้ว่าท่านลุงใหญ่กับท่านป้าใหญ่จะไม่อยู่ในเมืองหลวง ทว่า

น้องห้าเองกเ็ตบิโตมาข้างกายท่านย่า อีกทัง้มารดาของข้ากับ

ป้าสะใภ้รองเองกส่ั็งสอนนางอย่างดี ไม่เคยปล่อยปละละเลย

ให้นางขาดการอบรม” 

 
ความหมายของคาํพดูนีก้คื็อ ‘ที่บ้านสอนมาด ีแต่เป็นสันดาน

ของเสิ่นเม่ียวเองต่างหากที่ไร้ยางอาย’ 

 
เป็นเช่นนัน้จริง หลังจากคาํพดูของเสิ่นเย่หลุดออกมา อีเ้พ่ย

หลานกเ็อ่ยสาํทบั “แปลกจริง การอบรมส่ังสอนกอ็อกมาจาก

ตระกูลเดียวกัน เย่เอ๋อกับชิงเอ๋อช่างดูแตกต่างกับเสิ่น

เม่ียวราวฟ้ากับดนิ น่ีกค็งเป็นไปดังคาํที่อาจารย์เคยกล่าวไว้ 

โคลนเน่าเอามาฉาบกาํแพงไม่ได้” นางพดูพลางกส่็งเสียง

หวัเราะคกิคักออกมา  

 
บรรดาศิษย์ชายเหน็ดังนัน้กป็รายตามองบ้าง 

 



ช่ัวขณะนัน้ พลันได้ยนิเสียงคนตะโกน “โน่น เสิ่นเม่ียวมาแล้ว!” 

 
ผู้ที่มีใจอยากจะชมฉากสนุก เบนสายตาออกไปมองทางประตู

ทนัท ี

 
พลันเหน็สาวน้อยนางหน่ึงเดนิก้าวเท้าอย่างเช่ืองช้า ก้าวข้าม

กรอบประตูเข้ามา นางสวมชุดสีแดงเข้มตัดเยบ็จากเนือ้ผ้า

ลวดลายโบราณ ด้านนอกคลุมทบัด้วยเสือ้คลุมสีนํา้เงนิเข้มอีก

ตัว สีสันเช่นนีส้าํหรับเดก็สาวแล้วออกจะเคร่งขรึมเกินไปสักนิด 

โดยเฉพาะเส่ินเม่ียวที่หน้าตาจิม้ลิม้เกลีย้งเกลา พอไม่ระวังก็อาจจะ

กลายเป็นเดก็น้อยที่แอบขโมยนําชุดของผู้อาวุโสมาสวม 

 
ฝีเท้านางเช่ืองช้า ชายกระโปรงขยับพเยิบตามจังหวะก้าวเดิน คิว้

คางอีกทัง้ประกายตาล้วนสงบน่ิงไม่หว่ันไหว ดวงตาสดใสกลมโต

ประหน่ึงลูกสุนัขน้อยของนางยามนีค่้อยแปรเปล่ียนเป็นลึกลํา้ด่ัง

ห้วงมหรรณพ คลับคล้ายคลับคลาว่ามีอสูรร้ายแอบซ่อนเขีย้วเล็บ

อยู่ภายในดวงตาคู่นัน้  

 
องคาพยพทัง้ห้าบนใบหน้าของเส่ินเม่ียวสอดรับกันอย่างพอเหมาะ

พอเจาะ ดวงหน้าของนางทัง้กลมเกลีย้งและอวบอิ่มน่ารัก ไม่มี

ร่องรอยของความโง่เขลาเบาปัญญาแม้แต่น้อย  



 
มองอย่างไรก็เหมือนเดก็สาววัยแรกรุ่น แต่กลับเหมือนราชนิกูลผู้

สูงศักดิ์ในวังหลวงเสียมากกว่า ทุกท่วงท่าก้าวเดินของเส่ินเม่ีย

วถอดแบบจากบิดาผู้เป็นใหญ่ของนางในยามรบทัพจับศึก 

 
ห้องเรียนค่อยเงียบเสียงลง 

 
อีเ้พ่ยหลานสะกิดเส่ินเย่ “เย่เอ๋อ น้องสาวของเจ้าเลอะเลือนไปแล้ว

หรือไง ดูเปล่ียนไปเป็นคนละคน?” 

 
เส่ินเย่มองเส่ินเม่ียว ใจนางเองก็ไร้คาํตอบ ราวกับว่าหลังจากตกนํา้

นิสัยใจคอของเส่ินเม่ียวก็เปล่ียนไปไม่น้อย อาจเป็นไปได้ว่าเร่ือง

ของติง้อ๋องสะเทือนใจเส่ินเม่ียวอย่างแรง นางกาํลังคิดจะพดูจา 

เจียงไฉ่เซวียนเพื่อนที่แสนดีข้างกายนางก็ชิงเอ่ยเสียก่อน “เส่ิน

เม่ียว ได้ยินว่าเจ้าตกนํา้... อะไรกัน อาการหวัดของเจ้าตอนนีดี้ขึน้

แล้วรึ?” 

 
คาํพดูนีถู้กกล่าวออกมาต่อหน้าผู้คนมากมาย เจตนาจะสะกิดถงึ

เร่ืองราวที่ทาํให้นางต้องตกนํา้ เพื่อเป็นการสร้างความอับอาย

ให้แก่นาง หากว่าเป็นเส่ินเม่ียวคนเดมิจะต้องมองไปยังเส่ินเย่อย่าง

ไร้ทางสู้ ขอร้องให้เส่ินเย่ช่วยพูดแทนให้ ทว่าในวันนีน้างกลับมอง



ไปยังเจียงไฉ่เซวียนด้วยสีหน้าไม่สะทกสะท้าน แล้วก็เอ่ยเสียงเรียบ

ว่า “ดีขึน้มากแล้ว ขอบคุณที่เป็นห่วง” 

 
เจียงไฉ่เซวียนตะลึง ผู้คนทัง้หมดในห้องเรียนต่างก็พากันตกตะลึง 

เจียงไฉ่เซวียนรู้สึกว่ากิริยาท่าทางไม่รู้ร้อนรู้หนาวของเส่ินเม่ียวช่าง

ขวางตา พลันถากถางต่อ “ในเม่ืออาการป่วยหายดีแล้ว มิสู้กลับไป

ขอโทษติง้อ๋องก่อนดีหรือไม่ มาเรียนหนังสือทัง้ที่ยังมีเร่ืองส่วนตัวที่

ต้องจัดการ ไม่คิดว่าเรียงลาํดับชีวิตผิดไปหน่อยหรือ?” 

 
เส่ินเม่ียวหายใจเข้าลึกๆ เฮือกหน่ึง ศิษย์ที่อยู่รายรอบไม่ว่าจะเป็น

ชายหนุ่มหรือหญิงสาว ต่างก็ไม่มีใครคิดจะออกหน้าพดูจาแทนนาง 

การได้เหน็เส่ินเม่ียวเสียหน้ากลายเป็นเร่ืองสนุกของบรรดาลูกท่าน

หลานเธอพวกนีไ้ปเสียแล้ว 

 
นางมองไปยังบรรดาผู้คนตรงหน้าที่มีสีหน้าประหลาดใจ พลัน

เหลือบเหน็แววตาสนุกสนานเย้ยหยันของเส่ินชิง เส่ินเม่ียวแค่นยิม้

กาํลังจะเอ่ยปาก พลันได้ยินเส่ินเย่ตัดบท  

 
“ติง้อ๋องเป็นคนใจกว้าง เร่ืองราวเล็กน้อยเช่นนีท่้านคงไม่ตาํหนิน้อง

ห้าหรอก ที่น้องห้ามาเรียนหนังสือวันนีก้็เพราะเป็นคนมีจิตใจใฝ่รู้ 

ถือเป็นเร่ืองดีเร่ืองหน่ึง” 

 



“เร่ืองดีอะไร” นํา้เสียงของชายหนุ่มผู้หน่ึงเอ่ยแทรก เขาทาํเป็นอด

ไม่ไหวหวัเราะออกมา เขาผู้นีแ้อบหลงรักเส่ินเย่มานาน โดยปกตจิะ

ไม่สนใจเส่ินเม่ียวสักนิด รู้สึกเพยีงว่าน้องสาวอย่างเส่ินเม่ียวช่างทาํ

ให้เส่ินเย่ของเขาต้องมัวหมอง 

 
 “มีนิสัยใฝ่รู้รึเส่ินเย่ หากว่าเจ้าคิดจะช่วยน้องสาว ก็ไม่จาํเป็นต้อง

ใช้คาํพูดเช่นนีม้าอธิบายหรอก สนใจใฝ่รู้... ฮึ แม้แต่ตาํราเรียนช่วง

ชัน้แรกของอาจารย์นางก็ยังอ่านไม่ออก จะบอกว่ามาเรียนเพราะ

สนใจใฝ่รู้ ช่างน่าขาํสิน้ดี! อีกอย่าง....” เขามองประเมินเส่ินเม่ียว

ด้วยสายตาประสงค์ร้ายแวบหน่ึง แล้วก็ว่าต่อ 

 
 “ใครจะไปรู้ว่านางจงใจตกนํา้เองหรือเปล่า ในบทละครต่างก็แสดง

กันแบบนีท้ัง้นัน้ สาวน้อยตกนํา้ วีรบุรุษลงไปช่วย ร่างกายแนบชิด

... น่าเสียดาย ชีวิตจริงตอนจบมันผิดพลาดไปสักหน่อย!” พูดจบ

ผู้คนตรงนัน้ต่างก็รู้สึกว่าน่าสนุก พลันส่งเสียงหวัเราะล่ันออกมา 

 
เขาเป็นหวัโจกของเหล่าลูกศิษย์ชายที่น่ี เม่ือคาํพูดจาเช่นนีห้ลุด

ออกมา บรรดาศิษย์หนุ่มตรงนัน้ต่างก็พากันหวัเราะล่ัน บรรดา

คุณหนูผู้ดีที่ห้อมล้อมเส่ินเย่อยู่ต่างก็พากันรู้สึกว่าน่าขัน จงึมีแต่

เสียงหวัเราะเย้ยหยันรายล้อมเส่ินเม่ียวไว้รอบด้าน แววตาที่มอง

จ้องมายังเรือนกายนางหาใช่แววตาแห่งความปรารถนาดีไม่ 

 



คาํพดูเป็นดังอาวุธที่ทาํร้ายคนได้... คาํกล่าวนีเ้ป็นจริง ชาตทิี่ผ่าน

มาไม่รู้ว่าภาพเหตุการณ์เช่นนีเ้กิดขึน้กับชีวิตของเส่ินเม่ียวซํา้แล้ว

ซํา้เล่าไปสักก่ีรอบ นางเคยคิดว่าน่ีคือความทุกข์ที่ใหญ่หลวงมาก

ที่สุดในชีวิต ทว่าพอเติบใหญ่ เสียงหวัเราะเหล่านีก้ลับเทยีบความ

โศกสลดใหญ่หลวงที่เกิดขึน้กับนางไม่ได้แม้แต่น้อย  

 
บรรดาคุณหนูคุณชายเหล่านี ้ยังไม่ได้มีอายุมากไปกว่าหว่านอ๋ีกับ

ฟู่ หมิงของนางเสียด้วยซํา้ แต่ด้วยแรงย่ัวยุทาํให้นางต้องผิดใจกับ

พวกเขา เหน็หน้ากันทีไรก็เป็นดังนํา้กับไฟ คนเหล่านีค้วรจะเป็นคู่

แค้นของนางจริงหรือ? 

 
แน่นอนว่าต้องไม่ใช่ บรรดาคุณหนูคุณชายผู้สูงศักดิ์เหล่านี ้หากไม่

ร่ํารวยก็ต้องมีอาํนาจ เป็นลูกหลานจากตระกูลใหญ่ แล้วตระกูล

ใหญ่ในชาตก่ิอนสุดท้ายต้องตกอยู่ในสภาพใดเล่า? ทัง้หมดที่

หวัเราะอยู่รอบกายนางในเวลานี ้ถูกอดีตฮ่องเต้กับฟู่ซิวอ๋ีกาํจัดจน

ไม่เหลือรากเหง้า 

 
  
ยกตัวอย่างเช่นชายหนุ่มที่แอบรักเส่ินเย่ผู้นี ้เขานามว่าไช่หลิน 

คุณชายใหญ่แห่งตระกูลไช่ซึ่งเป็นถงึเฉาเฟ่ิงหลางขุนนางอันดับหก

แห่งราชสาํนัก หลายปีก่อน ตระกูลไช่ตดิร่างแหคดีฉ้อราษฎร์บัง

หลวงถูกส่ังประหารยกตระกูล ไช่หลินถูกส่ังให้ไปเป็นทหารใน



กองทพั น่าสงสารที่เขารักใคร่เส่ินเย่มานานปีแต่นางกลับขีดเส้น

แบ่งความสัมพนัธ์ กันเขาออกจากชีวิตอย่างไม่แยแส 

 
นางกับเหล่าคุณชายคุณหนูเหล่านีไ้ม่ควรเป็นศัตรูกัน ในภายภาค

หน้า คนจาํนวนหน่ึงในนีถ้งึขัน้อยู่ฝ่ายเดียวกับนางเสียด้วยซํา้ น่า

เสียดายที่ตระกูลเหล่านีพ้อถูกฮ่องเต้ชักใยหนักเข้ากเ็กิดบาดหมาง

กันเอง ถึงขึน้ผูกใจเจ็บกลายเป็นความแค้นก็มี 

ทาํให้ผู้ที่กาํลังจะเป็นสหายกลายเป็นศัตรูคู่แค้น ช่างไม่ฉลาดเอา

เสียเลยและก็ไม่มีความจาํเป็นด้วย 

 
“ไช่หลิน ทาํไมเจ้าถงึว่าน้องห้าของข้าแบบนัน้?” รอจนกระทั่งผู้คน

หวัเราะจนอิ่ม เส่ินเย่ก็เพิ่งจะเอ่ยปาก “น้องห้าไม่ใช่ผู้หญิงแบบนัน้

เสียหน่อย” 

 
“ไช่หลิน” เส่ินเม่ียวตัดบทคาํพดูของเส่ินเย่ นํา้เสียงสงบน่ิงไม่มี

ท่าทางโกรธเคืองแม้แต่น้อย “ใครบอกกับเจ้าว่าข้าตกนํา้เพราะว่า

แอบรักติง้อ๋อง?” 

 
คาํพดูคาํจาที่ตอกกลับออกไปเช่นนี ้เดมิทกี็ควรจะทาํให้ผู้คนที่ได้

ยนิรู้สึกรังเกียจ ทว่ายามที่เส่ินเม่ียวกล่าวคาํพดูนีอ้อกไป สีหน้า

ท่าทางนางจริงจัง นํา้เสียงก็เรียบสงบ ยิ่งทาํให้ผู้คนรู้สึกตกตะลึง 

 



ไช่หลินเป็นหวัโจกของที่น่ี โดยปกตเิส่ินเม่ียวพบเขาก็ยังไม่กล้าเอ่ย

ทกัเสียด้วยซํา้ มีที่ไหนที่จะกล้าใช้นํา้เสียงเช่นนีถ้ามเขา? ไม่รู้ว่า

เพราะเหตุใดไช่หลินกลับไม่ได้ส่งเสียงด่าทอออกไป แต่ย้อนถาม

อย่างยียวนแทน “หรือว่าไม่ใช่?” 

 
“ที่จริงเป็นแบบนีน่ี้เอง...” เส่ินเม่ียวรําพนักับตัวเองประโยคหน่ึง 

พลันอมยิม้เล็กน้อยมองไปทางเส่ินเย่กับเส่ินชิง 

 
 “พี่หญิงใหญ่กับพี่หญิงรอง คนอ่ืนไม่เข้าใจก็ช่างเถอะ แต่พวกท่าน

เองก็ไม่รู้เหมือนกันหรือ? ทาํไมไม่ช่วยน้องสาวอย่างข้าแก้ต่างบ้าง

เล่า?” 

 
เส่ินเย่กับเส่ินชิงตกตะลึงพร้อมกัน พลันคิดได้ทนัท ีก่อนจะออก

จากบ้านมารดาของพวกนางได้กาํชับไว้ว่าเร่ืองที่เส่ินเม่ียวตกนํา้

เร่ืองนีอ้ย่าได้พดูผิดพลาดเป็นอันขาด  

 
เส่ินชิงเป็นคนเหน็แก่การใหญ่มากกว่าเส่ินเย่จงึรีบเอ่ย “ใช่แล้ว 

พวกเจ้าอย่าได้พูดจาเหลวไหล ตอนนัน้ข้ากับน้องห้าไปด้วยกัน ข้า

เหน็กับตาว่าน้องห้าไม่ทันระวังล่ืนล้มลงไปในนํา้ ตอนนัน้ติง้อ๋อง

ผ่านมาพอดี จงึได้พบเข้า เร่ืองนีไ้ม่เก่ียวกับการแอบรักอะไรทัง้นัน้” 

 



เส่ินชิงเอ่ยออกไปอย่างม่ันอกม่ันใจ ผู้คนแม้จะไม่เช่ือ แต่ก็ไม่ได้ทาํ

ท่าทางเหมือนเม่ือครู่อีก พลันได้ยนิเส่ินเม่ียวเอ่ยสาํทับ 

 
 “ไม่ได้เหน็เร่ืองใดกับตาอย่าโพนทะนาเพ้อเจ้อ... ก่วงเหวินถังไม่

เพยีงสอนแต่เร่ืองในตาํราเรียน เร่ืองคุณธรรมก็อบรมไปพร้อมกัน

ด้วย อีกอย่างคาํว่ารัก เดมิทเีป็นคาํมีความหมายงดงาม ทาํไมถึงได้

พดูออกไปในเชิงเสียหายได้เล่า คนอย่างข้า--เส่ินเม่ียวหากรักใคร

สักคนแล้ว ก็จะต้องรักอย่างมีเกียรตมีิศักดิ์ศรี ติง้อ๋องเป็นราชนิกูล

ผู้สูงศักดิ์ เหมาะที่ไหนที่ข้าจะใฝ่ฝันอาจเอือ้ม ทุกคนเข้าใจผิดแล้ว” 

 
โลกใบนี ้คิดจะเปล่ียนความทรงจาํที่มีต่อใครสักคนคงเป็นเร่ืองยาก 

ก่อนหน้านีเ้ร่ืองที่นางแอบรักฟู่ ซิวอ๋ี ใต้หล้าต่างรับรู้ ตอนนีบ้อกไม่

รักเกรงว่าจะไม่มีใครเช่ือ 

 
ทว่าอย่างไรเสีย ก็จะต้องเอ่ยให้ชัดเจนกันต่อหน้า 

นํา้เสียงที่กล่าวยังไม่ทนัจบ พลันมีคนออกปากช่ืนชม “รักอย่างมี

เกียรตมีิศักดิ์ศรี ดีมาก!” 

 
บุรุษหนุ่มผู้หน่ึงเดนิเข้ามาจากด้านนอก อายุน่าจะราวย่ีสิบต้นๆ 

เขาสวมเสือ้คลุมตัวหลวมสีเขียว คิว้ตาใบหน้าสอดรับกันอย่าง

เหมาะเจาะ เรือนร่างสูงโปร่ง เขาเดินเข้ามาพลางส่งเสียงช่ืนชม 

 



 “พดูได้ดี ความรักต้องมีเกียรตมีิศักดิ์ศรี หาใช่เร่ืองที่จะมาขาํขัน

หรือล้อเล่นไม่ ก่วงเหวินถังแม้จะสอนตาํรา แต่เร่ืองคุณธรรมก็ต้อง

อบรมเค่ียวเข็ญควบคู่กันไปด้วย” 

 
ศิษย์ทัง้หลายต่างพากันเงียบกริบในทันท ี

 
เส่ินเม่ียวมองจ้องชายหนุ่มผู้นัน้ตาไม่กะพริบ 

 
‘เพ่ยหลาง’ หรือ ‘เพ่ยซิ่วไฉ’ เป็นอาจารย์วิชาคาํนวณของก่วงเหวิน

ถัง มีความสามารถและคุณธรรมสูงส่ง ด้วยสอบได้ตาํแหน่งซิ่วไฉ

จงึเข้ามาเป็นอาจารย์ในนี ้ท่านเพ่ยซิ่วไฉผู้นีเ้ป็นคนอบอุ่นและมี

ความอดทน หากเทียบกับบรรดาอาจารย์ท่านอ่ืนที่เคร่งครัดแล้ว 

ศิษย์ทัง้หลายจะช่ืนชอบและเคารพยาํเกรงเขามากกว่า แม้แต่คน

อย่างเส่ินเม่ียวเอง  

 
เพ่ยซิ่วไฉก็ไม่เคยตาํหนิ มีแต่ใช้ความอดทนอธิบายจนนางเข้าใจ

หากว่ามีเพยีงเท่านี ้คนผู้นีก้็คงเป็นอาจารย์ที่ไม่เลวทเีดียว 

คุณธรรมความสามารถล้วนหลอมรวมกันได้อย่างไม่มีที่ต ิแต่น่า

เสียดาย เส่ินเม่ียวยังรู้ดีว่าเขามีอีกฐานะหน่ึง 

ต่อไปเขาจะเป็นกุนซือที่ฟู่ ซิวอ๋ีพึ่งพามากที่สุด!  

 



หลังจากที่ฟู่ ซิวอ๋ีขึน้ครองราชย์แล้ว เพ่ยหลางได้รับการแต่งตัง้ให้

เป็นถงึราชครู ราชครูเพ่ยหลางมีอาํนาจสูงส่ง อยู่ใต้คนเพียงหน่ึง

อยู่เหนือคนนับหม่ืน 

 
สาํหรับตาํแหน่งราชครู เขาก็ทาํหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เส่ินเม่ียว

คิดว่าเพ่ยหลางเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและชาญฉลาด  

 
ทว่าสุดท้ายตอนที่ปลดรัชทายาทออก เขากลับไม่เอ่ยส่ิงใด 

 
ความสัมพันธ์ลับระหว่างเส่ินเม่ียวกับเพ่ยหลางถือว่าไม่เลว เดิมที

ความคิดที่จะให้เส่ินเม่ียวเดินทางไปเป็นตัวประกันที่แคว้นฉินก็

เป็นเพ่ยหลางที่เสนอขึน้ เพ่ยหลางบอกว่าทาํเช่นนีก้็เพื่อความ

ม่ันคงของแคว้นหมิงฉี หากว่าฮองเฮาสามารถช่วยแก้ไข

สถานการณ์ตงึเครียดให้ฝ่าบาทได้ วันหน้าดนิแดนนีล้้วนแต่เป็น

พระบารมีของฮองเฮาที่แผ่ไพศาล ผู้คนใต้หล้าจะต้องขอบพระทัย

ฮองเฮา 

 
ทว่าในความเป็นจริง หลังจากผ่านไปห้าปีและนางย้อนกลับมาใน

วัง กลับพบว่าในวังมีเหมยฮูหยินเพิ่มเข้ามาอีกคน และบรรดาคน

ใต้บังคับบัญชาของเพ่ยหลางที่เคยเคารพนบนอบนาง กลับหันมา

ทาํตัวระแวดระวังนาง 

 



ยามที่ปลดรัชทายาท เส่ินเม่ียวเคยลงไปคุกเข่าขอร้องเพ่ยหลาง 

เพราะเพ่ยหลางเป็นคนที่ฟู่ ซิวอ๋ีเช่ือใจ เพยีงเพ่ยหลางเอ่ยปาก ฟู่ ซิว

อ๋ีย่อมต้องฟังความเหน็ของเขา ทว่าเพ่ยหลางกลับเข้ามาประคอง

นาง ปลอบใจนางว่า “ฮองเฮา เร่ืองที่ฝ่าบาทตัดสินพระทยัไปแล้ว 

กระหม่อมเองก็ไร้ความสามารถจะทดัทาน” 

 
“เพ่ยหลาง! หรือว่าเจ้าจะทนเหน็รัชทายาทถูกปลดเช่นนีไ้ด้? เจ้ารู้ดี

ว่าการปลดรัชทายาทย่อมทาํไม่ได้!” นางโกรธจัดส่งเสียงตวาดถาม 

 
“ตอนนีส้ถานการณ์ทุกอย่างเปล่ียนไปแล้ว ฮองเฮา ทรงยอมรับ

ชะตากรรมเสียเถอะ” เพ่ยหลางถอนหายใจตอบ 

รับชะตากรรมเสียเถอะ 

 
ควรจะต้องยอมรับชะตากรรมหรือ? หากว่าย้อนมาชาติใหม่ยังต้อง

ยอมรับชะตากรรมอีก มันจะไม่ยิ่งน่าเศร้า น่าคับแค้นใจกว่าเดิม

หรือ? 

 
แววตาของเส่ินเม่ียวมองจ้องบุรุษหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าไม่ขยับ เขาที่

สง่าผ่าเผยแต่คนตายตรงหน้ากลับไม่เข้าไปช่วยเหลือ แท้จริงแล้ว 

เขามีนิสัยอบอุ่นหรือเยือกเย็นไร้เมตตากันแน่ สาํหรับขุนนางแล้ว 

ทุกอย่างล้วนคิดทาํเพื่อความม่ันคงของราชสาํนักทัง้นัน้  

 



เพ่ยหลางเป็นขุนนางที่มีใจภักดี ทว่า...หากว่าเขาเลือกยืนอยู่ข้าง

กายฟู่ ซิวอ๋ี ชาตินีก้็ได้กาํหนดแล้วว่า เขากับนางคงจะได้ตายกันไป

ข้างหน่ึง! 

 
ในเวลานี ้ฟู่ ซิวอ๋ีน่าจะยังไม่ได้ทาํให้เพ่ยซิ่วไฉผู้นีก้ลายเป็นพวก 

ก่อนที่เหตุการณ์นัน้จะเกิดขึน้ นางจะต้องรีบตัดบทแย่งเพ่ยซิ่วไฉ

ให้มายืนข้างกายตนก่อน นางจะทาํได้หรือไม่? หรือว่าจะตัดไฟเสีย

ตัง้แต่ต้นลมดี 

 
เพ่ยหลางวางม้วนหนังสือในมือลง จับสังเกตแววตาคู่นัน้ที่มองจ้อง

เขาไม่วางตา เขาเงยหน้าขึน้ พลันสบกับดวงตาที่ไม่ชัดเจนของเส่ิน

เม่ียว 

 
ตาํแหน่งที่เส่ินเม่ียวน่ังอยู่ค่อนไปทางด้านหลัง แม้กระนัน้ นางก็

ยังคงมองจ้องเขาน่ิง ความรู้สึกเช่นนีช่้างน่าประหลาด เพ่ยหลาง

รู้สึกว่าตนกาํลังถูกตัดสินหรือพนิิจพเิคราะห์อยู่ 

เขาหยุดน่ิง คิดจะมองให้ชัดว่าเส่ินเม่ียวกาํลังมองเขาด้วยสีหน้า

แบบไหน พลันเหน็สาวน้อยหยบิพู่กันบนโต๊ะแล้วก็ก้มหน้าลง 

 
เขาทาํได้เพียงคิดว่าตัวเองตาฝาด จัดเก็บข้าวของเรียบร้อยก็เร่ิม

บทเรียนในวันนีต่้อ 

 



ศิษย์ในชัน้เรียนต่างก็พากันรู้สึกง่วงเหงาหาวนอน บทเรียนที่

เก่ียวกับการคาํนวณมักจะทาํให้บรรดาศิษย์หมดแรงเหน่ือยหน่าย

ได้ง่าย แม้ว่าการสอนของเพ่ยซิ่วไฉจะยอดเย่ียม ทว่าผู้เรียนก็เป็น

เพยีงคุณชายคุณหนูวัยสิบส่ีสิบห้า จะฟังเข้าหูเสียที่ไหน อีกอย่าง

ยามนีอ้ากาศก็เย็นสบาย แต่ละคนต่างก็พากันหาว 

 
ทว่าวันนีเ้ส่ินเม่ียวกลับไม่เหมือนเดมิ 

 
นางมองจ้องเพ่ยซิ่วไฉตาไม่ขยับ น่ังหลังตรงประหน่ึงตัง้ใจฟังเป็น

อย่างยิ่ง น่ีเป็นส่ิงที่เขาคาดไม่ถึงมาก่อน คนอย่างเส่ินเม่ียวจะ

สามารถตัง้ใจเรียนหนังสือได้จริงรึ? 

 
เดก็สาวหน้าตางดงามที่น่ังร่วมโต๊ะกับเส่ินเม่ียวมีสีหน้าท่าทางหยิ่ง

ทะนง พอเหน็เส่ินเม่ียวเป็นเช่นนีก้็เผยแววตาแห่งความประหลาด

ใจออกมา นางหนัไปมองเส่ินเม่ียวที่ตัง้ใจเรียนอยู่หลายต่อหลาย

ครัง้ 

 
เส่ินเม่ียวจะมีเวลาไปสนใจอะไรเสียที่ไหน? นางเพยีงแต่คิดจะมอง

ให้ชัดมากขึน้เท่านัน้ว่าเพ่ยหลางเป็นคนอย่างไรกันแน่ 

สีหน้าที่จริงจังของนางเช่นนี ้เหน็อยู่ตาํตาของหญิงสาวข้างกาย 

นางคิดว่าเส่ินเม่ียวผู้นีช่้างไม่เหมือนเส่ินเม่ียวในยามปกติเอา



เสียเลย หลังจบบทเรียน เพ่ยหลางจากไปแล้ว เส่ินเม่ียวก็เพิ่งจะ

ชักสายตากลับ 

 
เดก็สาวข้างกายนางออกแรงสะกิด นํา้เสียงเผยให้เหน็ความต่ืน

ตะลึง “เส่ินเม่ียว เจ้าถูกคนทาํของใส่มาหรือเปล่า?” 

 
“ทาํไมพูดอย่างนัน้ล่ะ?” เส่ินเม่ียวถาม เดก็สาวข้างกายเป็นบุตรสาว

คนโตของขุนนางกวงลู่ซวินนามว่าเฝิงอานหนิง 

 
ตระกูลเฝิงเดมิทีก็เป็นกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในเมืองหลวง นับแต่เล็ก

เฝิงอานหนิงจงึได้รับการเลีย้งดูอย่างดี กระทั่งนางกลายเป็นคน

หยิ่งยโส ทว่าชาตก่ิอน ขุนนางเฝิงเลือกข้างผิด หลังฮ่องเต้องค์ใหม่

ขึน้ครองราชย์ 

 
เขาจึงจาํต้องลาออกจากตาํแหน่ง และเพื่อปกป้องบุตรสาวคนนี ้

เขาจึงทาํได้เพยีงมอบนางให้แต่งไปกับพี่ชายที่เป็นญาติห่างๆ ใน

ดนิแดนอันไกลโพ้น ไม่นานนักตระกูลเฝิงก็ถงึคราวตกตํ่า เฝิง

อานหนิงเองก็ไม่ได้มีจุดจบที่ดีเท่าไรนัก พี่ชายคนนัน้ข้างนอกดูดีมี

คุณธรรมทว่าภายในกลับเจ้าเล่ห์กลิง้กลอก 

 



 เฝิงอานหนิงแต่งเข้าตระกูลนัน้ไปไม่ถงึปีสามีก็เลีย้งอนุภรรยาแล้ว

มีลูกด้วยกัน เฝิงอานหนิงที่มีนิสัยหยิ่งทะนงเป็นทุนเดมิ จงึหยิบ

กรรไกรไปจ้วงแทงอนุภรรยาผู้นัน้แล้วก็ฆ่าตัวตายตาม 

 
ชีวิตที่น่าเศร้าในชาตินัน้ ยามนีก้ลับเป็นเช่นหมอกควันที่ลอยผ่าน 

เส่ินเม่ียวมองไปยังเดก็สาวผู้หยิ่งทะนงตนข้างกายตน ใครจะไปรู้ว่า

จุดจบของนางจะโศกสลดเช่นนัน้ 

 
เหน็เส่ินเม่ียวไม่คุยด้วย เฝิงอานหนิงก็รู้สึกไม่พอใจ เอ่ยว่า “เจ้าจง

ใจทาํเป็นไม่เหน็หวัข้าหรือไง 

 
เส่ินเม่ียว ความขยันของเจ้าในวันนีมี้เพื่อการสอบในเดือนหน้าใช่

หรือไม่ ได้ยนิพี่สาวของเจ้าเล่าว่าตัวเจ้าคิดจะเอาโอกาสนีม้าสร้าง

ช่ือเสียงให้กับตัวเอง เพื่อให้อ๋อง... เอ้อ... ให้ใครสักคนสนใจ” 

 
เป็นเดก็น้อยจริงๆ เม่ือครู่ฟังคาํปรามของเพ่ยหลางแล้วก็ยังไม่เก็บ

มาใส่ใจ อาจารย์เพิ่งจากไปไม่นานกลับเอาคาํพดูที่ว่า ‘แอบรักติง้

อ๋อง’ พดูออกมาอีกจนได้ 

 
“การสอบ?” เส่ินเม่ียวเลิกคิว้สูง 

 



การสอบของก่วงเหวินถังกาํหนดขึน้ในเดือนสิบของทุกปี การสอบ

นีเ้ป็นการทดสอบศิษย์แต่ละคนในสาํนัก ศิษย์ที่มีความสามารถ

โดดเด่นเป็นที่จับตาก็จะมีโอกาสแสดงความสามารถกันในช่วงเวลา

นี ้และยิ่งไปกว่านัน้ ในวันนัน้จะมีบรรดาใต้เท้าขุนนางใหญ่ที่ทรง

อิทธิพลต่างๆ เข้ามาร่วมชม แม้กระทั่งบรรดาองค์ชายก็อาจจะให้

เกียรตเิสด็จมาเพื่อเลือกเฟ้นหาคนสนิทไว้คอยรับใช้ข้างกาย 

 
  
เรียกได้ว่า หากศิษย์ในสาํนักผู้ใดมีทกัษะความสามารถเข้าตาขุน

นางใหญ่ ก็อาจจะมีอนาคตที่ดีรออยู่ในภายภาคหน้า เป็นด่ัง

หนทางลัดที่จะประสบความสาํเร็จ ขอแค่เพียงแสดงความสามารถ

ออกมาให้ผู้คนได้ประจักษ์จนมีช่ือเสียง เน่ืองด้วยสาเหตุนีถ้ึงได้มี

บรรดาศิษย์เร่ิมซุ่มเตรียมความพร้อม ทุ่มเทกายและใจให้กับการ

ทดสอบที่จะจัดขึน้ 

 
ในบรรดาศิษย์ชัน้ที่สอง เส่ินเย่มีความสามารถโดดเด่นที่สุด การ

ทดสอบแต่ละปีนางมักจะได้ครองอันดับยอดเย่ียม เส่ินชิงแม้ว่าจะ

เทียบกับเส่ินเย่ด้านกลอนกาพย์บทกวีไม่ได้ ทว่าวิชาคาํนวณของ

นางก็นับว่าติดอันดับต้นๆ ของสํานักเลยทเีดียว 

 
หากจะหาคนที่เอาดีไม่ได้สักอย่างก็คงมีเพยีงเส่ินเม่ียว ศาสตร์ทัง้ส่ี

ที่สตรีพงึเป็น นางกลับไม่เป็นสักอย่าง วิชาคาํนวณยิ่งไม่เข้าใจเอา



เสียเลย ทุกครัง้ของการสอบอย่าเรียกว่าแสดงความสามารถเลย 

ขอแค่ให้ผ่านเกณฑ์ก็ยังยาก ที่เส่ินเม่ียวในชาติก่อนกลัวที่สุดก็คือ

การสอบประจาํปี นางทาํได้เพยีงมองเส่ินเย่เส่ินชิงยืนอยู่บนลาน

พธีิด้วยสีหน้าช่ืนชม นางเองก็ใช่ว่าจะไม่อิจฉา 

 
นางมองเฝิงอานหนิงแวบหน่ึง เอ่ยว่า “สอบประจาํปีหรือ? ข้าไม่

เคยจะคิดแย่งอันดับอะไรกับใครหรอก ข้ามักครองอันดับสุดท้าย

อยู่แล้วน่ี มีอะไรน่าแข่งอีกเล่า?” 

 
เฝิงอานหนิงตะลึงเล็กน้อย คาดไม่ถงึว่าเส่ินเม่ียวจะกล้าออกปาก

ว่าตัวเองเป็นที่โหล่ออกมาได้อย่างไม่สะทกสะท้าน นางมองจ้อง

เส่ินเม่ียวแวบหน่ึง ถามว่า “เจ้าคงไม่ได้บาดเจบ็สาหัสจนนิสัยใจคอ

เปล่ียนไปหมดแล้วหรอกนะ?” 

 
“น่าจะใช่” เส่ินเม่ียวหวัเราะ ไม่พดูอะไรอีก 

 
วิชาคาํนวณถือว่าจบลง ศิษย์ทัง้หลายต่างก็ออกจากห้องเรียนมายัง

อุทยานดอกไม้ของก่วงเหวินถังเพื่อพกัผ่อนคลายเครียด เหล่าสตรี

บ้างก็เดนิหมากในห้องเรียน บ้างก็เอาบทกวีใหม่มาวิจารณ์กัน 

ระหว่างนัน้ก็ได้ยินเสียงเหมือนม้าพยศกาํลังควบตะบงึเข้ามาจาก

ด้านนอก  

 



“เสียงอะไร?” อีเ้พ่ยหลานหันหน้าไปมอง 

 
“ออกไปดูด้านนอกดีกว่า” เจียงไฉ่เซวียนเสนอ พลันลากเส่ินเย่ “ไป

เถอะ ไปดูว่าเกิดเร่ืองอะไร” 

 
เส่ินเม่ียวกลับไม่มีกะจติกะใจจะไปชมฉากสนุกที่ไหน มีเพียงเฝิง

อานหนิงที่เดนิไปได้สองก้าวแล้วก็หนักลับ คิดไปคิดมาก็จับแขน

ของเส่ินเม่ียว “ไปดูด้วยกัน!” 

 
เส่ินเม่ียวรู้สึกประหลาดใจ แต่ไรมาเฝิงอานหนิงก็ดูถูกนางมาตลอด 

ยิ่งไม่ต้องพดูถงึท่าทางที่แสนจะสนิทสนมเช่นนี ้นางยังคิดไม่ออกก็

ถูกเฝิงอานหนิงจับกระชากให้เดนิออกมานอกห้องเรียนแล้ว 

 
ด้านนอก มีศิษย์จาํนวนมากที่ได้ยนิเสียงฝีเท้าม้าจงึออกมารวมตัว

กันตรงหน้าประตู ไช่หลินแทรกตัวออกมาจากฝูงชน พอเหน็กลุ่ม

คนด้านนอกก็ส่งเสียงร้องออกมาอย่างยนิดี ทุกอย่างพลันโกลาหล

ไปหมด 
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มาต่อให้ค่ะ....เน่ืองจากอัพยาวเกินไป เฟสบุ้คตัดออก 

 

------------- 
“เซ่ียเส่ียวโหว  มา!” 

เซ่ียเส่ียวโหว... หมายถึงเซ่ียจิ่งสิงรึ? เส่ินเม่ียวมองออกไปด้านนอก 

 



นอกประตูใหญ่สีแดงเลือดนกของก่วงเหวินถัง มีอาชาสีแดงพุทรา

ตัวหน่ึงยืนตระหง่าน สีขนของมันสะท้อนแสงจนเป็นมันวาว มอง

ปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นยอดอาชาที่เงนิพันช่ังยังไม่อาจหาซือ้ อาชาตัว

นัน้ขยับเกือกเท้าหน้าไปมาอย่างผยอง ลาํตัวที่กาํยาํพ่วงพดีงึดูดทุก

สายตาของผู้คน 

 
แต่อย่างไรเสียก็หาได้เป็นที่น่าจับจ้องเท่ากับคนบนหลังของมัน 

 
บุรุษหนุ่มที่น่ังอยู่บนหลังอาชาสวมชุดผ้าฝ้ายกระชับลาํตัวลวดลาย

ริว้เมฆ ด้านนอกคลุมทับด้วยหนังสัตว์สีม่วงเข้มตัวใหญ่ มือขวา

ของเขากาํลังตวัดแส้ม้าเล่นด้วยท่าทีเกียจคร้าน ใบหน้าคิว้ตาช่าง

คมสัน องคาพยพทัง้ห้าบนใบหน้าเม่ือรวมกันแล้วก่อให้เกิดความ

งดงามที่แข็งกร้าวดุดัน ดูเจิดจรัสเป็นที่สุด มุมปากของเขาขยับโค้ง

เล็กน้อย เหมือนจะยิม้แต่ก็ไม่เชิง ดวงตากลับเยือกเย็นชวนให้ผู้

มองหนาวสะท้าน 

 
ในบรรดาผู้คนโดยรอบ มีสาวน้อยนางหน่ึงที่ยืนปะปนอยู่ในฝูงชน 

นางมีใบหน้าซับสีเลือดทาํท่าวางตัวไม่ถูก แต่สุดท้ายนางก็รวบรวม

ความกล้าขว้างผ้าเช็ดหน้าไหมเนือ้ล่ืนที่พับทบออกไปให้แก่บุรุษ

บนหลังม้าผู้นัน้ แคว้นหมิงฉีมีธรรมเนียมที่ค่อนข้างอิสรเสรี มิได้

ยดึถือกฎเกณฑ์เคร่งครัดระหว่างหญิงชายสักเท่าไร เม่ือผ้าเช็ดหน้า



ไหมตกต้องแขนของชายหนุ่ม เขาเพียงตวัดมือออกแล้วรวบมันไว้ 

มุมปากของเขายกขึน้จนเป็นรอยยิม้  

 
สาวน้อยเจ้าของผ้าเช็ดหน้าผืนนัน้ใบหน้าพลันซับสีเลือด จ้องมอง

ชายหนุ่มด้วยสายตาโง่งมของสาวน้อยที่ตกหลุมรัก 

แต่ในช่ัวขณะถัดมา รอยยิม้กระตือรือร้นปนถือดีของบุรุษผู้นัน้ก็

จางลง ผ้าเช็ดหน้าไหมถูกปล่อยลงสู่พืน้ จากนัน้อาชาพ่วงพีที่ชาย

หนุ่มควบข่ีก็เหยียบมันเสียป่นจนเป็นเศษซาก 

เขาขยับขึน้น่ังตรงด้วยท่าทไีม่ย่ีหระต่อสายตาของผู้ใด ราวกับฉาก

โศกนาฎกรรมของผ้าเช็ดหน้าผืนนัน้มิได้มีผลอะไรกับใจเขา แต่

ด้วยใบหน้าที่หล่อเหลาคมเข้ม ทุกการเคล่ือนไหวของเขาจงึเป็นที่

ดงึดูด  

 
บุรุษผู้นีนั้บว่ามีเสน่ห์ในตัวอย่างเหลือร้าย ยากที่ผู้คนจะหกัใจไม่

หลงใหลได้ 

 
ช่างเป็นบุรุษที่เยือกเยน็และก้าวร้าวร้ายกาจนัก 

อีเ้พ่ยหลานพมึพาํ “น่ีแหละ... เส่ียวโหวเหย่--เซ่ียจิ่งสิงล่ะ” 

เส่ินเม่ียวเลิกคิว้สูง--เซ่ียจิ่งสิง 

 
ตระกูลขุนนางใหญ่ของแคว้นหมิงฉีในยามนี ้ล้วนเป็นผู้ร่วมออกศึก

สร้างแว่นแคว้นมากับอดีตฮ่องเต้ด้วยกันทัง้นัน้ ผ่านพ้นกาลเวลา



รุ่นแล้วรุ่นเล่า บางตระกูลก็เหลือเพยีงช่ือทว่าไร้ซึ่งอาํนาจ บาง

ตระกูลกลับยิ่งสูงส่งรุ่งเรือง ร่ํารวยเป่ียมอํานาจ 

ยกตัวอย่างเช่นสกุลเฝิงที่ยังรับราชการเป็นขุนนางฝ่ายบุ๋น แล้วก็ยัง

มีตระกูลเส่ินที่ทาํหน้าที่ทหารพทิักษ์ชายแดน ผู้คนพากันกล่าวว่า

ถ้าพดูถงึเร่ืองการทหารต้องนึกถึงตระกูลเส่ิน เพราะบรรพชนสกุล

เส่ินจนถงึลูกหลานที่สืบทอดลงมาล้วนรับราชการทหาร มีหน้าที่จัด

ทพัออกรบและมีช่ือเสียงว่าเป็นแม่ทัพที่ซ่ือสัตย์ 

 
รักประเทศชาต ิผิดกับตระกูลเซ่ียที่มีกาํลังทหารครอบครองอยู่ใน

มือเช่นกันแต่กลับทาํตัวลอยชายจนฮ่องเต้ทรงเบ่ือหน่าย แต่ก็จน

ใจไม่กล้าแตะต้อง 

 
เล่ากันว่าจติใจของคนตระกูลเซ่ียมีความเป็นขบถฝังรากลึกอยู่

หลายส่วน ส่ิงที่พวกเขาทาํล้วนแต่เป็นเร่ืองที่คนทั่วไปมิบังอาจ 

ยกตัวอย่างเช่น ไม่สนใจรับผิดชอบฟังคาํส่ังทหารที่ให้ดักซุ่ม

เผชิญหน้าอยู่นอกเมือง แต่กลับบุกเข้าไปทาํศึกที่อันตรายยิ่งกว่า

อย่างบ้าบิ่นเพื่อให้ได้ชัยชนะ สุดท้ายก็ยังเอ่ยแย้งราชโองการ

ออกมาอย่างน่าฟังเสียอีกว่า ‘ทหารที่กรําศึกอยู่นอกด่าน อาจรับ

หรือไม่รับคาํส่ังจากเบือ้งบนก็ย่อมได้’  

 
แต่กระนัน้แล้วเหล่าราชนิกูลก็ต้องปิดหปิูดตาต่อการกระทาํของ

ตระกูลเซ่ียเน่ืองจากเหตุผลที่ว่า พวกเขาล้วนปกป้องประเทศ 



 
ตระกูลเส่ินกับตระกูลเซ่ียต่างก็เป็นปฏิปักษ์ สาเหตุหลักก็เพราะ

ได้รับการยุแยงให้แตกกันอย่างจงใจจากอดีตฮ่องเต้เพื่อให้สองฝ่าย

ถ่วงดุลอาํนาจกันเอง ราชสาํนักจงึจะม่ันคง แม่ทัพเส่ินซิ่นบดิาของ

เส่ินเม่ียวกับเซ่ียติ่ง—หลินอานโหวผู้เป็นบิดาของเซ่ียจิ่งสิง ไม่เคยมี

ความคิดเหน็สอดคล้องกันเลย เส่ินซิ่นทนเหน็อุบายรบอันแปลก

ประหลาดที่เซ่ียติ่งงัดออกมาใช้ยามทาํศึกไม่ได้ เซ่ียติ่งเองก็ทนไม่

ไหวที่เส่ินซิ่นยามออกศึกยังต้องคล่ีตาํราพชัิยสงครามออกอ่าน ใช้

ลูกไม้เดมิๆ ไม่รู้จักพลิกแพลง สองตระกูลนอกจากจะงดัข้อกันใน

ราชสาํนักแล้วก็ไม่มีการไปมาหาสู่กัน อดีตฮ่องเต้น่ังดูความขัดแย้ง

ที่เกิดขึน้นีอ้ย่างภาคภูมิใจ 

 
หลังภรรยาสุดที่รักของเซ่ียติ่งตายจาก หลินอานโหวผู้นีก้็ไม่ได้แต่ง

ภรรยาอีก มีเพยีงอนุแค่คนเดียว  

 
อนุภรรยาผู้นัน้ให้กาํเนิดบุตรชายถงึสองคน ซึ่งก็หมายความว่าเซ่ีย

จิ่งสิงมีน้องชายต่างมารดาอีกสองคน บางทอีาจเป็นเพราะเซ่ียติ่ง

สงสารที่บุตรชายคนโตต้องสูญเสียมารดาไป จงึคิดหาทางชดเชย

ให้เขาอย่างสุดความสามารถ นับแต่เล็กก็รักใคร่เอ็นดูเซ่ียจิ่งสิง 

เพราะความรักเหลือเฟือประมาณนี ้เซ่ียจิ่งสิงจงึถูกเลีย้งออกมาให้

กลายเป็นคนที่ไม่เหน็ฟ้าดนิอยู่ในสายตา 

 



ทว่าต่อให้เป็นเช่นนีก้็ตาม เซ่ียจิ่งสิงก็ยังคงโดดเด่นมาก

ความสามารถ หากไม่มองเจาะจงไปที่นิสัยยโสโอหงัที่ตดิตัวเขา

มาแล้วล่ะก็ ความรู้ความสามารถตลอดจนความหล่อเหลาคมคาย

ของเขาก็นับว่าเป็นอันดับหน่ึงของแคว้นหมิงฉีเลยทเีดียว จงึทาํให้

มีบรรดาสตรีแอบช่ืนชมเขาเป็นจาํนวนมาก 

 
แต่ก็น่าเสียดาย เส่ินเม่ียวแอบถอนหายใจ มิคาดว่าบุรุษที่องอาจ

โดดเด่นเหนือใครในวันนี ้จะมีบัน้ปลายชีวิตที่น่ารันทด ถูกธนูพัน

ดอกยงิตัดขัว้หวัใจแล้วถลกหนังแขวนศพประจาน  

บางทแีววตาแห่งความสงสารของนางคงชัดเจนเกินไป  

 
บุรุษหนุ่มพลันเงยหน้าขึน้มองสบตาตอบ ดวงตาที่สุกสกาวลึกลํา้

ด่ังดวงดาราพลันสะท้อนวาบ  

 
เขามองจ้องนางแวบหน่ึงอย่างไม่เข้าใจ 
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# นางพญาท้ารบ บทที่ ๒ 

 

 ตอนที่๒.๑  ลิขสิทธ์ิฺของ #◌้hongsamut.com 

 

**************ขอบคุณ ห้องสมุดดอทคอม**************** 

 

เซ่ียเส่ียวโหว 



  
เส่ินเม่ียวก้มหน้าลง แสร้งทาํเป็นเขินอาย 

 

เซ่ียจิ่งสิงผู้นี ้ชาตทิี่แล้วจบชีวิตลงตอนอายุย่ีสิบหกปี 

ในท้ายที่สุดเชือ้พระวงศ์แคว้นหมิงฉียิ่งเหลวแหลกฟอนเฟะ แต่ละ

คนหาได้คิดจะเสริมสร้างอาํนาจการปกครองแว่นแคว้นให้ม่ันคงไม่ 

คิดเพียงแต่รักษาอาํนาจในมือของตนไว้เท่านัน้ ขุนนางแบ่งแยก

ฝักฝ่ายชัดเจน  

 

ด้วยเพราะตระกูลเส่ินมีนิสัยสัตย์ซ่ือ ส่วนทางตระกูลเซ่ียมีนิสัยดือ้

รัน้ยากจะรับมือ ดังนัน้ตัวเลือกแรกที่จะต้องกาํราบให้สิน้ซากจงึ

เป็นตระกูลเซ่ียก่อน 

 

อาศัยจังหวะที่เผ่าซยงหนูบุกรุก ราชสาํนักออกคาํส่ังให้ตระกูลเซ่ีย

ออกศึกกาํราบ หลินอานโหวผู้บิดารับหน้าที่เป็นแม่ทัพใหญ่นํา

ทหารออกศึกแนวหน้า หลินอานโหวที่ยิ่งใหญ่ผู้นีผ้าดโผนโลดแล่น

ในสนามรบมาทัง้ชีวิต แต่สุดท้ายกลับพ่ายแพ้ราบคาบ เส่ียวโหว

เหย่เซ่ียจิ่งสิงที่รอการกลับมาของบดิาอยู่ในเมืองหลวง สุดท้ายก็ได้

กลับมาเพียงโลงศพ 

 

การตายของเซ่ียติ่งหาใช่จุดสิน้สุดไม่ หลังทาํพธีิฝังศพเรียบร้อย 

ชาวบ้านทัง้หลายที่นับถือเล่ือมใสในตัวเขาล้วนร้องไห้เศร้าเสียใจ



ในการจากไปแล้วพากันเดนิขบวนไปส่งศพ เร่ืองนีส้าํหรับฮ่องเต้

และเชือ้พระวงศ์แล้วช่างถือเป็นเร่ืองที่น่าริษยา ดังนัน้ไม่นานนัก 

จงึได้มีคาํส่ังให้เซ่ียเส่ียวโหวผู้เป็นลูกอย่างเซ่ียจิ่งสิงออกศึกแทน

บดิา 

 

ทัง้ที่ รู้ว่าการตายของเซ่ียติ่งมีข้อพรุิธหลายประการ ทว่าราชโองการ

ม้วนนัน้ของฮ่องเต้ก็ยังดึงดันประหน่ึงจะผลักให้เซ่ียจิ่งสิงก้าวเดนิสู่

หนทางแห่งความตาย 

 

เซ่ียจิ่งสิงก้มหน้ารับราชโองการ เคล่ือนทพัออกรบและได้รับความ

ปราชัย ทางราชสาํนักได้รับรายงานว่าเขาลอบเปิดเผยความลับ

ทหารให้แก่ศัตรู หลังจากกลับสู่เมืองหลวงจึงต้องโทษประหารด้วย

ธนูพันดอกทะลุหวัใจ  

 

ไม่เพียงเท่านัน้ ศพของเขายังถูกนํากลับมาแร่เนือ้เถือหนังตากแห้ง

แล้วแขวนประจานอยู่เหนือกาํแพงเมืองหลวง ช่างน่า

สะอิดสะเอียนนัก 

 

โศกนาฎกรรมที่เกิดขึน้กับตระกูลเซ่ีย ประชาชนของแคว้นหมิงฉี

ต่างพากันไว้อาลัยผู้บดิาและผู้บุตรที่ต้องมาจบชีวิตกลางสมรภูมิ 

หลายคนมองเหน็เพียงความไร้ปรานีของเผ่าซยงหนูกับความ



หาญกล้าของแม่ทพั ทว่ามองไม่เหน็ความเลวร้ายสุดประมาณของ

แผนช่ัวเบือ้งหลัง 

 

ระหว่างนัน้อดีตฮ่องเต้ทรงสวรรคต ฟู่ ซิวอ๋ีขึน้ครองราษฎ์แทน เขา

อาจรับรู้และช่ืนชมกับวีรกรรมของตระกูลเซ่ียจึงได้อวยยศสองพ่อ

ลูกตระกูลเซ่ียให้มีตาํแหน่งที่สูงกว่าเดมิ แต่ไม่เป็นการช่ืนชมที่ช้า

ไปสักหน่อยรึ คนก็ตายไปแล้วไหนเลยจะออกมารับความดี

ความชอบได้ รางวัลความดีความชอบที่ว่าจงึได้ตกแก่อนุและ

บุตรชายทัง้สองของนางแทน 

 

เส่ินเม่ียวยังจาํได้ดีถึงท่าทีสลดใจของเส่ินซิ่นยามที่ได้รับทราบข่าว

การตายของเซ่ียติ่ง เดิมทีนางเคยคิดว่าตระกูลเซ่ียและเส่ินไม่ถูก

กันดังเช่นนํา้กับนํา้มัน และเคยคิดอีกว่าหากข่าวการล่มสลายของ

ตระกูลเซ่ียรู้ถงึหูบดิา บิดาของนางก็คงจะไม่รู้สึกอะไร แต่พอเอา

เข้าจริงเส่ินซิ่นกลับแสดงออกเหมือน ‘สุนัขจิง้จอกที่โศกเศร้า

หลังจากการจากไปของกระต่ายป่า’ 

เม่ือคานถ่วงดุลอาํนาจได้เสียเสถียรภาพของมันแล้ว  

 

แน่นอนว่าเป้าหมายต่อไปก็คือตระกูลเส่ิน ช่างน่าขันที่นางในยาม

นัน้ ยังมีแก่ใจช่วยลากตระกูลเส่ินให้มาตายอยู่ในกองนํา้คลาํ

สกปรกอีกแรงหน่ึง 

 



จาํได้ว่าเส่ินเม่ียวในยามนัน้ถึงกับร้องไห้เสียนํา้ตาให้แก่จุดจบของ

บุรุษหนุ่มรูปงามผู้นีร้อบหน่ึง บุรุษผู้มีความสามารถโดดเด่นซํา้ยัง

คมคายเช่นเขา ควรจะต้องสร้างช่ือเสียงยิ่งใหญ่ให้ประวัติศาสตร์

แคว้นหมิงฉีได้จารึก ใครจะไปคาดว่าเขาจะหลุดจากวงเวียนแห่ง

อาํนาจด้วยบทลงเอยเช่นนี ้

 

หวัโจกประจาํห้องเรียน—ไช่หลิน เบียดตัวออกมาจากลุ่มคน ในมือ

ถือห่อผ้าย่ืนไปทางเซ่ียจิ่งสิง เอ่ยอย่างนอบน้อม “เซ่ียเส่ียวโหว น่ี

คือตาํราโอสถที่ท่านมอบหมายให้ข้าไปหา” 

ท่าทีนอบน้อมของหวัโจกผู้นีท้าํให้ผู้ชมดูรอบข้างตกใจจนอ้าปาก

ค้าง แต่เม่ือมาคิดดูก็สมเหตุสมผลอยู่ เพราะช่ือเสียงของเซ่ียจิ่งสิง

คือจอมขบถแห่งเมืองหลวง เป็นสุดยอดของความหวัแข็ง หยิ่ง

ผยองอย่างหาผู้ใดเทยีบ ท่าทขีองไช่หลินที่อ่อนน้อมพนิอบพเิทา

ต่อลูกพี่หวัโจกใหญ่เช่นเขา จึงนับว่าเหมาะสมแล้ว 

 

คุณหนูเฝิงอานหนิงกระซิบกระซาบที่ข้างหูเส่ินเม่ียวว่า “เจ้าว่า 

เทียบระหว่างเซ่ียเส่ียวโหว--เซ่ียจิ่งสิงกับติง้อ๋องแล้ว ใครเหนือกว่า

กัน?” 

 

เส่ินเม่ียวตอบอย่างหนักแน่น “เซ่ียเส่ียวโหวย่อมต้องยอดเย่ียม

กว่า” 

 



ยังมิต้องพูดถึงสันดานที่แท้จริงของฟู่ซิวอ๋ีที่เส่ินเม่ียวรู้จักอย่าง

ลึกซึง้ถงึแก่น พูดถงึความเก่งกล้าสามารถเพียงอย่างเดียว ฟู่ ซิวอ๋ีก็

เทียบอีกฝ่ายไม่ตดิแล้ว เส่ินเม่ียวจาํได้ดี ยามที่หว่านอ๋ีกับฟู่ หมิง

ของนางกาํลังเรียนตาํราประวัติศาสตร์เก่ียวกับแคว้นหมิงฉี พอ

อ่านมาถงึตอนที่เป็นประวัตขิองตระกูลเซ่ีย พวกเขาแอบมาบอก

กับนางว่าเซ่ียจิ่งสิงเป็นยอดบุรุษที่สง่าผ่าเผยที่สุดเท่าที่เคยเรียนมา 

น่าเสียดายที่ต้องมาตายแต่ยังหนุ่ม 

 

กระทั่งบุตรธิดาของนางยังชมว่าเขาเป็นยอดบุรุษ เขาย่อมต้องเป็น

คนดี 

 

เฝิงอานหนิงตกตะลึง นานพกัใหญ่กว่าจะเอ่ย “ดูท่าเจ้าคงจะ

เจบ็ปวดรวดร้าวมากเกินไปแล้วจริงๆ” 

 

เส่ินเม่ียวไม่คิดจะพดูจาอธิบายอะไรต่อ พวกนางทัง้สองเหน็เซ่ียจิ่ง

สิงรับห่อผ้าจากไช่หลินมาไว้ในมือ  

 

 เขามองหน้าไช่หลินแวบหน่ึงก่อนที่จะดึงบังเหยีนม้าควบออกไป

โดยไม่พดูอะไรออกมาสักคาํ ฝีเท้าม้าตะกุยเอาฝุ่นที่พืน้ขึน้มาบดบัง

ทศันวิสัยแต่ก็มิอาจทาํให้แผ่นหลังอันองอาจเป่ียมเสน่ห์ของบุรุษที่

ควบอยู่ พร่าเลือนไปจากใจได้  

 



ช่างเป็นบุรุษที่ร้อนแรงด่ังแสงตะวันบนฟากฟ้า บดบังทุกสรรพส่ิง

ในครรลองสายตาให้เหลือแต่เขาเพยีงผู้เดียว 

 

ไช่หลินใช้สายตาเหม่อลอยมองจ้องแผ่นหลังนัน้ไม่ต่างไปจาก

บรรดาสตรีที่อยู่รายรอบ ทุกคนมีท่าทเีสียดายที่เซ่ียเส่ียวโหวไม่รัง้

อยู่ให้นานกว่านี ้เป็นเร่ืองน่าประหลาดใจที่บรรดาหนุ่มน้อยลูกผู้ดี

ทัง้หลายกลับไม่รู้สึกริษยาที่เซ่ียจิ่งสิงเป็นที่หมายปองในหมู่สตรี 

อาจเป็นเพราะวิธีการวางตัวและท่าทีที่แสดงออกของเขาแตกต่าง

จากสุภาพบุรุษดอกท้อรายอ่ืนจงึทาํให้เขาเป็นที่เคารพนับถือ 

 

เส่ินเม่ียวยุตแิววตาแห่งความครุ่นคิดลง หากตระกูลเซ่ียพนิาศ 

ตระกูลเส่ินก็จะต้องได้รับภัยใหญ่หลวงตามไปด้วย ในเม่ืออาํนาจ

ของทัง้สองมีส่วนเก่ียวพนักันขนาดนีท้าํไมถงึไม่ร่วมมือกัน และใช้

ข้อได้เปรียบนีใ้ห้เป็นประโยชน์เล่า  

 

ถ้าหากนางลงมือช่วยตระกูลเซ่ีย ช่วยชีวิตเซ่ียจิ่งสิงให้มีชีวิตยืนยาว

ขึน้ เท่านีก้็เท่ากับเพิ่มหมากในมือให้กับตระกูลเส่ินของนางได้ 

 

ตระกูลเส่ินที่มีความจงรักภักดีกับตระกูลเซ่ียที่หัวแข็งยากแก่การ

บังคับ  

 

แค่คิดก็สนุกแล้ว... 



 

บางท ีนางอาจจะทาํการค้าแลกเปล่ียนอะไรบางอย่างกับ

ตระกูลเซ่ียก็เป็นได้ 

 

เซ่ียจิ่งสิงควบม้ามาตลอดทาง ในที่สุดก็หยุดลงที่โรงพกัม้าหน้า

โรงเตีย๊มนอกเมืองแห่งหน่ึง 

 

เขาตวัดเท้าลงจากหลังม้า ก้าวเดนิตรงเข้าไปยังจุดลึกสุดของ

โรงเตีย๊ม ในห้องนัน้มีคุณชายหน้าหยก 

 

ผู้หน่ึงสวมชุดขาวสะอาดสะอ้านดูหล่อเหลายืนรออยู่ พอเหน็การ

มาของเขาก็ส่งยิม้ละมัย “เจ้ามาแล้ว” 

 

“รับไป!” เซ่ียจิ่งสิงโยนห่อผ้าในมือ “ต่อไปวันหน้า อย่าขอให้ข้าทาํ

ธุระแบบนีใ้ห้ท่านอีก” 

 

หากไม่ใช่เกาหยางขอร้องให้เขาหาตาํราแพทย์เล่มที่ว่า เขาคงไม่

ต้องไปอาศัยเจ้าไช่หลินน่ันและก็ไม่ต้องไปเหยียบก่วงเหวินถังให้

ถูกมุงดูเหมือนตัวประหลาด ยิ่งคิดไปถงึเหตุการณ์ผ้าเช็ดหน้าหล่น

เม่ือครู่ ก็ยิ่งรู้สึกรังเกียจจนต้องลูบเสือ้ผ้าไล่ฝุ่น 

 



เกาหยางรู้ซึง้ดีถึงนิสัยแปลกประหลาดของศิษย์น้องผู้นีจ้งึสัพยอก

เล่นว่า “เจ้ายังหนุ่มยังแน่นสมควรจะออกไปเที่ยวเล่นด้านนอกดู

บ้าง บรรดาศิษย์ที่ศึกษาอยู่ที่ น่ันก็อายุไม่ห่างจากเจ้าเท่าไหร่ เจ้า

ควรจะหดัใช้ชีวิตอย่างมีสีสันตามแบบพวกเขาบ้าง” เขาหยุดชะงัก

ไปเล็กน้อยแล้วยิม้กรุ้มกร่ิม กล่าวว่า  

 

“บางทีที่น่ันอาจจะมีคุณหนูผู้น่ารักสักนางที่ทาํให้เจ้าพงึใจก็เป็นได้ 

ตัวเจ้าเองก็รูปงามและหนุ่มแน่น ทาํไมถงึปล่อยวันเวลาอันมีค่าให้

สูญเปล่า ยอมเหี่ยวเฉาอยู่ตามลาํพงัเล่า” 

 

เซ่ียจิ่งสิงเองก็คุ้นเคยกับวาจาตรงไปตรงมาของศิษย์พี่ เขาทาํสีหน้า

เบ่ือหน่ายแต่จติใจไพล่ไปนึกถึงเจ้าของดวงตากลมโตใสกระจ่างไร้

พษิภัยคู่นัน้ แววตาของนางดูออดอ้อนราวกับสัตว์เลีย้งตัวน้อย ทัง้

ยังเตม็ไปด้วยประกายตาแห่งความสงสารและจนปัญญาที่มิอาจลง

มือช่วยเหลือได้  

 

พอถูกสายตาที่ส่ืออารมณ์เช่นนัน้จ้องมองมา เขาเองก็ตกตะลึง แต่

ในเสีย้วนาทต่ีอมาเจ้าของดวงตากลับแสดงท่าทีก้มหน้าเขินอายให้

เหน็ 

 

แต่บุคคลอย่างเขาคร่ําหวอดมากประสบการณ์ เขาผู้ซึ่งเคยตดิตาม

บดิารบทพัจับศึกมาหลายปี สังหารศัตรูมาแล้วนับไม่ถ้วน ถูกฝึกฝน



สายตาให้แยกแยะประเมินส่ิงต่างๆ และสถานการณ์ตรงหน้าอย่าง

ว่องไว  

 

คนเช่นเขามีรึจะไม่รู้ทันนาง?  

 

เดก็สาวผู้นัน้แสร้งแสดงท่าทีหลงใหลในตัวเขา แต่โชคไม่ดี... นาง

ไม่ได้รู้ตัวว่าแววตาของตนได้เปิดเผยความจริงบางอย่างออกมาเสีย

แล้ว  

 

แววตาที่ว่าทัง้น่ิงสงบราวกับนํา้ในบ่อลึก ปราศจากแรงอารมณ์ ไร้

การกระเพื่อมไหวแม้แต่นิดเดียว 

 

สาํหรับเขา.... น่ีเป็นแววตาที่น่าค้นหาเสียเหลือเกิน 

 

********************* 

เตรดติภาพสวยเพื่อการศึกษา huaban.com 

♥�♥�♥� 

 

 



#นางพญาท้ารบ ตอนที่2.2 ย่อย 

 

ลิขสิทธ์ิของ #hongsamut.com 

 

**********ขอบคุณห้องสมุดที่จัดให้ค่ะ******* 

 

ยามที่เส่ินเม่ียวเลิกเรียนเดนิทางกลับตระกูลเส่ิน ท้องฟ้าก็เร่ิมมืด 

 

เส่ินเย่กับเส่ินชิงยังคงยืนกรานว่าไม่ขอร่วมเดินทางกลับพร้อมนาง 

เส่ินเม่ียวเองก็ระอาที่จะยุ่งด้วย  

 

ในยามนีฮู้หยินชราพกัผ่อนแล้ว นางจึงเดนิทางกลับเรือนตะวันตก

ของตัวเอง 

 

เพิ่งเดินมาถงึเรือนตะวันตกพลันได้ยินนํา้เสียงที่อบอุ่นดังขึน้ 

“คุณหนูกลับมาแล้ว บ่าวได้ยนิมาว่าคุณหนูตกนํา้ก็กังวลนัก ดู



ท่าทางตอนนีคุ้ณหนูคงดีขึน้มาก โอย...หวัใจบ่าวเฒ่าอย่างข้าค่อย

โล่งขึน้สักหน่อย” 

 

พอหันหน้ามาตามเสียงเรียก ก็จะเหน็หญิงวัยกลางคนนางหน่ึงเดิน

เข้ามาหา หญิงท้วมนางนีอ้ายุราวส่ีสิบกว่าเหน็จะได้ ผิวพรรณออก

คลํา้  

 

นางสวมใส่กระโปรงชุดสีเขียวซึ่งถงึแม้จะตัดเย็บอย่างเรียบง่ายแต่

เนือ้ผ้าที่ใช้ก็เป็นของดี นางมีสร้อยข้อมือเงนิเส้นใหญ่ใส่ไว้ที่ข้อมือ 

ใบหน้ากาํลังยิม้ละมัย 

 

“ป้ากุ้ย” เส่ินเม่ียวตอบรับเสียงเรียบ  

 

หญิงผู้นัน้ไม่ได้สังเกตถงึความผิดปกตดัิงกล่าว ได้แต่จีบปากจีบคอ

กล่าวต่อไปว่า “บ่าวคิดจะมาหาคุณหนูให้เร็วกว่านีสั้กหน่อย แต่ก็

จนปัญญา หรานเอ๋อป่วยหนักไม่หายสักท ีวิ่งไปวิ่งมาในท้ายที่สุดก็

จนใจ ต้องเอาหรานเอ๋อไปฝากแม่ของเขาไว้ก่อน ส่วนตัวบ่าวก็รีบ

กลับมาจวน พอเหน็ว่าคุณหนูไม่เป็นไรแล้วค่อยโล่งใจบ้าง” 

 

คาํประจบสอพลอกลับพูดออกมาได้อย่างหวานหยด ตัง้ใจจะส่ือว่า

ในใจของนาง เส่ินเม่ียวเป็นคนสําคัญมากยิ่งกว่าหลานแท้ๆ ของ

ตนเสียอีก หากเป็นยามปกตเิม่ือเส่ินเม่ียวได้ฟังคําพดูเหล่านีย่้อม



ต้องยินดีปรีดา จากนัน้ก็จะนําเงนิจาํนวนหน่ึงมอบให้ป้ากุ้ย เพื่อให้

นางนํากลับไปรักษาอาการของหลาน 

 

ทว่าการที่นางได้กลับมาเหน็หน้าหญิงวัยกลางคนผู้นีอี้กครัง้ในชาติ

นี ้กลับเป็นการตอกยํา้ให้เส่ินเม่ียวนึกหวัเราะเยาะเย้ยตัวเองอยู่ใน

ใจ แต่ก่อนนางทาํไมถึงได้ตาบอด คิดว่าบ่าวเลวๆ อย่างนีจ้ะมา

ซ่ือสัตย์ภักดีกับตนได้? 

 

หลังจากที่เส่ินฮูหยินคลอดเส่ินเม่ียวได้ไม่นาน เส่ินซิ่นก็รับราช

โองการ เขากับภรรยารีบร้อนไปออกรบ เส่ินเม่ียวที่อายุยังน้อยจงึ

ไม่อาจน่ังรถม้าออกไปผจญอันตรายด้วยได้ เส่ินฮูหยนิยอมปวดใจ

ทิง้นางไว้ในจวนตระกูลเส่ิน ส่วนฮูหยนิชราก็อาสาเป็นธุระไปหาแม่

นมมาให้นาง ซึ่งก็คือป้ากุ้ยในยามนี ้ 

 

ป้ากุ้ยเป็นชาวนาที่มาจากหมู่บ้านห่างไกล เส่ินฮูหยินเหน็ว่านาง

เป็นคนซ่ือสัตย์ขยันขันแข็ง เหน็ว่าให้ป้ากุ้ยมาเป็นแม่นมของเส่ิน

เม่ียวน่าจะดี จงึได้วางใจให้นางอยู่ในตระกูลเส่ินคอยอบรมเลีย้งดู

เส่ินเม่ียวเร่ือยมา 

 

ทว่าบนโลกใบนี ้ใครก็เปล่ียนแปลงได้ทัง้นัน้ 

 



เรือนตะวันตกของตระกูลเส่ินเดิมทกี็ไม่พลุกพล่านนัก คนที่กุม

อาํนาจในจวนโดยแท้จริงก็คือฮูหยนิชรากับสองครอบครัวแห่ง

เรือนตะวันออกโน่น เดมิทป้ีากุ้ยยังคงดูแลเส่ินเม่ียวอย่างซ่ือสัตย์

ภักดี ทว่าต่อมาอาํนาจในตระกูลกลับเปล่ียนมือ นางจึงหันไปฝาก

ฝังตัวเองกับฮูหยินชราและคนของเรือนตะวันออกอย่างไม่ลังเล  

 

ตอนที่เส่ินเม่ียวมีใจแน่วแน่ว่าจะแต่งกับฟู่ ซิวอ๋ีให้ได้ก็เพราะนางมี

ป้ากุ้ยคอยหนุน คอยกระพอืไฟให้ลุกโชนอยู่เนืองๆ 

ทว่าที่น่าแค้นใจที่สุดก็คือเร่ืองของพี่ชายนาง มีครัง้หน่ึงฮูหยินชรา

พาหลานสาวของตัวเองเดินทางมาจากแดนไกลให้มาอาศัยพาํนัก

ในตระกูลเส่ิน ว่ากันว่าหลานสาวผู้นัน้ถูกเส่ินชิวพี่ชายของเส่ิน

เม่ียวล่วงเกิน จนต้องให้เขารับผิดชอบให้ได้ 

 

 สุดท้ายหลานสาวนางนัน้จงึกลายมาเป็นพี่สะใภ้ของเส่ินเม่ียว 

ความผิดพลาดนีท้าํให้ชีวิตของเส่ินชิววุ่นวายนับแต่นัน้มา และ

เหตุการณ์ที่หลานสาวแดนไกลของฮูหยินชราถูกล่วงเกิน คนที่ออก

หน้าเป็นพยานให้ก็คือ... ป้ากุ้ย 

 

ความแค้นเก่าใหม่เหล่านี ้นางจะต้องค่อยๆ คิดบัญชีไปทีละเปลาะ 

สุนัขที่เลีย้งไม่เช่ืองจะต้องให้อาหารมันอีกทาํไม! 

 



ป้ากุ้ยคอยอยู่นานแสนนานก็ไม่ได้ยินว่าเส่ินเม่ียวจะตบรางวัลให้ 

ทนไม่ไหวเงยหน้าขึน้ไปมองเส่ินเม่ียว ก็เหน็เส่ินเม่ียวกาํลังจ้องมอง

นางด้วยสีหน้าเรียบเฉย 

 

ใจของนางส่ันสะท้านแวบหน่ึง ไม่รู้เพราะเหตุใด กลับมีความรู้สึก

ละอายแก่ใจอย่างประหลาด 

 

ช่ัวขณะต่อมา พลันได้ยินเส่ินเม่ียวเอ่ยตอบอย่างไร้อารมณ์ว่า “อ้อ 

ถ้าเช่นนัน้ก็ลาํบากท่านป้าแล้ว” 

 

กู่อ่ีหลุดเสียงเฮอะออกมาแผ่วเบาแล้วตวัดสายตาลอบค้อนป้ากุ้ย 

นางไม่ชอบหน้าป้ากุ้ยที่ทาํตัวเป็นไม้เลือ้ยพาดไปเก่ียวเอาใจเรือน

โน้นเรือนนี ้อาศัยตาํแหน่งแม่นมของคุณหนูแล้วเบ่งอาํนาจไปรอบ

เรือนตะวันตก  

 

น่าเสียดายที่แต่ก่อนคุณหนูของพวกนางหลงเช่ือคาํพดูของป้ากุ้ย

แทบทุกคาํ แต่ตอนนีทุ้กส่ิงดูเหมือนจะดีขึน้หลังจากที่คุณหนูฟ้ืน

จากตกนํา้ก็ดูราวกับว่าสมองและสายตาของนางจะกระจ่างชัดเจน

ขึน้ สามารถมองออกถงึนิสัยนกสองหวัของป้ากุ้ย กู่อ่ีนึกตามแล้ว

รู้สึกเบาใจขึน้มาก 

 



ป้ากุ้ยพยายามคงรอยยิม้ไว้บนหน้าต่อ นางคิดอย่างไรก็คิดไม่ออก

ถงึสาเหตุที่เส่ินเม่ียวปฎิบัตตัิวเย็นชาต่อนางในวันนี ้ 

 

นางนึกไปถงึสาเหตุว่าเส่ินเม่ียวอาจจะหงุดหงดิเก่ียวกับข่าว

เสียหายที่เกิดขึน้ จงึป้ันรอยยิม้ปลอบโยนแล้วเอ่ยว่า “บ่าวขอเอ่ย

แนะนําคุณหนูสักประโยค คุณหนูจาํต้องหกัห้ามความเสียใจแล้ว

คาํนึงถงึสุขภาพของตัวเองบ้าง คุณหนูของบ่าวงดงามราวกับ

ดอกไม้แรกแย้ม หากติง้อ๋องได้มีโอกาสใกล้ชิดคุณหนูมากกว่านีก้็

ต้องพงึใจแน่ ต้องมีสักวันที่...”  

 

นางมักจะเอ่ยคาํพดูเหล่านีใ้ห้เส่ินเม่ียวพอใจ แต่พอวันนีน้างเอ่ย

ออกมาด้วยคาํพูดประโยคเดมิ นางพลันเหน็สีหน้าของเส่ินเม่ียว

เปล่ียนไปในพริบตา 

 

“คาํพดูของป้ากุ้ยเหมือนกับจะสาดโคลนให้ข้าต้องแปดเป้ือน ป้า

คิดจะทาํลายความบริสุทธ์ิของข้าอย่างนัน้รึ?” 

 

  
เส่ินเม่ียวกล่าวด้วยนํา้เสียงเย็นชา “ถงึแม้ว่าบิดาและมารดาของข้า

ไม่ได้พาํนักอยู่ด้วยกันที่เรือนตะวันตกแห่งนี ้แต่ข้าก็ยังเป็นคุณหนู

ของท่านแม่ทัพใหญ่ ซํา้ยังเป็นนายหญิงเพียงหน่ึงเดียวของเรือน



ตะวันตก ความบริสุทธ์ิของข้าไม่เคยด่างพร้อย คาํกล่าวหาของ

ป้ากุ้ยราวกับจะจงใจทาํให้ข้าตกที่น่ังลาํบาก?” 

 

ป้ากุ้ยประหลาดใจนัก รีบร้อนเอ่ยปากแก้ตัว “คุณหนู เหตุใดท่าน

จงึตีความหมายไปเช่นนัน้ได้ บ่าวเฒ่ามีแต่คิดจะทาํทุกอย่างเพื่อ

คุณหนู” 

 

 “พดูอย่างนีเ้ท่ากับว่าข้าผิดสินะ?” เส่ินเม่ียวยิม้เยือกเย็น “ป้ากุ้ยพดู

พล่อยเช่นนี ้หรือว่าที่แท้แล้วช่ือเสียงและความบริสุทธ์ิของ

บุตรสาวตระกูลแม่ทัพอย่างข้า ยํ่ายีกันง่ายถึงปานนัน้” 

 

ป้ากุ้ยผู้ซึ่งเคยเสียงดังคับเรือนตะวันตกจนเคย มองเหน็เส่ินเม่ียว

เหมือนลูกไก่อยู่ในกาํมือมาตลอด จู่ๆวันนีก้ลับต้องมาเสียหน้า ถูก

ด่าต่อหน้ากู่อ่ีและจงิเจ๋อ นางจงึมีอารมณ์โมโหขึน้มาบ้าง หลุดปาก

กล่าวออกไปว่า “คาํพดูของคุณหนูล้วนใส่ความบ่าวให้แลดูช่ัวร้าย 

บ่าวเฒ่าตดิตามรับใช้คุณหนูมามากกว่าสิบปี เหตุใดคุณหนูถงึคิด

อคตกัิบบ่าว เอ่ยปากว่าบ่าวประสงค์ร้ายกับคุณหนูได้?” 

 

“อวดดี!” จิงเจ๋อตวาดเสียงดัง “คุณหนูเป็นนาย ป้ากุ้ยถือดีอย่างไร

ใช้คาํพูดแบบนีกั้บคุณหนู?” 

 



ป้ากุ้ยตะลึง รู้ดีว่าเม่ือครู่นางขาดสต ิคิดเพยีงว่าเส่ินเม่ียวเป็น

คุณหนูตัวน้อยที่จัดการได้ง่าย จงึรีบร้อนส่งเสียงอ่อนโยนสาํทบัว่า 

“คุณหนู บ่าวเฒ่าเพียงแต่นึกชํา้ใจแทนคุณหนู บ่าวตดิตามคุณหนู

มาหลายปี เหน็คุณหนูเหมือนลูกในไส้ ถงึคาํพดูของบ่าวจะไม่ถูกไม่

ควรก็ขอให้คุณหนูอย่าได้โกรธเกรีย้วจนเป็นผลเสียต่อสุขภาพนะ

เจ้าคะ” 

 

เหน็นางเป็นด่ังลูกในไส้? เส่ินเม่ียวแอบหวัเราะในใจ นางลง

ความเหน็ว่าป้ากุ้ยนับเป็นอัจฉริยะบุคคลผู้หน่ึง สามารถกอบโกย

เงนิทองจากที่น่ี แต่กลับไปยกย่องให้คนที่อ่ืนเป็นเจ้านายได้อย่าง

ไม่นึกละอายแก่ใจ  

 

ซํา้ภายหลังยังทาํให้เส่ินชิวต้องกลํา้กลืนรับขยะชิน้โตเข้ามาไว้ใน

บ้านอีก หากเป็นเม่ือชาตก่ิอนต้องมีบ่าวไพร่นิสัยเย่ียงนีอ้ยู่ในวัง

หลังแล้วล่ะก็ ถ้าไม่โบยจนตายก็คงไม่ใช่นางล่ะ  

 

เส่ินเม่ียวเลิกคิว้ เอ่ยด้วยนํา้เสียงเรียบเฉย “ป้ากุ้ยสาํนึกผิดก็ดีแล้ว 

ให้ลงโทษตัดเงนิเดือนสามเดือน” 

 

สีหน้าของป้ากุ้ยชะงกัค้างขณะเดียวกันรอยยิม้หน่ึงก็ปรากฎที่ริม

ฝีปากของเส่ินเม่ียว 

 



เอาล่ะ ป้ากุ้ยจะทาํอย่างไรหากเงนิทองขาดมือ? 

แน่นอน ก็ต้องไปร้องขอให้เรือนตะวันออกช่วยเหลือน่ะสิ! 

 

ลมเย็นยามคํ่าพัดโชยมา  

 

ยิ่งเข้าใกล้ฤดูหนาวเท่าไหร่ อากาศในแต่ละวันก็ทวีความหนาวเย็น

มากขึน้เร่ือยๆ เมืองหลวงของแคว้นมีพืน้ที่ค่อนมาทางด้านเหนือ 

จงึเยน็ยะเยือกกว่าภูมิภาคแถบอ่ืน 

 

ใต้แสงเทียน เด็กสาวผู้หน่ึงน่ังเอนหลัง ในมือมีตาํราที่ค่อยบรรจง

เปิดอ่านทลีะหน้า เดก็สาวคงไม่ทนัสังเกตเหน็ว่านํา้ชาที่รินไว้ข้าง

กายเยน็ชืดไปเรียบร้อย เพราะว่านางกาํลังจดจ่ออยู่กับเนือ้หาใน

ตาํรา 

 

ไป๋ลู่เบิ่งสายตาว่างเปล่าของนางจ้องไปยังคุณหนู ดูเหมือนว่า

คุณหนูจะมีนิสัยเปล่ียนไปไม่เหมือนแต่ก่อนแค่เพยีงช่ัวข้ามคืน 

แม้แต่สีหน้าตอนที่คุณหนูเอาแต่น่ังเงียบเพ่งอ่านหนังสือก็ผิดจาก

แต่เดมิที่ไม่ได้รักการอ่าน  

 

  หากนางไม่ได้รู้จักว่าคนตรงหน้าเป็นคุณหนูห้าเส่ินเม่ียวของพวก

ตน ไป๋ลู่ต้องเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคุณหนูที่สง่างามของบ้านไหนเป็น

แน่ 



 

ไป๋ลู่ยืนเหม่อมองคุณหนูของนางอย่างไม่เข้าใจว่าจู่ๆ ทาํไมบุคลิก

และนิสัยของคุณหนูถงึได้เปล่ียนเป็นนุ่มนวลสง่างามจับตาเช่นนี ้

ซวงเจีย้งเดนิเข้ามาหยอกนางแล้วต่อว่าเสียงเบา “เจ้าทาํไมยืนเป็น

เบือ้ใบ้อย่างนีเ้ล่า?” ตอนนัน้ไป๋ลู่จงึค่อยรู้สึกตัว  

 

ซวงเจีย้งเดนิเข้าไปใกล้คุณหนูแล้วจัดแจงนําผ้าคลุมรอบตัวคุณหนู 

พลางเอ่ยเตือนเสียงนุ่มนวลว่า “คุณหนู ดกึมากแล้ว พรุ่งนีเ้ช้าก็

ต้องไปเรียน รีบเข้านอนแต่หวัคํ่าจะดีกว่านะเจ้าคะ” 

เส่ินเม่ียวส่ายหน้า “พวกเจ้าเข้าไปพกัผ่อนกันก่อน ข้าจะอ่านต่ออีก

สักหน่อย” 

 

มีอย่างที่ไหนกันเล่าที่พวกสาวใช้จะเข้าไปหลับพักผ่อนก่อนคุณหนู

ผู้เป็นนาย  

 

ไม่ว่าคนเรือนตะวันออกจะทาํอย่างไร เส่ินเม่ียวก็เร่ิมดงึตัวออกห่าง

จากครอบครัวบ้านสองและบ้านสามอย่างจงใจ ไม่เหมือนแต่ก่อนที่

นางชอบตัวตดิกับเส่ินเย่ เส่ินชิง 

 

หลายวันมานี ้นางยิ่งขยันศึกษาเล่าเรียนในสํานักก่วงเหวินถัง แม้

ผู้คนยังคงเหน็นางเป็นที่โหล่เหมือนเดิม ทว่านางก็ไม่แสดงอาการ

โกรธเกรีย้ว แต่ละวันนางก็ทาํส่ิงที่นางควรจะทาํให้ดีที่สุดเท่านัน้ 



 

วันนีห้ลังเลิกเรียนคาบวิชาโคลงฉันท์กาพย์กลอน  

 

เส่ินเม่ียวต้องการปลดปล่อยความเคร่งเครียดเสียบ้าง จงึเดนิ

ทอดน่องมุ่งตรงไปยังสวนหย่อมของก่วงเหวนิถังเพื่อที่จะเดินเล่น 

 

ถงึแม้ก่วงเหวินถังจะได้ช่ือว่าเป็นสาํนักศึกษา ทว่าก็เป็นพืน้ที่ขนาด

ใหญ่ที่แบ่งแยกชัน้เรียนแต่ละชัน้อย่างเป็นสัดส่วน ตัง้แต่ระดับหน่ึง 

สอง และสาม อายุของเส่ินเม่ียวนัน้จัดอยู่ในชัน้เรียนระดับสอง แต่

นางเดินไปเร่ือยเป่ือยจนเข้าเขตของระดับหน่ึง 

 

นับว่าบังเอิญเหลือเกินที่วันนีน้างไปพบเข้ากับเด็กน้อยผู้หน่ึง กาํลัง

ยืนปาดนํา้ตาร้องไห้อยู่ที่บันได เดก็คนนีอ้ายุราวสิบสองปี รูปร่าง

ขาวท้วม เป็นเพราะเขาอ้วนกลมไปทัง้ร่าง คนที่มองผิวเผินในที

แรกอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นลูกหนังกลมๆ เขาสวมเสือ้คลุมสี

ฟ้ากุ๊นขอบด้วยด้ายเงนิ สวมรองเท้าคู่เล็ก ปกเสือ้คอตัง้  

 

ดูเผินๆ คล้ายกับภาพตุ๊กตาเดก็ชายในบัตรอวยพรที่ส่งให้กันในวัน

ปีใหม่ 

 

เส่ินเม่ียวน่ิงขึงไปก่อนที่จะเดินพลางส่งยิม้เข้าไปหา ถามเสียง

อ่อนโยนว่า “มาน่ังร้องไห้ที่น่ีทาํไมกัน?” 



 

เดก็ชายมิคาดว่าจะถูกคนมาเหน็จงึผงะเสียหลักกลิง้ตกบันไดลงมา

ดัง ‘ปุ’ เขาไม่ได้ร้องออกมาแต่ขยับขึน้น่ังแล้วเงยหน้ามองเส่ินเม่ียว

ด้วยสายตาว่างเปล่า 

 

เขาอ้วนท้วมขาวผ่อง ดวงตาโตเป็นประกายใสแจ๋ว ที่หน้าผากมี

รอยยับย่น บนแก้มยังเป้ือนคราบนํา้ตา ทาํให้ดูน่ารักและไร้เดียงสา 

เส่ินเม่ียวอดใจไม่ไหวปล่อยเสียงหวัเราะออกมา 

เดก็ชายเอ่ยขึน้มาด้วยท่าทีไม่ประสีประสา  

 

“พี่สาว” 

 

หวัใจของนางอ่อนยวบเม่ือเดก็น้อยคนนีเ้รียกขานนางว่าพี่ เม่ือ

ชาตก่ิอนตอนนางให้กาํเนิดฟู่หมิงกับหว่านอ๋ี นางโชคร้ายต้อง

เดินทางไปแคว้นฉินเพื่อไปเป็นตัวประกัน กลับมาอีกทบุีตรของ

นางก็อายุได้ห้าปีเสียแล้ว เดก็ทัง้สองได้รับการอบรมมารยาทชาว

วังเป็นอย่างดี พวกเขาเรียกขานนางว่า ‘เสด็จแม่ฮองเฮา’  

 

เส่ินเม่ียวไม่เคยมีโอกาสทาํความรู้จักกับบุตรทัง้สองของนางก่อนที่

พวกเขาจะอายุครบห้าขวบ  

 

ไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะไร้เดียงสา หรือน่ารักสักแค่ไหน  



เม่ือได้มาเหน็เด็กชายผู้นีท้ี่อยู่ในวัยไล่เล่ียกัน ซํา้ยัง ดูใสซ่ือ

ปราศจากมลทนิของโลกภายนอก ยิ่งทาํให้นางคิดถงึหว่านอ๋ีและ

ฟู่ หมิง 

 

เส่ินเม่ียวย่อตัวลงแล้วลูบศีรษะเด็กชาย “เจ้าร้องไห้ทาํไมกัน?” 

 

“ท่านอาจารย์ตัง้คาํถามแต่ข้าตอบไม่ได้ เลยถูกตีที่มือ” เดก็ชายย่ืน

มือของเขาออกมาให้ดู มีรอยแดงที่ฝ่ามือทัง้สองข้างชัดเจน เขา

เอ่ยด้วยนํา้เสียงเศร้าสร้อยว่า “เจบ็นักล่ะ” 

 

เส่ินเม่ียวตัง้ใจจะชวนเขาคุยจงึถามต่อไปว่า “อาจารย์เจ้าถาม

คาํถามอะไรหรือ?” 

 

“อาจารย์ให้อธิบายประโยคที่ว่า ‘สุนัขจิง้จอกร่ําไห้เม่ือกระต่าย

สิน้ชีพ’ แต่ข้าทาํไม่ได้” เดก็ชายสะอึกสะอืน้ ยังรู้สึกว่าระบาย

อารมณ์ไม่พอ ก็ส่งเสียงเล่าต่อไปว่า “หากว่าข้ากลับไป ท่านพ่อรู้

เข้าละก็ จะต้องถูกส่ังสอนอีกนานแน่  

 

ข้า... ข้ายังจะมีชีวิตต่อไปเพื่ออะไร ไม่สู้วิ่งเอาหวัชนกาํแพงตายไป

เลย” 

 

เส่ินเม่ียวคิดในใจว่าเดก็น้อยตรงหน้าเป็นลูกตระกูลไหนกันแน่  



จะว่าไปแล้ว หากร่ําเรียนอยู่ในระดับชัน้ที่หน่ึงในสาํนักก่วงเหวินถัง 

แล้วอธิบายประโยคนีไ้ม่ถูกก็คงตกที่น่ังลาํบาก เดก็ที่อายุประมาณ

นีต้้องเร่ิมเรียนรู้ความสัมพันธ์ในเชิงการเมืองเพื่อใช้มันในการ

ตดิต่อสมาคม เพราะเดก็ที่ศึกษาหาความรู้ในสาํนักก่วงเหวินถังต่าง

ก็เป็นลูกหลานขุนนางใหญ่โต ยิ่งต้องรู้จักคิดรู้จักวางตัว และก้าว

เข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ให้เร็วที่สุด 

 

เส่ินเม่ียวอดตกใจต่อนํา้เสียงของเขามิได้ นางอยากรู้ว่าเดก็น้อยผู้

นีม้าจากตระกูลใด แล้วไปเลียนแบบคาํพูดคาํจานีม้าจากไหน จึง

ได้ถามออกไปว่า “เจ้าเป็นคนบ้านไหนรึ?” 

 

เดก็ชายมองกลับมายังเส่ินเม่ียวที่ตอนนีอ้ายุเพิ่งย่างเข้าสิบส่ีปี อีก

ทัง้ยังมีดวงหน้ากลมเกลีย้งไม่ต่างจากเขา แต่ด้วยเหตุผลใดไม่รู้ได้ 

อาจจะเป็นบุคลิกลักษณะ หรือการแสดงออกของนางที่เหมือนกับ

บุคคลที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนจงึทาํเขารู้สึกอุ่นใจ  

 

ในที่สุดจงึเลือกที่จะเงียบแล้วเล่าภูมิหลังของตนเองให้นางฟัง “ข้า

ช่ือซูหมิงหล่างเป็นคุณชายสองตระกูลขุนนางผิงหนานป๋ัว พ่อข้า

เป็นขุนนางผิงหนานป๋ัวนามว่าซูอี ้พี่ใหญ่ของข้าเป็นคุณชายใหญ่

ของตระกูลผิงหนานป๋ัวนามว่าซูหมิงเฟิง” 

 

ช่างบอกกล่าวเล่าสิบถงึฐานะชาติตระกูลของตัวเองอย่างชัดเจนนัก 



 

เส่ินเม่ียวตะลึง ตะกูลซู? ผิงหนานป๋ัว? 

 

ไม่ว่าจะเป็นชาตินีห้รือชาตทิี่แล้ว ตระกูลเส่ินกับตระกูลซูก็ไม่เคยมี

ส่วนเก่ียวข้องอะไรกัน เพราะพวกเขาล้วนมีมุมมองการเมืองกันคน

ละขัว้ ตระกูลซูคบหาเป็นมิตรสหายใกล้ชิดกับตระกูลเซ่ีย ผิงหนาน

ป๋ัวซูอีแ้ละหลินอานโหวเซ่ียติ่งคบหากันสนิทสนมประดุจพี่น้อง 

ส่วนเซ่ียจิ่งสิงและซูหมิงเฟิงรุ่นลูกก็เป็นเพื่อนสนิทคบหากันมา

ตัง้แต่เยาว์วัย สนิทกันถึงขนาดไหนน่ะรึ? ตอนที่ซูหมิงเฟิงตาย ก็มี

แต่เซ่ียจิ่งสิงเท่านัน้ที่กล้าเข้าไปเก็บศพ 

 

จริงสิ... ซูหมิงเฟิงตาย หรือถ้าจะพดูให้ถูกก็คือตระกูลซูทัง้ตระกูล

ถูกส่ังประหาร  

 

ฮ่องเต้ทรงค้นพบหลักฐานว่าตระกูลซูฉ้อราษฎร์บังหลวง แอบซือ้

ทหารเป็นการลับ เม่ือมีช่ือเก่ียวข้องก็ไม่มีใครสักคนจะหลุดพ้นข้อ

กล่าวหาไปได้ 

 

มีราชโองการออกมาอย่างเร่งด่วน ไม่มีการร้องอุทธรณ์ พาทหาร

บุกดิ่งเข้าไปจัดการสังหารพวกเขาจนตายเกลีย้งทัง้ที่เป็นเวลา

กลางวัน ตระกูลซูทัง้ตระกูลต้องหล่ังเลือดไหลนองจากกาํแพงเมือง

ฝ่ังตะวันออกไปยันกาํแพงเมืองฝ่ังตะวันตก 



 

ตอนที่เซ่ียจิ่งสิงรู้ข่าวก็ไม่มีตระกูลซูคนไหนเหลือรอดสักคนแล้ว ผู้

ที่เคยเป็นสหายคบหากันมาอย่างดีก็ไม่กล้าออกหน้า มีเพียงเซ่ียจิ่ง

สิงผู้เดียวที่เข้ามาเก็บศพสมาชิกครอบครัวตระกูลซูด้วยตนเอง พอ

เสร็จกิจก็เข้าไปขอรับการลงโทษจากฮ่องเต้ 

 

ตระกูลซูดับสิน้...และหลังจากนัน้อีกสองเดือน ช่างรวดเร็วนัก เดก็

น้อยที่น่ารักไร้เดียงสาผู้นีก้็ต้องสิน้ชีพภายใต้ราชโองการที่เยือก

เย็นไร้ปรานีด้วยเช่นกัน 

 

ดวงตาของเส่ินเม่ียวทอประกายแวววาวในขณะที่สีหน้าของนางเร่ิม

เปล่ียนเป็นเย็นชา เดก็น้อยถึงกับถอยหลังออกห่าง แต่เม่ือเส่ินเม่ีย

วหนักลับมามองเขาอีกครัง้ นํา้เสียงก็อบอุ่นอ่อนโยนดังเดมิ “ซูหมิง

เฟิง?  

 

ไม่นานมานีเ้ขาเพิ่งทาํความชอบใหญ่หลวงน่ีนา พี่ชายเจ้าใช่

คุณชายใหญ่ตระกูลซูที่จัดการกองพลทหารม้าได้เป็นระเบียบ

เรียบร้อยผู้นัน้หรือไม่?” 

 

“ใช่แล้ว!” เดก็น้อยเงยหน้าตอบนาง “ท่านพ่อบอกว่าฝ่าบาทจะต้อง

พระราชทานความชอบให้กับพี่ใหญ่แน่ ๆ” 

 



เส่ินเม่ียวยิม้ นางค่อยๆ ขยับร่างเข้าไปใกล้เดก็น้อย พดูด้วยเสียง

แผ่วเบาว่า “ไหนบอกว่า หากพ่อของเจ้ารู้ว่าเจ้าตอบคาํถาม

อาจารย์ไม่ได้จะถูกลงโทษน่ี รู้หรือไม่ ข้ามีวิธีทาํให้เขาไม่ลงโทษ

เจ้า” 

 

“วิธี?” เดก็น้อยกะพริบตาเอ่ยถาม 

 

“เจ้าจะต้องสัญญากับข้าก่อน ต้องไม่ให้เขารู้ว่าข้าเป็นคนสอนเจ้า 

ข้าจงึจะยอมบอก” 

 

“ได้” เดก็น้อยคิดอยู่นานครู่หน่ึง แล้วพยักหน้า 
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ตระกูลซูเป็นตระกูลใหญ่ มีหน้าที่ควบคุมดูแลกองพลทหารม้า  

กองพลทหารม้าของตระกูลซูนับว่าโดดเด่นที่สุด นับแต่สถาปนา

ราชสาํนักหมิงฉีก็ไม่เคยสร้างความผิดหวังให้แว่นแคว้นมาก่อน ใน

สายตาของขุนนางผิงหนานป๋ัวซูอีแ้ล้ว ตระกูลซูของเขาที่รุ่งเรืองถึง

เพยีงนีจ้ะต้องสืบทอดบารมีต่อไปอีกหลายช่ัวอายุคน 

 

แต่โบราณเคยว่าไว้ อยู่ใกล้ฮ่องเต้ก็เหมือนอยู่ใกล้เสือ หากไม่เคยมี

ตัวอย่างให้เหน็จะมีคาํกล่าวนีเ้กิดขึน้มาได้อย่างไร? 

 

ซูอีอ้ายุราวส่ีสิบกว่า มีบุตรชายเพยีงสองคน บุตรชายคนโตซูหมิง

เฟิง... อายุยังน้อยกมี็หน้ามีตาในราชสาํนัก ชายหนุ่มที่ควบคุมกอง

พลทหารม้าในมือเช่นเขา คร่ึงปีมานีส้ามารถทาํหน้าที่ได้โดดเด่นดี

เย่ียมเสียยิ่งกว่าซูอีผู้้บดิาเสียอีก 

 

ซูหมิงหล่างบุตรชายคนเล็กเป็นบุตรที่ถือกาํเนิดในยามที่ฮูหยนิ

ใหญ่อายุมากแล้ว ฮูหยนิใหญ่จงึรักใคร่เขายิ่งนัก นางเลีย้งดูอย่าง

เอาใจใส่จนนิสัยค่อนข้างเอาแต่ใจ 

 



วันนี ้ซูอีท้ี่มีสีหน้าคร่ําเคร่งหมกตัวอยู่ในห้องหนังสือกาํลัง

ปรึกษาหารือกับซูหมิงเฟิง พดูไปพดูมาก็พูดถึงเร่ืองการได้รับ

พระราชทานความชอบที่กาํลังจะมาถงึในเดือนหน้า 

 

“พ่อเหน็ว่า คราวนีฝ่้าบาทจะต้องอวยยศให้แก่เจ้า หมิงเฟิงเอ๋ย 

หากเจ้าสามารถทาํให้ฝ่าบาทพอพระทยัได้ วันหน้าตระกูลซูของ

พวกเราจะต้องไปได้อีกไกล” 

 

ซูหมิงเฟิงพยักหน้ารับคาํ 

 

สองพ่อลูกจติใจเบกิบาน ได้ยินเสียงบ่าวข้างนอกรายงาน “นาย

ท่าน คุณชายรองกลับมาแล้ว” 

 

เป็นเวลาที่ซูหมิงหล่างเลิกเรียนพอดี แต่ละวันหลังจากที่ซูหมิง

หล่างเลิกเรียน เขาก็จะถูกเรียกมาที่ห้องหนังสือของนายท่านซูเพื่อ

ทดสอบวิชาความรู้ วันนีก้็ไม่แตกต่าง 

 

ซูหมิงหล่างค่อยๆ เดนิเข้าไปในห้องหนังสือ ขยับปากเบ้ไปมา ส่ง

เสียงเรียก “ท่านพ่อ พี่ใหญ่” 

 

ซูหมิงเฟิงทกัตอบ “หมิงหล่าง วันนีเ้รียนหนังสือเป็นอย่างไรบ้าง?” 

 



ซูหมิงหล่างยิ่งเบ้ปาก ไม่พูดจา 

 

นายท่านซูสีหน้าแข็งทื่อ หันไปกล่าวกับซูหมิงหล่าง “แบมือ” 

ซูหมิงหล่างยืนห่อตัว ย่ืนมือออกไปพร้อมกับสีหน้าอมทุกข์ ผู้เป็น

พ่อเหน็ฝ่ามือขาวอวบนัน้มีรอยแดง อยู่หลายรอย 

 

นายท่านซูทาํสีหน้าเหมือนเดาออก แต่ซูหมิงเฟิงกลับสงสารหนัไป

กล่าวกับน้องชายว่า “ทาํไมอาจารย์ตีเจ้าแรงขนาดนี ้เจ้าเป็นเพียง

เดก็น้อยเท่านัน้” 

 

“เพราะพวกเจ้าให้ท้ายทุกวันจนนิสัยเสียแบบนีน่้ะสิ!” นายท่านซูได้

ยนิดังนัน้ก็ระบายอารมณ์ดังพายุร้ายระเบิดออก “วันนีท้าํผิดอะไร

มาอีกเล่า” 

 

ซูหมิงหล่างชะงัก แล้วก็เอ่ยปากออกมาอย่างอิดออด  

 

“อาจารย์ให้ข้าอธิบายภาษิต ประโยคที่ว่าสุนัขป่าร่ําไห้เพราะ

กระต่ายสิน้ชีพ... แต่ ข้าทาํไม่ได้....” 

 

“เจ้าว่าข้าควรจะลงโทษเจ้าอย่างไรดี!” นายท่านซูที่มีสีหน้าเจบ็ปวด

เอ่ยออกมา “ตอนพี่ชายเจ้าโตเท่านี ้เขาก็เร่ิมเรียนวิธีจัดการกองพล



ทหารม้าแล้ว เหน็ทีช่ือเสียงที่ ส่ังสมมานานของตระกูลซู คงต้องถูก

เจ้าทาํเสียหายจนหมดแน่!” 

 

ซูหมิงเฟิงคิดจะเอ่ยปากพูดแทน พลันได้ยนิน้องชายของเขาพมึพาํ

แทรกขึน้ว่า “ข้าจาํไม่ได้ว่าภาษิต ‘สุนัขป่าร่ําไห้เพราะกระต่าย

สิน้ชีพ’ หมายถงึอะไร แต่ข้ารู้จักคาํว่า ‘จับกระต่ายได้ก็ถงึคราว

เชือดหมาล่าเนือ้’ ประโยคนีย้าวกว่าอันเดิมเสียอีก แต่ความหมาย

เหมือนกันไม่ผิดเพีย้น น่าจะแทนกันได้ไม่ใช่หรือท่านพ่อ?” 

 

“พดูจาเหลวไหล!” นายท่านซูไม่รู้ว่าจะด่าอะไรออกไปดี  

ซูหมิงเฟิงหวัเราะ เอ่ยว่า “น้องรอง สองภาษิตนีไ้ม่เหมือนกันสัก

หน่อย” 

 

“แล้วหมายความว่าอย่างไร?” ซูหมิงหล่างเงยหน้าขึน้เอ่ยถาม 

“...‘สุนัขป่าร่ําไห้เพราะกระต่ายสิน้ชีพ’... หมายความว่า หลังจากที่

กระต่ายสิน้ชีพไปแล้ว สุนัขป่าพลันรู้สึกเหมือนคู่อริที่ร่วมชะตา

กรรมกับตนไม่มีอีกแล้วจงึได้โศกเศร้า ส่วนประโยคที่ว่า ‘จับ

กระต่ายได้ก็ถงึคราวเชือดหมาล่าเนือ้’ หมายความว่า หากไร้ซึ่ง

กระต่ายเสียแล้ว สุนัขที่ถูกนํามาใช้ล่ากระต่ายก็หมดประโยชน์ตาม

ไปด้วย มันจึงถูกนําไปฆ่ากินเนือ้แทนอย่างไรเล่า  

 



อาจกล่าวได้ว่า... ส่ิงของใดหากไร้ประโยชน์หรือหมดคุณค่า ใช้งาน

ไม่ได้อีก ส่ิงของเหล่านัน้ก็จะถูกละเลยหรือทาํลายทิง้ ‘จับกระต่าย

ได้ก็ถงึคราวเชือดหมาล่าเนือ้’ น่าจะเหมือนกับภาษิตที่ว่า ‘ข้าม

แม่นํา้แล้วรือ้สะพาน’ เสียมากกว่า” ซูหมิงเฟิงเป็นพี่ชายที่แสนดี 

เขาพยายามอธิบายให้น้องชายของตนฟังอย่างอดทน 

 

ซูหมิงหล่างหงายฝ่ามือตนขึน้ไปวางแปะที่แก้มกลมของตนด้วย

ท่าทีไร้เดียงสา แต่ยังคงยืนกรานความเข้าใจของตนต่อ “อย่างไร

เสียกระต่ายก็ต้องตายอยู่ดี แปลว่าถ้ากระต่ายตายลงเม่ือไหร่ ทัง้

สุนัขจิง้จอกและหมาล่าเนือ้ย่อมตกที่น่ังลําบากแน่? แล้วถ้าทุกตัว

ต้องลาํบากเหมือนกันหมด ทัง้สองประโยคน่ีก็ต้องหมายความ

เหมือนกันสิ....” 

 

สมควรที่ต้องเชือดหมาล่าเนือ้ทิง้หากจับกระต่ายได้แล้ว ก่อนจะมา

เป็นสุภาษิตพืน้บ้านก็มักจะอ้างอิงเอามาจากวิถีการดาํเนินชีวิตของ

ผู้คน 

 

หากกระต่ายตายจากไป เจ้าหมาป่าที่เจ้าเล่ห์มีไหวพริบมากกว่า

หมาล่าเนือ้เองก็คงพอจะมองจุดจบของตัวมันออก 

 

  
  แต่ผู้ใดเล่าที่เป็นหมาล่าเนือ้?  



 

แล้วจุดจบของเจ้าหมาล่าเนือ้ที่ช่วยเจ้านายล่ากระต่ายจะเป็นเช่น

ไรต่อไป? 

 

สีหน้าของใต้เท้าซูอีท้ี่กาํลังใช้ความคดิ ค่อยห่อเหี่ยวลงทุกท ี

 

ไม่นานนักก็มีเหตุการณ์ที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เกิดขึน้เร่ืองหน่ึง  

 

ซูหมิงเฟิง--บุตรชายคนโตของใต้เท้าซู ทายาทผู้สืบทอดตาํแห่นงผิง

หนานป่ัวที่โด่งดังแห่งเมืองหลวง จู่ๆ ก็ป่วยเป็นโรคประหลาด ต้อง

นอนพกัรักษาตัวอยู่แต่ในบ้าน ตัวผิงหนานป๋ัวและฮูหยินต่างก็

เดือดร้อนเป็นกังวล พยายามจะหาทางรักษาบุตรชายอันเป็นที่รัก 

จงึคิดวางมือจากกิจการงานทุกเร่ืองรวมทัง้เร่ืองกองพลทหารม้าไว้

ช่ัวคราวก่อน  

 

  ฮ่องเต้ทรงรับฟังข่าวร้ายนีแ้ล้ว ก็พระราชทานส่ิงของปลอบใจเพื่อ

แสดงให้เหน็ถงึนํา้พระทยัของพระองค์และรับส่ังให้แต่งตัง้ขุนนาง

ใหม่เข้าไปดูแลจัดการเร่ืองกองพลทหารม้าแทน 

 

ชาวบ้านในเมืองหลวงเม่ือได้ทราบข่าวก็อดถอนใจด้วยความ

เสียดายมิได้  

 



บุตรชายคนโตของใต้เท้าซูผู้มีพรสวรรค์คนนัน้เพิ่งทาํความดี

ความชอบใหญ่เม่ือไม่นานมานี ้คาดว่าหากไม่ป่วยไปเสียก่อน เขา

ก็จะกลายเป็นขุนนางหนุ่มผู้เป่ียมยศฐาบรรดาศักดิ์ ชะตาชีวิตกาํลัง

รุ่งโรจน์แท้ๆ เหน็ได้ชัดว่ามีอนาคตที่ดีรออยู่ข้างหน้า แต่จู่ๆ ก็มา

เป็นโรคร้าย ต่อให้ฝีมือฉกาจสักเพยีงใด แต่ถ้าต้องป่วยนอนตดิ

เตียงสักสามถงึห้าปี พอถงึวันที่เขาหายดีก็คงไม่มีที่ว่างในราชสาํนัก

เหลือให้เขาอีกแล้ว 

 

ชาวบ้านทั่วไปก็คิดออกมาได้เพียงเท่านี ้แต่เพื่อนขุนนางด้วยกัน

กลับคิดลึกซึง้กว่านัน้ 

 

บัณฑติผู้หน่ึงกล่าวว่า “ไม่ใช่ล้มหมอนนอนเส่ือหรอก แต่จงใจ

หลีกเล่ียงเคราะห์กรรมต่างหาก เดมิทยัีงคิดว่าคนตระกูลซูกาํลัง

สาดนํา้มันใส่กองไฟ ไม่ช้าก็เร็วคงถูกไฟเล่นงานจนมือลวก ไหน

เลยจะคาดว่าพวกเขากลับอ่านสถานการณ์ออกแล้วรีบทาํการตัด

ไฟแต่ต้นลม ช่วยให้ล่วงพ้นเคราะห์กรรมในครัง้นีไ้ปได้” 

 

ณ จวนผิงหนานป๋ัว 

 

เรือนพาํนักของคุณชายใหญ่ตระกูลซูถูกห้อมล้อมไว้หนาแน่น 

นอกจากบ่าวรับใช้คนสนิทกับญาตพิี่น้อง คนอ่ืนห้ามเข้าใกล้



เดด็ขาด เพยีงได้กล่ินยาลอยออกมาจากในนัน้คละคลุ้ง นายท่านซู

ปิดประตูห้องแน่นไม่รับแขก 

 

ในห้องหนังสือ ซูหมิงเฟิงสวมชุดเขียวทัง้กาย นอกจากร่างที่ดูซูบ

ผอมลงไปเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีตรงไหนที่เปล่ียนแปลง สีหน้าท่าทาง

ยังดูสดช่ืนดังแต่ก่อน เขาเจบ็ป่วยสาหสัเสียที่ไหนกัน! 

 

คนที่อยู่ตรงหน้าเขาเป็นบุรุษหนุ่มในชุดผ้าฝ้าย เขากาํลังขมวดคิว้

พลางส่งเสียง “หลีกหนีเคราะห์กรรม อย่างนัน้หรือ?” 

“ไม่ผิด” ซูหมิงเฟิงมองสหายพลางถอนหายใจ 

 

 “ตอนนีเ้จ้าก็เหน็แล้วว่าตระกูลซูยังอยู่ดีมีสุข ไม่ต้องถูกเพ่งเล็ง 

สถานการณ์โดยทั่วไปของตระกูลซูนับวันมีแต่จะดีขึน้ ส่วนเร่ือง

กองพลทหารม้านัน้กค็งไม่มีการปูนบาํเหน็จรางวัลอีกต่อไป เร่ืองนี ้

นอกจากฮ่องเต้จะไม่ทดัทานแล้วกลับเหน็ด้วยกับตระกูลของข้า

เสียอีก” 

 

“แต่เจ้าสมควรได้รับบาํเหน็จรางวัลน่ีนะ” เซ่ียจิ่งสิงเตือน 

“ความดีความชอบอาจทาํให้ข้ากับท่านพ่อยนิดีจนลืมไปว่า ความที่

เด่นดังเกินไปก็สามารถนําภัยมาสู่ตัวได้ ยิ่งความดีความชอบมีมาก

เท่าไหร่ อันตรายก็มีมากขึน้เท่านัน้ เร่ืองราวเหล่านีข้้าเองก็เข้าใจดี

ทุกอย่างแต่พอได้ยินว่าตัวเองจะได้อวยยศ ยอมรับว่าตอนนัน้ข้า



หน้ามืดตามัว ใบไม้เพียงใบเดียวก็บดบังสายตาข้าได้ ดีที่ยังยัง้คิด

ไว้ทนั เฮ้อ... เหมือนคนที่ควบม้ามาหยุดชะงกัที่ริมหน้าผาได้ 

อันตรายเหลือเกิน” 

 

“หาทางออกให้ตัวเองได้เช่นนีก้็ดีแล้ว” เซ่ียจิ่งสิงพยักหน้าเหน็ด้วย 

“แต่หลังจากนีเ้จ้าคงต้องลาํบากเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านสักสองสามปี” 

 

“ข้าต้องการให้ตระกูลซูอยู่รอดปลอดภัย เร่ืองอ่ืนหาได้ใส่ใจไม่” ซู

หมิงเฟิงพูด “หยุดพดูเร่ืองของข้าก่อนเถิด แล้วเจ้าเล่า...เป็น

อย่างไรบ้าง ตระกูลซูและตระกูลเซ่ียสนิทสนมดุจน้องพี่ ตอนนี ้

ตระกูลของข้าก็เรียกว่าเกือบพลาดท่าไปเสียแล้ว แล้วตระกูลเซ่ีย

ของเจ้า.....” ชายหนุ่มมิได้พดูจนจบ  

เซ่ียจิ่งสิงเลิกคิว้ “ถ้าข้าไม่รับราชการเข้าเป็นขุนนางเสียอย่าง ‘เขา’ 

จะมาทาํอะไรข้าได้”  

 

 “เจ้าควรจะต้องคิดให้จงหนัก” 

 

“ข้าก็หาใช่จะไม่หาทางป้องกัน” เซ่ียจิ่งสิงเอ่ยอย่างเกียจคร้าน “แต่

ว่า” เขาขมวดคิว้ พลันเปล่ียนประเด็น “ทาํไมอยู่ดีๆ เจ้าถงึได้

กระจ่างในเร่ืองนี ้แต่ก่อนข้าเตือนเจ้ามาตัง้หลายรอบ เจ้าก็ไม่เคย

เหน็คาํเตือนของข้าอยู่ในสายตา” 



ซูหมิงเฟิงก้มหน้าอย่างละอาย “เดมิทคีิดแต่จะสร้างช่ือเสียงให้โดด

เด่น ไหนเลยจะมีเวลาไตร่ตรองให้รอบคอบ คราวนี ้โชคดีเพราะ

น้องรองของข้า” 

 

“น้องรองของเจ้า?” เซ่ียจิ่งสิงดวงตาทอประกายประหลาด “เจ้าเด็ก

ก้อนแป้งน่ันรึ?” ซูหมิงหล่างคือเจ้าเดก็ก้อนข้าวเหนียวเซ่อซ่า

สาํหรับเซ่ียจิ่งสิง นัน้คือความเป็นจริงที่ไม่มีอะไรน่าประหลาดใจ 

แต่พอมาได้ยินว่าเขาเป็นคนที่ตักเตือนให้ตระกูลซูรอดจากเคราะห์

ภัยครัง้นี ้

 

ไม่ทราบว่าเจ้าแป้งข้าวเหนียวนัน้ด่ืมยาผิดขนานเข้าไปหรือไม่? 

 

ซูหมิงเฟิงเล่าเหตุการณ์ให้สหายฟังเป็นฉากๆ ก่อนที่จะสรุปว่า 

“หากคราวนีไ้ม่ใช่เพราะเกิดเหตุบังเอิญขึน้กับน้องรองของข้า ไม่

แน่ว่าครอบครัวข้าอาจจะประสบเคราะห์กรรมใหญ่หลวงก็เป็นได้” 

 

“เหตุบังเอิญ?” เซ่ียจิ่งสิงส่งเสียงพมึพาํเบาๆ 

ขณะนัน้ พลันได้ยนิเสียงกระจ่างใสน่ารักดังขึน้ “พี่ใหญ่ ท่านแม่ให้

ข้ามาส่งขนม” 

 

ซูหมิงหล่างประคองถาดบรรจุขนมแป้งรูปทรงดอกไม้เข้ามา 

เดก็ชายมองดูคล้ายก้อนแป้งข้าวเหนียวอ้วนกลม ที่มุมปากของเขา



ยังเลอะคราบขนมทาํให้ดูออกทนัทว่ีาเขาแอบฉกของในถาดกินมา

ระหว่างทาง เขาเหน็ว่าเซ่ียจิ่งสิงยังอยู่ นํา้เสียงจึงถูกกดให้ตํ่าลงไป

อีกหลายส่วน ไม่รู้เพราะเหตุใดเขามักรู้สึกหวาดกลัวสหายผู้หล่อ

เหลาของพี่ชายคนนีย้ิ่งนัก 

 

ซูหมิงหล่างวางถาดขนมลงบนโต๊ะ แล้วส่งเสียงพอเป็นพธีิออกไป

ว่า “พี่ใหญ่ ข้าไปล่ะนะ”  

 

มิคาดว่าสหายของพี่ใหญ่กลับคว้าคอเสือ้เขาไว้แน่น เขาจนใจได้

แต่หันหน้ากลับมาเผชิญแล้วเหน็ชายหนุ่มผู้นัน้กาํลังย่อตัวตํ่าลง

มาแล้วลูบหวัเขา ดวงตาเป็นประกาย ปากฉีกรอยยิม้กว้างแต่

รอยยิม้นัน้กลับไปไม่ถงึดวงตา 

 

เขาถามเสียงทุ้มว่า “ใครสอนให้เจ้ารู้จักประโยคนัน้?” 

 

ซูหมิงหล่างเบกิตาจนกลมโต 

 

“จับกระต่ายได้ก็ถงึคราวเชือดหมาล่าเนือ้” 

 

 ยิ่งพดูรอยยิม้ของชายหนุ่มยิ่งทวีความร้ายกาจ 

 

�วันคืนผันผ่านไปอย่างรวดเร็ว 



ฤดูหนาวอากาศทวีความหนาวเย็นขึน้ทุกขณะ ช่วงนีเ้หล่าบรรดา

ลูกศิษย์ของก่วงเหวินถังต่างซุ่มฝึกปรือฝีมือเพื่อร่วมขึน้ลาน

ประลองในปลายเดือนที่จะถงึนี ้เดก็หนุ่มต่างก็มุ่งหวังที่จะมี

ตาํแหน่งหน้าที่การงานเป็นขุนนางอนาคตไกล ส่วนบรรดาคุณหนู

ต่างขึน้ประลองเพื่อที่จะได้แสดงความสามารถของตนเองให้โดด

เด่นจับตาผู้คน เพื่อที่พวกนางจะได้แต่งออกอย่างมีหน้ามีตา 

หรือไม่ก็เพื่อต้องตาต้องใจบุรุษผู้สูงศักดิ์ในงานสักคน 

 

น่ีคือวิธีที่บุตรธิดาขุนนางใหญ่ล้วนพงึปฏิบัต ิแม้แต่คุณหนูเฝิง

อานหนิงผู้หยิ่งผยอง ทุกวันนีก้็ยังต้องฝึกฝนอย่างหนัก มิต้อง

กล่าวถงึเส่ินเย่และเส่ินชิง โดยเฉพาะเส่ินเย่... นางมุ่งม่ันแต่จะร่าย

โคลงฉันท์กาพย์กลอนและบรรเลงเพลงฉินทัง้วันทัง้คืน ณ เรือน

ตะวันออก ด้วยหวังว่าจะเป็นที่สนใจของทุกผู้คนเม่ือช่วงเวลาแห่ง

การทดสอบมาถึง 

 

เส่ินชิงและเส่ินเย่อายุได้สิบห้าปีเตม็ ซึ่งตามประเพณีปฎิบัติพวก

นางควรจะเร่ิมหาว่าที่สามีเพื่อออกเรือน สตรีในแคว้นหมิงฉีมักจะ

เข้าพธีิแต่งงานเม่ืออายุครบสิบหก ทว่าพวกนางมักหมัน้หมายไว้

ตัง้แต่ย่างเข้าสิบห้า 

 

เส่ินชิงและเส่ินเย่ยังไม่ได้ตกลงหมัน้หมายกับผู้ใดเพราะพวกนาง

ต่างก็หยิ่งผยอง มองว่าตนเหมาะสมกับผู้ที่มีชาติตระกูลเหนือกว่า



ตนเท่านัน้ หากเป็นบุรุษที่มีฐานะใกล้เคียงกันมักจะถูกมองว่าตํ่า

ต้อยไปเสียทัง้นัน้ อาจกล่าวได้ว่า ทัง้ครอบครัวบ้านสองและบ้าน

สามต่างก็ฝากความหวังไว้ที่ติง้อ๋องแต่เพียงผู้เดียว 

ในบรรดาองค์ชายทัง้เก้าของฮ่องเต้ เหลือเพียงองค์ชายเก้าหรือติง้

อ๋องเท่านัน้ที่ยังไม่แต่งพระชายา  

 

ติง้อ๋องเป็นองค์ชายที่มีอายุเพียงย่ีสิบต้นๆ ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่

เหมาะสมจะหาสตรีมาเคียงคู่ ในการทดสอบของก่วงเหวินถังคราว

นี ้ติง้อ๋องเองก็จะมาร่วมงานด้วย ด้วยเหตุนีก้ารแข่งขันระหว่าง

คุณหนูด้วยกันจึงดุเดือดร้อนแรงขึน้อีกหลายเท่า  

 

ต่างฝ่ายต่างฝึกปรือเตรียมงัดไม้เดด็ออกมาเพื่อแสดงความประทับ

ให้แก่ติง้อ๋อง เผ่ือว่าพระองค์จะทรงบังเกิดรักแรกพบกับพวกนาง 

แต่เส่ินเม่ียวไม่คิดจะทาํเช่นนัน้ 

 

วิญญาณเดมิในร่างใหม่ของนางกลับไม่ใช่เดก็สาวที่บูชาความรัก

อีกต่อไปแล้ว นางไม่ถนัดโคลงฉันท์กาพย์กลอน เกลียดการเต้นรํา 

ครัน้จะให้นางขึน้ไปถกเร่ืองการเมือง หรือความสัมพันธ์ระหว่าง

แคว้นบนลานพธีิ ก็คงจะไม่ใช่เร่ือง ประการสาํคัญคือ... นางไม่

อยากให้ช่ือของนางในชาตินีถู้กผูกโยงไปข้องเก่ียวกับติง้อ๋องทัง้สิน้ 

 



ชาติที่แล้ว ติง้อ๋องผู้นัน้หลอกใช้ตระกูลเส่ินของนาง ทาํร้ายบุตรทัง้

สองที่เกิดจากนางและสุดท้ายก็ฆ่าล้างตระกูลเส่ิน หนีเ้ลือดในครัง้

นัน้ไม่ช้าเร็วนางก็ต้องเอาคืน ดังนัน้จงึไม่จาํเป็นต้องพูดถงึความรัก 

การแต่งงาน กันอีกต่อไป  

เฝิงอานหนิงถามนางว่า “ทาํไมเจ้าไม่อ่านตาํรา? รู้ทัง้รู้ว่าสิน้เดือนนี ้

จะมีการทดสอบ หากปีนีเ้จ้าทาํออกมาไม่ดีอีก ผู้คนคงหวัเราะเยาะ

กันหมดแน่?”  

 

ตัง้แต่เส่ินเม่ียวตกนํา้นางก็กลายเป็นคนเงยีบขรึม เฝิงอานนิงเคย

คิดว่าเส่ินเม่ียวคงจะได้รับบทเรียนทาํให้ฉลาดขึน้ คงตระหนักถงึ

สถานการณ์รอบตัวได้สักท ีแต่มาในวันนีเ้ส่ินเม่ียวกลับทาํท่าโง่

เขลา ไม่แตกต่างจากแต่ก่อนที่ผู้คนมักล้อเลียน 

เส่ินเม่ียวส่ายหน้า  

 

“พดูไปเจ้าก็คงไม่เข้าใจ ไยต้องเสียเวลาอธิบาย” 

 

อีเ้พ่ยหลานที่น่ังฟังอยู่ถัดไป หลุดหวัเราะแล้วเสียดสีออกมาว่า 

“ยากจะป้ันโคลนตมให้ผงาดขึน้มาเป็นกาํแพงสูง” 

 

เส่ินเย่ที่กาํลังสนทนากับเส่ินชิงอยู่ ก็ทาํเป็นไม่ได้ยนิเหตุการณ์ที่

เกิดขึน้และเล่ียงที่จะเข้ามาช่วยเหลือเส่ินเม่ียวเช่นที่เคย เพราะว่า



ทุกวันนีเ้ส่ินเม่ียวมิได้ตามเอาอกเอาใจพวกนางเหมือนแต่ก่อน 

พวกนางรู้สึกโกรธไม่พอใจเป็นทุนเดมิ  

 

ดังนัน้พวกนางจึงรู้สึกสมนํา้หน้าเส่ินเม่ียวอยู่ในใจและเตรียมที่จะดู

เส่ินเม่ียวถูกกระทบกระเทียบด่าว่าเส่ินเม่ียวทาํเป็นไม่ได้ยินคาํพูด

ของอีเ้พ่ยหลาน นางลุกขึน้ยืนเอ่ยออกมาว่า “ข้าจะออกไปเดินเล่น

ที่สวน” 

 

พอนางคล้อยหลังจากไป อีเ้พ่ยหลานก็เบ้ปาก “เอาแต่หนีหวัซุกหวั

ซุน ทาํเป็นไม่โต้ตอบ ก็แค่หนูสกปรกตัวหน่ึง” 

 

“เจ้าพดูพอหรือยัง?” หวัคิว้ของเฝิงอานหนิงขมวดมุ่น “มีความรู้เสีย

เปล่า ทาํตัวไร้ประโยชน์สิน้ดี”  

 

อีเ้พ่ยหลานมักจะวางตัวใหญ่โตเฉพาะกับผู้ที่นางข่มได้เท่านัน้ เม่ือ

ต้องงัดข้อกับคนจริงอย่างเฝิงอานหนิง นางมักเลือกสงบปากคาํ

เพื่อหลีกเล่ียงปัญหา ซึ่งก็นับว่าเป็นวิธีที่ฉลาดที่สุด 

 

*************แล้วจะมาต่อให้ ตอนเยน็ 5โมงเยน็ค่ะ********** 

 

อ่านตอนย่อยก่อนหน้านีไ้ด้ที่รวมลิงก์ 

https://www.facebook.com/photo.php?fbi



d=1847080771973721&set=gm.118601002149

977&type=3&theater 
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     �เส่ินเม่ียวเดินทอดน่องชมสวนไปรอบๆ 

 
สวนของก่วงเหวินถังมีทวิทศัน์ที่งดงาม ชวนให้จติใจร่ืนรมย์ไม่น้อย 

มีทัง้พุ่มไม้ใบหญ้าเขียวขจี สระนํา้และนํา้ตกหนิเทียมที่ประดับด้วย

หนิก้อนใหญ่น้อยจัดวางไว้ตามหลักฮวงจุ้ย  

 
ตรงกลางสวนบุปผาคือศาลาพกัผ่อน รอบศาลามีทัง้รูปป้ันสรรพ

สัตว์น้อยใหญ่ มีแผ่นหนิแกะสลัก ยิ่งเดนิลึกเข้าไปด้านใน ยิ่งจะได้



กล่ินของมวลพฤกษ์ที่ตลบอบอวลอยู่เตม็อากาศ ทาํให้รู้สึกปลอด

โปร่ง 

 
เส่ินเม่ียวอยากใช้เวลากับตัวเองโดยลาํพงัสักเล็กน้อย ต้องยอมรับ

อย่างหน่ึงว่าลูกศิษย์ระดับสองของก่วงเหวินถังโดยมากยังเป็นเด็ก

ตรงกันข้ามกับเส่ินเม่ียวที่มีจิตใจผู้ใหญ่ในร่างเด็ก  

 
นางเคยเป็นถึงมารดาที่เคยให้กาํเนิดบุตรมาแล้ว เม่ือก่อนสมัยที่ยัง

ดาํรงตาํแหน่งฮองเฮา หลังจากเสร็จกิจช่วงเช้า นางก็จะไปปลีก

วิเวกที่ตาํหนักเฟ่ิงอีข้องตนเอง พอต้องมาเผชิญหน้ากับกลุ่มเดก็ที่

ยังไม่โตเช่นนีก้็ยิ่งทาํให้นางรู้สึกเบ่ือหน่ายเหลือทน 

 
ที่สาํคัญที่สุด... เจ้าเดก็พวกนัน้หาได้มีความสาํคัญในใจของนางไม่ 

 
เม่ือนางเดนิต่อไปข้างหน้า นางพลันเหน็เจ้าก้อนแป้งข้าวเหนียวตัว

อวบเดินลับๆ ล่อๆ อยู่ด้านหน้าของตน วันนีซู้หมิงหล่างสวมเสือ้สี

ขาวนวลเนือ้มันวาว  

 
“ซูหมิงหล่าง” นางส่งเสียงเรียกเบาๆ 

 
เจ้าก้อนข้าวเหนียวน้อยได้ยนิเสียงเรียกก็รีบร้อนหนัหวักลับ พอ

เหน็เส่ินเม่ียว ดวงตาของเขาก็ทอประกายยนิดี เหมือนกับจะวิ่งโผ



เข้ามา ทว่ากลับลังเลยืนอยู่ที่เดิม มองจ้องเส่ินเม่ียวแล้วก็ไม่พูดไม่

จา เขาเม้มปากแน่น ดวงตาทัง้สองข้างเร่ิมแดงกํ่า แล้วก็ส่งเสียง

ออกมาเบาๆ ว่า 

 
 “ข้า...ขอโทษ.....” 

 
ขอโทษรึ? เส่ินเม่ียวอึง้เล็กน้อยก่อนที่จะเหน็ปากของเจ้าก้อนแป้ง

เร่ิมเบะออกจากกันเหมือนกาํลังจะร้องไห้โฮ 

 
ช่ัวขณะต่อมา นํา้เสียงที่เกียจคร้านเสียงหน่ึงก็ดังขึน้ 

 
“ที่แท้ก็เป็นเจ้า”  

 
บุรุษหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาผู้หน่ึงเดนิออกมาจากเบือ้งหลังป่าไผ่ 

เขาสวมเสือ้คลุมสีขาวนวลปักด้ายเงนิ เสือ้ผ้ามีสีสันใกล้เคียงกับ

เจ้าก้อนแป้ง แต่กลับสวมใส่ออกมาได้สง่างามภูมิฐานกว่ามาก เขา

เดินตรงเข้ามาหาเส่ินเม่ียวแล้วมาหยุดอยู่ตรงหน้านางในขณะที่ใช้

สายตาค้นคว้ามองลงมา 

 
ชายหนุ่มผู้นีมี้เรือนร่างสูงใหญ่ เส่ินเม่ียวในยามนีสู้งเพียงแค่อก

ของเขาเท่านัน้  

 



สภาพที่เขาก้มมองดูนางเหมือนกาํลังจ้องมองเด็กน้อยผู้หน่ึง จู่ๆ 

ชายหนุ่มก็หวัเราะเสียงดังออกมาแต่เป็นเพราะรูปร่างหน้าตาที่มี

เสน่ห์ของเขาจงึทาํให้เสียงหวัเราะน่ันมิได้ฟังแล้วเลวร้ายแต่อย่าง

ใด  

 
หากเป็นหญิงสาวธรรมดาทั่วไป ความใกล้ชิดที่ชายหนุ่มมอบให้คง

ทาํให้หวัใจของพวกนางเต้นไม่เป็นจังหวะไปเสียแล้ว 

 
แต่น่ีคือเส่ินเม่ียว ผู้ที่มีจติวิญญาณของอดีตฮองเฮามิใช่สาววัยแรก

แย้มที่ไร้เดียงสา นางทาํเพียงแค่เหลือบตามองชายหนุ่มโดยพูดไม่

จา 

 
ริมฝีปากของชายหนุ่มยกยิม้มากขึน้ ฉับพลันก็ปรากฎมีดสัน้ขึน้ใน

มือของเขา เขาพลิว้ด้ามมีดไว้ในมือแล้วใช้ปลายมีดเชยคางของ

เส่ินเม่ียวบังคับให้นางเงยหน้าขึน้ 

 
เส่ินเม่ียวไม่มีทางเลือก จึงจาํใจต้องเงยหน้าขึน้มอง 

 
ชายผู้นีอ้ยู่ในวัยฉกรรจ์ คิว้ทัง้สองของเขาคมเข้ม ดวงตาทัง้คู่น่ิง

เรียบเหมือนธารนํา้แข็งในฤดูเหมันต์ มีรอยยิม้ล้อเลียนเต้นระริก

อยู่ภายในนัน้ แต่ลึกลงไปในดวงตากลับคมกริบราวกับจะสามารถ



มองผ่านไปถึงก้นบึง้หวัใจของผู้คน ซึ่งน่ันก็ทาํให้คนที่ได้สบตาต้อง

เสียวสันหลังวาบ  

 
คนผู้นีภ้ายนอกอาจทาํตัวเหลาะแหละไม่จริงจังแต่ภายในนัน้กลับ

เป็นสุดยอดบุรุษนํา้แข็งตัวจริง 

 
เส่ินเม่ียวสูดลมหายใจเข้าก่อนที่จะขยับตัวถอย เอาคางตนเองออก

จากปลายแหลมของมีดสัน้ นางเอ่ยออกมาด้วยนํา้เสียงเป็นมิตรว่า  

 
“เซ่ียเส่ียวโหว” 

 
เซ่ียจิ่งสิงยิม้ในหน้าแต่นํา้เสียงยังคงเคลือบแคลง  

 
“เจ้ารู้จักข้าด้วยรึ?” 

 
“ในเมืองหลวงแห่งนีค้งไม่มีใครไม่รู้จักเซ่ียเส่ียวโหว”  

 
เส่ินเม่ียวตอบด้วยนํา้เสียงสุภาพ ความนัยอาจชวนให้นึกว่านาง

กาํลังพูดประชด แต่นํา้เสียงที่นางใช้กลับนุ่มนวลเหมือนไม่มีอะไร

เกิดขึน้ 

 
“แต่ข้ากลับไม่รู้จักเจ้า”  



 
เซ่ียจิ่งสิงพจิารณานางแล้วหนัไปเหลือบมองเด็กน้อยที่น่ังกองอยู่

บนพืน้ 

 

  
“เป็นเจ้าที่ส่งสารเตือนตระกูลซู ผ่านทางซูหมิงหล่าง ใช่หรือไม่” 

 
“ส่งสารอะไรกัน?”  

 
เส่ินเม่ียวมองหน้าเขาก่อนจะจุดรอยยิม้ออกมา 

 
 “อ้อ ข้าแค่สอนเขาว่าควรจะทาํอย่างไรจะได้ไม่โดนบิดาดุ เซ่ีย

เส่ียวโหวคิดมากเกินไปแล้ว” 

 
 “คิดมาก...ข้าน่ะหรือคิดมาก?”  

 
กล่าวจบชายหนุ่มก็ทาํท่าทางไม่น่าไว้ใจ ก้าวเข้าประชิดร่างเดก็สาว

จนแผ่นหลังของเส่ินเม่ียวแนบติดกับต้นไม้  

 
ท่าทีที่แสดงออกของเขาทัง้คุกคามและวางอาํนาจ แต่นํา้เสียงกลับ

สงบน่ิงแจ่มกระจ่าง  



 
“หากข้าไม่ไตร่ตรองให้ดี คงจะถูกเจ้าหลอกไปอีกคนกระมัง” 

 
เป็นเส่ินเม่ียวที่ขมวดคิว้บ้าง ถึงแม้แคว้นที่นางอยู่น่ีจะเปิดกว้าง

เร่ืองชายหญิงอยู่สักหน่อย แต่การแสดงกิริยาล่อแหลมเช่นนี ้

ภายใต้แสงอาทติย์ที่ส่องสว่างก็เป็นพฤตกิรรมที่ไม่สมควร หากมี

ใครมาพบเหน็เข้าคงจะเป็นเร่ืองใหญ่แน่  

 
นางมิได้กังวลว่าช่ือเสียงของตนจะมัวหมองสักเท่าไหร่หรอก แต่

นางห่วงว่าบิดาของตนจะอับอายขายหน้าต่อการกระทาํของนาง

ต่างหาก  

 
เม่ือชาตทิี่แล้ว ต้องรอจนครอบครัวเส่ินไม่เหลือใครสักคนก่อนนาง

ถงึเพิ่งได้สาํนึกถึงความรักความห่วงใยของบดิามารดาที่มีต่อนาง  

 
ชาตินีเ้ม่ือมีโอกาสอีกครัง้ นางจะปกป้องครอบครัวของนางอย่าง

สุดกาํลัง ไม่ยอมให้เกิดส่ิงมัวหมองใดๆ โดยเฉพาะเร่ืองที่นางจะ

เป็นต้นเหตุ 

 
เม่ือใคร่ครวญดีแล้วเส่ินเม่ียวก็เร่ิมจะหมดความอดทน  

 
“เซ่ียเส่ียวโหวปรักปรําข้าเช่นนี ้มีจุดประสงค์ใดกันแน่?” 



 
เซ่ียจิ่งสิงจ้องพนิิจพเิคราะห์เดก็สาวที่อยู่ตรงหน้า เขามีลางสังหรณ์

ที่แม่นยาํและว่องไวจนสามารถมองทะลุฉากหน้าของเร่ืองราว

ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  

 
น่ีเป็นส่ิงที่เขาฝึกฝนและปฎิบัตมิาตลอดระยะเวลามากกว่าสิบปี 

เขาเคยฆ่าศัตรูอย่างบ้าระหํ่าในสนามรบ เคยประลองไหวพริบกับ

เหล่าขุนนางและราชสาํนัก หรือแม้กระทั่งเคยเผชิญหน้ากับเล่ห์

ร้ายกลลวงของเหล่าสตรีภายในบ้านของตัวเอง  

 
เบือ้งหลังของการเตบิโตเอาตัวรอดของชายหนุ่มจนมาถงึทุกวันนี ้

มิได้อาศัยแต่เพียงโชคช่วยอย่างแน่นอน รอบด้านมีภยันอันตราย

แฝงเร้นจ้องจะเล่นงานบรรดาบุตรขุนนางของแคว้นหมิงฉีให้สิน้ช่ือ

อยู่มิใช่น้อย 

 
เขาไม่เคยวางใจในส่ิงใดมาก่อน 

 
คาํบอกเล่าของซูหมิงหล่างนัน้ ทัง้ใต้เท้าซูอีแ้ละซูหมิงเฟิงอาจจะไม่

คิดลึกไปกว่านัน้ นอกเสียจากจะเป็นเร่ืองบังเอิญที่มาเตือนสตพิวก

เขาพอดี แต่ในมุมมองของเซ่ียจิ่งสิง โลกใบนีไ้ม่มีความบังเอิญ  

 



ทนัททีี่เขาได้ยนิคาํบอกเล่าของซูหมิงหล่าง เขาก็สามารถสรุป

เหตุการณ์ได้ทนัทว่ีาต้องมีคนมาเสีย้มสอนเดก็ชาย 

 
แต่เพื่อจุดประสงค์ใดนัน้... เขายังไม่กระจ่าง เขาจงึวางแผนเพื่อจะ

หาตัวคนผู้นัน้ออกมาให้ได้ แต่พอเขาได้พบคนที่อยู่เบือ้งหลังเข้า

จริงก็ยิ่งแปลกใจมากกว่าเดมิเสียอีก  

 
เดมิทเีขาคิดว่าน่าจะเป็นบุตรชายขุนนางใหญ่สักคน คนที่เฉลียว

ฉลาดรอบรู้ลึกซึง้จนสามารถยกอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบให้เดก็

เข้าใจได้  

 
แต่พอเหน็ว่าเป็นนาง ความคิดแรกของเขาคือ ซูหมิงหล่างอาํตน

เล่น แต่เม่ือเดก็สาวเปิดปากเจรจา เขาจึงแน่ใจว่าไม่ผิดตัว 

 
  เดก็สาวคนนีตั้วเตีย้กว่าเขา สูงราวอก รูปร่างหน้าตาของนางไม่ได้

เรียกว่าสะคราญโฉม เพยีงแต่จิม้ลิม้น่ารัก  

 
อายุของนางน่าจะประมาณสิบกว่าปี ใบหน้าค่อนข้างกลม เรือนผม

รวบเกล้าขึน้เป็นมวยสองลูกอยู่บนศีรษะ ดวงตากลมโต ริมฝีปาก

แดงสด  

 



ทว่าท่ายืนกลับสง่างาม แผ่นหลังหยัดตรง คาํพูดที่กล่าวออกมาแต่

ละคาํมีจังหวะจะโคนราวกับว่านางถูกฝึกสอนมารยาทมาจากในรัว้

ในวัง  

 
  หากเขาไม่ได้มาเหน็ด้วยตาตนเองคงจะไม่เช่ือ 

แขนข้างหน่ึงของเขาวางทิง้นํา้หนักตัวไปยังต้นไม้ที่เส่ินเม่ียวยืนพงิ

อยู่ หากมีคนมามองเหน็ฉากนีเ้ข้าคงคิดว่าเซ่ียเส่ียวโหวกาํลังตะกอ

งกอดเส่ินเม่ียวอยู่เป็นแน่  

 
  เซ่ียจิ่งสิงก้มหน้าลง แล้วย่ืนใบหน้าเข้าไปประชิดตดิกับใบหน้า

ของเส่ินเม่ียว “เจ้าไม่กลัวข้ารึ” 

 
“เซ่ียเส่ียวโหวมิใช่สัตว์ร้ายกินคนเสียหน่อย ทาํไมข้าจะต้องกลัว” 

เส่ินเม่ียวกล่าวด้วยนํา้เสียงสุภาพ 

 
 “หากท่านไม่มีธุระอะไรแล้ว ข้าขอตัว” กล่าวจบนางก็ตัง้ท่าจะจาก

ไป 

 
“ช้าก่อน” เซ่ียจิ่งสิงกางแขนออก ปอยผมกลุ่มหน่ึงของเส่ินเม่ียวสะ

บัดมาโดนแขนของชายหนุ่มทาํให้เขารู้สึกจ๊ักจ๋ี เขาถอนมือออก

แล้วถอยหลังไปพงิกับต้นไม้ที่อยู่ตรงข้าม  

 



มือทัง้สองกอดอก สีหน้าเปล่ียนมาเป็นชายหนุ่มขีเ้ล่นไม่ย่ีหระต่อ

ส่ิงใด “จุดประสงค์ของเจ้าที่ส่งสารลับให้แก่ตระกูลซูคืออะไร?” 

 
เป็นคาํถามที่ตรงไปตรงมา ไม่คิดจะปิดบังซ่อนเร้นจุดประสงค์ที่

ถาม เส่ินเม่ียวได้ยินก็ลอบถอนหายใจเบาๆ เซ่ียจิ่งสิงผู้นีต่้อกรยาก

กว่าที่นางคิด เบาะแสเพียงประโยคเดียวของซูหมิงหล่างก็ทาํให้เขา

ไล่ตามนางมาถงึที่น่ีอย่างไม่ลดละได้ ทัง้ยังไม่ใช่แค่มาปรากฏกาย

แต่กลับตัง้คาํถามอย่างไม่เกรงใจคนอีกด้วย 

 
คนผู้นีร้้ายกาจกว่าที่ ร่ําลือมากนัก 

 
“ไม่มีเหตุผลอ่ืน ข้าเพียงคิดจะปกป้องตนเอง” กล่าวจบ เดก็สาวก็

ย่อตัวคาํนับเซ่ียจิ่งสิงแล้วหมุนตัวจากไปอย่างไม่สนใจส่ิงใดอีก 

 
สักวันเซ่ียจิ่งสิงจะเข้าใจคาํพูดประโยคนีเ้อง 

หลังจากที่นางจากไป ริมฝีปากของชายหนุ่มก็ยกขึน้พร้อมกับสีหน้า

พงึใจในขณะที่ควงมีดสัน้ในมือเล่น 

 

“ซูหมิงหล่าง นางช่ืออะไร?”� 

 



      �จวนหลินอานโหวแห่งเมืองหลวงติง้จงิเป็นจวนที่งดงามโอ่

อ่า 

 

  
*****แล้วจะมาต่อให้พรุ่งนี ้18.00 หลังเลิกงานค่ะค่ะ********** 

 
อ่านตอนย่อยก่อนหน้านีไ้ด้ที่รวมลิงก์  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbi

d=1847080771973721&set=gm.118601002149

977&type=3&theater 

 

เตรดติภาพสวยเพื่อการศึกษา : ibuki satsuki & on 

pocture 

 

♥�♥�♥� 

 

 

 

�นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่2.5� จบตอนที่๒ บริบูรณ์ 

 



ลิขสิทธ์ิของ hongsamut.com 

**********ขอบคุณห้องสมุดใจดีจัดให้********** 

มาต่อกันค่ะ  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

     �จวนหลินอานโหวแห่งเมืองหลวงติง้จงิเป็นจวนที่งดงามโอ่

อ่า อาจจะเป็นเพราะว่าชายาของท่านอ๋องคือองค์หญิงอวีชิ้งผู้ซึ่ง

ฮ่องเต้ให้ความโปรดปรานที่สุด  

 

เดมิทหีลังจากหลินอานโหวได้ขึน้ตาํแหน่งราชบุตรเขยแล้ว อาํนาจ

ทหารในมือของเขาจะต้องถูกริบคืน ทว่าฮ่องเต้กลับทนเสียง

เรียกร้องร่ําไห้ขององค์หญิงอวีชิ้งมิได้ พระองค์จึงได้ปล่อยเลยตาม

เลย  

 

แสดงให้เหน็นํา้หนักขององค์หญิงในพระทยัฮ่องเต้ได้เป็นอย่างดี 

 



องค์หญิงอวีชิ้งทรงมีพระสิริโฉมงดงามเป็นเอกแห่งแคว้น นิสัย

อบอุ่นอ่อนโยน เอาใจใส่ผู้คน หลังแต่งเข้าจวนหลินอานโหวแล้วก็

เป็นที่รักของหลินอานโหวเป็นที่ยิ่ง  

 

ทว่าน่าเสียดาย ท้ายที่สุดหลินอานโหวกลับแต่งอนุภรรยาอีกหน่ึง 

ซึ่งก็คือนางฟางซ่ือ--นายหญิงคนปัจจุบันน่ันเอง 

 

หากจะกล่าวว่าองค์หญิงอวีชิ้งเป็นโฉมสะคราญที่ทรงเกียรต ิมี

รากฐานเป็นปึกแผ่น สามารถคํา้จุนหน้าที่การงานของสามีได้แล้ว

ล่ะก็  

 

ตัวนางฟางซ่ือก็เปรียบได้เพยีงหญิงสาวหน้าตาสะสวยจาก

ครอบครัวชาวบ้านร้านตลาดธรรมดาน่ันเอง  

 

แต่เป็นเพราะบดิาของนางฟางซ่ือมีบุญคุณต่อหลินอานโหว เม่ือ

ภายหลังครอบครัวของนางประสบเคราะห์กรรมเดือดร้อน บิดา

ของนางฟางซ่ือจึงขอร้องให้หลินอานโหวรับนางไปดูแลในฐานะอนุ 

 

อนุก็คือสตรีที่มีหน้าที่คอยอุ่นเตียง มิได้สลักสาํคัญอะไร อีกทัง้เม่ือ

นางฟางซ่ือต้องการฐานะเพยีงแค่อนุ มิได้มีจติใจเหมิเกริม ตัง้ท่า

ริษยาบ้านใหญ่ หลินอานโหวจงึมิได้เก็บเร่ืองนีม้าเป็นกังวล  

 



ตามธรรมเนียมปฎิบัติของขุนนางผู้มีอันจะกิน พวกเขาสามารถมี

ได้ถึงสามภรรยาส่ีอนุทาํให้หลินอานโหวไม่ได้รู้สึกผิดอะไร เพราะ

ตนก็แค่รับอนุผู้ตํ่าต้อยมาไว้ปรนนิบัติเท่านัน้ 

 

น่าเสียดายที่สตรีและบุรุษให้ความสาํคัญในเร่ืองการมีภรรยาน้อย

แตกต่างกันราวฟ้ากับเหว หลินอานโหวคิดว่าการรับอนุเป็นเพยีง

เร่ืองเล็กเท่าผงฝุ่น รับมาไว้เพื่อความเพลิดเพลิน  

 

แต่สตรีนางเดียวในดวงใจของหลินอานโหวก็มีเพียงแต่องค์หญิงอวี ้

ชิงนางเดียวเท่านัน้  

 

แต่องค์หญิงอวีชิ้งหาได้คิดเช่นนัน้ไม่ 

 

องค์หญิงอวีชิ้งเป็นพระธิดาที่ฮ่องเต้ทรงโปรดปรานที่สุด ทรงถูก

เลีย้งดูอย่างตามพระทยัมาโดยตลอดจนกระทั่งแต่งให้หลินอานโหว  

 

เดมิทสีามีก็มีนางเป็นชายาเพียงคนเดียวดังนัน้นางจงึเคยชินกับ

สถานะเช่นนัน้ ต่อมา กลับมีสตรีอีกนางแทรกเข้ามาในชีวิต

ครอบครัว และเข้ามาในช่วงเวลาประจวบเหมาะกับที่องค์หญิงอวี ้

ชิงกาํลังอยู่ในช่วงฟ้ืนฟูร่างกายเน่ืองจากนางเพิ่งคลอดบุตรชายเซ่ีย

จิ่งสิง  

 



  หลังจากที่องค์หญิงได้ทราบข่าว นางฟางซ่ือก็มาทาํการคารวะ

องค์หญิงอวีชิ้งทุกวันตามประเพณี มันจะดีกว่านีห้ากมิได้ทาํให้องค์

หญิงอวีชิ้งยิ่งรู้สึกชอกชํา้ใจ  

 

หากองค์หญิงอวีชิ้งเป็นหญิงธรรมดาสามัญที่มิได้เป็นคนโปรดของ

ฮ่องเต้มาก่อน นางคงจะมีกลวิธีมากมายที่จะกล่ันแกล้งนางฟางซ่ือ

ให้ตกที่น่ังลาํบากในจวนได้ โดยไม่จาํเป็นต้องคิดแผนส่งอีกฝ่าย

ออกไปไหน  

 

  แต่องค์หญิงถูกเลีย้งดูมาอย่างทะนุถนอมราวกับไข่ในหนิมาแต่

เล็กจนโต พระองค์อ่อนต่อเล่ห์กลของโลกภายนอก ดังนัน้จงึไม่

รู้จักวิธีสกปรกมากเล่ห์ที่สตรีอ่ืนมักใช้ช่วงชิงสามีกัน นางกาํนัลที่

ตดิตามองค์หญิงออกเรือนมาคิดแผนการแทนนายที่จะกาํจัดนาง

ฟางซ่ือออกไป โดยที่องค์หญิงมิได้รับรู้แผนการนัน้ด้วย  

 

ใครจะไปรู้ว่าแผนนัน้เกิดล้มเหลวและถูกหลินอานโหวจับได้ 

แม้ยามปกตหิลินอานโหวจะเป็นคนรักอิสระไร้ระบบระเบียบ ทว่า

เบือ้งลึกเขาก็เป็นคนเปิดเผยเด็ดขาด เกลียดที่สุดก็คือวิธีสกปรก

ของเหล่าสตรี ตอนนัน้เขาจงึตาํหนิตเิตียนองค์หญิงอวีชิ้งอย่าง

รุนแรง 

 



นับแต่แต่งเข้าบ้านของหลินอานโหว น่ีเป็นครัง้แรกที่องค์หญิงอวี ้

ชิงมีปากเสียงถงึขัน้ทะเลาะวิวาทกับหลินอานโหว นางทนแบบรับ

ความทุกข์ในใจไม่ไหวอีกทัง้ยังไม่ได้เล่าเร่ืองแก้ต่างให้ตนเองด้วย

กลัวว่านางกาํนัลของตนจะถูกลงโทษ จงึได้แต่เผชิญหน้ากับหลิน

อานโหวด้วยตัวนางเอง  

 

สุดท้ายหลินอานโหวก็โกรธเสียจนสะบัดกระบอกแขนเสือ้จากไป 

 

เดมิทคีิดว่าผ่านไปไม่นานหลินอานโหวจะกลับมาหานาง ใครจะไป

คิดว่าผ่านไปเดือนหน่ึงเตม็ๆหลินอานโหวได้แต่พักอยู่ในเรือนของ

นางฟางซ่ือ  

 

รู้กันอยู่ว่าผู้หญิงที่อยู่ไฟหลังคลอดในเดือนแรกสําคัญที่สุดก็คือ

กระทบกระทั่งทางใจไม่ได้ องค์หญิงอวีชิ้งปวดร้าวดวงใจถึงกับล้ม

ป่วย 

 

อย่างไรเสียหลินอานโหวก็ยังรักพระชายาของเขามากที่สุด กาํลัง

คิดจะมาเย่ียมองค์หญิงอวีชิ้ง ทว่าคืนนัน้กลับได้รับราชโองการให้

ออกรบ ถงึขัน้ไม่ทนัจะมาอาํลาพระชายาก็ต้องรีบจากไปเสียแล้ว 

 

หลังจากหลินอานโหวจากไปไม่นาน นางฟางซ่ือก็ตัง้ครรภ์  

ในฐานะภรรยาหลวง ยามที่หลินอานโหวไม่อยู่จวน  



 

องค์หญิงอวีชิ้งกลับไม่เล่นลูกไม้สกปรกกล่ันแกล้งนางฟางซ่ือ 

ถงึกับปกป้องทารกในครรภ์ของอนุอีกด้วย กลัวแต่ว่าหากเกิด

ข้อผิดพลาดอันใดขึน้มาเกรงว่าในเมืองหลวงคงจะมีข่าวลือว่านาง

อาศัยจังหวะที่สามีไม่อยู่แอบเล่นงานอนุภรรยา 

 

เม่ือเป็นเช่นนี ้จิตใจที่แตกร้าวขององค์หญิงอวีชิ้งจงึยิ่งบอบชํา้ 

ร่างกายยิ่งทรุดหนัก จนกระทั่งใกล้จะทนไม่ไหว นางกาํนัลผู้ดูแล

เหน็เข้าจติใจเจ็บปวดรวดร้าวตาม  

 

ทว่าองค์หญิงอวีชิ้งกลับไม่ยอมให้นางกลับวังไปรายงานต่อฮ่องเต้ 

องค์หญิงขยับกายลุกขึน้เขียนจดหมายให้หลินอานโหว ให้เขา

กลับมาพบนางสักครัง้ 

 

นางรอแล้วรอเล่า สุดท้ายก็ไม่ทันได้เหน็หลินอานโหว 

ในที่สุดองค์หญิงอวีชิ้งก็สิน้พระชนม์ 

 

  
สามวันหลังจากพธีิฝังศพเม่ือหลิงอานโหวกลับมาพร้อมกับชัยชนะ 

เขาก็แทบทรุดทัง้ยืนเม่ือเหน็ศพของหญิงอันเป็นที่รักถูกบรรจุลงใน

หลุมเสียแล้ว  

 



หญิงงามลาลับเหลือเพยีงแท่นหนิหน้าหลุมศพ 

 

ยามนัน้ ฮ่องเต้ทรงกริว้จัด มีราชโองการลดตาํแหน่งของหลินอาน

โหว จนกระทั่งฮ่องเต้รัชกาลใหม่ขึน้ครองราชย์ พระองค์รู้สึก

เสียดายความสามารถของหลินอานโหวจึงคืนยศให้ดังเดิม  

 

ยศก็อวยแล้ว ทว่าน่าเสียดายที่ในคราวนีไ้ม่มีคู่กิ่งทองใบหยกให้

ชาวประชาได้เหน็อีก  

 

หลินอานโหวมิได้แต่งตัง้ชายาใหม่ มีเพียงนางฟางซ่ือคอย

ปรนนิบัติเคียงข้างอยู่ในจวนเพียงผู้เดียวนับแต่นัน้ นางฟางซ่ือเอง

ก็ก้มหน้าก้มตาอยู่ในตาํแหน่งตํ่าต้อยนัน้มาย่ีสิบกว่าปี และถงึแม้

หลินอานโหวจะมิได้เย็นชากับบุตรชายทัง้สองที่เกิดกับนาง  

 

แต่ท่านโหวก็ทุ่มเทความรัก ความเอาใจใส่ทัง้หมดมอบให้แก่

บุตรชายที่เกิดจากองค์หญิงอวีชิ้งแต่เพียงผู้เดียว 

 

  
เขาผู้นัน้คือ ‘เซ่ียจิ่งสิง’ 

 

แต่เซ่ียจิ่งสิงหาได้ซาบซึง้สาํนึกบุญคุณแต่อย่างใดไม่ พอเขาเร่ิม

เตบิโตรู้ความ เขาก็เร่ิมทาํตัวเหนิห่างจากหลินอานโหว 



 

 เร่ืองขัดแย้งระหว่างหลินอานโหวกับองค์หญิงอวีชิ้งจนนํามาซึ่งการ

ตายขององค์หญิงนัน้เป็นเร่ืองราวที่ร่ําลือกันไปทั่ว ไม่ยากที่จะ

ระแคะระคายถงึหใูครสักคน 

 

หลินอานโหวเข้มงวดกับบุตรชายก็จริง ทว่าในขณะเดียวกันก็

พยายามจัดหาส่ิงที่ดีที่สุดมอบให้แก่เขา  

 

ทว่าเซ่ียจิ่งสิงที่ได้รับการโปรดปรานเป็นพเิศษกลับนํามาซึ่งความ

หวัเสียให้แก่บดิาของตนอยู่เนืองๆ แต่โชคดีที่เขาได้รับการ

ถ่ายทอดรูปโฉมอันทรงเสน่ห์รวมทัง้พรสวรรค์ และความสามารถที่

โดดเด่นมาจากองค์หญิงอวีชิ้งผู้เป็นมารดา  

 

ทาํให้เขาเติบโตเป็นชายหนุ่มรูปงามและทรงเสน่ห์เหลือร้าย ทัง้ยัง

ถงึพร้อมด้วยความชาญฉลาด ข้อเสียอย่างเดียวที่เขามีคือนิสัย

เกกมะเหรกเกเรที่เหมือนจะได้รับการถ่ายทอดมาจากบดิา 

 

  
  ความที่รูปงามอย่างร้ายกาจและตดิจะหวัขบถเล็กน้อย ทาํให้เขา

กลายเป็นชายในฝันของบรรดาคุณหนูผู้สูงศักดิ์ที่มาจากตระกูลสูง 

 



วันนีก้็เป็นเช่นด่ังทุกวัน เซ่ียจิ่งสิงก้าวฝีเท้ายาวมุ่งหน้าสู่ห้องหนังสือ

ของตน เรือนพาํนักของเขาเป็นเรือนพาํนักที่องค์หญิงอวีชิ้งใช้พกั

รักษาตัว ตัวเรือนแยกออกมาจากเรือนใหญ่ 

 

 บรรยากาศโดยรอบเตม็ไปด้วยความสงบ เซ่ียติ่งผู้เป็นบิดาอยาก

ให้เขาย้ายกลับมาพาํนักใกล้เรือนใหญ่แต่เซ่ียจิ่งสิงบอกปฎิเสธ

เพราะไม่อยากเหน็หน้าใครบางคน 

 

ท่าทีของเขาที่มีต่อผู้เป็นบิดามักจะเป็นไปอย่างเหนิห่าง บ่าวรับใช้

ของเขาผลักบานประตูเข้ามาในห้องพร้อมกับยกถาดวางชาม

กระเบือ้งลายดอกไม้ใบหน่ึงเข้ามา  

 

“นายหญิงฟางต้มข้าวต้มเม็ดบัวมาให้ บอกว่าต้มมานานหลายช่ัว

ยาม อยากให้นายท่านได้ผ่อนคลาย” 

 

เขาไม่ช่ืนชอบให้บ่าวรับใช้เรียกเขาว่าคุณชายหรือคุณชายใหญ่ ให้

เรียกได้เพียง ‘นายท่าน’ ประหน่ึงว่าทาํเช่นนีแ้ล้วเขาจะไม่เก่ียวข้อง

อะไรกับจวนโหวนีอี้ก 

 

เซ่ียจิ่งสิงมองจ้องชามนัน้แวบหน่ึง ข้าวต้มขาวเม็ดอวบอิ่มสะท้อน

แสง ดูสีสันงดงามเข้มข้นชวนกิน ท่าทางคงจะต้มมานานมากจริง 

มันส่งกล่ินหอมรัญจวนทาํให้คนนํา้ลายสอได้เลย 



เขายิม้แล้วเอ่ยด้วยนํา้เสียงร้ายกาจว่า  

 

“เททิง้” 

 

บ่าวรับใช้เหน็เป็นเร่ืองปกต ิตอบรับคาํหน่ึงแล้วก็ถอยออกไป 

เพิ่งจะถอยออกห่าง หลังประตูนัน้พลันมีเงาคนผู้หน่ึงแวบออกมา 

เขาก้มหน้าเล็กน้อยส่งเสียงตํ่าว่า 

 

“นายท่าน สืบมาชัดเจนแล้ว นางเป็นบุตรสาวของจวนแม่

ทพัผู้ถอืกาํเนิดจากฮูหยนิใหญ่ เป็นบุตรสาวคนสาํคัญของ

เสิ่นซิ่น นามว่าเสิ่นเม่ียว” 

 

“เสิ่นซิ่น?” เซ่ียจิ่งสงิขมวดคิว้แน่น 

 

เสิ่นซิ่นกับเซ่ียติ่งมีความเหน็ทางการเมืองขัดแย้งกันมา

นานหลายสบิปี จวนเสิ่นกับจวนหลนิอานโหวต่างกเ็หน็

ฝ่ายตรงข้ามขัดหขัูดตามานาน  

 

อาํนาจทหารหรือกถ่็วงดุลกนัเร่ือยมา นับว่ามี

ผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวพนักันไม่น้อย 



 

ทว่าจวนหลนิอานโหวกับจวนตระกูลซูนับเป็นสหายกัน 

ตระกูลเสิ่นเตอืนตระกูลซูในคราวนี ้จะว่าไปแล้วกคื็อการ

เตือนตระกูลเซ่ียทางอ้อม ทว่าคนที่เป็นศัตรูกันมาก่อน 

จู่ๆ มาตักเตือนกันหมายความว่าอย่างไร?  

 

อีกอย่างเสิ่นเม่ียวเป็นเพยีงเดก็สาวอายุน้อยนางหน่ึง จะ

ไปเข้าใจอะไรเกี่ยวกับการเมือง รึอาจเป็นเพราะคน

ตระกูลเสิ่นจงใจให้นางมาเตอืน ยามนีเ้สิ่นซิ่นกอ็ยู่ไกลถงึ

แดนตะวันตกเฉียงเหนือน่ีนา? 

 

หรือว่าจะเป็นแผนของบ้านสองกับบ้านสามของตระกูล

เสิ่น?  

 

จะว่าไปแล้วเสิ่นกุ้ยกับเสิ่นว่านเองกเ็ป็นคนที่มีจติใจ

ทะเยอทะยาน  

 

ตอนนีค้ล่ืนลมในราชสาํนักกาํลังกระพอืแรง คาดว่าคง

กาํลังพยายามจะโยนหนิถามทางกระมัง 



 

“ตระกูลเสิ่นกบัตระกูลเซ่ียอยู่กันคนละขัว้ ราวกับแม่นํา้จงิ

และแม่นํา้เหว่ย อย่างไรกย็ากจะประสาน  

 

แต่จู่ๆ คุณหนูเสิ่นเกดินึกปรารถนาดีอะไรขึน้มา รึว่านาง

เกดิกนิของผิดสาํแดงเข้าไป?”  

 

ชายหนุ่มเลกิคิว้ขึน้พร้อมกบัออกคาํส่ังเสียงเข้มว่า 

 

 “สอดแนมต่อ!”� 

 ♥�♥�♥� 

 

 

 

�นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่3.1 � 
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อีกไม่กี่วัน งานเลีย้งเทศกาลดอกเก๊กฮวยที่หน่ึงปีมีเพยีง

ครัง้เดียวกเ็วียนมาบรรจบ  

 

เน่ืองด้วยการสอบประจาํปีของก่วงเหวนิถงักับช่วงเวลา

จดัเทศกาลดอกเก๊กฮวยไม่ห่างกันมากนัก ในปีนีจ้งึถกู

รวบจดัในวันเดียวกัน 

 



ด้วยเหตุผลนี ้ทาํให้การสอบประจาํปีของก่วงเหวนิถงัในปี

นีย้ิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพราะจะมีบรรดาขุนนางแทบจะ

ทัง้หมดมาร่วมชมงานที่จดัขึน้ด้วย 

 

เช้าตรู่ของวัน ฮูหยนิชราได้ส่งสาวใช้ข้างกายนางนามว่า 

‘ส่ีเอ๋อ’ มายังเรือนตะวันตกเพื่อมาแจ้งข่าวว่า ฮูหยนิชรา

ได้เชิญช่างตัดเยบ็มาตัดเสือ้ผ้าใหม่ให้เหล่าคุณหนูสาํหรับ

งานเทศกาลดอกเก๊กฮวย ให้เสิ่นเม่ียวไปเลือกผ้าร่วมกับ

คนอ่ืนๆ ด้วย 

 

เสิ่นเม่ียวรับคาํ 

 

สาํหรับงานเทศกาลดอกเก๊กฮวยนัน้ ฮหูยนิคนสาํคัญของ

แต่ละตระกูลล้วนเข้าร่วม ส่วนใหญ่กต็ัง้เป้าหมายเพื่อมา

เสาะหาสะใภ้ที่ดีเข้ามาเสริมบารมีให้ตระกูลของตน  

 

ดังนัน้... ตระกลูที่มีบุตรสาวกมั็กจบัพวกนางแต่งกายเสีย

งดงามเลอเลศิ ประดับประดากันยกใหญ่ แม้ฮูหยนิชรา

ตระกูลเสิ่นจะรู้สกึขัดหขัูดตาฮูหยนิตระกลูอ่ืน ทว่าเร่ือง



เช่นนีจ้ะยอมให้ข่มกันได้หรือ อย่างไรเสียกต้็องรักษา

หน้าตาของตระกูลตัวเอง 

 

ไป๋ลู่รู้สกึตื่นเต้น ระหว่างที่ตดิตามเสิ่นเม่ียวไปยังเรือนหรง

จิ่งถงั นางเอ่ยว่า “คาดไม่ถงึว่าถงึเทศกาลดอกเก๊กฮวยจะ

มาถงึเร็วปานนี ้คุณหนูชอบงานเลีย้งเทศกาลนีท้ี่สุด 

อาศัยโอกาสนี ้เรากส็ามารถไปชมดอกไม้งามบานสะพร่ัง” 

 

เสิ่นเม่ียวรู้ดีว่าเม่ือก่อนที่ตนช่ืนชอบงานเลีย้งเทศกาล

ดอกเก๊กฮวย หาใช่เพื่อชมดอกไม้ไม่ แต่เพื่อตนจะได้ลอบ

มองฟู่ ซิวอ๋ีต่างหาก 

 

ในงานเทศกาลดอกเกก็ฮวยเม่ือปีที่แล้ว ฟู่ ซิวอ๋ีกไ็ด้มาร่วม

งามด้วย วันนัน้เสิ่นเม่ียวกาํลังปลีกวเิวกอยู่เพยีงลาํพงั

เพราะว่าถกูหวัเราะเยาะดั่งเช่นทุกครัง้ สวนดอกเกก็ฮว

ยของงานจะละลานตาไปด้วยสีม่วงอันงดงามและสีแดงที่

แสนสดใส  

 



ผู้คนมีแต่อยากจะช่ืนชมสีสันตระการตาที่หน่ึงปีจะมีให้

เหน็สักครัง้ ทว่าเสิ่นเม่ียวที่กาํลังหลบซ่อนเสียงล้อเลียน

ของผู้คนในงาน กลับมีเพยีงกระถางดอกเกก็ฮวยสีขาว

เท่านัน้ที่ตัง้อยู่เป็นเพื่อน 

 

เก๊กฮวยขาวเป็นดอกไม้ที่ใช้ในพธีิศพเป็นตัวแทนของ

ความเศร้าโศก ที่แย่ยิ่งกว่านัน้คือเจ้าดอกเกก็ฮวยกระถาง

นีค่้อนข้างจะมีสภาพอนาถา กลีบใบของมันถกูทาํร้ายจน

ร่วงโรยโดยไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของลมหรือฝน มันจงึถกูทิง้แค่

กระถางเดียวตรงมุมมืดที่เปล่าเปล่ียวไร้ผู้คน 

 

ผู้ที่ถกูทอดทิง้เช่นเดียวกันย่อมเข้าใจหวัอกกันและกนั 

เสิ่นเม่ียวรู้สกึว่านางกบัดอกเกก็ฮวยขาวกระถางนัน้กาํลัง

น่ังเรือลาํเดียวกัน ต้องอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยว

เดียวดาย ไม่เป็นที่สังเกตของใคร ตอนที่หวัใจของนาง

กาํลังระทมทุกข์อยู่นัน้ นางพลันเหลือบไปเหน็บุรุษใน

เคร่ืองแต่งกายเตม็พธีิการกาํลังเดนิตรงมายังดอกเกก็ฮว

ยกระถางนี ้

 



เขาเอือ้มมือมาสัมผัสกลีบใบของดอกไม้อย่างเบามือ  

บุรุษที่เดนิมาด้วยกันออกปากถามว่า “น้องเก้า ดอกไม้

กระถางนีใ้กล้ตายแล้ว มีอะไรน่าสนใจกัน?” 

 

บุรุษผู้นัน้ตอบโดยไม่ยิม้ “ไม่น่าสนใจแต่น่าสงสาร... ข้า

สงสารมันที่อ่อนแอบอบบางเช่นนี ้แต่กลับไร้ที่พึ่งพงิไป

เสียได้” 

 

เป็นเพราะประโยคเดียวที่ว่า ‘สงสารมันที่อ่อนแอบอบบาง

เช่นนี ้กลับไร้ที่พึ่งพงิไปเสียได้’ ทาํให้เสิ่นเม่ียวมี

ความรู้สกึประทบัใจชายหนุ่มตรงหน้า ยิ่งเม่ือเขาผินหน้า

ให้นางได้เหน็ นางยิ่งหลงใหลในใบหน้าที่งดงามของเขา 

หลังจากวันนัน้เสิ่นเม่ียวถงึได้รู้จากปากเดก็สาวคนอ่ืนว่า 

เขากคื็อองค์ชายลาํดับที่เก้า...  

 

ฟู่ ซิวอ๋ีน่ันเอง 

 

บางทคีวามรักที่เกดิขึน้ในวัยเยาว์นัน้ช่างฟังดูไร้เหตุผล ไม่

มีที่มาที่ไป คาํพดูของฟู่ ซิวอ๋ีกล่าวถงึดอกเกก็ฮวยแต่นาง



กลับคดิเข้าข้างตัวเองว่าเขากล่าวเป็นนัยถงึนาง นางคดิ

เอาเองว่าหากนางได้แต่งกบัเขา เขาผู้นีก้จ็ะปฎบิัตกิบันาง

อย่างอ่อนโยนเฉกเช่นกบัที่เขาปฎบิัตกิับดอกไม้ที่

เดียวดายน่ัน 

 

โชคร้ายที่มันเป็นเพยีงความคดิของนางแต่ฝ่ายเดียว 

ความอ่อนโยนของฟู่ ซิวอ๋ีซึ่งมีให้แก่ดอกไม้ที่อ่อนแอ ไม่ได้

มีไว้ให้กับคนทัง้โลก เขาให้ความรักที่อ่อนโยนกับเหมยฮู

หยนิแต่กลับทาํตัวไร้หวัใจกบัเสิ่นเม่ียว  

 

ตรงข้ามกับนาง... ทุกอย่างที่นางทาํรวมถงึชีวติล้วน

แล้วแต่มอบให้บุรุษที่ได้ช่ือว่าเป็นสามี เขาเปรียบดั่งผืน

ฟ้าของนาง ผิดที่ตวัเขาไม่เคยเหน็ค่า  

 

ความนับถอืที่มีต่อนางในฐานะสามีภรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก 

ล้วนแล้วแต่เป็นการเสแสร้งแกล้งทาํของฟู่ ซิวอ๋ีเท่านัน้ 

 



หรือแท้จริงแล้วเขาไม่ได้รู้สกึสงสารดอกไม้น่ันจริงๆ 

หรอก เพยีงแค่เอ่ยคาํอวดอ้างออกมาเล่นๆ ให้นางคดิว่า

เป็นเร่ืองจริง 

 

“คุณหนู?”  

 

นางหลงคดิอะไรไปเร่ือยเป่ือยจนไม่ทนัสังเกตว่าเดนิมาถงึ

หน้าเรือนหรงจิ่งถงัเสียแล้ว ไป๋ลู่รีบส่งเสียงเตือนให้เสิ่น

เม่ียวรับทราบเพื่อเดนิตามส่ีเอ๋อเข้าไปข้างใน 

 

ในวันนีเ้สิ่นหยวนป๋ัวไม่อยู่ในห้องโถง ฮูหยนิชราแต่งกาย

ด้วยอาภรณ์สีเขียวสดใสคาดทบัด้วยเข็มขัดปักลวดลาย

ละเอียดงดงาม สีสันของผ้าตัดกันอย่างชัดเจน  

 

ปีนีน้างกย่็างเข้าเจด็สบิแล้ว ไม่สมควรจะใส่สีเขียวสด

เช่นนีอี้ก ทัง้สีทัง้รูปหน้ายาวแหลมซํา้ยังชอบตีสีหน้าเยน็

ชาทาํให้นางดไูม่ต่างจากปีศาจ แต่ตัวฮูหยนิชราเองกลับ

ไม่ตระหนักถงึความจริงข้อนี ้

 



เสิ่นเย่และเสิ่นชิงยืนอยู่ข้างมารดาของตน อีกทัง้

ครอบครัวของบ้านสองกยั็งมีเสิ่นตงหลงิบุตรสาวอันเกดิ

จากอนุภรรยาอีกคน น่าเสียดายที่แต่ไรมานางร่างกาย

อ่อนแอ ไม่อาจออกไปนอกจวนได้ 

 

เสิ่นเม่ียวหนัไปคาวระฮหูยนิชรา เร่ินหว่านอวิ๋นเหน็เสิ่น

เม่ียวมากเ็อ่ยปาก 

 

 “หลานห้ามาแล้ว รีบมาเลือกผ้าเร็ว อีกเดี๋ยวจะให้ล่ี

เหนียงวัดตัวให้พวกเจ้า” 

 

เสิ่นชิงหวัเราะคกิคัก “ข้ากับน้องรองเลือกแล้ว รอแต่เจ้า

เท่านัน้” 

 

เหน็อยู่ว่าเป็นความบกพร่องของส่ีเอ๋อที่ไปเชิญนางที่

เรือนช้า แต่กลับกลายเป็นความผิดของนางที่ทาํให้คนทัง้

เรือนหรงจิ่งถงัต้องรอ  

 



เสิ่นเม่ียวไม่อยากต่อปากต่อคาํกับเสิ่นชิงจงึเดนิไปที่ม้าน่ัง

ที่มีกองผ้าจดัวางไว้ 

 

ล่ีเหนียงเป็นสตรีอายุประมาณสามสบิปี จวนตระกูลเสิ่น

เป็นลูกค้ารายใหญ่ของร้านผ้าของนาง  

 

ตอนที่ล่ีเหนียงยังเยาว์วัยกไ็ด้รับการสืบทอดเคลด็วชิามา

จากสตรีที่ทาํหน้าที่ตดัเยบ็ในวัง ทาํให้ชุดที่ตัดออกมาจาก

ร้านของนางวจิติรบรรจงกว่าร้านอ่ืน 

 

มีพบัผ้ารอให้เสิ่นเม่ียวเลือกอยู่ประมาณห้าถงึหกพบั มี

พบัหน่ึงเป็นสีแดงเปลือกไม้และอีกพบัที่เป็นสีชมพอู่อน

ถกูขยับไปวางไว้ห่างๆ ทัง้สองพบัคงจะถกูเลือกเอาไว้แล้ว 

ไม่ต้องบอกนางกรู้็ว่ามันเป็นของเสิ่นเย่และเสิ่นชิง 

 

ภาพเม่ือชาตก่ิอนย้อนมาให้เหน็อย่างสมจริง ค่อยพาด

ผ่านสายตานางไป วันนัน้ในงานเทศกาลดอกเกก็ฮวย เสิ่น

ชิงสวมชุดสีแดงเปลือกไม้กบักระโปรงทรงบุปผาลายเมฆ 



เป็นสีสันที่ทาํให้อากาศเยน็รอบกายดูอบอุ่นเป็นกันเอง

ขึน้ทนัตา  

 

เสิ่นชิงจงึดงูดงามร่าเริงสะดุดตาเสียยิ่งกว่าดอกไม้ที่อยู่

รายรอบ  

 

ส่วนเสิ่นเย่... ทัง้กายเป็นชุดสีชมพปัูกลายดอกสาล่ีขาว 

กระโปรงตัวบางลายบุปผาร้อยพนั ดูงดงามอรชร 

 

  
ส่วนนางน่ะหรือ?  

 

นางสวมชุดสีเหลืองหวัเป็ด พร้อมทัง้ประดบัเคร่ืองทองที่

ทาํเป็นชุดครบทัง้สร้อย ตุ้มห ูกาํไล เข็มขัดและป่ินปักผม  

 

มันทาํให้นางดกูลายเป็นตัวตลกไปโดยไม่รู้ตัว และเจ้าผ้า

พบัสีเหลืองหวัเป็ดน่ีแหละที่เป็นผ้าพบัที่อาสะใภ้ทัง้สอง

และญาตผู้ิพี่ทัง้หลายของนางสนับสนุนให้นางเลือก! 

 



เสิ่นเย่ส่งเสียงแทรก “น้องห้าผิวขาว ไม่สู้เลือกสีเหลืองพบั

นัน้มาตัดเสือ้เป็นไง น่าจะทาํให้ดูน่ารักสดใส เข้ากับน้อง

ห้ายิ่งนัก” 

 

เสิ่นชิงเองกพ็ยักหน้าเหน็ด้วย “ใช่แล้ว จากผ้าที่เหลือพวก

นีเ้หมือนกับว่าสีเหลืองน่ีแหละที่เข้ากบัน้องห้ามากที่สุด” 

 

เฉินร่ัวชิวอมยิม้ที่มุมปาก ไม่ได้ส่งเสียงอะไร เร่ิน

หว่านอวิ๋นแววตาเผยประกายดูแคลนออกมา 

 

ใช่แล้ว... เสิ่นเม่ียวเลือกเสือ้ผ้าเองไม่เป็น 

 

เสิ่นฮูหยนิมารดาของเสิ่นเม่ียวไม่อยู่บ้านเป็นเวลาหลายปี 

คนอ่ืนๆ ในตระกูลแต่ละคนล้วนพึ่งพาไม่ได้ จะมีใครมา

เมตตาสอนนางเร่ืองการแต่งกายอย่างจริงใจเสียที่ไหน? 

 

  



นานวันเข้า เสิ่นเม่ียวกท็าํได้เพยีงเดนิตามตดิอยู่ข้างกาย

เสิ่นชิงและเสิ่นเย่ พวกนางพดูอะไร เสิ่นเม่ียวกจ็ะเลือกทาํ

ตามอย่างนัน้ 

 

ยกตัวอย่างเช่น ม้วนผ้าพบัสีเหลืองน่ัน ตดักับสีผิวของ

นางไม่ผิดหรอก  

 

ทว่ากลับทาํให้ดูโง่เง่า ไร้เดียงสาและหาค่าไม่ได้ มหินําซํา้

หากต้องสวมเข้ากบัเคร่ืองประดับทองคาํ พวงดอกไม้ 

ของฮหูยนิชราด้วยแล้ว ยิ่งทาํให้นางดูเหมือนกับลูกสาว

เจ้าของที่ดนิอะไรประมาณนัน้ 

 

นางชีนิ้ว้ไปยังม้วนผ้าฝ้ายตรงกลางที่ถกัจากไหมฟ้าทัง้ผืน 

เอ่ยว่า “ผืนนีก้แ็ล้วกัน” 

 

ใต้ม้วนผ้าฝ้ายเป็นผ้าพบัสีเขียวบงกชที่งดงามผืนหน่ึง 

โดยทั่วไปหญิงสาวส่วนมากจะไม่ค่อยเลือกสีนี ้สีเขียว

บงกชเป็นสีที่เข้ากับคนได้ยาก หากตดัเยบ็ออกมาไม่ดี



หรือไม่เข้ากนักับตัวผู้สวม ดีไม่ดีอาจจะทาํให้ผู้สวมดูสูง

วัยกว่าที่ควรจะเป็น 

 

แววตาเฉินร่ัวชิวทอประกายวาบ เอ่ยว่า “หลานห้าเลือก

ผ้าสีเข้มอะไรปานนัน้ เป็นสาวเป็นนางต้องสวมใส่สีสัน

สดใสสว่างตาสักหน่อย เหมือนผ้าพบัของพี่สาวสองคน

ของเจ้า สีเข้มอย่างนีดู้แก่ไปนิด” 

 

เสิ่นเย่กับเสิ่นชิงแอบหวัเราะเยาะ เสิ่นชิงเอ่ย “ข้าว่าสี

เขียวบงกชเช่นนีก้ด็นีะเจ้าคะ น้องห้ามใิช่อยากลองสวม

สีสันใหม่ๆ หรอกหรือ? ลองดูสักหน่อยกด็ี ได้ยนิมาว่าสี

แบบนีใ้ส่แล้วจะดูสูงส่งสง่างามมาก” 

 

“หากว่าข้ายังไม่ได้เลือกผ้าไว้ก่อนละก ็ข้าเองกค็งจะต้อง

ลองเลือกสีเขียวบงกชน่ันมาลองใส่เหมือนกัน” เสิ่นเย่อม

ยิม้อร่าม 

 

ล่ีเหนียงมองเหน็บุตรสาวสองคนของตระกูลเสิ่นทาํตัว

ปากปราศรัยนํา้ใจเชือดคอ แล้วกแ็อบถอนใจ  



 

นางมองไปยังเสิ่นเม่ียวที่สีหน้าสุขุม คดิในใจว่าเสิ่นเม่ียว

เป็นบุตรสาวของครอบครัวสายหลักของตระกูล ทว่า

สมองกลับโง่เขลาไร้ความสามารถ  

 

ในเมืองหลวงติง้จงินีไ้ม่มีใครไม่รู้ แต่ใครจะไปคดิว่าพี่สาว

สองนางที่ภายนอกดูอบอุ่นมีเมตตาแต่ภายในกลับมีใจ

โหดเหีย้มอาํมหติ คอยคดิแต่จะหาทางทาํให้เสิ่นเม่ียวต้อง

ขายหน้า 

 

นางรู้สกึเหน็ใจเสิ่นเม่ียว แม่ทพัเสิ่นตรากตรําอยู่นอกด่าน

กเ็พื่อปกป้องแว่นแคว้น บุตรสาวของเขาถกูคนเล่นงาน

อยู่ในจวนเขากลับไม่รู้ ช่างน่าสงสารนัก คดิมาถงึตรงนี ้

นางกเ็อ่ยอ้อมๆ ว่า  

 

“สีเขียวบงกชดูเคร่งขรึมเกนิไปสักหน่อยสาํหรับงาน

เทศกาลดอกเก๊กฮวย คุณหนูไม่ลองเลือกผ้าขาวหยกผืนนี ้

แทนล่ะเจ้าคะ?” 

 



เสิ่นเม่ียวปรายตามองล่ีเหนียงแวบหน่ึง พลางเอ่ย

ขอบคุณ 

 

 “ไม่ต้องหรอก ข้าชอบสีเขียวบงกชผืนนี”้ 

 

คาํที่นางตอบกลับ ทาํให้เสิ่นชิงกบัเสิ่นเย่ที่ขมวดคิว้แน่น

อยู่เม่ือครู่ถอนหายใจโล่งอก  

 

เสิ่นเย่ยิม้ “น้องห้าสายตาแหลมคม เม่ือเป็นเช่นนีก้ต้็อง

ลาํบากล่ีเหนียง ช่วยพวกข้าวัดตัวตัดเสือ้แล้ว” 

 

ล่ีเหนียงพดูอะไรมากไปกว่านีก้ค็งจะไม่งาม จงึได้เรียกให้

บรรดาคุณหนูเหล่านัน้ออกมาวัดตัว 

 

นับแต่ต้นจนจบ ฮูหยนิชรากน่ั็งอยู่บนเก้าอีด้้านบนปิดตา

พกัผ่อน ทาํเป็นนอนหลับเหมือนไม่รับรู้เหตุการณ์ที่

เกดิขึน้ตรงหน้า ยิ่งเป็นเร่ืองที่ต้องใช้จ่ายเงนินางยิ่งไม่

ต้องการจะรับรู้เร่ืองราวอะไร ทัง้ค่าผ้า ค่าตัดเสือ้ล้วนเบกิ

จากกองกลางที่ดูแลโดยเร่ินหว่านอวิ๋น 



 

หลังจากวัดตัวกันเรียบร้อย ล่ีเหนียงกข็ออาํลา เร่ิน

หว่านอวิ๋นหนัมาส่งยิม้แล้วพดูว่า  

 

“เดก็น้อยเหล่านีย้ิ่งนานวันยิ่งเตบิโตเป็นหญิงสาวสะพร่ัง

กันไปหมด เพื่อมใิห้ใครมาดถูกูตระกูลเสิ่นของเราได้ ข้า

จะมอบเคร่ืองประดับสาํหรับใช้แต่งตัวให้พวกเจ้าได้ใช้

ออกงานกันอย่างเตม็ที่”  

 

นางพดูพลางกส่็งสัญญาณให้เซียงหลันที่ยืนเยือ้งไป

ด้านหลังนําหบีเกบ็เคร่ืองประดับหน่ึงกล่องนัน้วางให้เสิ่น

ชิง อีกหน่ึงนัน้วางตรงหน้าเสิ่นเม่ียว 

 

หบีใบที่นํามาวางหน้าเสิ่นเม่ียวแลดูมีนํา้หนักมากกว่าใคร 

เร่ินหว่านอวิ๋นหนัมาทางเสิ่นเม่ียวแล้วเอ่ยออกมาด้วย

นํา้เสียงเอน็ดวู่า 

 

 “อาสะใภ้รองเหน็ว่าสองสามวันนีเ้จ้ากาํลังเตรียมตัวเพื่อ

การทดสอบของก่วงเหวนิถงั จงึถอืโอกาสตอนออกไป



จบัจ่ายข้าวของส่ังทาํเคร่ืองประดับให้เจ้า เป็นแบบที่

หรูหราที่สุดที่มีอยู่ในร้าน อาสะใภ้รองหวังว่าหลานห้าจะ

ชอบ” 

 

ฮูหยนิชราที่น่ังอยู่บนจุดที่สูงที่สุด ขนคิว้และเปลือกตา

ขยับยุบยบิราวกับว่าตัวนางนัน้อยากจะลืมตาขึน้มาดูเสีย

ให้ได้ แต่สักครู่กส็งบ ยังคงตัดสนิใจแสร้งนอนหลับต่อ 

 

“ขอบคุณอาสะใภ้รอง” เสิ่นเม่ียวกล่าวขอบคุณเร่ิน

หว่านอวิ๋นกลับไป  

 

เสิ่นชิงและเสิ่นเย่สามารถเลือกเคร่ืองประดับที่ตนเอง

ชอบได้กับมือ ตอนที่พากันออกไปจบัจ่ายข้าวของด้วยกัน 

จากนัน้กส่ั็งให้ทางร้านนํามาส่งที่จวน พวกนางอ้างว่าที่ไม่

เรียกเสิ่นเม่ียวไปด้วยเพราะไม่อยากจะรบกวนเวลาของ

น้องสาว  

 



หลังจากขบวนการ ‘มัดมือชก’ ทาํจนเบด็เสร็จเรียบร้อย

แล้ว พวกนางกจ็ะมอบเคร่ืองประดับที่เตรียมไว้ให้เสิ่น

เม่ียวในเสีย้วเวลาสุดท้ายที่ไม่มีทางจะแก้ไขสิ่งใดได้ทนั 

 

“ถ้าอย่างนัน้กรี็บกลับเรือนไปเปิดดูกันเถอะ” เสิ่นเย่รีบดงึ

แขนมารดาตนกลับเรือน ตอนที่หนัมาขยบิตาให้เสิ่นเม่ียว 

นางพดูว่า  

 

“เคร่ืองประดับของน้องห้าต้องมีค่ามากที่สุดแน่” 

 

เสิ่นเม่ียวยิม้ ยังคงไม่โต้ตอบ พอกลับมาถงึเรือนตะวันตก 

เสิ่นเม่ียวกผ็ลักหบีใบนัน้ไปไว้ข้างๆ โดยไม่ใส่ใจจะเปิด

ออกดู  

 

จงิเจ๋อเหน็เป็นเช่นนัน้กอ็ดเอ่ยด้วยความอยากรู้อยากเหน็

ไม่ได้ว่า “ทาํไมคุณหนูถงึไม่เปิดหบีออกดลู่ะเจ้าคะ?” 

 

“จะดูไปทาํไม ดูแล้วจะเปล่ียนแปลงอะไรได้?” เสิ่นเม่ียวต

อบกลับโดยไม่หนัมามอง 



 

จงิเจ๋อคาดไม่ถงึกบัคาํตอบนีข้องคุณหนู ทุกครัง้ที่มี

เคร่ืองประดบัส่งมาจากทางบ้านสองหรือบ้านสาม นางก็

เหน็คุณหนูทาํท่าถกูใจน่ีนา  

 

ถงึแม้ในสายตาของพวกนางสาวใช้ จะคดิว่า

เคร่ืองประดบัที่ทาํจากเงนิและทองคาํจะดูหยาบช้าไร้

รสนิยม แต่คุณหนูที่เช่ือทางบ้านสองและบ้านสามจน

สนิทใจมีแต่จะขนพวกเคร่ืองประดับเหล่านัน้มาประดับ

ตามร่างกายด้วยความยนิด ี

 

เสิ่นเม่ียวมีสีหน้าครุ่นคดิอยู่ครู่ ก่อนจะเอือ้มมือไปเปิดฝา

หบี 

 

พอฝาหบีเปิดขึน้ ประกายเงนิประกายทองคาํแสบตากพ็ุ่ง

สวนออกมา สิ่งที่บรรจุอยู่เตม็หบีมีแต่เคร่ืองประดับทอง

และเงนิ ทัง้สร้อยแหวนและกาํไล แม้แต่ป่ินปักผมที่กยั็งมิ

วายมีทบัทมิเมด็ใหญ่จนน่าเกลียดตดิอยู่ เป็นทบัทมิที่



ใหญ่แต่ตัวแต่นํา้กลับขุ่นมัวไม่สดใส ชีใ้ห้เหน็ถงึคุณภาพ

ได้อย่างชัดเจน 

 

จงิเจ๋อเหน็เคร่ืองประดับกแ็สดงสีหน้าไม่พอใจออกมา

ทนัท ี

เสิ่นเม่ียวยังคงปราศจากรอยยิม้บนใบหน้า  

 

เคร่ืองประดบัทัง้หมดของนางก่อนที่จะตกแต่งเข้าสู่วังติง้

อ๋องนัน้ ล้วนแล้วแต่มีลักษณะเช่นนีไ้ปเสียทัง้หมด แม้

กระทั่งฮหูยนิหรือบุตรีของพ่อค้าร้านตลาดในเขตชาน

เมืองยังไม่ยอมสวมใส่เคร่ืองประดับลักษณะนีเ้สียด้วยซํา้ 

 

เพราะเหตุนีท้กุครัง้ที่เสิ่นเม่ียวปรากฏกาย นางจงึมัก

กลายเป็นตัวตลกให้ผู้คนเขาขบขัน นางมักแต่งกายในชุด

กระโปรงสีสด ตอกยํา้ความบ้านนอกด้วยเคร่ืองประดับ

หล่อจากทองคาํซึ่งประโคมมาเตม็ที่ราวกบัหบีสมบตัเิดนิ

ได้  

 



และเม่ือนางต้องมายืนเปรียบเทยีบกับบุคลกิสง่างาม 

เสือ้ผ้าทรงผมที่เรียบง่ายของเสิ่นเย่หรือความสดใสร่าเริง

อย่างไม่ขาดไม่เกนิของเสิ่นชิง เสิ่นเม่ียวจงึยิ่งดยูิ่งตํ่าตม

ไม่ต่างกับทาสล้างเท้าของพวกนางเหล่านัน้ 

 

ขณะที่เสิ่นเม่ียวกาํลังคดิถงึสิ่งที่แล้วมาด้วยอารมณ์ไม่

อยากเช่ืออยู่นัน้ จงิเจ๋อกก็าํลังสังเกตสีหน้าของคุณหนู

ของนางด้วยความประหลาดใจ นางเหน็คุณหนูมไิด้แสดง

ท่าทตีื่นเต้นดีใจเหมือนที่แล้วมา  

 

และยิ่งแปลกใจมากขึน้เม่ือเหน็คุณหนูปิดฝาหบีฉับแล้ว

ดันหบีมาตรงหน้านางพลางออกคาํส่ังว่า  

 

“หาร้านรับซือ้เคร่ืองประดบัแล้วขายทิง้ไปเสีย ขากลับหา

ซือ้ป่ินเงนิตดิมือกลับมาด้วย ไม่ต้องดีมาก แกะลาย

ดอกไม้เป็นใช้ได้” 

 

“คุณหนู...” จงิเจ๋อตะลงึ 

 



 “ขายทิง้ไปแบบนี ้หากว่าถกูพวกเรือนตะวันออกมาเหน็

เข้า เกรงว่าคงจะมาหาเร่ืองเราอีกแน่” 

 

“ในเม่ือเคร่ืองประดับเอามาใช้ไม่ได้ วางทิง้ไว้จะมี

ประโยชน์อะไร ไม่สู้ขายเอาเงนิเอาทองมาเกบ็ไว้ใช้เผ่ือ

คราวจาํเป็น” เสิ่นเม่ียวตอบ 

 

แต่ละเดือนเงนิเดือนในตระกูลเสิ่นจะถกูจดัสรรให้ตามแต่

ฐานะ คุณหนูแต่ละคนจะได้เงนิเดือนสองตาํลงึเงนิต่อ

เดือน แต่เอาเข้าจริง เสิ่นเย่และเสิ่นชิงไม่รู้ได้รับเพิ่มจาก

ที่ตัง้ไว้เท่าไหร่ เสิ่นเม่ียวไม่แจ้งชัด  

 

แต่แน่ใจอย่างหน่ึงว่าเงนิส่วนของนางไม่มีเพิ่มอย่าง

แน่นอน เรียกได้ว่าคุณหนูบุตรีของท่านแม่ทพับ้านหลัก 

บ้านเดียวเท่านัน้ที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นกว่าญาตทิกุคน

ในตระกูลเสิ่น 

 



  เดมิทนีางเคยคดิว่า อาสะใภ้รองกบัอาสะใภ้สามคงแอบ

ชักเงนิส่วนตัวของนาง เพิ่มเป็นเบีย้หวัดให้แก่บุตรีของตน 

แต่ตอนนีน้างกลับไม่คดิเช่นนัน้ 

 

เงนิกองกลางอยู่ในการจดัการของเร่ินหว่านอวิ๋น แต่ด้วย

หน้าที่การงานของเสิ่นกุ้ยและเสิ่นว่านจาํเป็นต้องจบัจ่าย

ใช้สอยมาก ลาํพงัรายได้ของพวกเขาทัง้สองยังแทบจะไม่

พอกนิอยู่ในแต่ละเดือน แล้วเงนิที่งอกเกนิมาอยู่ในกอง 

มันมาจากไหนกัน?  

 

กย่็อมต้องมาจากเสิ่นซิ่นน่ะส ิบดิานางทุ่มเททัง้ชีวติ หล่ัง

เลือดและหยาดเหงื่อ ยอมตรากตรําอยู่ในสมรภมูห่ิางไกล

บ้านเพื่ออะไรเล่า?  

 

ฮ่องเต้มักจะประทานรางวัลให้ท่านพ่ออยู่เสมอ และเสิ่น

ซิ่นเองกไ็ม่เคยเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายแต่กลับส่งทัง้หมด

สมทบเข้ากองกลางของตระกูล...  

 

เรียกได้ว่าทกุเมด็ทุกหน่วยส่งหมด!  



 

ฮ!ึ เงนิที่ใช้จ่ายกเ็ป็นเงนิของบดิานางแล้วยังกล่ันแกล้ง

นางเช่นนี ้คนหน้าไม่อายที่ว่าสามารถหาพบได้ที่

ครอบครัวของฮูหยนิชราเท่านัน้  

 

นางจะต้องหาทางแยกตัวเองออกมาเป็นอสิระให้จงได้ 

 

♥�♥�♥� 

 

 

�นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่3.2 � 

 



     งานเทศกาลดอกเก๊กฮวยศักราชหมงิฉีปีที่หกสบิแปด 

ในที่สุดกม็าถงึ 

 

การสอบของก่วงเหวนิถงัไม่เหมือนหลายปีที่ผ่านมา กล่าว

ได้ว่าการสอบรอบนีไ้ด้กลายเป็นสนามประลองปัญญา

ของเหล่ายอดฝีมือไปเสียแล้ว  

 

มีเพยีงคนที่มีความสามารถสูงสุดเท่านัน้ที่จะยืนอยู่บน

ลานพธีิและกล่าวท้าทายเพื่อนร่วมสาํนักได้ ที่ต้องเป็น

เช่นนีก้เ็พื่อต้องการกระตุ้นผู้มีพรสวรรค์ทัง้หลายให้รู้สกึ

คกึคักเตรียมพร้อมแข่งขัน  

 

อีกทัง้เป็นการแสดงให้บุคคลภายนอกได้ประจกัษ์แก่

สายตาถงึความเป็นเลศิของบรรดาศษิย์ของก่วงเหวนิถงั 

 

กฎที่บัญญัตขิึน้ใหม่ให้ความเท่าเทยีมระหว่างหญิงชาย  

 

บรรดาศษิย์สามารถขึน้มาประลองฝีมือกันได้โดยไม่

แบ่งแยกเพศ ยกตัวอย่างเช่น หญิงสาวอาจจะท้าชายหนุ่ม



ให้ประลองข่ีม้ายงิธนู หรือชายหนุ่มอาจจะท้าทายหญิง

สาวเกี่ยวกับศลิปศาสตร์ทัง้ส่ีแขนง  

 

แต่อย่างไรกต็าม กยั็งนับว่าเป็นกรณีหายากที่จะได้เหน็

การแข่งขันระหว่างสตรีและบุรุษ 

 

เช้าตรู่วันนี ้บ้านตระกูลเสิ่นมีชีวติชีวากันตัง้แต่เช้า 

ภายในเรือนตะวันตก  

 

ซวงเจีย้งกาํลังสอดป่ินปักผมทาํด้วยเงนิเรียบๆ ชิน้หน่ึง

เข้าไปในมวยผมของเสิ่นเม่ียว จากนัน้นางกอ็มยิม้ กล่าว

ว่า  

 

“คุณหนู เสร็จแล้วเจ้าค่ะ” 

 

ซวงเจีย้งชาํนาญด้านการรวบเกล้าตกแต่งทรงผม เดมิที

เสิ่นเย่อยากจะได้ตัวนางไปรับใช้คอยทาํผมให้แต่ซวง

เจีย้งเป็นสาวใช้ที่ท่านแม่ของเสิ่นเม่ียวรับมาเป็นการ

ส่วนตัวเพื่อให้รับใช้เสิ่นเม่ียวโดยเฉพาะ  



 

และตัวซวงเจีย้งเองกไ็ม่อยากไปรับใช้เสิ่นเย่ด้วย ทาํให้

เสิ่นเย่หมดหนทางบบีบังคับเอาตัวไป  

 

“คุณหนูสวมชุดนีแ้ล้วแลดูงดงามเหลือเกนิเจ้าค่ะ” 

 

  
  ไป๋ลู่ยิม้น้อยยิม้ใหญ่ แต่อดตงิอีกนิดไม่ได้ว่า “แต่ที่มวย

ผมดูจะเรียบไปสักนิด”  

 

เส้นผมของเสิ่นเม่ียวหนาเป็นมันดาํขลับ และยิ่งได้ซวง

เจีย้งเกล้าขึน้เป็นทรงเมฆคล้อย ยิ่งทาํให้ดูงามลํา้ น่า

เสียดายกต็รงที่เคร่ืองประดบั... 

 

กู่ อ่ีทนไม่ไหวให้นึกโกรธนัก ตระกูลเสิ่นใหญ่โตทรงอาํนาจ 

ทว่าเสิ่นเม่ียวบุตรีท่านแม่ทพักลับไม่มีเคร่ืองประดับที่

พอจะออกงานได้เลยแม้แต่ชิน้เดียว นางเกรงว่าเสิ่นเม่ีย

วจะเสียใจ จงึรีบร้อนเปล่ียนเร่ือง  

 



“ล่ีเหนียงมีฝีมือตัดผ้าที่ยอดเยี่ยมนัก คุณหนูสวมชุดนีแ้ล้ว

งดงามเป็นที่สุด” 

 

ไม่รู้ว่าก้นบึง้ของหวัใจล่ีเหนียงจะสงสารเสิ่นเม่ียวหรือไม่ 

นางส่งผ้าชุดนีม้าให้พร้อมกบัฝีไม้ลายมือการปักที่ประณีต

งดงามจนน่าตะลงึ  

 

เหมือนกบัอีกฝ่ายตัง้ใจจะดแูลนางที่อายุยงัน้อยเป็นพเิศษ 

สีเขียวบงกชอย่างไรเสียกด็แูก่ ล่ีเหนียงอาจคดิเช่นนัน้จงึ

ได้ปักลายดอกไห่ถงัดอกใหญ่อีกดอกไว้ตรงกระโปรง 

ดอกไม้นัน้งดงามประหน่ึงมีชีวติ ผลบิานอวดสีสัน เสริม

ให้อาภรณ์ชุดนีง้ามเป็นหน่ึงไม่มีสอง 

 

เพิ่งจะเดนิออกจากเรือน พลันเหน็ดอกไห่ถงัในสวน

ดอกไม้กาํลังเบ่งบาน เสิ่นเม่ียวชะงกัฝีเท้า  

 

เดด็ดอกเลก็ดอกหน่ึงมาปักแซมตรงกลางป่ิน พลัน

กลายเป็นความงดงามที่บรรเจดิ! 

 



ซวงเจีย้งและไป๋ลู่แลกเปล่ียนสายตากันด้วยความพศิวง 

ตอนนีคุ้ณหนูน้อยของนางสามารถสวมใส่กระโปรงที่มี

สีสันสะดุดตาไม่ธรรมดานีไ้ด้อย่างเหมาะเจาะ ไม่มีขัดเขนิ

หรือไม่เหมาะกับตัวสักนิด  

 

พวกนางไม่เคยคดิมาก่อนว่าคุณหนูจะเปล่ียนไปได้ถงึ

เพยีงนี ้ 

 

“ไปกนัเถอะ” เสิ่นเม่ียวลุกขึน้ยืน “อย่าให้ใครต้องรอนาน” 

 

ป้ากุ้ยเพิ่งจะเดนิออกมาจากห้องครัวพอดี นางตระเตรียม

ของขบเคีย้วไว้ให้เสิ่นเม่ียวกนิบนรถม้ายามเดนิทาง 

ขณะที่ประคองตะกร้าออกมาพลันเหน็เสิ่นเม่ียวเข้า 

ถงึกับอดไม่ไหว ยืนตะลงึค้าง 

 

นางปรนนิบตัเิสิ่นเม่ียวมานานปี เหน็เสิ่นเม่ียวค่อยๆ 

เตบิโตมากับตาตนเอง ทว่าวันนีก้ลับรู้สกึว่าเสิ่นเม่ียว

แปลกไป ทัง้เงยีบสงบและหนักแน่น ช่างแตกต่างจากคน

ก่อนราวกบัเป็นคนละคน  



 

นางเกือบจะประคองตะกร้าขนมนัน้ไว้ไม่อยู่ ยืนน่ิงอยู่ที่

เดมิมองจนตาค้าง 

 

จนกระทั่งไป๋ลู่โปรยยิม้ส่งให้ เอ่ยเรียกนางเสียงเบา 

“ป้ากุ้ย... มองอะไรอยู่?” 

 

ป้ากุ้ยตะลงึ เดมิทนีางคุ้นเคยที่จะต้องเอ่ยถ้อยคาํประจบ

ออกไป แต่นางพลันคดิขึน้มาได้ว่าในเทศกาลดอก

เก๊กฮวยวันนี ้หากเสิ่นเม่ียวโดดเด่นย่อมต้องทาํให้เสิ่นเย่

กับเสิ่นชิงสองพี่น้องดบัแสง นางพลันกลืนคาํช่ืนชมที่

กาํลังจะออกจากปากลงคอ เอ่ยอย่างห่วงใยแทนว่า 

 

 “คุณหนู เสือ้ตัวนีสี้มันดูเคร่งขรึมมากเกนิไปหรือไม่ 

คุณหนูอายุยงัน้อย สวมเสือ้ผ้าสีเข้มแบบนีไ้ม่เท่ากับ

เจตนาปกปิดความสดใสของวัยสาวหรอกหรือเจ้าคะ  

 



กลับไปเลือกสีสันสดใสลายดอกไม้งดงามกับกระโปรง

แคบรัดตัวแบบนัน้ดีหรือไม่? ดูงดงามน่ารัก ยังมีป่ินน่ัน

อีก  

 

บ่าวจาํได้ว่าฮหูยนิรองมอบเคร่ืองประดับให้คุณหนูไม่

น้อย ปักป่ินธรรมดาไปแบบนีผู้้คนจะว่าเอาได้ว่าคุณหนู

แต่งตัวไม่เหมาะสม เรียบง่ายจนเหมือนไม่มีอะไรเลย” 

 

กู่ อ่ีเบ้ปาก เสือ้คลุมที่ปักลายนกกางเขนกบัดอกไม้ที่ว่าน่ัน

เป็นของกาํนัลจากเร่ินหว่านอวิ๋น ไม่ใช่แค่ตัวเสือ้จะสีสัน

บาดตาแต่ยังอุตส่าห์สอดด้ายทองคาํกับด้ายเงนิลงมาใน

ลายปัก  

 

แบบของเสือ้คล้ายกับเสือ้ที่คุณหนูบุตรสาวเจ้าของที่ดนิ

ตามหวัเมืองอันห่างไกลชอบใส่กัน หากเสิ่นเม่ียวใส่เสือ้

ตัวนัน้ไป รับรองได้ว่าต้องทาํให้คนหวัเราะท้องคัดท้อง

แข็งกันทั่วงานเป็นแน่ เหน็ได้ชัดว่าป้ากุ้ยมีเจตนาไม่ด ี

 

  



พอป้ากุ้ยขยับปากจะพดูอีกสองสามคาํ เสิ่นเม่ียวกพ็ดูจา

ตัดบทออกมาว่า “วันนีข้้าไม่ได้ไปงานชมดอกไม้แต่ไปงาน

ประลองปัญญา ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกบัเสือ้ผ้าอาภรณ์เลย

สักนิด” 

 

คาํพดูของนางเอ่ยออกไปได้อย่างอบอุ่นนอบน้อมดังญาติ

มติร ไม่เปิดโอกาสให้คนโต้ตอบได้  

 

ป้ากุ้ยนึกจนปัญญา นางไม่กลัวเสิ่นเม่ียวโกรธ คดิแต่เพยีง

ว่าคนที่ตืน้เขนิอย่างเสิ่นเม่ียวจะสามารถอธิบายหลักการ

ที่เป็นเหตุเป็นผลพวกนีแ้ก่นางได้อย่างไร?  

 

ซํา้ท่าทางเหมือนบัณฑติผู้คงแก่เรียน ทาํให้ป้ากุ้ยที่ไม่เคย

เรียนหนังสือมาก่อนรู้สกึจนคาํพดู 

 

ไป๋ลู่เองกอ็ดไม่ได้จะหลุดเสียงหวัเราะที่กลัน้ไว้ออกมา 

นางพยายามตสีีหน้าน่ิงเช่นเดมิแต่กม็อิาจปกปิดคิว้ที่

กาํลังกระตุกเพราะความขบขัน 

 



ป้ากุ้ยอยากจะโต้ตอบกลับแต่กไ็ร้ความสามารถ ต้อง

กลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไร้คาํพดูต่อหน้าสาวใช้นางอ่ืน นาง

รู้สกึมนึงงเหลือเกนิว่าทาํไมกลับมายังจวนเที่ยวนีน้างถงึ

ไม่สามารถพดูจาเอาเปรียบคุณหนูได้สักท ี 

 

จะบอกว่าคุณหนูขึน้เสียงเอด็ตะโรรึกไ็ม่ใช่ นํา้เสียงที่

คุณหนูใช้เอือ้นเอ่ยกแ็สนจะอ่อนโยน แต่หากจะบอกว่า

นางอ่อนโยนรึกเ็ปล่า แต่ละคาํที่นางเอือ้นเอ่ยนัน้ตอก

หน้าทาํเอาผู้อ่ืนชะงกังนั 

 

ป้ากุ้ยรู้สกึขายหน้า ได้แต่ส่งตะกร้าของว่างในมือให้กับกู่ อ่ี 

 

 “น่ีคือของทานเล่นระหว่างทางสาํหรับคุณหนู”  

 

นางหนัไปทางเสิ่นเม่ียวแล้วกล่าวขอตัวว่า “บ่าวขอตัว

กลับไปทาํงานต่อ” 

 

 “ไปเถอะ” เสิ่นเม่ียวตอบกลับอย่างสบายอารมณ์ 

 



คล้อยหลังป้ากุ้ย กู่ อ่ีกบัไป๋ลู่ล้วนรู้สกึพอใจ ยิ่งคุณหนูของ

พวกนางเข้มแข็งขึน้เท่าไหร่ ยิ่งมีท่าทสีมกบัเป็นนายหญิง

มากขึน้เท่านัน้ หากเป็นเช่นนีต่้อไป ใครกต็ามที่ตายงัมี

แวว กจ็ะมกิล้ารังแกกล่ันแกล้งคุณหนูอีก 

 

เม่ือขบวนของพวกนางมาถงึที่ประตูหน้า กม็องเหน็รถม้า

สองคันจอดรออยู่อย่างเรียบร้อย รถม้าคันแรกบรรทุก

ผู้โดยสารเตม็คันแล้ว ในขณะที่รถม้าคันที่สองยังว่างเปล่า  

 

สาวใช้ของเสิ่นชิง นามว่าชุนเถายืนประจาํที่อยู่ที่หน้ารถ

ม้าคันแรก พอชุนเถาเหน็เสิ่นเม่ียวมาถงึ นางกรี็บหมุนตัว

ขยับไปทางรถม้าเพื่อรายงานคนในรถให้ทราบ ไม่นาน

จากนัน้ ม่านที่ขึงภายในตัวรถม้ากถ็กูเลกิขึน้ 

 

ในรถม้านัน้มีคนน่ังอยู่ภายในส่ีคน ประกอบไปด้วย เสิ่น

เย่ เสิ่นชิง เร่ินหว่านอวิ๋นและเฉินร่ัวชิว ทัง้ส่ีเม่ือมอง

ออกมาเหน็สภาพของเสิ่นเม่ียวแล้ว ต่างกแ็สดงสีหน้า

คาดไม่ถงึ  

 



เฉินร่ัวชิวเพยีงแต่แสดงอารมณ์ผ่านสายตาออกมาแวบ

เดียวแต่เร่ินหว่านอวิ๋นนัน้ขมวดคิว้เตม็ที่แล้วเอ่ยออกมา

ว่า 

 

 “หลานห้า ทาํไมถงึใส่เคร่ืองประดับน้อยชิน้เช่นนี?้” 

 

“จริงด้วย” เสิ่นชิงน่ิงเฉยต่อไปไม่ไหว จงึเอ่ยออกมาบ้าง  

 

“ชุดดูน่าเกลียดไม่เหมาะกบัเจ้าเลยสักนิด น่าจะเลือกสี

สดใสใส่จะเหมาะกว่า เอาอย่างนี ้ที่ห้องข้ามีชุดกระโปรง

สีเหลืองตัวใหม่อยู่ ชุดหน่ึง ชุนเถา เจ้าพาคุณหนูห้าไป

เปล่ียนเป็นชุดนัน้เสีย อาใช่... แล้วเคร่ืองประดับไปไหน

หมด? เดี๋ยวใครมาเหน็จะนึกไปว่าจวนตระกูลเสิ่นเรา

ปฎบิัตต่ิอเจ้าไม่ดีเอาได้” 

 

 ที่จริงแล้วเสิ่นชิงกาํลังเกบ็กดไฟริษยาที่กาํลังโหมกระพอื

อยู่ในใจ 

 



แม้ว่าตัวเสิ่นชิงเองจะถกูกล่าวขวัญกันว่าเป็นสตรีที่มี

เสน่ห์ อีกทัง้ยงัมีบุคลกิสดใสร่าเริงไม่เหมือนใคร ใครมีตา

กล้็วนแล้วแต่เหน็ว่า นางมีรูปร่างหน้าตากริิยาวาจา

เหมาะสมกับการเป็นคุณหนูตระกูลขุนนางที่มีช่ือเสียง แต่

กลับมีสิ่งหน่ึงที่นางไม่เคยม่ันใจมาตลอด น่ันกคื็อสีผิวของ

ตน  

 

  ผิวพรรณของนางถงึจะขาวเนียน แต่กอ็ยู่แค่ระดับสีขาว

ออกเหลืองนวลของข้าวสาลี แต่เฉดสีผิวที่งดงามที่สุดใน

สายตาของผู้คนคือ ผิวนวลเนียนขาวผ่องของหมิะต้นฤดู

ต่างหากเล่า  

 

สีผิวของเสิ่นเย่นัน้กข็าวผ่องไม่เลว นางจงึไม่มีปัญหามาก

นัก แต่ทว่าสีผิวของเสิ่นเม่ียวที่ขาวผ่องแต่ไหนแต่ไรอยู่

แล้วนัน้ เม่ือวันนีเ้ลือกสวมใส่อาภรณ์สีเขียวบงกชบน

เรือนร่าง กลับยิ่งทาํให้ผิวของนางขาวโพลนราวกับสีของ

หมิะแรกตกเลยทเีดียว  

 



ยามนีจ้งึกลับกลายเป็นว่าสีผิวของเสิ่นชิงดูคลํา้ที่สุดใน

บรรดาคุณหนูทัง้สามของจวนตระกูลเสิ่น ด้วยเหตุนีจ้งึทาํ

ให้นางรู้สกึขาดความม่ันใจ 

 

เสิ่นเย่มองกวาดสาํรวจเรือนร่างเสิ่นเม่ียวอย่างละเอียดจงึ

เหน็ว่าญาตผู้ิน้องของนางนัน้ทาํผมทรงเมฆคล้อยซึ่งเป็น

ทรงผมที่ดหูรูหราประณีต เข้ากันได้ดีกับความสง่างาม

เคร่งขรึมของชุดกระโปรงสีเขียวบงกช  

 

สิ่งที่ดูธรรมดาเหล่านี ้เม่ือประกอบเข้าด้วยกันกบัร่างของ

เสิ่นเม่ียว กลับส่งให้เดก็สาวดูมีสง่าราศีเกนิคาํบรรยาย  

 

แม้วันนีน้างจะมไิด้ประดับกายด้วยเคร่ืองทองป่ินเงนิแต่

อย่างใดกย็ังไม่เป็นสองรองใคร... ดูงามสง่าทรงอาํนาจ

อย่างบอกไม่ถกู  

 

เสิ่นเย่ป้ันสีหน้ายิม้กล่าวออกไปว่า  

 



“น้องห้า ถ้าไม่นับเร่ืองเสือ้ผ้าที่เจ้าสวมใส่ผิดสีแล้ว ยังจะมี

เร่ืองเคร่ืองประดับอีกนะ เจ้าควรจะต้องสวมตดิกายบ้าง

เพื่อให้เป็นหน้าเป็นตาของจวนตระกูลเสิ่นของเรา  

 

ท่านย่าจะหวัเสียแค่ไหนถ้าเจ้าไปงานในสภาพเช่นนี ้แล้ว

อีกอย่างหน่ึง ใครแนะนําให้เจ้าเกล้าผมเป็นมวยสูงแบบนี ้

กัน?  

 

ตอนนีสี้เสือ้ยังไม่ทาํให้เจ้าแก่พออีกหรือ น่าจะเกล้ามวย

สองข้างถงึจะน่ารักสมวัยกว่า” 

 

กู่ อ่ีฟังแล้วรู้สกึโมโหจนหน้าไร้สีเลือด แต่นางเป็นแค่สาว

ใช้ ไม่มีสทิธ์ิออกเสียงค้านความคดิเหน็ของเจ้านาย  

 

นางได้แต่กัดฟันพลางคดิในใจว่าบ้านสองและบ้านสาม

ตัง้ใจจงเกลียดจงชังคุณหนูของนางและไม่ยอมพลาด

โอกาสที่จะกล่ันแกล้งเลยสักครัง้ ทุกคนรวมหวัพยายาม

เหลือเกนิที่จะให้คุณหนูของนางกลับไปมีสภาพดั่งตู้ทอง

เดนิได้อีกครัง้ 



 

เสิ่นเม่ียวเองกนึ็กเดียดฉันท์อยู่ในใจ เสิ่นเย่ถงึกับยกฮหูยิ

นชราออกมาอ้างเพราะรู้ดีว่าเสิ่นเม่ียวคนเก่าเกรงกลัวฮู

หยนิชรามากที่สุด  

 

ส่วนเร่ืองที่วจิารณ์ทรงผมของนางนัน้ เสิ่นเย่ที่มีอายุ

มากกว่านางเพยีงแค่หน่ึงปีกล้าดีอย่างไรมาต่อว่า ว่านาง

ยังเป็นเดก็น้อย ตัวเสิ่นเย่เองกเ็กล้าทาํผมเป็นทรง

เทพธิดาเหนิเหมือนกัน ซํา้ยังเลือกสวมใส่อาภรณ์สีชมพู

เนือ้บางแผ่วพลิว้ราวกบัหญิงสาวเตม็วัย นางคดิอยากจะ

ทาํตัวโดดเด่นจนไม่เหลือพืน้ที่ให้ผู้อ่ืนทาบรัศมีเลยงัน้รึ?  

 

เสิ่นเม่ียวเอาแต่ยิม้ไม่พดูอะไร ทาํให้คนอ่ืนไม่กล้าวจิารณ์

ต่อ สุดท้ายเสิ่นชิงกรู้็สกึหมดความอดทนจงึออกคาํส่ังกบั

สาวใช้ตนเองที่ยืนอยู่ ข้างรถม้าว่า 

 

 “ชุนเถา เจ้าจะยืนบือ้อยู่ทาํไม ยังไม่รีบพาคุณหนูห้าไป

เปล่ียนเสือ้ผ้าอีก?” 

 



“ไม่จาํเป็น” เสิ่นเม่ียวเอ่ยค้านออกมา แล้วทาํสีหน้าขอ

อภยัพลางเอ่ยต่อว่า 

 

 “ที่ข้าแต่งตัวเช่นนีใ้นวันนีเ้พราะมีเหตุผล ตัวข้านัน้ชอบ

เคร่ืองประดบัที่ท่านอาสะใภ้รองมอบให้มาก เลยตัง้ใจว่า

จะเกบ็เอาไว้ดูเล่นนานๆก่อน ยังไม่ใส่ในวันนี”้ 

 

พวกนางทัง้ส่ีมองหน้ากันไปมาด้วยยังไม่เข้าใจ

ความหมายคาํพดูของเสิ่นเม่ียว ส่วนกู่ อ่ีและจงิเจ๋อ

แลกเปล่ียนสายตากันเองเช่นกันก่อนที่จะมองไปยัง

คุณหนูของพวกนางด้วยสายตาสับสน 

 

 “ท่านพ่อของข้ายามนีต้้องไปลาํบากปกป้องชายแดน

ตะวันตกเฉียงเหนือ ฝ่ายซยงหนูกย็ังไม่ยอมล่าถอยสักท ี 

 

พวกทหารที่ต้านศกึอยู่ที่น่ันมีเพยีงเสือ้เกราะสวมใส่เพื่อ

ต้านทานความหนาวเยน็ ในขณะที่ข้าอยู่ที่เมืองหลวง

แต่งตัวสวยงาม กนิดื่มร้องรําทาํเพลง ช่ืนชมบุปผาและ

ร่ายบทกวีเล่น ยิ่งคดิ....ข้ากย็ิ่งละอาย”  



 

เสิ่นเม่ียวก้มหน้าลงและเอ่ยด้วยเสียงเบาหววิออกมาว่า 

 

 “เม่ือคืน ข้าฝันว่าพระโพธิสัตว์มาบอกข่าวกับข้าว่า

ต้องการให้ข้าสวดมนต์อธิษฐานจติอย่างตัง้ใจ ดังนัน้วันนี ้

ข้าจงึตัง้ใจจะสวมใส่อาภรณ์สีสุภาพและงดเว้น

เคร่ืองประดบัหรูหราจนกว่าท่านพ่อของข้าจะกลับมา” 

 

ไม่มีผู้ใดคาดว่าคาํตอบของเสิ่นเม่ียวจะออกมาแนวนี ้

ปกตกิารออกเสียงพดูของนางจะงมึงาํอยู่แต่ในลาํคอไม่

แจ่มใสชัดถ้อยชัดคาํอย่างนีเ้สียด้วยซํา้ เสิ่นเย่และเสิ่นชิง

นัน้ประหลาดใจจนไปต่อไม่เป็น ส่วนเฉินร่ัวชิวกเ็อาแต่

ก้มหน้าเกบ็อาการ จมอยู่ในความครุ่นคดิ  

 

มีแต่เร่ินหว่านอวิ๋นที่ต้องลาํบากใจ กค็าํพดูของเสิ่นเม่ียว 

ราวกับจะบอกว่ามีแต่เสิ่นเม่ียวเพยีงผู้เดยีวที่สวดภาวนา

ให้แก่บดิา แล้วคนตระกูลเสิ่นทัง้จวนเล่ามัวทาํอะไรกัน

อยู่?  

 



พดูแบบนีเ้หมือนเจตนาบบีให้ผู้อ่ืนมัธยัสถ์ตาม แต่เป็น

ตายร้ายดีอย่างไร นางกจ็ะไม่ปล่อยให้ชิงเอ๋อของนางต้อง

มาสวมใส่เสือ้สีเรียบเช่นนัน้เพื่อไปร่วมงานเทศกาลดอก

เกก็ฮวยเดด็ขาด  

 

เร่ินหว่านอวิ๋นขบฟันแน่นก่อนจะเค้นนํา้เสียงเอน็ดู กล่าว

ออกมาว่า  

 

“แต่เจ้าที่อยู่ในวัยแรกผลคิวรจะนึกถงึอนาคตข้างหน้า 

การเข้าร่วมงานเทศกาลดอกเกก็ฮวยนัน้.....” 

 

จู่ๆ เสิ่นเม่ียวกคุ็กเข่าโขกศีรษะให้แก่เร่ินหว่านอวิ๋น 

 

 “ขอร้องอาสะใภ้รองช่วยอนุญาตให้หลานห้าได้แสดง

ความกตัญ�ูต่อบดิาด้วยเถดิ” 

 

พวกนางทัง้หมดตอนนีอ้อกนัอยู่ที่ด้านหน้าประตูจวน

ตระกูลเสิ่น ซึ่งมีชาวบ้านร้านตลาดเดนิผ่านไปมาไม่น้อย 



พอเสิ่นเม่ียวทาํการคุกเข่าโขกศีรษะ บรรดาคนที่เดนิผ่าน

กอ็ดจะชาํเลืองสายตาอยากรู้อยากเหน็มองมาไม่ได้ 

 

เร่ินหว่านอวิ๋นตกใจ นางอาจจะมีสทิธ์ิส่ังให้เสิ่นเม่ียวเข้า

ไปเปล่ียนชุดใส่เคร่ืองประดบัใหม่ได้เพื่อรักษาหน้าตาของ

จวนตระกูลเสิ่น แต่เร่ินหว่านอวิ๋นกล้าหรือไม่ที่จะขัดขวาง

บุตรีแสดงความกตัญ�ูต่อบดิาที่กาํลังตรากตรําสู้ศกึเพื่อ

ประเทศชาต?ิ 

 

เจ้าบ้านสายหลักของตระกูลไปรบทพัจบัศกึอยู่แดนไกล 

ตัวเองไม่สวดมนต์ไม่สาํรวมกริิยากช่็าง  

 

ทว่า... แม้แต่ใจกตัญ�ูของบุตรสาวท่านแม่ทพั ยังไม่ช่วย

อนุเคราะห์ น่ันหมายความว่าอย่างไร? 

 

เร่ินหว่านอวิ๋นสีหน้าพลันเขียวคลํา้ รีบร้อนให้ชุนเถาเข้า

ไปประคองเสิ่นเม่ียว เอ่ยว่า  

 



“เดก็น้อยอย่างเจ้าน่ีกระไร... อาสะใภ้รองจะไม่อนุเคราะห์

ใจกตัญ�ูของเจ้าได้หรือ? น่าเหน็ใจ เจ้ายังเดก็กลับมี

ความคดิเช่นนีไ้ด้ ช่างเถอะ เรียบง่ายหน่อยกช่็างเถอะ” 

 

เสิ่นชิงยังแสดงอาการไม่ยนิยอมทว่าไม่กล้าขัดความเหน็

ของมารดาตน เสิ่นเย่กับแม่ของนางประหน่ึงมองออกถงึ

อะไรบางอย่าง แววตาที่มองไปยังเสิ่นเม่ียวแปรเปล่ียนไม่

เหมือนแต่ก่อน 

 

“แต่ว่า...” เร่ินหว่านอวิ๋นยิม้แย้มกล่าวต่อ “รถม้าคันนีเ้ตม็

แล้ว ข้าให้พ่อบ้านจดัรถม้าให้หลานห้าน่ังแยกออกไป

โดยเฉพาะ รถม้าคันนัน้ตกแต่งเอาไว้เป็นพเิศษ ให้รถม้า

ของเจ้าวิ่งตามหลังคันนีก้แ็ล้วกันนะ” 

 

งานเทศกาลดอกเกก็ฮวยทกุปี เสิ่นเม่ียวจะได้น่ังรถม้าคัน

เดียวกับแม่ลูกสองคู่นี ้กแ็ค่เพิ่มคนน่ังไปด้วยอีกคน  

 



ที่น่ังกก็ว้างขวางพอจะไปพร้อมกันได้ แต่เพราะ

จุดประสงค์ที่มีในวันนี ้คนอย่างเร่ินหว่านอวิ๋นจาํต้องบวก

ลบคูณหารให้รอบคอบ 

 

เร่ินหว่านอวิ๋นคดิคาํนวณไว้แล้วว่า ปีนีเ้สิ่นชิงถงึวัยที่จะ

เฟ้นหาคู่ครองแต่ตาํแหน่งของเสิ่นซิ่นบดิาของเสิ่นเม่ียว

นัน้สูงส่งกว่าเสิ่นกุ้ยบดิาของเสิ่นชิงมาก ดงันัน้พวกขุน

นางตระกูลใหญ่กจ็ะพากันหมายตามาที่ตัวเสิ่นเม่ียวก่อน  

 

โชคดีที่ภมูปัิญญาของเสิ่นเม่ียวตํ่าเตีย้เร่ียดนิ หากมีใครยุ

ยงให้นางทาํเร่ืองโง่เขลาอับอายออกมาด้วยตนเองได้ 

เพยีงเท่านีเ้สิ่นชิงของนางกจ็ะโดดเด่นขึน้มาได้ไม่ยาก 

 

ดังนัน้นางจงึจงใจจดัเตรียมรถม้ามาสองคัน เฉินร่ัวชิวกบั

บุตรสาวมักเออออเข้าข้างนางอยู่แล้ว จงึไม่คดิมีปากมี

เสียง 

 

 “ตกลง หลานจะทาํตามที่อาสะใภ้รองส่ัง” เสิ่นเม่ียวยิม้

แย้ม 



 

เป็นอีกครัง้ที่เร่ินหว่านอวิ๋นเองรู้สกึตกตะลงึไม่เป็นไปตาม

แผน นางไม่คดิว่าเสิ่นเม่ียวจะตกปากรับคาํง่ายเพยีงนี ้

โดยปกตเิดก็สาวจะเป็นคนขีอ้ายทัง้ยังขลาดเขลา นางจะ

ทาํตัวเกาะตดิเสิ่นเย่และเสิ่นชิงไม่ห่าง  

 

เร่ินหว่านอวิ๋นคดิว่าต้องออกปากหว่านล้อมนางอยู่นาน

สักหน่อย เพื่อที่จะให้นางยอมไปน่ังคนเดียวที่รถม้าอีกคัน  

 

ไม่คดิเลยว่าเสิ่นเม่ียวจะรับคาํโดยง่าย ทาํเอาเหตุผล

หลายสบิข้อที่นางเตรียมไว้ไม่มีโอกาสได้ใช้ 

 

“ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ข้าขอตัวขึน้รถม้าก่อน”  

 

เสิ่นเม่ียวยอบตัวแล้วขยับเดนิไปทางรถม้าของตน รถม้า

คันนีท้ี่ว่าดีนักดีหนาแต่กย็ังมอิาจเทยีบเท่าคันที่พวกเร่ิน

หว่านอวิ๋นน่ัง 

 

กู่ อ่ีพดูด้วยนํา้เสียงโมโห  



 

“ไม่เพยีงจะให้คุณหนูน่ังแยกรถม้าอีกคัน กลับให้รถม้าที่

คุณหนูน่ังออกตัวรัง้ท้าย จงใจจะทาํเร่ืองอะไรอีกรึ?” 

 

จงิเจ๋อมองไปที่คุณหนูของนางด้วยสายตาเป็นห่วง ตัวเอง

ได้แต่ลอบถอนใจเงยีบๆ เสิ่นเม่ียวกาํลังกวาดตามองขนม

ของทานเล่นด้วยสายตาน่ิงเฉยแต่มือของนางกาํลังบีบเข้า

หากันแน่น 

 

คนพวกนัน้... เพราะต้องการทาํลายช่ือเสียงของทางบ้าน

ใหญ่ 

 

 จงึจงใจขีดเส้นห่างแบ่งแยกไม่เกี่ยวข้องกบันาง เพื่อที่ว่า

เวลาที่นางถกูหวัเราะเยาะ จะได้มีแต่ช่ือบดิาของนางที่จะ

ถกูหวัเราะเยาะไปด้วย? 

 

นางอยากจะเหน็นักว่า ในตอนท้ายจะเป็นใครที่จะพดูไม่

ออกกันแน่... 

❤�❤�❤� 



 

 

�นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่3.3 � 

 
       งานเลีย้งเทศกาลดอกเก๊กฮวยจดัขึน้ ณ เรือนเย่ียน

เป่ยถงัอันไม่ไกลจากตาํหนักของอ๋องกงชินมากนัก  

 
  สถานที่แห่งนีมี้ขอบเขตกว้างขวางประกอบด้วยหมู่เรือน

ต่างๆ ที่งดงามตระการตา  

 
หากมใิช่ว่าพืน้ที่ตัง้ค่อนข้างห่างไกลจากเมืองหลวง 

ฮ่องเต้และฮองเฮาคงจะผนวกสถานที่แห่งนีเ้ข้าเป็นส่วน

เดียวกับวังหลวงไปเรียบร้อยแล้ว 

 
ฮวงจุ้ยของที่น่ีนับว่าเป็นเลศิ ที่ตัง้ฟากหน่ึงเป็นขุนเขา

งดงามอีกฟากหน่ึงเป็นแม่นํา้ลาํธาร  

 



ยิ่งไปกว่านัน้ ทุกวันพระจนัทร์เตม็ดวงในเดือนสบิของทกุ

ปี หมู่มวลดอกเกก็ฮวยหลากสีสันและหลายสายพนัธ์ุจะ

แข่งกันผลบิานเตม็ไปทั่วพืน้ที่ที่ถกูกาํหนดแบบแผนไว้

เป็นอย่างดี สถานที่ตากอากาศแห่งนีจ้ะดารดาษเตม็ไป

ด้วยสีสันของทุ่งดอกเกก็ฮวย  

 
จากจวนตระกลูเสิ่นไปยังเย่ียนเป่ยถงัต้องใช้เวลาควบรถ

ม้าประมาณหน่ึงช่ัวยาม กู่ อ่ีเปิดตะกร้าที่ป้ากุ้ยเตรียมมา

ให้  

 
เอ่ยถามเสิ่นเม่ียว “คุณหนูกนิอะไรสักหน่อยไหมเจ้าคะ 

หนทางยังอีกไกล กนิอะไรสักหน่อยจงึจะมีแรง” 

 
เสิ่นเม่ียวมองลงไปยังของในตะกร้า เนือ้แกะราดพริก 

หอมหวัใหญ่ย่าง แป้งทอดนํา้มันราดพริก...  

 
มองแวบแรกเหมือนจะดงึดดูให้คนนํา้ลายสอ สีสันสดใส

ดูน่ากนิ ยิ่งดมกลิ่นยิ่งหอมรัญจวนใจ 

 



ทว่าน่าเสียดายที่ของพวกนีก้ลิ่นแรงเกนิไป เช่นเนือ้แกะ

และแป้งทอดน่ัน กนิเข้าไปแล้วย่อมทาํให้ปากร้อนมีกลิ่น  

 
หากไม่ทนัระวังอาจทาํให้เลอะเสือ้ผ้าได้ ป้ากุ้ยช่าง 

‘จริงใจ’ ตระเตรียมอาหารพวกนีม้าให้นางเสียจริงๆ 

 
สงครามระหว่างสตรีมักจะมีเล่ห์กลพลกิแพลงตลอดเวลา

ไม่ซํา้แบบ เพื่อที่จะใช้ขัดขาตัดกาํลังฝ่ายตรงข้าม  

 
แต่เสิ่นเม่ียวผู้คร่ําหวอดอยู่ในวังหลัง มีคู่ซ้อมมือเป็นสนม

สามพนันาง ต้องคอยสู้รบตบมือคอยแย่งชิงความเป็น

ใหญ่มานับสบิปีนัน้ อุบายที่แยบยลกว่านีน้างกเ็คยผ่านตา

มาแล้ว  

 
กลหลอกเดก็เช่นนีนั้บเป็นอะไรได้ นางส่ายหวัอย่างเบื่อ

หน่ายก่อนที่จะให้กู่ อ่ีเกบ็ตะกร้าขึน้แล้วหนัไปส่งสัญญาณ

ให้จงิเจ๋อพลางกล่าวว่า 

 
 “ตะกร้านีไ้ม่จาํเป็น จงิเจ๋อจดัเตรียมให้ข้าไว้แล้ว” 



 
จงิเจ๋อค่อยๆ ประคองห่อผ้าน้อยออกมาจากเบือ้งหลัง

ของตน ภายในนัน้มีขนมของว่างชิน้เลก็น่าเอน็ดู 

ประดดิประดอยเป็นชิน้พอดีคาํอย่างงดงามประณีต  

 
เสิ่นเม่ียวไม่วางใจโรงครัวในจวนตระกูลเสิ่นจงึมีคาํส่ังให้ 

จงิเจ๋อลอบตดิสนิบนพ่อบ้านให้ช่วยนางซือ้หาขนมจาก

ร้านดงัด้านนอก  

 
พ่อบ้านเพยีงแต่คดิว่าเดก็สาวอย่างจงิเจ๋อเป็นเดก็ตะกละ

อยากลองลิม้ชิมรสขนมแปลกใหม่จงึจดัแจงซือ้ให้อย่าง

ไม่นึกสงสัย  

 
  มีอยู่อย่างเดยีวที่พ่อบ้านนึกแปลกใจ คือทาํไมสาวใช้

อย่างจงิเจ๋อถงึเจาะจงเลือกขนมจากร้านดังอย่างก่วงฝู

จายไปได้ 

 



ก่วงฝูจายเป็นร้านขนมช่ือดงัที่ตัง้อยู่ในเมืองหลวง เหล่า

พระสนมและนางกาํนัลจากในวังล้วนช่ืนชอบขนมจาก

ร้านดงัแห่งนี ้ 

 
เม่ือชาตทิี่ผ่านมาเสิ่นเม่ียวมไิด้สนใจของว่างจากก่วงฝู

จายนีนั้ก แต่เป็นเพราะหว่านอ๋ีของนางชอบขนมจากร้าน

นีม้าก หากวันใดไม่ได้กนิจะรู้สกึไม่พอใจ 

 

  
ตอนนีข้นมของก่วงฝูจายที่มีขนาดเลก็จ้อยพอดีคาํตกแต่ง

เป็นรูปดอกไม้เลก็ๆ ดูทัง้น่ารักน่าทะนุถนอม กม็าอยู่ใน

มือของเสิ่นเม่ียวแล้ว  

 
   เสิ่นเม่ียวส่งขนมแบ่งให้กบักู่ อ่ีและจงิเจ๋อให้กนิด้วยกนั 

ทัง้คู่ต่างปฎเิสธในตอนแรกแต่เม่ือเสิ่นเม่ียว 

 
ยืนกรานให้รับไว้ พวกนางจงึมอิาจปฎเิสธจาํยอมต้อง

หยบิขนมใส่ปาก หลังจากนัน้กแ็ข่งกันอุทานด้วยความ

แปลกใจว่า  



 
“คุณหนู ขนมอร่อยมากเลยเจ้าค่ะ” 

 
เสิ่นเม่ียวยิม้ออกมา อันที่จริงแล้ว ขนมจะให้รสเลศิ

อย่างไรกไ็ม่ควรมองข้ามการตกแต่งและรูปร่างหน้าตา  

 
เม่ือก่อนตอนที่บุตรสาวของนางต้องออกเดนิทางไป

แต่งงานเช่ือมสัมพนัธ์ เสิ่นเม่ียวถงึกับซือ้ตัวพ่อครัวทาํ

ขนมจากร้านก่วงฝูจายให้กบัหว่านอ๋ี  

 
หวังว่าบุตรสาวจะได้รับประทานขนมของโปรดของนาง

เม่ือต้องไปตกระกาํลาํบากอยู่ที่เผ่าซยงหนูอันหนาวเหน็บ 

 
ใครจะรู้... ใครจะรู้ว่าเพยีงแค่กลางทาง ว่านอว๋ีของนางก็

ถกูลอบสังหารอย่างทารุณ จนแม้แต่ศพนางผู้เป็นมารดาก็

ยังไม่มีโอกาสได้เหน็ 

 
เสิ่นเม่ียวปิดเปลือกตาลง ตวัการต้นคดิที่จะส่งหว่านอ๋ีไป

แต่งงานเช่ือมสัมพนัธไมตรีกคื็อเหมยฮูหยนิโดยได้รับ



ความร่วมมือจากเฉินร่ัวชิว แห่งตระกูลเสิ่นบ้านสอง ซึ่ง

ได้รับคาํส่ังมาอีกทจีากฟู่ ซิวอ๋ี  

 
กลับมาในชาตนีิ ้พวกมันหน้าไหนกอ็ย่าได้หวังว่าจะหนี

หนีก้รรมพ้น นางจะให้พวกมันชดใช้มากเป็นร้อยเท่าพนั

เท่า 

 
กู่ อ่ีกาํลังกนิขนมด้วยความเอร็ดอร่อย ตอนที่นางเงยหน้า

ขึน้เหน็สีหน้าเยน็ยะเยียบของคุณหนูกถ็งึกบัผงะ  

 
ช่วงเวลานัน้ กู่ อ่ีเหมือนกบัได้เหน็เงาร่างของท่านแม่

ทพัเสิ่นซิ่นในตวัคุณหนู ท่านแม่ทพัเสิ่นซิ่นยามบุกตะลุย

ฆ่าฟันศัตรู จะมีรังสีอาํมหติพร้อมที่จะเข่นฆ่าออกมาจาก

ร่างทัง้ร่าง รังสีที่ว่านัน้เข้มข้นซึมลกึลงไปในกระดูกแทบ

ทุกส่วน  

 
ตอนนีใ้นแววตาของเสิ่นเม่ียวกเ็ป็นแววตาเดียวกับท่าน

แม่ทพัเสิ่นซิ่นยามอยู่ในสนามรบเลยทเีดยีว  

 



ขนมทาํท่าจะตดิอยู่ที่ลาํคอจนนางต้องรีบกลืนลงไป นาง

เอ่ยถามคุณหนูของนางด้วยความเป็นห่วงว่า 

 
 “คุณหนูรู้สกึไม่สบายที่ตรงไหนหรือไม่เจ้าคะ?” 

 
“ไม่มีอะไร” เสิ่นเม่ียวหลุบสายตาลง 

 
 “ข้าเพยีงคดิอะไรไปเพลนิๆ”  

 
นางรู้ว่าฟู่ ซิวอ๋ีจะมาร่วมงานเทศกาลดอกเกก็ฮวยในวันนี ้

ด้วย ไม่เพยีงแต่ฟู่ ซิวอ๋ี บรรดาพี่น้องราชนิกลูของเขากจ็ะ

มาปรากฏกายเช่นเดียวกัน 

 

  
องค์ชายทัง้เก้าพระองค์ซึ่งต่างกมี็ความสามารถโดดเด่น

ไปคนละทาง เบือ้งหลังของแต่ละองค์ต่างกมี็ผู้สนับสนุน

ของใครของมัน  

 



แต่เพราะฟู่ ซิวอ๋ีมีลักษณะนิสัยที่ไม่คุกคามต่อผู้ใด ทัง้ยงัมี

ความสนิทสนมกับองค์รัชทายาทไม่น้อย เขาจงึไม่เป็นที่

เพ่งเลง็สักเท่าไร  

 
ใครจะไปคาดเดาได้ว่าในตอนท้าย รัชทายาทจะถกูถอด

ออกจากตาํแหน่งและกลายเป็นฟู่ ซิวอ๋ีโดดเด่นขึน้มา

แทน?  

 
นางไม่คดิจะสนับสนุนช่วยเหลือทางฝ่ายรัชทายาทขึน้มา

หรอก เพราะเชือ้สายของก๊กนีล้้วนไม่มีใครดสัีกคน  

 
พวกเขาเหน็บรรดาข้าราชบริพารที่จงรักภกัดีมีความดี

ความชอบในการช่วยก่อตัง้ราชวงศ์ เป็นเสมือนสุนัขแก่ที่

ไร้ประโยชน์  

 
เม่ือสุนัขแก่เหล่านีล่้ากระต่ายจนไม่เหลือสักตัวแล้ว พวก

เขากค็ดิระแวงต่อไปว่าสุนัขแก่ที่มีความสามารถพวกนีจ้ะ

แว้งกัดเจ้านายเช่นพวกเขา  

 



ดังนัน้จงึจบัสุนัขปาดคอแล้วรีดเลือดทุกหยดจนเหลือแต่

ซากแล้วจงึนํามันลงต้มในหม้อ... กนิจนไม่เหลือ 

 
โลกใบนีช่้างเหีย้มโหด โอรสสวรรค์กม็ไิด้มีความคดิที่

แตกต่างไปจากปุถุชนคนธรรมดา  

 
เช่นนัน้แล้ว จะมีประโยชน์อะไรที่จะถวายความภกัดี

ให้กับคนมรู้ิค่า? 

 
ทาํตัวเป็นฝ่ายรอชมสุนัขกัดกันเองไม่ดีกว่ารึ ริมฝีปากของ

เสิ่นเม่ียวยกยิม้อย่างเยือกเยน็ 

 

    �เย่ียนเป่ยถงัในยามนีมี้ผู้คนจากตระกลูสูงเดนิทาง

มาถงึแล้วไม่น้อย 

 
การทดสอบประจาํปีรอบนีไ้ม่แบ่งชายหญิงกจ็ริง ทว่าใน

งานเลีย้งกยั็งต้องแยกที่น่ังระหว่างแขกที่เป็นชายกบัหญิง

ออกจากกนั  



 
ที่น่ังของฝ่ายชายจะมีเหล่าคุณชายและขุนนางกาํลัง

คารวะ ทาํความรู้จกัซึ่งกันและกันกับตระกูลอ่ืน  

 
เพื่อที่จะคบหาเกือ้กูลต่อกันในภายภาคหน้าต่อไปเม่ือ

คุณชายวัยเยาว์ทัง้หลายเหล่านีเ้ตบิโตรับช่วงสืบทอดจาก

ผู้เป็นบดิากจ็ะได้มีมติรสหายมากมายถอืเป็นกาํไรสาํหรับ

อนาคต 

 
ทางด้านฝ่ายหญิงถงึจะไม่ค่อยได้พบปะสังสรรค์กันบ่อย

เช่นฝ่ายชาย แต่ต่างกมี็กลุ่มเพื่อนสนิทที่คบค้าสมาคม 

สามารถจบักลุ่มออกความเหน็แลกเปล่ียนเร่ืองราว

ข่าวสารต่างๆ ได้ 

 
 ซึ่งพวกนางกจ็ะรวมตัวนัดหมายดื่มนํา้ชากันทกุสามถงึห้า

วันอยู่แล้ว พวกนางแลดตูื่นเต้นและรอคอยงานเทศกาล

ดอกเกก็ฮวยที่จะมาถงึอย่างใจจดใจจ่อ  

 



ฝ่ายหญิงจะคอยเหลือบมองส่งสายตาข้ามไปยังที่น่ังฝ่าย

ชายที่พวกนางมีใจให้ 

 
อีเ้พ่ยหลานขยับดอกไม้เลก็ๆ ในมืออย่างอยู่ไม่สุข  

 
“พวกเจ้าม่ันใจในการทดสอบครัง้นีม้ากแค่ไหน?” 

 
“ข้าไม่ม่ันใจสักเท่าไหร่” สาวน้อยที่อยู่ ข้างหน้าเอ่ยพลาง

ยิม้ออกมา  

 
“มีศษิย์ที่เก่งกาจตัง้มากมาย อย่างมากข้าคงทาํได้ดทีี่สุด

แค่ปานกลาง  

 
ข้าได้แต่หวังว่าข้าคงไม่แย่ถงึกับถกูคัดออกหรือถกูใครมา

ท้าประลองให้ต่อสู้ ข้าไม่อยากจะโดดเด่นเกนิไปแต่กไ็ม่

อยากจะรัง้ท้ายเช่นกัน” 

 
อีเ้พ่ยหลานเบ้ปาก 



 
 “อย่างน้อยกต้็องสู้กันสักตัง้ งานนีต้ิง้อ๋องมาชมงานด้วย

ตนเอง ที่สาํคัญคุณชายหลีที่เจ้าคล่ังไคล้กเ็ข้าร่วมการ

ทดสอบ  

 
คุณชายน้อยของตระกูลหลีมีความสามารถทางด้านอักษร

ที่โดดเด่นคงต้องมีโอกาสแสดงบนลานพธีิอย่างแน่นอน 

เจ้าเอง..กต้็องฉวยโอกาสมุมานะทาํให้เตม็ที่ด้วยมใิช่

หรือ?” 

 
สาวน้อยผู้นัน้ผลักไสหยอกล้อกับอีเ้พ่ยหลาน ใบหน้านาง

ซับสีโลหติด้วยความขัดเขนิ  

 
“อย่าพดูจาเหลวไหล” 

 
เจยีงเส่ียวเซวียนได้ยนิกย็ิม้หยอกออกมาว่า 

 



 “จริงด้วย ไป๋เวยเจ้าอย่าได้หว่ันเกรงไป หน้าที่ตัวตลก

ของงานนีถ้กูเสิ่นเม่ียวแห่งตระกูลเสิ่นจองไว้แล้ว 

พจิารณาดูให้ดี เจ้ายังดูมีภาษีดีกว่านางตัง้เยอะ” 

 
“จริง” อีเ้พ่ยหลานยิม้ขาํ 

 
 “การทดสอบปีที่แล้ว คุณหนูห้ารับผิดชอบเป็นกระโถน

รองรับเสียงหวัเราะเยาะ แต่นางกช่็างหน้าหนามาร่วมงาน

อยู่ได้ทุกปีไม่มีขาด  

 
แม้แต่ข้าที่ยังไม่รู้ว่านางจะแสดงอะไรกย็งัรู้สกึขาํไป

ล่วงหน้าแล้ว พอต้องมาเดาว่านางจะมาในเคร่ืองแต่งกาย

แบบไหนกย็ิ่งนึกสนุก  

 
เจ้ายังจาํชุดสีแดงสดที่นางใส่มากับป่ินปักผมทองคาํฝัง

พลอยสีม่วงเมด็โตนัน้ได้หรือไม่?” 

 
บรรดาคุณหนูทัง้หลายเร่ิมส่งเสียงหวัเราะคกิคัก 

 



“พอได้แล้ว” จู่ๆ เฝิงอานหนิงกป็รามออกมา 

 
 “มีอะไรน่าขันกัน?” 

 
อีเ้พ่ยหลานตกใจจนชะงกั กล่าวแก้เสียหน้าออกมาว่า 

 
 “เฝิงอานหนิง เดี๋ยวนีท้าํไมเจ้าทาํตัวแปลกไป ทาํไมต้อง

ไปทาํดีกับคนโง่เขลาเบาปัญญาอย่างนัน้ด้วย?” 

 
เฝิงอานหนิงมีสีหน้าโกรธขึง้ นางอ้าปากคดิจะแย้งกลับ ก็

พอดีกับที่ในตอนนัน้มีเสียงดังมาจากข้างๆ ว่า 

 
 “ไปดูกันเร็ว รถม้าของฮหูยนิทัง้สองของตระกูลเสิ่นมาถงึ

แล้ว” 

 
                  มารดาของอีเ้พ่ยหลาน--อีฮู้หยนินัน้สนิทสนมเป็นอย่างดี

กับเร่ินหว่านอวิ๋น ทางด้านใต้เท้าอีก้ช่็วยเหลือเกือ้กูลเสิ่นกุ้ยใน

ราชสาํนักอยู่ไม่น้อย  

 



บางเวลาเร่ินหว่านอวิ๋นกจ็ะพาเสิ่นชงิไปเยี่ยมเยยีนที่คฤหาสน์

ตระกูลอีเ้พื่อให้เสิ่นชงิได้พบกับอีเ้พ่ยหลาน ทาํให้เดก็ทัง้สอง

สนิทกันจนเผ่ือแผ่มาถงึเสิ่นเย่ด้วย 

 
ขบวนของสตรีที่เดนิเข้ามา ทาํให้บรรดาชายหนุ่มจากอีกฝ่ังเร่ิม

ชะเง้อชะแง้มอง 

 
 วันนี ้เสิ่นกุ้ยและเสิ่นว่านตดิธุระราชการมสิามารถมาร่วมงานได้ 

แต่เหตุผลที่ทาํให้ทางฝ่ายชายตัง้ต้นสอดส่ายสายตามองมใิช่

พวกเขาทัง้สอง  

 
ไม่ว่าอย่างไร ช่ือเสียงอันน่าเกรงขามของท่านแม่ทพัเสิ่นซิ่นถกู

จดัไว้ในลาํดบัต้นๆ ของราชสาํนัก  

 
เม่ือครัง้ที่อดตีฮ่องเต้ยงัทรงมีพระชมน์ชีพอยู่นัน้ ตระกูลเสิ่นก็

นับเป็นตระกูลที่โดดเด่นมากความสามารถ และเป็นหน่ึงใน

บรรดาขุนนางที่เป็นที่ไว้ใจของฮ่องเต้  

 
 ยิ่งไม่ต้องนับถงึกองกาํลังทหารที่ถอืครองอยู่ในมือ ต่อให้ตวั

ท่านแม่ทพัเสิ่นซิ่นมไิด้อยู่ในเมืองหลวง แต่ถ้าเอ่ยเพยีงช่ือ

ตระกูลเสิ่นขึน้มาแล้วล่ะก ็ทกุคนต่างกใ็ห้ความเคารพยาํเกรง  



 
ทุกวันนีท้ี่เสิ่นกุ้ยและเสิ่นว่านมีหนทางเตบิใหญ่ในแวดวงราชการ 

กเ็พราะบารมีของพี่ใหญ่ของเขาด้วยเป็นสาํคัญ 

 
เหล่าบุรุษมองไปที่ครอบครัวตระกูลเสิ่นด้วยใจต้องการจะช่ืนชม

ครอบครัวทหารที่มีช่ือเสียงและเป่ียมอาํนาจบารมี  

 
แต่ฝ่ายสตรีกลับมองไปยงัครอบครัวตระกูลเสิ่นเพยีงเพื่อจะหา

เร่ืองขบขันมาเป็นขีป้ากพวกตน หากเป็นสตรีระดบัสูงอย่างพวก

ฮูหยนิทัง้หลายกย็งัพอทาํเนา เพราะพวกนางแม้ภายในจะรู้สกึ

อย่างไรแต่ภายนอกกย็งัรู้จกัเสแสร้งทาํตวัเป็นผู้ดอีย่างไม่ขาดตก

บกพร่องได้ 

 

  
แต่บรรดาคุณหนูที่ยงัเยาว์วัยทัง้หลายกลับแตกต่าง อาจเป็น

เพราะคุณหนูพวกนัน้รู้สกึริษยาเสิ่นเม่ียวที่เสิ่นซิ่นผู้เป็นบดิาของ

นางมีฮูหยนิเพยีงแค่คนเดยีว  

 
เสิ่นเม่ียวที่เป็นบุตรีอันเกดิจากฮูหยนิเอกของท่านแม่ทพัใหญ่จงึ

มีสถานภาพสูงส่งจนเกือบจะเทยีบชัน้กบัองค์หญิงพระองค์หน่ึง  

 



แล้วกลายเป็นว่าผู้ที่มีสถานะสูงส่งตดิตวัมาตัง้แต่เกดิเช่นนัน้

กลับกลายมาเป็นหญิงโง่เขลาเบาปัญญาเสียน่ี 

 
  ทัง้ขลาดเขลาและขีอ้าย ทัง้อ่อนแอปวกเปียก ทัง้หน้าด้านกล้า

แสดงความหลงใหลในตวัติง้อ๋องจนออกนอกหน้า  

 
ทาํให้ผู้คนนําเร่ืองของนางมาหวัเราะล้อเลียนต่างๆ นานา ว่า  

 
‘ช่างน่าเสียดายบุปผามีใจแต่สายนํา้กลับแชเชือน’ เร่ืองทัง้หมด

คนทั่วไปต่างกรู้็กันไปทั่ว 

 
 “ไม่รู้ว่าวันนีจ้ะมีฉากสนุกอะไรอีก ติง้อ๋องกอ็ยู่ด้วย เสิ่นเม่ียวคง

ต้องตระเตรียมแต่งกายงดงามเป็นพเิศษกระมัง”  

 
อีเ้พ่ยหลานปิดปากอดหวัเราะไม่ได้ 

 
ไป๋เวยถอนหายใจเฮือก ส่ายหน้าไปมาอย่างเสแสร้ง  

 
“ไม่รู้ว่าชาตทิี่แล้วแม่ทพัเสิ่นไปทาํบาปกรรมอะไรไว้ ถงึได้มี

บุตรสาวแบบนีอ้อกมาได้” 
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     ไป๋เวยถอนหายใจเฮือก ส่ายหน้าไปมาอย่างเสแสร้ง “ไม่รู้ว่า

ชาตทิี่แล้วแม่ทพัเสิ่นไปทาํบาปกรรมอะไรไว้ ถงึได้มีบุตรสาว

แบบนีอ้อกมาได้” 

 

ขณะที่กล่าวอยู่นัน้ พลันเหน็เหล่าสาวใช้เดนินําคนกลุ่มหน่ึงเดนิ

เข้ามายงัเยี่ยนเป่ยถงั 

 

ที่เดนินําหน้าสองคนย่อมต้องเป็นเร่ินหว่านอวิ๋นกับเฉินร่ัวชวิ 

เร่ินหว่านอวิ๋นแต่งกายกระโปรงบางตวัยาวปักลายดอกไม้ขลบิ

ทอง  

 

เดมิทนีางกด็อู้วนท้วม ด้วยมวยผมทรงกลมยิ่งทาํให้นางดงูาม

สง่าสมเป็นผู้ด ีช่างแผ่อาํนาจบารมีของฮูหยนิคนสาํคญัของ

ตระกูลเสียน่ีกระไร  

 



ส่วนตวัเฉินร่ัวชวิให้ความรู้สกึแตกต่างออกไป แม้ว่าจะมี

บุตรสาวคือเสิ่นเย่ที่อายุย่างเข้าสบิห้าปีแล้ว 

 

แต่นางกย็งัไม่วายให้ความรู้สกึถงึหญิงสาวที่ยงัไม่ออกเรือน นาง

สวมอาภรณ์พลิว้บางสีเขียว แค่เพยีงเหลือบตามองปราดเดยีว ก็

ให้ความรู้สกึถงึสตรีที่ได้รับการอมรมมาอย่างดีจากครอบครัว

บัณฑติ 

 

ที่ตามมาด้านหลังของทัง้สองกค็ือบุตรีของแต่ละนาง เสิ่นเย่และ

เสิ่นชงิ 

 

เสิ่นเย่อยู่ในชุดสีชมพอู่อน ผมยาวสลวยของนางวันนีไ้ด้เกล้าขึน้

ทาํทรงเมฆเหนิประดบัตกแต่งตามเรือนผมด้วยมุกสีชมพนํูา้งาม  

 

สีสันอันนุ่มนวลอ่อนหวานดงึดดูสายตาของผู้คนได้เป็นอย่างด ี

เสิ่นชงิที่อยู่ ข้างๆนางสวมอาภรณ์สีชมพอูมส้มตรงปลาย

กระโปรงปักลายดอกไม้แซมกรุยกรายไปทั่ว  

 

ผมเกล้าขึน้เป็นมวยแซมด้วยดอกไม้ทาํให้นางแลดรู่าเริงแจ่มใส

มีชีวติชีวา  

 



ป้ายหยกที่ห้อยประดบัอยู่ที่ข้างเอวนางมีเนือ้หยกที่งดงามไร้

ตาํหนิ อกีทัง้ยงัโปร่งใส มองปราดเดยีวกรู้็ว่าไม่ใช่หยกประดบั

ธรรมดา 

 

สองสาวน้อยยงัอ่อนเยาว์อยู่ในวัยแรกแย้ม หน่ึงนางนัน้งดงาม

นุ่มนวล อกีหน่ึงนัน้ร่าเริงสดใส  

 

เสือ้ผ้าอาภรณ์ที่พวกนางใช้กเ็ป็นของดชัีน้หน่ึง เป็นเช่นนีจ้งึช่วย

ไม่ได้ที่สองนางจะตกเป็นเป้าสายตาบุรุษหนุ่มทั่วไป ถงึกระทั่ง

ที่ว่ามีชายหนุ่มผู้หน่ึงหลุดปากชมเชยออกมาว่า 

 

 “บุตรหลานตระกูลเสิ่นล้วนแต่หน้าตาด”ี 

 

“ยงัเหลืออีกหน่ึง” 

 

 ไช่หลนิเหน็ว่าเสิ่นเย่ หญิงสาวที่ตนหมายปองมาถงึแล้วกแ็สน

จะเบกิบานใจแต่เขากอ็ดไม่ได้ที่จะถากถางไปถงึอีกคน 

 

 “ตระกูลเสิ่นยงัมีบุตรีของท่านแม่ทพัเสิ่นอยู่อกี ต้องเสิ่นเม่ียวส ิ

ถงึจะเรียกได้ว่างามเป็นหน่ึงไม่มีสอง” 

 



ชายหนุ่มผู้นัน้ประหน่ึงไม่เคยรับรู้ข่าวลือด้านนอกเอาเสียเลย ไม่

รู้คาํที่คนนอกวจิารณ์เสิ่นเม่ียวมาก่อน พอได้ยนิไช่หลนิเอ่ย

เช่นนัน้ยงัคดิว่าเป็นความจริง จงึเอ่ยปากชมเปาะว่า 

 

 “บุตรสาวของแม่ทพัเสิ่นจะต้องไม่เลวทเีดยีว” 

 

“เฮอะ” ไช่หลนิทนไม่ไหวหวัเราะออกมา จากนัน้กชี็นิ้ว้ไปยงั

เบือ้งหลังของเสิ่นเย่  

 

“น่ันไงนาง”  

 

เขายงัไม่ทนัเอ่ยจบ กต้็องกลืนนํา้ลายลงคอ 

 

       พลันเหน็ว่าเบือ้งหลังของเสิ่นชงิและเสิ่นเย่ยงัมีอีกคนเดนิ

ตามมา  

 

นางไม่ได้เดนิร่วมกับเสิ่นชงิและเสิ่นเย่ แต่เดนิมาเบือ้งหลังเพยีง

ผู้เดยีว  

 



กริิยาทัง้เดด็เดี่ยวและมุ่งม่ัน เดมิทตีวัตลกเสิ่นเม่ียวควรจะต้อง

แสดงออกถงึความหวาดกลัว ทว่าไม่รู้เพราะเหตุใด นางกลับไม่

แสดงสีหน้าประหม่าออกมาแม้แต่น้อย 

 

อาภรณ์ที่เสิ่นเม่ียวสวมในวันนีมี้สีเขียวบงกช ตวักระโปรงตดั

ทรงจนัทราหางหงส์ ด้านข้างขอบชายกระโปรงปักดอกไห่ถงัดอก

ใหญ่ที่กาํลังบานสะพร่ัง  

 

มองผวิเผนิดปูระหน่ึงบุปผากาํลังสยายกลีบเข้าออกในทุกย่าง

ก้าวของนางอย่างมีชีวติชีวา กริิยาของนางเตม็เป่ียมไปด้วยความ

ม่ันใจ แต่ละท่วงท่างดงามประหน่ึงบุปผาแย้มบานที่กาํลังขยบั

โยกพลิว้ไหว 

 

เพราะอากาศที่ค่อนข้างเยน็ บนร่างอ้อนแอ้นของนางจงึมีเสือ้

คลุมลายบงกชสีเขียวเข้มสวมอยู่ ซึ่งไม่เพยีงปักเน้นประดบัด้วย

ลวดลายดอกไม้แต่ยงัสามารถคงไว้ซึ่งความเคร่งขรึมสง่างามใน

สีสันของเนือ้ผ้าอีกด้วย 

 

เม่ือนางขยบัเข้ามาใกล้ยิ่งขึน้ ทกุคนกส็ามารถมองเหน็ใบหน้า

ของนางได้อย่างชัดเจน  

 



สตรีผู้นีย้งัคงเป็นดรุณีน้อยอายุไม่น่าจะเกนิสบิห้าปี นางเกล้าผม

ขึน้สูงเป็นช่อชัน้ที่เรียบง่ายมีเพยีงป่ินเงนิปักประดบัไว้เพยีงหน่ึง

ชิน้ 

 

 แต่ที่ด้านปลายของป่ินเงนิแสนเรียบน่ันมีดอกไห่ถงัดอกน้อย

เสียบประดบัอยู่ ช่วยเสริมให้เคร่ืองแต่งกายโดยรวมของนางดู

สดช่ืนมีชีวติชีวาน่าเอน็ดมูากขึน้ 

 

ผวิพรรณของนางขาวใสโดยธรรมชาต ิยิ่งเม่ือนางสวมอาภรณ์สี

เข้ม กย็ิ่งขบัเน้นให้ผวิของนางขาวนวล สว่างไสว เปล่งประกาย

ยิ่งขึน้ไปอกีหลายเท่า  

 

ที่ริมฝีปากของเดก็สาวจุดรอยยิม้เบาบางสุภาพไม่ขาดไม่เกนิ 

ปลายจมูกโด่งงามรับกันดกีับริมฝีปากอวบอิ่มสีแดงกุหลาบ 

 

 เป็นใบหน้าที่จิม้ลิม้พริม้เพราสมกับวัยแรกแย้ม แต่ไม่รู้เป็น

เพราะเหตุใด ผู้ที่ได้มองกลับไม่มีความรู้สกึว่านางเป็นเพยีงแค่

สาวน้อยธรรมดา 

 

หญิงสาวบางนางหน้าตางดงามแต่มองแล้วขาดเสน่ห์ ขณะที่บาง

นางแม้จะไม่งดงามเลอเลศิแต่กมี็เสน่ห์ละลายใจชาย  



 

สาวน้อยนางนีมี้รูปลักษณ์ที่น่ารักแลดบูอบบาง แม้จะไม่อาจ

อธิบายด้วยคาํว่างามล่มเมืองแต่หากใครได้ใกล้ชดิกค็งจะมิ

อาจปฎเิสธเสน่ห์ของนางได้  

 

อีกทัง้มารยาทท่วงท่าที่สง่างามกใ็ห้ความรู้สกึว่านางสูงส่งเหนือ

ผู้ใด 

 

มีแต่สตรีชัน้สูงเท่านัน้ที่จะเปล่งรัศมีออกมาจากภายใน ทาํให้

ผู้คนรู้สกึว่าไม่สมควรกระทาํการให้นางระคายเคอืงได้  

 

แล้วยงัท่วงท่ากริิยาเดนิเหนิน่ันอีกเล่า คางที่ยกขึน้น้อยๆ ได้

ระดบั การขยบักายโดยไม่ปล่อยให้ชายกระโปรงด้านหน้า

เคล่ือนไหวตามไปด้วย 

 

 อีกทัง้สองมือยงัวางประสานทบักันอย่างถกูต้อง ไม่เกร็งแขง็แต่

ทาํไปโดยเป็นธรรมชาตริาวกับว่าเจ้าตวัเคยฝึกฝนทาํกริิยาเช่นนี ้

มาแล้วเป็นพนัๆ ครัง้ ช่างไหลล่ืนไร้ช่องโหว่ให้ตาํหนิแม้แต่น้อย 

 



นางแลดไูม่เหมือนกบัสาวน้อยอายุเพยีงสบิห้าปี แต่เหมือนฮูหยิ

นของขุนนางใหญ่สักคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่าฟันมรสุมมาแล้ว

ทัง้ชีวติ  

 

    �เสิ่นเย่ เสิ่นชงิ เร่ินหว่านอวิ๋นและเฉินร่ัวชวิที่เดนิอยู่

ด้านหน้าของเสิ่มเม่ียวกลับไม่เป็นที่สนใจอีกต่อไป  

 

คนทัง้ส่ีดจูดืชืดไม่ต่างจากขบวนสาวใช้ที่ต้องเดนินําหน้านาย

หญิงผู้สูงศักดิ์ ไม่ว่าใครกม็องแยกแยะได้อย่างเด่นชัดว่าใครเป็น

กลุ่มสาวใช้ ใครเป็นนายหญิง 

 

 “น่ันใคร?” อีเ้พ่ยหลานส่งเสียงพมึพาํ 

 

“น่ันมัน...แขกของตระกูลเสิ่นหรือเปล่า?” ไป๋เวยเอ่ย 

 

 “เหมือนกับว่าข้าไม่เคยเหน็คนผู้นีม้าก่อน” 

 

“น่ันมันบุตรสาวของแม่ทพัเสิ่นใช่ไหม?”  

 

ชายคนที่คุยกบัไช่หลนิเม่ือครู่แววตาพลันทอประกายตื่นเต้น 

 



 “ช่างงดงามเหลือเกนิ! กริิยากเ็ป็นเลศิ! เป็นเลศิเสียยิ่งกว่าใคร!” 

 

“เสิ่นเม่ียว?” ไช่หลนิตะลงึ  

 

มองจ้องนางตาไม่กระพริบ ส่งเสียงอย่างไม่เช่ือสายตา “เป็นเสิ่น

เม่ียว?” 

 

ดงัคาํที่ว่า ‘หนิใหญ่หล่นกลางนํา้คล่ืนย่อมต้องกระเพื่อมแรง’ คน

ที่น่ังอยู่ตรงนัน้ทัง้หมดต่างพากันตะลงึ หลังจากนัน้พลันส่งเสียง

ซุบซบิไม่หยุด 

 

เสิ่นเม่ียวรึ? 

 

      เฝิงอานหนิงทาํอะไรไม่ถกูเอาแต่ยนืน่ิง เสิ่นเม่ียวและนาง

น่ังตดิกันตลอดเวลาที่ศกึษาอยู่ ณ ก่วงเหวนิถงั ต่างคนต่างเหน็

กันจนชนิตา สตรีที่กาํลังเดนิเข้ามาคือเสิ่นเม่ียวแน่นอน ไม่ผดิ

ตวั 

 

อาจเป็นเพราะก่อนหน้านีเ้สิ่นเม่ียวต้องรักษาอาการป่วย

หลังจากจมนํา้ ยงัผลให้รูปร่างของนางซูบผอมเพรียวลมลงไป

ด้วย 



 

 ปกตกิค็งไม่มีใครให้ความสนใจนักหรอก แต่พอมาดใูบหน้าของ

นางชัดๆ ในวนันีก้จ็ะสังเกตเหน็ปลายคางที่เรียวขึน้  

 

แก้มที่เคยเตม็กต็อบลงทาํให้โครงหน้าเรียวงามได้สัดส่วน 

รูปลักษณ์แต่เดมิของเสิ่นเม่ียวที่ดเูหมือนเดก็น้อยจงึก้าวเข้าสู่วยั

สาวรุ่นภายในเวลาไม่นาน  

 

เปรียบไปแล้วกเ็หมือนอสูรน้อยที่จาํศีลมานาน ได้ฤกษ์ดเีพิ่งจะ

ตื่นขึน้มาบดิตวั สะบัดกรงเลบ็เป็นหนแรก 

 

  
        เพ่ยหลางเองกไ็ด้รับเกียรตใิห้อยู่รวมกลุ่มที่ด้านฝ่ังชาย 

แม้ว่าเขาจะเป็นเพยีงอาจารย์ที่ก่วงเหวนิถงัแต่ทุกคนกใ็ห้ความ

เคารพนับถอื เพราะเขานับเป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์คนหน่ึง  

 

เขาโด่งดงัตัง้แต่อายุยงัน้อย ถ้าคดิอยากจะเข้ารับราชการ

เม่ือไหร่กไ็ม่ใช่เร่ืองยาก  

 



ขุนนางทัง้หลายต่างกเ็ป็นผู้เป่ียมเชาวน์ปัญญาฉลาดเฉลียว

ด้วยกันทัง้สิน้ ต่างกรู้็ดว่ีาทาํอะไรต้องคดิเผ่ือไปยงัเบือ้งหน้า จงึ

พากันผูกมติรกบัเพ่ยหลางกนัอย่างออกนอกหน้า 

 

สายตาของเสิ่นเม่ียวกวาดผ่านใบหน้าทัง้หลายที่น่ังอยู่ ฝ่ังชาย

แล้วมาหยุดอยู่ที่เพ่ยหลางช่ัวครู่  

 

นางรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะเกดิขึน้ในการทดสอบของก่วงเหวนิ

ถงัในวันนี ้ถงึแม้ว่าเพ่ยหลางจะมีสถานะเป็นอาจารย์  

 

แต่ในระหว่างประลองปัญญานัน้ ศษิย์ของก่วงเหวนิถงัสามารถ

ท้าทายอาจารย์ให้ขึน้มาประลองด้วยได้  

 

พรสวรรค์ด้านอกัษรของเพ่ยหลาง โดยเฉพาะการตคีวาม ‘การ

บังคับใช้กฏมณเฑียรบาล’ ของเขาเอ่ยออกมาได้อย่างประทบัใจ

ฟู่ ซวิอี๋ยิ่งนัก ทาํให้หลังจากนัน้ฟู่ ซวิอี๋จงึพยายามทุ่มเททุกวธีิการ

เพื่อให้ได้คนฉลาดอย่างเพ่ยหลางมาใช้สอยข้างกาย 

 

แต่ในชาตนีิน่้ะหรือ... ฝันไปเถอะ 

 



           เพ่ยหลางรู้สกึได้ถงึสายตาของคุณหนูผู้หน่ึงซึ่งน่ัง

ห่างไกลออกไป นางกาํลังใช้สายตาจบัจ้องเขาไม่ต่างกับ

นายพรานที่กาํลังจ้องมองเหยื่อ ทาํให้เขารู้สกึคนัยุบยบิในหวัใจ 

เขาพยายามมองหาจนทั่วแต่เสิ่นเม่ียวเบี่ยงศีรษะไปทางอื่นนาน

แล้ว 

 

“น่าเสียดายที่นางด้อยสตปัิญญา”  

 

               หลังจากที่ไช่หลนิหายตกตะลงึ เขากเ็ร่ิมรู้สกึไม่พอใจ

ที่ผู้คนมองข้ามเสิ่นเย่ ยอดหญงิงามในดวงใจเขาไป จงึได้เอ่ย

แทรกขึน้มาด้วยนํา้เสียงเยน็ชา 

 

“เจ้าน่ะสทิี่โง่เขลาเบาปัญญา!” 

 

 เสียงไม่คุ้นระเบดิขึน้ให้ได้ยนิ  

 

ไช่หลนิกระโดดพรวดขึน้ยนื ก้อนกลมอะไรบางอย่างที่ใส่เสือ้ผ้า

ฝ้ายสีแดงอ่อนมองจ้องเขาอย่างโกรธเกรีย้ว  

 

ก้อนกลมที่ว่าดอู้วนเตีย้แต่ท่ายนืท้าวสะเอวเอาเร่ืองไม่หยอก 

 



“ขอโทษด้วย”  

 

คุณชายในชุดเขยีวผู้หน่ึงตรงเข้ามาหาไช่หลนิแล้วยิม้ให้ 

 

 “น้องชายข้ายงัเดก็ พดูจาเสียมารยาทไปบ้าง ขออย่าได้ถอืสา” 

 

ไช่หลนิกาํลังคดิจะด่าทอ พลันเหน็ว่าฝ่ายตรงข้ามคือ ‘ซูหมงิเฟิง’ 

บุตรชายคนโตของขุนนางผงิหนานป๋ัว  

 

ก้อนกลมน่ันกอ็าจจะเป็น ‘ซูหมงิหล่าง’ คุณชายรองตระกูลซ ู

 

 คาํด่าที่มาจ่อตรงริมฝีปากจงึจาํต้องกลืนลงคอ ซูหมงิเฟิงเป็นถงึ

สหายรักของเซี่ยจิ่งสงิ ใครจะกล้าล่วงเกนิเขากนัเล่า? 

 

‘อาการป่วย’ ของซูหมงิเฟิงตอนนีเ้ร่ิมดขีึน้ เขาสามารถเดนิเหนิ

ไปไหนมาไหนได้ คราวนีจ้งึได้มาดกูารทดสอบพร้อมกบั

ครอบครัว 

 

“พี่ใหญ่” ซหูมงิหล่างกระตุกชายเสือ้ซูหมงิเฟิง  

 



“พี่สาวคนนัน้หน้าตางดงามมาก ท่านน่าจะแต่งนางให้เป็น

พี่สะใภ้ข้า” 

 

ซูหมงิเฟิงอ้าปากค้าง โชคยงัดทีี่เสียงของซูหมงิหล่างค่อนข้างเบา

จงึไม่มีใครมาได้ยนิเข้า เขาก้มตวัลงเลก็น้อยแล้วถามน้องชายว่า 

 

 “น้องรอง เจ้ารู้จกัคุณหนูเสิ่นเป็นการส่วนตวัด้วยหรือ?” 

 

“ไม่รู้จกั” ซหูมงิหล่างขยบันิว้เล่นด้วยท่าทางไร้เดยีงสา หลังจาก

นัน้กไ็ม่ได้พดูอะไรออกมาอกี 

 

            เสิ่นเม่ียวเดนิตามหลังขบวนรายล้อมของเร่ินหว่านอวิ๋น

ไปยงัส่วนที่จดัไว้ให้ฝ่ายหญิงน่ัง ตามปกตทิี่น่ังฝ่ังหญิงจะมี

บรรดาฮูหยนิและนายหญงิทัง้หลายน่ังปะปนกนัอยู่ แล้วแต่ว่า

ใครสนิทกับใคร  

 

แต่เสิ่นเม่ียวนัน้  นอกจากมาเรียนที่ก่วงเหวนิถงัแล้ว นางกห็มก

ตวัอยู่แต่ในเรือน มีแต่เสิ่นเย่และเสิ่นชงิที่พอจะคุยกบันางบ้าง  

 



นอกนัน้กไ็ม่มีผู้ใดจดัว่าเป็นมติรสหายที่ดขีองนางสักคน แต่นาง

กไ็ม่ได้แสดงท่าทางขัดเขนิแต่อย่างใด ทาํแค่เพยีงมองหาที่น่ัง

ว่าง แล้วน่ังอย่างมีความสุขกับความสงบที่ได้รับ 

 

บรรดาคุณหนูที่เคยพบเหน็เสิ่นเม่ียวมาก่อน ล้วนพากนัริษยาที่

เหน็นางงามผดิหผูดิตาไปจากทกุวัน  

 

พวกนางตัง้ใจจะมาหวัเราะเยาะเสิ่นเม่ียวกันเตม็ที่ แต่เม่ือผดิ

แผนกเ็ตรียมกล่ันแกล้งเสิ่นเม่ียวโดยแสร้งทาํเป็นมองผ่าน ดั่งว่า

ตวัเสิ่นเม่ียวนัน้เป็นอากาศธาตุ  

 

เสิ่นเม่ียวมีหรือจะสนใจ ตรงหน้าของนางมีกระดานหมากและ

ไพ่วางประจาํอยู่บนโต๊ะเพื่อเอาไว้ใช้ฆ่าเวลาให้แก่คุณหนูที่รู้สกึ

เบื่อหน่าย  

 

เสิ่นเม่ียวมองดอูยู่สักครู่ก่อนที่จะหยบิตวัหมากจากตระกร้าแล้ว

เร่ิมเดนิหมากเล่นกับตนเอง  

 

เร่ืองศาสตร์ทัง้ส่ีแขนง นางอาจจะไม่ถนัดเพราะพวกบ้านสอง

และบ้านสามพยายามทาํทุกวถิทีางให้นางเกลียดการเรียนรู้  

 



  หลังแต่งงานออกมา นางกยุ่็งจนไม่มีเวลาเรียนเพิ่มเตมิ ดงันัน้

พอนางเดนิทางกลับมาหลังจากไปเป็นตวัประกนัที่แคว้นฉิน  

 

ต้องมาเผชญิหน้ากับเหมยฮูหยนิ ที่มีความสามารถในการร่ายรํา

และขับร้อง นางกใ็ห้รู้สกึตกเป็นรองอยู่ในใจ  

 

บรรดานางกาํนัลที่อยู่ในวังหลังมักชอบนํานางและเหมยฮู

หยนิมาเปรียบเทยีบกันแล้วกส็รุปว่าเป็นเพราะเสิ่นเม่ียวเป็น

บุตรีของแม่ทพั มาจากครอบครัวทหาร ดงันัน้จงึมีความหยาบ

กระด้าง ไร้การศกึษา รู้จกัแต่ใช้กาํลัง เพราะเป็นเช่นนี ้ฟู่ ซวิอี๋จงึ

ไม่โปรดปรานนาง 

 

แต่ในด้านการวางหมากนัน้ มต้ิองใช้พรสวรรค์ เพยีงการฝึกฝนก็

สามารถเดนิหมากได้  

 

ถงึแม้นางจะไม่รู้วธีิเดนิหมากแต่เป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาที่

นางต้องไปแคว้นฉินเพื่อเป็นตวัประกัน จงึมีเวลาศกึษาตาํรา

พชัิยสงครามและกลการศกึในรูปแบบต่างๆ อย่างละเอียดละออ  

 

นางอาจจะไม่รู้วธีิเดนิหมากแต่นางรู้วธีิที่จะใช้กาํลังพลในมือ

เป็นอย่างด ีหมากของนางนัน้กค็ือหมากกลศกึน่ันเอง 



 

             “ดทู่า... คุณหนูห้าจะเปล่ียนไปไม่น้อยเลยทเีดยีว” 

 

 อีฮู้หยนิส่งเสียงหวัเราะทกัทายเร่ินหว่านอวิ๋น  

 

“เหมือนกบัจะพยายามวางตวัเป็นสาวกว่าวัย”  

 

นางไม่อาจจะบอกได้ว่าเสิ่นเม่ียวดเีด่นกว่าเสิ่นเย่หรือเสิ่นชงิ ได้

แต่บอกอ้อมๆ เป็นการเตอืนเร่ินหว่านอวิ๋น 

 

เร่ินหว่านอวิ๋นจะไม่รู้ได้อย่างไร? นางเป็นคนชาํนาญการจบั

นํา้เสียงและความรู้สกึผู้อื่น เม่ือครู่ตอนก้าวเท้าเข้างานแววตา

ของผู้คนหาได้มองจ้องนางไม่ 

 

 อีกทัง้กไ็ม่ได้มองเสิ่นเย่และเสิ่นชงิด้วย เหน็ได้ชัดว่าทุกคนมอง

เสิ่นเม่ียวที่เดนิอยู่ รัง้ท้าย นางแอบกัดฟันกรอด ดทู่าเสิ่นเม่ียวคง

วางแผนมาเป็นอย่างด ี 

 

คงรู้ว่าติง้อ๋องจะต้องเข้ามาร่วมชมการทดสอบ จงึได้จงใจคดิหา

วธีิดงึดดูความสนใจของติง้อ๋อง  

 



คดิจะช่วงชงิความโดดเด่นจากชงิเอ๋อของนางอย่างนัน้รึ? 

 

นางประคองจอกชาขึน้ อมยิม้อร่ามแล้วมองไปยงัฝ่ังชายอีกด้าน 

 

 “กค็งจะเป็นอย่างนัน้ ตอนนีอ้ายุนางกไ็ม่น้อยแล้ว ฮูหยนิชราทัง้

รักทัง้เมตตาหลานห้ามากกว่าใคร พร่ําบอกว่าพี่ใหญ่ไม่อยู่เรายิ่ง

ต้องดแูลบุตรสาวของเขาให้ด ีออกมาด้านนอกกเ็อาแต่กาํชับให้

ข้าคอยดวู่ามีใครที่เหมาะสมกับนางบ้าง” 

 

               เฉินร่ัวชวิที่น่ังอยู่ด้านข้างขยบัหางตาไหววูบ... ดคูนที่

เหมาะสมรึ? 

 

เหน็ได้ชัดว่าเสิ่นเย่กบัเสิ่นชงิอายุมากกว่าเสิ่นเม่ียว ทว่ากลับต้อง

คอยหาคู่ครองที่เหมาะสมให้ 

 

เสิ่นเม่ียวก่อน แน่นอนว่าย่อมไม่ใช่เจตนาดขีองฮูหยนิชรา ฮูหยิ

นชราที่เคยเป็นอนุของอดตีแม่ทพั เกลียดชังบ้านสายหลักทัง้

บ้าน จะยอมให้เสิ่นเม่ียวได้ดไีด้อย่างไร? 

 

แววตาของเฉินร่ัวชวิมองจ้องไปยงัเรือนร่างของเสิ่นชงิที่กาํลัง

พดูคุยอยู่กับอีเ้พ่ยหลาน  



 

เร่ินหว่านอวิ๋นรีบร้อนจะกาํหนดงานแต่งให้เสิ่นเม่ียวก่อนที่เสิ่น

ซิ่นจะกลับมา เพราะอะไร หรือจะเป็นเพราะว่าเสิ่นชงิเองกมี็ใจ

ให้แก่ติง้อ๋อง นางจงึคดิจะกาํจดัเสิ่นเม่ียวที่เป็นขวากหนามของ

บุตรสาวตนให้หลุดออกไปก่อน? 

 

ระหว่างที่นางกาํลังใช้ความคดิ จู่ๆ กไ็ด้ยนิเสียงดงัขึน้ทางฝ่ังชาย 

 

เจยีงฮูหยนิเอ่ยขึน้ว่า 

 

 “ดเูหมือนอีช้งิอ๋องจะเพิ่งมาถงึ” 

 

                 �บุคคลที่อยู่ในงานแทบทุกคนสามารถมองเหน็

ชายหนุ่มใหญ่ที่กาํลังเดนิตรงเข้ามาในงาน เขามไิด้น่ังปะปนกบั

พวกขุนนางและคุณชายทัง้หลาย  

 

❤�❤�❤� 

 

�นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่3.5 � 

 



� บุคคลที่อยู่ในงานแทบทกุคนสามารถมองเหน็ชายหนุ่มใหญ่

ที่กาํลังเดนิตรงเข้ามาในงาน เขามไิด้น่ังปะปนกบัพวกขุนนาง

และคุณชายทัง้หลาย 

 

แต่กลับไปน่ังตรงจุดที่ห่างออกมาซึ่งจดัให้เป็นที่น่ังสาํหรับบุคคล

พเิศษโดยเฉพาะ  

 

ชายผู้นีมี้ดวงตาดาํขลับ รูปร่างผอมดเูจ้าเล่ห์ สวมชุดสีใบสนที่

ทาํจากผ้าฝ้ายตวัยาว เคร่ืองประดบัที่สวมล้วนลํา้ค่า ทว่าน่า

เสียดายที่มีเพยีงขาข้างเดยีว 

 

น่ีแหละคอืพระอนุชาของฮ่องเต้องค์ปัจจบุัน... อีช้งิอ๋อง 

 

       เสิ่นเม่ียวที่กาํลังตัง้สมาธิกับหมากก้าวต่อไป หยุดชะงกั 

หมากสีขาวร่วงหลุดจากมือ  

 

นางเงยหน้ามองไปทางฝ่ังชายด้วยสายตาน่ิงสงบ อีช้งิอ๋องผู้นี ้ใน

อดตีชาตขิองนางเขากค็ือพระอนุชาที่มีพระชนม์มายุส่ีสบิสอง

ชันษาของฮ่องเต้  

 



ทัง้พกิารขาเสียและเป็นตาแก่กามวติถาร แต่ฮูหยนิชรากลับ

ต้องการให้นางแต่งออกเป็นชายาของเขา 

 

หากตอนนัน้นางไม่ปักใจรักอยู่กับฟู่ ซวิอี๋แล้วตดัสนิใจหนีไปตาย

เอาดาบหน้าแล้วล่ะก ็นางคงกลายเป็นกองกระดกูขาวโพลนตาย

อยู่ในวังของอีช้งิอ๋องไปแล้วอย่างแน่นอน 

 

        อีช้งิอ๋องเป็นน้องชายแท้ๆ ที่เกดิจากมารดาเดยีวกับโอรส

สวรรค์ ยามหนุ่มเคยช่วยชีวติฮ่องเต้จากการถกูลอบปลงพระ

ชนม์  

 

เพราะการนัน้จงึได้รับบาดเจบ็ต้องตดัขาทิง้ กลายเป็นคนพกิาร

ตราบทุกวนันี ้นับแต่นัน้มา นิสัยใจคอของอีช้งิอ๋องกเ็ปล่ียนไป 

บ้าคล่ังโหดร้าย นิสัยป่าเถื่อน นิยมเกบ็ทัง้สนมและอนุภรรยาไว้

เตม็ห้อง  

 

คนนอกไม่รู้เร่ืองภายใน ทว่าคนในราชสาํนักเชือ้พระวงศ์

ทัง้หลายต่างกรู้็ความนัยชัดเจนเป็นที่สุด  

 

อีช้งิอ๋องผู้นีมี้นิสัยมักมากดบิเถื่อน สตรีที่ถกูเขาเล่นพเิรนท์จน

ตายมีนับหวัไม่ถ้วน 



 

พระชายาของอีช้งิอ๋องตายไปเสียตัง้แต่เจด็ปีที่แล้ว การตายของ

นางนับว่ามีข้อพรุิธ ทว่าครอบครัวของนางกลับจนปัญญาเพราะ

ฮ่องเต้และไทเฮาต่างกป็กป้องอีช้งิอ๋อง  

 

ตระกูลของพระชายาทาํอะไรไม่ได้ต่างกต้็องยอมกลํา้กลืนฝืนทน 

และไม่นานมานีพ้ลันมีข่าวออกมาจากตาํหนักอ๋องอีกว่า อีช้งิ

อ๋องคดิจะแต่งสนมเข้าตาํหนักอกีแล้ว 

 

  
        เวลานี ้ผู้คนในเมืองหลวงติง้จงิต่างพากันคาดเดาไปต่างๆ 

นานา อีช้งิอ๋องเป็นผู้ที่มีฐานะสูงส่ง ซํา้ยงัมีฮ่องเต้กับไทเฮาคอย

หนุนหลัง การเลือกสนมย่อมต้องเลือกคนที่เหมาะสมกับฐานะ  

 

บรรดาขุนนางตระกูลใหญ่ทัง้หลายที่รักใคร่บุตรสาวของตน

อย่างแท้จริงย่อมไม่ยนิยอมให้บุตรสาวเข้าไปอยู่ในแดนนรก

เช่นนัน้แน่ 

 

         แววตาของเสิ่นเม่ียวจ้องมองไปยงัอีช้งิอ๋อง แล้วกม็องไป

ยงัเร่ินหว่านอวิ๋นที่อยู่ในที่น่ังฝ่ังหญิง 

 



เป็นดั่งที่คาดไว้ นางเหน็สีหน้าของเร่ินหว่านอวิ๋นสดใสขึน้ทนัใด 

ฝ่ายนัน้หนัไปพดูกับอีฮู้หยนิว่า 

 

 “ฮ่องเต้ทรงโปรดปรานอีช้งิอ๋องเหลือเกนิ” 

 

พวกนางต่างกเ็ป็นฮูหยนิที่คร่ําหวอดกับการสู้รบปรบมือปัดแข้ง

ปัดขาอยู่ในเรือนหลังของบุรุษ ฟังคาํพดูอีกฝ่ายแล้วไม่รู้ความนัย

นัน้เป็นไปไม่ได้  

 

ถงึแม้ว่านางจะอ่านออกถงึจุดประสงค์ช่ัวร้ายของเร่ินหว่านอวิ๋น 

แต่นางจะทาํอะไรได้ ในเม่ือสามีของนางและเสิ่นกุ้ยเองกอ็ยู่ข้าง

เดยีวกัน  

 

นางมีแต่ต้องไหลไปตามนํา้ อีฮู้หยนิ ช่วยพดูส่งเสริมเร่ินหว่านอวิ๋

นต่อว่า  

 

“เร่ืองนีเ้ป็นความจริง ถงึแม้ว่าท่านอ๋องจะอายุมากไปหน่อยแต่ก็

เป็นผู้ที่รักถนอมสตรีเป็นอย่างด”ี 

 



          เฉินร่ัวชวิก้มหน้าจบินํา้ชาแล้วหยบิขนมใส่ปาก แต่

รอยยิม้ที่อยู่บนใบหน้าของนางผดิปกตไิปเลก็น้อย รักถนอมสตรี

งัน้หรือ?  

 

มีครอบครัวไหนอยากจะส่งบุตรสาวที่ตนรัก ให้แต่งงานกับคน

แก่เมียตายทัง้ยงัมีขาข้างเดยีวบ้างเล่า  

 

ต่อให้เขาจะมีอาํนาจวาสนาแค่ไหนกเ็ถอะ คดิดงันีแ้ล้ว นางกห็นั

ศีรษะไปมองเสิ่นเม่ียว 

 

           เสิ่นเม่ียวกาํลังตัง้ใจวางหมากทลีะตวัลงบนกระดาน 

เหมือนกับว่านางไม่สนใจผู้ใดหรือสิ่งใดทัง้นัน้  

 

อยู่ๆ เฉินร่ัวชวิกรู้็สกึโหวงในอกแปลกๆ หลังจากที่เสิ่นเม่ียวฟ้ืน

ขึน้มาหลังจากตกนํา้ กเ็หมือนกลายเป็นคนละคนราวกบัเลือด

ของเสิ่นซิ่นในตวัได้ถกูปลุกขึน้ 

 

ทางบ้านสายหลักของเสิ่นซิ่นนัน้มีนิสัยดุร้ายไม่ยอมคนเป็น

สันดาน หากเสิ่นเม่ียวรู้แผนของเร่ินหว่านอวิ๋นเข้า นางจะ

ยนิยอมทาํตามโดยง่ายกระนัน้หรือ? 

 



ตอนที่นางกาํลังใช้สายตาเพ่งมองเสิ่นเม่ียวพลางครุ่นคดิอยู่นัน้ 

จู่ๆ เสิ่นเม่ียวกเ็หมือนรู้สกึตวัว่าถกูจ้องมองจงึเงยหน้าขึน้สบตา

ตอบ  

 

ดวงตาของเดก็สาวในยามนีก้ลับทอประกายเยอืกเยน็ เยน็จน

เฉินร่ัวชวิสะท้านเยอืกในอก ทัง้ที่พึ่งจะเข้าเดอืนสบิเท่านัน้ 

 

เสิ่นเม่ียวก้มหน้าลง มองดเูมด็หมากในมือตน  

 

ชาตก่ิอน ในงานเลีย้งเทศกาลดอกเก๊กฮวย เกดิเหตุการณ์ที่ทาํ

ให้นางต้องอับอายขายหน้า หลังกลับจวน นางถกูเร่ินหว่านอวิ๋น

ยดัเยยีดให้แต่งกบัอีช้งิอ๋องต่อหน้าฮูหยนิชราทนัท ี

 

 เร่ินหว่านอวิ๋นบอกว่า 

 

 “ตอนนีห้ลานสาวคนที่ห้าของเราคงจะไม่มีตระกูลดีๆ  ที่ไหน

อยากได้นางไปเป็นภรรยาอีก คงมีแต่อีช้งิอ๋องผู้สูงศักดิ์เท่านัน้  

 

เขาให้ความสนใจหลานห้าอยู่ หากนางแต่งกับเขา นางกจ็ะได้

เป็นถงึพระชายา ได้รับการเอน็ดจูากฮ่องเต้และไทเฮาไปตลอด

ชีวติ  



 

ถงึแม้ว่าเขาจะมีปัญหาที่ขาสักหน่อย แต่อายุของเขากเ็หมาะสม

ด ีมีความเป็นผู้ใหญ่ หลานห้าของเรากไ็ม่ได้มีความสามารถ

อะไรดไีปกว่าคนอื่น นับว่าสมนํา้สมเนือ้” 

 

พดูออกมาได้สูงส่งดงีามแต่ความจริงแล้วอาํมหติสุดประมาณ 

 

 เสิ่นเม่ียวต้องลงทุนใช้ทองคาํเปิดปากบรรดาสาวใช้ในเรือนหรง

จิ่งถงัจงึได้รับรู้คาํพดูประโยคนี ้ 

 

ฮูหยนิชราเดมิทมีีใจเกลียดชังบ้านสายหลักมาโดยตลอด เสิ่นซิ่น

เป็นบุตรชายซึ่งถอืกาํเนิดจากฮูหยนิใหญ่ หากนายท่านเสิ่นผู้

เฒ่ายงัอยู่กจ็ะรักใคร่เสิ่นซิ่นยิ่งกว่าใคร ทาํให้อนุภรรยาอย่างฮู

หยนิชราเกลียดนัก  

 

กว่าจะรอให้นายท่านเสิ่นผู้เฒ่าตายลงเสิ่นซิ่นกก็ลับมีอาํนาจ

ทหารล้นมือจนนางไม่อาจทาํอะไรเขาได้ 

 

  



ในเม่ือทาํอะไรเส่ินซิ่นไม่ได้ เช่นนัน้กต้็องเล่นงานเส่ินเม่ียวแทน สาํหรับ

เดก็สาวที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว คงไม่มีอะไรที่ทาํให้นางเจบ็ปวดไปจนวัน

ตายได้เท่ากับการบังคับนางให้ไปแต่งกับคนเลวๆ ได้อีก 

 

ฮูหยนิชราและเร่ินหว่านอวิ๋นเหน็ชอบร่วมกันแล้ว จงึรีบส่งคนไปตดิต่อที่

ตาํหนักอีชิ้งอ๋อง  

 

ยามนัน้เส่ินเม่ียวทัง้โกรธและกลัว นางตกหลุมรักฟู่ซวิอ๋ีเป็นบ้าเป็นหลัง

จงึคิดกระทาํการอุกอาจโดยเกบ็เสือ้ผ้าแล้วตรงไปยังวังติง้อ๋อง  

 

ขอร้องให้เขาออกหน้าปกป้องนาง นางไม่ห่วงว่าช่ือเสียงจะเสียหายหาก

เร่ืองราวเหล่านีแ้พร่ออกไป เพราะนางมีความคิดว่าหากช่ือเสียงจะเสียก็

ให้มันเสียไป มันจะได้ดูเหมือนทุกอย่างสายเกินแก้ ให้นางแต่งเป็น

อนุภรรยาของติง้อ๋องก็ยังดีกว่าแต่งเป็นพระชายาให้อีชิ้งอ๋อง 

 

ตอนนัน้ ฮูหยนิชราโกรธหัวฟัดหวัเหว่ียงเม่ือเหตุการณ์พลิกผัน ฟู่ซวิอ๋ีเอง

ก็โมโหด้วยเช่นกัน  

 

แต่เปลือกนอกเขากลับปฎิบัตต่ิอนางอย่างดี บางทอีาจเป็นเพราะเขาเหน็

คุณค่าของกองทัพที่อยู่ในมือตระกูลเส่ิน ดังนัน้ถงึแม้ว่าเขามิได้ปฎิบัติ

กับเส่ินเม่ียวอย่างสนิทสนมนักแต่กม็ิได้ด่าทอนาง  

 

จนกระทั่งเม่ือเส่ินซิ่นกลับมายังเมืองหลวงตอนปลายปี ส่ิงที่รอต้อนรับ

เขาอยู่กคื็อข่าวของบุตรสาวของเขาที่กระโดดขึน้เตยีงผู้อ่ืน  



 

บิดาของนางตกใจและโมโหมาก แต่เส่ินเม่ียวก็ยังยืนกรานแข็งข้อโดยใช้

วิธีอดข้าวประท้วงจนเส่ินซิ่นหมดหนทาง ได้แต่ยนิยอมให้อาํนาจทาง

ทหารที่มีอยู่ในมือแลกกับตาํแหน่งพระชายาติง้อ๋องของเส่ินเม่ียว 

 

ทว่าใครกค็ิดไม่ถงึ น่ันต่างหากคือฉากเร่ิมต้นของฝันร้าย 

 

เส่ินเม่ียวปิดตาลง ชาตก่ิอนล้วนผิดพลาด ประหน่ึงว่าทุกอย่างล้วนมีต้น

กาํเนิดเกิดขึน้จากวันนี ้ 

 

และวันนี ้ก็จะเป็นวันแห่งความเปล่ียนแปลงในชาตนีิข้องนางเช่นกัน คน

เหล่านีท้ี่ตดิค้าง ตอนนีเ้ตรียมตวัชดใช้ให้นางกันได้แล้ว! 

 

“น่ี เล่นคนเดียวจะไปสนุกอะไร?”  

 

ข้างกายนางพลันมีเสียงหน่ึงดังขึน้ เฝิงอานหนิงไม่รู้ว่าเดนิมาอยู่ตรงหน้า

นางตัง้แต่เม่ือไหร่ แล้วน่ังลงตรงหน้าเส่ินเม่ียว 

 

 “ไม่สู้เจ้ามาเล่นกับข้าตาหน่ึงเล่า ว่าแต่ว่าเจ้าเดนิหมากเป็นหรือ?” 

 

เฝิงอานหนิงก้มหน้าลงมองดูเม็ดหมาก เดมิทีคิดจะเอ่ยออกไปเล่นๆ 

ทว่าพอมองลงไปแล้ว มันช่างน่าสนใจไม่น้อย ยิ่งเพ่งก็ยิ่งมองไม่ออกว่า

มันเป็นกลหมากอะไร จงึได้เอ่ยถาม  

 



“น่ีมันเป็นวิธีเดนิหมากแบบใดกัน ข้าไม่เคยเหน็มาก่อน” 

 

“น่ีไม่ใช่กลหมาก” เส่ินเม่ียวยิม้ให้ “เป็นกลสงคราม” 

 

“อะไรนะ?” 

 

“ตอนนี ้มันยังดูไม่ออกหรอก” เส่ินเม่ียวตอบเรียบๆ 

 

 “กลยุทธ์นีต้้องมีตวัที่ถูกกินก่อนถงึจะอ่านออก”  

 

กลยุทธ์ของนางเป็นดั่งตาข่ายที่ทอเข้ากันอย่างถ่ียบิและหนาแน่น ไม่มี

ใครหน้าไหนจะหลุดรอดไปได้ 

 

เฝิงอานหนิงสะท้านไปทัง้ร่าง 

 

 “เจ้าพูดว่าอะไร? ฟังดูทัง้แปลกและน่าขนลุก”  

 

นางเบือนหน้าไปกวาดตามองทางฝ่ังชายแล้วก็ทาํตาโตตื่นเต้น หันมา

จ้องให้กาํลังใจกับเส่ินเม่ียวว่า 

 

 “เร็ว ดูน่ัน ติง้อ๋องมาถงึแล้ว” 

 

ที่ส่วนของฝ่ังชายในยามนี ้ติง้อ๋องฟู่ซิวอ๋ีสวมชุดนํา้เงนิขลิบทองทัง้กาย 

รองเท้าปลายงอนสีเขียว  



 

เขามีรูปร่างหน้าตาสง่างามหล่อเหลาเป็นทุนเดมิอยู่แล้ว เพยีงวางท่า

สุขุมนุ่มละมุนก็สามารถเรียกร้องความสนใจจากสตรีที่อยู่อีกฝ่ังได้อย่าง

ล้นหลาม 

 

เส่ินเม่ียวก้มหน้าในขณะที่นิว้มือของนางจกิลึกลงบนฝ่ามือ กาํเป็นหมัด

แน่น 

 

สิบปีที่เดนิเคียงข้าง ทุ่มเทจนหมดใจช่วยประคับประคองมิได้ห่างกลับ

แลกมาด้วยผ้าไหมสีขาวยาวสามฉ่ือ 

 

 คนทัง้ตระกูลถูกส่ังประหาร และแม้แต่เลือดในอกเขาก็ยังไม่ละเว้น ยิ่ง

เขาแสดงความอบอุ่นใจดีให้นางเหน็มากเท่าไหร่ นางยิ่งรู้สึกว่าหัวใจของ

เขายิ่งดาํมืดมากเท่านัน้ 

 

 เปลือกนอกของเขายิ่งดูดีมากเท่าไหร่ ข้างในก็ยิ่งฟอนเฟะมากเท่านัน้ 

 

ชาตก่ิอน คนผู้นีท้าํให้นางกลายเป็นศพครบสามสิบสอง ชาตนีิ ้นางก็จะ

อนุโลมให้คนผู้นีต้ายครบสามสิบสองเหมือนกัน 

ฟู่ซิวอ๋ี ฮองเฮาอย่างข้ากลับมาแล้ว! 

 

ในที่น่ังฝ่ังชาย นอกจากติง้อ๋องแล้วก็ยังมีองค์ชายอีกสองพระองค์ ได้แก่ 

 

 ‘โจวอ๋องฟู่ซวิอาน’ กับ ‘จิง้อ๋องฟู่ซิวเสวีย้น’  



 

ส่วนองค์รัชทายาทพระวรกายไม่สู้ดี งานเทศกาลที่เอิกเกริกเช่นนีย่้อมไม่

อาจเข้าร่วม 

 

 โจวอ๋องและจิง้อ๋องเป็นองค์ชายที่ถือกาํเนิดจากพระสนมสีเสียน ทัง้สอง

มีความสามารถโดดเด่น  

 

โจวอ๋องมีนิสัยเปิดเผยเช่ือม่ันในตัวเอง จิง้อ๋องเป็นคนเก็บกดทว่าหลัก

แหลมเฉียบคม สองคนนีต่้างก็มองจ้องอาํนาจสูงสุดตาเป็นมัน  

 

ใครกต่็างรู้ดว่ีาองค์รัชทายาทพระวรกายอ่อนแอ ย่อมมีสักวันที่ฮ่องเต้

จะต้องเปล่ียนตัวรัชทายาท  

 

และเดมิทีสนมสีเสียนก็เป็นที่รักโปรดปรานของฮ่องเต้ เทียบกันแล้ว 

สนมต่งซูมารดาของติง้อ๋องกลับดูเรียบง่ายไร้อาํนาจ 

 

 หากติง้อ๋องไม่มีความสามารถโดดเด่นแล้วละก็ เกรงว่าตาํแหน่งส่ียอด

สนมเอก นางกยั็งรักษาไว้ไม่ได้เสียด้วยซํา้ 

 

ชาตก่ิอน โจวอ๋องกับจิง้อ๋องก็เข้าช่วงชิงอาํนาจเพื่อครองบัลลังก์ด้วย  

 

ทว่าทัง้คู่กลับไม่รู้จักระแวดระวังในตัวติง้อ๋องเอาเสียเลย  

 



       ประการแรก ฟู่ซิวอ๋ีเป็นมติรกับองค์รัชทายาท แต่ไรมาก็สนิทชิด

เชือ้เป็นหน่ึงเดียวกับองค์รัชทายาทเสมอ ถงึขัน้ยอมดัน้ด้นเสาะหายอด

โอสถชัน้ดีให้มาถวายองค์รัชทายาทด้วยตัวเอง 

 

 ฮองเฮากป็ฏบัิตต่ิอฟู่ซิวอ๋ีดีไม่น้อย ทาํให้คนที่เหลือทัง้หมดคิดว่าติง้อ๋อง

เป็นเพียงผู้ตดิตามที่จงรักภักดีขององค์รัชทายาทเท่านัน้  

 

       ประการที่สอง ฟู่ซิวอ๋ีเป็นคนที่บริสุทธ์ิผุดผ่องวางตัวเป็นกลาง ไม่ยุ่ง

เก่ียวกับการปกครอง ไม่เคยรับรู้หรือเข้าร่วมกับงานในราชสาํนักมาก่อน  

 

อีกทัง้พระสนมต่งซูก็มีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่คิดล่วงเกินใคร แต่ละวัน

เอาแต่สวดมนต์ ฟังเทศ ปฏบัิตธิรรม  

 

ไม่มีอาํนาจยิ่งใหญ่จากตระกูลฝ่ังบดิามารดามาหนุนหลัง ทุกคนย่อมต้อง

คิดว่าติง้อ๋องและพระสนมต่งซูคงไม่คิดช่วงชิงส่ิงใดกับใครได้ 

 

         ทว่าในความเป็นจริง สุดท้ายแล้วคนที่ได้น่ังเก้าอีมั้งกรตวันัน้ ก็

เป็นฟู่ซิวอ๋ีคนที่ผู้คนต่างพากันคิดว่าเขาไม่เป็นภัยต่อใครน่ันเอง 

 

   
           เส่ินเม่ียวหยบิไพ่ใบไม้ข้างกายใบหน่ึงมาถือเล่นในมือ มองพลาง

คิดว่า เล่ห์กลของฟู่ซิวอ๋ีก็เป็นดุจเดียวกับไพ่ใบไม้ใบนี ้ 

 



ก่อนที่ที่ฟู่ซิวอ๋ีคิดจะลงมือ เขาก็ถือไพ่ที่เหมือนจะไร้ค่าเช่นนีอ้ยู่ในมือ 

ผู้คนต่างพากันคิดว่าเขาพ่ายแพ้แต่เร่ิมต้น ทว่ากลับคาดไม่ถงึว่าแต่ไรมา

เขาไม่เคยคิดจะใช้ไพ่ไร้ค่าในมือของตนเลย  

 

ไพ่ที่แท้จริงของเขาล้วนอยู่ในมือของผู้อ่ืน และส่ิงที่เขากาํลังจะทาํก็คือ... 

แย่งไพ่เหล่านัน้กลับมา 

 

“ทาํไมเจ้าถงึไม่ตื่นเต้นเลย?”  

 

เหน็นางเงียบงันไม่พูด เฝิงอานหนิงก็ให้ประหลาดใจนัก  

 

“ไม่ใช่ว่าเจ้าชอบเขามากหรอกรึ?” 

 

เส่ินเม่ียวเงยีบกริบ 

 

เฝิงอานหนิงเอ่ยอีก  

 

“ที่จริงข้าก็ไม่ได้ชอบเขาเท่าไหร่ บนโลกนีจ้ะมีคนที่สมบูรณ์แบบขนาดนี ้

ได้อย่างไร? ดูไปแล้วไม่จริง ไม่สมเหตุสมผลสักนิด” 

 

พอได้ยนิคาํพดูของเฝิงอานหนิงที่เอ่ยมาดังกล่าว เส่ินเม่ียวก็จ้องคุณหนูผู้

นีอ้ย่างจริงจังมากขึน้  

 



เส่ินเม่ียวไม่คาดคดิว่าจะมีคุณหนูตระกูลใหญ่ที่สามารถมองทะลุถงึความ

จริงข้อนี ้ 

 

เพราะส่วนใหญ่แล้วพวกคุณหนูเหล่านัน้จะหน้ามืดตามัวหลงรักฟู่ซวิอ๋ี 

และหากฟู่ซิวอ๋ีพอใจพวกนางคนใด พวกนางก็พร้อมจะสยบแทบเท้าของ

เขา ยังจะมีสตรีที่คิดแหกคอกเช่นนีอ้ยู่อีกหรือ? 

 

เส่ินเม่ียวกล่าวออกมาช้าๆ ว่า 

 

 “เจ้ามีคนที่ชอบพออยู่ในใจแล้วใช่ไหม” 

 

“เจ้าพูดจาเหลวไหลอะไร?”  

 

เฝิงอานหนิงหน้าแดงกํ่าในฉับพลัน 

 

 “อย่าโยนความผิดให้คนหวังดอีย่างข้าสิ” 

 

เส่ินเม่ียวไม่พูดกับนางอีก เร่ืองหวัใจของคุณหนูทัง้หลาย ตัวนางเองก็ไม่

มีเวลาจะไปรับรู้หรอก อีกอย่างหน่ึง นางเองกมี็ธุระที่ต้องจัดการอยู่ 
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�ผ่านไปไม่นาน เทียบเชิญงานเลีย้งเทศกาลดอกเก๊กฮวยกก็องสูง 

หมายความว่า ผู้คนก็น่าจะมากันครบแล้ว 

 

ในสวนดอกเก๊กฮวยของจวนเย่ียนเป่ยถังแห่งนีไ้ด้จัดทาํลานยกพืน้ขนาด

ใหญ่เอาไว้เป็นลานพธีิ ซึ่งลานพธีิที่ใหญ่โตเช่นนีก้ลับตกแต่งได้งดงามไม่

ทาํให้คนรู้สึกว่าตํ่าต้อย  

 

เพราะเหตุว่าอดีตฮ่องเต้เคยทาํพธีิคารวะฟ้าดนิที่น่ีมาก่อน ลานพธีิแห่งนี ้

จงึแลดูสูงส่ง มีกล่ินอายของสวรรค์อย่างแท้จริง ทัง้สองข้างลานปักธง มี

ทหารร่างกายใหญ่หนาสวมชุดพธีิคาดผ้าแดงคอยตกีลอง 

 



        เสียงกลองดังสน่ันพร่ันพรึงไปทั่วฟ้า นักดนตรีประโคมกู่เจงิบท

เพลงเสียนซ่ือ หมายถงึความกระหายในความรู้ที่ยิ่งใหญ่ของเชือ้พระวงศ์

อันสูงศักดิ์  

 

วันนีเ้ป็นวันที่จะมีการทดสอบเพื่อคัดเลือกผู้ทรงภูมิ มากความสามารถ 

เพื่อให้มารับใช้แผ่นดนิหมิงฉี ขอสวรรค์โปรดส่งผู้มีความสามารถโดย

แท้จริงมาให้ 

 

ดนตรีประโคมเสียงกลองดงัสน่ันก้องโสต ให้ความรู้สึกฮึกเหมิตื่นเต้น  

 

บรรดาชายหนุ่มที่ยังเยาว์วัย กาํลังเลือดเดือดเลือดพล่าน ฟังแล้วก็ยิ่งทาํ

ให้รู้สึกฮกึเหมิจนอดทนรอไม่ไหวคดิจะเข้าร่วมแสดงความสามารถ

ออกมาให้ถงึที่สุด เพื่อแคว้นหมิงฉี และเพื่อฮ่องเต้ หวังจะฝากช่ือไว้ให้

เกรียงไกรในบันทกึประวัตศิาสตร์ 

 

แม้แต่เหล่าหญิงสาวก็เช่นกัน ต่างพากันทนไม่ไหวเผยสีหน้าตื่นเต้นและ

คาดหวังออกมาไม่น้อย  

 

แม้ว่าพวกนางไม่อาจเป็นขุนนางยิ่งใหญ่ได้ดังชายหนุ่ม ทว่าหากพี่ชาย

และบิดาของพวกนางได้กลายเป็นยอดขุนนาง ตระกูลของพวกนางย่อม

ต้องมีฐานะสูงส่งคํา้ฟ้า ย่อมต้องมีเกียรตศัิกดิ์กระเดื่องทั่วหล้า  

 

พวกนางเองกป็รารถนาจะได้กลายเป็นครอบครัวเดียวกับเหล่าหน่อเนือ้

เชือ้พระวงศ์ ยิ่งฟังเสียงเพลงจติใจของพวกนางก็ยนิดีปรีดา 



 

ภายใต้ความยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรี บารมีของฮ่องเต้ปกคลุมไปทั่ว

บริเวณ มีเพยีงดวงตาของคนผู้เดียวที่กลับเยือกเย็น ไม่เหน็ความ

หว่ันไหวในนัน้เลยแม้แต่น้อย 

 

แววตาของเส่ินเม่ียวมองจ้องไปยังเรือนร่างของคนที่กาํลังดีดพณิอยู่ใจ

กลางเชือ้พระวงศ์ของราชสาํนัก 

 

       หมิงฉีที่ชอบงัดวิธีพวกนีม้าใช้เป็นที่สุด พวกนัน้ชอบโยกคลอน

หัวใจของบรรดาต้นกล้าชัน้ดีทัง้หลายให้อุทศิตนเสียสละเพื่อชาติ

บ้านเมืองและราชสาํนัก ใช้พวกเขาทาํงานเส่ียงตายอย่างไร้คุณธรรม

ให้กับราชสาํนัก  

 

จนท้ายที่สุด เม่ือรากฐานอาํนาจของราชสาํนักม่ันคงดแีล้ว เหล่าต้นกล้า

ที่เสียสละเหล่านีก้ไ็ม่เหน็มีใครตายดเีลยสักคน 

จับกระต่ายได้ก็ถงึคราวเชือดหมาล่าเนือ้  

 

ทุกครัง้ที่ฮ่องเต้องค์ใหม่ขึน้ครองราชย์ย่อมต้องกาํจัดคนเก่าออก 

โดยเฉพาะเหล่าขุนนางที่ร่วมขบวนการแย่งชิงบัลลังก์มาด้วยก่อนหน้า 

เพราะพวกเขาได้เคยเหน็ความสกปรกโสมมตํ่าช้าเบือ้งหลังของราช

สาํนักมาหมดแล้ว  

 

ราชสาํนักจะปล่อยให้คนพวกนีก้้าวขึน้สู่อาํนาจที่สูงส่งกว่าได้อย่างไร? 

 



          ดนตรีที่ปลุกเร้าเช่นนี ้วันหน้าจะกลายเป็นบทเพลงธรณีกันแสง

หน้าหลุมศพของพวกเขาแทน 

 

 เหล่าชายหนุ่มที่มีใจหนักแน่นรักชาตอิยากตอบแทนคุณแผ่นดนิเหล่านี ้

วันหน้าย่อมต้องกลายเป็นผู้พลีชีพอย่างไม่รู้อิโหน่อิเหน่ภายใต้กลอุบาย

อันตํ่าทรามของเหล่าเชือ้พระวงศ์ 

 

นางช่วยคนทัง้ใต้หล้าไม่ได้ ทว่าสามารถช่วยคนของนางได้ 

เส่ินเม่ียวขยับมือเบาๆ กระบอกแขนเสือ้มือขวาของนางพลันสะบัดผ่าน

ขอบโต๊ะ นํา้ชาที่อยู่ในจอกกระเบือ้งงดงามนัน้พลันตกลงสู่พืน้  

 

‘เพล้ง’  

 

เสียงหน่ึงดังกังวานขึน้ท่ามกลางผู้คน เดมิทคีวรจะเป็นเสียงที่ฟังไม่ชัด

ถนัดหูนัก  

 

ทว่าหากเทยีบกับเสียงจังหวะของบทเพลงสูงส่งที่กาํลังโลดแล่นอยู่ใน

ขณะนีแ้ล้ว เสียงแทรกก็เปรียบประหน่ึงสายพณิที่ถูกตรึงขึน้มาใหม่แล้ว

ทาํให้เส้นเสียงเดมิผิดทาํนองไป ทาํให้เสียงดนตรีโดยรวมผิดเพีย้น

วุ่นวายไปหมด 

 

เสียงดังติง๊...  

 

ดังอีกครัง้เป็นการตบท้าย ทาํนองดนตรีได้ถูกทาํลายลงเสียแล้ว 



 

อยู่ๆ เฝิงอานหนิงก็คล้ายกับได้ตื่นจากความฝัน นางหนัมาทางเส่ินเม่ียว 

เหน็เส่ินเม่ียวยิม้ให้แก่นางขณะที่เกบ็ถ้วยชาขึน้จากพืน้ 

 

 “ขอโทษที มือข้าล่ืน” 

 

เหล่านักดนตรีที่อยู่บนลานพธีิกาํลังบรรเลงด้วยสีหน้าเคร่งเครียด  

 

จติใจของพวกเขาตอนนีก้ระเจดิกระเจงิไร้สมาธิ ทัง้ยังรู้สึกเจบ็ปวดจน

ใกล้จะหมดสต ิ 

 

ทางแคว้นหมิงฉีได้นําวิทยาการดนตรีชนิดนีม้าจากพวกต่างแคว้นทาง

ตะวันตกและคิดจะใช้ส่ิงนีชั้กจูงใจคน 

 

 เพลงบรรเลงเหล่านีเ้ป็นเพลงปลุกใจ สามารถปลุกใจผู้คนให้รู้สึกฮกึเหมิ

ห้าวหาญและเตม็ไปด้วยพลังศรัทธา  

 

หากเพลงบรรเลงนีไ้ด้เล่นออกมาอย่างเตม็เม็ดเตม็หน่วยแล้วล่ะก็ พวก

เดก็หนุ่มสาวรุ่นใหม่ทัง้หลายที่มีความบริสุทธ์ิในหวัใจและมีหัวใจ

จงรักภักดีอยู่แล้ว ก็จะยิ่งพลีตนยอมตายถวายชีวติได้อย่างไม่ลังเล 

 

เป็นเพราะนางเคยดาํรงตาํแหน่งมารดาของแผ่นดนิถงึได้รู้เบือ้งหลัง

ความเป็นมาของยุทธวิธีนี ้ 

 



พวกบรรพกษัตริย์ของแคว้นหมิงฉีใช้เพลงนีเ้ป็นส่ือกลางที่จะล่อลวง

สะกดจติใจให้คนหนุ่มสาวมึนงงและหมกมุ่น ถงึขัน้ยนิดีจะพลีชีพให้แก่

ประเทศชาต ิ

 

 เม่ือพวกซยงหนูเข้ามารุกราน ทางราชสาํนักได้ออกประกาศรับสมัคร

ทหารใหม่จาํนวนมาก พวกเขาจัดให้นักดนตรีขึน้ไปบรรเลงเพลงปลุกใจ

นี ้จนทาํให้มีบรรดาคนหนุ่มออกมาสมัครเป็นทหารโดยไม่คิดห่วงหน้า

พะวงหลัง บางคนในพวกเขาอายุยังไม่ถงึสิบส่ีเสียด้วยซํา้ 

 

ถูกเส่ินเม่ียวขัดจังหวะเช่นนี ้บทเพลงในตอนท้ายยิ่งไร้พลังอาํนาจ เสียง

พณิในตอนท้ายไม่มีพลังอาํนาจยิ่งใหญ่เหมือนตอนเร่ิมต้นอีก เป็นเพยีง

เสียงพณิบรรเลงธรรมดา 

 

 ผู้คนที่มีจติใจพลุ่งพล่านอยู่ในบริเวณโดยรอบยามนัน้ก็ค่อยๆ หมดพลัง

ลง บางคนถงึกับสามารถสงบใจได้ 

 

ทว่าความเคล่ือนไหวของเส่ินเม่ียวเม่ือครู่ ก็ทาํให้กลายเป็นที่สังเกตของ

คนจาํนวนหน่ึง ในแถบของฝ่ายชาย ฟู่ซิวอ๋ีกับเพ่ยหลางมองจ้องนาง

พร้อมกัน 

 

ฟู่ซิวอ๋ีเป็นหน่อเนือ้เชือ้พระวงศ์ สาํหรับวิธีการของราชสาํนักหาใช่ว่าเขา

จะไม่รู้เอาเสียเลย เสียงจอกชาร่วงลงสู่พืน้ดังสน่ันขัดจังหวะ ประหน่ึง

ไม่ได้จงใจทว่ากลับสามารถทาํให้จังหวะดนตรีเตลิดได้ 

 



ที่ตรงนัน้ เดก็สาวชุดเขียวบงกชนางหน่ึงกาํลังเท้าคางพูดคุยกับคนข้าง

กาย สีหน้านางไม่มีอะไรผิดปกต ิ 

 

“น้องเก้ากาํลังมองใคร?”  

 

โจวอ๋องฟู่ซวิอานพลันมองไปตามสายตาของฟู่ซวิอ๋ี เผยให้เหน็รอยยิม้

เข้าอกเข้าใจ  

 

“จะว่าไปแล้วในบรรดาพี่น้องของพวกเรากมี็แค่น้องเก้าที่ยังไม่เคยแต่ง

พระสนม พระบิดาก็เคยตรัสหลายครัง้ว่าให้น้องเก้าเลือกพระสนม 

คุณหนูนางนัน้ดทู่าคงจะเป็นคุณหนูตระกูลไหนสักแห่ง ดูไปแล้วก็ไม่เลว 

ไม่รู้ว่าเป็นบุตรสาวของตระกูลใด มีใครรู้จักนางบ้างไหม?” 

 

“เป็นคุณหนูห้าบุตรสาวของจวนแม่ทัพใหญ่ เป็นศิษย์ของกระหม่อมพ่ะ

ย่ะค่ะ” 

 

 เพ่ยหลางยืนอยู่ไม่ไกล ได้ยนิดังนัน้ก็เอ่ยตอบ 

 

“บุตรสาวคนที่ห้าของจวนแม่ทัพใหญ่?”  

 

จิง้อ๋องฟู่ซวิเสวีย้นความจาํไม่เลว บางทีช่ือเสียงของ 

เส่ินเม่ียวคงจะโด่งดัง เขาจงึเอ่ย  

 

“บุตรสาวคนโตของแม่ทัพใหญ่เส่ินซิ่น เหมือนจะช่ือเส่ินเม่ียว?” 



 

“จะเป็นเส่ินเม่ียวไปได้อย่างไร”  

 

โจวอ๋องฟู่ซวิอานหัวเราะเยาะอย่างไม่เกรงใจ 

 

 “เส่ินเม่ียวไล่ตามฝากรักน้องเก้าของพวกเราไปทั่ว เร่ืองนีก้ระฉ่อนไปทัง้

เมืองหลวง หลายวันก่อนหน้านางกจ็มนํา้ไม่ใช่เพราะไปแอบดูน้องเก้า

หรอกหรือ? 

 หากว่าน้องเก้ามีใจให้เส่ินเม่ียวจริง ยังจะต้องยุ่งยากเพียงนีท้าํไม อีก

อย่างนะ เส่ินเม่ียวเองก็เป็นแค่ตวัตลก เจ้าลองดูคุณหนูผู้นัน้สิ กริิยา

อาการสง่างามสูงส่ง จะเป็นเส่ินเม่ียวไปได้อย่างไร” 

 

“พี่ส่ีระวังวาจาด้วย”  

 

ฟู่ซิวอ๋ีส่ายหน้า แววตากลับมองจ้องเรือนร่างของสตรีชุดเขียวบงกชที่อยู่

ในฝ่ังหญิง 

 

เส่ินเม่ียวในความทรงจาํของเขา มักจะเป็นคนที่ชอบใส่เสือ้ผ้าสีแดงสี

เขียวฉูดฉาด ใส่เคร่ืองประดับที่ช่ืนชอบ แล้วก็สาดผงแป้งแต่งหน้าปิดทบั

ผิวพรรณจนหนาทบึดูน่ากลัว มองเหมือนกับตวัตลกที่ร้องงิว้อยู่บนเวท ี 

 

ทว่าตอนนีห้ญิงชุดเขียวตรงหน้าเขานัน้ ทัง้ดวงตาคางคิว้เยือกเย็นสงบน่ิง 

จะเป็นเส่ินเม่ียวไปได้อย่างไร? 

 



คนที่งวยงงไม่ใช่เขาเพียงคนเดยีว ยังมีเพ่ยหลาง 

 

ในฐานะอาจารย์ที่อบรมส่ังสอนเส่ินเม่ียวมาสองปีเตม็ เพ่ยหลางย่อม

ต้องเข้าใจเส่ินเม่ียวมากกว่าฟู่ซวิอ๋ีเป็นไหนๆ  

 

หากจะบอกว่าการแต่งกายของคนเราสามารถเปล่ียนกันได้ เสือ้ผ้า

สามารถเลือกใหม่ได้  

 

ทว่านิสัยใจคอกิริยาอาการคิดจะเปล่ียนก็เปล่ียนได้หรอกหรือ?  

 

เพียงราตรีเดยีวนางเหมือนเปล่ียนไปเป็นคนละคน จะมีเร่ืองแบบนีเ้กิด

ขึน้มาได้อย่างไร? 

 

ระหว่างที่จติใจของผู้คนตรงนัน้กาํลังครุ่นคิด ในที่สุดดนตรีบนลานพธีิก็

หยุดลง การทดสอบกาํลังเร่ิมขึน้ 

 

        การทดสอบในปีนีกั้บปีที่ผ่านมาไม่เหมือนกัน ไม่แบ่งแยกชายหญิง 

แยกแค่บุ๋นบู๊  

 

แม้ก่วงเหวนิถังจะมีการสอนทัง้บุ๋นบู๊ ให้ศิษย์ที่น่ีมีความสามารถทัง้สอง

อย่างก็ตาม 

 

 ทว่ามีหญิงสาวน้อยนักที่จะเลือกบู๊ ส่วนด้านบุ๋นก็จะมีการสอบวิจารณ์

การปกครอง ประพันธ์กวี สอบปรัชญา  



 

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของฝ่ายชายเป็นหลัก เพราะว่าสามวิชานีเ้ป็นวิชาที่ใช้

เลือกขุนนางผู้มีความสามารถเข้าราชสาํนัก 

 

 เช่นเดียวกับคาํพดูของใต้เท้าคนหน่ึงว่า “เลือกขุนนางเข้าราชสาํนัก 

โดยมากต้องเลือกผู้ชาํนาญรบ จงึจะเป็นแม่ทัพผู้โดดเด่นได้” 

 

ด้านบู๊ย่อมต้องมีการทดสอบยงิธนู ยิงธนูบนหลังอาชา แข่งอาชา ยก

นํา้หนัก เป็นต้น  

 

ทว่าน่ีก็หาใช่การทดสอบด้านบู๊อย่างแท้จริงไม่ จงึไม่มีการสร้างลาน

ประลองสาํหรับการทดสอบเหล่านีใ้นงาน 

 

ส่วนบรรดาหญิงสาวทัง้หลายย่อมต้องเข้าร่วมการทดสอบด้านบุ๋น 

จาํพวกบทกลอนกวีเพลงเป็นต้น เพราะเป็นที่ยอมรับว่าเป็นประเพณีสืบ

ทอดมานาน 

 

 ต่อให้ระเบียบราชสาํนักหมงิฉีเปิดโอกาสให้กับฝ่ายหญิงมากก็จริง ทว่า

สาํหรับฝ่ายหญิงแล้วย่อมทาํได้ยาก และก็ไม่ใช่แคว้นหมิงฉีแคว้นเดยีว 

แคว้นอ่ืนๆ ก็ให้มีประเพณีดุจเดยีวกัน 

 

 ฝ่ายหญิงต้องอยู่บ้านอบรมบุตรธิดา ท่องกลอนชมไม้ชมจันทร์ 

 



การทดสอบประจาํปีของแคว้นหมงิฉีแบ่งออกเป็นสามรอบ รอบจับ

ฉลาก รอบเลือกแสดงความสามารถ แล้วก็รอบท้าประลอง 

 

จับฉลากหมายความว่าทุกคนต้องจับ มีคนคุมสอบของสาํนักคละฉลาก

ก่อน  

 

จากนัน้ก็ใช้วิธีการจับคัดเลือกเพื่อตดัสินว่าใครจับได้เร่ืองอะไร เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ตวัเองต้องจับได้ข้อสอบที่ยากเยน็เกินไป  

 

เหล่าหญิงสาวทัง้หลายล้วนแต่ลงไปจับฉลากในส่วนที่เป็นบุ๋นส่ีประเภท  

 

ส่วนชายหนุ่มจะจับฉลากในส่วนของบู๊และส่วนบุ๋นที่เป็นการปกครอง 

 

เพราะน่ีคือการสอบที่ไม่อาจเล่ียง แต่ละปีเส่ินเม่ียวย่อมต้องเสียหน้าบน

ลานพธีิ แม้แต่บทกลอนส่ีกวีอย่างง่าย นางกยั็งร่ายไม่เป็น 

 

ลาํดับต่อมาคือการ ‘เลือกแสดงความสามารถ’  

 

สามารถเลือกส่ิงที่ตนเองชาํนาญขึน้ไปแสดงบนลานพธีิ เช่นเส่ินเย่ที่

มักจะเลือกการดดีพณิ เส่ินชิงเลือกการคาํนวณเป็นต้น 

 

และลาํดับสุดท้าย ‘การท้า’ ก็คือการท้าประลอง 

 



 อาจมีคนขึน้ลานพธีิแล้วก็เลือกให้ศิษย์คนใดคนหน่ึงขึน้มาเป็นคู่ต่อกร 

แล้วก็เลือกบางวิชาขึน้มาแข่งกัน 

 

 การแข่งขันเช่นนีย่้อมต้องมีการเลือกคนที่มีความสามารถระดบัเดียวกัน

ที่ยากจะรู้แพ้ชนะขึน้ไปแข่ง 

 

 หากเป็นเส่ินเม่ียว... การเลือกนางขึน้ไปเท่ากับเป็นการทาํลายเกียรติ

ของตัวผู้ท้าเอง 

 

 ทว่ากมี็บางคนอยากเหน็เส่ินเม่ียวเป็นตวัตลก จงใจเลือกนางท้าประลอง

บนลานพธีิ แล้วกเ็ลือกบางวิชามาแข่งกับนาง  

 

ผลลัพธ์สุดท้ายก็ไม่ต้องแปลกใจ ไม่ว่าจะทดสอบด้านใด เส่ินเม่ียวกย่็อม

พ่ายแพ้และอับอายแทบแทรกแผ่นดนิหนี 

 

ดังนัน้สาํหรับเส่ินเม่ียวแล้ว การทดสอบประจาํปีคือฝันร้าย แต่ละปีนาง

จะกลายเป็นตวัตลกให้ผู้คนได้ขบขัน วันเวลาเช่นนีผ่้านไปปีแล้วปีเล่า 

 

และในปีนีก้็ดุจเดียวกัน 

 

อาจารย์ผู้คุมสอบเอ่ยอธิบายกฎระเบียบที่จาํเป็นเหมือนปีที่ผ่านมา 

อาจารย์อีกสองคนที่เหลือหยบิถังไม้ขนาดเล็กออกมาสองถังทาง

ด้านหลัง  

 



ในถังไม้นัน้มีกระดาษอยู่ กระดาษเหล่านีล้้วนแต่เขียนหัวข้อการสอบ

เอาไว้ ให้บรรดาศิษย์เลือกจับฉลากขึน้มาเอง 

 

ไม่ว่าชายหรือหญิงล้วนต้องจับฉลาก อาจารย์ผู้หน่ึงเดนิไปยังด้านหน้าฝ่ัง

ชาย ค้อมตวัย่ืนไปยังมือของศิษย์ชาย 

 

 ส่วนอีกด้าน อาจารย์หญิงร่างสูงนางหน่ึงหยบิถังไม้นัน้แล้วก็เดนิไปยังฝ่ัง

หญิง จากนัน้ก็ให้พวกนางได้จับฉลากตามลาํดับ 

เฝิงอานหนิงกะพริบตาปริบๆ เอ่ยว่า 

 

 “ขอสวรรค์คุ้มครอง ข้าขอให้จับได้ด้านพณิหรือไม่กด้็านกวี ด้าน

ภาพวาดหรือด้านเดนิหมากข้าไม่ไหวจริงๆ” 

 

 นางมองไปยังเส่ินเม่ียว เม่ือเหน็ว่าอีกฝ่ายไม่มีสีหน้ากังวลหรือทุกข์ร้อน

ก็นึกประหลาดใจ หรือว่าเส่ินเม่ียวเตรียมการมาพร้อมแล้ว? หรือว่านางรู้

ว่าตัวเองทาํไม่ได้ จงึไม่สนใจอะไรอีก? 

 

เส่ินเม่ียวไม่พูดไม่จา จับฉลากได้อะไรก็ไม่มีผลต่อนางทัง้สิน้?  

 

พณิหมากกวีหรือภาพวาด ไม่ว่าอะไรนางก็ไม่เก่งสักอย่าง 

 

ในที่สุดถังไม้นัน้กส่็งมาถงึโต๊ะของเส่ินเม่ียว เฝิงอานหนิงจับขึน้มา นาง

ค่อยๆ หยิบกระดาษในมือคล่ีออกอ่านอย่างใจจดใจจ่อ จากนัน้ก็ถอน

หายใจโล่ง 



 

 “สอบพณิ! พณิจริงๆ ด้วย ดีที่สุดเลย ซ้อมมาตัง้หลายวัน 

ไม่เสียเปล่า เส่ินเม่ียวแล้วของเจ้าล่ะ?” 

 

เส่ินเม่ียวกาํลังชักมือกลับจากถังไม้ ใจกลางฝ่ามือนางมีกระดาษแผ่นเล็ก

แผ่นหน่ึงที่ม้วนยาวคล้ายหลอด นางคล่ีออกอ่าน ในนัน้มีอักษรตัวโตโดด

เด่นอยู่ตัวเดยีว 

 

ภาพวาด... 
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“ภาพวาด?” เฝิงอานหนิงชะโงกหน้าด ูพอเหน็กระดาษในมือของ

เสิ่นเม่ียวพลันตะลงึงนั “เจ้าจะวาดได้รึ?” 

 

เสิ่นเม่ียวไม่ตอบ เฝิงอานหนิงจงึสงบลงไปเองในที่สุด ขณะที่

สองคนกาํลังเงยีบงนัอยู่นัน้  

 

พลันเหน็เสิ่นเย่กับเสิ่นชงิกรีดกรายเข้ามา เสิ่นเย่อมยิม้หวาน

เอ่ยว่า 

 

 “กระดาษในมือน้องห้าเขียนอะไรหรือ ให้ข้าดสัูกหน่อยส ิไม่แน่

ว่าข้ากับพี่หญิงใหญ่อาจจะชีแ้นะอะไรเจ้าได้บ้าง” 

 

เสิ่นชงิพยกัหน้า “ไม่ผดิ ข้ากับน้องรองจบัได้บทกวีและภาพวาด 

แล้วของเจ้าเล่า?” 

 

เสิ่นเม่ียวไม่พดู เสิ่นเย่ก้าวเข้ามาพร้อมรอยยิม้ พลันคว้า

กระดาษในมือของเสิ่นเม่ียวหมับ 

 

 “น้องห้าไม่ต้องกลัวหรอก อย่างไรกย็งัมีข้ากับพี่หญิงใหญ่อยู่

ด้วย จะต้องช่วยให้เจ้าได้คะแนนสักเลก็น้อยอยู่แล้ว” 

 



พอคาํพดูเสิ่นเย่หลุดออกมา อีเ้พ่ยหลานที่อยู่ด้านข้างได้ยนิเข้าก็

ส่งเสียงหวัเราะเย้ยหยนั 

 

 “เสิ่นเย่ เจ้าพดูไปกค็งเสียเปล่า ต่อให้เจ้าแนะนําอะไรที่ดงีามให้ 

กเ็กรงว่านางกค็งจะทาํไม่ได้อยู่ด”ี 

 

“น่ันส ิให้เสิ่นเม่ียวเอาเวลามาเตรียมตวัให้ดจีะดกีว่า” เจยีงเส่ียว

เซวียนเองกห็วัเราะ 

 

แม้ว่าบรรดาคุณหนูและฮูหยนิผู้สูงศักดิ์ทัง้หลายจะได้ยนิวาจา

ส่อเสียดนีชั้ดถนัดห ูแต่พวกนางเหล่านัน้กแ็สร้งทาํเป็นไม่ได้ยนิ  

 

ถงึแม้ว่าสีหน้าที่แสดงออกของพวกนางจะน่ิงเฉยแต่ที่มุมปาก

กลับมีรอยยิม้ จะให้ช่วยอะไรได้เล่า 

 

 เสิ่นเม่ียวมีพฤตกิรรมและช่ือเสียงที่ตกตํ่ามาเป็นแรมปี ถกูเยาะ

เย้ยถากถางจนกลายเป็นที่ชนิตา  กลายเป็นว่าพฤตกิรรม

ส่อเสียดเหน็บแนมดถูกูเสิ่นเม่ียวของคุณหนูตระกูลใหญ่เหล่านี ้

ไม่เป็นการผดิแปลกที่ตรงไหน 

 



 “อย่าว่าน้องห้าของข้าแบบนีน้ะ” เสิ่นเย่เอ่ยปากอย่างไม่เหน็

ด้วย 

 

 “น้องห้าเป็นคนที่ทาํอะไรล้วนตัง้ใจจริง” นางคล่ีกระดาษม้วนนัน้

ออกแล้วนํา้เสียง 

 

 “โอ้โฮ” กด็งัขึน้ มองไปยงัเสิ่นเม่ียวอย่างยนิด ี

 

 “เป็นภาพวาด น้องห้า เจ้ากบัข้าจบัฉลากได้เหมือนกัน” 

 

เฝิงอานหนิงมองจ้องเสิ่นเย่อย่างไม่เข้าใจ การจบัได้ข้อสอบข้อ

เดยีวกันมีอะไรน่ายนิดปีานนัน้?  

 

เสิ่นเม่ียวกลับรู้ดทีี่สุด เสิ่นเย่น่าจะรู้สกึประมาณว่า ความโง่เง่า

ดกัดานของเสิ่นเม่ียวพอเทยีบกบันางบนลานพธีิแล้วกจ็ะยิ่งทาํ

ให้นางโดดเด่น 

 

 นับประสาอะไรที่วนันีย้งัมีฟู่ ซวิอี๋อยู่ ร่วมชมในเหตุการณ์ด้วย 

คดิถงึฟู่ ซวิอี๋ แววตาของเสิ่นเม่ียวพลันมืดลง 

 

“น้องห้าคดิจะวาดภาพอะไร?” เสิ่นชงิเอ่ยถามอย่างอยากรู้  



 

“ไม่สู้ให้ข้ากับน้องรองชีแ้นะเจ้าสักคาํสองคาํเล่า?” 

 

“ลาํบากพี่ทัง้สองแล้ว” เสิ่นเม่ียวส่งเสียงเยอืกเยน็ตอบ 

 

 “อย่างไรเสียน่ีกเ็ป็นการสอบ เคารพกตกิาหน่อยน่าจะดกีว่านะ 

หากพี่สาวทัง้สองจะช่วยกอ็าจนับเป็นการทุจริตได้กระมัง? 

 

 แล้วหากว่าพี่ทัง้สองทุจริต กค็งต้องถกูไล่ออกจากสนามสอบ 

พี่สาวที่แสนดอีย่างพวกท่านจะยอมเสียสละเพื่อข้าขนาดนัน้

เชียวรึ?” 

 

คาํพดูไม่รู้ร้อนรู้หนาวของเสิ่นเม่ียวที่เอ่ยเสียงดงัออกไปรอบ

หน่ึง ทาํให้เสิ่นเย่สีหน้าเปล่ียน การกระทาํเช่นนีถ้อืว่าทจุริตจริง

น่ันแหละ  

 

หากเป็นเม่ือก่อน หากพดูเล่นแบบนีใ้ครได้ยนิกจ็ะบอกว่านาง

เป็นคนรักน้องสาว เป็นคนดมีีเมตตา ย่อมไม่ต้องคดิอะไรมาก 

 

 ทว่าคาํกล่าวของเสิ่นเม่ียวคราวนีจ้งใจชีไ้ปที่คาํว่า ‘ทจุริต’ แวว

ตาที่ผู้คนมองมายงัเสิ่นเย่จงึเปล่ียนไป 



 

ในสนามสอบ หากมีคนเพิ่มขึน้คนหน่ึงกเ็ท่ากับมีคู่แข่งเพิ่มอีก

คน ใครๆ ต่างกค็ดิจะเป็นที่หน่ึงจงึต้องเผยความสามารถของตน

ออกมาให้โดดเด่นที่สุด 

 

 เสิ่นเย่อยู่ในก่วงเหวนิถงัมีความสัมพนัธ์อันดกีบัทุกคนกจ็ริง แต่

กไ็ม่ได้หมายความว่าจะไม่มีคนอจิฉานาง 

 

 คุณหนูที่อยู่ในสนามสอบเหล่านีล้้วนแต่เป็นคู่แข่งของนาง การ

สอบแต่ละปีเสิ่นเย่มักคว้าอนัดบัหน่ึงไปครองเร่ือยมา ย่อมต้องมี

คนริษยา  

 

หากทาํให้นางหลุดออกไปไม่อาจร่วมสอบได้ น่ันย่อม

หมายความว่าได้กาํจดัคู่แข่งออกไปคนหน่ึงไม่ใช่หรือ 

 

 ทนัใดนัน้ บรรดาศษิย์หญิงที่เดมิทอียู่ข้างเดยีวกับเสิ่นเย่ต่างก็

มองจ้องกันไปมา รวมทัง้พวกอีเ้พ่ยหลานที่สนิทชดิเชือ้กับเสิ่นเย่

ด้วย 

 



เสิ่นเย่เงยีบงนัไม่พดู นางย่อมรู้ถงึความร้ายกาจที่ซ่อนแฝงอยู่ใน

คาํพดูนัน้ด ีพอหนัหน้ากลับมา กเ็หน็เสิ่นเม่ียวมองนางเหมือน

ยิม้แต่กไ็ม่ยิม้ 

 

หากว่านางจะถอยตอนนี ้ย่อมต้องหมายความว่าคาํพดูเจตนาดี

ออกปากจะช่วยเหลือของนางเม่ือครู่เป็นคาํหลอกลวง  

 

หากว่ายงัยนืกรานจะช่วย ย่อมยากที่จะไม่ให้ศษิย์ที่เหลือหาข้อ

พรุิธมาอ้างไม่ให้นางร่วมสอบ ไม่ว่าจะทาํอย่างไรกล้็วนแต่

ผดิพลาดไปหมด  

 

เสิ่นเย่รีบร้อนสะกดอารมณ์โกรธในใจลง มองไปยงัเสิ่นเม่ียว

แวบหน่ึง อมยิม้แล้วพยายามเอ่ยว่า 

 

 “ในเม่ือน้องห้ากพ็ดูเช่นนีแ้ล้ว พี่สาวอย่างข้าคงไม่กล้ายดัเยยีด

ความปรารถนาดใีห้เจ้าได้ ช่างเถอะ” 

 

เฝิงอานหนิงทนไม่ไหวส่งเสียงหวัเราะแดกดนั แล้วกส่็งเสียงสูง

พดูออกมาก จงใจให้ทกุคนได้ยนิ  

 



“คดิว่ารักน้องสาวเสียล้นฟ้า ที่แท้กเ็ป็นเช่นนีเ้อง ถกูขู่ เลก็น้อย

แค่นีก้ย็อมถอย น่ีนะหรือช่วยเหลือเกือ้กูลกันด้วยใจจริง?” 

 

แววตาของเหล่าสตรีทัง้หลายที่มองไปยงัเสิ่นเย่พลันแฝงเลศนัย

ลกึลํา้ 

 

เฉินร่ัวชวิได้ยนิว่าทางฝ่ังนีมี้เร่ืองบางอย่างเกดิขึน้ ใจพลันส่ัน

สะท้าน เพยีงคาํพดูเลก็น้อยของเสิ่นเม่ียวกส็ามารถกระพอื

อารมณ์ของผู้คนได้มากมาย ทาํให้คนเหล่านัน้คดิไปตามคาํของ

นาง 

 

 ฝีปากช่างร้ายกาจนัก! ทว่านางกลับไม่อาจยื่นมือช่วยบุตรสาว

ได้ เพราะน่ันเป็นเร่ืองของเดก็ๆ คนที่อยู่ในฐานะมารดาอย่าง

นาง หากยื่นมือเข้าช่วยย่อมต้องตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ 

 

เร่ินหว่านอวิ๋นกบัเสิ่นชงิกลับมองดสูิ่งที่เกดิขึน้อย่างยนิดปีรีดา 

ต้องรู้อย่างหน่ึงว่าเสิ่นเย่โดดเด่นเกนิไปย่อมต้องบดบังรัศมีของ

เสิ่นชงิไปสิน้ 

 

 หากเสิ่นเย่ตกอยู่ในสภาพเลวร้าย ตระกูลเสิ่นย่อมต้องมี

บุตรสาวคือเสิ่นชงิเพยีงคนเดยีวที่พอเชดิหน้าชูตาได้ 



 

มองไปยงักลุ่มสตรีเหล่านัน้ที่ปรายสายตาเย้ยหยนันาง เสิ่นเย่

ประหน่ึงจะควบคุมตวัเองไม่อยู่ คดิจะโบกฝ่ามือตบหน้าเสิ่น

เม่ียวสักฉาด นางกัดฟันกรอดแล้วเอ่ย 

 

 “ดทู่าทางน้องห้าจะตระเตรียมมาด ีในเม่ือเป็นเช่นนี ้อีก

ประเดี๋ยว คงต้องได้เหน็น้องห้าแสดงความสามารถโดดเด่นจน

เป็นที่ประจกัษ์ น่าจะงดงามเป็นที่สุดสนิะ!” 

 

“งดงามเป็นที่สุด” คาํพดูนี ้เสิ่นเย่กดัฟันพดูออกไปอย่างเจบ็แค้น 

หลังเอ่ยจบนางกส็ะบัดกระบอกแขนเสือ้ขยบักายเดนิจากไป 

โดยมีเสิ่นชงิรีบร้อนเดนิตาม 

 

เฝิงอานหนิงมองจ้องเสิ่นเม่ียว เอ่ยว่า 

 

“แม้ว่าจะสะใจข้านัก ทว่าเหตุใดเจ้าถงึไม่ยอมเหลือทางรอดให้

ตวัเองบ้าง อกีเดี๋ยวเจ้าขึน้ลานพธีิ นางจะต้องหาโอกาสแก้แค้น

ให้เจ้าได้อบัอาย” 

 

“ข้าไม่ชอบการอดทน” เสิ่นเม่ียวมองไปยงัตารางหมากตรงหน้า  

 



อย่าได้ทน อย่าหนัหลังกลับ อย่าใจอ่อน 

 

“อย่าได้ทน ต้องฆ่า” นางหยบิหมากเมด็หน่ึงขึน้ วางลงไปใน

ตาราง 

 

         �ผู้คุมสอบในสนามยนือยู่บนลานพธีิ 

 

เม่ือครู่อาจารย์หญิงที่หยบิถงัไม้ไปให้จบัฉลาก กไ็ด้บนัทกึ

รายการสอบของแต่ละคนเรียบร้อยแล้ว เพราะต้องจดัแบ่งกลุ่ม

เพื่อการสอบอีก 

 

ลาํดบัแรกคือการสอบของฝ่ังสตรีในด้านพณิ หมาก กว ีภาพวาด 

ทัง้ส่ีอย่าง ศษิย์ของก่วงเหวนิถงัลาํดบัชัน้ที่หน่ึงไม่ต้องผ่านการ

สอบ  

 

มีเพยีงลาํดบัชัน้ที่สองกับสามที่ต้องสอบ สาํหรับลาํดบัชัน้ที่สาม

ให้รอสอบทหีลัง 

 

 ส่วนชัน้ที่สองนัน้นับดแูล้วกมี็เพยีงยี่สบิสองคน 

 



หญิงสาวที่สามารถศกึษาในก่วงเหวนิถงัได้นัน้มักจะเป็นบุตรีของ

ขุนนํา้ขุนนาง บุตรีของอนุไม่มีสทิธ์ิเข้าศกึษา 

 

 แต่ในบรรดาคุณหนูบุตรีของฮูหยนิเอกกมี็บางครอบครัวที่จ้าง

ท่านอาจารย์มาสอนถงึบ้าน รวมทัง้ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เล่าเรียน

ที่ก่วงเหวนิถงักเ็ป็นจาํนวนไม่น้อย 

 

 แต่กระนัน้ทุกปี ก่วงเหวนิถงักท็าํกาํไรได้เป็นพนัเหลียง 

 

  
เสิ่นซิ่นหาได้ใส่ใจกับทรัพย์สมบัตนิอกกายเหล่านี ้ล้วนส่ง

บุตรสาวคนสาํคญัสามคนของจวนเข้าเรียนที่ก่วงเหวนิถงั

ทัง้หมด 

 

ยี่สบิสองคน แบ่งออกเป็นส่ีกลุ่ม กลุ่มพณิมากสักหน่อยมีเจด็คน 

ที่เหลือกลุ่มละห้าคน 

 

และกลุ่มภาพวาดที่เสิ่นเม่ียวอยู่ กมี็เสิ่นเย่ ฉินชงิบุตรสาวคนโต

ของขุนนางจั่วตฝู่ายประวัตศิาสตร์ ฟ่านหลิ่วเอ๋อบุตรสาวของ

จวนเฟ่ิงเทยีนของท่านเจ้าเมือง กับเจ้าเยยีนบุตรสาวของจวนขุน

นางจั่วซื่อหลาง 



 

ฟ่านหลิ่วเอ๋อกบัเจ้าเยยีนต่างกพ็ากนัผดิหวัง ฟ่านหลิ่วเอ๋อสันทดั

ดดีพณิ เจ้าเยยีนสันทดัการเดนิหมาก 

 

 หาใช่ว่าทกุคนจะสันทดัไปเสียทุกอย่างดุจเดยีวกับเสิ่นเย่ ที่ยงั

สามารถจบัได้หวัข้อที่ตนชาํนาญอีก 

 

 อย่างไรเสียฟ่านหลิ่วเอ๋อกบัเจ้าเยยีนต่างกแ็สดงสีหน้าไม่สบ

อารมณ์ ทว่าฉินชงิ แต่ไรมากเ็ป็นคนจองหอง ฉินชงิมีรูปโฉม

งดงาม นางเป็นคนเดยีวที่พอจะงดัข้อกับเสิ่นเย่ในก่วงเหวนิถงั

ได้ 

 

 แต่กห็าใช่ด้านความสามารถไม่ แม้ว่าเสิ่นเย่เองจะเป็นคน

หน้าตาสะสวย ทว่าความงามหมดจดของฉินชงิกส็ามารถกดทบั

รัศมีของนางลงไปได้อย่างง่ายดาย 

 

แววตาของเสิ่นเม่ียวมองไปยงัเรือนกายของฉินชงิ วันนีน้างสวม

ชุดผ้าฝ้ายสีเขียวยาวคลุมร่าง เอวคอดทาบทบัด้วยสายรัดเอวสี

เหลืองสดใส  

 



เอวของนางช่างอ้อนแอ้นมีขนาดไม่น่าจะเกนิหน่ึงฝ่ามือและด้วย

ชายกระโปรงที่ยามขยบัจะไหวพลิว้น้อยๆ ยิ่งทาํให้นางดไูม่ต่าง

จากนางสวรรค์  

 

หากเทยีบกนัแล้ว เสิ่นเย่ที่อ่อนโยนเปรียบดงัเช่นดอกบัวที่มอง

แล้วสบายตาเท่านัน้ 

 

เฝิงอานหนิงที่ยนือยู่ข้างกายเสิ่นเม่ียวพลันจบัชายเสือ้นาง 

 

 “ตอนนี ้เจ้าวาดอะไรได้กว็าดไปเถอะ อย่าได้คดิมาก” 

 

เฝิงอานหนิงคดิง่ายๆ ว่าอย่างไรเสียเสิ่นเม่ียวกมี็แต่ต้องขายหน้า 

การยอมรับสภาพอย่างสงบเสงี่ยมย่อมทาํให้คนทัง้หลายรู้สกึไม่

น่าสนใจ  

 

หากว่าเสิ่นเม่ียวคดิจะแข่งขันจริง คดิจะแสดงความสามารถบน

ลานพธีิ ให้เป็นที่จบัจ้อง น่ันสถิงึจะเป็นเร่ืองน่าขายหน้าที่น่า

กลัว 

 

เสิ่นเม่ียวพยกัหน้า ได้ยนิเสียงผู้คุมสอบบนลานพธีิ รัวกลองหนัก 

การสอบได้เร่ิมต้นขึน้แล้ว 



 

ลาํดบัแรกคือการสอบเคร่ืองดนตรีประเภท ‘พณิ’ 

 

ถอืว่าเฝิงอานหนิงโชคด ีศษิย์หญิงที่จบัได้การสอบพณิในปีนี ้

ล้วนแต่ความสามารถธรรมดา 

 

 และศษิย์ที่ในยามปกตมีิฝีมือดดีพณิดกีลับจบัไม่ได้การสอบพณิ

เลย ทาํให้เฝิงอานหนิงได้หน้าไปอย่างง่ายดาย 

 

ไม่เสียแรงที่หลายต่อหลายวันนี ้คุณหนูเฝิงอานหนิงฝึกฝนดดี

พณิอย่างคร่ําเคร่ง พอมาในวนันีเ้ม่ือนางน่ังลงอยู่ตรงหน้าโต๊ะที่

วางเคร่ืองดนตรี ท่วงท่าของนางกด็นุู่มละมุนตา แผ่กระจาย

ความอ่อนหวานออกมาประสานเข้ากับทาํนองดนตรีได้อย่างลง

ตวั ฟังแล้วรู้สกึราวกับมีสายลมรําเพยพดั ทาํให้ผู้ฟังรู้สกึสงบใจ 

 

คุณชายในชุดสีฟ้าผู้หน่ึงที่น่ังอยู่บริเวณที่จดัไว้เฉพาะฝ่ายชาย

ถงึกบัออกปากว่า “ทัง้ไพเราะและหวานลํา้ เป็นบทเพลงที่ใช้ได้

เลยทเีดยีว” 

 

พอไช่หลนิได้ยนิคาํชมของคุณชายผู้นัน้ เขากเ็ตะคุณชายผู้นัน้

อย่างไม่พอใจ 



 

 “อะไรกัน? เป็นเพราะเจ้ายงัไม่ได้ยนิเสียงพณิของเย่เอ๋อ

ต่างหากเล่า ถ้าเย่เอ๋อมีโอกาสได้บรรเลงเพลงนีแ้ล้วล่ะก ็ไม่ว่า

ใครกไ็ม่อาจเทยีบได้ เจ้าช่างหตูาคับแคบเสียจริง” 

 

ไช่หลนิปกป้องหญิงสาวในดวงใจอยู่ตลอดเวลา แต่ซูหมงิหล่าง

น้อยได้ยนิทไีรกเ็อาแต่ทาํปากยู่ 

 

 เดก็ชายทาํท่าอยากจะเอ่ยคาํพดูบางอย่างแต่ตดิที่ว่าพี่ใหญ่ของ

เขาทาํสายตาตกัเตอืนมองมา จงึได้แต่กลํา้กลืนคาํกล่าวลงคอ 

 

    

         �รอบของพณิเกอืบจะจบลงแล้ว เหลือแค่เพยีงผู้ตดัสนิ

สองสามท่านกาํลังถกเถยีงกันอยู่  

 

หลังจากรอบ พณิได้ผ่านพ้นไป กเ็ป็นรอบของการเดนิหมาก 

 

 ขัน้ตอนทดสอบการเดนิหมากนัน้เรียบง่าย คนห้าคนจะถกู

แบ่งเป็นสองกลุ่มแล้วประลองเชงิหมากกันเอง 

 



 หน่ึงกระดานจะได้ผู้ชนะโดยพจิารณาจากกลยุทธ์ที่ใช้และ

มารยาทในการประลอง ซึ่งกลุ่มนีผู้้ชนะกค็อื อีเ้พ่ยหลาน 

 

หลังจากการเดนิหมากผ่านไป กม็าถงึการประพนัธ์บทกวี เสิ่นชงิ 

ไป๋เวย เจยีงเส่ียวเซวียนอยู่ในกลุ่มเดยีวกันพอด ี

 

 สามคนนีใ้นวนัปกตเิป็นสหายที่แสนด ีทว่าพอมาอยู่บนลานพธีิ 

บรรยากาศกลับตงึเครียดกดดนั 

 

 การสอบบทกวคีราวนีก้าํหนดหวัข้อเกี่ยวกับดอกเก๊กฮวย ต้อง

เขียนด้วยพู่กนั การพจิารณาจะดทูี่ลายมือและพรสวรรค์จาก

กลอนที่แต่ง  

 

ความถนัดของเสิ่นชงิมไิด้อยู่ที่โคลงฉันท์หรือตารางหมากแต่อยู่

ที่การคดิคาํนวณ เป็นโชคไม่ดขีองนางที่วชิาคาํนวณไปอยู่ในส่วน

ของฝ่ายชายที่จะทดสอบ  

 

ดงันัน้จงึไม่มีให้นางได้เส่ียงจบัฉลาก ทว่าเม่ือยงัไม่ถงึการ

ประกาศผลสุดท้าย กไ็ม่มีใครรู้ได้ว่าการทดสอบในด้านนีใ้ครจะ

เป็นที่หน่ึง 

 



        � กระทั่งมาถงึการทดสอบหวัข้อสุดท้าย คือการสอบใน

กลุ่มของเสิ่นเม่ียว 

 

เสิ่นเย่มองจ้องเสิ่นเม่ียวแวบหน่ึง หนัไปหาเสิ่นเม่ียวแล้วหวัเราะ  

 

“อีกประเดี๋ยวอยู่บนลานพธีิ น้องห้าต้องออมมือให้พี่สาวอย่างข้า

บ้างนะ ท่าทางม่ันอกม่ันใจเช่นนี ้ข้าชักรู้สกึกลัวขึน้มาแล้วส”ิ 

 

คาํพดูนีพ้อดใีห้ฟ่านหลิ่วเอ๋อได้ยนิเข้า ทนไม่ไหวจงึส่งเสียงเย้ย

หยนั  

 

“เสิ่นเย่เจ้าพดูอะไรของเจ้า?  ม่ันอกม่ันใจอะไรกัน พดูอย่างกับ

ว่าเสิ่นเม่ียวจะแอบซ่อนลูกไม้อะไรเอาไว้?” 

 

“เจ้าพดูแบบนี ้ทาํให้ข้ารอดอูย่างใจจดใจจ่อนัก”  

 

เจ้าเยยีนมองจ้องมาบ้าง 

 

 “จาํได้ว่าปีที่แล้วเสิ่นเม่ียวจบัได้พณิ แต่กลับดดีเสียจนพณิไผ่

หอมของเขาสายขาด คงคดิประมาณว่าตนกาํลังสืบทอดพลังอนั



แขง็กร้าวมาจากท่านแม่ทพัเสิ่นกระมัง ปีนีว้าดภาพ อย่าทาํพู่กัน

หกัอกีกแ็ล้วกนั” 

 

เสิ่นเม่ียวไม่หวั่นไหว แววตาเยอืกเยน็มองจ้องตอบจนรอยยิม้

ของเจ้าเยยีนแขง็ค้าง 

 

 ฟ่านหลิ่วเอ๋อเองกรู้็สกึว่าสีหน้าท่าทางของเสิ่นเม่ียวในวนันีช่้าง

ดุดนัเหีย้มเกรียม จงึจาํต้องกลืนคาํพดูของนางลงคอไปอย่างไม่

ยนิด ี

 

ฉินชงิมองจ้องเสิ่นเม่ียวอย่างเออืมระอาแวบหน่ึง 

 

 “มีปากเสียงกันอีกแล้ว จะทะเลาะกันทาํไม? หากพวกเจ้า

อยากจะลับฝีปากกันกข็ึน้ไปแสดงบนลานพธีิ ให้เตม็ที่ ให้ทุกคน

ในงานเหน็เนือ้ในที่แท้จริงของพวกเจ้า” 

 

นางพดูจาเช่นนี ้ทาํให้พวกเจ้าเยยีนไม่พอใจ ทว่ากไ็ม่ได้เอ่ย

อะไรต่ออีก 

 

          �ในกลุ่มฝ่ายชาย ไช่หลนิมองจ้องเงาร่างของเสิ่นเย่อ

ย่างตื่นเต้น ทว่าเจ้าก้อนข้าวเหนียวน้อยกลับลาก 



ซูหมงิเฟิงมาเขย่า 

 

 “พี่สาวคนสวยกอ็ยู่ที่น่ัน พี่ใหญ่ท่านดสู”ิ 

 

ซูหมงิเฟิงรู้สกึไปไม่เป็น ไม่รู้ว่าน้องชายของเขาทาํไมถงึได้ช่ืนชม

เสิ่นเม่ียวนัก ตอนนีเ้ขาอยู่ในระดบัชัน้ที่สามแล้ว 

 

 เป็นครัง้แรกที่ออกจากจวนหลังจากบอกว่าป่วยหนัก ท่าทาง

ยงัคงอ่อนแรง เหมือนกบัว่าไม่อาจจะร่วมการทดสอบได้ 

 

 เขากรู้็ดถีงึช่ือเสียงโด่งดงัของเสิ่นเม่ียว ต่อให้คนทัง้เมืองหลวงติ ้

งจงิกย็งัรู้  

 

แม่ทพัเสิ่นผู้เกรียงไกรออกศกึทั่วแคว้น ทว่ากลับมีบุตรสาวเป็น

ตวัตลก 

 

“นางจะต้องชนะ” ซูหมงิหล่างกาํหมัดแน่น 

 

ซูหมงิเฟิงเองกไ็ม่ได้แสดงความเหน็อะไร ได้แต่คดิในใจว่า 

อย่างไรเสียวันนีเ้สิ่นเย่กค็งต้องได้อันดบัหน่ึงไปครองอกีอยู่ด ี

 



ก่อนขึน้ลานพธีิ ในที่สุดเสิ่นเย่กอ็ดรนทนไม่ไหว หนัมา

แดกดนัเสิ่นเม่ียวอีกประโยคหน่ึง 

 

 “น้องห้า อีกประเดี๋ยวขึน้ลานพธีิ อย่าได้ออมมือเชียวนะ พี่สาว

จะคอยดเูจ้า” 

 

“แน่นอน” เสิ่นเม่ียวตอบ 

 

♥�♥�♥� 

🚩🚩นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่4.2🌺🌺 

. 

🌿🌿บนลานพธีิ มีโต๊ะห้าตวั บนโต๊ะจะมีหมกึพู่กนักระดาษและ

แท่งฝนหมกึ ผู้แข่งขันเดนิมาข้างโต๊ะตามลาํดบั จากนัน้เสียง

กลองกถ็กูตดีงั การทดสอบเร่ิมต้นขึน้แล้ว 

 
ผู้คนต่างพากันชะเง้อมองด้านบน 

 
ห้าคนนีถ้อืว่าเป็นห้าคนที่โดดเด่นที่สุด เสิ่นเย่เป็นยอดหญิงมาก

ความสามารถจนเป็นที่รับรู้กันไปทั่ว  

 



ฉินชงิงดงามหยิ่งผยอง ฟ่านหลิ่วเอ๋อกับเจ้าเยยีนต่างกเ็ป็นบุปผา

สองพี่น้องที่รักใคร่กันคู่หน่ึง  

 
ส่วนเสิ่นเม่ียว แน่นอนว่าต้องเป็นตวัตลกโง่เง่าที่ไร้ความรู้

ความสามารถที่ผู้คนรอหวัเราะอยู่ 

 
ฝ่ังบุรุษส่วนใหญ่มองเสิ่นเย่กับฉินชงิสองนาง ส่วนฝ่ังสตรีกลับ

มองจ้องแต่เสิ่นเม่ียว 

 
ไป๋เวยปิดปากแน่นแล้วว่า 

 
 “วันนีด้ทู่าทางเสิ่นเม่ียวเรียบร้อยตามระเบียบทุกอย่าง ไม่มี

ท่าทางแปลกประหลาดอะไรสักหน่อย ดไูปแล้วกเ็ป็นเช่นนัน้

จริง” 

 
หากรวมกบัคราวก่อน เสิ่นเม่ียวถอืว่าได้ผ่านการทดสอบมาแล้ว

ส่ีครัง้ 

 
 ครัง้แรกจบัได้การเดนิหมาก นางหยบิเมด็หมากวางม่ัวแล้วก็

พ่ายแพ้ถล่มทลาย 

 



 ครัง้ที่สองจบัได้การประพนัธ์ นางเขียนอกัษรจนหมกึเลอะ

เสือ้ผ้าไปหมด 

 
 ครัง้ที่สามจบัได้การดีดพณิ นางก็ดีดเสียจนพณิไผ่หอมชัน้ดีต้องสายขาด  

 
ดังนัน้หากจะบอกว่าผู้คนต่างพากันมารอดูเส่ินเม่ียวขึน้ไปแสดง

ความสามารถ ไม่สู้บอกว่ามารอดูเส่ินเม่ียวขายหน้าจะดีกว่า 

 
แต่ในวันนีก้ลับไม่เหมือนเดมิ 

 
ลานพธีิ กว้างใหญ่ เดก็สาวน่ังเรียบร้อยอยู่หน้าโต๊ะ มือนางจับพู่กันตรงดิ่ง

ถูกต้องตามระเบียบทุกอย่าง ประหน่ึงจะหาข้อผิดพลาดจากนางไม่ได้เลย 

 
 ปลายฤดูใบไม้ร่วงเดือนสิบ ลมเหมันต์พดัผ่านทาํให้เส้นผมที่ยาวระบัด

ตรงหน้านางขยับไหว นางก้มหน้าลงเล็กน้อย เหน็เพยีงใบหน้ารูปไข่อวบอิ่ม 

คิว้ของนางยกโค้งดั่งลายเส้นพู่กันอันงดงาม 

 
นางมีหลายส่วนที่งดงาม 

 
เสือ้คลุมบงกชเขียวของนางค่อยๆ สะบัดกระพอื นางน่ังตัวตรงสง่างาม

สะบัดพู่กันโบยบนิอย่างอิสระ  

 



ระหว่างนัน้ราวกับนางไม่แยแสต่อสรรพส่ิงรอบกาย กิริยาอันสูงส่งถูก

ปลดปล่อยออกมาประหน่ึงดอกไห่ถังที่เหน็บอยู่บนศีรษะ ทัง้คนทัง้ดอกไม้

อาศัยความกดดันนี ้ผลิบานหาญกล้าอย่างไร้ขีดจาํกัด  

 
อีฮู้หยนิเม้มปาก หันไปกล่าวกับเร่ินหว่านอวิ๋นอย่างไม่เข้าใจ 

 
 “คุณหนูห้าตระกูลเส่ินโตเป็นสาวแล้วจริงๆ” 

 
เร่ินหว่านอวิ๋นพยายามอมยิม้ ทว่ามือกาํหมัดแน่น 

เบือ้งหลังพลันมีเสียงของบรรดาฝ่ายหญิงดังขึน้ไม่หยุด 

 
“ถงึตอนนีแ้ล้วยังไม่เหน็เส่ินเม่ียวทาํเร่ืองขายหน้าอะไร หรือว่าเปล่ียนไป

แล้วจริงๆ?” 

 
“เป็นไปไม่ได้ คงแค่เสแสร้งแกล้งทาํ เจ้าไม่เหน็หรือว่าตอนที่นางวาดพู่กัน

ไม่ได้ครุ่นคิดพจิารณาอะไรทัง้สิน้? เส่ินเย่เองก็ยังต้องคิดอยู่นาน นางทาํ

เช่นนี ้อย่างมากที่สุดก็คงวาดอะไรไปม่ัวๆ ไม่ได้สนใจมากกว่า” 

 
เฝิงอานหนิงมองเส่ินเม่ียวที่อยู่บนลานพธีิ ความรู้สึกประหลาดเช่นเดิม

เกิดขึน้ในใจนางอีกแล้ว นางพลันมีความรู้สึกว่างานเทศกาลดอกเก๊กฮวยใน

วันนีอ้าจจะไม่เหมือนกับครัง้ก่อนๆ เส่ินเม่ียวที่อยู่บนลานพธีิ ตอนนีจ้ะทาํ

เร่ืองขายหน้าจริงหรือ? 

 
ฝ่ังบุรุษ ตอนนีผู้้คนต่างก็เร่ิมพบว่ามีความเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ 

ในการสอบรอบนีเ้ป็นแหล่งรวมเดก็สาวที่ผู้คนรอคอยมากที่สุด  



 
เส่ินเย่สวมชุดชมพูอ่อนงดงามชดช้อย ฉินชงิกระโปรงเขียวตัวยาวดูสง่างาม

สูงส่ง 

 
 ฟ่านหล่ิวเอ๋อมีกิริยาที่กรีดกรายมองแล้วเพลินตา เจ้าเยียนเองก็แจ่มใสชวน

ให้เบกิบานใจ 

 
 คนเดียวในกลุ่มที่มอิาจเทยีบเทยีมกับผู้อ่ืนได้ ก็เหน็จะมีแต่คุณหนูผู้แสน

งุ่มง่าม ทาํอะไรไม่ถูกกาลเทศะเช่นเส่ินเม่ียวเท่านัน้ 

 
ทว่าพอมองออกไปในคราวนี ้ท่ามกลางหญิงสาวทัง้ห้า เส่ินเม่ียวหาได้ถูก

ความโดดเด่นของพวกนางเหล่านัน้บดบังไม่ แต่กลับยิ่งโดดเด่นกว่าคนที่

เหลือทัง้หมด 

 
นางน่ังสงบอยู่เช่นนัน้ ก้มหน้าลงประหน่ึงมองทะลุทัง้สรวงสวรรค์และพืน้

พภิพ เงาร่างอันบอบบางของนางทัง้ผยองและพาดยาว 

 
ให้ความรู้สึกเหมือนภผูาที่ยืนหยัดอย่างม่ันคง สูงตระหง่านและเดด็เดี่ยว ทาํ

ให้ผู้คนอดไม่ไหวเกิดความรู้สึกนอบน้อม นึกอยากก้มศีรษะคารวะสักครัง้ 

 
ฟู่ ซวิอ๋ียากจะบดบังความรู้สึกประหลาดในใจ ใช่ว่าเขาจะไม่รู้สึกว่าเส่ินเม่ียว

ในวันนีแ้ตกต่างจากวันวานราวกับคนละคน 

 
 ทุกกิริยาของเส่ินเม่ียว ไม่ว่าจะเป็นท่าน่ัง แผ่นหลังที่หยัดตรง การยกมือ 

ก้าวเท้า ล้วนแต่ทาํให้เขาคิดถงึคนผู้หน่ึง 



 
ผู้ยิ่งใหญ่ที่ควบคุมหกตาํหนักแห่งวังหลัง... มารดาของแผ่นดนิ! 

 
“ช่างน่าแปลก” 

 
 บุรุษชุดนํา้เงนิที่ถูกไช่หลินเตะส่ังสอนเม่ือครู่ให้รู้สึกประหลาดใจ เอ่ยว่า 

 
 “ไม่ใช่บอกว่าเส่ินเม่ียวเป็นตัวตลกของชัน้เรียนที่สองหรอกหรือ ดูไปแล้วไม่

เหมือนสักหน่อย” 

 
ไช่หลินเองก็ตะลึงค้าง นานครู่หน่ึง จึงส่งเสียง 

 
 “เสแสร้งแกล้งทาํก็เท่านัน้” 

 
“พี่ใหญ่ นางจะต้องชนะ” ซูหมงิหล่างจับกระบอกแขนเสือ้ของคนด้านข้าง

เขย่าไปมา 

 
ซูหมงิเฟิงเผยรอยยิม้ทางดวงตา สีหน้าท่าทางก็ยังคงแปลกใจ “เส่ินเม่ียวรึ?” 

 
เวลาหน่ึงก้านธูปผ่านไป เสียงกลองดังขึน้อีกรอบ หมายความว่าหมดเวลา 

 
เส่ินเย่ขยับวางพู่กัน นางมีความม่ันใจต่อภาพที่นางวาดในวันนีนั้ก ด้าน

ซ้ายมือของนางคือฉินชงิ  

 



ฉินชงิก็วาดภาพได้งดงามเสร็จสรรพ กาํลังล้างพู่กัน 

จากนัน้นางก็หันไปมองทางเส่ินเม่ียว นึกคาดหวังในใจว่าต้องเหน็สีหน้าหมด

อาลัยตายอยากของ 

 
เส่ินเม่ียวอย่างทุกททีี่เคยเหน็ ถงึแม้ไม่ก่ีวันที่ผ่านมาเส่ินเม่ียวจะไม่ได้ทาํ

เร่ืองขายหน้าแต่อย่างใด ดูราวกับว่ามีใครบางคนคอยเสีย้มสอนให้

คาํแนะนําอยู่เบือ้งหลัง 

 
 แต่การทดสอบความสามารถไม่สามารถเสแสร้งแกล้งทาํได้ ตอนนีเ้ส่ินเม่ีย

วคงต้องร้อนรนเหมือนมีไฟมาลนก้นอยู่เป็นแน่ 

ทว่าภาพที่ปรากฏตรงหน้า เส่ินเม่ียววางพู่กันนานแล้ว รอให้คนเก็บภาพเข้า

มาเก็บภาพของนางไป 

 
รอยยิม้ของเส่ินเย่แขง็ค้าง 

 
“เรียบร้อย ลงไปได้”  

 
หลังจากเก็บภาพวาดของทุกคนเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นช่วงที่เหล่าผู้ตัดสินใช้

เวลาพจิารณาผลงานทัง้หมดกันซึ่งจะใช้เวลาพอสมควร 

 
 “น้องห้า เจ้าวาดอะไรกันรึ?” 

 
 เส่ินเย่ลงลานพธีิ มาแล้วก็อดรนทนไม่ไหวเอ่ยถามเส่ินเม่ียวด้วยความอยาก

รู้อยากเหน็ 

 



“อีกประเดี๋ยว พี่หญิงรองก็จะได้รู้” เส่ินเม่ียวเอ่ย 

 
นางหนักายแล้วเดินไปยังมุมที่ผู้คนมองไม่เหน็ กล่าวกับกู่อ่ีข้างกายนางว่า  

 
“คิดวธีินําของส่ิงนีไ้ปมอบให้คุณชายรองจวนจงิเตี่ยนส่ือให้ได้ จาํไว้ว่า เขาก็

คือคนที่ใส่ชุดสีเขียวนํา้ทะเลที่ยืนอยู่คนที่สามฝ่ังซ้าย” 

 
กู่อ่ีลังเลครู่หน่ึง ประหน่ึงยังคงงุนงง แต่ก็พยักหน้า 

 
 “บ่าวจะรีบไปเจ้าค่ะ” 

 
“ไปเถอะ” เส่ินเม่ียวตบบ่าของบ่าวคนสนิทเบาๆ แล้วก็กลับไปน่ังยังตาํแหน่ง

เดมิของนาง แต่กย็ังมวิายปรายหางตามองไปยังเพ่ยหลาง 

 
เพ่ยหลางเงยหน้าขึน้มองสบตานางเข้าพอดี แม้จะห่างไกล แต่เพ่ยหลางก

ลับรับรู้ได้ชัดเจนว่ามีอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างส่งผ่านมาหาเขาอย่าง

เข้มข้น 

 
ขอโทษนะเพ่ยหลาง เส่ินเม่ียวเอ่ยในใจ 

 

       🌿🌿ผู้คุมสอบบนลานพธีิ ต่างพากันให้คะแนน ศิษย์ที่อยู่ ด้านล่างลาน

พธีิ ต่างก็พากันวจิารณ์ต่างๆ นานา 

 



เส่ินเม่ียวในวันนีย้ังไม่ทาํเร่ืองขายหน้า ทาํให้การทดสอบในปีนีไ้ร้อรรถรส 

ทว่าก็ทาํให้นางที่ยามปกตเิป็นที่ดูแคลนของเพื่อนศิษย์กลายเป็นคนใหม่ใน

สายตาพวกเขาขึน้มา 

 
เฝิงอานหนิงมองไปยังอาจารย์บนลานพธีิ ไม่รู้ด้วยเหตุผลอันใด เหน็ว่า

กรรมการผู้ยิ่งใหญ่เหล่านัน้ต่างก็พากันถกเถียงโวยวายขึน้ 

 
“ดูท่าวันนีค้งต้องถึงพริกถงึขงิ” โจวอ๋องฟู่ ซวิอานเอ่ยปาก “ก็แค่การประลอง

ฝีมือของสตรีเท่านัน้ ไยต้องคิดให้มากถงึเพยีงนี ้อย่างไรเสียก็ไม่อาจเป็นขุน

นางได้” 

 
 แต่ไรมาเขาก็เป็นคนโอหงัคิดว่าตัวเองเก่ง ไม่เกรงว่าคําพดูพวกนีจ้ะทาํให้

เหล่าใต้เท้าข้างกายที่ได้ยนิเกิดไม่พอใจ 

 
“การสอบเป็นโอกาสที่หายาก” ฟู่ ซวิอ๋ีเอ่ย “ย่อมต้องคว้าโอกาสไว้ให้ด”ี 

 
“น้องเก้ากล่าวได้ไม่เลว”  

 
จิง้อ๋องฟู่ ซวิเสวีย้นหยบิจอกนํา้ชาบนโต๊ะขึน้จบิอึกหน่ึง เขาว่าต่อ 

 
 “หากว่ามีสตรีที่โดดเด่นกว่าใคร น้องเก้าเองก็คงต้องดูไว้บ้างนะ” 

 
“พี่ห้าล้อข้าเล่นแล้ว” ฟู่ ซวิอ๋ีส่ายหน้า 

 



 “เร่ืองการสมรสของข้าให้พระบดิาตัดสินพระทยัดีกว่า จะมาให้ข้าเลือกเอง

ได้อย่างไรกัน” 

 
เร่ืองนีก้็เป็นความสัตย์จริง โดยปกติฟู่ ซวิอ๋ีทาํเร่ืองอะไรล้วนแต่รอให้ฮ่องเต้

เป็นคนจัดการให้ น้อยนักที่จะคิดทาํอะไรด้วยตัวเอง เขามักทาํให้คนนอก

มองเหน็ว่าตนเป็นองค์ชายที่ไร้สมอง ไม่มีใจทะยานอยาก ช่างเหมือนกับ

พระสนมต่งซูมารดาของเขาไม่มีผิด 

 
“ชีวติมนุษย์เราล้วนต้องดิน้รน เร่ืองวาสนาคู่ครองก็เช่นกันไม่ใช่รึ?” จิง้อ๋อง

เอ่ยต่อ 

 
 “ยังไม่ถงึตอนสุดท้าย ใครจะไปรู้ว่ามันจะจบลงอย่างไร?” 

 
โจวอ๋องฟังออกว่าน้องชายของเขากาํลังจะทดสอบฟู่ซวิอ๋ี ดวงตาของเขา

กลอกกลิง้ไปมา แต่ไม่เอ่ยวาจาสมทบแต่อย่างใด 

 
ไม่นานเท่าใดนัก อาจารย์ผู้ให้เจ้าคะแนนบนลานพธีิ ก็ออกมาประกาศผล

การสอบ 

 
การสอบพณิก็ไม่ผิดคาด เฝิงอานหนิงเป็นอันดับหน่ึง นางขึน้ลานพธีิ เพื่อรับ

พวงดอกไม้จากการทดสอบ แล้วก็นําไปมอบให้เฝิงฮูหยินด้วยความยนิดี

ปรีดา 

 
การเดินหมากมีไป๋เวยเป็นอันดับหน่ึง คะแนนแต่ละนัดที่แข่งขันถูกแสดง

อย่างเปิดเผยให้กับผู้ชมทัง้หลายเพื่อแสดงความบริสุทธ์ิยุตธิรรม 



 
 เส่ินเม่ียวจับจ้องไปยังหมากบนกระดานเขมง็ และลอบต่อหมากอยู่ภายใน

ใจ การเดินหมากของไป๋เวยนัน้เป็นไปอย่างถ่ีถ้วนและใช้เวลาตัดสินใจ

ค่อนข้างมาก 

 
 น่าเสียดายที่นางไปจับจ้องรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกินไปสักหน่อย จงึทาํ

ให้ภาพรวมของหมากทัง้กระดานต้องเสียการใหญ่  

 
มีหมากหลายเมด็ไม่สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าต่อได้  

 
การประพันธ์เส่ินชิงได้เพยีงอันดับสอง อีเ้พ่ยหลานได้อันดับหน่ึง  

 
โคลงที่นางร่ายบรรยายถงึความงดงามตระการตาของดอกเก๊กฮวยนัน้  

 
ฟังดูกลมกล่อมทัง้ยังมีนัยส่ือถงึเร่ืองราวของความรัก ถงึแม้ว่ามันจะดูกล้า

เกินไปหน่อยสาํหรับหญิงสาวที่ยังไม่ได้ออกเรือนที่จะร่ายกลอนรําพนัถงึ

ความรัก 

 
 แต่ที่ก่วงเหวนิถังเป็นสถานศึกษาที่มีวสัิยทศัน์เปิดกว้าง ไม่ได้ครอบงาํ

ความคิดของศิษย์หญิงให้คร่ําครึจนเกินไป โคลงที่พรรณนาถงึความรักและ

ให้แง่มุมที่น่าสนใจ 

 
ไม่เพยีงมีมุมมองของหวัข้อที่บังคับ แต่ยังสามารถใช้ดอกไม้เป็นส่ือของเสียง

ในความคิดแล้วถ่ายทอดออกมาอย่างมีรสนิยม 

 



สีหน้าของเส่ินชงิไม่ค่อยดีนักด้วยนางก็ไม่ชาํนาญเร่ืองโคลงกลอนมาแต่ไหน

แต่ไร จงึได้แต่ทนแข่งไปอย่างนัน้ 

 
ท้ายที่สุดก็มาถงึกลุ่มภาพวาดที่เส่ินเม่ียวร่วมทดสอบ 

 
สีหน้าของกรรมการบนลานพธีิไม่เหมือนกันแม้แต่น้อย คิดว่าการถกเถียง

รุนแรงที่สุดเม่ือครู่คงจะเป็นกลุ่มนี ้

 
 เหล่าสตรีทัง้หลายต่างก็พากันคาดเดา คิดว่าเส่ินเย่กับฉินชงิล้วนเป็นยอด

ฝีมือด้านการวาดภาพ จนยากจะเลือกว่าใครควรเป็นที่หน่ึง 

 
 อย่างไรเสียสองคนนีก้็เป็นศิษย์ดีเด่นของก่วงเหวินถังที่มักจะถูกคนนํามา

เปรียบเทยีบกันอยู่เสมอ 

 
เส่ินเย่น่ังอยู่ ข้างกายเฉินร่ัวชิว เฉินร่ัวชวิมองนางอย่างพงึใจ บุตรสาวของ

นางผู้นีฉ้ลาดหลักแหลม ความสามารถโดดเด่นกว่าใคร 

 
 พณิหมากกวีภาพวาดล้วนแล้วแต่สันทดั แต่ละปีทุกการสอบก็จะได้เป็น

อันดับหน่ึงไม่มีสอง 

 
 เหน็ท่าทางของบุตรสาวดูม่ันใจ วันนีอ้ย่างไรเสียอันดับหน่ึงก็ต้องเป็นของ

เย่เอ๋อ 

 
แน่นอนว่าเส่ินเย่ต้องมีความม่ันใจมาก ลายเส้นพู่กันของนางทรงพลังน่า

ค้นหา แม้แต่เร่ืองนัยยะความคิดนางก็ได้สอดแทรกไว้ในภาพ 



 
 ประหน่ึงล่วงรู้มาเสียนานแล้วว่ากรรมการพวกนีช่ื้นชอบอะไร นางจะต้อง

วาดภาพที่ดีที่สุดออกมาได้แน่ 

 
 แม้ว่าฉินชงิจะหน้าตาดี แต่ก็เป็นความงามเพยีงฉาบฉวยที่ไม่สามารถ

ก่อให้เกิดประโยชน์ได้ 

 
 พอพดูถงึคาํว่าไร้ประโยชน์ สายตานางก็กวาดมามองยังเส่ินเม่ียวที่น่ังอยู่

ห่างออกไปไม่ไกล  

 
วันนีเ้ส่ินเม่ียวทาํให้นางต้องอับอายไปรอบหน่ึงแล้ว เดิมทคีิดว่าเส่ินเม่ียว

ต้องทาํเร่ืองน่าขันบนลานพธีิ 

 
 ใครจะไปคิดว่านางจะสามารถหลบพ้นชะตาร้ายไปได้ง่ายดาย  

 
ทว่าหากมีการเปิดเผยภาพวาดของนางมาให้ผู้คนได้ยล เส่ินเม่ียวก็คงต้อง

ถูกเย้ยหยันกลายเป็นตัวตลกอยู่ด ี

 
 คิดได้ดังนีใ้นใจของเส่ินเย่กบั็งเกิดความรู้สึกยนิดีขึน้ 

 

🌿🌿 
คณะกรรมการที่มีหน้าที่ประกาศผลบนลานพธีิ ส่งเสียงสูงล่ัน 

 
 “การสอบวาดภาพ อันดับหน่ึงได้แก่... เส่ินเม่ียว” 



 

เส่ินเม่ียว? อันดับหน่ึง!� 

 

 

🚩🚩นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่4.3🌺🌺 

 

    🌿🌿เส่ินเม่ียว? อันดับหน่ึง! 

 
หนิใหญ่ร่วงลงนํา้คล่ืนยักษ์ย่อมกระเพื่อม ผู้คนที่อยู่ตรงนัน้ต่างส่งเสียง

วจิารณ์ แม้แต่เสียงกรรมการที่ประกาศคนที่ได้อันดับสองสามอยู่บนลานพธีิ

ยังถูกกลบไปสิน้ 

 
รอยยิม้ของเส่ินเย่ค้างเติ่งอยู่บนใบหน้า นางมองไปยังเฉินร่ัวชิวอย่างไม่เช่ือ

สายตา นํา้เสียงส่ันสะท้าน 

 
 “ท่านแม่ เม่ือครู่...เม่ือครู่ที่หน่ึงเป็นใครเจ้าคะ ข้าฟังผิดไปหรือเปล่า?” 

 
เฉินร่ัวชวิจับบ่าของเส่ินเย่ไว้ แม้ว่าในใจจะตะลึงและโกรธจัด อย่างไรเสีย

นางก็อาบนํา้ร้อนมาก่อนเส่ินเย่ รู้ว่าสถานการณ์เช่นนีจ้ะต้องมีคนจาํนวน

มากรอดูฉากสนุก ต้องมองจ้องดูปฏกิิริยาของเส่ินเย่  

 
ถ้าเส่ินเย่ปฎบัิตแิละวางตัวอย่างใจกว้างก็จะทาํให้นางดูดี แต่ถ้าหากเส่ินเย่

ทาํท่าทางจะเป็นจะตายขึน้มาแล้วล่ะก็ นางจะกลายเป็นที่ขบขันของผู้คน

ทนัที 



 
เส่ินชงิกับเร่ินหว่านอวิ๋นมองจ้องเส่ินเย่ที่ถูกแซงอันดับจนเสียหน้า ในใจนึก

อย่างปรีดา ได้ยนิคําประกาศว่าอันดับหน่ึงคือเส่ินเม่ียวพวกนางก็ตะลึง ยัง

คิดว่ากรรมการสลับช่ือของเส่ินเย่กับเส่ินเม่ียวเสียอีก 

 
เหล่าสตรีต่างพากันวจิารณ์เซง็แซ่ เหล่าบุรุษเองก็ส่งเสียงโวยวายเช่นกัน 

 
“เป็นไปได้อย่างไร ทาํไมไม่ใช่เส่ินเย่นะ?”  

 
ไช่หลินพลันลุกพรวด มองไปยังหน้าต่างด้านข้าง 

 
 “ข้าฟังผิดไปหรือเปล่า ตาแก่น่ันอ่านผิดไปหรือเปล่า?” 

 
คนที่มีความคิดเช่นเดียวกันหาใช่เขาคนเดียว โดยเฉพาะเหล่าศิษย์ชายชัน้

เดียวกับเส่ินเม่ียว ต่างพากันตะลึง 

 
“เหน็ไหม พี่ใหญ่ ข้ารู้ว่านางต้องชนะ” 

 
 ซูหมงิหล่างจับแขนซูหมงิเฟิง ในกลุ่มคนตรงนัน้เหมือนมีเขาคนเดียวที่อิ่ม

สุข ดีใจจนแก้มกลมๆ นัน้กระเพื่อม 

 
ซูหมงิเฟิงเองก็ปวดหวั ใครจะไปคิดว่าเป็นเส่ินเม่ียว ปีนีเ้ขาพนันข้างเส่ินเย่

ไว้ตัง้พนัตาํลึงเชียว! 

 



เฮ่อ เงนิพนัตาํลึงเหมือนเอามาโยนทิง้นํา้ หากว่าท่านพ่อรู้เข้าจะต้องตาํหนิ

เขายกใหญ่แน่ ยามที่ซูหมงิหล่างกาํลังยนิดีปรีดา ซูหมงิเฟิงกลับร้องไห้ไร้

นํา้ตา 

 
เพ่ยหลางขมวดคิว้แต่เขาไม่ได้จ้องมองไปยังลานประลองเหมือนกับผู้อ่ืน แต่

กลับเล็งสายตาไปยังเดก็สาวในชุดสีเขียวบงกชที่น่ังอยู่กลางวงล้อมของสตรี

สูงศักดิ์ 

 
 นางช่างดูโดดเด่นและแปลกแยก ท่ามกลางสายตาที่จับจ้องอย่างสงสัยและ

ประหลาดใจของสตรีทัง้หลาย ท่าทางนางเหมือนรู้อยู่เต็มอกแน่แล้วว่านาง

จะชนะ 

 
เสียงวจิารณ์ยังคงเซง็แซ่ไม่หยุด กรรมการบนลานพธีิได้นําภาพวาดของศิษย์

มาแสดงให้เหล่าผู้คนได้ช่ืนชม เพื่อยืนยันว่าการตัดสินยุตธิรรม 

 
ฟ่านหล่ิวเอ๋อกับเจ้าเยียนเป็นภาพทางเดนิที่ทอดยาวภายในอุทยานที่มวล

พฤกษากําลังชูช่อเบ่งบาน ทัง้สองภาพก็ดูงดงามดีอยู่หรอกแต่ยังดูดาษดื่น

เกินไปจงึได้แต่รัง้อันดับท้าย 

 
ภาพเขียนของฉินชิงคือ... นางฟ้าสีแดง หน่ึงในสายพันธ์ุของดอกเก๊กฮวย 

อาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าฉินชงิมีความชาํนาญเป็นพเิศษกับลักษณะของ

ดอกไม้สายพนัธ์ุนีจ้งึได้เจาะจงวาดมันขึน้มา 

 
 ทุกฝีแปรงที่วาด ก่อเกิดชีวติชีวาให้แก่พวกมันจนดูราวกับว่ามันเป็นดอกไม้

จริงๆ มองออกได้ทนัทว่ีาฉินชงิทุ่มเทให้กาํเนิดผลงานชิน้นีโ้ดยเน้นไปที่ฝี



แปรงและความสามารถในการวาดภาพเป็นหลักหาได้สอดแทรกหลัก

ปรัชญาอ่ืนใดลงไปในภาพ 

 
 แต่ผู้ตัดสินมไิด้ใช้เกณฑ์พจิารณาแค่เพยีงความเป็นเลิศทางด้านเชงิศิลปะ

แต่เพยีงอย่างเดียวแต่ยังหมายรวมไปถงึภาพวาดที่มีความหมายแฝงเร้นอีก

ด้วย 

 
 ดังนัน้ไม่ว่าภาพนัน้จะงดงามตระการตาเพยีงใด มันก็เป็นเพยีงแค่ดอกไม้ที่

อวดโฉมอันสวยงามแต่เพยีงเท่านัน้ ฉินชงิจงึได้อันดับที่สาม 

 
ไม่นานนักก็มาถงึภาพของเส่ินเย่ภาพนัน้ เส่ินเย่กัดริมฝีปากของนางแน่น น่ัง

อยู่ ข้างกายเฉินร่ัวชวิ 

 
 ใบหน้ายังคงพยายามเปล่งรอยยิม้ออกมาบางๆ ทว่ามือของนางกลับกํา

หมัดเกร็ง หากเป็นเม่ือในอดีต สีหน้าของนางในยามนีต้้องทาํท่าเขินอาย

และยิม้ออกมาน้อยๆ 

 
 ให้ความรู้สึกของสายลมและปุยเมฆที่ลอยฟ่องยามที่นางยืนอยู่ท่ามกลาง

สายตาช่ืนชมและสายตาริษยาของผู้คน 

 
 แต่ในตอนนีค้าํว่า ‘อันดับที่สอง’ ได้ทิง้รอยแผลลึกที่ทาํให้นางรู้สึกถงึสายตา

เหน็บแนมและสะใจของบรรดาผู้คนแทน 

 



ภาพวาดของเส่ินเย่คือเศษซากที่ยังหลงเหลือของดอกเก๊กฮวย สายฝนและ

ลมแรงได้พดักระหน่ําให้กลีบดอกไม้แตกยับหลงเหลือแต่กลีบสัน้ๆ แหลม

เล็กตรงกลางที่ยังยึดตดิกับกระเปาะ  

 
ในขณะที่ตัวก้านของดอกก็ยังคงตัง้ตรงไว้ได้ มองไปก็ให้นึกเปรียบเปรยถึง

ความม่ันคงแขง็แกร่งของผู้ที่เป็นยอดคน 

 
 ด้านข้างดอกไม้ในภาพยังมีอักษรเขียนกาํกับไว้ด้วยว่า 

 
 ‘แม้กลีบดอกร่วงหล่นอันตรธาน เกสรยังตระหง่านกลางลมเหนือ’ 

 
ภาพวาดภาพนีถื้อว่ามีความหมายลึกลํา้ยิ่ง ฝีแปรงก็สูงส่ง ก้านเก๊กฮวยยืน

ตระหง่านกลางสายลมอย่างไม่หวาดหว่ันทัง้ที่กลีบใบร่วงหล่นไปหมดแล้ว 

 
 ช่างให้ความรู้สึกที่มุ่งม่ันอาจหาญยิ่ง คนที่วาดภาพนีเ้หน็ได้ชัดว่าจะต้อง

เป็นผู้ที่มีความคิดลึกลํา้สูงส่ง 

 
 กรรมการคุมสอบสมควรช่ืนชอบคนที่มีความสามารถโดดเด่นลึกลํา้เช่นนีน่ี้

นา 

 
 หากว่าภาพวาดของเส่ินเย่ไม่อาจได้อันดับหน่ึง ยิ่งจนิตนาการได้ยากเยน็ยิ่ง

กว่าว่าภาพของเส่ินเม่ียวจะมองดูเป็นเช่นไร 

 
 “วาดได้งดงามขนาดนี ้ทาํไมถงึยังเป็นได้แค่ที่สอง?” 

 



 ไป๋เวยส่งเสียงอย่างงวยงง “ข้าไม่เข้าใจเลย” 

 
เฉินร่ัวชวิเองก็ยังไม่เข้าใจในสถานการณ์ ตอนแรกนางยังเข้าใจไปว่า

บุตรสาวของนางอาจจะตื่นเต้นจนทาํให้ผดิพลาดในการทดสอบ 

 
 แต่พอได้มาเหน็ภาพของเส่ินเย่แล้ว นางก็ตระหนักในทันทว่ีาบุตรสาวของ

ตนมไิด้มีข้อผิดพลาดแต่อย่างใดทัง้สิน้ 

 
 นางทาํได้ดีเช่นเดียวกับปีก่อนๆ ที่ผ่านมา ผลงานระดับนีส้มควรได้ตาํแหน่ง

ที่หน่ึงถงึจะถูก แต่ทาํไมผลตัดสินถงึได้กลายมาเป็นเช่นนี?้ 

 
เร่ินหว่านอวิ๋นมองเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างสนุกสนาน เส่ินเย่มีความสามารถ

โดดเด่นทุกด้าน บดบังความสามารถของเส่ินชงิไปหมด 

 
 ดูท่าคราวนีเ้ส่ินเย่ถงึคราวอับโชคเสียแล้ว แม้ว่านางจะไม่ยนิดีที่เส่ินเม่ียวจะ

ได้ครองอันดบัหน่ึง ทว่าส่ิงเหล่านีก้็ไม่เก่ียวกับนางสักหน่อย 

 
กรรมการบนลานพธีิส่ังให้บ่าวรับใช้สองคนไปนําภาพวาดที่ชนะเลิศมา  

 
เสียงคล่ีภาพวาดดังขึน้เบาๆ กระดาษที่ใช้วาดภาพนัน้มีขนาดใหญ่ และ

พืน้ที่ส่วนใหญ่ในชิน้งานของเส่ินเม่ียวก็มีส่วนที่เป็นสีขาวเสียส่วนมาก 

 
 พืน้ฐานในการวาดเขียนของนางมใิช่ว่าเลิศเลอดังนัน้ภาพที่ออกมาจงึดู

คลุมเคลือมไิด้สมจริงสมจังแต่อย่างใด 

 



 แต่มคิาดว่ามันกลับมีความหมายที่ไม่ธรรมดาแฝงเร้นอยู่ ข้างใน  

 
ในม้วนภาพ เป็นภาพของทะเลทรายสีเหลืองสุดลูกหลููกตา 

 
พร้อมกับดวงอาทติย์สีโลหติที่ลอยสูง ตรงกลางของพืน้พสุธาสีเหลืองน่ันมี

ดาบหกัปักไว้และที่ตัวดาบยังมีดอกเก๊กฮวยขาวดอกหน่ึงอิงแอบอยู่ 

 
ในภาพนัน้ ดอกเก๊กฮวยเป็นเพยีงจุดเล็กๆ เท่านัน้ แม้แต่กลีบดอกที่วาด

ออกมาก็ยังมองเหน็ไม่ชัด  

 
ทว่าอยู่ในภาพนีมั้นกลับทาํให้ภาพสมบูรณ์ บังเกิดความรู้สึกเคว้งคว้าง

โศกเศร้าจนยากจะระงบั 

 
ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์พากันตาค้าง ระหว่างพวกเขากับภาพแผ่นนัน้ 

ประหน่ึงมีความรู้สึกโศกสลด 

 
โดดเดี่ยวค่ันกลาง รู้สึกถงึการดิน้รนของชีวติที่ยากจะหลุดพ้น 

น่ันคือสงคราม 

 
ไม่ผิดหรอก ความหมายในภาพของเส่ินเย่สูงส่งลึกลํา้ไม่ธรรมดา  

 
สามารถบ่งบอกถงึความสามารถและความคิดที่สูงส่งของนางได้ ทว่าภาพ

ของเส่ินเม่ียวภาพนี ้กลับดงึเอาจติวิญญาณของผู้คนออกมา 

 
 หากจะบอกว่าภาพดอกเก๊กฮวยของเส่ินเย่ทาํให้คนยืนหยัดต่อสู้  



 
ภาพของเส่ินเม่ียวกลับทาํให้ดอกไม้กลายเป็นตัวแทนของจติวญิญาณที่

สูญเสีย  

 
ความรู้สึกและอารมณ์ของคนเพยีงคนเดียว จะเทยีบกับความโหดร้ายรุนแรง

ของมวลมหาชนที่สูญเสียจากสงครามได้อย่างไร? 

 
เฉินร่ัวชวิและเส่ินเย่ต่างพากันส่ันสะท้าน เม่ือได้เหน็ภาพที่ถูกเขียนอย่าง

ชัดเจน พวกนางต่างก็รู้แน่แก่ใจว่าผลแพ้ชนะนีไ้ม่อาจกลับคาํตัดสินให้เป็น

อ่ืนไปได้อีก 

 
ราชบัณฑิตจงจื่อชีผู้เป็นหัวหน้ากรรมการคุมสอบ เอ่ยว่า  

 
“ศิษย์เส่ินเม่ียว ก้าวออกมาที่นีแ้ล้วจงบรรยายถงึแรงบันดาลใจของ

ภาพเขียนนีด้้วย” 

 
เป็นประเพณีที่ศิษย์ซึ่งได้ ‘อันดับหน่ึง’ ทุกคนจะต้องขึน้มาอธิบายความรู้สึก

ที่ตนเองได้อันดับหน่ึง  

 
ตลอดจนความสามารถของตน ตอนนีนั้บเป็นโอกาสอันดีให้เส่ินเม่ียวได้

สาธยายถงึที่มาที่ไปของภาพวาดของนาง  

 
เพราะมเิช่นนัน้ผู้คนคงจะเช่ือไม่ลงว่านางสามารถคิดออกมาได้เอง แต่กลับ

กลายจะเป็นเพราะว่าไปแอบได้ยินหรือได้คาํแนะนําแนวทางการวาดนีม้า

จากผู้อ่ืน 



 
เส่ินชงิหัวเราะล่ัน ส่งเสียงกระซบิเบาๆ กับอีเ้พ่ยหลาน 

 
 “ตอนนีแ้หละได้ขายหน้าจริงๆ แล้ว” 

 
“แต่ว่าน่ีไม่ใช่ภาพที่นางวาดเองหรอกหรือ?” อีเ้พ่ยหลานไม่เข้าใจ 

 
 “เม่ือครู่พวกเราก็เหน็กัน นางวาดภาพนีเ้องทุกลายเส้นเชียวนะ” 

 
“ฝีมือการวาดภาพของนางไม่ได้โดดเด่น แต่ว่าความหมายของภาพสิ ใครก็

สงสัยว่านางให้ใครสอนมารึเปล่า” 

 
 เส่ินชงิมองจ้องเส่ินเม่ียวที่กาํลังขึน้ลานพธีิอย่างเหยียดหยาม 

 
 “ใช้ชีวติร่วมกับนางมาตัง้หลายปี ข้ายังไม่รู้เลยว่านางทาํอะไรเป็น อาจารย์

จงใจให้นางขึน้ไปพดูที่มาที่ไปของภาพเช่นนี ้คิดว่านางคงจะพดูออกมา

ไม่ได้แน่ เกรงว่านางจะไม่เหลือหน้าลงมาจากลานพธีิน่ะสิ” 

 
อีเ้พ่ยหลานได้ยนิดังนัน้ก็ยิม้  

 
“ข้าว่าแล้ว นางจะกลายเป็นยอดหญงิผู้เก่งกาจได้เร็วขนาดนัน้ได้เสียที่ไหน 

เกรงว่านางทาํไปเพื่อเรียกร้องความสนใจจากติง้อ๋องเสียมากกว่า....”  

 
แววตาของนางพลันกวาดไปยังฝ่ังชายแวบหน่ึงแล้วก็เอ่ย 



 
 “แต่ต่อให้มีผู้มีฝีมือมาชีแ้นะ ก็นับว่าเส่ินเม่ียวทาํเตม็ที่ของนางแล้วจริงๆ” 

 
เส่ินชงิสีหน้าแขง็ทื่อ กดความรู้สึกไม่ยนิดีในใจ แล้วเอ่ยว่า “ลองดูก็แล้วกัน” 

 
บนลานพธีิ เส่ินเม่ียวมองภาพที่คล่ีออกตรงหน้าอย่างสงบ นางค่อยๆ ยื่นมือ

ออกไป  

 
ท่ามกลางแววตาของผู้คนที่ประหลาดใจ นางก็ลูบคลาํภาพนัน้ 

 
“แรงบันดาลใจของภาพนีข้้าได้มาจากการที่ได้ฟังบดิาเล่าเร่ืองราวต่างๆ ให้

ข้าฟัง ทุกปีจะมีซากศพทหารกล้าไม่รู้จาํนวนเท่าไหร่ ต้องถูกห่อด้วยผ้าแล้ว

ปล่อยให้เน่าเป่ือยกองกันอยู่บนพืน้ทรายที่พวกเขาได้ตายตกลง หนทางจาก

บ้านเกิดช่างห่างไกล  

 
กองทพัได้แต่ต้องฝังร่างพวกเขาไว้ ณ สนามรบ จะหาดอกเก๊กฮวยประดับ

หลุมศพในทะเลทรายทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือก็ไม่มี  

 
ดอกเก๊กฮวยมักจะเบ่งบานในพืน้ที่อบอุ่นทางตอนใต้ มักบานสะพร่ังได้ดียิ่ง

กว่าในเขตเมืองหลวงที่มีแต่ความสุขสําราญ พร้อมพร่ังไปด้วยเสบียงอาหาร

และเคร่ืองนุ่มห่มอย่างเหลือเฟือ  

 
ซึ่งทัง้หมดนีก้ลับต้องแลกมาด้วยชีวติของเหล่าทหารกล้าแถบชายแดน” 

 



นํา้เสียงวจิารณ์ต่างพากันหยุดลง แววตาของผู้คนหลอมรวมไปยังเดก็สาว

บนลานพธีิ 

 
ทว่าแววตาของนางสงบ เอ่ยราบเรียบประหน่ึงกําลังเล่านิทาน  

 
“บดิาข้าเคยกล่าวว่า เพราะสงครามทาํให้ทหารต้องล้มตายไปจาํนวนมาก 

หลังสละชีพเพื่อชาตแิล้ว แม้ดอกเก๊กฮวยขาวที่จะวางหน้าศพยังไม่มี  

 
บุปผางามไม่อาจเบ่งบานในสนามรบได้ เหล่าทหารหาญจงึไม่เคยได้รับแม้

พธีิศพตามธรรมเนียม 

 
 ลูกเมียของพวกเขาต้องพลัดพรากห่างกันแสนไกล อาจทาํได้เพยีงเดด็ดอก

เก๊กฮวยขาวมาเหน็บผม วางลงตรงป้ายช่ือเพื่อบูชาเท่านัน้” 

 
“ข้าคิดว่า ทุกท่านสามารถช่ืนชมดอกเก๊กฮวยในงานเลีย้งแห่งนีไ้ด้อย่างมี

ความสุข เพราะเหล่าทหารทัง้หลายได้สละชีพของตนปกป้องชายแดนให้

พวกท่านแล้วอย่างสุดกาํลัง 

 
 น่าเสียดายที่ข้าไม่อาจทาํอะไรเพื่อพวกเขาได้เลย ทาํได้เพยีงวาดภาพภาพ

นีเ้พื่อถ่ายทอดความทุรกันดารของทะเลทราย 

 
 เพื่อให้ภาพวาดดอกเก๊กฮวยขาวของข้าประดุจเคร่ืองบูชา ปลอบประโลม

วญิญาณผู้กล้า” 

 



ร่างบอบบางของเด็กสาวปักหลักยืนอยู่ท่ามกลางแรงลม เปล่งเสียงเล่า

เร่ืองราวด้วยดวงตาเป็นประกาย 

 
 ไม่เพยีงฟังแล้วไพเราะเสนาะหูแต่ยังเปรียบเสมือนเสียงของกระดิ่งยามเช้า

และกลองหนังในยามเย็น ส่ันสะเทอืนปลุกเร้าไปถงึก้นบึง้หวัใจของผู้คน

ทัง้หลาย 

 
เส่ินเม่ียวหลุบสายตาลงตํ่า จุดประสงค์ของราชวงศ์หมงิฉีคือต้องการกาํจัด

พวกตระกูลขุนนางที่มีอาํนาจเป็นปึกแผ่นทัง้หลายรวมทัง้ตระกูลเส่ินด้วย 

 
 แต่บ้านเมืองช่างแสนกว้างใหญ่และประชาชนทุกคนก็มีตาที่ใช้ดูและหทูี่ใช้

ฟัง  

 
จะหยุดปากคนนัน้ยากเสียยิ่งกว่าสร้างเข่ือนกีดขวางทางนํา้ 

 
 นางจงึเลือกชงิรุกนําหน้าเสียก่อน ถึงตอนที่พวกราชวงศ์ต้องการลงมือกับ

จวนของนาง 

 
 นางยิ่งต้องการกระพอืความสนใจของปวงประชาทุกคนให้คอยจับจ้อง

มองดูต้นสายปลายเหตุที่เกิดขึน้ 

 
จงดูเสียให้เตม็ตาว่าตระกูลเส่ินของข้าเสียสละชีวติของพวกเขาเพื่อมาตุภูมิ

อันยิ่งใหญ่ 

 
 ตระกูลเส่ินของข้าบาํเพญ็ตนเหมือนดั่งกาํแพงของแคว้นหมงิฉี  



 
ดูให้เต็มตาแล้วจงรับรู้ไว้ว่าความเจริญและสงบสุขที่ทางเมืองหลวงได้รับ

ล้วนแลกมาด้วยเลือดและเนือ้ของเหล่าทหารในสนามรบทัง้สิน้! 

 
เหยียบยํ่าเลือดเนือ้ของเหล่าทหารทัง้หลายเพื่อยกตัวเองให้สูงส่ง... 

 
 เชือ้พระวงศ์แคว้นหมงิฉีพวกนี ้ใครยังจะกล้าเล่นงานตระกูลนางอีก? 

 
หากว่าเจ้ากล้า ก็จงอย่าได้เกรงกลัวสายตาของผู้คนในใต้หล้าก็แล้วกัน! 

 

 

🚩🚩นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่4.4🌺🌺 

 

 

  🌿🌿หากว่าเจ้ากล้า ก็จงอย่าได้เกรงกลัวสายตาของผู้คนในใต้หล้าก็แล้วกัน! 

 
อาํนาจเหลือล้นเหนือหวัผู้ใดก็คืออาํนาจจากผู้ปกครองแผ่นดนิ  

 
แต่เหนือกว่าอาํนาจของผู้ปกครองก็คือปากเสียงของราษฎรธรรมดาน่ีเอง  

 
จริงอยู่ ว่ายังมีวธีิใช้กาํลังสังหารโหดมาข่มเหล่าประชาให้หวาดเกรงแต่เม่ือ

ใช้วิธีที่ว่าน่ัน  

 



ราษฎรก็อาจจะสงบปากสงบคาํแต่หันไปใช้การแสดงออกเร่ืองราวโดยผ่าน

ทางบทเพลง ละครหรือนิทานหน้าม่านแทน 

 

  
เชือ้พระวงศ์ของแคว้นหมงิฉี เหน็ได้ชัดว่าเร่ืองราวภายในฟอนเฟะเส่ือมเสีย

มากมาย 

 
 ทว่าต่อหน้ากลับวางท่าทางยิ่งใหญ่มีเมตตา ปากก็พล่ามแต่เร่ืองความม่ันคง

ของชาต ิพวกมันสบายใจเสพสุขอยู่ภายใต้การคํา้ชูของตระกูลใหญ่ทัง้หลาย 

 
 สุดท้ายก็ยังจะทาํลายตระกูลเหล่านัน้ทิง้เพราะความหวาดระแวง 

 
คาํพดูนีข้องเส่ินเม่ียว ทาํให้บรรดาผู้คนทัง้หลายที่อยู่ในสนามสอบต่างก็

เงยีบงนัลง 

 
บางคนกลับเร่ิมไม่สบายใจ 

 
องค์ชายสามพระองค์ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพากันขมวดคิว้แน่นโดยมไิด้นัด

หมาย คนอ่ืนอาจไม่รู้ 

 
 ทว่าพวกเขากลับรู้ดีว่าราชสาํนักในยามนี ้ฮ่องเต้กาํลังคิดจะทาํอะไรกับ

ตระกูลใหญ่อยู่  

 
ตระกูลเส่ินมีอาํนาจผงาดงํา้ ย่อมต้องมีสักวันที่จะถูกฮ่องเต้หาข้ออ้างเพื่อ

กาํจัด ทุกวันนีต้ระกูลเส่ินอยู่ในใจประชาชนช่ือเสียงกระเดื่องเล่ืองลือไปไกล 



 
 แม้แต่ฮ่องเต้ก็จนปัญญาจะกดหวั การคิดจะเล่นงานก็หาใช่เร่ืองที่เพิ่ง

เกิดขึน้เร็วๆ นีเ้สียที่ไหน 

 

  
ตอนนีค้าํพดูของเส่ินเม่ียวประกาศออกไป ประหน่ึงว่ากาํลังทุกข์ทนต่อความ

ตายของทหารกล้า 

 
 อันที่จริงกลับเป็นการโพนทะนาความชอบของใครบางคน นําเอาทหาร

เหล่านีม้าเป็นจุดเด่นให้ผู้คนทัง้หลายได้มอง 

 
 พวกลูกหลานของฮ่องเต้ที่ขยันส่งคนออกไปรบ อย่างไรเสียก็มีความผิด 

โดยเฉพาะด้านมโนธรรมแล้วถือว่าผิดถนัด 

หรือว่านางจงใจทาํเช่นนี?้ 

 
เหล่าผู้ชมทัง้หลายขยับสายตาขึน้มอง เดก็สาวกล่าวจบแล้วก็เงยีบลง 

อาภรณ์ที่สวมมไิด้กระชับกับเรือนกายของนางมากนัก  

 
ยามสายลมเยน็โชยผ่านก็บังเกิดเสียงสวบสาบและกระพือตามแรงของลม 

ขับเน้นให้ภาพลักษณ์ของนางยิ่งดูบอบบางยิ่งขึน้ไปอีก 

 
คงไม่มีอะไรกระมัง? 

 
 นางน่าจะเป็นเพยีงสาวน้อยธรรมดาๆ ของตระกูลใหญ่ตระกูลหน่ึงเท่านัน้  

 



คราวนีท้ี่ได้อันดับหน่ึงมาครองอาจเป็นเพราะว่านางเป็นบุตรสาวของเส่ินซิ่น  

 
ท่านแม่ทพัคงน่าจะเคยกล่าวกับนางเร่ืองการรบและความยากลาํบากของ

เขตชายแดน ทาํให้นางเกิดความคิดที่จะวาดภาพนีข้ึน้มา ไม่น่าจะมีความนัย

ใดๆ แอบแฝง 

 
แววตาของอีช้งิอ๋องเพ่งมองตามทุกการเคล่ือนไหวของเดก็สาวบนลานพธีิ 

จู่ๆ ก็ส่งรอยยิม้ลึกลํา้อย่างมีเลศนัยออกมา  

 
“คุณหนูตระกูลเส่ินนางนีช่้างน่าสนใจไม่น้อย” 

 
ไม่รู้เพราะเหตุใด พอคาํพดูเช่นนีข้องอีช้งิอ๋องหลุดออกจากปาก เพ่ยหลาง

กับฟู่ ซวิอ๋ีพลันขมวดคิว้แน่นพร้อมกัน ในใจให้เกิดความรู้สึกถงึลางร้าย

บางอย่าง 

 
โจวอ๋องได้ยนิดังนัน้ก็เอ่ยถามออกไปเพื่อหยั่งเชงิ 

 
 “ท่านอาคงมีใจปฏิพทัธ์ต่อคุณหนูตระกูลเส่ิน ถงึจะเคยมีข่าวลือว่าคุณหนูผู้

นัน้สตปัิญญาขลาดเขลา แต่เม่ือมาเหน็นางในวันนีแ้ล้ว...ก็สรุปได้ว่าข่าวลือ

เหล่านัน้ไม่มีมูลความจริง นางดูทัง้ฉลาดเฉลียว กิริยาสง่างาม รูปร่างหน้าตา

ก็ดูไม่เลว....” 

 
อีช้งิอ๋องตอนนีก้็ปาเข้าไปส่ีสิบกว่าแล้ว อีกทัง้ยังเป็นคนขาพกิาร หญิงสาวที่

ถูกเขายํ่ายีต้องมีอันเป็นไปนับไม่ถ้วน 

 



 หากว่าเส่ินเม่ียวตกอยู่ในเงือ้มมือของเขา เกรงว่าจุดจบคงไม่ดีนัก 

 
จิง้อ๋องกลับมีความคิดที่ลุ่มลึกกว่าผู้เป็นพี่ชาย จริงอยู่ที่ว่าทางราชวงศ์มีแผน

กาํจัดตระกูลเส่ิน 

 
 แต่ในมือของตระกูลเส่ินถือครองอาํนาจทางการทหารอยู่ ซึ่งดูท่าแล้วก็

น่าจะล้มได้ยากนัก แต่ถ้าหากว่าองค์ชายองค์ใด 

ก็ตามได้ผูกวาสนากับเส่ินเม่ียวและได้ตระกูลของนางมาเป็นฐานอาํนาจ 

 
 ก็เท่ากับว่าได้หมากตัวเอกมาช่วยชงิบัลลังก์ให้มีทางสาํเร็จมากขึน้ ตรงกัน

ข้าม...  

 
ถ้าหากว่าเส่ินเม่ียวผู้นีต้กอยู่ในมือของอีช้งิอ๋องซึ่งไม่มีความทะเยอทะยาน

ต้องการช่วงชงิบัลลังก์ก็เท่ากับทางราชวงศ์ได้ขุมกาํลังทหารกลับคืนเข้ามา

อยู่ในมือ ไม่มีโอกาสให้องค์ชายองค์ใดได้ใช้หมากเดด็ตัวนีไ้ด้อีก 

 
คิดมาถงึตรงนี ้จิง้อ๋องหนัไปพยักหน้าทางฟู่ ซวิอ๋ีแล้วกล่าวว่า “คุณหนูตระกูล

เส่ินมีความสามารถที่โดดเด่นยิ่ง หากท่านอามีใจหมายปอง ก็ไม่ใช่ว่าจะ

ไม่ได้” 

 
ฟู่ ซวิอ๋ีแอบครุ่นคิดในใจ เร่ืองที่จิง้อ๋องสามารถคิดออกเขาเองก็คิดได้เช่นกัน 

เขารู้ดีว่าหาก 

 
เส่ินเม่ียวแต่งเข้าตาํหนักอีช้งิอ๋อง สาํหรับเขาแล้วก็มีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษ

ภยัอันใด  



 
ประการแรกเขาสามารถหลุดพ้นจากการไล่ตามฝากรักของเส่ินเม่ียว ไม่ต้อง

ตกเป็นขีป้ากของผู้คน  

 
ประการที่สอง อาํนาจการทหารของตระกูลเส่ินเป็นของร้อน ต่อให้เขามีใจ

คิดจะใช้ประโยชน์ก็เกรงว่าอาจเป็นที่สงสัยของฮ่องเต้ นับว่าได้ไม่คุ้มเสีย มิ

สู้ให้นางอยู่ในเงือ้มมืออีช้งิอ๋องไปเสียเลย ไม่ว่าใครก็ไม่ได้ประโยชน์จากตรง

นี ้

 
เพ่ยหลางส่งสายตากังวลไปยังเส่ินเม่ียวที่กาํลังออกมาจากลานพธีิ  

 
เดก็สาวเดนิออกมาด้วยท่าทางสบาย สีหน้าเรียบเฉยด้วยนางคงไม่รู้ว่าบัดนี ้

ชะตาอนาคตของนางข้างหน้ากาํลังจะถูกพพิากษาตัดสินจากบรรดาเชือ้พระ

วงศ์ชายทัง้หลายในที่น่ี 

 
 เขาลอบถอนใจอยู่ ข้างใน ถงึแม้จะมีสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์ แต่ด้วยฐานะที่ตํ่า

ต้อยของตนเองก็ทาํให้เขาไม่สามารถยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ ได้แต่รู้สึกเศร้า

ใจแทนเดก็สาวโดยมกิล้าแสดงออก 

 
มุมปากของอีช้งิอ๋องพลันยิม้ทอประกายเจ้าเล่ห์ 

 
 “หลานชาย อ๋องอย่างข้าหาใช่ไม่รู้ว่าพวกเจ้าคิดอะไร ตาํหนักอีช้งิอ๋องของ

ข้าคงจะต้อนรับคุณหนูผู้สูงส่งอย่างตระกูลเส่ินไม่ไหว”  

 
แววตาของเขามองมายังขาที่พกิารของตน 



 
 “แต่พดูก็พดูเถดิ คุณหนูเส่ินเม่ียวผู้นีช่้างน่าสนใจนัก คงดีไม่น้อยถ้าจะได้

เล่นสนุกกับนางสักครัง้” 

 
ซูหมงิเฟิงมองมาทางนีแ้วบหน่ึง เขายืนอยู่ใกล้กับฟู่ ซวิอ๋ี ฉากหน้าแสร้งทาํ

เป็นมองไปบนลานพธีิ 

 
เบือ้งหน้าอย่างจริงจัง แต่ในใจก็ให้เกิดความรู้สึกทนไม่ไหว เส่ินเม่ียวน่ันต่อ

ให้โง่เขลาเบาปัญญาอย่างไรก็ตาม เม่ือถูกอีช้งิอ๋องหมายปอง เกรงว่านางคง

จะหาทางรอดยาก 

 
 หากว่าเส่ินซิ่นอยู่เมืองหลวงก็คงดี น่าเสียดายที่ 

เส่ินซิ่นกว่าจะกลับมาก็ปลายปีโน่น ไม่มีบดิาคอยปกป้อง 

 
 คุณหนูน้อยอย่างนางจะต่อต้านความเลวร้ายเพยีง 

ผู้เดียวได้อย่างไร? 

 
ถงึแม้เขาจะคาดเดาจุดจบของโศกนาฏกรรมนีไ้ด้ว่าจะเป็นเช่นใด ซูหมงิเฟิง

ก็ได้แต่ทอดถอนใจแล้วจูงน้องชายกลับไปส่งให้ท่านพ่อก่อนที่จะเดนิออก

จากบริเวณงานไป 

 
ฝ่ังบุรุษมีพายุร้ายกําลังกระพอืพดัแต่เส่ินเม่ียวไม่อาจทราบได้ จงิเจ๋อกาํลัง

ยนิดีที่เส่ินเม่ียวได้อันดับหน่ึง ส่วนเส่ินเย่ที่ไม่อาจรักษาอาการทางสีหน้าได้ 

ผลุนผลันเดนิออกนอกบริเวณงานไป 

 



      🌿🌿หลังจากการสอบของฝ่ายหญิงผ่านไปก็มาถงึการสอบของฝ่ายชาย 

ฝ่ังสตรีโดยเฉพาะสตรีที่ผ่านการสอบแล้วต่างก็พากันออกจากสนามไป

พกัผ่อน 

 
 เฝิงอานหนิงที่อยู่ ข้างกายเส่ินเม่ียว เอ่ยว่า “เม่ือครู่เจ้าทาํ 

ดีมาก” 

 
เส่ินเม่ียวเอ่ยตอบเรียบๆ “เจ้าเองก็ไม่เลว” 

 
ราวกับเพิ่งนึกขึน้ได้ว่าตัวนางกไ็ด้อันดับหน่ึงด้านการดีดพณิเช่นกัน เฝิง

อานหนิงยิม้จนตาหยีแล้วเอ่ยว่า 

 
 “ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาํเร็จอยู่ที่น่ัน ข้าไปเอาของบางอย่างที่รถม้า

ก่อน เจ้ารอข้าที่น่ีนะ” 

 
พอคล้อยหลังของเฝิงอานหนิงแล้ว เส่ินเม่ียวก็เดนิไปยังส่วนใจกลางที่เต็ม

ไปด้วยต้นบ๊วยของอุทยานเพื่อที่จะรอคุณหนูเฝิงที่น่ัน 

 
 ฤดูกาลนีด้อกบ๊วยยังไม่เบ่งบาน ทว่าต้นบ๊วยที่ตัง้ตระหง่านช่างสง่างามยิ่ง

นัก 

 
กู่อ่ีเดนิออกมาท่ามกลางผู้คน นางหันมองซ้ายมองขวา ส่งเสียง

เบาๆ 

 



 “คุณหนู ตอนนีส่้งให้ถึงมือคุณชายรองจวนจงิเต่ียนส่ือแล้วเจ้าค่ะ 

ข้าจ้างบ่าวจากข้างนอกคนหน่ึงให้เป็นคนส่งต่อ รับรองว่าปลอดภัย

สืบไม่ได้” 

 
“ดีมาก” เส่ินเม่ียวเอ่ย 

 
กู่อ่ียังคงสงสัย ไม่เข้าใจว่าคุณหนูให้นางทาํเร่ืองนีเ้พื่ออะไร 

คุณชายจวนจงิเต่ียนส่ือคนนัน้ คุณหนูของนางย่อมไม่อาจรู้จักกับ

เขามาก่อน 

 
        ในเวลาเดียวกันนัน้เอง พลันได้ยินเสียงหวัเราะหึๆ  มาจาก

ข้างบน เส่ินเม่ียวและสาวใช้ทัง้สองเงยหน้าขึน้พร้อมกัน 

 
 จงึได้เหน็ว่าที่กิ่งไม้ยอดบนสุดมีเงาร่างสีม่วงกาํลังทิง้ตัวลงมายัง

เบือ้งหน้าของพวกนาง เงาของคนผู้นัน้มีดวงหน้าเป็นบุรุษที่หล่อ

เหลาชวนให้มองค้าง 

 
 เขายืนกอดอกแผ่นหลังอิงกับลาํต้นไม้ ขยับยกมุมปากเหมือนยิม้

เหมือนไม่เชิง ดวงตาพลันเยือกเยน็ลึกลํา้ดังเหมันต์ ช่างทาํให้ผู้พบ

เหน็หนาวสะท้าน 

 
เขาก็คือเซ่ียจิ่งสิง 



 
“คุณหนู!” 

 
กู่อ่ีและจิงเจ๋อรีบเคล่ือนกายมาขวางยังเบือ้งหน้าของเส่ินเม่ียว

พร้อมทัง้หลุดปากเรียกคุณหนูเสียงดังโดยลืมสนใจเร่ืองมารยาท  

 
ถงึคุณชายที่วางท่ามีอาํนาจหน้าตาหล่อเหลาที่อยู่ตรงหน้าผู้นีจ้ะ

ยิ่งใหญ่เป็นใครมาจากไหน พวกนางก็ต้องสงสัยไว้ก่อนอยู่ดี  

 
พวกนางไม่เคยเหน็หน้าค่าตาของเขามาก่อน กู่อ่ีและจงิเจ๋อจงึหว่ัน

ใจว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึน้กับคุณหนูของพวกนาง 

 
“กู่อ่ี จงิเจ๋อ เจ้าไปเฝ้าดูต้นทางที่หน้าทางเข้า” เส่ินเม่ียวออกคาํส่ัง 

 
“แต่คุณหนูเจ้าคะ...” ทัง้สองนางประสานเสียงพร้อมกัน 

 
“ข้าบอกให้ไป” เส่ินเม่ียวเร่ิมขมวดคิว้  

 
ในระยะหลังนีคุ้ณหนูช่างออกคาํส่ังได้อย่างคล่องแคล่วนัก ทุกครัง้

ที่นางส่ังเร่ืองอะไร ในนํา้เสียงและท่าทางการส่ังการล้วนเดด็ขาด

จนไม่มีใครกล้าขัดขืนหรือโต้แย้งอะไรออกมา 



 
 จงิเจ๋อกับกู่อ่ีทาํได้เพยีงไปเฝ้าต้นทางเข้าสวนบ๊วยอย่างจาํยอม 

 
“เจ้าช่างน่าสนใจ” เซ่ียจิ่งสิงพงิต้นไม้แล้วก็มองนางอย่างลึกลํา้ 

 
 เขานับเป็นชายหนุ่มที่งดงามดังหยกลํา้ค่าทว่าแววตากลับคมกริบ

ดุจใบมีดที่อาบเลือดในสงคราม นํา้เสียงที่ราบเรียบทาํให้คนฟัง

หนาวสะท้านทรวง 

 
“เซ่ียเส่ียวโหวอยากจะพดูอะไรหรือเจ้าคะ?” เส่ินเม่ียวถาม 

 
 การที่เซ่ียจิ่งสิงปรากฏตัว แน่นอนว่าอีกฝ่ายคงไม่ได้มาเพื่อพดูจา

ไร้สาระ คนผู้นีแ้ม้อายุยังไม่มากทว่าทุกการกระทาํของเขาล้วนมี

เป้าหมายชัดเจน 

 
 แม้แต่หลินอานโหวผู้บดิายังควบคุมเขาไม่อยู่ การกระทาํของเขา

ทุกอย่างล้วนไม่กลัวฟ้าเกรงดิน ทาํให้คนไม่อาจคาดเดาได้ 

 
“ตอนนีต้าํแหน่งพระชายาของตาํหนักอีชิ้งอ๋องยังว่างอยู่ ดูท่าเจ้า

พกิารน่ันเหมือนจะช่ืนชอบเจ้าเข้าเสียแล้ว ข้าเลยมาแสดงความ

ยนิดีด้วย” 

 



 นํา้เสียงของเขากล่าวเบาๆ ไม่ชัดเจนนัก แต่ก็กล้าเรียกอีชิ้งอ๋องว่า 

‘เจ้าพกิาร’ ถือว่าเป็นบุรุษที่ขวัญกล้าเทยีมฟ้า  

 
อีกอย่าง... คาํพูดที่ออกจากเซ่ียจิ่งสิงเจือความรู้สึกหม่ินแคลน

หยามเหยียดไม่น้อย ประหน่ึงว่าอีชิ้งอ๋องเป็นเพียงแค่ของเล่น

สกปรกไร้ค่าชิน้หน่ึงในสายตาเขา 

 
เส่ินเม่ียวกาํลังครุ่นคิดไปไกลแต่สีหน้าของนางนัน้มิได้แสดงออก

อันใด ยังคงมีแต่ความน่ิงสงบ 

 
 จู่ๆ เซ่ียจิ่งสิงก็ก้าวรุกคืบเข้ามาใกล้นางอีกก้าว รูปร่างของชาย

หนุ่มสูงใหญ่ เงาดาํของเขาปกคลุมเรือนร่างของ 

เส่ินเม่ียวจนมิด  

 
ชายหนุ่มโน้มตัวมาข้างหน้าแล้วกระซิบที่ข้างหูนางว่า 

 
 “เจ้ารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วจริงๆ ด้วย” 

 
บนเรือนกายบุรุษหนุ่มมีกล่ินหอมเย็นของต้นไผ่ลอยลมมาต้องจมูก 

นํา้เสียงของเขาทุ้มตํ่าอย่างจงใจ ทว่ากลับฟังดูย่ัวยวนชวน

เคลิบเคลิม้ 

 



 ท่าทางที่แสดงออกมาก็ถือเป็นการย่ัวยวน เส่ินเม่ียวขยับสายตา

ขึน้มอง ใบหน้าคมสันรูปไข่นัน้ปรากฏอยู่ตรงหน้าของตน มุมปาก

ได้รูปของชายหนุ่มนัน้ยกขึน้เป็นรอยยิม้ดูแล้วเจ้าเล่ห์คล้ายมี

แผนการบางอย่างแอบซ่อนอยู่ 

 
คล้ายว่าเขาเจตนาจะย่ัวเย้านาง 

 
แต่ขออภัย... นางมิใช่เดก็สาวแรกรุ่นไม่ประสา จึงเบ่ียงสายตาหลบ

ลงเล็กน้อยแล้วกล่าวตอบไปว่า  

 
“รู้แล้วอย่างไร ไม่รู้แล้วอย่างไร?” 

 
เซ่ียจิ่งสิงไม่เหน็ว่านางจะแสดงท่าทอ่ีอนไหวกับเสน่ห์ของตน จงึ

เบ่ือที่จะวางท่าเป็นคุณชายเจ้าเสน่ห์อีก  

 
เขาผลักนางออกห่างอย่างไม่คิดจะถนอมบุปผางามในมือ มือของ

เขาถือม้วนกระดาษแผ่นหน่ึง อมยิม้แล้วก็ส่งเสียงร้ายกาจออกมา  

 
“รู้แล้วอย่างไรน่ะรึ?   ก็เพราะว่ารู้ล่วงหน้าแล้วเจ้าจงึส่งข้อความ

เหล่านีไ้ปให้กับคุณชายรองจวนจงิเต่ียนส่ือใช่หรือไม่... มัน

หมายความว่าอะไร?” 

 



เส่ินเม่ียวเบนสายตามามองใบหน้าเขาทันท ีหนําซํา้ยังจ้องมองเขา

แน่น่ิงขณะที่เอ่ยปากออกมาด้วยนํา้เสียงเอาเร่ืองว่า 

 
 “เซ่ียเส่ียวโหวจะยุ่งเร่ืองของผู้อ่ืนมากไปแล้วกระมัง?” 

 
 “แค่กระดาษแผ่นเดียว เจ้ากลับต่ืนเต้นขนาดนีเ้ชียวรึ” 

 
 เซ่ียจิ่งสิงวางท่าเจ้าเล่ห์อีกรอบ 

 
 “เจ้ากับคุณชายรองจงิเต่ียนส่ือน่ันมีสัมพันธ์ใดกัน ถงึได้ช่วยเขา

แบบนี?้ หรืออาจเพราะว่า... ลูกสาวบ้านเส่ิน กาํลังคิดป่ันหวัใคร

อยู่” 

 
เส่ินเม่ียวมีสีหน้าหนักแน่นดังผืนนํา้ นางมองจ้องกระดาษแผ่นนัน้

ในมือของเซ่ียจิ่งสิงอย่างสงบ แผ่นกระดาษบอบบางก็จริง แต่กลับ

ทาํให้ใจของนางหนักอึง้ด่ังศิลา 

 
น่ันเป็นบทความ ‘การบังคับใช้กฏมณเฑียรบาล’ เป็นส่ิงที่นาง

ครุ่นคิดมานานกว่าจะคิดออก 

 
ชาตก่ิอน เพ่ยหลางอาศัยบทความนีท้าํให้ฟู่ ซิวอ๋ีเหน็ความสําคัญ  

 



นับจากนัน้ฟู่ ซิวอ๋ีก็ให้เขากลายเป็นคนใกล้ชิด คอยช่วยฟู่ ซิวอ๋ี

วางแผนสถาปนาแผ่นดิน 

 

 

🚩🚩นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่4.5🌺🌺 

 

 

🌿🌿ตอนนี.้.. ตอนที่เขายังไม่ทันได้แสดงพรสวรรค์ของเขาออกมา 

เส่ินเม่ียวต้องตัดโอกาสความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึน้ 

 
 ไม่เพียงเท่านัน้ ต้องทาํการตัดรากถอนโคนปิดช่องว่างทุกทางที่

เพ่ยหลางจะมีโอกาสรับใช้ราชวงศ์ 

 
เกาถงิเป็นคุณชายรองของจวนจงิเต่ียนส่ือ นอกจากตระกูลเขาจะมี

ช่ือเสียงโดดเด่นว่าเป็นตระกูลที่สืบเชือ้สายกันมายาวนานแล้ว  

 
ก็ยังเป็นตระกูลใหม่ที่ รุ่งเรืองในราชสาํนัก หากฮ่องเต้แคว้นหมิง

ฉีคิดจะเล่นงานตระกูลเก่า 

 



 แน่นอนว่าต้องสนับสนุนตระกูลใหม่เหล่านี ้ตระกูลจงิเต่ียนส่ือก็

จะกลายเป็น ‘กลุ่มสายเลือดใหม่’ ที่ถูกดงึขึน้มาเป็นเสาหลักที่

สาํคัญอีกเสาหน่ึง 

 

  
เกาจิน้--คุณชายใหญ่ตระกูลจิงเต่ียนส่ือเป่ียมไปด้วยความสามารถ

อย่างแท้จริง ต่อมาหลังฟู่ ซิวอ๋ีขึน้ครองราชย์ ก็ยังออกแรงช่วยเหลือ

จนตระกูลจงิเต่ียนส่ือได้รับพระราชทานความดีความชอบ พวกเขา

จงึได้หยิ่งยโสโอหงั 

 
 และเกาถงิ--คุณชายรองของจวนจงิเต่ียนส่ือผู้นีก้็เคยกล้าล่วงเกิน

หว่านอ๋ีของนาง 

 
หากว่าตอนนัน้นางไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งหกตาํหนัก และฟู่ ซิวอ๋ียัง

ไม่ได้เร่ิมลงมือกับตระกูลเส่ิน เกรงว่าหว่านอ๋ีคงจะต้องพบกับจุด

จบที่เลวร้าย 

 
 เกาถงิผู้นีค้วามสามารถไม่อาจเทยีบได้กับพี่ชายของเขาได้ ซํา้ยัง

เป็นคนบ้าอาํนาจหลงใหลลาภยศ มักจะเอาความดีความชอบของ

พี่ชายมาบอกว่าเป็นของตน  

 



นิสัยจอมปลอมใจแคบจองหอง เป็นเพยีงคนเหยียบขีไ้ก่ไม่ฝ่อ ชาติ

ก่อนเกาถิงไม่ได้เข้าร่วมในราชสํานัก 

 
 ชาตนีิต้ระกูลจิงเต่ียนส่ือยังไปไม่ถงึจุดที่เรืองรองที่สุด 

 
 เกาจิน้ก็เพิ่งจะเข้าสู่ราชสาํนักได้ไม่นาน ไม่สู้นางช่วยผลักดันเขา

อีกแรง ทาํให้เกาถงิได้เข้าไปร่วมชะตากรรมขุนนางเสียเลยเล่า 

เวลากวาดเก็บจะได้ง่ายเพียงรวบฝ่ามือ 

 
ขอเพียงนําบทความ ‘การบังคับใช้กฏมณเฑียรบาล’ ของเพ่ยหลาง

นีม้อบให้เกาถิง ก็สับเปล่ียนชะตาชีวิตของทัง้สองคนเป็นที่

เรียบร้อย 

 
นางรู้ว่าการสอบในทุกปี เกาถิงจะต้องให้บ่าวรับใช้จ่ายเงนิเพื่อไป

ซือ้บทความจากด้านนอกมาชิน้หน่ึง 

 
 วันนีน้างใช้ให้กู่อ่ีแฝงตัวเพื่อเปล่ียนกระดาษบทความนัน้เสีย ด้วย

นิสัยชอบยืมมือ ‘ผู้มากความสามารถ’ ของฟู่ ซิวอ๋ี  

 
เขาจะต้องถูกใจในบทความนีแ้ละรับเอาเกาถงิมาเป็นคนข้างกาย

อย่างแน่นอน  

 



ส่วนผู้ที่มีนิสัยหลงใหลในอาํนาจอย่างเกาถงิ จะต้องไม่พูดว่าน่ี

ไม่ใช่ฝีมือการเขียนของตนเอง คนอย่างเขาหากได้เข้าไปในราช

สาํนักหมิงฉี รับตาํแหน่งเป็นถงึขุนนางข้างกายฟู่ ซิวอ๋ีแล้ว งานนีค้ง

สนุกน่าดู  

 
นางจะรอวันชมสุนัขสองตัวกัดกันเอง! 

 
ตัดแขนขวาผู้ช่วยฟู่ ซิวอ๋ีออกไปได้ข้างหน่ึงแล้วเปล่ียนเป็นแขน

เน่าๆ ที่ไร้สมองอย่างเกาถงิแทน  

 
เส่ินเม่ียวปรารถนาเช่นนัน้ ใครจะไปคิดว่าในระหว่างทางจะมีเซ่ีย

จิ่งสิงมาขัดขวาง ทาํให้แผนการของนางต้องเสียหายยับเยนิ 

 
แววตาของนางประเด๋ียวสว่างประเด๋ียวดับวูบ 

 
 ในที่สุดเซ่ียจิ่งสิงก็ขยับมุมปากยิม้ เอ่ยอย่างเกียจคร้านว่า 

 
 “เจ้าไม่จาํเป็นต้องทาํหน้าโกรธแค้นข้าขนาดนัน้ก็ได้ กระดาษแผ่น

นีเ้ป็นฉบับคัดลอกของบ่าวข้าเอง ฉบับเดมิของเจ้าอยู่ในมือของ

บ่าวตระกูลเกาเรียบร้อยแล้ว” 

 



เส่ินเม่ียวตะลึง คาดไม่ถงึว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นเช่นนี ้นางเงย

หน้ามองเซ่ียจิ่งสิง เงียบงันครู่หน่ึงจงึเอ่ยว่า 

 
 “เซ่ียเส่ียวโหวใจกว้างนัก” 

 
“หาใช่ใจกว้าง แต่โหวเหย่อย่างข้าเดมิทกี็มีนิสัยจองหองในศักดิ์ศรี” 

 
 สองตาเซ่ียจิ่งสิงทอประกายเยือกเย็น 

 
 “ที่เกลียดที่สุดก็คือการสอดมือไปยุ่งเร่ืองของชาวบ้าน” 

 
 เส่ินเม่ียวกาํลังจะเจรจาตอบ พลันได้ยินนํา้เสียงของเซ่ียจิ่งสิงดัง

ลอยมา 

 
 “ตอนนีเ้จ้าบอกข้าได้หรือยัง ทาํไมเจ้าถงึได้เขียนจดหมายมอบให้

จงิเต่ียนส่ือ?” 

 
เส่ินเม่ียวถอนหายใจเงียบๆ แม้ว่าใจของนางคิดจะผูกสัมพันธ์ให้

ตระกูลเส่ินกับตระกูลเซ่ียลงเรือลาํเดียวกัน 

 



 ทว่าตอนนียั้งไม่ใช่เวลาอันควร ตระกูลเส่ินตระกูลเซ่ียสองตระกูล

นีเ้ป็นเหมือนลิน้กับฟันที่ขบกันมานาน หาใช่วันเดียวคืนเดียวจะ

แก้ไขได้ 

 
 ควรจะใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปถึงจะถูก แต่การที่เซ่ียจิ่งสิงสอดมือ

เข้ามายุ่งน่ีเท่ากับเป็นการผิดแผน 

 
“โหวอย่างข้าคาดว่า แม่นางน้อยคงเกิดความพศิวาสในตัวคุณชาย

รองแซ่เกา จงึคิดช่วยเหลือบุรุษในดวงใจให้ได้แสดงความสามารถ

เป็นที่จับตามอง” 

 
 เซ่ียจิ่งสิงส่งรอยยิม้หยาบโลนในขณะที่สายตาสาํรวจเรือนร่างของ

เดก็สาวขึน้ลง 

 
 “มานึกดูแล้ว...ถึงแม้คุณชายรองของใต้เท้ากองประวัตศิาสตร์จะโง่

เขลาไม่เฉียบแหลมอยู่สักหน่อย แต่สายตาเลือกผู้หญิงของเขา ก็

นับว่าไม่เลว” 

 
 ชายหนุ่มมองดูเส่ินเม่ียว เดก็สาวผู้นีมี้ว่ีแววว่าจะเจริญวัยเป็นสาว

งามสะคราญโฉม แต่ก็นัน้แหละ สาวงามย่อมมีหนามแหลมคม 

 



 “ยังมีอีก เจ้าคิดช่วยเหลือเกาถิง ย่อมต้องคิดช่วยตระกูลจงิเต่ีย

นส่ือให้มีช่ือเสียง แต่ว่าเจ้าไม่ช่วยเกาจิน้ผู้พี่ กลับช่วยเกาถิงผู้น้อง

ที่ไร้ค่าแทน ดูไปแล้วเจ้าอาจมีแผนการร้าย”  

 
รอยยิม้ของเขาไม่ปรารถนาดี ทว่าทุกคาํพดูช่างทิ่มแทงใจนัก 

 
 “สาวน้อยแซ่เส่ิน จงิเต่ียนส่ือมีความแค้นกับเจ้ารึ?” 

 
เส่ินเม่ียวมองจ้องบุรุษที่อยู่ตรงหน้าอย่างเงยีบงัน 

 
ใบหน้าของเขาได้สัดส่วนสวยงามตามแบบฉบับบุรุษรูปงาม ให้

ความรู้สึกเข้มแข็งอย่างวีรบุรุษผู้กล้า  

 
ถงึแม้จะมีท่าทางยียวนจาบจ้วงเอาแต่ใจอยู่บ้าง แต่กลับถูกกลบ

ด้วยความเฉลียวฉลาด เป่ียมล้นด้วยไหวพริบ 

 
 นับว่าเซ่ียจิ่งสิงผู้นีมี้ความรอบคอบรู้เท่าทันผู้อ่ืน เล่ห์เหล่ียมเกิน

อายุ ตัง้แต่ชาติที่แล้วจนกระทั่งเวียนกลับมาเกิดใหม่อีกครัง้ นางก็

ยังไม่เคยพบคนที่เป็นเช่นเขา 

 
 ใช้เพียงแค่ข้อมูลเพียงประโยคเดียว ชายผู้นีก้็ตีความคาดเดา

เหตุการณ์ได้ทุกส่ิง 



 
บุคคลที่มีความสามารถโดดเด่น สตปัิญญาแกล้วกล้าเช่นเขากลับ

ต้องมีจุดจบที่น่าสลด หรือว่าสวรรค์จะริษยาวีรบุรุษ? 

 
แววตาของนางมีความสงสารและแสนเสียดายสะท้อนวาบ แต่พอ

นางเอ่ยปากอีกครัง้ กลับเป็นนํา้เสียงที่เรียบราบ 

 
 “ใช่” 

 
“หมากตานีข้องเจ้าช่างวกวนนัก” แววตาของเซ่ียจิ่งสิงทอประกาย

ครุ่นคิด 

 
 “วกไปวนมาในที่สุดก็เพื่อจะให้เกาถงิเข้าสู่ราชสํานัก หรือว่าเจ้าคิด

จะทาํให้ราชสาํนักหมิงฉีวุ่นวาย?” 

 
เส่ินเม่ียวที่ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ผ่านมาถึงสองชาติแล้วยังอดตก

ตะลึงไม่ได้ กล่าวได้ว่าไหวพริบของเซ่ียจิ่งสิงนัน้น่ากลัว  

 
เพยีงจับข้อสังเกตได้เพียงจุดเดียวก็สามารถสรุปทุกอย่างออกมาได้

อย่างว่องไว ความสามารถของคนผู้นีช่้างน่าประหว่ันพร่ันพรึงเสีย

จริง 

 



คนธรรมดาจะเดินก้าวหน่ึงคิดก้าวหน่ึง คนฉลาดเดนิก้าวหน่ึงคิด

สิบก้าว  

 
คาํพดูของเซ่ียจิ่งสิงประโยคนีดู้ไปแล้วเป็นคาํธรรมดา ทว่าเขาเดนิ

ก้าวเดียวแต่เหน็ไกลไปถงึร้อยลีพ้นัลี ้

 
 คาํพดูที่เหมือนกับหยบิมีดแทงเข้าที่ทรวงอกอย่างตรงไปตรงมา

เช่นนี ้ทาํให้นางไม่รู้ว่าจะตอบกลับอย่างไร 

 
หลังจากนัน้ครู่หน่ึง นางจึงเอ่ย 

 
 “แล้วเร่ืองนีเ้ก่ียวอะไรกับเซ่ียเส่ียวโหว?” 

 
“โหวอย่างข้าไม่สนใจเร่ืองราชสํานักหมิงฉี แต่ว่าจวนหลินอานโหว

เจ้าแตะต้องไม่ได้” 

 
 นํา้เสียงของเขาเอ่ยตักเตือน 

 
 “หากว่าเจ้ามีเป้าหมายเล่นงานจวนหลินอานโหวละก็ อย่าหา

ว่าเซ่ียเส่ียวโหวอย่างข้าไม่เกรงใจ” 

 



เส่ินเม่ียวมองเขาแวบหน่ึง เซ่ียจิ่งสิงดูเหมือนจงเกลียดจงชังหลิน

อานโหวเข้ากระดูก ชอบวางท่าเป็นปฏิปักษ์กับบิดาของเขาเร่ือยมา 

 
 ตอนนีดู้ท่า หาใช่ว่าจะเป็นความเกลียดชังโกรธแค้นเพียงอย่าง

เดียว ยังมีความรักเจือจางอยู่เบาบางอีกด้วย...  

 
ไม่เช่นนัน้ ในชาตก่ิอนเพยีงแค่ต้องการปกป้องช่ือเสียงของตระกูล

โหว เขาจะยินยอมต้องโทษโดนธนูหม่ืนดอกยงิทะลุหวัใจจนดับสูญ

หรอกหรือ 

 
เซ่ียจิ่งสิงลังเลว่านางอาจจะลงมือกับตระกูลเซ่ีย ก็ใช่ว่าจะเป็นไป

ไม่ได้ ตระกูลเส่ินกับตระกูลเซ่ียแต่ไรมาก็เป็นศัตรูกัน กอปรกับ

ยามนีเ้ร่ืองที่นางทาํล้วนยากที่จะเข้าใจ คนนอกดูไปแล้วอาจเป็น

การสร้างปัญหาให้ตระกูลเซ่ียได้จริง   

 
“เซ่ียเส่ียวโหวโปรดวางใจ”  

 
นางเอ่ยเสียงราบเรียบไม่ต่างกับกาํลังคุยเร่ืองทั่วไปเช่นดนิฟ้า

อากาศ 

 
 “ความสัมพนัธ์ของตระกูลเส่ินและเซ่ียเป็นเช่นด่ังนํา้บ่อไม่ยุ่ง

เก่ียวกับนํา้คลอง ย่อมไม่เก่ียวโยงให้เกิดปัญหาอยู่แล้ว 



 
 ส่ิงที่ท่านโหวห่วงใยไม่มีวันเกิดขึน้ได้ อย่างไรก็ตามชีวิตของคนเรา

น่ันแสนสัน้ กงล้อแห่งชะตากรรมทาํให้ทุกอย่างเปล่ียนผันได้เสมอ  

 
ผู้ใดจะไปทราบว่าสักวันหน่ึงตระกูลเซ่ียและเส่ินอาจจะต้องลงเรือ

ลาํเดียวกัน มีศัตรูที่ต้องเข่นฆ่าร่วมกันก็เป็นได้" 

 
“เจ้ากาํลังแสดงความห่วงใยข้างัน้หรือ?” เซ่ียจิ่งสิงเลิกคิว้ 

 
“ก็อาจจะ” เส่ินเม่ียวตอบน่ิงๆ 

 
เซ่ียจิ่งสิงจ้องมองเดก็สาวตรงหน้าอย่างประเมิน ตัง้แต่ที่เขาเกิดมา

จนมาถงึบัดนี ้เขาพบเจอสตรีมาแล้วอย่างมากมายนับไม่ถ้วน  

 
ตอนที่เขายังเยาว์วัย บรรดาสตรีเหล่านัน้มักจะหาโอกาสเข้าหา

ใกล้ชิดกับบิดาของเขา แต่พอหลังๆ สตรีพวกนัน้ก็พุ่งเป้ามาที่เขา

แทน 

 
 ท่ามกลางสตรีทัง้หลาย มีทัง้ผู้ที่พดูจาอ่อนหวานน่าฟัง ผู้ที่มีรูป

โฉมชวนตะลึง ผู้ที่สามารถหยิบฉวยจับหอกดาบได้อย่าง

คล่องแคล่ว  

 



เขาล้วนพบเจอมาแล้วทัง้นัน้ แต่กลับไม่มีใครสักคนจะทาํให้เขา

พศิวงและคาดไม่ถงึได้เท่ากับเด็กสาวตัวเล็กตรงหน้า 

 
บางทอีาจจะเป็นสัญชาตญาณที่ได้จากการรบทพัจับศึกท่ามกลาง

สมรภูมิกระมัง ที่ทาํให้เขาได้กล่ินคาวเลือดจากเดก็สาวผู้นี ้ 

 
นางเปรียบเหมือนบ่อนํา้ที่มีผิวหน้าเรียบใสภายใต้กลับมีสัตว์ร้าย

กระหายเลือดหลบซ่อนอยู่ ถงึแม้ว่าความรู้สึกนีฟั้งดูน่าเหลือเช่ือ 

แต่เซ่ียจิ่งสิงก็ไม่เคยละเลยต่อสัญชาตญาณของตน 

 
เรือนร่างที่อยู่ภายใต้เสือ้คลุมสีเขียวบงกช ดูโดดเด่นราวกับนางใน

ราชสาํนัก ทัง้สูงส่ง เยือกเยน็และเหีย้มหาญ  

 
 “ตระกูลเส่ินก็มีคนฉลาดอยู่เหมือนกันรึน่ี” 

 
 นํา้เสียงของเขาช่างเหน็บแนม ทว่าก็เอ่ยอย่างตรงไปตรงมา  

 
“ในเม่ือเป็นเช่นนี ้เจ้าก็วางใจทาํเร่ืองของเจ้าต่อไปเถอะ วันนีถื้อ

เสียว่าข้าได้ดูฉากสนุกก็แล้วกัน เจ้าอย่าทาํให้ข้าผิดหวังเป็นพอ”  

 
เขาขยับกายตรง เตรียมจะลาจาก 

 



“เซ่ียเส่ียวโหว” เส่ินเม่ียวเอ่ยเรียก 

 
“ยังมีเร่ืองอะไรอีก?”  

 
เขายืนน่ิง ถามกลับโดยไม่ผินหน้ามามอง 

 
“น้องชายท่านสองคนที่เกิดจากอนุภรรยาตระกูลเซ่ีย วันนีก้็จะต้อง

มาทดสอบในสนามด้วย”  

 
เส่ินเม่ียวเอ่ยเสียงราบเรียบ 

 
 “เซ่ียเส่ียวโหวจะปล่อยให้เป็นเช่นนีต่้อไปหรือ?” 

 

     
           บุตรชายทัง้สองอันเกิดจากอนุภรรยาตระกูลเซ่ีย นามว่า 

‘เซ่ียฉางเจา’ กับ ‘เซ่ียฉางอู่’ 

 
 มารดาของพวกเขาคือนางฟางซ่ือ ตอนนีก้าํลังศึกษาอยู่ระดับชัน้ที่

สอง  

 



เซ่ียจิ่งสิงอยู่ระดับชัน้ที่สาม ทว่าเขาทาํเร่ืองอะไรก็ตามมักจะทาํ

ตามใจตัวเอง ก่วงเหวินถังก็ไม่อาจควบคุมเขาได้  

 
โดยปกตเิขาจะไม่เข้าเรียน ชาติที่แล้ว เซ่ียจิ่งสิงก็ไม่เคยเข้าร่วม

การสอบ ทาํให้น้องชายทัง้สองของเขากลายมาเป็นบุรุษที่โดดเด่น

แทน 

 
 เพราะเป็นเช่นนีจ้งึเข้าตาฮ่องเต้ ต่อมาฟู่ ซิวอ๋ีก็มีใจส่งเสริม ยอม

ให้พวกเขาคอยตดิตามข้างกายช่วยเหลือกิจธุระของฟู่ ซิวอ๋ี 

 
เส่ินเม่ียวรู้สึกเสมอว่า หลินอานโหวสองพ่อลูกล้วนแต่เป็นคนฉลาด 

เหตุใดชาตก่ิอนจงึพบจุดจบเช่นนัน้ การที่สองพ่อลูกต้องมาตายอ

ย่างน่าอนาถ ทว่าคนที่รอดและรุ่งเรืองกลับกลายเป็นนางฟางซ่ือ

สามแม่ลูก  

 
คิดมาถึงตรงนีก้็พบข้อพรุิธมากมาย ยกตัวอย่างเช่น ตระกูลเส่ินถูก

ทาํลายพนิาศ เพราะบ้านสองกับบ้านสามเป็นหนอนบ่อนไส้ ตอนนี ้

ดูท่า ตระกูลเซ่ียเองก็คงจะไม่แตกต่างเพราะภายในก็มีปัญหา

เช่นเดียวกัน 

 
“เจ้าคงไม่คิดจะให้โหวอย่างข้าขึน้ลานพธีิประลองกับพวกนัน้หรอก

นะ?”  



 
เซ่ียจิ่งสิงหันหน้ากลับมา เอ่ยอย่างสงสัย 

 
 “กระทาํเฉกเช่นเดียวกับเจ้าที่ต่อกรกับญาตผู้ิพี่ร่วมสกุล?” 

 

  
“หรือว่าสถานะของท่านโหวกับข้าไม่เหมือนกันเจ้าคะ?”  

 
เส่ินเม่ียวไม่ได้สนใจนํา้เสียงเย้ยหยันในคาํพูดของเขา เอ่ยเพยีงว่า 

 
 “คนที่แทงข้างหลังได้ลึกที่สุดมักจะเป็นญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดที่สุด 

ข้าเข้าใจดีว่าท่านโหวนัน้ยิ่งใหญ่ ทระนงในตนเอง จนไม่อยากจะ

เสียเวลาเหลือบแลกลุ่มคนตัวเล็กๆ เช่นพี่น้องต่างมารดาทัง้สอง  

 
ทว่าอย่างไรเสียจอมปลวกใหญ่โตก็พงัทลายเพราะฝูงมดตัวน้อยได้ 

ของเล่นบางอย่างที่เหน็ว่าไร้ค่า วันหน่ึงอาจจะกลายมาเป็นงพูษิ

แว้งกัดให้ต้องพนิาศได้เช่นกัน” 

 
 นางเอ่ยทีละคาํอย่างชัดเจน 

 



 “ต้องเร่งกาํจัดพวกมันเสียตัง้แต่เพิ่งเร่ิมออกราก ต้องทาํให้พวกมัน

ไม่มีวันได้ฝังรากลงดิน” 

 
“หากจะปล่อยให้พวกมันโดดเด่นได้หน้า ได้รับความช่วยเหลือจาก

กลุ่มผู้มีเส้นสาย ปล่อยให้กลายมาเป็นงพูษิในคราบน้องชายที่แสน

ดีแล้วละก็ 

 
 ไม่สู้จัดการพวกมันทลีะคน ให้ขายหน้าต่อหน้าผู้คน อยู่ในจวนก็

ไม่จาํเป็นต้องเสแสร้งทาํเป็นพี่ชายที่แสนดีอีกแล้ว แบบนีจ้ะสะใจ

ยิ่งกว่าหรือไม่?” 

 
เซ่ียจิ่งสิงสะท้านวูบในใจ 

 
มารดาของเขาเป็นถงึองค์หญิงอวีชิ้งที่สูงส่งดังบุปผาหยก เขาไม่คิด

จะใส่ใจบุตรของอนุภรรยา  

 
หากคิดเล็กคิดน้อยเช่นนัน้ผู้คนอาจจะบอกว่าเขาใจไม่กว้างพอ 

และอาจจะเอ่ยลากยาวมาถึงเม่ือครัง้ที่มารดาของเขาสิน้ใจด้วย

ความหงึหวง 

 
 เขาอาจไม่สนใจช่ือเสียงของตัวเอง ทว่าช่ือเสียงขององค์หญิงอวี ้

ชิงเขาไม่อาจทาํให้แปดเป้ือนได้ 



 
ตอนที่อาศัยอยู่ในจวนหลินอานโหว เขาต้องเผชิญหน้ากับสามแม่

ลูกน่ันอย่างเยือกเย็น 

 
 แม้ว่าหลินอานโหวจะเข้าข้างเขา กย็ากนักที่คนนอกจะไม่หาเร่ือง

เอาไปนินทาได้ สามแม่ลูกน่ันเคารพนบนอบเขาเป็นอย่างดี ทาํให้

เขานึกอยากอาเจียน  

 
เขาคิดเพียงว่าจะปลีกห่างออกมา ทาํตัวเองให้เป็นคนนอก แล้วดู

สามคนนีเ้ล่นละครตบตาต่อไป ทว่าคาํพดูของเส่ินเม่ียวยามนีก้ลับ

ทาํให้จติใจของเขาหว่ันไหวลังเล 

 
หากดับความฝันของพวกมันให้สิน้ จะไม่เป็นเร่ืองที่สะใจกว่าหรือ?  

 
ฉีกหน้ากากจอมปลอมของพวกมันออก ให้พวกมันไม่มีหน้ามาเส

แสร้ง แกล้งทาํเป็นน้องชายที่แสนดี รบกวนใจเขาได้อีก? 

 
นํา้เสียงของเส่ินเม่ียวพลันหนักแน่นขึน้ด้วยความอาฆาต 

 
 “ถ้ามันมากเกินไป บางอย่าง... ก็อย่าได้ทน” 

 
อย่าได้ทน 



 
เขาก้มหน้ามองดวงหน้าของเดก็สาวอย่างใกล้ชิด เดก็สาวตรงหน้า

มีกล่ินกายหอมกรุ่น 

 
 ภาพลักษณ์ที่ปรากฏตรงหน้าเป็นเดก็สาวในวัยสดใส แสนจะ

บริสุทธ์ิ แต่ในความจริงนางผู้นีแ้สนจะแปลกแยกและเย็นชา 

 
 เขารู้ทนัถงึจุดประสงค์ที่นางให้คําแนะนําแต่ก็ยากเหลือเกินที่

จะปฎิเสธไม่ทาํตาม 

 
เขาขยับมุมปากยกยิม้ สะบัดกระบอกแขนเสือ้ ดอกไห่ถังเหนือมวย

ผมของนางพลันปรากฏอยู่ในมือเขา ช่ัวขณะต่อมา บริเวณที่ดอก

ไห่ถังเคยปักอยู่ ก็เปล่ียนเป็นดอกไห่ถังหยกชิน้เล็ก ปักแทนที่ 

 
เขาได้แต่ยิม้ยามที่เขาเก็บดอกไม้ดอกน้อยที่อยู่กลางฝ่ามือขึน้แล้ว

เอ่ยออกมาด้วยถ้อยคาํกาํกวมว่า 

 
 “เจ้าช่างเป็นสตรีที่น่าสนใจ ดอกไม้หยกน่ี...ข้าขอมอบให้กับเจ้า 

สาํหรับคําแนะนําที่ไม่เลวนัก ต้องขอขอบใจเจ้ามาก” 

 



รอจนเส่ินเม่ียวออกจากป่าบ๊วยแล้ว กู่อ่ีกับจงิเจ๋อที่เฝ้าปากทางเข้า

ก็ผ่อนลมหายใจโล่งอก จงิเจ๋อเงยหน้าขึน้มอง กลับไม่เหน็คนผู้นัน้

อีก 

 
 “ทาํไมไม่เหน็เขาแล้วล่ะเจ้าคะ?” 

 
เส่ินเม่ียวก็หันหน้ากลับไปมองแวบหน่ึง กิ่งไม้ในสวนบ๊วยสะบัด

กระพอืตามแรงลมกลายเป็นเงากระเพื่อมไหว มีเงาคนผู้นัน้รวมอยู่

ด้วยเสียที่ไหนนางเอ่ย 

 
 “ไปกันเถอะ” 

 
พอออกมาพบเฝิงอานหนิง ก็พากันกลับไปน่ังยังที่เดมิ  

 

 

 

🚩🚩นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่4.6🌺🌺 

 

 

🌿🌿 พอออกมาพบเฝิงอานหนิง ก็พากันกลับไปน่ังยังที่เดิม  

 



บนลานพธีินัน้การประลองของเหล่าคุณชายรอบจับฉลากรอบแรก

ได้ผ่านพ้นไปแล้ว รอบที่สองคือรอบเลือกแสดงความสามารถ หรือ

การ ‘เลือกเฟ้น’ ให้เลือกส่ิงที่ตนเองสันทัดออกมาแสดง 

 
แววตาของเส่ินเม่ียวมองจ้องไปยังที่น่ังซ้ายสุดฝ่ังตรงข้าม บุรุษผู้

สวมชุดสีนํา้ทะเลเขียวเข้มทัง้กาย 

 
ชายผู้นีผิ้วคลํา้รูปร่างท้วมใหญ่ การที่สวมชุดสีเขียวเข้มยิ่งขับเน้น

ให้ผิวกายของเขาดาํคลํา้กว่าเดมิ 

  
ไม่เพียงเท่านัน้ เขายังทาํผมทรงสูง ปักป่ินไผ่หยกไว้อีกชิน้หน่ึง 

ประหน่ึงเขาต้องการเลียนแบบการแต่งกายชนชัน้สูงยุคโบราณ แต่

เลียนแบบได้ไม่ดีพอ ทาํให้ไม่ได้ผลด่ังที่ต้องการซํา้ยังทาํให้ดูไร้

รสนิยม 

 
น่ีก็คือเกาถิงแห่งจวนจงิเต่ียนส่ือ ยามนีเ้กาถงิยังอายุน้อยไม่ถงึสิบ

หกปี ต่อมาหลังจากฟู่ ซิวอ๋ีขึน้ครองราชย์ เกาถงิก็อาศัยอาํนาจของ

เกาจิน้ผู้พี่ ผลักดันตนเองขึน้มามีอาํนาจด้วย  

 
เขามักจะกระทาํตัวเกะกะระรานไปทั่วทัง้เมืองหลวง และยังเหมิเก

ริมคิดหมายตาองค์หญิงหว่านอ๋ีของนางอีกด้วย 

 



ตอนนีเ้กาถงิกาํลังหวัเราะ หน้าตาสดใสพดูจาอะไรบางอย่างกับ

เกาจิน้อยู่ 

 
เขาย่อมต้องดีใจน่ะสิ เพิ่งจะได้รับบทความที่นางเขียนมาเองกับมือ 

คงคิดว่าตนเองโชคดียิ่งแล้ว 

 
 เม่ือครู่ในรอบจับฉลาก เขาจับได้การบรรยายเก่ียวคัมภีร์ขงจือ๊ 

รอบนัน้เขาแสดงความสามารถออกมาไม่โดดเด่นนัก ทาํให้เป็นที่

น่าผิดหวัง 

 
 รอก่อน... รอให้ได้แสดงความสามารถในรอบ ‘เลือกเฟ้น’ เสียก่อน

เถอะ บทความ ‘ในมือของเขา’ จะต้องทาํให้ผู้คนทัง้หมดในสนาม

ตะลึงแน่! 

 
เส่ินเม่ียวแอบขาํในใจ ไปเถอะ นําบทความนีอ้อกไปแสดงแล้วก็ไส

หวัไปยืนอยู่ข้างกายฟู่ ซิวอ๋ีซะ!  

 
เข้าสู่แวดวงขุนนางก่อนเกาจิน้ได้ยิ่งดี นางเช่ือเหลือเกินว่าด้วย

ประสิทธิภาพในการทาํลายล้างของเกาถิง เขาเพียงคนเดียวก็

สามารถทาํให้ตระกูลจงิเต่ียนส่ือวุ่นวายพนิาศลงได้ อีกทัง้ยังคอยรัง้

ฟู่ ซิวอ๋ีไม่ให้สาํเร็จการใหญ่ได้อีกด้วย 

 



น่ีแหละของขวัญชิน้ใหญ่ที่นางจะมอบให้อดีตสามี! 

 
“เส่ินเม่ียว การแสดงความสามารถของฝ่ายชายจบแล้ว มาถงึฝ่าย

หญิง เจ้าจะเลือกแสดงอะไรไหม?” 

 
“ไม่แสดงเจ้าค่ะ” เส่ินเม่ียวยิม้ 

 
ในการทดสอบรอบจับฉลาก ศิษย์ทุกคนจาํเป็นต้องจับฉลาก ทว่า

ในรอบ ‘เลือกเฟ้น’ แสดงความสามารถของตน  

 
ศิษย์อาจเลือกหรือไม่เลือกก็ย่อมได้ หากจะบอกว่ารอบเลือกแสดง

ความสามารถนีเ้ป็นการทดสอบของทางสาํนัก ไม่สู้บอกว่าเป็นการ

แข่งขันที่เปิดกว้างให้ศิษย์ได้แสดงความสามารถของตัวเองเสีย

มากกว่า 

 
 ถ้าศิษย์มีส่ิงที่ตนเองสันทัด ย่อมต้องอาศัยรอบที่สองนีแ้สดง

ออกมาอย่างเต็มที่ ดังนัน้ถ้าเทียบกับรอบจับฉลากแล้ว การเลือก

เองรอบที่สองนีจ้งึเป็นที่สนใจของผู้คนมากกว่า 

 
“เพราะอะไร?” เฝิงอานหนิงรู้สึกผิดหวัง เอ่ยต่อ “ตอนนีเ้จ้าวาดภาพ

ได้ไม่เลวนะ ทาํไมไม่ออกไปแสดงความสามารถอีกสักหน่อยเล่า?” 

 



“ไม่จาํเป็น” เส่ินเม่ียวเร่ิมจัดวางเม็ดหมากในตารางบนโต๊ะอีกรอบ 

ตอบกลับเฝิงอานหนิงโดยไม่เงยหน้า 

 
 “โดดเด่นแล้วอย่างไร ไม่โดดเด่นแล้วอย่างไร สองอย่างนีส้าํหรับ

ข้าแล้วไม่แตกต่างกัน แต่ไรมา ศาสตร์ทัง้ส่ีด้าน ข้าเองก็ไม่สันทัด

สักอย่าง เม่ือครู่เป็นเพยีงโชคเสียมากกว่า” 

 
“เจ้า..” เฝิงอานหนิงร้อนใจ “มีใครที่ไหนตาํหนิตัวเองเช่นเจ้าบ้าง” 

 
“น้องห้า” นํา้เสียงหน่ึงล่ันขึน้ตัดบทสนทนาของพวกนาง ไม่รู้ว่าเส่ิน

เย่มายืนอยู่ข้างหน้าพวกนางตัง้แต่เม่ือไหร่ นางเอ่ยอย่างหนักใจว่า 

 
 “น้องห้า รอบเลือกเฟ้นรอบที่สอง เจ้าไม่ลงไปสอบแน่รึ?” 

 
“หรือว่าพี่หญิงรองปรารถนาจะให้ข้าเข้าร่วม?” เส่ินเม่ียวถามย้อน 

 
เส่ินเย่ได้ยินคาํพูดนางก็เบกิตาโพลง นางกัดเม้มริมฝีปาก เอ่ยอย่า

งอมทุกข์ 

 
 “แน่นอนว่าข้าต้องอยากให้น้องห้าเข้าร่วม ภาพของเจ้าเม่ือครู่วาด

ได้งดงามนัก ในเม่ือน้องห้ามีความสามารถ ทาํไมถงึไม่เลือกด้าน

ภาพวาดด้านนีม้าแสดงอีกเล่า 



 
 คนเขาจะได้ไม่พดูจาลับหลังว่าเด่นดังเพราะโชคช่วย หากว่าเจ้ายัง

วาดได้ดีเป็นหนที่สอง คาํนินทาย่อมไม่อาจตามมาได้แน่” 

 
นํา้เสียงของเส่ินเย่ไม่เบานัก ผู้คนที่รายล้อมล้วนเป็นกลุ่มคุณหนู

และฮูหยินย่อมต้องได้ยนิชัดเจนทุกคาํพดูไม่ขาดตกบกพร่อง 

 
 คาํพดูนีเ้ท่ากับนําความสงสัยในใจของผู้คนตรงนัน้ออกมาแผ่จน

หมดสิน้ ภาพวาดดอกเก๊กฮวยขาวของเส่ินเม่ียวเม่ือครู่ แม้จะได้

อันดับหน่ึง 

 
 แต่เส่ินเม่ียวก็เป็นตัวตลกมานานปี จิตใจผู้คนย่อมยากจะเปล่ียน

ทศันะที่มีต่อนาง แน่นอนว่ามีบางคนถึงกับไม่เช่ือว่าภาพนีเ้ป็นภาพ

ที่นางวาดเอง 

 
เฝิงอานหนิงฟังออกถงึความหมายซ่อนเร้น พลันส่งเสียงเหน็บแนม

กลับ 

 
 “คุณหนูรองตระกูลเส่ินพูดง่ายนะ การวาดภาพก็ยังต้องให้

ความสาํคัญกับหลายองค์ประกอบ ต่อให้คุณหนูรองอย่างเจ้าไป

วาดเอง วาดตดิกันสองภาพก็คงทาํไม่ได้ดีหรอกกระมัง” 

 



“ข้าเหน็ว่าน้องห้ามีความสามารถถงึได้ถามออกไปแบบนัน้หรอก” 

เส่ินเย่ยิม้อย่างอบอุ่น  

 
“เม่ือครู่ภาพที่ดีเช่นนัน้ยังวาดออกมาได้ จะให้วาดอีกสักภาพ จะ

วาดไม่ได้เชียวหรือ?” 

 
ตัง้แต่ต้นจนจบ เส่ินเม่ียวก็ไม่เงยหน้ามอง ได้แต่หมกมุ่นอยู่กับการ

เดินหมากบนตาราง ตอบกลับไปเพยีงว่า 

 
 “ข้าไม่สนใจจะลงแข่ง” 

 
เส่ินเย่ไม่คาดว่าเส่ินเม่ียวจะปฎิเสธอย่างไม่ไว้หน้านางต่อหน้าผู้คน

มากมาย ซึ่งน่ีก็ทาํให้นางอดหน้าชาไม่ได้  

 
จะมีอะไรน่าเจบ็ใจเท่าอุตส่าห์ลงแรงขุดหลุมพลางไว้แต่ฝ่ายตรง

ข้ามไม่หลงกลกระโดดเข้าสู่กับดักเล่า 

 
ต่อหน้าความสงสัยของผู้คนมากมาย เส่ินเม่ียวยังกล้าปฏิเสธคาํ

โน้มน้าวของนาง ทาํให้เส่ินเย่ยิ่งม่ันใจว่าภาพวาดภาพนัน้หาใช่

ภาพที่เส่ินเม่ียวคิดขึน้มาเอง 

 



 แผนการที่คิดจะให้เส่ินเม่ียวขายหน้า ยิ่งมีความม่ันใจมากขึน้

กว่าเดมิ นางเงยีบไปพกัหน่ึง พลันเอ่ยด้วยรอยยิม้ต่อ 

 
 “ในเม่ือน้องห้ายืนกราน เช่นนัน้ข้าก็คงไม่พดูอะไรอีก” นางหันกาย

กลับไปยังตาํแหน่งที่น่ังเดมิของตน 

 
ที่ฝ่ังบุรุษ ไช่หลินก็กาํลังแอบลอบมองเส่ินเย่ที่กาํลังเดนิกลับมา จู่ๆ 

เดก็หนุ่มก็เหน็เดก็สาวที่ตนลอบพงึใจมองตรงมายังเขาพร้อมกับส่ง

ยิม้อ่อนโยนมาให้ 

 
ไช่หลินตะลึง รู้สึกต่ืนเต้นไปหมด เขาเหน็เส่ินเย่ก้มหน้าลงไปอีก 

เหมือนกับกาํลังมีเร่ืองลาํบากใจ 

 
จติใจของเขาพลันต่ืนตระหนก 

 
บนลานพธีิ รอบการเลือกแสดงความสามารถของฝ่ายชายยังคง

ดาํเนินต่อ 

 
คัมภีร์ขงจือ๊กับการประพนัธ์เป็นการแสดงความสามารถที่มี

หลักเกณฑ์ คนที่เลือกด้านนีมี้มาก ขอเพยีงมีความจาํดี ได้อ่าน

ทบทวนมาสักหน่อยก็สามารถร่ายออกมาได้อย่างไม่มีปัญหา ผิด

กับหวัข้อการแสดงแนวคิดใหม่ๆ ผู้ที่นําเสนอได้มีเพยีงส่วนน้อย 



 
การแสดงแนวคิดใหม่ๆ เน้นเจาะจงไปที่ความเหน็ต่อสถานการณ์

บ้านเมืองปัจจุบันและต้องสามารถนําไปใช้ได้ผลจริง  

 
ปกตศิิษย์ของก่วงเหวินถังส่วนใหญ่ยังมีอายุเยาว์ จงึไม่ค่อยสนอก

สนใจในหวัข้อเก่ียวกับการบ้านการเมืองสักเท่าไหร่ 

 
 นอกเสียจากผู้ที่มีอาจารย์ไปสอนเพิ่มเตมิให้ที่บ้านซึ่งมีไม่ก่ีคน แต่

ก็ยังไม่มีผู้ใดที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านนี ้ทาํให้หวัข้อเปิด

กว้างและทาํให้แสดงความคิดเหน็นีก้ลายเป็นหวัข้อที่ยากที่สุด 

 
 หากผู้ใดสามารถทาํออกมาได้ดีเข้าตาผู้ตัดสินก็เท่ากับว่าเท้าข้าง

หน่ึงได้ก้าวเข้าไปเป็นขุนนางแล้ว 

 
เส่ินเม่ียวมองดูกระดานหมากตรงหน้า 

 
เดมิท ีบทความเร่ืองการบังคับใช้กฎมณเฑียรบาลของเพ่ยหลาง 

เป็นบทความที่เขาเขียนขึน้ในรอบที่สามหลังจากถูกท้าประลอง 

 
 รอบการท้าประลองนี ้ฝ่ายชายสามารถท้าฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงก็

สามารถท้าฝ่ายชาย ศิษย์ก็สามารถท้าอาจารย์ได้ 

 



และศิษย์ในนัน้คนหน่ึงก็เลือกท้าประลองกับเพ่ยหลาง เพ่ยหลาง

ความสามารถโดดเด่น ขึน้ลานพธีิไปได้เพียงไม่ก่ีก้าว พริบตาเดียว

ก็เขียนบทความเสร็จ ถ้อยคาํที่เขียนอ่านแล้วช่างเรียบง่ายแต่ใช้ได้

จริง มีหลักการของปราชญ์โบราณรับรอง ทาํให้คนทึ่งไปตามๆ กัน 

 
เร่ืองนีท้าํให้เหล่าองค์ชายทัง้หลายเหน็ความสาํคัญในตัวเขา ทว่า

เพ่ยหลางเพยีงเอ่ยว่า ตนปรารถนาเป็นเพียงอาจารย์ในก่วงเหวิน

ถังเท่านัน้ ส่ิงอ่ืนไม่ปรารถนา  

 
ท่าทางของเขาแข็งขัน หากว่าต่อมาฟู่ซิวอ๋ีไม่ได้ลงมาขอร้องเขา

ด้วยตนเองหลายครัง้ หรือถงึขัน้ต้องให้เส่ินเม่ียวช่วยหาหนทาง 

เพ่ยหลางคนนีก้็ไม่แน่ว่าจะเข้าร่วมเป็นขุนนางในราชสํานัก 

 
หมากกระดานนีค้าบเก่ียวเช่ือมโยงกันไปหมด ดุจเดียวกับชีวิตใน

ชาตก่ิอน เพียงแค่นางสะบัดกระบอกแขนเสือ้เบาๆ หมากทัง้

กระดานก็ยุ่งเหยิงได้แล้ว 

 
เส่ินเม่ียววางเม็ดหมากลง จัดกระดานใหม่ ให้นางเป็นคนเร่ิมก่อน

บ้างจะเป็นไร? 

 
เกาถงิจัดแจงสะบัดกระบอกแขนเสือ้เรียบร้อย แล้วก็จับมวยผม

ของตนให้เข้าระเบียบ เขาถามบ่าว 



รับใช้ข้างกายว่า 

 
 “คุณชายอย่างข้าเป็นไงบ้าง?” 

 
“คุณชายงดงามหล่อเหลา คมสันทรงเสน่ห์....” บ่าวรับใช้ข้างกาย

พออ้าปากก็ให้ประจบสอพลอทันท ี

 
เกาถงิขยับมุมปากยิม้อย่างปรีดา กาํลังจะยืนขึน้เดินไปบนลานพธีิ 

เกาจิน้ที่อยู่ข้างกายเหน็ท่าทางของน้องชายก็จับตัวเอาไว้แล้วถาม 

 
 “เจ้าคิดจะทาํอะไร?” 

 
“แสดงความสามารถ” เกาถิงตอบ 

 
เกาจิง้ขมวดคิว้เน่ืองจากรู้ถึงความสามารถของน้องชายของตนดี 

สตปัิญญาของน้องชายไม่ถงึขัน้น่ันเขาไม่ถือสา 

 
 แต่เสียที่นิสัยของน้องชายตดิจะชอบทาํตัวเด่น ทว่าในตอนนีมี้แต่

ขุนนางผู้ใหญ่มาชุมนุมอยู่กันเตม็ไปหมด ดังนัน้วันนีจ้งึไม่มีที่ว่าง

ให้กับการผิดพลาด เกาจิน้ถามน้องชายกลับไปว่า 

 
 “เจ้าแน่ใจหรือ?” 



 
พอคาํถามนีเ้ข้าหขูองเกาถิง ส่ิงที่เขาเข้าใจนัน้แตกต่างจากที่ผู้เป็น

พี่ชายคิดจะส่ือ เขากับเกาจิน้เป็นพี่น้องคลานตามกันมา แต่ใครๆ 

พอพดูถงึสกุลเกาของเขากลับมีแต่คนช่ืนชอบเอ่ยชมแต่เกาจิน้  

 
เกาจิน้เกิดมาพร้อมกับใบหน้าหล่อเหลาและท่วงท่าสง่างาม แต่เขา

กลับตรงกันข้าม  

 
ทัง้ผิวที่คลํา้อีกทัง้รูปร่างก็หยาบหนาทาํให้ที่บ้านไม่ค่อยให้ความ

สนใจเขานัก เกาจิน้กับเกาถิงเป็นพี่น้องควรจะรักใคร่สมานฉันท์

แต่เป็นเพราะวิธีการที่ผู้อ่ืนปฎิบัตต่ิอพวกเขาแตกต่างกันทาํให้เกิด

ช่องว่างระหว่างกันอยู่บ้าง 

 
เกาถงิเองมักรู้สึกตํ่าต้อยกว่าผู้เป็นพี่ชายมาโดยตลอด พอมาตอนนี ้

ได้ยินพี่ชายถามประโยคคาํถามนัน้เข้าก็ให้รู้สึกโมโห ตอนแรกเขาก็

ลังเลอยู่บ้างเหมือนกันเพราะโพยคาํตอบนัน้เขียนออกมาได้ดีจน

เขาเกิดความไม่ม่ันใจ แต่ตอนนีเ้ขากลับรู้สึกอยากจะแสดง

ความสามารถของตนเองเพื่อเอาชนะพี่ชาย 

 
เกาถงิพดูเสียงแข็งออกมาว่า 

 



 “พี่ใหญ่ น้องชายอย่างข้าแม้ว่าจะไม่ฉลาดเทียบท่าน แต่ก็หาใช่ตัว

ตลกไร้ค่าไปเสียทุกอย่าง ท่านไม่จาํเป็นต้องมาขวางข้า อย่างไรเสีย

ข้าก็ไม่อาจแย่งความโดดเด่นไปจากท่านได้” 

 
เกาจิน้ได้ยนิคาํพดูของเกาถิงว่ามีความหมายอ่ืนแฝงเร้น ก็เงียบไป

พกั ยังไม่ทันจะพดูจาอะไรพลันเหน็เกาถงิผลักเขาออก แล้วก็เดิน

อุ้ยอ้ายไปยังลานพธีิ ส่งเสียงดังมาแต่ไกล 

 
 “ข้าขอแสดงก่อน ขอเลือกหวัข้อวิเคราะห์หลักการปกครอง!” 

 
วิเคราะห์หลักการปกครอง? 

 
ก่วงเหวินถังหาใช่จะไม่มีคนรู้จักเกาถงิ ย่อมต้องมองมาเป็น

ตาเดียว จะว่าไปแล้วก็แปลก เกาถงิเดมิทไีร้ความสามารถ ทว่าอยู่

ในก่วงเหวินถังก็เรียนได้ไม่เลว เป็นเพราะว่าแต่ละครัง้การบ้านการ

สอบของเขามี 

คนอ่ืนเขียนแทนให้ แม้จะบอกว่าไม่ใช่ศิษย์ดีเด่นแต่อย่างไร แต่ก็

ถือว่ามีผลการเรียนยอดเย่ียม 

 
ดังนัน้พอวันนีเ้ขาขึน้ลานพธีิ ผู้คนก็หาได้รู้สึกประหลาดใจอะไรไม่ 

เพราะว่ารอบ ‘เลือกแสดงความสามารถ’ ย่อมต้องนําเอา

ความสามารถที่ดีที่สุดของตนแสดงออกมา ทว่า ‘วิเคราะห์หลักการ



ปกครอง’ นัน้เป็นหวัข้อที่ยากมาก เป็นเร่ืองยาก ทาํให้บรรดา

ผู้เข้าร่วมงานต่างเงียบเสียงรอชมคุณชายเสือ้สีเขียวตรงหน้าที่

กาํลังขึน้ลานพธีิ 

 
ก่อนหน้านีศิ้ษย์ที่เลือกหวัข้อ ‘วิเคราะห์หลักการปกครอง’ ต่างก็พา

กันอ่านบทความของตัวเองต่อหน้าผู้คน กระนัน้ก็หาใช่ว่าจะมีอะไร

แปลกใหม่เลิศเลอ พอเกาถิงขึน้ลานพธีิ เกาจิน้ก็ขมวดคิว้ 

 
“คาดไม่ถงึว่าเกาถงิจะเลือกแสดงความสามารถด้านวิเคราะห์

หลักการปกครอง” เฝิงอานหนิงเอ่ยอย่างประหลาดใจ “หากว่า

เปล่ียนเป็นเกาจิน้ ข้าพอจะรู้สึกว่าเป็นไปได้สักหน่อย” 

 
เส่ินเม่ียวหยุดเม็ดหมากในมือ เงยหน้าขึน้มองบนลานพธีิ 

 
เม่ือพร้อมแล้ว เกาถงิก็คล่ีกระดาษออกแล้วอ่านอย่างช้าๆ 

 
“ผู้ปกครอง คือโครงสร้างสาํคัญของแว่นแคว้น เป็นรากฐานอัน

หนักแน่น คํา้จุนราชสาํนักอย่างเป็นธรรม....”  

 
เขาอ่านออกเสียงเป็นจังหวะ เว้นวรรคให้ผู้คนซึมซับความหมายให้

ครบ ตัง้ใจส่ือไปให้ถึงเหล่าขุนนางผู้มีอาํนาจที่น่ังกันอยู่เตม็งาน ซึ่ง



แต่ละคนในยามนีเ้ร่ิมส่งสายตาให้ความสาํคัญกับเดก็หนุ่มชุดเขียว

ผู้นีม้ากขึน้ทุกที 

 
“น้องชายของเกาจิน้ ไม่เลวเลยทเีดียว” แววตาโจวอ๋องทอประกาย

สว่างวาบ 

 
“ไม่เลวเลยจริงๆ” จิง้อ๋องเองก็พยักหน้าเหน็ด้วย 

 
 “บุรุษหนุ่มผู้นีอ้ายุยังน้อย หากได้รับการฝึกปรือฝีมือ เขาจะต้อง

กลายเป็นคนสาํคัญแน่” 

 
ฟู่ ซิวอ๋ีกลับมองคนบนลานพธีิอย่างพนิิจพเิคราะห์ ไม่ออก

ความเหน็แต่มือนัน้กลับกาํเข้าหากันอย่างไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นกิริยาที่เขา

กระทาํโดยไม่รู้สึกตัวเม่ือคิดตัดสินใจเร่ืองใด เหน็ได้ชัดว่าเกาถิง

ในตอนนี ้กระตุ้นให้เขาเกิดความคิดใหม่ขึน้ในใจ 

 
ส่วนเพ่ยหลาง... ตัง้แต่คาํแรกที่เกาถงิเอ่ยบทวิเคราะห์ออกมา ร่าง

ของเขาก็แข็งเกร็ง ไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใด เขารู้สึกคลับคล้ายคลับ

คลาว่าความคิดของตนสอดคล้องกับแนวคิดของเกาถงิเหลือเกิน  

 
แต่จากความทรงจาํของเขาทัง้หมดที่จาํได้ เขาไม่เคยได้ยนิ

บทความวิเคราะห์น่ีมาก่อนและน่ันยิ่งทาํให้เขามึนงงเข้าไปใหญ่ 



ความรู้สึกคุ้นเคยที่ไม่รู้สาเหตุตีกระทบเข้าที่แสกหน้าและทาํให้ผู้ที่

วางเฉยกับทุกเร่ืองเช่นเขารู้สึกเดือดดาลขึน้มา  

 
คาํพดูทุกคาํ ทุกประโยคที่เกาถิงเปล่งเสียงอ่านออกมา เรียกได้ว่า

เขาสามารถเอ่ยตามได้ทุกประโยค ทุกคาํพดูคุ้นเสียยิ่งกว่าคุ้น 

เหมือนกับกล่ันกรองออกมาจากหวัสมองของเขาเอง 

 
เส่ินเม่ียวยิม้แย้มแล้วก็มิได้ให้ความสนใจคุณชายที่อยู่บนลานพธีิ

สืบต่อไป แต่หันกลับมาให้ความสนใจต่อตัวหมากบนกระดานของ

นางต่อ นางหยบิหมากตัวหน่ึงขึน้แล้ววางลงที่ริมกระดาน 

 
 “เจ้าเดินหมากอะไรกัน?” เฝิงอานหนิงเอ่ยถาม 

 
 “เดินม่ัวหรือเปล่า ใครที่ไหนเขาจะวางหมากไว้ไกลถึงขอบ

กระดาน?” 

 
“ไกลรึ?” เส่ินเม่ียวส่ายหน้าไปมา 

 
เม็ดหมากแต่ละเม็ดล้วนมีประโยชน์เฉพาะตัวของมัน หมากเม็ดนีดู้

เหมือนไร้ประโยชน์ จะเดินไปได้ไกลสักเท่าไหร่เชียว?  

 



ต่อให้ยามนี ้ดูไปแล้วมันจะห่างไกลจากความเป็นไปได้สักหม่ืนพัน

โยชน์ ทว่าในท้ายที่สุดแล้ว มันอาจจะเป็นหมากสาํคัญที่ไม่อาจ

ขาดได้ 

 
บนเรือนสูงแห่งหน่ึง ไกลพอที่จะทาํให้สามารถเหน็ทุกอย่างบน

ลานพธีินัน้ได้หมด ซูหมิงเฟิงส่ายพดัในมือไปมาแล้วเอ่ย 

 
 “ไม่รู้ว่าคราวนีเ้กาถงิไปเอาบทความการปกครองเช่นนีม้าจากไหน 

เขียนได้ยอดเย่ียม ข้าชักอยากจะรู้จักคนที่เขียนบทความนีเ้สียแล้ว

สิ” 

 
“รู้จักแล้วอย่างไร?”  

 
ชายหนุ่มในอาภรณ์ม่วงที่น่ังอยู่ตรงข้ามถามกลับมาด้วยสุ้มเสียง

เกียจคร้าน เขากําลังน่ังอยู่บนขอบหน้าต่าง หลังพงิกับส่วนผนัง

และย่ืนร่างกายออกไปด้านนอกเกือบคร่ึง 

 
“น่าจะเป็นบัณฑิตที่มากความรู้ความสามารถแน่” ซูหมิงเฟิงเอ่ย

อย่างไม่คิดมาก 

 
 “คบหาคนเช่นนีเ้ป็นสหายได้ ก็เท่ากับได้กาํไร” 

 



เซ่ียจิ่งสิงเปล่งเสียงหวัเราะเย้ยหยัน หันกายกลับไปมองบนลานพธีิ 

ในมือของเขามีดอกไห่ถังดอกหน่ึง 

 
ดอกไห่ถังยังไม่โรยรา สีสันสดใสราวกับเพิ่งเดด็ออกมาจากต้น 

กล่ินของมันหอมรัญจวนระคนไปด้วยปราณสังหาร 

 
“น่ันก็ไม่แน่” 

 
บนลานพธีิ ในที่สุดเกาถงิก็อ่านบทวิเคราะห์ ‘การบังคับใช้กฎ

มณเฑียรบาล’ จนจบ 

 
ในทแีรก ฝูงชนทัง้หมดเงียบกริบ เงี่ยฟังบทวิเคราะห์แต่ในไม่ช้าก็

บังเกิดเสียงกระซิบกระซาบขึน้ 

 
 ระดับศิษย์ที่ยังศึกษาอยู่ไม่สามารถทาํความเข้าใจจนกระจ่างแจ้ง

กับเนือ้หาทัง้หมด แต่พวกเขาค้นพบว่าคาํพูด อีกทัง้ศัพท์แสงที่ใช้

นัน้เย่ียมยอด อ้างอิงถึงปรัชญาของปราชญ์โบราณไว้อย่างมีชัน้เชิง 

 
 แต่พวกขุนนางใหญ่ที่น่ังฟังอยู่กลับสามารถเข้าใจความนัยที่อยู่

ภายใต้ประโยคแต่ละวรรคตอน ถึงแม้แต่ละจุดที่ชีจ้ะไม่ใช่เร่ืองคอ

ขาดบาดตายอะไรแต่ชีชั้ดให้เหน็ถงึช่องโหว่ในตัวบทกฎหมายของ



แคว้นหมิงฉีและยังแนะนําวิธีแก้ไขอันชาญฉลาดให้อีกด้วย นึกไม่

ถงึเลยว่าจะเป็นความคิดจากระดับลูกศิษย์ของก่วงเหวินถัง 

 
เหล่าผู้ตัดสินเองก็มิอาจทาํใจให้เช่ือได้ว่าบทวิเคราะห์นัน้เป็นของ

เกาถงิอย่างแท้จริง แต่กฎก็ย่อมต้องเป็นกฎถงึแม้ว่าจะมีความ

สงสัยในตัวศิษย์ผู้นัน้สักเพียงใดก็ตาม 

 
 พวกเขาก็ทาํได้เพยีงทดสอบดูเหมือนเช่นกรณีภาพวาดของเส่ิน

เม่ียวที่ผ่านมา บทวิจารณ์ ‘การบังคับใช้กฎมณเฑียรบาล’ นีจ้ะว่า

ไปแล้ว นับว่าถูกจัดเตรียมมาอย่างเหมาะเจาะ 

 
 เหมาะสมกว่ารอบภาพวาดของเส่ินเม่ียวเป็นไหนๆ ผู้ตัดสินท่าน

หน่ึงตัดสินใจยงิคาํถามว่า 

 
 “หากเป็นไปอย่างที่บทความได้วิเคราะห์ออกมา แคว้นหมิงฉีจะ

เกิดกลียุคใดขึน้?” 

 
หวัใจของคุณชายเกาถงิแทบจะกระเด้งกระดอนออกมาด้วยความ

ลิงโลด นอกจากในกระดาษนัน้จะเขียนโพยที่ยอดเย่ียมเช่นนีแ้ล้ว 

 



 ยังอุตส่าห์มีการคาดเดาคาํถามพร้อมด้วยคาํตอบที่ผู้ตัดสินจะถาม

เพื่อทดสอบให้มาด้วย ทัง้ยังเดาแม่นเป็นจับวางจนทาํให้เขารู้สึก

สาํนึกในบุญคุณของคนที่จัดทาํโพยในครัง้นีเ้ป็นอย่างยิ่ง 

 
 หวังใจว่าจะบาํเหน็จรางวัลอย่างงามให้สมกับผลงานของเขาผู้นัน้ 

ดังนัน้เขาจึงใจเยน็สามารถวางท่าสุขุมนุ่มลึกแล้วเงยหน้าขึน้มา

ตอบคาํถามที่ได้จากโพยว่า 

 
 “ได้รับผลกระทบแบ่งออกเป็นสามส่วน พ่อค้า ขุนนางและราษฎร

ทั่วไปซึ่งจะค่อยให้ผลตามมาเป็นลาํดับ...” 

 
เพ่ยหลางหยิบจอกชาบนโต๊ะนัน้ขึน้มาจบิอึกหน่ึง มือของเขายังส่ัน

สะท้าน ไม่รู้เพราะเหตุใด ทุกประโยคที่เกาถิงพดูออกไป ล้วนแต่

อยู่ในใจของเขาทุกประการ 

 
ซูหมิงหล่างกาํลังง่วงนอน เหน็ว่าคนข้างกายของเขาล้วนแต่มองไป

บนลานพธีิด้วยสีหน้าท่าทางช่ืนชมยินดี จงึได้จับกระบอกแขนเสือ้

นายท่านซูบดิาของเขาลากไปมา แล้วถามว่า “ท่านพ่อ เขาตอบได้ดี

มากเลยหรือ?” 

 
“นับเป็นยอดบุรุษที่มีความสามารถเชียวล่ะ” นายท่านซูตอบอย่าง

ตรงไปตรงมา 



 
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม วันนีเ้กาถงิทาํได้ยอดเย่ียมที่สุด ไม่ต้องคิดอะไร

มาก เขาย่อมต้องได้ ‘อันดับหน่ึง’ ไปครองแน่นอนอยู่แล้ว 

 
เกาถงิลงจากลานพธีิด้วยสีหน้าช่ืนม่ืน การทดสอบแสดง

ความสามารถในรอบนี ้ในที่สุดก็สิน้สุดลงและการทดสอบของฝ่ัง

หญิงก็เร่ิมต้นขึน้ 

 

 

 

🚩🚩นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่4.7🌺🌺 

 

 
ในที่สุดก็สิน้สุดลงและการทดสอบของฝ่ังหญิงก็เร่ิมต้นขึน้ 

 
เฝิงอานหนิงหาได้ขึน้ลานพธีิไม่ เม่ือครู่รอบจับฉลากนางได้อันดับ

หน่ึงแล้วก็ไม่จาํเป็นต้องขึน้ลานพธีิอีก  

 
เส่ินชิงเลือกการเดินหมาก แม้การคาํนวณของนางถือว่ายอดเย่ียม 

เส่ินเย่เลือกการดีดพณิ 

 



ในกลุ่มสตรี หากว่ามีเส่ินเย่อยู่ด้วย คนอ่ืนๆ ก็ย่อมไม่กล้าเส่ียงด้วย

การเลือก ‘พณิ’ ไปสู้กับนางอีก 

 
เส่ินเย่เดนิเข้ามายังลานพธีิและจุ่มมือกับผงแป้ง การเคล่ือนไหว

ของนางเพยีบพร้อมไปด้วยความอ่อนช้อยและความสง่างามที่ทาํ

ให้ผู้ชมรู้สึกประทบัใจ 

 
 ด้วยรอยยิม้น้อยๆ บนใบหน้าก็ทาํให้ภาพลักษณ์ของนางดูบริสุทธ์ิ

สดใสราวกับเทพเซียนผู้หลุดพ้นจากโลกีย์ 

 
เพลงที่นางเลือกมาบรรเลงคือ ‘หย่งเย่’ 

 
‘หย่งเย่’เป็นบทเพลงที่บรรเลงได้ยากยิ่ง เป็นลาํนําที่ถ่ายทอดความ

คาํนึงถงึของชายพเนจรผู้หน่ึงที่มีต่อบ้านเกิดเมืองนอนและคนรัก 

 
 เร่ิมต้นด้วยอารมณ์เพลงที่อ่อนหวานและโหยหา จากนัน้ก็

กล่ันกรองเป็นความเศร้าสร้อยอย่างสุดซึง้จนกระทั่งกลายมาเป็น

เสียงสะอืน้ร่ําไห้ตรงท่อนจบ 

 
 งานเพลงชิน้นีเ้รียกได้ว่าต้องใช้ทัง้ทกัษะฝีมือและความเข้าถงึ

อารมณ์ของผู้บรรเลง 

 



ชาติที่แล้วมาของเส่ินเม่ียวช่างน่าขาํ ทุกครัง้ที่ญาตผู้ิพี่ของนางผู้นี ้

บรรเลงบทเพลง นางก็สามารถใช้งานเพลงชิน้นีไ้ขว่คว้าความเด่น

ดังมาเป็นที่สาํเร็จ 

 
 ขนาดที่ว่าไม่มีใครกล้าเทียบฝีมือได้ เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับเส่ิน

เม่ียวที่แย่กว่าไม่รู้ตัง้เท่าไหร่ ความเก่งกาจของเส่ินเย่ก็ยิ่งกด

หวัเส่ินเม่ียวไว้จนไม่สามารถเงยหน้ามองผู้ใดได้อีก 

 

  
เส่ินเม่ียวตวัดสายตามองไปยังสาวงามบนลานพธีิ 

 
เส่ินเย่กาํลังจะเร่ิมเล่นบรรเลงเพลง เม่ือนิว้เรียวยาวของนางสัมผัส

ถูกเส้นสายของเคร่ืองดนตรี ประหน่ึงสายพณินัน้จะมีจิตวิญญาณ

ขึน้มาทันท ี

 
 มันปล่อยเสียงแห่งความอ่อนโยน โหยหวนสุดประมาณออกมา 

แต่ละท่วงทาํนองล่องลอยเบาสบายทาํให้ผู้ฟังรู้สึกเคลิบเคลิม้ตาม 

 
ไช่หลินถงึกับผุดลุกขึน้จากที่น่ังเพื่อเข้าใกล้ลานพธีิให้มากที่สุด เขา

ต้องการเหน็การแสดงของหญิงในดวงใจทุกอิริยาบถ ไม่ให้ขาดสัก

ช่วง เขาหลงใหลในเสียงพณิที่ไพเราะ 

 



 พลันถูกเสียงคนพดูคุยขัดจังหวะ 

 
“คุณหนูรองช่างโชคร้ายจริง ยังไม่เคยได้ที่สองมาก่อน กลับต้องมา

ถูกคนอย่างคุณหนูห้าใช้ลูกไม้แย่งอันดับหน่ึงไปครอง” 

 
 ผู้ที่กาํลังจีบปากจีบคอคุยกันอย่างออกรสก็คือสาวใช้รูปร่างผอม

บางผู้หน่ึง ซึ่งไช่หลินจาํได้ว่าเป็นสาวใช้ส่วนตัวของเส่ินเย่ดังนัน้เขา

จงึไม่อาจไม่ใส่ใจ 

 
“ก็น่ันน่ะสิ อีกอย่างแม้แต่รอบแสดงความสามารถก็ยังไม่ยอมเลือก 

จะต้องมีใจแอบคิดเล่นงานคุณหนูรองเป็นแน่” 

 
 เสียงสาวใช้อีกนางหน่ึงเอ่ยสาํทับ 

 
“เฮ้อ แต่น่าเสียดายที่คุณหนูรองของพวกเราเป็นคนใจดี ไม่รู้ว่าลับ

หลังถูกคุณหนูห้าเล่นงานไปมากแค่ไหนแล้ว คุณหนูห้าอาศัยบารมี

ของนายท่านใหญ่ถงึได้กล้าเล่นงานคุณหนูรองเช่นนีสิ้นะ? 

 
 คุณหนูรองช่างน่าสงสารนัก เตรียมตัวมาตัง้นาน กลับถูกคนแย่ง

ความสามารถไปซึ่งๆ หน้า” 

 



“ถ้ามีใครกล้าระบายแค้นแทนคุณหนูรองก็น่าจะดี เช่น...รอบ

ประลอง เลือกให้คุณหนูห้าขึน้ลานประลองเสียเลย?” 

 
“พดูจาเหลวไหลอะไรอีก” ซูเซียงตัดบทของนาง 

 
 “ใครก็รู้... ไม่ว่าพณิ หมาก กวี หรือวาดภาพ คุณหนูห้าไม่เป็นสัก

อย่าง ถ้าเลือกคุณหนูห้าขึน้ประลอง ย่อมต้องเป็นการลบหลู่เกียรติ

ของตัวเอง 

 
 ข้าว่าพวกผู้หญิงคงไม่มีใครกล้าท้านางให้ขายขีห้น้าตัวเองหรอก 

แต่ฝ่ังบุรุษไม่รู้น่ี... หากว่ามีชายหนุ่มสักคนเลือกนางขึน้ไปประลอง 

น่ันต่างหากถึงจะช่วยคุณหนูรองระบายแค้นได้บ้าง” 

 
เสียงพูดคุยค่อยเบาลง ในขณะที่ไช่หลินกลอกตาไปมาใช้ความคิด 

เขามองไปยังเส่ินเย่ที่อยู่ในลานพธีิแล้วก็บังเกิดความคิดบางอย่าง 

 
เสียงเพลงของเส่ินเย่ทาํให้ผู้คนตกอยู่ในภวังค์เคลิบเคลิม้ในยามที่

ได้ฟัง สตรีที่มีรูปร่างหน้าตางดงามทัง้ยังมีความสามารถในการ

ดนตรีมักจะเป็นที่รักใคร่นิยมไปทุกหนทุกแห่งอยู่แล้ว อย่างน้อยก็

แสดงให้เหน็ในก่วงเหวินถังเวลานี ้ 

 



ทางฟากฝ่ังของบุรุษในยามนี ้บรรดาศิษย์ระดับสองและสามขึน้ไป

ที่พอจะรู้ประสามากกว่าศิษย์รุ่นเยาว์ระดับหน่ึงต่างก็ยอมรับใน

คุณสมบัตข้ิอนีข้องเส่ินเย่ 

 
 แม้ว่าในก่วงเหวินถัง คุณหนูฉินชิงจะถูกขนานนามว่าเป็นหญิงงาม

อันดับหน่ึงแต่นางก็ยังขาดซึ่งความสามารถอันน่าช่ืนชมรวมทัง้

บุคลิกอ่อนหวานงดงามอันน่าพศิมัยเฉกเช่นเส่ินเย่ผู้นี ้

 
 “ญาติสาวคนนีข้องเจ้าบรรเลงได้ดีทีเดียว”  

 
เฝิงอานหนิงเอ่ยอย่างไม่ค่อยชอบใจนัก  

 
“ไม่รู้ว่าไปเชิญอาจารย์พณิที่ไหนมาสอน พรุ่งนีข้้าจะได้ให้ท่านแม่

ไปหาอาจารย์พณิมาสอนข้าบ้าง” 

 
“จะว่าไปแล้ว คุณหนูรองตระกูลเส่ินเป็นคนมากความสามารถ 

หน้าตารึก็งดงาม”  

 
ใครก็มีใจปรารถนาสาวงามด้วยกันทัง้นัน้ โจวอ๋องเองก็ทึ่งใน

ความสามารถของเส่ินเย่ เอ่ยเพียงว่า  

 
“น่าเสียดาย” 



 
คาํว่าน่าเสียดายหมายถึงอะไร คนอ่ืนอาจไม่เข้าใจ ทว่าเหล่าองค์

ชายทัง้หลายไม่มีใครไม่เข้าใจ 

 
 เส่ินเย่นัน้กาํเนิดเกิดมามีคุณสมบัตคิรบถ้วนแทบจะไม่มีส่ิงใดขาด 

ทัง้พรสวรรค์ความสามารถอันโดดเด่น รูปร่างหน้าตาและ

กิริยามารยาทที่สมควร  

 
ข้อเสียเพยีงอย่างเดียวก็คือนางไม่ได้คลอดออกมาจากท้องของฮู

หยินเอกของท่านแม่ทพัเส่ิน แต่ดันไปเป็นบุตรีของบ้านสามก็

เท่านัน้ 

 
ในขณะเดียวกัน ท่านแม่ทพัเส่ินกลับได้บุตรสาวเป็นหญิงที่ตืน้เขิน

ไร้ความคิดเช่นเส่ินเม่ียว 

 
 ถงึแม้ว่ามาในวันนีเ้ส่ินเม่ียวจะมีพฒันาการขึน้บ้าง แต่ช่ือเสียง

ยํ่าแย่ประดามีที่นางเคยก่อไว้จะให้ลบล้างหายไปในวันเดียวคงยาก 

 
 พวกเขาทัง้หมดต่างสงสัยว่าที่เส่ินเม่ียวเปล่ียนแปลงได้ถงึเพยีงนี ้

ต้องมีบุคคลลึกลับคอยแนะแนวทางให้นางเป็นแน่ 

 



        🌿🌿หลังจากที่เกาถิงก้าวลงจากลานพธีิ ความรู้สึกของเพ่ย

หลางก็ค่อยสงบลง เป็นครัง้แรกในชีวิตของเขาที่เผชิญกับ

สถานการณ์เช่นนี ้

 
 ถงึแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้ถงึต้นสายปลายเหตุ แต่อย่างไรเสีย เพ่ย

หลางก็พยายามอดกลัน้ควบคุมอารมณ์เอาไว้ก่อน พอได้ยินเสียง

ของโจวอ๋อง ก็ทนไม่ไหวมองไปยังเส่ินเม่ียวที่น่ังอยู่ตรงหน้าลานพธีิ

นัน้แวบหน่ึง 

 
นางกาํลังยกหมากในมือขึน้ง่วนกับกระดานหมากตรงหน้า ถงึแม้

จะอยู่ห่างไกลถึงเพยีงนีจ้นไม่สามารถมองเหน็สีหน้าค่าตาของนาง 

 
 แต่เขาก็ยังพอจินตนาการออกถึงดวงตากลมโตทัง้คู่ที่กาํลังจ้อง

เขม็งไปที่หมากอย่างตัง้ม่ัน สายตาแบบเดียวกับที่นางใช้จ้องมอง

มายังตัวเขา 

 
 คนที่มีแววตาท่าทางเช่นนีจ้ะเป็นคนตืน้เขินไร้ความคิดได้อย่างไร

กัน? 

 
แต่คนเราไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้หมดจดเช่นนีใ้นเพียงช่ัว

ข้ามคืนเดียว 



 
 นอกจากว่าที่ผ่านมาเส่ินเม่ียวจะเสแสร้งแกล้งทาํ ถ้าหากเป็น

เช่นนัน้ นางมีเหตุผลอันใดที่ต้องเสแสร้งด้วยเล่า? 

 
          และแล้ว... รอบเลือกแสดงความสามารถของฝ่ายหญิงก็

สิน้สุดลง ด้วยการบรรเลงเพลงหย่งเย่ของเส่ินเย่ 

 
 เส่ินเย่ย่อมต้องได้อันดับหน่ึงไปครอง ทว่าในวันนีน้างไม่เพียงไม่

ยนิดีที่ได้ที่หน่ึงในรอบนี ้กลับรู้สึกเสียหน้าเป็นที่สุด 

 
นางหนัไปมองเส่ินเม่ียวแวบหน่ึง เส่ินเม่ียวไม่ได้มองนางเลยแม้แต่

น้อย เฉินร่ัวชิวสังเกตเหน็กิริยาของเส่ินเย่ ส่งเสียงเตือนนางเบาๆ 

 
 “เย่เอ๋อ อย่าเสียมารยาท” 

 
ที่เฉินร่ัวชิวออกปากเตือนบุตรสาวน่ันเพื่อให้นางรักษากิริยาให้สงบ

สุขุม ไม่ว่าข้างในจะร้อนรนสักเพยีงใดก็ต้องรักษากิริยาสงบเรียบ

ล่ืนไม่แยแสไว้ให้จงได้ 

 
 สตรีที่สง่างามย่อมต้องวางท่าสุขุมนุ่มลึก หากกิริยา 

มิบังควรขาดซึ่งการยับยัง้อารมณ์ปรากฎออกมาเม่ือไร ก็เท่ากับ

หลุดจากภาพพจน์ของหญิงผู้ดีกลายเป็นสตรีตํ่าต้อยทนัท ี 



 
          ได้ยนิเสียงตักเตือนของเฉินร่ัวชิวดังขึน้ เส่ินเย่ก็พยายาม

เก็บสีหน้าท่าทาง ซูเซียงสาวใช้ข้างกายนางย่ืนนํา้ชามาให้  

 
“คุณหนูด่ืมนํา้ชาให้ชุ่มคอสักหน่อยเถดิเจ้าค่ะ” 

 
เส่ินเย่รับนํา้ชา มองจ้องซูเซียง ซูเซียงหนัมาสบตาแล้วหวัเราะ เส่ิน

เย่ให้ชัดเจนเป็นที่สุดว่าแผนการ ‘หลอกใช้’ ของตนคงไม่มีปัญหา 

 
 รอยยิม้บนใบหน้าจงึดูดีขึน้หลายส่วน นางเอ่ยว่า 

 
 “ค่อยยังช่ัว ข้าชักอยากชมการแสดงรอบต่อไปเสียแล้วสิ” 

 

          🌿🌿เส่ินชิงเองก็ได้อันดับหน่ึงในการเดินหมากในรอบที่สอง

ไปครอง จติใจก็ให้ปรีดาขึน้บ้าง เอ่ยว่า 

 
 “ปีนีไ้ม่แบ่งแยกชายหญิงหรอกหรือ แถมยังไม่แบ่งชัน้ที่สองกับ

สามอีก ตอนที่ต้องประลองกันน่าจะสนุกไม่น้อย” 

 
เดมิทนัีน้ การท้าประลองในรอบที่สามเป็นรอบที่ผู้คนจับตามาก

ที่สุด เพราะการจับฉลากรอบแรกไม่แน่ว่าจะทาํได้ดีที่สุด 



 
 รอบการเลือกแสดงความสามารถก็ย่อมต้องแสดงส่ิงที่ตนสันทดั 

ดังนัน้รอบการท้าประลอง จึงเป็นรอบที่ศิษย์ผู้มีความสามารถมาก

ที่สุดสองคนขึน้ไปดวลฝีมือกัน 

 
 รอบการท้าประลองของฝ่ายหญิงนัน้ใช่ว่าจะน่าต่ืนเต้น เพราะว่า

สตรีอย่างไรเสียก็ต้องรักษากิริยามารยาท ย่อมต้องแสดงออกว่า

พวกนางหาได้ให้ความสาํคัญกับผลลัพธ์ของการประลองไม่ 

 
 ทว่าฝ่ายชายไม่เหมือนกัน เหล่าคุณชายทัง้หลายชอบการท้า

ประลองให้รู้ผลแพ้ชนะกันไปเลย 

 
 อายุรุ่นราวคราวนีย่้อมมีนิสัยบ้าบิ่น รักการแข่งขัน ดังนัน้รอบท้า

ประลองของทุกปีจงึเป็นรอบที่น่าต่ืนเต้นที่สุด 

 
และการทดสอบรอบท้าประลองในปีนีย้ิ่งไม่แบ่งชัน้แบ่งเพศ ศิษย์

ทุกคนสามารถแลกเปล่ียนประลองกันได้หมด ตราบเท่าที่ฝ่ายหน่ึง

ต้องการท้าทายมาและอีกฝ่ายสนอง 

 
 แต่ถงึแม้จะมีการประกาศว่าชายหญิงสามารถทาํการแข่งขันกันได้

แต่ในทางปฎิบัติก็ไม่เคยมีกรณีแบบนัน้เกิดขึน้เช่นกัน 

ด้านบุ๋นในปีนีเ้หน็ได้ชัดว่าไม่มีใครท้าประลอง 



 
 หวัข้อประลองสําคัญจงึตกอยู่ที่ด้านบู๊เป็นหลัก 

 
เช่นนัน้ย่อมเท่ากับตัดโอกาสที่ฝ่ายหญิงจะเข้าร่วมไปเสียสิน้ แม้ว่า

บนลานพธีิจะมีบุตรสาวและฮูหยนิของตระกูลบู๊อยู่จาํนวนมาก 

 
 ทว่าอย่างไรเสียสตรีหากเทียบกับบุรุษ เร่ียวแรงย่อมต้องน้อยกว่า

เป็นไหนๆ 

 
ทว่าพอหันไปมองยังฝ่ังบุรุษ ไช่หลินกลับเป็นคนแรกที่ก้าวเดนิ

ออกมาขึน้ลานพธีิ 

 
กรรมการคุมสอบถามเขาว่าจะท้าประลองในด้านใด เขาชีไ้ป

กระดาษแผ่นหน่ึง แล้วอ่านว่า 

 
 “ยงิธนู” 

 
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า หวัโจกอย่างไช่หลินผู้นีถ้งึจะไม่ถนัดใน

เร่ืองศาสตร์ทัง้หลายที่ต้องใช้หวัสมอง แต่นับว่าเป็นผู้มีฝีมือโดด

เด่นไม่เบาในเร่ืองใช้กาํลังต่อสู้  

 



โดยเฉพาะเร่ืองยงิธนูที่เขาสามารถยงิถูกตดิกันทุกครัง้จนได้ลาํดับ

หน่ึงในการทดสอบของสาํนักในเร่ืองยงิธนูมาครองเม่ือปีที่แล้ว 

 
แล้วผู้ใดกันล่ะที่จะถูกเขาท้าขึน้เวท?ี ก็ในเม่ือไม่มีใครหน้าไหนจะ

ยงิธนูได้ดีไปกว่าเขาแล้ว 

 
ไช่หลินยืดคอมองแล้วทนัใดนัน้ นิว้ของเขาก็ชีไ้ปทางฝ่ังสตรีที่อยู่

ในงาน 

 
ผู้คนในงานตกตะลึงที่เหน็เป็นเช่นนัน้ ยิ่งพวกเขาได้เหน็ถนัดตาว่า

เป็นผู้ใดที่นิว้มือของไช่หลินชีไ้ป ขากรรไกรก็ยิ่งอ้าค้างหยุดปากที่

กาํลังจะวิจารณ์กันทันควัน 

 
ไม่เพียงแค่นัน้ไช่หลินยังจงใจประกาศดังๆ ออกมาว่า 

 
 “ข้าอยากจะท้าทาย... เส่ินเม่ียว!” 

 
เดก็สาวที่ครุ่นคิดเร่ืองการเดินหมากอยู่ไกลๆ นัน้เงยหน้าขึน้ทันท ี

แววตาที่มองจ้องไปยังลานพธีิทอประกายวาบ สีหน้าของนางไม่ได้

ต่ืนตระหนก ท่าทางของนางไม่ได้ประหม่าหรือบิดพลิว้ 

 



 นางมองประหน่ึงคาํท้าทายน่ากลัวตรงหน้าเป็นเพยีงคาํทกัทาย

ธรรมดา แม้แต่การตอบรับคาํท้านางยังระอาที่จะเปล่งเสียงตอบ 

 
เฉินร่ัวชิวขยับคิว้ขมวดมุ่น นางพยายามจะส่ังสอนเส่ินเย่ให้รู้จัก

เก็บงาํอารมณ์แต่บุตรสาวไม่สามารถทาํได้ 

 
 ทว่าเส่ินเม่ียวกลับเรียนรู้ที่จะทาํเร่ืองแบบนีไ้ด้อย่างเป็นธรรมชาต ิ

ช่างเป็นเดก็สาวที่น่ากลัวนัก 

 
ที่ศาลารับลมที่ห่างไกลออกมา บุรุษหนุ่มผู้หน่ึงที่กาํลังเพลิดเพลิน

กับการจบินํา้ชาถงึกับสาํลักพ่นชาออกมาเลอะเทอะ ทัง้ยังทาํสีหน้า

ตกตะลึงปนล้อเลียนออกมาว่า 

 
 “ท้าผู้หญิง!... เจ้าเดก็น่ัน เสียสติไปแล้วหรือ?” 

 
เส่ินเม่ียวขยับกายยืน ในตารางหมากบนโต๊ะ หมากดาํเม็ดหน่ึง

กาํลังจะเดินข้ามแดน กาํลังเดินมาหานางทางด้านนี ้

หมากพลทหารตัวเล็กตัวหน่ึง ได้ขยับออกไปแล้ว 

 
นางหยิบหมากขาวเม็ดหน่ึงวางลงไป หมากดาํเม็ดนัน้ถูกกิน ถูก

หยิบออกแล้วโยนลงตะกร้าหมาก 

 



 “รับคาํท้า”  

 

นางเอ่ยเสียงเรียบ� 
 

 

 

 

🚩🚩นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่  5.1 🌺🌺 

 

 
บทที่ ๕ ใจซ่อนมีด 

 

                 🌿🌿สายลมช่วงฤดูใบไม้ผลิเย็นสบายก็จริง ทว่า

บรรยากาศในเวลานีก้ลับกดดัน แม้แต่กล่ินหอมของดอกไม้ยังรู้สึก

ว่าเข้มข้นจนน่ากลัว 

 
                 เส่ินเย่ปิดปากแน่น แสร้งเอ่ยออกไปอย่างต่ืนตระหนก 

 
 “น่ีมัน....น้องห้าเป็นเพียงเดก็สาว จะมีคนท้านางยงิธนูได้อย่างไร?” 

 
                 “ไม่ผิด” เฉินร่ัวชิวเองก็เอ่ยอย่างห่วงใย  



 
“หลานห้า เจ้าทาํไม่ได้ก็อย่าดึงดันตอบรับ แม้ว่าพ่อของเจ้าจะเป็น

ทหาร แต่ว่าตัวเจ้าเองก็ไม่เคยเรียนรู้ด้านนีม้าก่อน” 

 
                    คาํพดูของเฉินร่ัวชิวตัง้ใจจะหยามว่า ถงึเส่ินซิ่นผู้

พ่อจะรัง้ตาํแหน่งเป็นแม่ทัพใหญ่ ทว่าบุตรสาวอย่างเส่ินเม่ียวกลับ

ทาํอะไรไม่เป็นสักอย่าง 

 
 นางยิงธนูไม่เป็น ด้านบู๊ก็ไม่สันทดัก็ช่าง โดยส่วนมากสตรีมักไม่

ชอบตีรันฟันแทง หลักการนีห้ากจะพดูแก้ต่างก็พอเข้าใจได้ 

 
 ทว่าบู๊ไม่เป็น บุ๋นก็ไม่ได้ดีไปกว่ากัน ดูไปแล้วก้อนหนิยังมีราคา

มากกว่าเสียอีก คาํพดูของนางผลักไสให้เส่ินเม่ียวกลายเป็นคนไร้

ค่า แม้แต่เส่ินซิ่นก็ยังถูกลากมาเหยียบยํ่าด้วย 

 
                     “แต่ว่า...กฎการทดสอบย่อมไม่อาจเปล่ียนแปลงได้ 

ไม่ใช่หรือเจ้าคะ” เส่ินชิงยังคงตีสีหน้าร้อนรน ทัง้ที่นํา้เสียงฟังไป

แล้วเหมือนกับยินดีปรีดา 

 
 “หากเลือกคู่แข่งขันแล้ว ไม่ว่าหัวข้อจะเป็นอะไรก็ต้องแข่งกันให้

จบ แต่ส่วนใหญ่ ผู้ที่ถูกท้าทายมักจะเป็นผู้มีความสามารถสูงมา

แข่งขันด้วย  



 
หรือจะเป็นไปได้ว่า....น้องห้าของข้าจะคมในฝัก มีอะไรดีแอบซ่อน

อยู่ จงึทาํให้ไช่หลินสนใจจนต้องออกปากท้าแข่ง” 

 
                      เร่ินหว่านอวิ๋นอมยิม้ละมัย  “ชิงเอ๋อพดูจา

เหลวไหลอะไร หลานห้าไหนเลยจะทาํเร่ืองตีรันฟันแทงพวกนัน้

เป็น หลานห้า หากว่าเจ้าไม่คิดขึน้ไปรับคาํท้าบนลานพธีิ อาสะใภ้

รองจะไปบอกกับอาจารย์คุมสอบให้เอง เจ้าอายุยังน้อย พวกเขาคง

เหน็แก่หน้าท่านลุงใหญ่ ไม่กล้าทาํให้เจ้าลาํบากใจเป็นแน่” 

 
                       แม้เร่ินหว่านอวิ๋นจะเอ่ยปากหาทางออกให้ ทว่าลอง

คดิให้ดแีล้วกไ็ม่ได้มีเป้าหมายแบบนัน้สักนิด 

 
 เพราะน่ีคือการทดสอบของก่วงเหวินถัง ไม่มีใครหน้าไหนได้รับ

อภสิิทธ์ิได้รับการยกเว้น 

 
 ถ้าอยู่ๆ เสิ่นเม่ียวได้รับการยกเว้นขึน้มา ต้องเป็นเร่ืองร่ําลือกันไม่รู้

จบสิน้แน่ หากมีข่าวลือตามมาว่าทุกอย่างสาํเร็จได้โดยใช้ช่ือเสียงของ

บดิา 

 



 กจ็ะกลับกลายเป็นว่าเสิ่นซิ่นใช้อาํนาจหน้าที่ในทางมชิอบ จากนัน้

ภาพลักษณ์ในใจของประชาชนที่มีต่อบดิาของนางกอ็าจจะกลับ

กลายเป็นยํ่าแย่ 

 

                    🌿🌿 “ขอบคุณอาสะใภ้รอง แต่คงไม่จาํเป็น” นางยืนขึน้

ท่ามกลางกลุ่มสตรีทัง้หลาย ขยับก้าวเท้าขึน้ลานพธีิอย่างเช่ืองช้า “ข้า

อยากรับคาํท้า” 

 
                     ไช่หลินดวงตาทอประกายวาบ เขาทาํเช่นนีก้เ็พยีง

เพื่อระบายแค้นให้เสิ่นเย่ ในด้านบู๊ บุรุษเลือกสตรีขึน้มาประลองเดมิ

ทกีเ็ป็นการหยามเกียรต ิ

 
 แต่ที่เขายอมทาํเร่ืองบ้าบิ่นเช่นนีก้เ็พราะอยากให้นางในดวงใจรู้สึกดี

ด้วย นับว่าคุ้มค่า... อย่างมากกลับไปกถ็ูกพ่อแม่ของตนส่ังสอนรอบ

หน่ึง แต่เขาคดิง่ายเกนิไป 

 
 หากเสิ่นเม่ียวไม่กล้ารับคาํท้า เขาย่อมต้องหวัเราะเยาะเย้ยเสิ่นเม่ียว

ให้หนําใจสักรอบ 

 
                       ทว่าคาดไม่ถงึ เสิ่นเม่ียวกล้ารับคาํท้าของเขา ไม่

เพยีงเท่านัน้ นางยังรับคาํท้าของเขาอย่างหนักแน่นทระนง 

 



 ไช่หลนิมองจ้องเดก็สาวในชุดสีเขียวบงกชที่กาํลังกรีดกรายเดนิขึน้

ลานพธีิอย่างไม่ย่ีหระต่อสิ่งใด ใจของเขาบงัเกดิความรู้สึกประหลาด

อย่างหน่ึง 

 
                       ราวกับว่า นางไม่มีความหวาดกลัวหลงเหลืออยู่ นาง

สามารถเสแสร้งแกล้งทาํได้แนบเนียนถงึเพยีงนีเ้ชียวรึ? 

 
                       ระหว่างที่ไช่หลนิกาํลังครุ่นคดิ พลันรับรู้ได้ว่ามี

สายตาคู่หน่ึงมองจ้องมา เขาหนัหน้าไป...พลันสบตากับเสิ่นเย่ที่น่ังอยู่

ฝ่ังสตรีเข้าพอดี  

 
เสิ่นเย่มองมายังเขาแล้วกมี็ท่าทเีอียงอายเล็กน้อย ก้มหน้าลงไปอีก

รอบ เหน็เพยีงแค่นัน้ หวัใจของไช่หลินกเ็ต้นโครมคราม 

 
                           ชายหนุ่มทุกคนย่อมมีความฝันปรารถนาจะ

ช่วยเหลือหญิงงามในใจตนสักครัง้  

 
ไช่หลินในยามนีก้าํลังคดิว่าตัวเองเปรียบประดุจวีรบุรุษผู้กล้าที่ยืน

ตระหง่านยังเบือ้งหน้าสาวงาม ส่วนเสิ่นเม่ียว กเ็ป็นนางมารตํ่าทราม

จติใจอาํมหติที่เขาจะต้องกาํจัดให้จงได้ 

 



                         ไม่ว่าวันนีน้างจะรับหรือไม่รับคาํท้า เขาจะต้องทาํ

ให้เสิ่นเม่ียวเสียหน้าให้ได้ ให้ต้องเหน็ดเหน่ือยอ่อนแรงต่อหน้าผู้คน

จาํนวนมาก 

 
                       จะต้องให้นางไม่กล้าวางอาํนาจต่อหน้าเสิ่นเย่อีก! 

 
                       หลักการประลองในรอบนีมี้อยู่ ว่า บุคคลที่ออกปาก

ท้าจะเป็นผู้ตัง้กฎกตกิาในการแข่งขัน คนที่รับคาํท้าต้องแข่งขันไป

ตามเงื่อนไขที่ตัง้มา 

 
 ด้วยเหตุที่ว่าไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าคาํท้าจะออกมาแบบไหน 

ทาํให้ทุกปีการทดสอบในรอบนีจ้งึเรียกความสนใจจากผู้เข้าชมได้

อย่างล้นหลาม 

 

                      🌿🌿ขณะนีเ้สิ่นเม่ียวได้มาถงึยังลานพธีิแล้ว 

 
หวัหน้าผู้ตัดสนิกาํลังอยู่ในสภาวะที่ลาํบากใจ เสิ่นเม่ียวเป็นเดก็สาว

เยาว์วัยรูปร่างตดิจะบอบบาง หากสตรีกับบุรุษทาํการแข่งขันในเร่ือง

อักษรภาพวาดหรือดนตรีกพ็อจะทาํเนา 

 
 แต่หากให้มาแข่งขันในเชิงวชิาการสู้รบเช่นนี ้เกรงว่าไช่หลนิจงใจจะ

ทาํให้นางขายหน้ามากกว่า 



 

                      🌿🌿“ฉากสนุกวันนีช่้างยอดเยี่ยมไม่เบา” โจวอ๋อง

ประกบมือ  

 
ราวกับสนอกสนใจเป็นพเิศษ “เกรงว่าช่ือเสียงกระเดื่องนามไปนับพนั

ลีข้องตระกูลเสิ่น คงต้องวอดวายในวันนีแ้น่”   

 
              จิง้อ๋องส่ายหน้าถอนหายใจ   “แม่ทพัเสิ่นมีช่ือเสียง

กระเดื่องในสนามรบ น่าเสียดายที่บุตรสาวกลับเป็นได้เพยีงหญิงไร้

ค่า” 

 
 ในใจไม่เพยีงคดิว่านางไร้ค่า ยังคดิว่านางเป็นคนโง่เง่าเสียด้วยซํา้ 

วันนีเ้หน็ได้ชัดเจนเลยทเีดียว ไม่ว่านางจะรับหรือไม่รับคาํท้าล้วนแต่

ผิดพลาด ยิ่งนางวางท่าว่าม่ันใจ ตอนพ่ายแพ้ยิ่งทาํให้ผู้คนได้หวัเราะ

สนุกปากกว่าเดมิ 

 

                       🌿🌿ไช่หลินกระหยิ่มยิม้ย่อง   “ปีนีข้้าคดิหาวิธี

ประลองที่น่าสนใจได้ การยงิธนูแบบเรียบง่ายในแต่ละปีที่ผ่านมาช่าง

น่าเบื่อนัก    

มสู้ิ... ปีนีป้ระลองยงิธนูแบบใหม่ ให้เจ้ากับข้าผลัดกันเป็นเป้า ผลัดกับ

ยงิคนละตา เจ้าวางผลไม้ป่าไว้บนหวัให้ข้ายงิ หลังจากนัน้ข้าวางผลไม้

ไว้บนหวัให้เจ้ายงิข้า เป็นอย่างไร?” 



 
                         หลังจากคาํพดูนีด้ังขึน้ ผู้คนตรงนัน้ต่างพากันส่ง

เสียงไม่หยุด! 

 

                        🌿🌿กรรมการคุมสอบตกตะลึงแทบทรุด น่ีอาจเป็น

อันตรายถงึชีวิตได้   อย่างไรเสียเสิ่นเม่ียวกเ็ป็นบุตรสาวของเสิ่นซิ่น 

หากว่าเกดิเหตุผิดพลาดอะไรขึน้ สิน้ปีเสิ่นซิ่นกลับมาเมืองหลวงแล้ว

ใครจะรับผิดชอบไหว? 

 
                         เขารีบร้อนตดับท “ศิษย์ไช่หลิน....” 

 
ไช่หลินโบกมือ   “อาจารย์ทัง้หลาย ก่วงเหวนิถังเที่ยงธรรม มยิกเว้น

ให้ผู้ใดมีสิทธิพเิศษ ผู้ท้าบอกกฎอะไรกย่็อมต้องทาํตามอย่างนัน้ 

 
 อะไรกัน... บุตรสาวแม่ทพัใหญ่ที่องอาจผ่าเผย จะไม่กล้าเล่นไปตาม

กฎของข้าเชียวรึ หรือว่าใจฝ่อเหมือนหนูกลัวแมวไปเสียแล้ว” 

 

                        🌿🌿เสิ่นเย่ก้มหน้าลง ปกปิดรอยยิม้ที่ยกโค้งตรงมุม

ปาก 

 



                          🌿🌿“พดูได้ไม่เลว”   นํา้เสียงแหบห้าวพลันดงัขึน้ 

เป็นนํา้เสียงของอีช้ิงอ๋องที่น่ังอยู่ อีกด้าน ใบหน้าของเขาเผยรอยยิม้

ประหลาดแวบหน่ึง แล้วเอ่ยว่า  

 
“แน่นอนว่าการหย่อนกฎเกณฑ์เพื่อเอือ้ประโยชน์ให้ใครสักคนเป็น

การไม่สมควร กลับกัน...  

 
หากสถานการณ์นีเ้กดิขึน้จริงในสนามรบ พอเหน็ว่าศัตรูมีกาํลัง

เข้มแข็ง แม่ทพัเสิ่นจะวิ่งหนีหางจุกตูดอย่างนัน้รึ? ถ้าเป็นเช่นนัน้จริง 

ข้ากจ็ะได้ทาํความเข้าใจเสียใหม่” 

 
 พดูจบแล้วอีช้ิงอ๋องกใ็ห้รู้สึกว่ามันช่างน่าขบขันจนต้องหวัเราะออกมา

เสียงดัง 

 

                         🌿🌿แววตาของเสิ่นเม่ียวพลันคมกริบ 

 
                          คนผู้นีเ้อ่ยปากแดกดันบดิาของนางทุกคาํพดู คง

คดิว่านางเป็นจุดบอดของตระกูลเสิ่นสินะ นางมองสบตาไช่หลนิที่

กาํลังตีสีหน้าว่าข้าเป็นต่อ แล้วกม็องไปยังผู้คนทัง้หลายเบือ้งล่าง 

หลายคนกาํลังมองมายังนางด้วยแววตาสนุกสนาน 

 
 ความโกรธเกรีย้วที่เกบ็กักมานาน ในที่สุดกจ็ะได้ปลดปล่อยเสียท!ี  



 
                          นางเอ่ยด้วยนํา้เสียงเยือกเยน็  

 
“บดิาข้าอยู่นอกด่าน สละเลือดเนือ้ออกศึกปกป้องแว่นแคว้น แผ่นดนิ

จงึสงบมีงานเทศกาลดอกเก๊กฮวยที่งดงามโอ่โถงในวันนี ้ มีโอกาสให้

เหล่าผู้มีความสามารถได้เผยความโดดเด่นของตนออกมาได้”  

 
แววตานางทอประกายเหยียดหยาม 

 
 “วันนีช้นะการประลองที่น่ีกไ็ม่ถือว่าเก่งกาจอะไร ได้ออกไปรบยัง

สนามจริงต่างหากจงึช่ือว่าโดดเด่น ส่วนกฎระเบยีบที่เจ้าตัง้ขึน้ มี

ตรงไหนที่ข้าจะไม่กล้ารับกัน?” 

 

                           🌿🌿ผู้คนตรงนัน้ต่างพากันตะลึง 

 
“ทาํไมข้าจะไม่กล้ารับเล่า ด้วยความสามารถยงิธนูอันลํา้เลิศของเจ้า 

เจ้ากค็งยงิถูกผลไม้ได้ไม่ยาก    ตรงกันข้ามฝีมือยงิธนูของข้าไม่เอา

ไหน หากว่ายงิผดิ คนที่ควรจะหวาดกลัวว่าจะเสียชีวติ ควรจะเป็นเจ้า

เสียมากกว่า”  

 
นางอมยิม้เล็กน้อย นํา้เสียงราวกับดังออกมาจากแดนไกลแล้วขยับ

ใกล้เข้ามา ทว่าพลันดังสน่ันอยู่ในโสตประสาทของผู้คนทัง้มวล 



 
 “ข้าล่ะกก็ลัวว่าตวัเองพลาดแล้วจะมีความผิด เอาอย่างนีด้ีไหม ต่าง

คนต่างลงช่ือยอมรับกันไว้ก่อนคนละฉบบั... เขียนว่าหากบาดเจบ็หรือ

ตาย จะไม่เอาเร่ืองอีกฝ่ายเดด็ขาด เจ้ากล้าหรือไม่... ไช่หลิน” 

 

                        🌿🌿เรือนเยี่ยนเป่ยถังที่กว้างขวาง ยามนีก้ลับสงบ

เงยีบไร้สรรพสาํเนียง 

 
                          แผ่นหลังของเดก็สาวตัง้ตรง ถงึแม้ว่าเรือนร่าง

โดยรวมของนางแสนจะเล็กบอบบางแต่มันคล้ายอัดประจุแน่นเตม็ไป

ด้วยพลกาํลังเป่ียมล้นไม่สิน้สุด 

 
 ขอเพยีงแค่นางปรายตามองไปยังที่ใดกด็ูราวกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้อง

มาสังเวย ณ ใต้ฝ่าเท้าของนาง 

 

                      🌿🌿ไช่หลินพดูไม่ออกไปช่ัวครู่หน่ึง 

 
            เสิ่นเม่ียวพดูมาไม่ผิด การยงิธนูใส่ฝ่ายตรงข้ามเช่นนี ้คนที่

อันตรายที่สุดควรจะเป็นเขาเอง เพราะเสิ่นเม่ียวยงิธนูเป็นเสียที่ไหน 

 
 หากว่ายงิพลาดไปนิดเดียว บางทธีนูดอกนัน้อาจจะปักลงที่หวั

กะโหลกของเขากเ็ป็นได้  



 
ทว่าไช่หลินหาได้คดิอะไรให้มากมายอย่างนัน้ เขาคดิง่ายดายเกนิไป 

คดิว่าหากตัวเองลงมือก่อน ด้วยนิสัยของเสิ่นเม่ียวจะต้องหวาดกลัว

จนแข้งขาอ่อน ก้มลงไปโขกหวัขอร้องเขา 

 
 จากนัน้เขาค่อยเล่นงานเสิ่นเม่ียวให้หนําใจ เม่ือเป็นเช่นนี ้เสิ่นเม่ีย

วจะต้องขายหน้า แน่นอนว่าย่อมสามารถช่วยให้เสิ่นเย่ระบายแค้นได้ 

 

                🌿🌿ส่วนเร่ืองหลังจากนัน้ ไช่หลินหาได้คดิมาก สาํหรับเขา

แล้วหลังจากยงิธนูเสร็จ เสิ่นเม่ียวจะต้องหวาดกลัวจนยืนไม่ขึน้ จะมี

เร่ียวแรงยงิธนูใส่เขาเสียที่ไหน? 

 
 อีกอย่างเดก็สาวที่ไม่เคยง้างคันธนู ไม่แน่ว่าคันธนูอาจจะง้างไม่ออก 

อย่างไรเสียกย่็อมต้องเป็นเร่ืองน่าขบขัน 

 
               ไช่หลนิเอาแต่คดิจนเขาเกือบพลาดมองปฎกิริิยาของเสิ่น

เม่ียว นางใช้สายตาจ้องมองเขาอย่างเงยีบขรึม  

 
ความเยือกเยน็ระดับเดียวกับที่ไม่น่าจะมีในวัยของนางซึ่งน่ันยิ่งทาํให้

ไช่หลินหวัเสีย  

 



สายตาของเสิ่นเม่ียวเหมือนสายตาของผู้ใหญ่ที่กาํลังดูอาการตอบโต้

เอาคืนของเดก็ สายตาที่มีทัง้เวทนาปนกับความเบื่อหน่าย 

 
                ด้วยเหตุที่เขายังอยู่ในวัยหนุ่มมุทะลุดงันัน้ไช่หลินจงึตอบ

กลับไปโดยยังคงยืนยันคาํพดูเดมิว่า  

 
“มีอะไรที่ข้าไม่กล้า? ลงช่ือสัญญาเป็นตายกล็งสิ!” 

 
“เฮ้อ!” ใต้เท่าไช่ที่น่ังอยู่ ฝ่ังบุรุษถอนหายใจ  

 
เขาอยากจะบุกขึน้ไปตีไอ้ลูกอกตญั�ูไม่รักดีคนนีสั้กรอบ ก่อนหน้าคดิ

ว่าไช่หลนิเพยีงดือ้รัน้ คาดไม่ถงึว่าเขาจะกล้าท้าประลองเสิ่นเม่ียว  

 
สาํหรับสัญญาเจบ็ตายไม่เอาเร่ืองอะไรพวกนัน้ เขาหาได้กังวลกับชีวิต

บุตรชายของเขามากนัก เกรงเพยีงว่าไช่หลินอาจจะทาํให้เสิ่นเม่ียวหา

ทางออกไม่ได้ หรือว่ายงิจนทาํให้เสิ่นเม่ียวได้รับบาดเจบ็ ทาํให้ตระกูล

เขาต้องเป็นปฏปัิกษ์กับแม่ทพัผู้ยิ่งใหญ่อย่างเสิ่นซิ่นกเ็ป็นได้ 

 

              🌿🌿 เสิ่นเย่เอ่ยอย่างร้อนใจ “น้องห้าพดูเร่ืองลงช่ือเป็นตาย

อะไรพวกนัน้ได้อย่างไร? น่ีเป็นเพยีงการทดสอบเท่านัน้ ทาํกันถงึขัน้นี ้

ได้อย่างไร? ทาํแบบนีไ้ม่ได้นะ” 

 



“ใช่แล้ว หลานห้าทาํไมถงึได้ไม่เข้าใจอะไรเลย” เร่ินหว่านอวิ๋นขมวด

คิว้แน่น  

 
“ทาํไมถงึได้เอาความโกรธช่ัวครู่มาพดูจาไม่คดิเช่นนัน้ หากเกดิปัญหา

จะทาํอย่างไร?” 

 
               นางไม่ได้เอ่ยว่าไช่หลนิเป็นคนบบีคัน้เสิ่นเม่ียว ทาํให้นาง

ต้องเลือกทาํเช่นนี ้ทัง้หมดล้วนโยนความผิดให้แก่ความโกรธไร้สติ

และการกระทาํของเสิ่นเม่ียว เฉินร่ัวชิวส่ายหน้าไปมา ถอนหายใจ

เบาๆ  

 
“คงเป็นเพราะมีใจอยากเอาชนะมากไปกระมัง” 

 
                 คาํพดูคาํจาที่เล่ือนลอยแดกดันเพราะ ‘เป็นห่วง’ เสิ่น

เม่ียว หรือ ‘ร้อนใจ’ แทนเสิ่นเม่ียวนัน้ บรรดาฝ่ายชายอีกฝ่ังได้ยนิเข้า

กรู้็สึกว่าน่าสนใจไม่น้อย 

 

                 🌿🌿อีช้ิงอ๋องมองจ้องเดก็สาวบนลานพธีิตาไม่กระพริบ 

ลูกตาที่พร่ามัวส่อแววทอประกายสนใจ ประหน่ึงสัตว์ร้ายกาํลังออกล่า

เหยื่อ 

 



               🌿🌿“คุณหนูตระกูลเสิ่นเป็นคนใจกล้า แต่ไร้ความคดิ”   โจว

อ๋องเอ่ยชีแ้นะ    “ยังกล้าลงนามสัญญาเป็นตาย นางไม่รู้เลยสักนิดว่า

หากเกดิปัญหาอะไรขึน้ ตระกูลเสิ่นย่อมไม่อาจนํากระดาษแผ่นนีม้า

เอาผิดกับใครได้?” 

 

                 🌿🌿“น่าจะทาํเพื่อปกป้องช่ือเสียงตระกูลเสิ่นเสียมากกว่า”  

ฟู่ ซวิอ๋ีมองไปยังเสิ่นเม่ียวบนลานพธีิแล้วเอ่ย 

 
 “ใครกไ็ม่อยากได้ยนิคนอ่ืนต่อว่าครอบครัวตัวเอง” 

 

                🌿🌿 “น่าเสียดาย ต่อให้เป็นเช่นนัน้กย็ังเปล่ียนแปลงความ

จริงไปไม่ได้” โจวอ๋องส่ายหน้า    “บ้าบิ่นเกนิไป มน่ิาผู้คนจงึบอกว่า

นางโง่เง่าไร้ความสามารถ” 

 

                 🌿🌿เพ่ยหลางหยบิชาบนโต๊ะขึน้มาจบิจอกหน่ึง เขากค็ดิ

ว่าการกระทาํอุกอาจของเสิ่นเม่ียวช่างไร้สตยัิง้คดิ แม้รู้ว่าคาํพดูของอี ้

ชิงอ๋องเม่ือครู่จะรุนแรงเกนิไป 

 
 ทว่าหากเสิ่นเม่ียวยอมคดิทาํอะไรเพื่อตระกูลเสิ่นอย่างแท้จริง น่าจะ

คดิหาวิธีการให้ตวัเองหลุดพ้นไปจากอันตรายตรงหน้านี ้แม้ว่าอาจถกู

ผู้คนวิจารณ์อยู่บ้าง แต่กย่็อมดีกว่ากลายเป็นตัวตลกให้คนอ่ืนหวัเราะ

เป็นไหนๆ 



 

                 🌿🌿“ท่านพ่อ นางจะต้องชนะ”  

 
ซูหมงิหล่างกาํหมัดน้อยๆ หนัไปแสดงความเหน็กับบดิาของเขา 

 
                    นายท่านซูไม่คดิจะทาํลายความรู้สึกดีๆ ของบุตรชาย

คนเล็ก จงึได้ยอมคล้อยตามคาํพูดของเขา  

 
“ไม่ผิดหรอก ต้องชนะแน่” 

 
                   ท่าทางตอนนีข้องซูหมงิหล่างกับนายท่านซูนัน้ ซูหมงิ

เฟิงไม่เหน็ หากว่าเหน็เข้าคงจะต้องขาํจนพ่นลมออกจมูกแน่  

 
ยามนีเ้ขาน่ังอยู่บนเรือนสูง มองไปบนลานประลองอย่างใจจดใจจ่อ  

 
“คุณหนูตระกูลเสิ่นใจกล้าบ้าบิ่นนัก แม้แต่สัญญาเป็นตายยังกล้าลง

ช่ือ ไม่เตรียมการณ์รับมืออะไรเลยจริงๆ” 

 

                   🌿🌿ซูหมงิเฟิงไม่เคยปิดบงัหรือซ่อนเร้นอารมณ์

ความรู้สึกระหว่างที่คุยกับเพื่อนรักของตน แต่ในครัง้นีเ้ม่ือไร้เสียง

โต้ตอบกลับมา กท็าํให้เขารู้สึกช่วยไม่ได้จนต้องหนักลับไปมองชาย

หนุ่มที่อยู่ข้างๆ 



 
                    ชายหนุ่มชุดม่วงกาํลังขยับมือเล่นดอกไห่ถังในมือ 

ทาํท่าครุ่นคดิ แววตากาํลังสงบ สายลมอ่อนๆ พดัโชยจนพู่ห้อยปลาย

ด้ามมีดสัน้ขยับไหว 

 
                   “เจ้ากาํลังคดิอะไร?” ซูหมงิเฟิงทนไม่ไหวเอ่ยถาม 

 
                    เซ่ียจิ่งสิงเกบ็ดอกไห่ถังไว้ในอก พลันยืนขึน้ขยับยกมุม

ปากยิม้ 

 
 “น่าสนใจ พวกเรามาพนันกันสักหน่อยไหม?” 

 
                   “พนันอะไร?” 

 
                    “กพ็นัน...” เซ่ียจิ่งสิงชีไ้ปบนลานพธีิ รอยยิม้เผยให้เหน็

ความหล่อเหลา “ว่าใครชนะ?” 

 
                    “ย่อมต้องเป็นไช่หลิน” ซูหมงิเฟิงขมวดคิว้ “จะเป็นใคร

ได้อีก” 

 
                     “ข้าพนันว่าเสิ่นเม่ียวชนะ” เขาเอ่ย 
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🚩🚩นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่ 5.2 🌺🌺 

 
บทที่ ๕ ใจซ่อนมีด 

 

          🌿🌿“ข้าพนันว่าเสิ่นเม่ียวชนะ” เขาเอ่ย 

 
           บนลานพธีิเร่ิมเตรียมพร้อมกันแล้ว 

 
            การประลองยงิธนูในวันนีไ้ด้หลอมรวมเอาความสนใจ

ทัง้หมดของผู้คนตรงนัน้ไว้ด้วยกัน น่ีเป็นการทดสอบของเดก็ศิษย์เสีย

ที่ไหน มันเป็นการเดมิพนัชีวิตชัดๆ 

 
             ก่วงเหวินถังยนิยอมให้พวกเขาลงลายมือช่ือในสัญญาเจบ็

ตายไม่เอาเร่ืองได้ สัญญาถูกจัดทาํขึน้โดยเขียนพู่กันตัวอักษรสีแดง

บนผืนผ้าสีขาวเป็นที่โดดเด่นสะดุดตา 

 

              



          �เสิ่นเม่ียวจับพู่ กันตวัดลงลายมือช่ือด้วยท่าทางล่ืน

ไหลงดงามราวกับนางไม่นึกอนัิงขังขอบกับเนือ้หาสาํคัญของตัว

สัญญานี ้

 
             แน่นอนสิ ในเม่ือนางเคยลงช่ือใช้ตวัเอง ‘งดัข้อ’ กับความ

เป็นความตายมาแล้วหลายต่อหลายครัง้  

 
ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ฟู่ ซวิอ๋ีลงลายมือช่ือในจดหมายยอมแพ้ส่งให้พวกซ

ยงหนู หรือตอนที่นางตกเป็นตวัประกันที่แคว้นฉิน หรือจะเป็นตอนที่

ส่งตัวหว่านอ๋ีไปแต่งงาน หรือจะเป็นครัง้ที่รัชทายาทถูกกาํจัด อักษร

สองตัวนี ้ 

 
'เสิ่นเม่ียว' ถูกใช้ให้ลงลายมือช่ือรับรู้ในทุกเหตุการณ์ที่เกดิจากหยด

เลือดและหยาดนํา้ตา ความยากลาํบากทัง้หลายที่ได้รับที่ถูกส่งผ่านคาํ

สองคาํนี ้คงยากที่จะมีผู้ใดทาํความเข้าใจกับมันได้ 

 

             🌿🌿เทยีบกันแล้ว ไช่หลินกลับไม่ได้รู้สึกว่าการลงช่ือนัน้

ง่ายดายอย่างที่เสิ่นเม่ียวทาํ 

 
ถงึแม้ว่าจะเป็นคนดือ้ด้านเพยีงใด แต่น่ีกนั็บเป็นครัง้แรกที่เขาต้องมา

ลงลายมือช่ือในสัญญาที่เก่ียวพนักับความเป็นความตายของตวัเอง 

 



 ไช่หลนิเป็นเพยีงแค่เดก็หนุ่มวัยแตกพานผู้หน่ึงที่ได้รับการดูแลอย่าง

ไข่ในหนิจากครอบครัว ยิ่งเสิ่นเม่ียวดูสงบน่ิงเท่าไหร่ ความไม่ม่ันใจ

และหว่ันกลัวทางฝ่ังของเขากย็ิ่งพุ่งสูงขึน้เท่านัน้ 

 
            ภายใต้แรงกดดัน นํา้หนักของพู่กันในมือของไช่หลินนัน้หนัก

หน่วงกว่าเดมิ ยิ่งทาํให้เขารู้สึกถงึความยากลาํบากที่จะลากอักษรเป็น

ช่ือของตนออกมา 

 
 จงึให้นํา้หนักและลักษณะของตัวหนังสือต่างกับลายมือช่ือของเสิ่น

เม่ียวดุจฟ้ากับเหว 

 
             หลังเขียนจบ ไช่หลนิอดไม่ได้ที่จะตัง้คาํถามว่า 

 
 “เสิ่นเม่ียว เจ้าไม่กลัวว่าข้าจะยงิพลาดเสียตัง้แต่ในรอบแรกของข้า

หรือ? หากข้าเกรงว่าเจ้าจะยงิผิดพลาดในรอบของเจ้า ข้ามสู้ิทาํให้เจ้า

บาดเจบ็เสียตัง้แต่รอบแรกไปเลยเล่า” 

 

                🌿🌿 ขณะที่ถูกถาม เสิ่นเม่ียวกาํลังหยบิผลไม้ นางหนัมา

มองไช่หลิน “คนอย่างคุณชายไช่หลินกมี็ความคดิสกปรกแบบนัน้อยู่

ในหวัด้วยหรือ หากเป็นข้า ข้าจะไม่มีวันคดิเช่นนัน้เป็นอันขาด” นาง

ยังกล่าวต่อไปอีกว่า  

 



“ทุกคนในที่นีต่้างกท็ราบกันดีถงึความสามารถในด้านยงิธนูของ

คุณชายไช่ ซึ่งถ้าหากไม่ใช่เจ้าจงใจยงิผิดพลาดแล้วล่ะก ็กไ็ม่มีวันที่จะ

พลาดเป้าไปได้ ซึ่งถ้าหากพลาดขึน้มากมี็เพยีงเหตุผลเดียวคือคุณชาย

ไช่คดิจะลงมือสังหารข้ากเ็ท่านัน้ แต่หากกลายมาเป็นตัวข้าที่ยงิ

ผิดพลาด ทุกคนกท็ราบอยู่แล้วอีกว่าตัวข้านัน้ไม่เคยจับธนูมาก่อน 

หากยงิธนูไม่ถูกเป้ากย่็อมสมเหตุสมผล” 

 
              ไช่หลนิตะลึงปากอ้าตาค้าง ในใจกลับอ่อนระโหยโรยแรง

จนแทบทรุด 

 
              ใช่แล้ว หากเขายงิพลาดเท่ากับจงใจ แต่หากเสิ่นเม่ียวยงิ

พลาดกลับนับเป็นเร่ืองธรรมดา ดงันัน้เขาจงึพลาดไม่ได้ เพราะถ้า

พลาด คนทัง้หมดย่อมมองออกว่าเขาจงใจให้เกดิขึน้! 

 
               เขาทาํให้เสินเม่ียวยากจะบุกจะถอย เสิ่นเม่ียวเองกเ็อาคืน

เขาดุจเดียวกัน 

 
                ไม่ว่าอย่างไรทุกอย่างกล้็วนผิดพลาดไปหมด 

 
                 “หากคุณชายไช่ต้องการจะหลบหลีกธนูจากมือข้า 

แน่นอนว่าสามารถยงิให้ข้าตายไปเสียตัง้แต่รอบแรกได้ สัญญาเป็น

ตายลงกช่ื็อแล้ว หากเจ้าลงมือจริง ผลการแข่งขันรอบท้าประลองนีก้็



จะจบสิน้ลงไม่ต้องแข่งต่อ เสียแต่ต้องทนฟังคาํด่าทอประนามของ

ผู้คนทัง้หลายไปช่ัวชีวติ นอกนัน้กไ็ม่ต้องรับผิดชอบอะไร” 

 
               “ข้าอยู่ตรงนี ้เจ้ากล้าฆ่าข้าไหมเล่า?” 

 
               ไช่หลนิเบกิตาจ้องมองนางอย่างไม่เช่ือสายตา ราวกับว่า

เพิ่งเคยเหน็หน้าเดก็สาวผู้นีเ้ป็นครัง้แรก 

 
เขาน่ะเป็นหวัโจกของก่วงเหวินถงัมาตัง้แต่ไหนแต่ไร ถูกยกยอปอป้ัน

จนแทบจะเดนิไม่ตรงทางอยู่รอมร่อ สาํหรับเร่ืองเสิ่นเม่ียวที่เขายื่นมือ

เข้ามายุ่งเก่ียวเร่ืองของนางกเ็พยีงแค่ต้องการส่ังสอนบทเรียนแก่นาง

เท่านัน้ 

 
 ใครจะไปรู้ว่าเดก็สาวขีข้ลาดเอาแต่หดหวัอย่างนางจะกล้าต่อล้อต่อ

เถียงกับเขา? คนที่ต้องเป็นฝ่ายพดูไล่ต้อนให้อีกฝ่ายจนมุมมันควรจะ

เป็นเขาถงึจะถูก 

 
                ไช่หลนิกล้าไหม? 

 

   



                  🌿🌿ยังไม่ต้องพดูว่าเขากล้าหรือไม่กล้า ต่อให้เขากล้า 

เขาจะทาํได้จริงหรือไม่กย็ังไม่รู้? หากคุณชายตระกูลไช่อย่างเขาลงมือ

ก่อเร่ืองด้วยอารมณ์หุนหนัพลันแล่น 

 
 แล้วตระกูลไช่ทัง้ตระกูลจะต้องถูกเกบ็กวาดตามหลังขนาดไหน?  

 
ถ้าเสิ่นเม่ียวบาดเจบ็เสียชีวิตขึน้มาเพราะฝีมือเขาในวันนี ้อย่าว่าแต่

ชดใช้คืนหน่ึงชีวติต่อหน่ึงชีวติเลย เกรงว่าแม่ทพัเสิ่นซิ่นจะงดัดาบมา

สังหารหมู่ล้างตระกูลไช่จนเหีย้นไม่ทนัได้อ้าปากร้องขอชีวติเป็นแน่ 

 
                  แน่นอนว่า เขาย่อมไม่กล้า 

 
                  เขาเคยทาํเพยีงเอ่ยวาจารังแกคนโน้นคนนี ้ยังไม่เคยเข้า

สนามรบจริงสักครัง้ มือขาวผ่องกย็งัไม่เคยเป้ือนคราบเลือดเสียด้วย

ซํา้ ฝีมือการยงิธนูของเขาแม้จะดเีลิศ 

 
 ทว่ากเ็คยยงิแต่เพยีงหุ่นฟางหรือไม่กสั็ตว์ป่า ยังไม่เคยยงิคนเป็นๆ 

 
                  แต่ตอนนีจ้ะใช้เหตุผลอะไรมาอ้างให้ยุตกิารแข่งขันได้

กันเล่า? เสิ่นเม่ียวเป็นเดก็สาวแท้ๆ นางยงัไม่กลัว ส่วนตวัเขาเป็น

ลูกผู้ชายอกสามศอก จะยอมแพ้แล้วถอนตวัก่อนย่อมไม่ได้ ขืนทาํ



เช่นนัน้ เขาจะเอาหน้าที่ไปไว้ที่ไหน อาจจะถงึขัน้ต้องเกบ็ตัวอยู่แต่ใน

บ้านเพื่อหลีกเสียงหวัเราะเยาะของผู้คน 

 
                  คดิตรองดแูล้ว ไช่หลินกย็ืนยันว่า “กอ็ย่างที่เจ้าว่า อะไร

กเ็กดิขึน้ได้ถ้าอยู่ในสนามยงิเป้า ตอนนีเ้จ้าทาํเป็นพดูดีไป เอาเข้าจริง

เจ้าอาจกลัวจนฉ่ีราดกไ็ด้ ใครจะไปรู้”  

 
เขาเลือกใช้วาจาหยาบคายจาบจ้วงเพื่อปกปิดความไม่ม่ันใจของ

ตนเอง ยิ่งเดก็สาวน่ิงเฉยไม่หว่ันไหว ใจของเดก็หนุ่มกย็ิ่งเต้นแรง 

 
 เขาใช้คาํพดูรุนแรงเพื่อหวังจะเหน็สีหน้าแสดงความกังวลใจออกมา

เพื่อทาํให้ตนหายหวาดหว่ัน อีกทัง้ตัง้ใจใช้วาจาล่วงเกนินางให้ได้อาย 

 
                   หากเดก็สาวทั่วไปถกูเดก็หนุ่มตะโกนถ้อยคาํเหล่านีใ้ส่

หน้า นางผู้นัน้กค็งอับอายแสนอายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนและ

คงจะร้องไห้โฮออกมาดังๆ แล้ว 

 
 แต่ไม่ใช่เสิ่นเม่ียว เม่ือได้ยนิวาจาดังกล่าว นางกลับทาํเพยีงมองตรง

ไปยังใบหน้าของเขาด้วยกริิยาน่ิงเฉย ทาํให้ไช่หลนิแทบจะคล่ังที่ความ

ตัง้ใจของเขาไม่สัมฤทธ์ิผล 

 



                🌿🌿เสิ่นเม่ียวกลับเดนิไปหยบิผลไม้จากมือของกรรมการ

คุมสอบ ด้านล่างของผลไม้นัน้กคื็อศีรษะนาง  

 
เสิ่นเม่ียวยืนอยู่ ริมทศิตะวันออกของลานพธีิ จดัแจงวางผลไม้นัน้ไว้

บนหวั 

 

   
                 ผู้คนในสนามต่างตะโกนกันเซง็แซ่ 

 
                 “ตอนนีน้างทาํเป็นเข้มแข็งไม่ยี่หระ ในใจน่าจะหวาดกลัว

จนเป็นบ้าไปแล้วกระมัง” อีเ้พ่ยหลานอมยิม้เอ่ย “ข้าแทบรอดูตอนที่

นางกลัวจนล้มกลิง้ไม่ไหวแล้ว” 

 
                 “นับแต่มีการสอบของแคว้นหมงิฉีเร่ือยมา กยั็งไม่เคยมี

ฝ่ายชายท้าประลองฝ่ายหญิงในด้านบู๊มาก่อน”  

 
เจียงเส่ียวเซวียนขยับนิว้ชีก้รีดกราย เบนหน้าแล้วเอ่ย “เสิ่นเม่ียวเป็น

คนแรกที่ถูกเลือก ต้องเสียหน้าต่อหน้าสายตาของผู้คนมากมาย คดิ

ไปแล้วกน่็าสมเพชไม่น้อย” 

 

                   🌿🌿 “หลานห้านะหลานห้า ยงัจะยนืน่ิงอยู่บนนัน้ทาํไม? 

หากว่าคุณชายไช่ยงิพลาดจะเป็นอย่างไรเล่า?”  



เร่ินหว่านอวิ๋นเอ่ยปากออกมา 

 
 ตอนนีน้างกังวลจริงๆ ขึน้มาแล้ว หากมีอะไรเกดิขึน้กับเสิ่นเม่ียวจริง 

ถงึพี่ใหญ่เสิ่นซิ่นจะเป็นคนรักครอบครัว ดีต่อพวกนางบ้านสองสักแค่

ไหน แต่กค็งไม่ปล่อยให้นางหนีความรับผิดชอบไปได้ 

 
                  “สะใภ้รองจะกังวลอะไร?” เฉินร่ัวชิวเอ่ยเสียงเรียบราบ 

“อย่างไรเสียกเ็ป็นเร่ืองการละเล่นของพวกเดก็ๆ คุณชายตระกูลไช่ก็

หาใช่เดก็ไร้เดียงสา 

 
 เพยีงแค่หลานห้ายอมอ่อนข้อ พดูจาขอร้องสักสองสามคาํ แน่นอน

ว่าเขาย่อมไม่ทาํอะไรนาง หวังว่าหลานห้าจะไม่ดือ้ด้านดันทุรัง” 

 

                    🌿🌿นางนําสัญญาเป็นตายที่ใหญ่โตมาอธิบายด้วยคาํ

ว่า ‘การละเล่นของพวกเดก็’ อย่างไรเสียเร่ินหว่านอวิ๋นกผู้็ดูแลตระกูล 

หากเกดิเร่ืองไม่ดีขึน้เร่ินหว่านอวิ๋นย่อมต้องแบกรับก่อน เก่ียวอะไร

กับนาง? 

 
                    ทว่าคาํพดูนีข้องนางกลับพดูแทงทะลุใจของเร่ิน

หว่านอวิ๋น ทัง้หมดเป็นเพราะเสิ่นเม่ียวโกรธเกรีย้วต้องการจะเอาชนะ

เพยีงช่ัววูบ หากว่าเสิ่นเม่ียวขอร้องเขาสักหน่อย ขอให้ไช่หลนิยอม



อ่อนข้อให้สักไม่ก่ีประโยค แน่นอนว่าย่อมต้องไม่ตกอยู่ในสถานการณ์

เลวร้ายเช่นนี ้

 
                  “ทาํใจเสียบ้างเถอะ” เฉินร่ัวชิวเอ่ย “ข้าเหน็ว่าคุณชาย

ตระกูลไช่คดิเพยีงจะทาํให้หลานห้าหวาดกลัวเท่านัน้ บนลานพธีิการ

สอบเช่นนี ้ทุกคนล้วนแต่แย่งชงิความแข็งแกร่ง จะไปบอกให้หยุดคง

เป็นไปไม่ได้” 

 
                    “ท่านแม่ไม่ต้องกังวลหรอกเจ้าค่ะ” เสิ่นชิงหนัไปกล่าว

กับเร่ินหว่านอวิ๋น “ฝีมือยงิธนูของไช่หลินยอดเยี่ยมนัก ไม่ว่าอย่างไร

ย่อมไม่พลาดเป้า” 

 
                     เสิ่นชิงไม่เคยปล่อยวาง เร่ืองที่เสิ่นเม่ียวคดิจะขวาง

ทางการเป็นสนมของติง้อ๋องของนาง นางทนรอไม่ไหวที่จะได้เหน็เสิ่น

เม่ียวอายแทบแทรกแผ่นดนิหนีต่อหน้าผู้คน ได้ยนิว่าคนที่หวาดกลัว

ถงึที่สุดย่อมต้องคุมตัวเองไม่อยู่ ฉ่ีราดออกมาได้ ไม่รู้ว่าเสิ่นเม่ียวจะ

เป็นเช่นนัน้หรือไม่? 

 
                      หากว่าไช่หลนิยงิพลาดจริง ทาํให้ใบหน้าเสิ่นเม่ียว

เสียโฉมกไ็ม่เลวทเีดียว เสิ่นชิงคดิ 

 
                    เสิ่นเย่กลับไม่ได้คดิไปไกลเช่นเสิ่นชิง นางคดิเพยีงว่า 

อยากจะได้เหน็เสิ่นเม่ียวคุกเข่าลงบนพืน้ทาํท่าทางร้องขออ้อนวอน 



หากเสิ่นเม่ียวยอมทาํเช่นนัน้ ย่อมทาํให้นางรู้สึกเหมือนได้เกียรตแิละ

ศักดิ์ศรีของตนคืนมา 

 

                     🌿🌿มือของไช่หลนิจบัที่คันธนูยาว เผชิญหน้ากับเสิ่น

เม่ียวที่อยู่ไกลกันสามจัง้ บนหน้าผากของไช่หลนิอาบไปด้วยเหงื่อชืน้ 

 

  
                     เสิ่นเม่ียวยืนเด่นน่ิงเงยีบอยู่ตรงนัน้ สายลมพดัพลิว้

ทาํให้อาภรณ์ที่นางสวมอยู่ปลิวสะบดัเป็นจังหวะ ดวงหน้าคิว้คางของ

นางน่ิงสงบ ทัง้ยังแผ่กระไอสูงส่งของชนชัน้ปกครองที่สามารถยืนเย้ย

ฟ้าท้าลมท่ามกลางอุปสรรคที่ผ่านเข้ามานับครัง้ไม่ถ้วน 

 
                   ไช่หลินเร่ิมง้างธนูออกช้าๆ พลางใช้ความคดิไปด้วย 

ขอเพยีงเสิ่นเม่ียวออกปากยอมแพ้ ขอเพยีงนางนํา้ตาร่วงล้มลงอ้อน

วอน เขากแ็ค่จะฉวยโอกาสกล่าวคาํเยาะเย้ยถากถางนางเล็กน้อย ไม่

ต้องถงึกับมายืนเป็นเป้าให้เขาต้องยงิธนูใส่ 

 
                     โชคไม่ดี ที่ความหวังเล็กๆ ของเขาไม่ได้รับการ

สนองตอบ เสิ่นเม่ียวยืนตีหน้าสงบเฉยชาราวกับไม่เหน็เขาอยู่ใน

สายตา 

 

                   



                     เสิ่นเย่ขมวดคิว้รู้สกึไม่ถูกต้อง 

 
                     ทาํไมไม่มีภาพที่เสิ่นเม่ียวคุกเข่าอ้อนวอนขอให้ไช่

หลินไว้ชีวติเล่า? ทาํไมเสิ่นเม่ียวถงึได้ดูน่ิงเฉยผิดกับไช่หลินในตอนนี ้

ที่เหงื่อโซมกาย? 

 
                       ไม่เพยีงเสิ่นเย่ที่ รู้สึกแต่ผู้คนทัง้หลายต่างกรู้็สึก

เช่นเดียวกับนางในตอนนี ้ความรู้สกึหยามหยันในตอนแรกที่มีให้เดก็

สาวเบาปัญญาค่อยจางหายไป  

 
มีเดก็สาวที่ไหนจะสามารถหยัดยืนท้าปลายธนูที่เล็งเข้าหาตนเองด้วย

สีหน้าเรียบน่ิงได้ หรือจะเป็นเพราะนางสืบสายเลือดจากแม่ทพัเสิ่น

ซิ่น ที่ว่ากันว่าไม่เคยเปล่ียนสีหน้าแม้จะยืนท่ามกลางศพเป็นร้อย  

 

                     🌿🌿บดิาเป็นพยัคฆ์ จะให้กาํเนิดลูกสุนัขได้อย่างไร! 

🌿🌿🌿🌿� 

 
                  มือของไช่หลินส่ันสะท้าน การยงิผลไม้ในระยะสามจัง้

สาํหรับเขาในยามปกตเิป็นเร่ืองง่ายแค่พลิกฝ่ามือ ทว่าวันนีเ้หตุใดจงึดู

ยากยิ่ง ระยะห่างเช่นนัน้กลับยิ่งดูเหมือนห่างไกลหลายโยชน์ 

 



                 คาํพดูของเสิ่นเม่ียวเม่ือครู่รบกวนอยู่ข้างโสตประสาท

เขา “ข้าอยู่ตรงนี ้เจ้ากล้าฆ่าข้าไหม?” 

 
                 เขากล้าไหม? เขากล้าไหม? เขากล้าไหม? 

 
                 “เฟ้ียว” เสียงดงัแหวกอากาศ ลูกศรพุ่งออกไปอย่าง

ก้าวร้าว 

 
                   ฉวัดเฉวียนอยู่กลางอากาศไม่ก่ีท.ี.. แล้วกห็ล่นลง 

 
                  ถงึกับยงิไม่ถงึชายขอบกระโปรงของเสิ่นเม่ียวด้วยซํา้ 

ประหน่ึงเร่ียวแรงง้างคันธนูไม่พอ ยิ่งไม่ต้องพดูว่าจะยงิถูกผลไม้ป่า 

 
                  ผู้คนต่างพากันหวัเราะล่ัน 

 
                  ถงึกับมีเพื่อนศิษย์ร่วมชัน้หวัเราะสมทบด้วย “ไช่หลนิ 

หรือว่าเจ้าใจอ่อนเสียดายนางกันแน่ ปกตไิกลสิบจัง้เจ้ายังยงิถูก วันนี ้

สามจัง้กลับไม่ไหวเอาเสียเลย?” 

 

                  🌿🌿ไช่หลินปาดเหงื่อแล้วตัง้ท่ายงิเป็นครัง้ที่สอง คราวนี ้

ลูกธนูตกที่ปลายเท้าเสิ่นเม่ียว 

 



                   ธนูลูกที่สามแล่นฉิวผ่านมวยผมของเสิ่นเม่ียวและแตะ

ถูกผลไม้ที่ศีรษะของนาง ผมที่เกล้าไว้อย่างดีคลายปมออก เส้นผมที่

ทัง้หนาทัง้ดาํขลับทิง้ตัวลงปกคลุมทัง้ช่วงไหล่ 

 
                  ลูกธนูปักใกล้ถงึเพยีงนัน้แต่สีหน้าของเดก็สาวกย็ังไม่

เปล่ียน เส้นผมดาํขลับรับกับชุดสีบงกช ทาํให้ผิวของเดก็สาวดูขาวผุด

ผาดยิ่งกว่าเดมิ นางยืนอย่างสง่างามท้าสายลมที่พดัโชย 

 

                  🌿🌿สองมือของไช่หลนิอ่อนแรง คันธนูกับลูกศรร่วง

กระจายบนพืน้ ทัง้สนามต่างเงยีบกริบไร้สาํเนียง 

 
                      ต่อให้คนโง่กม็องออก คนที่ขีข้ลาดไม่ใช่เสิ่นเม่ียว 

แต่เป็นไช่หลนิ 

 
                    ข้าอยู่ตรงนี ้เจ้ากล้าฆ่าข้าไหม? 

 
                    ไม่กล้า 

 

                     แต่ข้ากล้า� 

 



                      เดก็สาวผุดรอยยิม้บาง ดวงตาดาํสนิทสีนิลคู่นัน้ทวี

ความเหีย้มเกรียมขึน้มา เม่ือประกอบเข้ากับเคร่ืองหน้ากระจุ๋มกระจิ๋ม

ของนางกท็าํให้เกดิเสน่ห์ชวนมองอย่างแปลกประหลาด 

 
                        “ตอนนี ้ตาข้าบ้างล่ะ” 

 
                        ตาข้าบ้าง... สามคาํของเสิ่นเม่ียวเอ่ยออกไปอย่าง

เบาสบาย ทว่ากลับมีนัยยะลึกลํา้ประหลาด 

 

������ 
……………………………………… 
 
🚩🚩นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่ 5.3 🌺🌺 

 

บทที่ ๕ ใจซ่อนมีด 

 

      🌿🌿ตาข้าบ้าง... สามคาํของเส่ินเม่ียวเอ่ยออกไปอย่างเบาสบาย 

ทว่ากลับมีนัยยะลึกลํา้ประหลาด 

 

         บนหน้าผากของไช่หลินมีเหงื่อเย็นไหลร่วงลงมาไม่หยุด เขา

มองจ้องเส่ินเม่ียวที่อยู่ตรงหน้าอย่างพร่ันพรึง 

 



          เส่ินเม่ียวก้าวขึน้ไปเบือ้งหน้าหลายก้าว โค้งร่างเก็บคันธนู

บนพืน้ขึน้มา 

 

            ความสงบน่ิงผ่านไปครู่เดียว ผู้คนด้านล่างลานพธีิต่างก็พา

กันวิจารณ์เซ็งแซ่ 

 

            “ลูกพยัคฆ์ยังไงก็ไม่มีวันเป็นลูกสุนัขไปได้ คุณหนูเส่ินผู้นี ้

ยอดเย่ียมไม่แพ้ท่านแม่ทพัจริงๆ!” คนผู้นีท้ี่พดูออกมามี

ความสัมพันธ์ไม่เลวกับท่านแม่ทัพเส่ินซิน 

 

 แต่แรกที่ได้ยินมาว่าบุตรีของท่านแม่ทพัเป็นเดก็สาวที่โง่เขลา เขา

ก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจ  

 

แต่มาวันนีไ้ด้ประจักษ์กับตาว่าข่าวลือที่ได้ยินมาน่ันช่างเหลวไหล

นัก นางทัง้ห้าวหาญม่ันคงไม่ผิดผู้เป็นพ่อ จะมีนิสัยขลาดเขลา

อย่างไร? 

 

 น่าจะมีคนกล่ันแกล้งปล่อยข่าวลือม่ัวๆออกมาเพื่อทาํลายช่ือเสียง

แม่นางน้อยเสียกระมัง 

 

           “ไม่เลวจริงๆ เจ้าดูสิเม่ือครู่แม้แต่ดวงตานางก็ไม่กะพริบ 

หากว่าปลายธนูนัน้เบนอีกนิดเดียวอาจจะทาํให้แก้มของนาง



บาดเจบ็ได้ คุณหนูคนนีไ้ด้บดิามาเตม็ๆ หากว่าเปล่ียนเป็นข้า คง

ต้องกลัวจนหวัหดไปแล้วเป็นแน่” 

 

           “เจ้าลืมไปแล้วเหรอว่าตระกูลของนางแซ่อะไร? เป็นบุตรี

ของแม่ทพัเส่ิน....มีหรือจะหวาดกลัวกลับเร่ืองแค่นี?้ ข่าวลือก่อน

หน้านีก้็ลือกันไปได้โดยไม่มีมูล ต้องมีคนคิดใส่ความนางให้เสีย

ช่ือเสียงเป็นแน่ น่าสมเพชจริงๆ เป็นเพียงสายลมคิดพดัทาํลายไม้

อ่อนที่กาํลังเตบิโต โดดเด่นเหนือใครถงึเพยีงนีค้งจะต้องมีคนอิจฉา

ริษยาบ้างล่ะ” 

 

            🌿🌿โจวอ๋องกับจิง้อ๋องมองจ้องกันแวบหน่ึง จิง้อ๋องส่าย

หน้าถอนหายใจ “ดูท่าเจ้ากับข้าต่างก็คาดเดากันผิดถนัด นางเป็น

คนใจกล้าจริงๆ ” 

 

             “น้องเก้า... ตอนนีเ้สียใจแล้วหรือยัง?” โจวอ๋องยิม้ แล้ว

หนัไปมองฟู่ ซิวอ๋ี “หญิงสาวที่แตกต่างจากคนทั่วไปถงึเพียงนี ้เจ้า

ปฏิเสธนางได้อย่างไร?” 

 

            “ราตรีเดียวย่อมไม่อาจเกิดเร่ืองเปล่ียนแปลงใหญ่โตเช่นนี ้

ได้ หากไม่ใช่คุณหนูเส่ินคนนีไ้ปพบผู้เย่ียมยุทธ์สูงส่งเข้าละก็ เกรง

ว่าแต่ก่อนนางจงใจแกล้งโง่ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม น้องเก้า...เจ้าช่าง

น่าเสียดายนัก” จิง้อ๋องเอ่ย 



 

            ฟู่ ซิวอ๋ีอมยิม้แล้วว่า “นางอ่อนหวานและงามสง่า... แต่

เสียดายที่มิใช่คนที่ข้าใฝ่ฝัน” เสียดายรึ? ฟู่ ซิวอ๋ียังไม่ได้คิดไปถึงตรง

นัน้  

 

แต่เขาต้องยอมรับว่าเส่ินเม่ียวที่น่ิงเฉยและสงบน่ิงดงึดูดความ

สนใจเขาได้ไม่น้อย เขายังคงเช่ือไม่ลงว่าจะมีผู้ใดสามารถ

เปล่ียนไปราวกับเป็นคนละคนได้เพยีงช่ัวข้ามคืน 

 

 เป็นไปได้ไหมว่าที่ผ่านมานางจะแกล้งโง่? แต่สาเหตุใดกันเล่าถงึ

ต้องแสร้งทาํเช่นนัน้? หรือเป็นวิธีจงใจจะเรียกร้องความสนใจจาก

เขากันแน่? 

 

            🌿🌿“ช่างเป็นยอดคนจริงๆ” อีชิ้งอ๋องยิม้อย่างพงึใจ มอง

จ้องเส่ินเม่ียวน่ิงไม่ขยับสายตา “ไม่รู้ว่า....รสชาตจิะเป็นอย่างไร?” 

 

           เพ่ยหลางขมวดคิว้แน่น คาํพดูนีข้องอีชิ้งอ๋อง ประมาณว่า

กาํลังคิดเร่ืองสกปรกโสมมอยู่เป็นแน่ 

 

           🌿🌿“เจ้าแพ้แล้ว” บนเรือนสูง เซ่ียจิ่งสิงน่ังพงิหน้าต่างแล้ว

เอ่ยอย่างเงยีบสงบหนักแน่น 



 

          “เป็นแบบนีไ้ด้อย่างไร!” ซูหมิงเฟิงดวงตาสองข้างเบกิโพลง

แทบถลน มองไปยังเซ่ียจิ่งสิงแล้วก็มองไปยังลานประลองด้านล่าง 

“หรือว่าเจ้ารู้มาแต่แรกแล้ว?” 

 

          “ยอมรับความพ่ายแพ้เสียเถอะ” เซ่ียจิ่งสิงยืนขึน้ แล้วก็

สะบัดฝุ่นผงบนเรือนกาย 

 

           “ก็ได้ ข้ายอมแพ้ เจ้าจะลงโทษอะไรข้า?” ซูหมิงเฟิงยอมรับ

อย่างตรงไปตรงมา 

 

           “ลงโทษเจ้า หลังประลองเสร็จไปด่ืมสุรานารีแดงที่ฝังมา

ย่ีสิบปี เพื่อแสดงความยินดีกับข้าเป็นไง?” 

 

            “เจ้ามันไม่ไหวจริงๆ” ซูหมิงเฟิงเอ่ยตาํหนิ จากนัน้ก็

เหมือนกับคิดอะไรออกจงึเอ่ยถามอย่างสงสัย “แต่ว่า ทาํไมต้อง

แสดงความยนิดี? มีเร่ืองอะไรให้แสดงความยนิดีรึ?” 

 

           “ตอนนีไ้ม่มี แต่อีกประเด๋ียวจะมี” เซ่ียจิ่งสิงขยับคิว้ “เป็น

เร่ืองที่คู่ควรกับการยนิดีนัก” 

 

           🌿🌿บนลานพธีิ เส่ินเม่ียวย่ืนผลไม้ป่าให้ไช่หลิน 



ไช่หลินรับผลไม้ป่านัน้ด้วยมืออันส่ันเทา เขาถามว่า “เส่ินเม่ียว เจ้า

เคยเรียนวิชายิงธนูมาก่อนหรือไม่” 

 

         “ไม่เคย” เส่ินเม่ียวอมยิม้แล้วมองเขา “วันนีเ้ป็นวันแรกที่ข้า

ง้างคันธนู แต่ว่าในเม่ือสามารถยิงได้สามดอก ดอกแรกไม่เข้าเป้า 

ก็ยังเหลืออีกสองดอก ถือว่าเรียนยิงธนูวันนีก้็แล้วกัน” 

 

          ไช่หลินเงยีบงนัหนาวสะท้าน มองไปยังเส่ินเม่ียวอย่างไม่

เช่ือสายตา “เจ้ากาํลังพูดจาเหลวไหลอยู่ใช่ไหม?” 

 

          ถงึตอนนี ้ท่าทขีองเดก็สาวก็ยังสงบน่ิงและเตรียมพร้อม

เหมือนกับนางคุ้นเคยเป็นอย่างดี เขาเลยอดคิดไม่ได้ว่าเส่ินเม่ียว

ต้องพอมีฝีมืออยู่บ้าง  

 

ไหนๆ บดิาของนางก็เป็นถงึแม่ทพัคู่บ้านคู่เมือง น่าจะพอมีความ

เป็นไปได้ที่ว่าผู้เป็นบดิาจะสอนนางให้เรียนรู้การยงิธนูอยู่บ้าง  

 

แต่ตอนนีเ้ส่ินเม่ียวกลับมาตัดความหวังของเขา บอกเขาว่าเป็นครัง้

แรกในชีวิตของนางที่ได้สัมผัสธนู 

 

         เจ้าช่างกล้า! 

 



          เขาเอ่ย “อะไรเจ้าก็ทาํไม่เป็น จะยงิธนูเป็นได้อย่างไร? เหน็

ได้ชัดว่าผลไม้ป่านีเ้จ้ายงิไม่ถูกแน่ จะให้ข้าต้องมาตายไปง่ายๆ 

เช่นนีห้รือ?” 

 

          “คุณชายไช่กล่าวล้อเล่นออกมาหรือ?” เส่ินเม่ียวเอ่ยอย่าง

สงบเสงี่ยม นํา้เสียงของนางไม่สูงไม่ตํ่า ยามที่เอ่ยวาจาใดออกจาก

ปาก ผู้คนทัง้สนามล้วนได้ยนิชัดเจน  

 

ผู้คนทัง้หมดมองไปยังเดก็สาวบนลานพธีิผู้มีใบหน้างดงาม นาง

กาํลังแผ่กล่ินอายอันตรายออกมารอบด้าน 

 

 “ยามที่คุณชายไช่ท้าประลองข้า เคยถามข้าแล้วหรือยังว่าข้ายงิธนู

เป็นหรือไม่? เม่ือครู่ยามที่หนัลูกธนูมายังข้า ก็ไม่เคยถามข้าก่อนว่า

ข้าเสียดายชีวิตหรือไม่? ทาํไมคาํถามมากมายถงึได้เกิดขึน้มา ตอน

ที่ข้าเป็นฝ่ายได้ยิงเล่า?” 

 

          คาํพดูนีเ้ล่นงานจนไช่หลินเงียบจนเป็นใบ้ แน่ล่ะ เขาทาํไป

เพื่อระบายแค้นให้เส่ินเย่ จึงจงใจเลือกเส่ินเม่ียวที่ยงิธนูไม่เป็น 

ทว่าตอนนีก้ลับกลายเป็นการหาเหาใส่หวั 

 

          🌿🌿“คุณหนูเส่ิน ลูกช่ัวของข้ามันดือ้รัน้ ขุนนางอย่างข้าขอ

อภัยแทนเขาด้วย ขอเจ้าโปรดอย่าได้ถือสา อีกทัง้ตัวคุณหนูเองก็ไม่



เคยฝึกทกัษะยงิธนูมาก่อน หากเกิดเหตุพลาดพลัง้ถงึแก่ชีวิตขึน้มา 

เกรงว่าเจ้าจะรับผิดชอบไม่ไหว”  

 

ในที่สุดใต้เท้าไช่ก็ทนไม่ไหวเอ่ยปาก พอคาํพดูนีห้ลุดออกมา หน้า

ของผู้อาวุโสแดงกํ่า แสดงว่าจนด้วยเกล้าแล้วจริงๆ แม้ว่าจะเสีย

หน้าก็ย่อมต้องดีกว่าให้บุตรชายคนเดียวของเขาเสียชีวิต 

 

         เขากล้าใช้คาํว่า ‘ขุนนางอย่างข้า’ มาข่มขู่นางเชียวรึ?  

 

          แต่เส่ินเม่ียวไหนเลยจะถูกขุนนางผู้หน่ึงข่มขู่โดยง่าย นาง

เคยเจรจาต่อรองมานักต่อนัก ขุนนางมดปลวกผู้หน่ึง หามี

ความสาํคัญใดในสายตานางไม่  

 

ภาพที่ผู้คนเหน็คือเส่ินเม่ียวที่เชิดหน้ามองไปยังใต้เท้าไช่ที่ยืนตํ่า

กว่า ณ เบือ้งล่างลานประลอง  

 

ถงึจะมีระยะห่างจากกันพอสมควรแต่กลับดูคล้ายใต้เท้าไช่กาํลังอยู่

ในตาํแหน่งปลายเท้าของเส่ินเม่ียวในขณะที่นางอยู่เหนือศีรษะของ

เขา อย่างไรก็ดี ส่ิงที่ทาํให้ผู้คนอึง้ตกใจก็คือคาํพูดของนางจากนี ้

ต่างหาก 

 



        🌿🌿นางกล่าวว่า “ใต้เท้าไช่ รอบที่ผ่านมาข้าพนันด้วยชีวิตของ

ตนเอง รอบนีไ้ช่หลินต้องเดิมพันบ้าง สัญญาเป็นตายก็ได้ร่างขึน้มา

เรียบร้อยเบ็ดเสร็จ ถ้อยคาํบนกระดาษขาวน่ันเขียนไว้ชัดเจน

กระจ่างแจ้งว่า ถ้าหากข้ายงิถูกเขาจนถงึแก่ชีวิตในวันนี ้จะไม่มีโทษ

อันใดตามมาทัง้สิน้ เราทัง้สองยินยอมลงนาม ผลเป็นเช่นไรก็ต้อง

ยอมรับกันไป”  

 

           ยังไม่ทันรอให้ใต้เท้าไช่เอ่ยต่อ นางก็เสริมว่า “คนเรา...หาก

ตระบัดสัตย์ย่อมไม่ใช่คน กฎนีไ้ช่หลินเป็นคนตัง้ แต่ตอนนี ้

ครอบครัวเขากลับพยายามลบล้างมันหรอกหรือ? ใต้เท้าไช่ หรือว่า

เวลาทาํงานท่านก็เป็นคนเช่นนี ้พอเหน็สถานการณ์ตกเป็นรอง ก็

คิดจะเปล่ียนกฎกันง่ายๆ เพื่อให้ตัวเองรอด” 

 

             ก่อนหน้านีไ้ช่หลินพูดว่า ‘ก่วงเหวินถังเที่ยงธรรม มิ

ยกเว้นให้ผู้ใดมีสิทธิพเิศษ ผู้ท้าบอกกฎอะไรก็ย่อมต้องทาํตาม

อย่างนัน้ อะไรกัน... บุตรสาวแม่ทพัใหญ่ที่องอาจผ่าเผย จะไม่กล้า

เล่นไปตามกฏของข้าเชียวรึ หรือว่าใจฝ่อเหมือนหนูกลัวแมวไปเสีย

แล้ว’ 

 

            คาํพดูของเขายังดังก้องอยู่ในหขูองทุกคน ยามนีเ้ส่ินเม่ียว

ยํา้คาํนัน้คืนให้เขาบ้าง เหมือนกับตบหน้าใต้เท้าไช่เข้าเต็มแรง ทัง้

ยังอุดปากจนไช่หลินไม่อาจพูดอะไรออกมาได้อีก 



 

            “กฎระเบียบเป็นส่ิงที่พวกท่านตัง้ขึน้ ตอนนีก้ลับเป็นพวก

ท่านที่ไม่ทาํตาม หรือว่าในปากมีลิน้สองแฉกจะพูดว่าอย่างไรก็ได้? 

หรือขุนนางหมิงฉีล้วนปฎิบัติเช่นนีเ้ป็นปกตวิิสัย?”  

 

นํา้เสียงของนางช่างเสียดสีแดกดัน พูดจนเร่ืองเล็กกลายเป็นเร่ือง

ใหญ่โดยไม่ไว้หน้าใครทัง้นัน้ ใต้เท้าไช่พลันเหงื่ออาบแล้วก็ทรุด

กายลงไปน่ังในที่สุด 

 

          🌿🌿ในงานนี ้มีเพื่อนฝูงในแวดวงขุนนางของเขามาร่วมงาน

ไม่น้อย มีทัง้สหายและศัตรูเก่าปะปนกันอยู่ เม่ือคาํพดูของเส่ิน

เม่ียวเข้าหพูวกเขาเหล่านัน้ ใครจะไปรู้ว่าพรุ่งนีจ้ะมีใครเขียนฎีกา

รายงานเร่ืองนีห้รือไม่ น่ียังไม่นับว่ามีเหล่าราชนิกูลเข้ามาร่วมงานนี ้

อีกด้วย หากทาํให้ทางราชสาํนักเกิดระแวงเขาขึน้มา 

 

 ไม่เพียงแต่ไช่หลินจะตกที่น่ังลาํบาก ตระกูลไช่ก็ต้องติดร่างแห

ตามกันไปด้วย 

 

            🌿🌿“ที่คุณหนูเส่ินว่ามานัน้ก็ไม่ผิด” ผู้ที่กล่าวขึน้มา

กลายเป็นอีชิ้งอ๋อง เขาส่งรอยยิม้ไปทางเส่ินเม่ียวพร้อมกับกล่าวว่า 



“ใต้เท้าไช่ คุณชายไช่ตัง้กตกิาขึน้มาเอง ตัวเขาเองก็ต้องรับผลของ

มัน” 

 

           ตัง้แต่เม่ือไรกันที่อีชิ้งอ๋องหันมาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกที่

น่ังลาํบาก? พอคําพดูถูกพดูออกมา ผู้ชมต่างก็หันกลับไปมองเส่ิน

เม่ียวอย่างพร้อมเพรียง สายตาแต่ละคู่เตม็ไปด้วยความรู้สึกหลาก

อารมณ์ มีทัง้ที่ตามทันเจตนา ตฉิินนินทา ตฉิินรวมทัง้ริษยา 

 

          โจวอ๋องกับจิง้อ๋องมองสบตากัน จิง้อ๋องถอนหายใจ “แม้แต่

ท่านอายังเอ่ยปาก” 

 

           อีชิ้งอ๋องได้พูดออกไปแล้ว ต่อให้ใต้เท้าไช่ไม่พอใจอะไรอีก 

ยามนีก้็ไม่กล้าขัดแย้ง ในใจของเขาแม้จะโกรธจัด แต่ก็ทาํได้มาก

ที่สุดเพียงสะกดอารมณ์ตนเองเอาไว้ แล้วเอ่ยว่า “พ่ะย่ะค่ะ...เพราะ

ข้าน้อยไม่รอบคอบเอง” 

 

           🌿🌿ไช่หลินเบกิตาโพลงจ้องบดิาของเขาที่ถอยจากไป ในใจ

ของเขาหาใช่จะไม่ร้อนรน เขากดนํา้เสียงให้ตํ่าแล้วกล่าวกับเส่ิน

เม่ียวว่า 

 

 “หากว่าเจ้าทาํร้ายข้า ตระกูลไช่ไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่” เขาเพยีงจะ

เตือนให้เส่ินเม่ียวลงมืออย่างรอบคอบสักหน่อย 



 

 ง้างคันธนูเบาๆ ทาํท่าทางยงิสักเล็กน้อยก็พอ เขาส่งเสียงเบาๆ 

อีกรอบ “หากว่าเจ้ารู้จักเจียมตัวสักหน่อย วันหน้า...วันหน้าข้าจะไม่

รังแกเจ้าที่ก่วงเหวินถังอีก” 

 

         ไช่หลินรอฟังคาํตอบ หวาดกลัวว่านางจะปฎิเสธไม่รับ

ข้อเสนอ เป็นคราวเคราะห์ของเขาเองที่เส่ินเม่ียวพบเจอตัวอย่าง

ในด้านร้ายมานักต่อนักแล้ว  

 

ผู้ที่ชอบรังแกคนอ่อนแอแต่เกรงกลัวผู้ที่แข็งแรงกว่าอย่างไช่หลิน 

หากนางใจดีปล่อยเขาไปในวันนี ้พอเร่ืองราวผ่านไปไม่นานไช่หลิน

ก็จะเป็นเช่นดังเดมิเหมือนในอดีต ดีไม่ดีคราวหน้าอาจจะหาเร่ือง

แก้แค้นเอาคืนนางหนักมือขึน้ ชดเชยที่ต้องเสียหน้าครัง้ยิ่งใหญ่ไป

ในวันนี ้

 

         🌿🌿เส่ินเม่ียวเลิกคิว้สูง เงยหน้าขึน้จ้องมองเขานานครู่หน่ึง

แล้วก็ส่งยิม้ “ก่อนหน้าข้าถามเจ้าว่า ข้าอยู่ที่ น่ี เจ้ากล้าฆ่าข้าไหม 

ฝีมือการยงิธนูของเจ้าเม่ือครู่ ได้ตอบคาํถามของเจ้าแล้ว” 

 

              “สาํหรับคาํถามนี.้.. เจ้าอยากฟังคาํตอบของข้าบ้างไหม

เล่า?” 

 



             ผิวหน้าของนางเรียบเนียนลออตาราวกับหยกใส 

ประกายอ่อนโยนที่มีอยู่ในดวงหน้าเหมือนกับดอกไม้แรกผลิที่

งดงามน่ารัก แต่คาํพดูคาํจาสุดแสนจะโหดร้ายทาํให้ผู้คนหว่ันเกรง

จนใจไม่อยู่กับเนือ้กับตัว 

 

            “ข้ากล้า” 

 

            พดูจบ นางก็หมุนกายเดนิกลับมายังจุดยงิธนู 

 

            🌿🌿ไช่หลินยืนตะลึงค้างอยู่ที่เดมิ จนกระทั่งอาจารย์คุม

สอบเรียกช่ือของเขา เขาก็เพิ่งจะได้สตคืินมา พบว่ายามนีผู้้คน

ทัง้หมดตรงนัน้ต่างก็มองจ้องเขาตาไม่กะพริบ ดวงตาของผู้คนเป็น

ดวงตาที่รอชมฉากสนุก 

 

              แววตาของเขามองไปยังหญิงสาวในชุดชมพอู่อนที่น่ังอยู่

ฝ่ังหญิงไกลๆ เส่ินเย่กาํลังพดูอะไรกับคนข้างกาย หาได้มองจ้อง

ขึน้มาบนลานพธีิเลยสักนิด 

 

 เขาพลันหมดแรงเข่าอ่อน นึกรู้ว่าการแสดงท่าทีอ่อนแอของตน

ในตอนนีท้าํให้นางปลีกตัวออกห่างเขาเสียแล้ว 

 



            เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองที่เขาก่อขึน้เอง ตอนนีจ้ะมาหดหวัหลบ

หลีกได้ที่ไหน ไช่หลินทาํได้เพียงยืนสงบอยู่หลังเส้นขาวในระยะ

สามจัง้ นําผลไม้ป่าวางลงบนหวั 

 

            🌿🌿ผู้คนมองจ้องเขา แล้วก็มองเส่ินเม่ียว รู้สึกว่าแปลก

ประหลาดนัก 

 

          ไกลออกไปอีกฟาก เซ่ียจิ่งสิงกาํลังเอ่ยปากถามสหาย “เจ้า

ว่านางจะยิงถูกไหม?” 

 

          “แน่นอนว่ายงิพลาด” ซูหมิงเฟิงเบกิตาโพลงมองเขา  

“ยิ่งไม่ต้องพูดเร่ืองความกล้า... นางกล้าพอที่จะยงิไช่หลินบาดเจ็บ

หรือ? ต่อให้นางกล้า แล้วนางมีความสามารถยกคันธนูยงิได้จริง

หรือ? บุตรสาวตระกูลผู้ดีที่ ร่ําเรียนวรยุทธมีน้อยนัก แล้วยังเป็นคน

อย่างเส่ินเม่ียวที่ใครก็รู้ว่าทาํอะไรไม่เป็นสักอย่าง” 

 

              เซ่ียจิ่งสิงส่งเสียงหวัเราะตํ่าๆ “ไม่แน่” 

 

             “หรือว่าเจ้าคิดจะพนันกับข้าอีกตา?” 

 

    



             “ทาํไมต้องทาํเช่นนัน้ด้วย ในเม่ือข้าเหน็ผลแพ้ชนะออก

จะชัดเจนถึงเพยีงนี”้ 

 

                ซูหมิงเฟิงคุ้นเคยกับการพดูจาเป็นปริศนาของสหายรัก 

จงึเอ่ยว่า “เหน็ว่าอย่างไร?” 

 

               เซ่ียจิ่งสิงเอ่ยอย่างเกียจคร้าน “เจ้าแพ้” 

 

              🌿🌿🌿🌿 เส่ินเย่มองไปยังเส่ินเม่ียวบนลานพธีิ  

จติใจของนางเกร็งแน่นอึดอัดไปหมด นางส่งเสียงเบาๆ ถามเฉินร่ัว

ชิว “ท่านแม่ นางจะยิงคุณชายไช่จนบาดเจบ็ไหมเจ้าคะ?” 

 

        “แน่นอนว่าไม่” เฉินร่ัวชิวมองจ้องบุตรสาวของนางที่วันนีถู้ก

เส่ินเม่ียวเล่นงานจนกระวนกระวาย อดไม่ไหวถอนหายใจ เย่เอ๋อ

คงยังเดก็เกินไปถงึได้ข่มใจไม่อยู่ นางเอ่ย 

 

 “มีที่ไหนที่จะยิงถูกได้ง่าย ข้าเคยได้ยนิลุงใหญ่ของเจ้าพดูว่าการ

ง้างคันธนูต้องใช้เร่ียวแรงมหาศาล น้องห้าของเจ้าโดยปกตอิยู่ใน

จวนเคยง้างคันธนูเสียที่ไหน 

 



 เกรงว่าพอหยิบคันธนูง้างก็คงจะหมดแรงไปเสียแล้ว เจ้าไม่ต้องคิด

เตลิดไปยกใหญ่ น้องห้าของเจ้าก็แค่ทาํวางท่าเอาคืนเล่นๆ ก็

เท่านัน้” 

 

            เส่ินเม่ียวแค่ทาํวางท่าเล่นๆ เท่านัน้... จริงหรือ? 

 

           แน่นอนว่าไม่ใช่ 

 

           นางยกมือขึน้ หยบิลูกธนู ง้างคันธนู พริบตาเดียวก็ถูกต้อง

ตรงเผง ท่าทางไม่ขัดเขินประหน่ึงว่าได้ซักซ้อมมาแล้วพันครัง้หม่ืน

ครัง้  

 

ไม่มีท่าทางที่จะง้างไม่ออกหรือตดิขัด หรือมีกิริยาอาการลังเลอะไร

แม้แต่น้อย ท่าทางตรงตามระเบียบทุกประการ  

 

ทาํให้คนอดสงสัยไม่ได้ว่านางก็คือมือธนูที่ซักซ้อมมาแล้วอย่างดี 

 

            🌿🌿ช่ัวขณะต่อมา ลูกธนูที่อาบไปด้วยปราณสังหารก็พุ่งดิ่ง

ไปยังไช่หลิน 

 



              ทัง้สนามต่างเงียบกริบ ท่ามกลางความเงยีบงันนัน้ ลูก

ธนูที่วิ่งผ่านอากาศตกลงสู่พืน้ส่งเสียงดังกังวาน ส่วนหวัของลูกธนู 

มีสีแดงตดิอยู่เล็กน้อย 

 

               คนบนลานพธีิและด้านล่าง ทุกคนล้วนแต่เงียบสนิทไม่

กล้าขยับ 

 

               ผู้ที่ตัดบทความเงยีบงันนีล้งก็คือไช่หลิน เขาย่ืนมือไป

คลาํแก้มซ้าย น่ันเป็นบริเวณที่ลูกธนูยิงถากผ่าน เป็นรอยเลือดจาก

ลูกธนูไหลออกมาแดงเล็กน้อย 

 

              ผู้คนต่างพากันตะลึง 

 

               เส่ินเม่ียวกล้ายงิลูกธนูออกไปจริง และไม่เพยีงยิง

ออกมาเท่านัน้ ลูกธนูที่นางยงิไม่ได้หมดแรงตกกลางทางเสียก่อน

หรือว่ายงิพลาดเป้าไปไกลที่ไหน แต่กลับถากแก้มของไช่หลิน

ออกไป 

 

             ไช่หลินส่งเสียงคําราม “เส่ินเม่ียวเจ้าทาํอะไร!” นํา้เสียงยัง

ไม่ทันจบ ลูกธนูที่สองก็แหวกอากาศเข้ามาหา  

 



ทศิทางไม่เบ่ียงเบนเลยแม้แต่น้อย มันตรงดิ่งเข้ามาเสียดสีกับผิว

แก้มข้างขวาของไช่หลิน  

 

ไช่หลินพลันรู้สึกว่าแก้มขวาของเขารู้สึกเจ็บคันเหมือนถูกไฟเผา 

พอย่ืนมือออกไปลูบก็พบว่ามีรอยเลือดไหลออกมาอีกรอยหน่ึง 

 

               
            ไช่หลินกลัวจนเกือบคลุ้มคล่ังไปเสียแล้ว เขาจ้องไปทาง

เส่ินเม่ียวด้วยสายตาไม่อยากจะเช่ือ ในตอนนีแ้ม้ว่าใต้เท้าไช่

อยากจะลุกขึน้ออกไปห้ามปรามแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ อีชิ้งอ๋องน่ัง

อยู่ตรงหน้า เขาจะกล้าทาํอะไรได้ 
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……………………………………… 
 
🚩🚩นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่ 5.4 🌺🌺 

 

บทที่ ๕ ใจซ่อนมีด 

 

     🌿🌿อีชิ้งอ๋องน่ังอยู่ตรงหน้า เขาจะกล้าทาํอะไรได้ 

 



          เร่ินหว่านอวิ๋นลุกขึน้ยืนพรวดในพริบตา “หลานห้าเจ้าเสีย

สตไิปแล้วหรืออย่างไร? เจ้ากล้าทาํร้ายคุณชายไช่จริงหรือ?” 

 

           “คุณหนูห้าของท่านไม่ธรรมดาจริงๆ” อีฮู้หยนิแสร้งทาํท่า

ประหลาดใจ 

 

 “สาวน้อยธรรมดาไหนเลยจะใจกล้าทาํเร่ืองแบบนีอ้อกมาได้ นาง

ลงมือทาํร้ายคุณชายไช่เช่นนี ้นายท่านตระกูลเส่ินทัง้หลายกับขุน

นางตระกูลไช่ วันหน้าหากเจอกันในราชสาํนักคงจะต้องกลายเป็น

ศัตรูเข้าหน้ากันไม่ตดิกระมัง?” 

 

          คาํพดูนีพ้ดูได้ตรงกับใจเร่ินหว่านอวิ๋นกับเฉินร่ัวชิวยิ่งนัก 

พวกนางเพยีงคิดให้เส่ินเม่ียวต้องอับอายขายหน้าเท่านัน้ 

 

 ใครจะไปคิดว่าเส่ินเม่ียวไม่เพยีงไม่ขายหน้า กลับทาํร้ายไช่หลินได้

อีก หากสาเหตุนีจ้ะทาํให้ตระกูลไช่เกลียดชังตระกูลเส่ิน ภายภาค

หน้าจะทาํอย่างไรเล่า? 

 

 ตระกูลไช่เป็นขุนนางบุ๋น เส่ินกุ้ยและเส่ินว่านเองกเ็ป็นขุนนางบุ๋น 

ถ้าหากล่วงเกินตระกูลไช่ อนาคตของเส่ินกุ้ยกับเส่ินว่านสองพี่น้อง

จะรุ่งเรืองสดใสได้อย่างไร?  

 



เร่ินหว่านอวิ๋นกาํลังจะส่งเสียงตะโกนตาํหนิการกระทาํของเส่ิน

เม่ียว ทว่าถูกเฉินร่ัวชิวจับแขนไว้ 

 

          “น้องสะใภ้สาม เจ้าห้ามข้าทาํไม?” เร่ินหว่านอวิ๋นเอ่ยอย่าง

ไม่สบอารมณ์ “จะทนเหน็หลานห้าก่อเร่ืองใหญ่หรืออย่างไร?” 

 

    
          🌿🌿เฉินร่ัวชิวเป็นบุตรสาวที่เกิดจากตระกูลบัณฑิต ทนเหน็

กิริยาท่าทางที่ไร้ระเบียบน่าขายหน้าของเร่ินหว่านอวิ๋นไม่ไหว นาง

เอ่ยว่า 

 

 “พี่สะใภ้รองคิดเช่นนัน้ก็ไม่ผิด ทว่าเม่ือครู่ก็ได้ยินคาํพดูของอีชิ้ง

อ๋องแล้วน่ี ท่านลองคิดดูว่าจนบัดนีแ้ล้วนายท่านไช่ยังไม่กล้าพูด

อะไร ไ 

 

ด้แต่มองบุตรชายตัวเองบาดเจ็บด้วยกิริยาสงบน่ิง หากสะใภ้รองจะ

ออกไปพดูจะไม่เป็นการวางตัวใหญ่โตไร้สัมมาคารวะรึไง? ไม่สู้

เงยีบรอดูไปก่อน หากว่าถูกถามขึน้มาจริง ก็บอกเพยีงว่าเป็นการ

เล่นสนุกของเดก็ๆ” 

 

          “รอดูไปแบบนีรึ้?” 

 



           “กลัวอะไร ท่านไม่เหน็ท่าทางของหลานห้าเม่ือครู่หรือ?” 

เฉินร่ัวชิวยิม้ “เหน็ได้ชัดว่านางง้างคันธนูเป็น เพยีงแต่ต้องการจงใจ

ให้เจ้าเดก็น้อยน่ันขายหน้าเท่านัน้” 

 

             สองผัวเมียตระกูลไช่ยามนีร้้อนใจด่ังเพลิงเผา แต่ก็ทาํได้

เพยีงมองดูบุตรชายของพวกเขากลายเป็นหุ่นฟางอยู่บนลานพธีิให้

คนยิง 

 

            “เส่ินเม่ียว เจ้าคิดจะทาํอะไรกันแน่?” ลูกธนูสองดอกยิง

จนทาํให้แก้มของไช่หลินบาดเจ็บตดิๆ กัน  

 

ทัง้ดวงหน้าของเขาเจ็บร้อนดังไฟเผา ไช่หลินกาํลังโกรธเกรีย้วเส่ิน

เม่ียว นอกจากนัน้ก็ให้หวาดกลัวด้วย เขาเพิ่งจะค้นพบว่าเส่ินเม่ียว

เป็นคนบ้าบิ่น นางกล้าทาํทุกอย่าง! 

 

              เพราะว่าต่างคนต่างยืนห่างกันพอควร นํา้เสียงของเส่ิน

เม่ียวจึงฟังไม่ชัด ดังไปไม่ถึงลานพธีิด้านล่างก็จริงทว่าสามารถดัง

มาถงึหขูองไช่หลินได้  

 

นํา้เสียงของนางเบาสบายดุจสายลม ประหน่ึงกาํลังพดัผ่านเมฆ

น้อยให้ลอยเคล่ือน ทว่าเส้นเสียงกลับบีบคัน้ทาํให้ผู้คนไม่กล้า

เผชิญหน้า 



 

               นางว่า “คิดจะทาํอะไรน่ะรึ? ส่ังสอนเจ้าไง” 

 

                เส่ินเม่ียวพลันส่งเสียงสูง “ยังมีลูกธนูสุดท้ายเหลืออีก!” 

 

               ผู้คนทัง้หมดต่างมองจ้องลูกธนูสุดท้ายตาไม่กะพริบ ขา

ของไช่หลินกาํลังจะอ่อนยวบ เขาต้องจกิเกร็งตัวเองไว้แน่นเพื่อ

ไม่ให้แข้งข้าอ่อนแรงจนล้มฟุบไป  

 

ที่หวาดกลัวจนขวัญหายเพราเขาเหน็ว่า ลูกธนูสุดท้ายของเส่ิน

เม่ียวกาํลังเล็งมายังหวัของเขาพอดี 

 

   
            “คุณหนูเส่ินใจกล้าบ้าบิ่นเกินไปแล้ว” แม้แต่บรรดาใต้เท้า

ทางฝ่ังบุรุษทัง้หลายที่ก่อนหน้ายังช่ืนชมต่อความเยือกเย็นของเส่ิน

เม่ียวยังออกปากออกมาอย่างทนดูไม่ไหวต่อสถานการณ์เบือ้งหน้า  

 

ทุกคนต่างก็รู้สึกว่าหญิงที่คิดแต่จะเอาชนะคะคานย่อมเป็นส่ิงไม่ดี 

ในยามนีน้างยึดตดิต่อชัยชนะไม่ยอมปล่อยไช่หลินให้รอดชีวิตไป

ได้ หมกมุ่นแต่จะแก้แค้นเอาคืนคาํพดูเยาะเย้ยของไช่หลินก่อน

หน้า  

 



           “อย่างนีสิ้ถงึจะสมกับเป็นบุตรีของท่านแม่ทพัเส่ิน” มีผู้คน

ไม่น้อยที่ส่งเสียงช่ืนชมเส่ินเม่ียวออกมาดังๆ 

 

 “หากปล่อยให้คนรังแกเอาเปรียบแล้วน่ิงเฉยไม่ยอมตอบโต้ หาก

แม่ทัพเส่ินรู้เข้าคงจะโกรธน่าดู” 

  
 

            “แต่ว่าเจ้าดูตอนนีสิ้ ลูกธนูนัน้เล็งไปยังหวัของไช่หลิน

พอดี น่ีมันจะเอาชีวิตของไช่หลินชัดๆ ช่างอาํมหติไปหน่อยกระมัง” 

 

            🌿🌿สองขาของไช่หลินไหวสะท้าน มองไปยังเดก็สาวชุด

เขียวบงกชที่ยืนอยู่ไม่ไกล ประหน่ึงมองผีร้าย ใบหน้าของนาง

อบอุ่นงดงาม ดวงตายังมีแววสดใสไร้เดียงสาอยู่หลายส่วน ทว่ามือ

ไม้ของนางที่ขยับกลับไม่มีความลังเลเลยแม้แต่น้อย 

 

             เส่ินเม่ียวส่งเสียงเบาๆ “ลูกที่สาม” 

 

              มือนางคลายลง ลูกธนูก็พุ่งพรวดออกจากคันธนู ปราณ

สังหารคมกริบพุ่งตรงไปยังศีรษะของไช่หลิน  

 

ไช่หลินหวาดกลัวจนแข้งขาอ่อน ร่างทัง้ร่างร่วงตุบลงมาคุกเข่าบน

พืน้ ปากก็ส่งเสียงดังล่ัน “ช่วยด้วย!” 



 

            🌿🌿“หลินเอ๋อ!” ฮูหยินไช่กับใต้เท้าไช่ต่างส่งเสียงต่ืนตะลึง

ขึน้พร้อมกัน 

 

             ผู้คนตรงนัน้พากันยืนขึน้ ย่ืนคอออกไปทางลานพธีิเพื่อ

เพ่งมองสถานการณ์ 

 

              ไช่หลินลงไปนอนฟุบอยู่กับพืน้ ส่วนบนพืน้นัน้ มีผลไม้

ป่าที่กลมเกลีย้งลูกหน่ึงกาํลังกลิง้ไหวไปมา มีลูกธนูสีดาํปักดิ่งทะลุ

ตรงกลางผลจนทะลุเป็นรูโหว่ 

 

            🌿🌿ท่ามกลางความเงียบสนิท ท่าทางของผลไม้ป่าลูกนัน้

ช่างน่าขันเสียน่ีกระไร พอมองไปยังใบหน้าของไช่หลินที่มีรอยแผล  

 

ก็จะพบกับนํา้ตาแห่งความหวาดกลัว หากมองไปยังเส่ินเม่ียวที่ยืน

อยู่อีกด้าน ก็จะเจอกับเดก็สาวที่ยืนตัง้ท่าอย่างสง่างาม สีหน้าเบา

สบาย 

 

            นางชักคันธนูกลับ โน้มร่างลงไปเก็บผลไม้ป่าบนพืน้ มอง

จ้องไช่หลินแวบหน่ึง จากนัน้ก็ส่งยิม้อร่าม 

 



 “เจ้าแพ้แล้ว”📢📢 

 

             เดมิทีนางก็มีใบหน้าที่อบอุ่นน่ารัก วันนีนั้บจากต้นจนจบ

นางวางตัวสงบเสงี่ยมเรียบร้อยมาโดยตลอด จงึทาํให้ผู้คนมองข้าม

อายุของนางไป  

 

พอเหน็นางในยามนีก้าํลังแย้มยิม้อย่างร่าเริง ความไร้เดียงสาของ

เดก็สาวจึงฉายชัดออกมาหลายส่วน 

 

            🌿🌿ไช่หลินในตอนนีพ้ดูไม่ออกแม้แต่คาํเดียว ที่ใบหน้า

ของเขายังคงมีเลือดที่ยังไม่เช็ดล้างซึมออกมาจากบาดแผล  

 

หยดนํา้ตาก็ไหลซึมออกมา ประสานกันเป็นเนือ้เดียวกับเลือดบน

หน้า ทาํให้ใบหน้าของเขาเปรอะเป้ือนสีแดงจนดูน่าสยดสยอง  

 

ในยามนีเ้ขามิได้ห่วงภาพลักษณ์ช่ือเสียงของตนอีกต่อไป ได้แต่

จ้องมองเส่ินเม่ียวอย่างหวาดผวาสุดประมาณ 

 

             เดก็สาวเลิกคิว้ ดูเหมือนไช่หลินจะรู้แล้วว่าความกลัวที่

แท้จริงเป็นเช่นไร ก็ดีที่เขายังรู้จักกลัว กลัวก็ดีแล้ว  

 



วันนีน้างเพยีงเชือดไก่ให้ลิงดู หวังใจว่าวันหน้าพวกหนูงูแมลงสาบ

ข้างกายนางเหล่านีจ้ะรู้จักสงบเสงี่ยมเจียมตัวบ้าง 

 

              บ่าวรับใช้ต่างรีบร้อนขึน้ไปประคองไช่หลินที่หวาดกลัว

จนเข่าอ่อนลงมาจากลานพธีิ  

 

ส่วนกรรมการสอบที่รับผิดชอบก็เดนิมาข้างกายเส่ินเม่ียว เหน็

ผลไม้ป่าลูกกลมที่ถูกเส่ินเม่ียวยิงทะลุ จงึเอ่ยถามอย่างตะลึงว่า  

 

“คุณหนูเส่ินเคยยงิธนูมาก่อนหรือไม่?” 

 

               เคยไหม? เส่ินเม่ียวเบนหน้าไปอีกทาง แล้วก็ครุ่นคิด

อย่างสงบ 

 

              🌿🌿น่ันเป็นช่วงปีแรกที่นางเดนิทางไปเป็นตัวประกันยัง

แคว้นฉิน เหล่าเชือ้พระวงศ์แคว้นฉินไม่ว่าจะเป็นองค์หญิงหรือองค์

ชายต่างล้วนชอบล่วงเกินนาง  

 

พวกนัน้เหน็ฮองเฮาอย่างนางถูกรังแกเป็นเร่ืองน่าสนุก แล้วนางก็

ไม่กล้าโกรธเกรีย้วอะไร เพราะขณะนัน้แคว้นฉินกาํลังให้แคว้นหมิง

ฉีหยิบยืมทหาร 

 



              เหล่าองค์หญิงองค์ชายเหล่านัน้พากันคิดหาวิธี

การละเล่นขึน้มาอย่างหน่ึง น่ันก็คือวิธีการดุจเดียวกับที่ไช่หลินคิด

ขึน้มา 

 

ประลองบนลานพธีิในวันนี ้เปล่ียนตัวยิงผลไม้บนหวั สาํหรับ

บรรดาเชือ้พระวงศ์แคว้นฉิน  

 

ในยามที่นางวางผลไม้บนหวัก็จงใจยิงให้เส้นผมนางกระเจงิบ้าง ยิง

จนอาภรณ์นางขาดวิ่นบ้าง ถงึขัน้บางครัง้ไม่ระวังยงิจนข้อมือนาง

บาดเจบ็ นางก็ทาํได้เพยีงกัดฟันทน 

 

              ในยามนัน้... ทุกทวิาราตรีที่นางอยู่ในห้องของตัวเอง

เพยีงลาํพงั นางค่อยๆ วางเป้าธนูอย่างระมัดระวังแล้วก็ซักซ้อมไม่

หยุด  

 

นางมองว่าเป้าธนูก็คือคนที่เคยทาํร้ายนาง นางฝึกฝนอย่างจริงจัง 

ขยันขันแข็ง ในที่สุดฝีมือนางก็ก้าวหน้า ยงิร้อยดอกเข้าเป้าทัง้ร้อย 

 

                ทว่าในยามกลางวัน หากถงึคราวที่นางจะต้องยิงธนู

บ้าง นางยังคงต้องจงใจยิงให้เบนหรือไม่ก็ทาํเป็นไม่มีแรง 

 



จะลากง้างคันธนูเพราะคนอยู่ในฐานะเชลยย่อมไม่อาจทาํอะไร

เผยอหน้าทาํตัวเสมอคนอ่ืนได้ นางจาํต้องมีชีวิตรอดกลับแคว้นห

มิงฉี ถงึจะมีโอกาสได้เหน็ฟู่ หมิงกับหว่านอ๋ีของนางอีกครัง้ 

 

                การดิน้รนเอาชีวิตรอดที่เหน็ดเหน่ือยกินเวลานานห้าปี

เตม็ วันนีไ้ช่หลินพดูถึงมันขึน้มาอีก ราวกับทาํให้นางย้อนไปสู่วัน

เวลาที่นางถูกล่วงเกินดูหม่ิน  

 

ตอนนีเ้ม่ือปราศจากหน้าที่และภาระที่พันธนาการนางไว้ ก ็

ทาํให้นางสามารถแสดงฝีมือยงิธนูได้ตามใจปรารถนา ใครที่มา

เยาะเย้ยถากถางนาง  

 

นางก็จะตอบแทนกลับไปให้สมนํา้สมเนือ้ เม่ือตระกูลไช่กล้ามา

พดูจาพาดพงิถึงบดิาของนาง นางก็จะหุบปากพวกมันให้สนิทด้วย

ความกลัว 

 

             น่ีคือส่ิงที่นางควรจะทาํมากกว่า 

 

            🌿🌿 เส่ินเม่ียวยิม้อ่อน “ข้าเคยเหน็พี่ชายใหญ่ฝึกซ้อมที่

ลานหลังเรือน พอผ่านหผู่านตาบ่อยเข้า ก็ทาํตามได้เอง ไม่คาดฝัน

มาก่อนว่าจะโชคดียงิถูกเป้า” 

 



              คาํตอบนีท้าํให้ใต้เท้าไช่และฮูหยนิสะอึกด้วยความโกรธ 

บุตรชายซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเขาที่ได้ตาํแหน่งยอดเย่ียม

ในด้านยงิธนูกลับไม่สามารถยงิเป้าถูกในวันนี ้ 

 

ซํา้ยังกลายเป็นตัวตลกถูกหวัเราะเยาะต่อหน้าผู้คน เส่ินเม่ียวกลับ

กล่าวออกตัวว่า นางเพียงแค่ลอกเลียนท่วงท่าและเพิ่งเคยจับธนู

ครัง้แรกแต่ก็ยิงถูกเป้าได้อย่างสบาย  

 

หากนางจะอ้างอะไรก็ช่วยเอ่ยให้มันสมเหตุสมผลหน่อย ช่วยกล่าว

ไม่ให้พวกเขาต้องถูกหวัเราะเยาะไปมากกว่านีไ้ด้หรือไม่? 

 

              🌿🌿เสียงปรบมือดังกังวานขึน้ ผู้คนหนัไปมอง ก็เหน็อีชิ้ง

อ๋องกาํลังร่วมปรบมือด้วย “ไม่เลวจริงๆ” 

 

               เส่ินเม่ียวมองเขาแวบหน่ึง ไม่ได้เอ่ยคําใด 

 

               อาจารย์คุมสอบส่งเสียงดังล่ัน “การยงิธนูนี ้ยังมีใครจะ

ท้าประลองอีกหรือไม่” 

 

               การประลองนีแ้น่นอนว่าเส่ินเม่ียวเป็นผู้ชนะ แต่คนอ่ืน

ก็สามารถขึน้มาประลองกับเส่ินเม่ียวได้อีก หากไร้คนท้าประลอง 

เส่ินเม่ียวย่อมกลายเป็นอันดับหน่ึงได้อย่างน่าภาคภูมิใจ 



 

             ได้ยนิประโยคนี ้เส่ินเย่สีหน้าพลันเปล่ียนเป็นหนักอึง้ ปีนี ้

เป็นการทดสอบครัง้แรกที่นางถูกเส่ินเม่ียวแย่งความโดดเด่นได้

หน้าไปจนหมด  

 

นางมองไปยังฟู่ซิวอ๋ีที่กาํลังพูดคุยอยู่กับจิง้อ๋องและโจวอ๋อง มือที่กาํ

หมัดแน่นพลันผ่อนคลายลง ในใจก็ให้ก่นด่าไช่หลินว่าไร้นํา้ยา เป็น

เพยีงสุนัขเลือดอาบตัวหน่ึง 

 

               ทว่าช่ัวขณะต่อมา พลันได้ยินคนส่งเสียงดังขึน้ 

 

 “ข้าจะท้าประลองเส่ินเม่ียว!” 

 

                ณ ฝ่ังบุรุษ มีชายหนุ่มผู้หน่ึงยืนขึน้ คนผู้นีท่้าทางอายุ

ราวสิบหกสิบเจ็ดปีเหน็จะได้  

 

หน้าตาไม่เลวแต่น่าเสียดายที่ดวงตาคู่นัน้เผยให้เหน็ร่องรอยแห่ง

ความฉลาดเจ้าเล่ห์อย่างไม่อาจปกปิดได้มิด กระนัน้นํา้เสียงก็ยังคง

นอบน้อม กลับทาํให้รู้สึกว่าช่างเสแสร้งแกล้งทาํ 

 

                มองแวบเดียวเส่ินเม่ียวก็รู้ว่าคนผู้นีเ้ป็นใคร ในใจของ

นางรู้สึกขบขัน น่ีก็คือบุตรอันเกิดจากอนุภรรยาของจวนหลินอาน



โหวตระกูลเซ่ีย น้องชายคนละแม่ของเซ่ียจิ่งสิง คุณชายรอง ‘เซ่ีย

ฉางอู่’ 

 

             คนผู้นีค้วามสามารถอ่ืนไม่มีนอกจากมากเล่ห์ ยามอยู่ใน

สนามสอบชาํนาญการเสแสร้งแกล้งทาํเป็นที่สุด  

 

พดูจาเหลวไหลได้สะดวกราบร่ืนไม่ตดิขัด ต่อมาหลังจากที่

ตระกูลเซ่ียพงัพนิาศย่อยยับ  

 

สองพี่น้องบุตรอนุภรรยานีก้็อาศัยว่าเคยช่วยเหลือฮ่องเต้องค์ใหม่

ได้ครองราชย์จงึได้รับความดีความชอบ  

 

               เซ่ียฉางอู่กับน้องชายเซ่ียฉางเจาถึงกับได้รับแต่งตัง้เป็น

ขุนนาง ตอนนัน้นางไม่ชอบสองพี่น้องคู่นีแ้ม้แต่น้อย 

 

 เพราะทัง้คู่ยืนอยู่ข้างเดียวกับเหมยฮูหยนิ สนิทสนมกับฟู่ เซิ่ง 

ถงึกับคอยช่วยเหลือฟู่ เซิ่งให้รังแกฟู่ หมิงบุตรชายนาง 

 

              ดังนัน้เส่ินเม่ียวจงึได้เตือนเซ่ียจิ่งสิงให้หาโอกาสกาํจัด

น้องชายต่างแม่ของเขาเสีย เพราะว่านางยังไม่ลืมเร่ืองที่ฝังแน่นใน

ใจชาตทิี่ผ่านมา 

 



              ยามที่หนีแ้ค้นของนางยังไม่อาจทวงคืน คนผู้นีก้ลับ

ประเคนตัวเองมาให้นางถงึที่ ทว่าเพราะเหตุใดกัน?  

 

นางหนัไปมองตรงตาํแหน่งของใต้เท้าไช่แวบหน่ึง ใต้เท้าไช่มีสีหน้า

หนักอึง้ แต่เซ่ียฉางเจากาํลังปลอบใจเขา 

 

               ใช่แล้ว ไม่นานมานีส้องพี่น้องตระกูลเซ่ียไม่ใช่กาํลัง

เตรียมจัดการเร่ืองราวบางอย่างที่ต้องทาํภายใต้อาํนาจของขุนนาง

เจาฉินหลางอย่างใต้เท้าไช่ผู้นีห้รอกหรือ  

 

พวกเขาต้องดีต่อไช่หลิน แต่น่าเสียดายที่ไช่หลินกลับคิดแต่จะคบ

หาเป็นสหายกับเซ่ียจิ่งสิง ไม่สนใจสองพี่น้องนีเ้ลยแม้แต่น้อย แต่

ตอนนีก้เ็ป็นโอกาสอันดีไม่ใช่หรือ? 

 

             ต้องรู้ว่าชาตก่ิอนช่วงสิน้ปีของปีนี ้ซึ่งเป็นยามที่นางดงึดัน

จนได้แต่งกับฟู่ ซิวอ๋ีสาํเร็จ  

 

เซ่ียฉางอู่กับเซ่ียฉางเจาก็ได้กลายมาเป็นลูกน้องของใต้เท้าไช่ได้

สาํเร็จเช่นกัน  

 

สองปีต่อมา ตระกูลไช่ก็ถูกชักนําเข้าสู่คดีมืด ถูกริบทรัพย์ประหาร

ยกตระกูล 



 

             มีหลายเร่ืองที่นางเปล่ียนแปลงไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีอีก

หลายเร่ืองที่ยังไม่เปล่ียน ต้นเหตุเปล่ียนแล้วแต่ผลลัพธ์ยังไม่

เปล่ียน 

 

               สองพี่น้องตระกูลเซ่ียคิดจะใช้วิธีนีเ้พื่อประจบตระกูลไช่ 

โดยอาสาจะส่ังสอนให้นางต้องอับอายอย่างนัน้รึ? 

 

              เส่ินเม่ียวกาํลังคิดจะโต้ตอบ แต่ระหว่างนัน้กลับมีเสียง

เสียงหน่ึงดังแทรกขึน้ 

 

               นํา้เสียงเอ่ือยเฉ่ือยติดจะเกียจคร้านดังขึน้ว่า  

 

“ปกตอิยู่ที่จวนก็ขีเ้กียจไม่ยอมฝึกซ้อมเป็นเพื่อนพี่ชายอย่างข้า 

ตอนนีก้ลับออกมาท้าประลองสาวน้อยเหยง็ๆ เซ่ียฉางอู่ เจ้ายิ่งโตก็

ยิ่งทาํตัวถอยหลังเข้าคลองเข้าไปทุกที” 

 

               🌿🌿เซ่ียจิ่งสิงปรากฏกายบนลานพธีิ เขายืนกอดอกแล้ว

มองหน้าของสองพี่น้องที่กาํลังยืนตะลึงพดูไม่ออกอยู่ที่เบือ้งล่าง 

ด้วยสีหน้าจะยิม้ก็ไม่เชิงยิม้  

 



“ข้าท้าประลองพวกเจ้าสองคนเป็นไง? ให้ข้าได้ส่ังสอนน้องชายเสีย

บ้างว่าอย่าทาํตัวเกกมะเหรกเกเรผิดที่ผิดทาง ตีรันฟันแทงกับสตรี

มันน่าขายหน้า คนนอกรู้เข้าจะว่าอย่างไร” 

 

            เขาหนัไปมองเส่ินเม่ียวแวบหน่ึงแล้วว่า “เจ้าลงไปเถอะ” 

 

            เส่ินเม่ียวมองจ้องเขาตาไม่กะพริบ 

 

              นางเป็นคนเอ่ยปาก ‘เตือน’ เซ่ียจิ่งสิง แน่นอนว่านาง

ย่อมต้องไม่ปฏิเสธหากเซ่ียจิ่งสิงจะทาํตามคาํเตือน  

 

เพยีงแต่คาดไม่ถึงว่าเขาจะปรากฏตัวในสถานการณ์เช่นนี ้ในใจ

นางถงึกับยิม้ไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก  

 

นางรู้ดีว่าเซ่ียจิ่งสิงจงใจจะหาทางออกให้นาง ทว่าเร่ืองราวหาได้

ง่ายดายเช่นนัน้ไม่ 

 

���������� 
 

 
🚩🚩นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่ 5.5 🌺🌺 

 



บทที่ ๕ ใจซ่อนมีด 

 

  🌿🌿 นางรู้ดีว่าเซ่ียจิ่งสิงจงใจจะหาทางออกให้นาง ทว่าเร่ืองราวหา

ได้ง่ายดายเช่นนัน้ไม่ 

 

          เซ่ียฉางอู่เองก็คิดไม่ถงึว่าเซ่ียจิ่งสิงจะปรากฏตัวขึน้ฉับพลัน 

วันนีเ้ดมิทเีขาเตรียมตัวมาประจบตระกูลไช่ คิดเพยีงว่าในเม่ือเส่ิน

เม่ียวล่วงเกินตระกูลไช่  

 

เพยีงแต่เขาทาํอะไรก็ได้ให้เส่ินเม่ียวขายหน้า ส่ังสอนนางแทน

ตระกูลไช่ ตระกูลไช่ย่อมต้องปฏิบัตต่ิอเขาอย่างพงึใจแน่ แม้ดูไป

แล้วจะรู้ว่าฝีมือการยงิธนูของเส่ินเม่ียวไม่เลว  

 

ทว่าหญิงกับชายเร่ียวแรงย่อมต่างกัน อีกอย่างที่ไช่หลินแพ้ให้กับ

ศัตรูก็เพราะประมาทคู่ต่อสู้ 

 

             
      🌿🌿 หมากที่เขาวางไว้อย่างดี คิดไม่ถึงว่าพี่ใหญ่ของเขาจะเข้า

มาทาํลายจนหมดสิน้ 

 



           ไม่เพยีงแต่สองพี่น้องตระกูลเซ่ียที่ตะลึงค้าง บรรดาผู้คนที่

อยู่ด้านล่างลานพธีิต่างก็พากันอึง้ การทดสอบในแต่ละปี เซ่ียจิ่งสิง

ไม่เคยใส่ใจเข้าร่วมมาก่อน 

 

           ทว่าปีนี ้เซ่ียเส่ียวโหวที่ไม่เคยเคารพกฏเกณฑ์กับสอง

น้องชายบุตรอนุภรรยากลับมาประลองกัน แล้วใครจะชนะเล่า? 

 

           แม้ว่าจะร่ําลือกันมานานแล้วว่า ฝีมือของเซ่ียจิ่งสิงน่ัน

เฉียบขาดแค่ไหน แต่ผู้คนก็ย่อมจะให้นํา้หนักต่อส่ิงที่เคยได้เหน็ได้

สัมผัสมากกว่า  

 

ตอนนีเ้ซ่ียจิ่งสิงว่างจากการศึกก็เอาแต่เอ้อละเหยลอยชายอยู่ใน

เมืองหลวง ไม่เคยได้นําความสามารถอันโดดเด่นของตนออกมา

แสดงแต่อย่างใด  

 

เหล่าฮูหยนิทัง้หลายยิ่งแล้วใหญ่ ต่างก็อาศัยว่าได้ยนิคาํพดูช่ืนชม

ถงึความสามารถยอดเย่ียมของของบุรุษผู้นีจ้ากนายท่านของ

ตระกูลบ้าง ทว่าเพยีงสักแต่ว่าได้ยนิ ท้ายที่สุดแล้วก็ยังคงสงสัยอยู่

หลายส่วน 

 



              🌿🌿เพื่อนศิษย์ที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเซ่ียจิ่งสิง แม้จะ

อิจฉาที่เขาทาํตัวอิสระไร้ระเบียบแบบแผนได้ แต่ในความอิจฉานัน้

ก็ยังมีริษยาปะปนอยู่  

 

ตอนนีมี้โอกาสได้เหน็เซ่ียจิ่งสิงต้องขายหน้า ต่างก็พากันยินดีขึน้มา

ทนัท ีกอปรกับสองน้องชายตระกูลเซ่ียเองก็เป็นคนแสนดี  

 

ปกตเิป็นคนที่มีมนุษยสัมพนัธ์ดีกับผู้อ่ืน เหล่าคุณชายทัง้หลายต่าง

ก็มีใจเอนเอียงไปทางเซ่ียฉางอู่กับเซ่ียฉางเจา 

 

             ในทางกลับกัน บรรดาคุณหนูทัง้หลายต่างหน้าแดงซ่าน

ยามเม่ือพบหน้าเซ่ียจิ่งสิงผู้หล่อเหลา กิริยามารยาทที่โดดเด่นไม่

แยแสที่จะก้มหวัให้ผู้ใด  

 

ทัง้ยังเก่งกาจไม่มีใครเหมือน ท่าทางของเขาทาํให้สาวน้อยทัง้หลาย

ใจเต้นระทกึ พอรู้ว่าเขากาํลังจะขึน้ประลองบ้าง ก็ให้ยินดีกันอย่าง

ออกนอกหน้า  

 

               เซ่ียฉางอู่ที่อยู่ด้านล่างลานพธีิส่งเสียงร้องว่า “พี่ใหญ่... 

ข้าเกรงว่าจะไม่ดี” 

 



           “มีอะไรไม่ดีรึ?” เซ่ียจิ่งสิงมองเส่ินเม่ียวแวบหน่ึง แล้วก็มอง

ไปยังเซ่ียฉางอู่ พลันยิม้แล้วว่า “หรือเจ้าคิดว่าเด็กสาวตัวเล็กๆ 

อย่างเส่ินเม่ียว เทยีบกับโหวอย่างข้าแล้วน่าท้าประลองมากกว่า?” 

 

            “ฮ่า ฮ่า ฮ่า” ผู้คนเบือ้งล่างลานพธีิพากันหัวเราะดังสน่ัน 

 

             เซ่ียจิ่งสิงมองประเมินเส่ินเม่ียวตัง้แต่หัวจรดเท้า 

 

 “นางไม่มีกาํลังภายใน ไม่เป็นวรยุทธ เจ้ากลับท้านางยงิธนู ตัวเจ้า

เองเป็นคนฝึกยุทธแต่กลับไปท้าทายเดก็สาวที่แม้แต่แรงจะยกดาบ

ยังไม่มี มาประลองด้วย พี่ชายอย่างข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆ”  

 

เขาพลันขยับมุมปากยิม้เย้ย “จะว่าไปแล้วสาวน้อยนางนีห้น้าตาไม่

เลว หากว่าเจ้าท้าประลองเร่ืองแต่งหน้าทาํผมกับนาง ข้าว่าดูจะ

สมนํา้สมเนือ้หน่อย” 

 

              🌿🌿เอ่ยออกมาเช่นนีท้าํเอาบรรดาเดก็หนุ่มร่วมสาํนัก

ศึกษาต้องกัดริมฝีปากกลัน้หวัเราะทัง้ยังทาํส่งสายตาแวววาวมีพรุิธ

แกมพจิารณาไปยังเส่ินเม่ียวด้วย  

 



ในตอนนีเ้ส่ินเม่ียวสามารถชาํระช่ือเสียงว่าไร้สติปัญญาและขลาด

เขลาออกไปได้แล้ว และหากพจิารณาสีหน้าท่วงท่าของนางให้ดีก็

จะมองเหน็ประกายที่โดดเด่นออกมามากกว่าแต่ก่อน  

 

ส่วนประกอบของดวงหน้าของนางนัน้งามเลิศ หากนําเคร่ืองหน้า

แต่ละชิน้มาประกอบด้วยกันแล้วยิ่งตอกยํา้ให้นางดูน่ารักน่าทะนุ

ถนอม กิริยาอาการก็สงบน่ิงดูสบายตา ทาํให้ผู้คนมองแล้วก็อยาก

มองซํา้  

 

            🌿🌿ทว่าเหล่าคุณหนูทัง้หลายต่างพากันเสียอารมณ์ เซ่ียจิ่ง

สิงพูดเช่นนี ้เหน็ได้ชัดว่ากาํลังช่ืนชมว่า 

เส่ินเม่ียวหน้าตางดงามเป็นเลิศ 

 

            อีเ้พ่ยหลานขมวดคิว้แน่น เบ้ปากบดิเบีย้ว “เซ่ียเส่ียวโหว

ตาบอดไปแล้วหรืออย่างไร ไปรู้สึกว่าแม่เส่ินเม่ียวน่ันหน้าตาดีได้

อย่างไร” 

 

           “หรือว่าถูกเส่ินเม่ียวใช้ลูกไม้อะไรทาํให้หลงใหลเข้าแล้ว” 

ไป๋เวยกัดริมฝีปากแน่น มองจ้องบุรุษหนุ่มบนลานพธีิไม่กะพริบตา  

 

“นังเส่ินเม่ียวไร้ยางอาย แต่ก่อนพวัพนัติง้อ๋องไม่ยอมปล่อย ตอนนี ้

กลับมายุ่มย่ามกับเซ่ียเส่ียวโหวเข้าอีก” 



 

            คาํวิจารณ์เช่นนีข้องพวกนางเส่ินเม่ียวไม่รับรู้ ทว่าต่อให้รู้

นางก็เพยีงหวัเราะแล้วก็ปล่อยผ่าน เพราะนางรู้ว่า เป้าหมายของ

คาํพดูของเซ่ียจิ่งสิงประโยคนี ้หาใช่ต้องการจะเย้ยหยันนาง  

 

และหาใช่จะช่วยนางให้หลุดพ้นจากปัญหาตรงหน้า ทว่าเป็นการใช้

วิธีการเฉพาะของตระกูลเซ่ียที่บีบให้สองพี่น้องนัน้จนหนทางจะ

ปฏิเสธ ให้พวกนัน้ยอมขึน้ลานพธีิไปสู้กับเขา 

 

            🌿🌿ทางด้านสองพี่น้องใช่ว่าอยากจะลงสนามแข่งขัน

กับเซ่ียจิ่งสิงสักเท่าไหร่ ไม่ต้องไปเอ่ยถงึผลแพ้ชนะกันเลย พวกเขา

ต่างรู้อยู่แก่ใจว่า 

 

เซ่ียติ่ง--หลินอานโหวผู้เป็นบดิาของพวกเขาลาํเอียงรักใคร่ในตัว

บุตรชายคนโตที่เกิดจากภรรยาเอกยิ่งกว่าผู้ใด  

 

หากมีเร่ืองที่สามพี่น้องต้องแข่งขันกันเองเกิดขึน้ คาดว่าหากเซ่ียติ่ง

ทราบเร่ืองแล้วไม่พอใจขึน้มาก็คงจะโทษว่าเป็นความผิดของพวก

เขาสองพี่น้องเป็นแน่ 

 



            ดังนัน้ เซ่ียฉางอู่กับเซ่ียฉางเจาย่อมต้องคิดหาวิธีให้ตน

หลุดพ้นจากคาํท้า ทว่าเซ่ียจิ่งสิงเป็นคนฉลาด เขาไม่ใช้กาํลังแต่

กลับใช้คาํพดูเล่นงานแทน  

 

โดยทาํเป็นกล่าวแปลกใจถึงการที่เซ่ียฉางอู่ท้าประลองกับเส่ินเม่ียว

ที่ไม่มีแรงแม้แต่จะยกดาบแทนที่จะรับคาํท้าจากฝ่ายชายด้วยกัน

เช่นพี่ชายของตน  

 

หากเซ่ียฉางอู่ยืนยันจะแข่งกับเส่ินเม่ียวแต่ไม่แข่งกับเซ่ียจิ่งสิงจะยิ่ง

ทาํให้เหน็ว่าตัวเขาน่ันคิดไม่ซ่ือ ความคิดสกปรกของเขาก็จะเด่นชัด

ออกมาให้ผู้อ่ืนได้เหน็ถนัดตา 

 

           เพื่อต้องการสลายความคิดเย้ยหยันของผู้คนรอบด้าน และ

เพื่อพสูิจน์ว่าเขาไม่ได้คิดจะประจบตระกูลไช่  

 

เซ่ียฉางอู่ทาํได้เพยีงก้าวเท้าขึน้ลานพธีิประลองกับเซ่ียจิ่งสิงสักตัง้ 

น่ีเป็นการกระทาํที่จนปัญญา  

 

ทว่าหลังจากรับปากแล้ว การที่จะอาศัยเส่ินเม่ียวมาทาํให้ตัวเอง

เป็นคนสาํคัญของตระกูลไช่ก็เท่ากับสูญเปล่า  

 



ถือว่าเขาแพ้อีกแล้ว เขาขยับกายยืนขึน้ลานพธีิชนิดจนด้วยเกล้า 

“ในเม่ือพี่ใหญ่กล่าวเช่นนัน้ น้องชายก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธ” 

 

             คนอย่างเซ่ียจิ่งสิงเคยเปิดโอกาสให้ใครมาตาํหนิหรือ

กล่าววิจารณ์ตนเองเสียที่ไหน?  

 

ถ้าเป็นในสนามรบ หากเขาอยากให้ผู้ใดแพ้พ่าย มันผู้นัน้ก็ต้องแพ้

อย่างหมอบราบคาบแก้ว “คนเดียวยังไม่พอ” เขากระดกหางคิว้ 

“น้องสาม ขึน้มาด้วยเลย” 

 

            หลังจากคาํพดูของเซ่ียจิ่งสิง เซ่ียฉางเจาที่อยู่ด้านล่างลาน

พธีิก็ตะลึงงัน เซ่ียฉางเจาได้แต่มองไปยังเซ่ียฉางอู่ เอ่ยถามเสียงตํ่า 

“พี่รอง น่ีมันเร่ืองอะไรกัน?” 

 

            🌿🌿เซ่ียฉางอู่ได้ยนิดังนัน้ก็โกรธจัด เซ่ียจิ่งสิงทาํเช่นนี ้

เท่ากับบอกเป็นนัยว่าพวกเขาพี่น้องสองคนร่วมมือกันยังไม่ใช่คู่

ต่อสู้ของเขา ช่างยโสโอหงัเกินไปแล้ว! 

 

เซ่ียฉางอู่ถูกคาํพดูดูแคลนเช่นนีแ้หย่ใส่ก็รู้สึกโกรธจัด เสียการ

ควบคุมอารมณ์ตัวเองที่เคยมีมาแต่เดมิ สีหน้าของเขาพลัน

เปล่ียนเป็นไร้ปรานี  

 



นํา้เสียงที่เปล่งออกมาก็แฝงแววเหีย้มลึกอยู่ไม่น้อย “พี่ใหญ่กล่าว

เช่นนีแ้สดงว่าต้องม่ันอกม่ันใจมาก คงไม่คิดว่าฝีมืออย่างน้องชาย

เช่นพวกข้า จะอยู่ในสายตาท่าน” 

 

          🌿🌿บนลานพธีินัน้ เซ่ียจิ่งส่ิงกาํลังโยนผลไม้ลูกที่หยบิมาจาก

อาจารย์คุมสอบเล่นไปมา ดวงตาที่งดงามกระจ่างใสของเขาพลัน

หร่ีเล็ก เอ่ยว่า 

 

 “ไม่ผิด ข้าไม่เคยเหน็พวกเจ้าอยู่ในสายตาเลยจริงๆ” เขากระแอม

ออกมาทหีน่ึง 

 

 “เหน็พวกเจ้าทัง้สองฝึกยุทธมาตัง้แต่เล็ก แต่ยังไม่เคยทดสอบฝีมือ

กับข้ามาก่อน ได้ยนิว่าโดดเด่นมีความสามารถไม่น้อยน่ี วันนีใ้ห้

พี่ชายอย่างข้าได้เปิดหเูปิดตาเสียหน่อยเป็นไร?”  

 

          กล่าวออกมาชัดเจนขนาดนี ้ผู้คนทัง้สนามไหนเลยจะฟังไม่

ออกว่าสามพี่น้องตระกูลเซ่ียเข้ากันไม่ได้   

 

เร่ืองของหลินอานโหวเป็นที่รับรู้กันไปทั่วแคว้นหมิงฉี แต่ไรมาผู้คน

ต่างก็พากันคาดเดา นึกสงสัยในความสัมพันธ์ของสามพี่น้อง

ตระกูลนีม้าช้านาน  

 



ได้ยินข่าวว่าเซ่ียจิ่งสิงปฏบัิตต่ิอหลินอานโหวอย่างเย็นชา  

ไร้สัมมาคารวะเฉกเช่นพ่อกับลูกทั่วไป เขาถึงกับไม่ยอมคบค้า

สมาคมกับบุตรชายของอนุภรรยาของบิดาตน ความปฏิปักษ์เช่นนี ้

ไม่เคยประจักษ์แก่สายตาของคนภายนอกมาก่อน 

 

          🌿🌿วันนีเ้ป็นครัง้แรก ที่เซ่ียจิ่งสิงคิดจะลากน้องชายลูก

อนุภรรยาสองคนออกมาประจานตืน้ลึกหนาบางต่อหน้าธารกาํนัล 

 

           เซ่ียฉางอู่ได้ยินดังนัน้ พลันส่งเสียงหวัเราะเยือกเย็น เอ่ย

ออกไปอย่างชัดเจนทุกถ้อยคาํ “ก็แค่ประลอง ทาํไมจะไม่ได้?”  

 

เขามองไปยังเซ่ียจิ่งสิง ดวงตาฉลาดแกมโกงพลันเปล่งประกาย

อย่างหน่ึงที่ยากจะเข้าใจ เขาเอ่ยว่า 

 

 “ในเม่ือพี่ใหญ่คิดเช่นนัน้ จะให้น้องสามขึน้ลานพธีิมาประลอง

ด้วยกันก็ย่อมได้ ถงึเวลานัน้ พี่ใหญ่อย่าได้บ่นว่าถูกน้องชายสองคน

รุมรังแกก็แล้วกัน” 

 

           เขาแผดเสียงกลับไปด้วยความม่ันใจเกินอัตรา คาํพดูที่

กล่าวออกมา มีนัยชัดเจนว่า ‘ถ้าหากเจ้าพ่ายแพ้เจบ็ตัว ก็จงโทษ

ตัวเองที่หาเหาใส่หวัก็แล้วกัน’  

 



เอ่ยปากชัดเจนแบบนี ้หากอีกฝ่ายพลาดพลัง้บาดเจบ็ คนดู

ทัง้หลายย่อมเป็นพยานได้ว่าเร่ืองทัง้หมดไม่เก่ียวข้องอะไรกับพวก

เขาทัง้สอง มิหนําซํา้เซ่ียจิ่งสิงยังต้องกลายเป็นที่น่าขบขันของผู้คน

อีกด้วย 

 

           🌿🌿เซ่ียฉางเจายังลังเล แต่พอเหน็เซ่ียฉางอู่ส่งสัญญาณ

สายตามายังตน พลันได้สต ิรีบเอ่ยว่า “ข้าเป็นน้องก็ได้แต่ต้องฟัง

คาํส่ังพี่ใหญ่เท่านัน้” 

 

            รอบการ ‘ท้าประลอง’ นี ้ต่างฝ่ายต่างต่อกรกันให้เหน็

ตรงหน้า จงึดูน่าตดิตามอย่างที่สุด เซ่ียจิ่งสิงเสนอให้ต่อสู้กันอย่าง

อิสรเสรีไร้ระเบียบแบบแผน  

 

ผู้ต่อสู้ทุกคนสามารถประลองด้วยวิธีใดก็ได้ ใช้คนจะมากน้อย

เพยีงใดก็ได้ และคนที่ใช้จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ทัง้นัน้ 

 

 กล่าวจบเซ่ียจิ่งสิงกข็ยับริมฝีปากยิม้ รอยยิม้ที่เจ้าเล่ห์แสนกลของ

เขาเพิ่มเสน่ห์ดงึดูดสายตาของหญิงสาวทัง้หลาย  

 

เขาเอ่ยอย่างไม่แยแสว่า “จะให้ลงช่ือในสัญญาเป็นตายไม่เอาเร่ือง

ด้วยหรือไม่?” 

 



             🌿🌿เซ่ียฉางเจากับเซ่ียฉางอู่พลันแข็งทื่อไปทัง้กาย สีหน้า

ตกตะลึงไปต่อไม่เป็น เซ่ียจิ่งส่ิงกลับเอ่ยอย่างเกียจคร้านเสริมว่า 

“ข้าแค่พดูเล่น พี่น้องประลองกันธรรมดา จาํเป็นต้องตายที่ไหนกัน” 

 

             🌿🌿มุมปากของเส่ินเม่ียวพลันขยับโค้ง ในเม่ือสองพี่น้อง

ตระกูลเซ่ียขึน้ลานพธีิแล้ว บนนีก้็ไม่มีธุระอะไรของนางอีก นางจัด

ระเบียบกระโปรงแล้วก็เดนิลงจากลานด้วยท่วงท่าของนางหงส์ 

 

              มาถงึที่น่ังของเหล่าสตรี เส่ินเย่กับเส่ินชิงอยู่ห่างมากจงึ

ไม่ได้เข้ามาสนทนาอะไรกับนาง แต่กลับเป็นเฝิงอานหนิงที่รีบร้อน

วิ่งดิ่งเข้ามาหา เอ่ยว่า 

 

 “วิชายงิธนูของเจ้ายอดเย่ียมเหลือเกิน สืบทอดมาจากท่าน 

แม่ทัพเส่ินรึ?” ยังไม่ทนัรอให้เส่ินเม่ียวตอบ นางก็ถามอีก 

 

 “จริงสิ คนสามคนบนลานพธีิน่ัน เจ้าคิดว่าใครจะชนะ? เส่ียวโหว

เหย่เซ่ียจิ่งสิงแม้จะมีช่ือเสียงอยู่บ้าง  

 

แต่พวกเราก็ไม่เคยเหน็ความสามารถของเขากับตาตัวเองมาก่อน 

บางทอีาจเป็นแค่คาํร่ําลือม่ัวซ่ัวไม่น่าเช่ือถือก็เป็นได้ แต่เซ่ียฉางอู่

กับเซ่ียฉางเจาสองพี่น้อง  



 

ปีก่อนล้วนเป็นที่หน่ึงทัง้คู่ สองต่อหน่ึง อย่างไรเสียเซ่ียเส่ียวโหวก็

เสียเปรียบ” 

 

               เซ่ียจิ่งสิงจะเสียเปรียบรึ? เส่ินเม่ียวหุบยิม้ ส่ายหน้า

เบาๆ  

 

               🌿🌿 บนลานพธีินัน้ เซ่ียฉางอู่เอ่ยว่า “ถ้าหากพวกข้าสอง

คนประลองกับพี่ใหญ่เพียงคนเดียว กรรมการคงยากจะตัดสิน เอา

อย่างนี ้พวกเรามาประลองทวนบนหลังม้าก็แล้วกัน” 

 

              คราวนี ้เส่ินเม่ียวยิม้ออกมาอย่างโล่งอก 

 

             เซ่ียจิ่งสิงเลิกคิว้ “ข่ีม้าประลองทวนรึ? ได้สิ!” 

 

              🌿🌿กรรมการคุมสอบสามารถหาม้าฝีเท้าดีมาสามตัวได้

ในเวลาอันรวดเร็ว บนลานพธีินัน้เดมิทกี็กว้างขวางอยู่  

 

หากผู้เข้าแข่งขันสามารถควบคุมม้าได้ดีย่อมทาํให้ม้าวิ่งทะยานอยู่

บนลานได้อย่างไม่มีปัญหา ส่วนทวนสามเล่มก็อยู่ในมือของชายทัง้

คนสามคนเรียบร้อยแล้ว 



 

             “เซ่ียฉางอู่กับเซ่ียฉางเจา จาํได้ว่าสองคนนีฝึ้กวิชากระบ่ี

ทวนคู่มาก่อน” เฝิงอานหนิงส่งเสียงออกมาอย่างต่ืนตะลึง  

 

เซ่ียฉางเจากับเซ่ียฉางอู่สองพี่น้องสามารถร่ายกระบ่ีทวนคู่สอด

ประสานเข้ากันได้อย่างยอดเย่ียม  

 

พวกเขารวมฝีเท้าม้าสองตัวควบเป็นหน่ึง รวมทวนสองเล่มให้เป็น

หน่ึงเดียวกันได้ ด้วยวิธีการเช่นนีท้าํให้แต่ละปีพวกเขาสามารถคว้า

อันดับหน่ึงไปครองได้โดยง่าย  

 

และเพราะเหตุนี ้เซ่ียฉางอู่จึงเลือกการประลองทวนคู่ ด้วยหวังว่า

จะสามารถสยบความผยองของเซ่ียจิ่งสิงให้ผู้คนประจักษ์ 

 

              🌿🌿เส่ินเม่ียวปิดตา ในความเป็นจริงแล้วคนอ่ืนไม่รู้แต่

นางรู้ เซ่ียจิ่งสิงไม่ใช่คนไร้นํา้ยา เขาเพียงคนเดียวก็สามารถสร้าง

ค่ายกลตัง้รับข้าศึกนับหม่ืนนับแสนได้  

 

ค่ายกลนัน้เรียกว่า ‘ค่ายกลวิญญาณอสรพษิ’ อาศัยเพียงทวนหน่ึง

เล่ม ม้าหน่ึงตัว คนหน่ึงคน เพียงสามอย่างเท่านีก้็สามารถต่อกร  

 



จนกองทพัใหญ่ของอริราชศัตรูต้องเลือดนองพืน้พ่ายแพ้มาแล้ว 

ค่ายกลของเขาเหมาะสาํหรับใช้ในการทาํศึกกับนายทหารระดับแม่

ทพัเท่านัน้ ไม่ใช่เดก็อมมือเหมือนสองพี่น้องนี ้ตัวเซ่ียจิ่งสิงเองก็ไม่

เคยพ่ายต่อใครมาก่อน 

 

              สองพี่น้องแซ่เซ่ียน่ันจะมาต่อกรกับเขาได้อย่างไร? เกรง

ว่าวันนีค้งจะได้กลายเป็นตัวตลกให้ทุกคนได้ขบขัน 

 

            เสียงกลองรัวหนักดังขึน้ เสียงกลองดังเท่ากับว่าการ

ประลองได้เร่ิมต้นขึน้แล้ว 

 

              🌿🌿เซ่ียฉางอู่กับเซ่ียฉางเจามองสบตากันแวบหน่ึง ทัง้

สองควบม้าทะยานเคียงข้างกันและกันตรงเข้าสู่ลานประลอง  

 

แต่เล็กจนเตบิใหญ่พวกเขาล้วนผ่านการเค่ียวกรําฝึกฝนมาด้วยกัน 

ฝีเท้าม้าที่ขยับกระโจนจงึประสานเป็นจังหวะเดียวกันอย่างไม่

ผิดเพีย้น  

 

ส่วนทวนในมือของทัง้คู่ เวลาร่ายรําก็ราวกับเป็นทวนท่อนเดียวกัน 

มองไกลๆ ประหน่ึงว่ามีคนผู้เดียวข่ีม้าอยู่กลางเวทีอย่างไรอย่างนัน้ 

 



              🌿🌿ชายหนุ่มในอาภรณ์ม่วงกระโจนขึน้หลังม้าควบเข้าสู่

ลานประลองบ้าง ม้าพยศสีนิลเบือ้งล่างพลันยกขาหน้าขึน้สูงเม่ือ

ได้รับสัญญาณจากเขา  

 

เซ่ียจิ่งสิงเลือกควบทะยานไปยังทศิทางตรงกันข้ามกับสองพี่น้อง

แซ่เซ่ียแล้วหมุนกายเพื่อตัง้หลัก  

 

ผู้คนส่งเสียงวิจารณ์กันเซ็งแซ่ ทัง้ม้าและทวนที่อยู่ภายใต้การ

ควบคุมของเซ่ียจิ่งสิงนัน้ปราดเปรียวขึน้ราวกับถูกสวมวิญญาณ

ยอดนักรบทับเข้าไป  

 

ทัง้ที่ก่อนหน้าก็เป็นเพยีงส่ิงของธรรมดาโดยแท้  

 

ไอสังหารแผ่ออกจากร่างของเซ่ียเส่ียวโหว ทุกคนทั่วสารทศิล้วน

รับรู้ได้  

 

อวัยวะทัง้ห้าบนใบหน้าของชายหนุ่มมิได้ด้อยความงดงามลง แต่

กลับกลายเป็นความน่าเกรงขามด่ังอสุราหน้าหยกผู้บ้าคล่ัง 

 

  
           ว่ากันว่า... ความงามกับความเหีย้มหาญอาํมหตินัน้ยากจะ

อยู่ด้วยกันได้ แต่ปราชญ์ทัง้หลายก็เคยกล่าวไว้ว่า  



 

งามแต่ไร้ฝีมือเปรียบดังข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง มิอาจหา

สาระใดได้  

 

วรยุทธที่ร่ายรําได้งดงามโดยมากมักจะไร้พลังการขับเค่ียว ส่ิงที่ทรง

พลังอย่างแท้จริงคือความโหดเหีย้มอาํมหติต่างหาก 

 

              ทว่าเซ่ียจิ่งสิงกับไม่เป็นไปเช่นนัน้ เขาสามารถหลอม

รวมความงดงามเข้ากับความเหีย้มหาญได้อย่างน่าตกตะลึง...  

 

ใบหน้าที่หล่อเหลาคมสัน ท่วงท่าที่สง่างามของชายหนุ่มยาม

ทะยานขึน้หลังม้า วิธีการควงทวนเล่มยาวในมือ  

 

มองอย่างไรก็ดูประหน่ึงเทพสงครามผู้ไร้ความปรานี ท่าทางแข็ง

กร้าวเช่นนีแ้สดงให้เหน็ว่าชายหนุ่มผ่านพ้นสมรภูมิรบมาแล้วนับ

ครัง้ไม่ถ้วน ทาํให้ผู้คนยากจะเบนสายตาจาก  

 

���������� 
 

 
 
🚩🚩นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่ 5.6 🌺🌺 



บทที่ ๕ ใจซ่อนมีด 

 

    🌿🌿 ม้าพยศสีนิลวิ่งทะยานอย่างคลุ้มคล่ังอยู่บนลานประลอง ทาํ

ให้ผู้คนทัง้สนามจติใจพลุ่งพล่านตามไปด้วย  

 

ตาสองคู่ของเซ่ียฉางเจาและเซ่ียฉางอู่มองจ้องชายชุดม่วงที่เร่ิม

ควบม้าไล่กวดพวกเขา พวกเขาพลันแยกตัวจากกัน 

 

 แผนการที่วางไว้คือแยกฝ่ังอยู่ขวาคนซ้ายคนขนาบข้างเซ่ียจิ่งสิง 

คิดจะบีบล้อมให้ม้าของอีกฝ่ายเตลิดแล้วล้มลง เซ่ียจิ่งสิงจะได้แพ้

พ่าย 

 

     แต่เหตุการณ์หาได้ง่ายดังเช่นที่วาดไว้ไม่ 

 

        ผู้คนในสนามต่างส่งเสียงต่ืนตะลึงไม่หยุด ฟู่ ซิวอ๋ีเอ่ยปาก

ออกมาเบาๆ ว่า “เซ่ียจิ่งสิงนับเป็นบุตรชายที่ยอดเย่ียมที่สุดของ

ตระกูลเซ่ียจริงๆ” 

 

            “เจ้าพูดเหลวไหลเกินไปหน่อยกระมัง?” โจวอ๋องยิม้ “คนที่

ดือ้ด้านแม้แต่เซ่ียติ่งยังคุมไม่อยู่ เกรงว่าจะเป็นได้แค่เพียงหวัหน้า

อันธพาลในเมืองหลวง” 

 



            🌿🌿ฟู่ ซวิอ๋ียิม้ไม่พดูต่อ เซ่ียจิ่งสิงที่ดูไปแล้วดือ้รัน้แสนพยศ

นัน้หาใช่คนไร้นํา้ยาไม่ แม้จะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีจาํนวน

มากกว่า หรือเจอเล่ห์เพทุบายในกลศึก ก็ยังไม่อาจทาํอะไรเขาได้  

 

อาจเป็นไปได้ว่าที่เซ่ียจิ่งสิงทาํตัวเป็นขบถเป็นเพราะว่าเขาไม่เคย

หวาดกลัวต่อส่ิงใด และส่ิงที่ทาํให้เขาไม่ต้องกลัวส่ิงใดเลย เกรงว่า

คงเป็น ‘ความม่ันใจ’ กระมัง 

 

                ฟู่ ซวิอ๋ีไม่เหมือนกับโจวอ๋องที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่คํา้ฟ้า 

และไม่เหมือนกับจิง้อ๋องที่มัวแต่ระแวงระวัง ยามที่ฟู่ ซิวอ๋ีพนิิจ

พจิารณาใครสักคน แต่ไรมาเขาก็มองอย่างรอบคอบรอบด้าน  

 

บ่าวรับใช้ข้างกายของเขามีคนทุกประเภท มีทัง้คนที่มี

ความสามารถ คนที่ขัดหขัูดตาชาวบ้าน มีตระกูลที่กาํลังเส่ือม

อาํนาจ  

 

รวมถงึมีนักโทษที่แสนจะโฉดช่ัวช้าอยู่ในมือ แต่ละคนล้วนแต่มี

ความสามารถต่างกันและยังประโยชน์ให้กับเขาไม่เหมือนกัน ส่วน

เร่ืองกิริยามารยาทว่าต้องนอบน้อมห้ามมีปากเสียงนัน้... เร่ืองนี ้

สาํหรับเขาแล้วไม่เหน็เป็นสาํคัญ 

 



                 ในยามนีฟู้่ ซิวอ๋ีเกิดนึกอยากได้เซ่ียจิ่งสิงที่แสนจะโดด

เด่นมาคอยรับใช้ข้างกายตน น่าเสียดาย อีกฝ่ายดันเกิดมาใน

ตระกูลหลินอานโหวเสียน่ี  

 

ชะตาชีวิตของตระกูลหลินอานโหวถูกลิขิตไว้แล้วว่า ‘ต้องถูกลบ

ออกจากหน้าประวัตศิาสตร์’ ของแคว้นหมิงฉี ชีวิตของเซ่ียจิ่งสิงเอง

ก็คงไม่ยืนยาวนัก 

 

                  ปล่อยวางความเสียดายในใจลงได้แล้ว ฟู่ ซิวอ๋ีก็มอง

ไปยังการประลองของชายทัง้สามในลานต่อ 

 

  
เซ่ียจิ่งสิงกาํลังอยู่ท่ามกลางคมทวนของสองพี่น้องตระกูลเซ่ียที่แทง

ขนาบซ้ายขวาไม่หยุด ปลายทวนฉกได้รวดเร็วราวกับอสรพษิตัว

หน่ึง  

 

ถงึแม้ว่าเซ่ียฉางอู่กับเซ่ียฉางเจาจะล้อมเขาไว้ชนิดที่แมลงวันตัว

หน่ึงก็บินลอดเข้าไปไม่ได้ ทว่าเขาก็ยังสามารถหลบคมทวนไปได้

ทุกครัง้  

 

ส่วนสองพี่น้องที่ร่วมมือกันต่อกรกับเซ่ียจิ่งสิง ก็เผยช่องโหว่ออกมา

ให้อีกฝ่ายโจมตีตอบได้อย่างง่ายดาย น่าขันสิน้ดี 



 

                 🌿🌿การประลองเพิ่งเร่ิมต้น ประมือกันไปได้ไม่นานก็

เผยให้เหน็แล้วว่าฝีมือใครสูงส่ง ใครไร้ความสามารถ ใครแข็งกร้าว 

ใครอ่อนแอ ใครยอดเย่ียม ใครยํ่าแย่  

 

มองแวบเดียวก็ตัดสินได้อย่างชัดแจ้ง สองพี่น้องตระกูลเซ่ียยามที่

อยู่ต่อหน้าเซ่ียจิ่งสิงก็ให้พ่ายแพ้เสียตัง้แต่กระบวนแรก 

 

                  “สวรรค์” ไป๋เวยปิดปากแน่นส่งเสียงออกมาอย่างต่ืน

ตะลึง “เหน็ได้ชัดว่าเซ่ียเส่ียวโหวกาํลังหยอกสอง 

พี่น้องตระกูลเซ่ียเล่นอยู่” 

 

                   “ไม่ผิด มิหนําซํา้....” อีเ้พ่ยหลานเองก็ตะลึงไม่แพ้กัน 

“เขายังทาํให้สองพี่น้องที่วางท่าข่ีม้ารําทวนเสียดิบดี ดูเหมือนตัว

ตลกที่กาํลังรํางิว้อยู่กลางลานประลอง ช่างเป็นภาพที่...” 

 

                      เหล่าสตรีล้วนมองออก เหล่าบุรุษจะมองไม่ออก

ได้อย่างไร เซ่ียจิ่งสิงสามารถสังหารคู่ต่อสู้ทัง้สองได้ในกระบวนท่า

เดียว  

 



ทว่ากลับจงใจแกล้งหยอกเซ่ียฉางอู่กับเซ่ียฉางเจาไปมา ประหน่ึง

ราชสีห์กาํลังใช้กรงเล็บเข่ียกระต่ายน้อย ไม่รีบร้อนที่จะกลืนลงท้อง 

แต่เอามันมาหยอกล้อทรมานเล่นเสียก่อน 

 

                  “เซ่ียเส่ียวโหวช่างเป่ียมความสามารถจริง” เฝิงอานห

นิงส่งเสียง  

 

“สองพี่น้องแซ่เซ่ียคิดมาตลอดว่าการข่ีม้าประลองทวนเป็นส่ิงที่ตน

ถนัดที่สุด พวกเขาภูมิใจกับมันนักหนา ทว่ายามนีเ้ทยีบกันแล้วก็ให้

รู้อยู่ว่าใครเด่นใครด้อย เกรงว่าวันนีพ้วกเขาคงจะพ่ายแพ้ยับเยิน” 

 

                 🌿🌿เส่ินเม่ียวก้มหน้าลงมองตารางหมากตรงหน้า 

ยังหรอก... ฉากสนุกยังเพิ่งเร่ิมต้น จะเรียกว่าพ่ายแพ้ยับเยินได้

อย่างไร?  

 

                     นางค่อยๆ วางหมากเม็ดขาวลงตรงกลาง หมากดาํ

สองตัวพลันถูกกินเรียบ บนกระดานหมากกลายเป็นตารางว่าง

เปล่า 

 



                   🌿🌿บนลานพธีิ เซ่ียฉางอู่กับเซ่ียฉางเจาสองพี่น้อง

ถูกกล่ันแกล้งจนหวัเสีย พวกเขาถูกเซ่ียจิ่งสิงเย้าเล่นอยู่นานจนลน

ไปหมด  

 

ในใจทัง้โกรธทัง้อาย วันนีเ้หน็ได้ชัดว่าเซ่ียจิ่งสิงจงใจให้พวกเขา

สองพี่น้องต้องขายหน้า 

 

  
ยิ่งนึกถงึว่าตอนรับคาํท้าเขาแสดงออกไปอย่างม่ันใจ ตอนนีก้็ยิ่งอับ

อายจนไม่รู้จะเอาหน้าไปซ่อนไว้ที่ไหน  

 

เซ่ียฉางอู่เจ็บแค้นเสียจนปลดปล่อยปราณสังหารออกมาเตม็ที่ เขา

มองจ้องชายชุดม่วงตาถลน ในใจเคืองแค้นแสนสาหัส 

 

              🌿🌿พี่ใหญ่ของเขาคนนีห้ล่อเหลาเป็นเลิศ ดวงตามอง

เผินๆ เหมือนยิม้เย้ยฟ้าดิน นับแต่เกิดมา 

 

เขาก็นับเป็นบุคคลอันดับหน่ึงที่จวนหลินอานโหวต้องยาํเกรง ทว่า

ต่อให้เป็นเช่นนัน้ เขาก็ยังทาํตัวหวัขบถคอยแต่จะขัดแย้งกับหลิน

อานโหวผู้พ่อ  

 



แต่ไม่ว่าอย่างไรเซ่ียจิ่งสิงก็ยังควบตาํแหน่งบุตรชายคนโตผู้สืบทอด

ตระกูลและเป็นลูกที่บิดาของเขารักสุดหวัใจ  

 

เซ่ียจิ่งสิงใช้ชีวิตดุจราชา เป่ียมอิสรเสรี ทัง้ยังขัดขวางเส้นทางชีวิต

ของผู้อ่ืนอย่างยโสโอหงั! คนอ่ืนจะไม่เกลียดชังเขาได้อย่างไร! 

 

                 เพราะทัง้เหน่ือยทัง้อาย หน้ากากแห่งความนอบน้อม

อ่อนโยนที่เซ่ียฉางอู่เคยสวมไว้นานแสนนาน ในที่สุดก็แตกร้าว เขา

ส่งเสียงคาํรามล่ัน จับทวนยาวหันพุ่งเข้าแทงเซ่ียจิ่งสิง  

 

เป้าหมายของเขาก็คือม้าสีนิลที่พี่ใหญ่ควบข่ี เขากระแทกปลาย

ทวนเข้าแทงลาํตัวเบือ้งล่างของม้าอย่างโหดเหีย้ม! 

 

                 ผู้คนต่างพากันต่ืนตะลึง! 

 

                 นับแต่มีการข่ีม้าประลองทวนก็ยังไม่เคยมีใครใช้ทวน

แทงม้าของคู่ต่อสู้มาก่อน เพราะม้าก็คือฐานที่น่ัง การกระทาํเช่นนี ้

เรียกว่า ‘เล่นนอกรอบ’ อาจทาํให้ฝ่ายตรงข้ามตกลงมาจากหลังม้า  

 

สถานเบาก็อาจต้องรักษาอาการบาดเจบ็ไปเป็นเดือน สถานหนัก

อาจทาํให้แขนขาด ขาหกั คอหกั หรืออาจจะถึงชีวิตก็เป็นได้  

 



ส่ิงเหล่านีมั้กเกิดขึน้ประจาํ อย่างไรเสียการสอบเป็นเพยีงการ

ประลองของศิษย์เพื่อวัดความสามารถ ไม่จาํเป็นต้องเล่นงานจน

เลือดตกยางออก ดังนัน้การกระทาํเช่นนีจ้ึงไม่เคยปรากฏมาก่อน 

 

               เซ่ียฉางอู่ทาํเช่นนี ้ถือเป็นการกระทาํของคนตํ่าทราม 

 

               เซ่ียฉางเจาเหน็การกระทาํของเซ่ียฉางอู่ก็ตกตะลึง ทว่า

ไม่นานนักก็เข้าใจอะไรขึน้มาได้ ในเม่ือพี่ชายเร่ิมแล้วเขาจะร้องให้

หยุดก็ใช่ที่ เขาไม่ลังเลอีก รีบชักม้าควบตะบงึไปหาม้าของเซ่ียจิ่งสิง

ในบัดดล 

 

               คิดจะเหยียบให้เซ่ียจิ่งสิงที่กาํลังจะตกจากหลังม้า... 

ตายคาฝีเท้าม้าไปเสียเลย! 

 

              สองพี่น้องเหมือนกับบ้าไปแล้ว! ผู้คนทัง้สนามล้วนคิด

เช่นเดียวกัน ยังไม่พกัต้องพดูว่าการกระทาํเช่นนีผิ้ดต่อกฎของ

แคว้นหมิงฉีหรือไม่  

 

เอาแค่ในจวนของหลินอานโหว หากว่าหลินอานโหวทราบเร่ือง

ขึน้มา รึว่าเซ่ียจิ่งสิงเกิดบาดเจบ็สาหัสขึน้มา สองพี่น้องตระกูลเซ่ีย

จะรอดพ้นความผิดครัง้นีไ้ปได้หรือ? 

 



               🌿🌿ฝ่ังสตรีต่างพาส่งเสียงเอ็ดตะโร ทางฝ่ังบุรุษเองก็

หายใจค้างไปตามๆ กัน คนที่ปอดแหกตอนนีก้็ได้แต่ปิดตาแน่น 

เฝิงอานหนิงที่ว่าปากกล้าไม่เกรงกลัวใครก็ยังตกใจเสียจนส่งเสียง

กรีดร้องแหลมสูง 

 

          เส่ินเม่ียวหยุดชะงกัมือ มองไปยังชายทัง้สามบนลานพธีิ 

 

           สองพี่น้องตระกูลเซ่ีย เหน็ได้ชัดว่าไม่ได้ใช้เล่ห์กลที่เฉลียว

ฉลาดแต่อย่างใด หมากตานีพ้วกเขาเดนิได้แย่เกินไปแล้ว ส่วนเซ่ีย

จิ่งสิง... ก็คงไม่ปล่อยโอกาสนีใ้ห้หลุดมือไปแน่ 

 

             ทุกคนพลันเหน็ม้าดาํส่งเสียงร้องล่ันขึน้มาคราวหน่ึง สอง

ขาหน้าของมันตะกุยสูงเหนือหวั ประหน่ึงว่ามันพยายามจะยืนตัว

ตรง  

 

แต่เพราะโดนแทงมันจงึดิน้รนอย่างบ้าคล่ัง ทวนในมือของชาย

หนุ่มชุดม่วงควงไปมาอย่างรวดเร็ว พอม้าขยับขาหน้ายกสูงเขาก็

หวดทวนไปยังขาหลังของม้า ทาํให้ม้าของเขาล้มม้วนลงไปกับพืน้  

 

ส่วนตัวเขาเองอาศัยจังหวะนัน้เหนิลงแตะปลายเท้ากับพืน้เบาๆ 

อาศัยแรงส่งจากปลายเท้าทะยานร่างขึน้สูงอีกครัง้ ถือโอกาสนีใ้ช้

ปลายทวนฟาดไปยังเซ่ียฉางอู่  



 

ส่วนอีกมือก็คว้าก้อนหนิบนพืน้ เหว่ียงไปกระแทกกับขาหลังของม้า

ที่เซ่ียฉางเจาข่ีอยู่ เซ่ียฉางเจามีหรือจะหลบทัน เขาแผดเสียงร้อง

ก่อนจะร่วงหล่นลงมาจากหลังม้า นอนกองอยู่บนพืน้ 

 

             🌿🌿สองพี่น้องกลิง้ร่วงจากหลังม้าในระยะเวลาอันสัน้ 

ส่วนเซ่ียจิ่งสิงเท้าข้างหน่ึงก็ขยับเหยียบบ่าของเซ่ียฉางเจาบนพืน้ไว้

แน่น  

 

ส่วนอีกมือก็ถือทวนชีป้ลายไปยังหวัของเซ่ียฉางอู่ เอ่ยเย้าหยอกว่า 

“พี่ใหญ่อย่างข้าพวกเจ้ายังกล้าลอบกัด นับว่าสารเลวใช้ได้เลย” 

 

              เหล่าผู้ชมล้วนเหน็เซ่ียจิ่งสิงเพลีย้งพลํา้ในทแีรก แต่

เพยีงพริบตาเดียวก็สามารถพลิกสถานการณ์ทาํให้ศัตรูพ่ายแพ้ไม่

เป็นท่า  

 

ต่างพากันช่ืนชมไม่หยุดปาก แม้ว่าเซ่ียเส่ียวโหวผู้นีจ้ะยังอายุน้อย

แต่กลับวางท่าได้ราวกับขุนศึกใหญ่ หากจะบอกว่าเขาเย่อหยิ่ง

จองหองดูก้าวร้าวนับเป็นข้อเสีย  

 

แต่หลายคนกลับไม่คิดเช่นนัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสาวน้อย

สาวใหญ่ที่มองเขาตาค้างอยู่เบือ้งล่างลานพธีิ 



 

                   นางล้วนแต่เป็นคุณหนูในห้องหอ เคยมีโอกาสเหน็

ฉากปะทะกันซึ่งหน้าแบบนีเ้สียที่ไหน เพียงการทดสอบปีละครัง้ที่ก่

วงเหวินถังจัดขึน้เท่านัน้  

 

พวกนางจึงได้เหน็เป็นบุญตา ทว่าการทดสอบในปีที่ผ่านมาก็ยัง

เทียบไม่ได้กับฝีมือเย่ียมยุทธ์ที่เซ่ียจิ่งสิงแสดงให้เหน็ในปีนี ้เหล่า

สตรีทัง้หลายแต่ไรมาก็หลงใหลในวีรบุรุษ  

 

มิหนําซํา้เซ่ียเส่ียวโหวยังหน้าตาหล่อ ท่าทางหวัขบถเป็นที่สุด 

แน่นอนว่าย่อมต้องทาํให้พวกนางหลงใหลหนักกว่าเดมิ 

 

        
          ซูหมิงเฟิงยืนมองอยู่บนเรือนที่ห่างไกลออกไป ยิม้พลาง

ส่ายหน้าไปมา “สงสัยที่บอกให้ข้ารอแสดงความยนิดีก็คือเร่ืองนี ้

น่ีเอง เซ่ียจิ่งสิงหนอเซ่ียจิ่งสิง... ยังบ้าบิ่นจองหองเหมือนเดิมไม่

เปล่ียน” 

 

         “เซ่ียส่ียวโหวช่างโดดเด่นไม่เหมือนชายหนุ่มทั่วไป” นานครัง้

ที่เฝิงอานหนิงจะเผยความช่ืนชมใครให้เหน็บนใบหน้าสักครัง้ 

 



 “ข้าว่าในเมืองหลวงติง้จงินี ้หรือจะบอกว่าทัง้แคว้นหมิงฉี ชาย

หนุ่มที่อายุรุ่นเดียวกัน คงยากจะหาคนที่พอจะสูสีกับเขาได้” 

 

              🌿🌿เพยีงแค่เซ่ียฉางเจากับเซ่ียฉางอู่ได้ยนิคาํหยอก

ของเซ่ียจิ่งสิงก็โกรธจัดจนแทบกระอัก  

 

ผิดกับเซ่ียจิ่งสิงที่วางท่าสบาย ควบคุมสถานการณ์บนลานประลอง

ได้อย่างมีสตคิรบถ้วน ในยามนีมี้เพียงสองพี่น้องแซ่เซ่ียเท่านัน้ที่ รู้ดี

ว่าอาการบาดเจ็บของตัวเองในยามนีห้นักหนาเพียงใด ผู้คนที่อยู่

รายรอบไม่มีใครู้ และไม่มีใคร 

เหน็ใจสองพี่น้องเลยสักนิด  

 

เพราะตัง้แต่ที่เซ่ียฉางอู่กับเซ่ียฉางเจาใช้ลูกไม้สกปรกลอบกัดฝ่าย

ตรงข้ามที่เป็นพี่ใหญ่ของตัวเอง ตาช่ังในใจของผู้คนก็เอนเอียงเสีย

แล้ว   

 

การสอบทุกครัง้ส่ิงสําคัญที่สุดก็คือความบริสุทธ์ิยุตธิรรม การที่สอง

พี่น้องตระกูลเซ่ียเล่นสกปรกไม่เพยีงทาํให้คนรอบลานประลองนึก

ดูแคลน  

 



ทว่าอาจารย์คุมสอบด้านบนยังนึกตาํหนิอีกด้วย ผ่านพ้นวันนีไ้ป 

ช่ือเสียงความดีงามที่พวกเขาสองพี่น้องส่ังสมมาก่อนหน้าทัง้หมด

คงต้องอันตรธานไปสิน้ 

 

            “เอาคืนได้ดีนัก” เส่ินเม่ียวมองไปยังชายหนุ่มชุดม่วงที่ยืน

ยืดอกอย่างสง่างามอยู่บนลานประลอง  

 

วันนีเ้ซ่ียจิ่งสิงสามารถจูงจมูกให้สองพี่น้องนัน้โลดแล่นไปตาม

แผนการของเขาได้ ทัง้เย้าแหย่ย่ัวยุและหยามหยัน  

 

เล่นงานจนกระทั่งสองพี่น้องนัน้โกรธเกรีย้วขาดสต ิไม่อาจควบคุม

อารมณ์ของตนไว้ ถงึกับยอมงดัลูกไม้ตํ่าช้าออกมาแสดงต่อหน้า

ผู้คน  

 

ส่วนตัวเขาที่เป็นผู้ถูกปองร้ายก็ได้หน้าไป ต่อให้ยามนีส้องพี่น้อง

น่ันได้สตคืินมาก็นับว่าช้าไปเสียแล้ว 

 

                 🌿🌿ท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมายยังกล้าใช้ลูกไม้

สกปรก ความแตกต่างระหว่างบุตรที่เกิดจากอนุภรรยากับพระ

ชายาของจวนหลินอานโหว วันนีทุ้กคนประจักษ์แก่สายตาแล้ว 

 



               เซ่ียจิ่งสิงเอ่ยถามเสียงดังก้องว่า “มีใครอยากจะท้า

ประลองอะไรกับข้าอีกไหม?” 

 

              เงยีบงนัไปทัง้สนาม 

 

                 เซ่ียจิ่งสิงรับมือกับลูกไม้ช่ัวช้าของเซ่ียฉางอู่กับเซ่ีย

ฉางเจาอย่างไร ผู้คนล้วนเหน็ชัดถนัดตา  

 

ทัง้ที่ฝีมือการใช้ทวนคู่ของสองพี่น้องจะนับว่าเหนือชัน้ ได้ที่หน่ึงใน

การแข่งขันมาหลายปี แต่เซ่ียจิ่งสิงก็ยังสยบไว้ได้ในหมัดเดียว 

ตอนนียั้งจะมีใครกล้าส่งเสียงท้าอีกเล่า?  

 

               เซ่ียจิ่งสิงโยนทวนในมือลง เอ่ยเพียงว่า “ในเม่ือไม่มี ข้า

ขอตัว” กล่าวจบก็สะบัดกระบอกแขนเสือ้ลงจากลานพธีิ เดินหาย

ลับไปไม่เหน็เงา แน่นอนว่าย่อมทาํให้ผู้คนตรงนัน้ส่งเสียงอือ้อึง

อย่างนึกขัดใจ 

 

              “เจ้าหนุ่มน่ีวรยุทธไม่เลว” โจวอ๋องเอ่ย “แต่นิสัยกลับยโส

โอหงัไม่เหน็ใครอยู่ในสายตา” 

 



               🌿🌿กรรมการคุมสอบแม้จนปัญญาแต่ไม่อาจห้ามปราม

การจากไปอย่างไร้มารยาทของเซ่ียจิ่งสิงได้ ทว่าก็ยังคงต้องออกมา

ประกาศอันดับหน่ึงให้เขาตามระเบียบ  

 

บ่าวรับใช้ของสองพี่น้องตระกูลเซ่ียต่างก็รีบร้อนเข้าไปพยุงสองพี่

น้องที่บาดเจ็บสาหสัให้ลุกขึน้ แม้แต่คาํอาํลาพวกเขาก็ยังไม่กล้า

เอ่ยกับใคร รีบร้อนขึน้รถม้าควบทะยานปานจะแทรกแผ่นดินหนี 

 

                   หลังจากนัน้ เพราะมีการประลองของเซ่ียจิ่งสิงที่โดด

เด่นอยู่ก่อนหน้าทาํให้การประลองอ่ืนดูไปแล้วกลายเป็นเร่ืองน่า

เบ่ือหน่ายอย่างที่สุด ไม่ดึงดูดสายตาดังเช่นเม่ือครู่ บรรดาผู้คนจงึ

มองไปหาวไป 

 

               🌿🌿 เส่ินเย่กับเส่ินชิงปรายสายตาไปมองเส่ินเม่ียวบ้าง

ในบางขณะ ตระกูลเส่ินในวันนี ้นอกจากเส่ินเม่ียวแล้วเส่ินชิง

กับเส่ินเย่ล้วนแล้วแต่ถูกบดบังรัศมีจนดับแสง  

 

ใจของเส่ินชิงอดคิดไม่ได้ว่าเร่ืองทัง้หมดย่อมต้องเก่ียวข้องกับฟู่ซิว

อ๋ี นางกัดฟันกรอด รู้สึกเกลียดชังเส่ินเม่ียวนัก คิดเพียงว่าเส่ินเม่ีย

วพยายามทาํทุกอย่างเพื่อแย่งของที่ควรจะต้องเป็นของนางไป  

 



ส่วนเส่ินเย่ก็เอาแต่หมกมุ่นคิดถึงแต่เร่ืองที่เส่ินเม่ียวปล้นเอาความ

เด่นของนางในวันนีไ้ปได้อย่างหน้าด้านด้าน ในใจรู้สึกไม่ยนิยอม

เป็นที่สุด 

 

               เส่ินเม่ียวกลับไม่สนใจความคิดของพวกนางทัง้สอง

แม้แต่น้อย เพราะรู้ดีว่าไม่มีค่าพอจะไปถือสาหาความ 

 

 นางหันไปส่ังกาํชับกู่อ่ีข้างกายเสียงเบาสองสามประโยค กู่อ่ีได้ยิน

ดังนัน้ก็มีสีหน้าต่ืนตะลึง จากนัน้ก็ค่อยถอยห่างแล้วรีบรุดจากไป  

 

                🌿🌿 ในขณะเดียวกันนัน้ อีชิ้งอ๋องที่น่ังอยู่ฝ่ังชายก็กวัก

มือเช่นกัน องครักษ์นายหน่ึงก็ออกมาปรากฏตัวข้างกายเขา  

 

รับคาํส่ังของอีชิ้งอ๋องอย่างนอบน้อม จากนัน้เงาขององครักษ์ผู้นัน้ก็

หายวับไปท่ามกลางผู้คนรอบลานพธีิ 

 

            🌿🌿 บนเรือนที่ห่างไกลออกไปนัน้ ในที่สุดเซ่ียจิ่งสิงก็

ปรากฏตัวข้างกายซูหมิงเฟิงอีกครัง้ 

 

              ซูหมิงเฟิงปรบมือต้อนรับ มองจ้องสหายรักแล้วก็เอ่ย

ปากว่า “อะไรกัน วันนีเ้มืองหลวงติง้จงิมีพระเอกใหม่อีกคนแล้วรึน่ี” 



 

               “เร่ืองเล็กน้อยน่า” เซ่ียจิ่งสิงเอ่ยอย่างไม่แยแส 

 

               “เจ้าเตรียมพร้อมจะลงมือเล่นงานสองพี่น้องน่ันตัง้แต่

เม่ือไหร่?” ซูหมิงเฟิงถาม “ลงมือกะทนัหันเช่นนี ้ไม่เข้ากับนิสัยของ

เจ้าเลย” 

 

                  “ข้าได้คนชีแ้นะ” เซ่ียจิ่งสิงเลิกคิว้ “บางเร่ืองยิ่งลงมือ

เร็วยิ่งได้เปรียบ เก็บไว้นานไปข้าก็ทนรอไม่ไหว” 

 

                ซูหมิงเฟิงขมวดคิว้ เขารู้สึกว่าในคาํพดูของเซ่ียจิ่งสิงมี

นัยยะบางอย่างซ่อนเร้น “อา... จริงสิ คุณหนูคนที่เจ้าช่วยเหลือไป

เม่ือครู่ เหมือนกับจะมีปัญหาเข้าให้แล้ว”           

 

                   แววตาของเซ่ียจิ่งสิงตะลึงงัน หนัมองไปยังกลุ่มสตรี 

เหน็องครักษ์นําส่ิงของคล้ายกระดาษเทยีบเชิญไปมอบให้กับฮู

หยินรองตระกูลเส่ิน--เร่ินหว่านอวิ๋น ทว่าแววตากลับมองจ้องไป

ทางเส่ินเม่ียว 

 

              🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นรับเทยีบเชิญนัน้แล้วก็รู้สึกต่ืนเต้น เอ่ย

ว่า “อีชิ้งอ๋องมีนํา้ใจเช่นนี ้ทาํให้สตรีสูงวัยอย่างข้ารู้สึกปลาบปลืม้

นัก หลานห้า..ยังไม่เข้ามาขอบพระทัยท่านอ๋องอีกรึ?” 



 

              🌿🌿 เส่ินเม่ียวหลุบตาครุ่นคิดก่อนจะมองจ้องเร่ิน

หว่านอวิ๋นตาไม่กะพริบ มุมปากนางขยับยิม้อย่างเยือกเย็น 

 

           คิดจะให้เหตุการณ์เดมิซํา้รอยอีกรึ? 

 

              ครัง้สบตากับเส่ินชิงและเส่ินเย่ที่มีสีหน้ายินดีปรีดาเป็น

ที่สุด เส่ินเม่ียวก็เผยให้เหน็รอยยิม้อร่าม แววตากลับครึม้ลงอย่าง

เหีย้มเกรียม “ดีเจ้าค่ะ” นางขยับมุมปาก “ข้าจะต้องขอบพระทยั

ท่านอ๋องอย่างนอบน้อมที่สุด” 

 

             แววตาเซ่ียจิ่งสิงทอประกายสนใจใคร่รู้ออกมาแวบหน่ึง 

“มีฉากสนุกให้ดูอีกแล้ว” 

 

-------------------------------------------- 
               🌿🌿🌿🌿ระหว่างทางกลับจวนตระกูลเส่ิน🌿🌿🌿🌿 

 

🚩🚩นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่ 5.7 🌺🌺 

 
บทที่ ๕ ใจซ่อนมีด 

 



 🌿🌿 ระหว่างทางกลบัจวนตระกูลเส่ิน 🌿🌿 

 
            เส่ินเมีย่วยังคงน่ังรถม้าคนเดียวดงัเดิม กู่อีก่บัจิงเจ๋อข้างกายนาง

กาํลงักงัวลใจ อีชิ้งอ๋องช่ือเสียงโสมมประชาชนทั่วแคว้นหมงิฉีต่างกรู้็  

 
ทว่ากลบัส่งเทียบมาเชิญเส่ินเมี่ยว ยังไม่ต้องพูดว่าเส่ินเมีย่วในฐานะสตรี

เดนิทางไปเพยีงคนเดยีวกนั็บว่าไม่เหมาะไม่ควรแล้ว ยงัเห็นได้ชัดเจนว่า

แท้จริงแล้วเป้าหมายของอีชิ้งอ๋องคอืส่ิงใด 

 
              🌿🌿จิงเจ๋อทนไม่ไหวกโ็พล่งออกมาว่า “คุณหนู อีชิ้งอ๋องผู้น้ัน... 

คอืว่า... เร่ืองเทียบเชิญในวนันีจ้ะทําอย่างไรดเีจ้าคะ? หรือว่าเราควรจะให้

คนเขยีนจดหมายไปบอกนายท่าน หากนายท่านทราบเร่ืองนีจ้ะต้องรีบ

กลบัมาแน่” 

 
                 “ใช่เจ้าค่ะ” กู่อีเ่องกจ็ิตใจกระวนกระวาย “คนผู้น้ันหาได้มาดไีม่ 

ยามนีคุ้ณหนูโดดเด่นมคีวามสามารถ เกรงว่าอยู่เพยีงในจวน กอ็าจต้องมี

เร่ืองยุ่งยากเกิดขึน้” 

 
                  เส่ินเมี่ยวเอ่ยตอบเสียงเรียบ “กลวัอะไร ข้าจะรอดูว่าเขามี

ความสามารถจริงหรือเปล่า” 



 
                   กู่อีก่บัจิงเจ๋อมองสบตากนัแวบหน่ึง ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด ความ

กงัวลวุ่นวายใจเมือ่ครู่ค่อยลดน้อยลงไปมาก ยามนีจ้ึงสงบลงได้ 

 
                  🌿🌿กระทั่งกลบัมาถึงจวนตระกูลเส่ิน เส่ินเมีย่วบอกเพยีงว่า

วนันีเ้หน็ดเหน่ือยเมือ่ยล้าต้องการพกัผ่อน นางขอตัวกลับเรือนตะวนัตก

ของนางไป  

 
เร่ินหว่านอวิน๋กบัเฉินร่ัวชิวสองนางยิม้ตอบ เอ่ยปากอย่างอ่อนหวาน

กบัเส่ินเมีย่วต่ออกีเลก็น้อยแล้วกย็อมให้นางไปพกัผ่อน บางทีพวกนางรู้ว่า  

 
หากเส่ินเมีย่วเป็นที่หมายปองของอีชิ้งอ๋องแล้วย่อมมีจุดจบที่ไม่ด ีเร่ิน

หว่านอวิน๋ถึงกบัเข้ามาลูบหัวของเส่ินเมีย่วแล้วเอ่ยอย่างสนิทชิดเช้ือว่า 

 
 “เห็นหลานห้าของข้าโตเป็นสาวมากบัตา กริิยาท่าทางกง็ดงามเป็นที่หมาย

ปองของผู้คน ไม่นานนัก อาจจะต้องออกเรือนแล้ว” 

 
                    “ใช่แล้ว” เร่ินหว่านอวิน๋เองกเ็อ่ยสําทับอย่างมีเลศนัย “หลาน

ห้าของพวกเราเป็นสาวเต็มตัว คนที่คู่ควรต้องเป็นผู้ที่มฐีานะสูงส่งเท่าน้ัน 

คนธรรมดาจะแต่งหลานห้าของพวกเราไม่ได้” 



 
                       ใบหน้าของเส่ินเย่ทอประกายยนิดอีอกมาอย่างไม่ปิดบัง เส่ิน

ชิงเองกเ็อ่ยปากอย่างอดรนทนไม่ไหว “แน่นอนที่สุด น้องห้าจะต้องได้

เจ้าบ่าวที่ฐานะของเขาผู้น้ันต้องสูงส่งเป็นที่สุด” กล่าวพลาง มุมปากนางก็

ขยบัหัวเราะคกิคกั 

 
               “อาสะใภ้รองกบัพีส่าวชมเกินไปแล้ว” เส่ินเมีย่วเอ่ยด้วยนํ้าเสียง

ราบเรียบไร้อารมณ์ “หากจะพูดเร่ืองอายุ พีห่ญงิใหญ่กบัพีห่ญงิรองล้วนแต่

อายุมากกว่าข้า เร่ืองออกเรือนมเีจ้าบ่าว แน่นอนว่าย่อมไม่ใช่ข้าแต่งเป็น 

คนแรก” 

 
                  🌿🌿พวกนางทั้งหลายมสีีหน้าตกตะลงึ เร่ินหว่านอวิน๋ยิม้แล้ว

กล่าวว่า 

 
 “เดก็เอ๋ยเดก็น้อย เพราะว่าท่านลุงใหญ่ไม่อยู่เมอืงหลวงต้องตรากตรํา

ทํางานหนักเพือ่ครอบครัว อาสะใภ้อย่างพวกข้ารู้เช่นนี้แล้วกล้็วนแต่สํานึก

ในบุญคุณของท่านลุงใหญ่  

 
พวกเราทั้งรักและเอน็ดูเจ้า พอมอีะไรดกีอ็ยากจะแย่งชิงเกบ็เอาไว้ให้เจ้า

ก่อนใคร ส่วนพีห่ญงิใหญ่กบัพีห่ญงิรองของเจ้า กช่็างพวกนางเถอะ ข้ากับ



อาสะใภ้สามกอ็าศัยอยู่ในเมอืงหลวงทั้งคู่ เร่ืองแต่งของพวกนาง พวกเราไม่

รีบร้อนหรอก” 

 
              🌿🌿“อย่างน้ันหรือเจ้าคะ?” เส่ินเมีย่วย้อนด้วยนํ้าเสียงเบา “ในเมื่อ

อาสะใภ้ทั้งสองล้วนแต่เป็นห่วงเป็นใยข้า วนัหน้า ข้าจะต้องตอบแทน

บุญคุณท่านอย่างถึงที่สุด” 

 
                นํ้าเสียงของนางช่างเบาสบายเรียบราบ ไม่รู้เพราะอะไร เร่ิน

หว่านอวิน๋กบัเฉินร่ัวชิวกลบัใจไม่สงบ 

 
                 “หลานห้าจะเกรงใจไปทําไม เราเป็นครอบครัวเดยีวกนัทั้งน้ัน” 

เร่ินหว่านอวิน๋ส่งเสียง “ในเมือ่เจ้าเหน่ือยแล้ว กก็ลบัเรือนไปพกัผ่อนเถอะ 

กู่อี ่จิงเจ๋อ ดูแลหลานห้าให้ดล่ีะ” 

 
                 กู่อีก่บัจิงเจ๋อพยกัหน้ารับคําแล้วกต็ิดตามเส่ินเมีย่วจากไป 

 
                🌿🌿กระทั่งนางออกมาแล้ว เร่ินหว่านอวิน๋กบัเฉินร่ัวชิวกม็อง

สบตากนัแวบหน่ึง ต่างฝ่ายกม็องเห็นแผนการในสายตาของฝ่ายตรงข้าม 

 



                  ผ่านไปนานราวคร่ึงก้านธูป ฮูหยนิชราแห่งเรือนหรงจิ่งถังก็

ขมวดคิว้แน่น “พวกเจ้าว่าอีชิ้งอ๋องหมายปองหลานห้าเข้าแล้วรึ?” 

 
               🌿🌿เส่ินเย่กบัเส่ินชิงถูกไล่ให้กลบัไปยงัเรือนด้านใน เร่ืองแบบนี้

สาวน้อยอย่างพวกนางไม่มีสิทธ์ิร่วมพูดคุยออกความเห็น ถึงอย่างน้ัน ทั้ง

สองกย็งัแอบออกมาหลบอยู่หลงัม่านไม้กั้น ไม่สนใจคําคดัค้านของมารดา 

ลอบฟังบทสนทนาในห้องโถงอย่างตั้งใจ 

 
              “ไม่ผดิเจ้าค่ะ” เร่ินหว่านอวิน๋อมยิม้หน้าแฉล้ม “วนันีห้ลานห้าดู

โดดเด่นในสนามสอบไม่น้อย คะแนนสอบยอดเยีย่ม  

 
ทําให้อีชิ้งอ๋องเกดิหมายปองเข้า ในเมือ่มเีทียบเชิญมาเช่นนี ้ย่อมแน่นอนว่า

หลานห้าจะต้องเป็นหญงิสาวในดวงใจของเขา ลูกสะใภ้คดิว่าตระกูลเส่ิน

ของพวกเราคงจะโชคด ีมลูีกหลานเป็นถึงพระชายาอ๋องเข้าให้แล้ว” 

 
                 🌿🌿เฉินร่ัวชิวได้ยนิดงัน้ันกแ็อบเบ้ปาก เร่ินหว่านอวิน๋คนนีพู้ด

ผดิให้เป็นชอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ ช่างลบักลอกยิง่นัก  

 



ที่อีชิ้งอ๋องต้องใจเส่ินเมีย่วเป็นเร่ืองจริง แต่เขากไ็ม่ได้บอกว่าจะแต่งกบันาง

อย่างออกหน้าออกตาเสียหน่อย อกีอย่างต่อให้แต่งออกไปจริง ชีวติของ

เส่ินเมีย่วกไ็ม่รู้ว่าจะรอดอยู่ได้สักกีว่นั  

 
เกรงว่านางคงน่ังคอตั้งในตําแหน่งพระชายาได้เพยีงไม่กีว่นักต้็องแตกดบั

ดงัหยกร้าว ช่ือเสียงเลวร้ายโสมมของอีชิ้งอ๋อง ผู้คนในเมอืงหลวงติง้จิงต่าง

รู้ด ี

 
                🌿🌿 ได้ยินดงัน้ัน ฮูหยนิชรากม็สีีหน้าหนักหน่วง สําหรับนาง

แล้วย่อมไม่ปรารถนาให้ครอบครัวใหญ่ได้ดกีว่าครอบครัวรองของตน 

อาศัยบุญวาสนาอะไรกนั...  

 
นังเมยีที่ตายไปนานหลายปีแล้วดนัคลอดบุตรชายที่ยอดเยีย่มกว่าบุตรทั้ง

สองของนางออกมาได้ ก่อนหน้า ยามที่แม่ทัพผู้เฒ่ายงัมีชีวติอยู่กรั็ก

ครอบครัวใหญ่มากกว่านางและลูก  

 
ตอนนีเ้ช้ือสายของครอบครัวใหญ่กจ็ะได้เป็นถึงพระชายาอกีด้วย เร่ืองที่ได้

ยนินีท้ําให้นางเดอืดดาลนัก จึงเอ่ยว่า “หลานห้ามนิีสัยเช่นน้ันจะเป็นพระ

ชายาไปได้อย่างไร? เส่ินเย่กบัเส่ินชิงยงัพอทําเนา” 

 



               🌿🌿ฮูหยินชราผู้นีอ้ยู่แต่ในห้องหับหลงัเรือนมาเป็นเวลานาน

หลายปี รู้จักเพยีงการเสพสุขสนุกสนาน เร่ืองราวภายนอกกลบัไม่รู้เลย

แม้แต่น้อย  

 
เร่ินหว่านอวิน๋รีบร้อนเอ่ยปาก “ท่านแม่ หาใช่เป็นเช่นน้ัน เราเลีย้งดูหลาน

ห้ามากห็วังว่านางจะได้ด ีแม้ว่าอีชิ้งอ๋องจะเป็นชายขาพกิาร อายุมากสัก

หน่อย ช่ือเสียงไม่ค่อยจะดสัีกนิด ทว่ากเ็ป็นถึงราชนิกูลสูงศักดิ์”  

 
นางคดิอะไรอกีเลก็น้อยแล้วกข็ยบัปาก “วนัหน้า หากลูกเจ็ดโตขึน้มา มอีี้

ชิงอ๋องคอยดูแลบ้างย่อมต้องดต่ีออนาคตของเขา หากว่าหลานห้าเป็นอะไร

ไปล่ะก ็อีชิ้งอ๋องย่อมต้องชดเชยให้ครอบครัวเราบ้าง เขาต้องดูแลลูกเจ็ด

เป็นอย่างดแีน่” 

 
              🌿🌿 เอาชีวติของเส่ินเมี่ยวมาแลกกบัอนาคตของเส่ินหยวนป๋ัว เฉิน

ร่ัวชิวมองกวาดสายตาไปยงัสะใภ้สองแวบหน่ึง แผนการช่างโหดเหีย้มลกึ

ลํา้นัก 

 
เร่ินหว่านอวิน๋พูดมาถึงขนาดนีแ้ล้ว ฮูหยนิชราเองกห็าใช่คนโง่เง่าที่จะฟัง

ความหมายแฝงเร้นของ 

 



           เร่ินหว่านอวิน๋ไม่ออก ได้ยนินํ้าเสียงของเร่ินหว่านอวิน๋ยนิดเีช่นน้ัน 

น่ันกห็มายความว่าอีชิ้งอ๋องผู้นีเ้ป็นคนร้ายกาจดงัปีศาจ  

 
เส่ินเมีย่วอยู่ในมอืเขากแ็ค่ได้ช่ือว่าเป็นพระชายา ทว่าคนที่ได้ประโยชน์จริง 

คอืตระกูลเส่ินบ้านรองต่างหาก เอาชีวติเส่ินเมีย่วมาปูทางให้เส่ินหยวนป๋ัว 

แผนการนีช่้างตรงใจฮูหยนิชราเสียเหลอืเกนิ 

 
           “พวกเจ้าทั้งสองพูดมาฟังมเีหตุผล ฟังดูแล้วอีชิ้งอ๋องกนั็บเป็นคู่

วาสนาของหลานห้าจริงๆ” ฮูหยนิชราหน้าด้านนัก ช่างกล้าพูดจากลบั

กลอกเปลีย่นสีออกมาได้รวดเร็วเหลือเกนิ ดวงตาเฉินร่ัวชิวทอประกาย

เหยยีดหยามออกมาแวบหน่ึง 

 
        “ในเมือ่ท่านแม่กรู้็สึกว่าดีเรากค็วรจะสนับสนุนนาง” ความสามารถ

ในการพลกิแพลงของเร่ินหว่านอวิน๋กไ็ม่เลวเช่นกนั นางพลนัเอ่ยต่อ 

 
 “การเลอืกตระกูลสามีให้หลานห้า แน่นอนว่าจะให้เลอืกคนที่มฐีานะตํ่า

ต้อยไม่ได้หรอก ตําหนักอ๋องที่สูงส่งลํา้ค่า นับว่าควรค่ากบันางอย่าง

แท้จริง” 

 



           🌿🌿ฮูหยนิชราได้ยนิดงัน้ันกพ็ยกัหน้า จากน้ันเหมอืนกบัคดิอะไร

ออกจึงเอ่ยว่า “แล้วตําหนักอีชิ้งอ๋องส่งคนมาเจรจาแล้วรึ?” 

 
            🌿🌿 เดิมทีเร่ินหว่านอวิน๋กไ็ม่ใช่คนทําอะไรชักช้าไร้นํ้ายา แต่คาดไม่

ถึงว่าหญิงแก่ผู้นีจ้ะใจร้อนยิง่กว่านางเสียอกี คงจะอดรนทนไม่ไหวรีบ

ตัดสินใจจัดงานออกเรือนให้กบัเส่ินเมีย่วในเร็ววนั  

 
แน่นอนว่าเร่ืองนีย้ิง่เร็วยิง่ด ีไม่เช่นน้ันหากเส่ินซ่ินกลบัมาก่อนทุกอย่างก็

เป็นอนัจบ ต่อให้มีกาํหนดการหมั้นหมายออกมาเรียบร้อยแล้ว  

 
ด้วยอาํนาจของเส่ินซ่ิน เขาสามารถยบัยั้งถอดถอนได้ บิดาอย่างเขาคงไม่มี

วนัยอมให้เส่ินเมี่ยวแต่งเข้าตําหนักอีชิ้งอ๋องเป็นแน่  

 
              🌿🌿เห็นที นางอาจจะต้องใช้ความสามารถพเิศษส่วนตัวสักหน่อย

แล้ว 

 
                 การที่อีชิ้งอ๋องไม่มท่ีาทางจะแต่งเส่ินเมีย่วอย่างออกหน้าออกตา 

ทําให้เร่ินหว่านอวิ๋นรู้สึกเบาใจ 

  



อีชิ้งอ๋องผู้น้ันเป็นคนมากเล่ห์ซ้ํายังกล้าได้กล้าเสีย หากเขาต้องการส่ิงใด

อย่างรุนแรง บางทีการเข้าตามตรอกออกตามประตูกไ็ม่จําเป็นอกีต่อไป 

 
                 🌿🌿“ท่านแม่ ตอนนีเ้ร็วไปเจ้าค่ะ” เร่ินหว่านอวิน๋อมยิม้ “หลาน

ห้ายงัเดก็ เราไม่ควรรีบร้อน หากว่ารีบร้อนกาํหนดวนัเวลาออกไปอาจทํา

ให้คนครหาได้  

 
ให้พวกเขาสองคนได้พบปะสมาคมกันก่อน ให้สองฝ่ายรักใคร่กลมเกลยีว

แล้วจึงกาํหนดวนัหมั้นหมายดีหรือไม่เจ้าคะ?  

 
รอหลานห้าพร้อมเสียก่อน พวกเราค่อยเอ่ยเร่ืองออกเรือน เมือ่เป็นเช่นนี ้

ย่อมไม่มีใครบอกว่าพวกเราบีบบังคบัหลานห้า” 

 
              🌿🌿ต่อให้เส่ินเมีย่วเป็นหญิงที่โง่เขลาเพยีงใด ก็คงไม่อาจผูกสมคัร

รักใคร่กบัชายวยักลางคนขาพกิารได้  

 
คาํพูดที่เอ่ยออกมาเช่นนี ้เจตนาเพือ่กลบความเลวทรามตํ่าช้าของตัวเอง

ด้วยมธุรสวาจากเ็ท่าน้ัน ในระหว่างที่ ‘ให้พวกเขาสองคนได้พบปะสมาคม

กนั’ จะมส่ิีงใดเกดิขึน้ ย่อมไม่มีใครรู้ 

 



            🌿🌿 เฉินร่ัวชิวได้แต่อมยิม้ไม่พูดจา แม้ในใจนางปรารถนาจะให้เส่ิน

เมีย่วต้องจมโคลนทว่านางกเ็ป็นคนรอบคอบ  

 
การแสดงออกที่ชัดเจนโจ่งแจ้งเช่นนี ้ให้เร่ินหว่านอวิ๋นแสดงออกคนเดียวก็

พอ วนัหน้าหากเส่ินซ่ินกลบัมาเอาเร่ืองละก ็อย่างไรกย่็อมไม่อาจพวัพนั

มาถึงนางได้ 

 
          🌿🌿หลงัม่านไม้ เส่ินเย่กบัเส่ินชิงรู้สึกหวาดกลวัเลก็น้อย แต่การได้

เห็นเสินเมีย่วต้องพนิาศ ทําให้ใจของพวกนางรู้สึกยนิดอีย่างที่สุด 

 
            🌿🌿ฮูหยนิชรายิม้แล้วเอ่ยว่า “อ้อ ที่แท้กเ็ป็นเช่นนี ้ถ้าอย่างน้ันเราก็

ควรเปิดโอกาสให้หลานห้าได้ใกล้ชิดสนิทสนมกบัอีชิ้งอ๋องเสียหน่อย ให้ทั้ง

สองผูกสมคัรรักใคร่ซ่ึงกนัและกนั จะได้ไม่เป็นการล่วงเกนิเส่ินซ่ินด้วย 

ประเดีย๋วจะไม่งาม” 

 
            🌿🌿ใบหน้าของนางในยามนี้ดูน่าเกลยีด อุตส่าห์วางท่าเป็นคน

เมตตาแต่กลบัยิ่งทําให้ผู้คนเห็นว่ารอยยิม้ของนางเหมอืนดัง่จิง้จอกเจ้าเล่ห์  

 
ช่างแสดงออกได้แสนดสีมบทบาทเหลอืเกนิ เส่ินเย่กบัเส่ินชิงปิดปากเงยีบ

รีบขยบักายออกห่างจากม่านไม้ทันท ี



……………………………………… 
 

 

🚩🚩นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่ 5.8 🌺🌺 

 

บทที่ ๕ ใจซ่อนมีด 

 

🌿🌿ในเรือนตะวนัตกใต้แสงตะเกียงนํา้มัน🌿🌿  

 

         🌿🌿เสิ่นเม่ียวน่ังอย่างสงบเงยีบเรียบร้อย ตรงหน้านางมี

แผ่นหนังแพะสีขาวแผ่นหน่ึงวางอยู่  

 

บนนัน้ไร้ร่องรอยขีดเขยีนอะไรทัง้สิน้ หมกึยามนีก้ฝ็นเตรียมไว้

เรียบร้อยแล้ว นางตัง้ท่าราวกบัจะขีดเขียน แต่เม่ือเวลาผ่านไป

ยาวนาน นางกลับม้วนแผ่นหนังแพะนัน้เสีย 

 

          เร่ืองราวบางเร่ืองตระเตรียมการณ์ไว้ก่อนล่วงหน้านับว่า

ฉลาด ยามนีน้างเป็นเพยีงสาวน้อยจากตระกูลสูง  

 

สิ่งที่สามารถพึ่งพาได้กมี็เพยีง ‘ข้อมูลทัง้หลาย’ ที่นางจดจาํมา

จากอดตีชาตเิท่านัน้  

 



แต่จะว่าไปแล้วข้อมูลเหล่านีห้ากเกบ็งาํไว้กบันางเพยีงลาํพงั 

ย่อมไม่อาจก่อให้เกดิคล่ืนใต้นํา้ลูกใหญ่ที่มีแรงขับเคล่ือน

มหาศาลได้  นางต้องก้าวเดนิไปทลีะก้าว... อย่างระมัดระวัง 

 

            🌿🌿กู่อี่และจงิเจ๋อคดิว่าคุณหนูของตนกาํลังคดิถงึเร่ืองอี ้

ชงิอ๋อง กู่อี่รีบเอ่ยปลอบใจ 

 

 “คุณหนูวางใจเถดิ หากว่าฝ่ังโน้นมีความคดิที่ช่ัวช้า ต่อให้เอา

ชีวติเข้าแลกพวกบ่าวกจ็ะต้องปกป้องคุณหนูให้ได้เจ้าค่ะ  

 

ถ้าพวกเรารับมือไม่ไหว ในเมืองหลวงแห่งนี ้คนที่เป็นสหายของ

นายท่านใหญ่กใ็ช่ว่าจะไม่มี ถ้าไม่ไหวแล้วล่ะก.็..” 

 

                🌿🌿 เสิ่นเม่ียวส่ายหน้า “อีช้งิอ๋องฐานะสูงส่ง ยงัมี

ฮ่องเต้กับไทเฮาให้การปกป้อง สหายที่ว่านัน้ต่อให้มีสัมพนัธ์อนั

ดกีับท่านพ่อกย่็อมไม่กล้าเอาครอบครัวตวัเองมาเส่ียงภยั ตัง้ตน

เป็นปฏปัิกษ์กบัราชสาํนักเพื่อปกป้องข้าหรอก” 

 

              🌿🌿 “มสู้ิเราเขียนจดหมายเรียนนายท่านไปตรงๆ เลย

เล่า” จงิเจ๋อเอ่ยปากถาม 



 

 “แม้ว่านายท่านจะมีภารกจิที่ชายแดน แต่คุณชายใหญ่ไม่ใช่น่ี

เจ้าคะ คุณชายเป็นเพยีงทหารกองเสริม หาได้มีคาํส่ังโยกย้ายตัว

เขาด้วย  

 

ต่อให้เขาละทิง้ชายแดนกลับมายงัเมืองหลวงกจ็ะไม่ถกูลงโทษ

ตามกฎทหารแต่อย่างใด มีคุณชายใหญ่อยู่ด้วยย่อมสามารถ

ปกป้องคุณหนูได้” 

 

              🌿🌿  “หากพี่ใหญ่รีบร้อนกลับจากตะวนัตกเฉียงเหนือ 

ควบม้าเร็วกย็งัต้องกนิเวลาถงึเดอืนกว่า จะทนัท่วงทไีด้อย่างไร 

เจ้าคดิว่าพวกมันจะอดทนรอนานขนาดนัน้เชียวรึ?” เสิ่นเม่ียว

เอ่ยเสียงราบเรียบ 

 

             🌿🌿“แล้วจะทาํอย่างไรด?ี” กู่อี่กบัจงิเจ๋อสีหน้าพลัน

เปล่ียนไปถนัดตา แม้พวกนางรู้ว่าเร่ืองนีแ้สนจะเลวร้าย แต่กห็า

ได้คดิว่าจะเลวร้ายถงึขัน้นี ้ 

 

ด้วยลูกไม้ของอีช้งิอ๋อง หากคุณหนูในเมืองหลวงคนใดกลายเป็น

ที่ต้องตาของเขาแล้ว ต่อให้เป็นบุตรสาวของตระกูลที่ใหญ่โตสัก

เพยีงไหนกย่็อมต้องพ่ายแพ้แก่เขา  



 

ในท้ายที่สุดฮ่องเต้อาจจะออกมาปลอบประโลมเพยีงไม่กี่คาํ 

จากนัน้กแ็สร้งทาํเป็นลืมเลือนไปเสีย  

 

อีช้งิอ๋องผู้นีมั้กเลือกใช้วธีิการสกปรกโสมมไร้ยางอายที่คน

ธรรมดาคาดไม่ถงึ สุดท้ายแล้วผู้ที่ต้องย่อยยบัจนไม่อาจกู้หน้าได้

กค็ือบรรดาสตรีที่เขาหมายปองน่ันเอง 

 

               🌿🌿“เราควรจะทาํอย่างไรน่ะรึ? ในเม่ือคนอื่นล้วน

พึ่งพาไม่ได้” เสิ่นเม่ียวมองไปยงัแสงไฟที่กะพริบวาบ  

“กค็งต้องพึ่งตวัเอง” 

 

             🌿🌿 “แต่ว่าคุณหนู....” กู่อี่ร้อนใจเป็นที่สุด เสิ่นเม่ียวจะ

ปกป้องตวันางเองได้อย่างไร? หากว่าเป็นคนอื่นล่ะก ็  

 

ผู้อาวุโสในตระกูลอาจจะช่วยปฏเิสธหรือบอกปัดไปได้บ้าง ทว่า

บ้านสองกบับ้านสามของตระกลูเสิ่นนี ้ 

 

ไม่เพยีงแต่ไม่ช่วย ไม่แน่ว่าพวกเขาอาจกลายเป็นพวกเดยีวกบัอี ้

ชงิอ๋องไปแล้วกเ็ป็นได้ 

 



              “ข้ามีวธีิของข้า” เสิ่นเม่ียวขยบัปลายนิว้เล่นแผ่นหนัง

ในมือ 

 

              🌿🌿ที่ตาํหนักอีช้งิอ๋องพึ่งพาอยู่กมี็เพยีงบุญคุณที่มีต่อ

ฮ่องเต้เท่านัน้ ตอนนีฮ่้องเต้ทรงยนิยอมปกป้องเขากแ็ล้วไป  

 

แต่หากว่าวันใดไม่มีปีกของฮ่องเต้คอยกางปกป้องแล้ว เกรงว่าคู่

แค้นเก่า จะเข้ามาทวงหนีแ้ค้นกันยกใหญ่เลยทเีดยีว 

 

 ฮ.ึ..ไม่อยากจะคดิถงึวันที่อีช้งิอ๋องสูญเสียการปกป้องจากปีก

ของฮ่องเต้ เขาจะกลายเป็นเช่นไร กค็งจะไม่ต่างจากดนิโคลนที่

ไร้ค่าก้อนหน่ึงกระมัง 

 

             🌿🌿เอาเถอะท่านอ๋อง ในเม่ือท่านเป็นพี่น้องร่วม

สายโลหติเดยีวกับฮ่องเต้ ข้าขอลงมือที่ท่านก่อนกแ็ล้วกนั  

 

จากนัน้.... นางมองไปยงัด้านนอก นอกหน้าต่างมีเงาคนกาํลัง

ขยบัตวัลับๆ ล่อๆ เป็นเงาร่างอ้วนท้วม หากไม่ใช่ป้ากุ้ยแล้วจะ

เป็นใครได้? 

 



              ไหนๆ กจ็ะจดัการท่านอ๋องแล้ว กร็วบนังตวัทรยศที่

อยู่ในเรือนตะวนัตกไปเสียทเีดยีวเลยเป็นไง? 

 

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 
 

                   🌿🌿หลังผ่านงานเทศกาลดอกเก๊กฮวยของปีไป

แล้ว ประเดน็ที่ชาวบ้านร้านตลาดในเมืองหลวง 

ติง้จงิเอ่ยถงึกเ็ปล่ียนไป 

 

                  เซี่ยเส่ียวโหวจากจวนหลนิอานโหว แม้ว่าจะเป็น

คนที่มีนิสัยบ้าบิ่นดือ้รัน้ทัง้ยงัโอหงั ทว่าในเวลาอันสัน้บนลาน

ประลอง  

 

เขากลับแสดงความสามารถออกมาทาํให้ผู้คนได้ประจกัษ์กบัตา 

ซํา้ยงัยนืยนัได้ว่าสมญานาม ‘อสูราหน้าหยก’ ในสมรภมูขิองเขา

นัน้ เป็นจริงสมคาํร่ําลือ 

 

                   ส่วนอีกคนกค็ือตวัตลกเสิ่นเม่ียว 

 



                  🌿🌿เหมือนกับว่าตายแล้วเกดิใหม่ เสิ่นเม่ียวในงาน

เทศกาลดอกเก๊กฮวยที่ผ่านมาเปรียบเสมือนดกัแด้ที่ลอกคราบ

ความโง่เขลาออกไปจนกลายเป็นผีเสือ้ที่งามสง่า  

 

นางสามาถยงิธนูประลองฝีมือกบัไช่หลนิได้อย่างตาไม่กะพริบ 

ทัง้ยงับีบบังคบักดดนัให้ศัตรูต้องยอมเผยความขลาดกลัวออกมา

กลางลานพธีิ  

 

ทาํให้บรรดาเพื่อนสหายร่วมชัน้เรียนของนางเกดิหวาดกลัวใน

ตวันางไม่น้อย 

 

                🌿🌿เม่ือเป็นเช่นนี ้ในสาํนักก่วงเหวนิถงั บรรดาผู้คน

ที่เคยดถูกูเหยยีดหยามเสิ่นเม่ียวกล้็วนต้องเกบ็อาการลง  

 

เม่ือไช่หลนิมาเรียนที่ก่วงเหวนิถงัอีกครัง้ ยามที่ต้องเผชญิหน้า

กับเสิ่นเม่ียวเขากไ็ม่กล้าทาํอะไรโดยไม่ยัง้คดิกับนางอีก 

 

 คดิว่าวันนัน้เสิ่นเม่ียวคงได้เผยเนือ้แท้ที่แกร่งดั่งหนิออกมาให้ไช่

หลนิเหน็ กระทั่งจดจาํฝังใจไม่ลืมเลือน 

 



                  🌿🌿เฝิงอานหนิงเอ่ยว่า “คดิไม่ถงึว่าจอมอันธพาล

อย่างเขากลับหวาดกลัวเจ้าถงึเพยีงนี”้ 

 

                 เสิ่นเม่ียวลอบยิม้ในใจ 

 

               “ได้ยนิมาว่าสองพี่น้องตระกูลเซี่ยบาดเจบ็สาหสั ทว่า

หลนิอานโหวกลับไม่เอาผดิกบัเซี่ยเส่ียวโหว แม้ว่าจะเชญิหมอ

มาตรวจอาการรักษาสองพี่น้องบุตรอนุภรรยา  

 

แต่แท้ที่จริงกค็อืเจตนากกับริเวณเสียมากกว่า” เฝิงอานหนิงถอน

ใจ “ดทู่าข่าวลือเร่ืองที่หลนิอานโหวรักเพยีงบุตรชายคนโต คง

เป็นเร่ืองจริง” 

 

                เสิ่นเม่ียวถาม “เจ้ารู้เร่ืองนีไ้ด้อย่างไร?” 

 

                 “แอบฟังท่านพ่อท่านแม่ของข้าคุยกัน” เฝิงอานหนิง

ตสีีหน้าซุกซน “เล่ากันว่า มีหญิงหลายนางหลงใหลในตวัเซี่ย

เส่ียวโหวเพราะความหล่อเหลาโดดเด่นของเขา  

 

แต่ที่ยิ่งไปกว่านัน้ เพราะว่าเขาเป็นบุตรชายผู้ถอืกาํเนิดจากองค์

หญิงอีช้งิ ราชนิกูลชัน้สูงของราชสาํนักเชียวนะ...” 



 

                🌿🌿เสิ่นเม่ียวเลกิคิว้กับข้อเทจ็จริงนี.้.. นางไม่ได้นึก

ประหลาดใจกับชาตกิาํเนิดของเซี่ยจิ่งสงิ  

 

แต่ถ้าให้พดูความจริงออกมา นางรู้สกึประหลาดใจกับการ

สิน้พระชนม์ขององค์หญิงอวีช้งิภายในจวนหลนิอานโหวเสีย

มากกว่า  

 

ทุกอย่างดมีูข้อพรุิธ ดทู่าทางที่นายท่านหลนิอานโหวปฏบิัตต่ิอ

สองพี่น้องบุตรอนุภรรยาน่ัน บางทเีบือ้งลกึ หลนิอานโหวเอง

อาจจะรู้อะไรบางอย่างที่คนนอกไม่รู้กเ็ป็นได้  

 

เพราะว่าเขารู้น่ันแหละ... เขาจงึไม่ยอมให้นางฟางซื่อมีชีวติสุข

สบายนับแต่นัน้มาจนกระทั่งปัจจุบัน 

 

            🌿🌿ในยามที่เสิ่นเม่ียวกาํลังครุ่นคดิ พลันเหน็เพ่ยหลาง

เดนิเข้ามาหา 

 

                ใบหน้าของเพ่ยหลางมีรอยยิม้ที่อบอุ่นดั่งแสงตะวัน 

เขามองมาทางนีพ้อดแีละสบตากับเสิ่นเม่ียวโดยบังเอญิจงึ

ตดัสนิใจเดนิเข้ามาหา 



 

              🌿🌿“ทาํไมเจ้าถงึชอบมองเขานักเล่า?” เฝิงอานหนิง

เอ่ยถามอย่างประหลาดใจ ประหน่ึงเหมือนคดิอะไรออก ส่งเสียง

ร้องออกไปอย่างตกตะลงึ “หรือว่าเจ้ามีใจให้เขาแล้ว?” 

 

              ตอนนีเ้สิ่นเม่ียวไม่เอ่ยช่ือของฟู่ ซวิอี๋ออกมาแม้แต่คาํ

เดยีว นางวางท่าเยอืกเยน็ประหน่ึงว่าลืมคนผู้นัน้ไปจากใจจน

หมดสิน้  

 

ทาํให้ผู้คนที่รอตดิตามเร่ืองราวสนุกของนางพลันหวัเสีย รู้สกึว่า

เร่ืองมีข้อพรุิธอะไรบางอย่าง หรือว่าเสิ่นเม่ียวเพิ่งรู้ตวัว่าตนปีน

ป่ายไต่เต้าไปถงึระดบัหน่อเนือ้เชือ้พระวงศ์ จงึได้เลกิล้มความ

ตัง้ใจที่น่าขบขนัลง  

 

ส่วนเพ่ยหลางแม้ฐานะจะตํ่าต้อยอยู่สักหน่อย ทว่าทุกท่วงท่า

กลับงามสง่า ความสามารถหรือกโ็ดดเด่น เป็นไปได้ที่อาจทาํให้

เดก็สาวสักคนตกหลุมรัก 

 

            🌿🌿เสิ่นเม่ียวรู้สกึปวดหวั นางชักสายตากลับ “เปล่าเสีย

หน่อย” นางกาํลังคดิเพยีงว่า  

 



ในเม่ือเพ่ยหลางไม่ได้แสดงความสามารถอ่านบทความบังคบัใช้

กฎมณเฑียรบาลในงานเทศกาลดอกเก๊กฮวย เขาย่อมไม่

กลายเป็นที่ต้องตาต้องใจของฟู่ ซวิอี๋  

 

ทว่าคนผู้นีเ้ป็นผู้ที่ฟ้าลขิติไว้ว่าวันหน้าจะต้องกลายเป็นคนข้าง

กายของฟู่ ซวิอี๋... นางจงึอยากจะรู้ว่ากงล้อแห่งโชคชะตาจะหมุน

ต่อไปทางไหน อย่างไร?  

 

เสิ่นเม่ียวมีสีหน้าหนักอึง้ เกรงว่าโชคชะตาจะล้อเล่นกบันาง ส่ง

ผลลัพธ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่ามาให้ 

 

                    แต่อย่างไรกต็าม ยามนีน้างไม่มีสทิธ์ิสังหารเพ่ย

หลางที่ยงัไม่รู้เร่ืองรู้ราว 

 

                    นางทาํได้เพยีงใช้วธีิการอื่นมาจดัการกับเขาแทน 

 

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 
 

                   โรงเตีย๊มไป่เซียงกลางเมืองหลวงติง้จงิ เตม็ไป

ด้วยนางระบาํที่กาํลังวาดลวดลายอย่างงดงาม 

 



                  🌿🌿บริเวณที่น่ังที่ตดิกับหน้าต่าง มีชายหนุ่มในชุด

ผ้าไหมดสูง่างามผู้หน่ึงน่ังอยู่ แม้เนือ้ผ้าของอาภรณ์ที่เขาสวมจะ

เป็นผ้าเนือ้ดทีี่หายาก  

 

แต่มันกลับไม่สวยเอาเสียเลยเม่ือต้องทาบกบัเรือนร่างผอมเกร็ง 

มหินําซํา้ร่างกายท่อนล่างข้างซ้ายใต้อาภรณ์นัน้กย็งัโล่งว่าง... 

เขาผู้นัน้กค็ืออีช้งิอ๋อง 

 

                    “ตกลงกับคนของตระกูลเสิ่นเรียบร้อยแล้วหรือ

ยงั?” นานครู่หน่ึง เขากเ็อ่ยปากถาม 

 

                     “ทลูท่านอ๋อง ได้เตรียมการกบัฮูหยนิรองของ

ตระกูลเสิ่นเรียบร้อยแล้วขอรับ สามวันหลังจากนี ้บุตรสาว

ตระกูลเสิ่นทัง้หมดจะเดนิทางไปไหว้พระที่วัดวั่วหลง อาศัย

โอกาสนัน้....” 

 

                  “สามวนั” อีช้งิอ๋องขมวดคิว้แน่น แววตาทอ

ประกายไม่ยนิดยีนิร้าย จากนัน้กโ็บกมือ “ของที่ต้องเตรียม 

เตรียมให้พร้อม” 

 



                    ในงานเทศกาลดอกเก๊กฮวยในวันนัน้ เสิ่นเม่ียวที่

หยิ่งผยองแขง็กร้าวเร้าใจชวนให้เขาอยากจะลิม้ลองนางนัก นาง

แมวป่าที่รู้วธีิต่อต้านขัดขืน ไม่แน่ว่าอาจจะรสชาตดิกีว่าบรรดา

สาวงามท่อนไม้เสียอีก 

 

                   อีช้งิอ๋องไล้เลียริมฝีปาก แววตาทอประกายลามก 

 

                   🌿🌿ห้องตรงข้ามที่ใกล้กบัห้องของเขามากที่สุด มี

บุรุษชุดขาวน่ังอยู่ตรงโต๊ะกลม..  เขาเงี่ยหฟัูงอยู่ครู่หน่ึงก่อนจะ

เอ่ยกบัคนตรงหน้าว่า “ดทู่าคุณหนูแสนงามที่เจ้าช่วยเหลือไว้เม่ือ

คราวก่อน คงจะถงึคราวเคราะห์” 

 

                   ตรงข้ามเขาคือบุรุษชุดม่วงที่กาํลังกึ่งน่ังกึ่งเอน

อย่างเอื่อยเฉ่ือย เอ่ยตอบด้วยนํา้เสียงเช่ืองช้าไม่ใสใจ  

 

“ตระกูลเสิ่นยิ่งใหญ่คํา้ฟ้า แผนการเลก็น้อยเพยีงเท่านีเ้รียกว่า 

‘บททดสอบแรก’ ในอนาคตยงัจะต้องเจออกีเยอะ กลัวเสียแต่ว่า

พอถงึเวลาเจอของจริงเข้าจะเอาตวัไม่รอด” 

 

                  🌿🌿 บุรุษชุดขาวเงยหน้ามองไปยงัชายหนุ่ม

ตรงหน้าอย่างจริงจงั “จริงส ิในลานประลองของก่วงเหวนิถงั



ก่อนหน้า เหตุใดเจ้าถงึเล่นงานลูกอนุภรรยาสองคนน่ันจน

บาดเจบ็ หรือว่าแผนการที่เคยวางไว้ของเจ้าจะเร่ิมต้นเร็ว

กว่าเดมิ?” 

 

              คนที่น่ังอยู่ตรงหน้าของเขาไม่ใช่ใครอื่น เป็นเซี่ยจิ่งสงิ 

เขาขยบัมุมปากยิม้ “จะลงมือก่อนหรือหลังนัน้ ต่างกันอย่างไร?” 

 

                  “หากว่าเจ้าลงมือก่อน... พวกมันกจ็ะรู้ตวัแต่เน่ินๆ 

น่ะส?ิ” ชายหนุ่มชุดขาวเอ่ยปากอย่างลังเล 

 

                “เกาหยาง เร่ืองบางเร่ืองยิ่งถ่วงเวลาให้นานเข้าย่อม

ไม่ทนัการ หากมันไม่เร่ิมก่อน บางทข้ีากค็วรจะเป็นคนเปิดฉาก

เสียเอง”  

 

กล่าวจบประโยคสุดท้าย สีหน้าของเซี่ยจิ่งสงิกห็นักแน่นขึน้อีก

หลายส่วน 

 

                  🌿🌿เกาหยางตกตะลงึ จากนัน้กอ็มยิม้ “ช่างเถอะ 

ถอืเสียว่าข้าเป็นเพยีงแค่คนนอกเท่านัน้ มีแต่จะเอาใจช่วยไม่ได้

คดิจะขัดขวาง” เขาพลันเปล่ียนเร่ือง 

 



 “จริงส.ิ.. สามวนัหลังจากนี ้เจ้าจะลอบไปสังเกตการณ์ที่วัด 

วั่วหลงหรือไม่ ไม่แน่ว่าอาจเป็นโอกาสดทีี่จะได้ช่วยเหลือสาว

งามอีกหนกเ็ป็นได้” เขาส่งยิม้ให้อย่างมีเลศนัย 

 

                 🌿🌿 “เกาหยาง สายตาของเจ้ายงัไม่ได้เร่ืองเหมือน

เคย” เซี่ยจิ่งสงิกระดกหวัคิว้ “สาวน้อยแซ่เสิ่นผู้นัน้ หาใช่ใครจะ

ไปล่วงเกนิได้โดยง่าย”🌿🌿 

 

 

  

 

🌺🌺นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่ 5.9🌺🌺 

 

บทที่ ๕ ใจซ่อนมีด 

 

🌿🌿หลังเลกิเรียน 🌿🌿 

 

            ระหว่างทางกลับจวน กู่อี่กเ็อ่ยปาก “ข้างหน้าเป็น

ร้านกุ้ยฮัว มใิช่ว่าคุณหนูช่ืนชอบขนมแป้งป้ันของที่น่ีหรอกหรือ

เจ้าคะ บ่าวไปซือ้กลับมาให้ดไีหม” 



 

            “ไปเถอะ” เสิ่นเม่ียวอมยิม้ 

 

              หลังจากกู่อี่ลงจากรถม้าไปแล้ว จงิเจ๋อกเ็ลกิผ้าม่านใน

รถม้าขึน้แล้วมองไปด้านนอก แววตาพลันสะดุดเข้ากับอะไร

บางอย่าง นางส่งเสียง “หมื..” ออกมา  

 

เสิ่นเม่ียวมองตามสายตานางออกไป รอบรถม้าของนางที่จอด

ข้างร้านกุ้ยฮัวมีผู้คนรายล้อมอยู่ไม่น้อย ทกุคนราวกับจะถกเถยีง

อะไรบางอย่างกนัอยู่ เบือ้งหน้าคือร้านค้าร้านเลก็แห่งหน่ึง 

 

             ถดัมาไม่นานชายผู้หน่ึงพลันส่งเสียงร้องดงัล่ันจน

แม้แต่เสิ่นเม่ียวกย็งัได้ยนิ “ข้าบอกแล้วว่ากระบี่เล่มนี ้สบิตาํลงึ 

หากทางร้านจะรับซือ้กซ็ือ้ไป ถ้าไม่ซือ้ในราคานี ้ข้ากไ็ม่ขาย!” 

 

              “สงสัยจะเป็นพวกเจ้าสาํนักแถบบ้านนอก เลยทาํ

การค้าไม่เป็น” จงิเจ๋อส่งเสียงบ่นพมึพาํ “จะขายของให้ร้านค้า 

ต้องรู้จกัพดูจานอบน้อมกว่านี”้ 

 

             “ไม่เหน็มีอะไรน่ามอง” เหน็เสิ่นเม่ียวเบนสายตาออก 

จงิเจ๋อจงึสะบัดผ้าม่านรถม้าลง  



 

หลังจากนัน้ไม่นานกู่อี่กก็อดห่อกระดาษวิ่งกลับมา จงิเจ๋อเลกิ

ผ้าม่านให้นางเข้ามา ระหว่างที่ปล่อยผ้าม่านลงนัน้สายตาของ

เสิ่นเม่ียวเผลอมองออกไปยงันอกรถม้า  

 

เหน็ว่าชายคนเม่ือครู่ที่กาํลังถกเถยีงกับคนซือ้กระบี่ตรงร้านนัน้

หมุนกายเดนิออกมาจากฝูงชนพอด ีในมือยงัถอืกระบี่ของตน

ออกมาด้วย สีหน้าท่าทางเรียบเฉยเหมือนไม่ใส่ใจว่าของในมือ

เขาจะขายได้หรือไม่ 

 

              กู่อี่ขึน้รถม้าแล้ว กาํลังจะปล่อยผ้าม่านลง กลับถกู

เสิ่นเม่ียวห้ามไว้ 

 

            นางมองเหน็ชายหนุ่มผู้นัน้ส่ายหน้าไปมา ถอนหายใจ 

แล้วกม็องไปยงักระบี่ในอกเล่มนัน้ เขากดัฟันหนัหน้ากลับไปยงั

ร้านขายกระบี่นัน้อีก ประหน่ึงในที่สุดกต็ดัสนิใจยอมทาํการค้าที่

คนไม่เตม็ใจนัก 

 

            “กู่อี่!” ขณะที่เขากาํลังหมุนกายกลับ เสิ่นเม่ียวพลันส่ง

เสียงออกคาํส่ัง “ออกไปห้ามเขา บอกว่ากระบี่ของเขาเล่มนัน้ข้า

ต้องการ” 



 

            “คุณหนู....” จงิเจ๋อกบักู่อี่มองจ้องนางอย่างตกตะลงึ 

 

              “เร็ว!” 

 

                 เหน็สีหน้าท่าทางของเจ้านายดแูน่วแน่ กู่อี่กไ็ม่กล้า

ถามมากอีก รีบร้อนลงจากรถม้า วิ่งไปหาชายผู้นัน้ทนัท ี

 

                ชายเจ้าของกระบี่เพิ่งจะเดนิออกไปได้ก้าวเดยีว 

พลันได้ยนิเสียงคนเรียกอยู่ด้านหลัง “ช้าก่อน คุณชาย” 

 

                  เขาหมุนกายกลับ พลันเหน็สาวใช้นางหน่ึงอมยิม้

ละไมมองมายงัเขาแล้วเอ่ยว่า “คุณชายกาํลังจะไปร้านเพื่อขาย

กระบี่ในมือเล่มนีห้รือเจ้าคะ?” 

 

                    ชายหนุ่มตกใจกับคาํถาม จงึเอ่ยตอบตามตรงว่า 

“มผิดิ” 

 

                  หญิงสาวผู้นัน้กล่าวต่อ “พอดเีลยเจ้าค่ะ คุณหนู

ของข้าปรารถนากระบี่เล่มนีใ้นมือของท่าน คุณชายจะยอมทาํ

การค้านีห้รือไม่?” 



 

                 ชายหนุ่มส่ายหน้าไปมา “กระบี่ของข้าเล่มนีเ้นือ้ดี

มากกจ็ริง แต่มันหาใช่กระบี่งดงามเหมาะสมกบัหญิงสาว หากว่า

คุณหนูของเจ้าต้องการละก ็มสู้ิไปร้านกระบี่ส่ังตเีล่มใหม่เสียเลย

เล่า”  

 

กระบี่ของเขาคมมากเกนิไป ถ้าไม่ระวังอาจทาํให้ใครได้รับ

บาดเจบ็ได้โดยง่าย 

 

               กู่อี่เอ่ย “คุณหนูของข้าปรารถนาซือ้กระบี่ในมือของ

คุณชายอย่างจริงใจ มสู้ิคุณชายลองเจรจาดสัูกหน่อยเล่าเจ้าคะ” 

 

               ฝ่ายตรงข้ามคดิไม่ถงึว่ากู่อี่จะดือ้รัน้ จงึพยกัหน้า

อย่างจนปัญญา “ย่อมได้” 

 

               กระทั่งมาถงึถนนแคบที่ไร้ผู้คน เขาจงึเหน็ว่าในตรอก

นัน้มีรถม้าจอดอยู่คันหน่ึง กู่อี่เดนิไปยงัหน้ารถม้าส่งเสียงเบาๆ 

“คุณหนู เขามาแล้ว” 

 



               ชายหนุ่มเดนิไปยงัหน้ารถม้าคันนัน้ ลังเลครู่หน่ึง ใน

ที่สุดกป็ระสานมือคารวะ “คุณหนู กระบี่ของข้าน้อยไม่เหมาะกับ

สตรี มันหนักและคมเกนิไป อาจทาํให้ท่านบาดเจบ็ได้ ดงันัน้....” 

 

                     “เจ้าช่ืออะไร?” เสียงพดูยงัไม่ทนัจบประโยค 

พลันได้ยนิเสียงสตรีในรถม้าลอยออกมาตดับท 

 

                “ข้าน้อยม่ัวฉิง” ชายหนุ่มเอ่ยตอบ 

 

              นานครู่หน่ึง เสียงของสตรีในนัน้กล็อยออกมาอีก 

“กระบี่เล่มนีข้องเจ้าข้าหาได้สนใจไม่ เป็นเพยีงเหลก็ชัน้เลว

เท่านัน้ ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย” 

 

            ได้ยนิดงันัน้ ใบหน้าของม่ัวฉิงกเ็ผยให้เหน็ร่องรอยของ

ความโกรธเคือง เขาเอ่ยปากว่า 

 

 “แม้กระบี่เล่มนีจ้ะเป็นกระบี่ธรรมดา ทว่าเป็นกระบี่ที่

ปรมาจารย์ด้านเหลก็กล้าเป็นคนตขีึน้ อยู่กับข้ามานานปี หากว่า

คุณหนูเรียกข้ามาเพื่อลบหลู่ ข้ากค็งจะไม่อยู่ต่อ” 

 



              กล่าวจบ เขากห็มุนกายเตรียมจะจากไป ทว่าพอยก

เท้า พลันได้ยนิคนในรถม้าส่งเสียงถอนหายใจออกมา 

 

              “ม่ัวฉิง เจ้าขาดเงนิสนิะ” คนในรถม้าเอ่ย 

 

                ม่ัวฉิงตะลงึ 

 

                     “กระบี่ของเจ้า สาํหรับข้าแล้วไม่น่าสนใจสักนิด 

ทว่าฝีมือของเจ้าต่างหากคู่ควรกับเงนินับร้อย นับพนัตาํลงึ” 

ม่ัวฉิงยิ่งตะลงึเข้าไปใหญ่ เขาส่ายหน้าแล้วเอ่ยว่า 

 

 “คุณหนูชมเกนิไปแล้ว ข้าน้อยเป็นเพยีงคนธรรมดา” ในใจของ

เขากลับรู้สกึตกใจเป็นอย่างยิ่ง สตรีในรถม้ารู้ได้อย่างไรว่าเชงิ

กระบี่ของเขาลํา้เลศิกว่าคนทั่วไป 

 

                  “กระบี่ที่พกตดิตวัมานานปียงัต้องจาํใจขายทิง้ วนั

เวลาเช่นนีไ้ม่ควรจะเกดิขึน้ ช่างเป็นการดแูคลนฝีมือกระบี่ของ

เจ้าเหลือเกนิ” ผ้าม่านบนรถม้าพลันขยบั เดก็สาวชุดม่วงนาง

หน่ึงเดนิออกมาจากด้านใน 

 

                    ใบหน้าของนางแลดงูามสง่า ทัง้ที่อายุยงัไม่มาก 



 

                    “ม่ัวฉิง เจ้าจะยนิยอมขายความสามารถของเจ้า

ให้กับตระกูลเสิ่นของข้าหรือไม่?” 

 

                    นางอมยิม้พลางเอ่ยถาม แววตากลับเผยให้เหน็

ความช่ืนชมที่เรียบง่ายประหน่ึงได้พบหน้าคนคุ้นเคย 

 

                  ม่ัวฉิงผู้เป็นหวัหน้าองครักษ์ของนางในชาตก่ิอน 

เขาช่าง...ไม่เปล่ียนไปเลยสักนิด 

 

             “คุณหนูท่านนี.้...” ม่ัวฉิงตะลงึเลก็น้อย หางคิว้ขยบัมอง

ไปยงัหญิงสาว 

 

              ฝ่ายตรงข้ามมองจ้องแววตาของเขา เผยให้เหน็ความ

ช่ืนชม ทาํให้จติใจของเขาเกดิความรู้สกึที่ยากจะบรรยาย  

 

เขาลังเลอยู่นานก่อนเอ่ยปากอย่างไม่ทนัรู้ตวัว่า “คุณหนูกับ

ข้าน้อย เคยพบกันที่ไหนมาก่อนหรือไม่?” 

 

                 เสิ่นเม่ียวถอนหายใจเบาๆ “ไม่เคย” ในชาตนีิ ้

 



               “แล้วเหตุใด....” 

 

                “เจ้ามีใบหน้าท่าทางสง่างาม กริิยาผดิแผกจากคน

ธรรมดาสามัญ แน่นอนว่าย่อมต้องเป็นยอดคน ยามนีเ้จ้าตก

ระกาํลาํบากต้องการเงนิทอง  

 

หากวันนีข้้ามอบเงนิให้แก่เจ้าย่อมไม่อาจช่วยแก้ปัญหาอะไรได้

นานนัก มสู้ิชวนเจ้ามาทาํงานกบัข้าเสียเลยเล่า... ม่ัวฉิง... 

 

 ข้าคือบุตรสาวท่านแม่ทพัเสิ่นผู้เกรียงไกร รอสิน้ปีบดิาข้ากลับสู่

เมืองหลวง ข้าย่อมสนับสนุนเจ้าแก่เขา เจ้าเป็นคนมีฝีมือ วร

ยุทธกสู็งส่ง เพชรในโคลนตมที่ถกูปิดบังเช่นเจ้านี ้ข้าเสียดาย

นัก” 

 

             “แม่ทพัเสิ่น?” ม่ัวฉิงพลันตะลงึ คาดไม่ถงึว่าสตรีที่อยู่

ตรงหน้าในขณะนีค้ือบุตรสาวของเสิ่นซิ่น 

 

                “หากว่าคุณหนูช่วยสนับสนุนข้าแก่ท่านแม่ทพั 

ข้าน้อยย่อมไม่ปฏเิสธ วันหน้าหากมีโอกาส ข้าน้อยย่อมต้อง

ตอบแทนท่าน” ม่ัวฉิงเป็นคนมีนิสัยตรงไปตรงมา ใจกว้าง เม่ือได้

โอกาสนีย่้อมไม่ปฏเิสธแน่ 



 

              เหน็ท่าทางดงันัน้ เสิ่นเม่ียวกย็กริมฝีปากยิม้ ขยบัมือ

ล้วงเงนิออกมาก้อนหน่ึงจากกระบอกแขนเสือ้แล้วส่งให้ม่ัวฉิง 

นางเอ่ย  

 

“ข้าไม่จาํเป็นต้องให้เจ้ามาตอบแทนอะไร เพยีงแต่เจ้าขายวชิา

ความสามารถของตวัเองให้ข้ากพ็อ บดิาข้ายงักรําศกึอยู่ตรงเขต

ชายแดน  

 

ในช่วงเวลานีเ้จ้าต้องตดิตามข้ากลับตระกูลเสิ่น ข้าจะแสร้งรับ

เจ้าให้เข้ามาทาํงานเป็นผู้อารักขาของตระกูลเสิ่นก่อน ส่วนเจ้า... 

กต้็องคอยปกป้องข้าอย่างลับๆ” 

 

               ม่ัวฉิงไม่ลังเลนาน เขาเป็นคนคดิเร็วทาํเร็ว ไม่ได้เอ่ย

ปากถามอะไรออกมามากนัก นอกเสียจากตกปากรับคาํ “น้อม

รับบญัชาของคุณหนู” 

 

             “เจ้านําเงนินีไ้ปใช้แก้ขัดก่อนกแ็ล้วกนั” เสิ่นเม่ียวเอ่ย 

“หลังจดัการเร่ืองของเจ้าเสร็จ สามวันจากนีใ้ห้รีบมาจวนตระกูล

เสิ่น ข้าจะจดัการเร่ืองที่อยู่ที่กนิให้แก่เจ้า” 

 



              ม่ัวฉิงกุมมือคาํนับอกีรอบ หลังจากนัน้กจ็ากไป จิ

งเจ๋อเอ่ยปากว่า “คุณหนู คนผู้นีท้ี่มาที่ไปไม่ชัดเจน หากว่ามี

เจตนาร้าย เราเอาจวนของเราไป... เกรงว่า....” 

 

                เสิ่นเม่ียวเดนิไปยงัรถม้า “กลัวอะไร คนเช่นนีเ้ทยีบ

กับคนในจวนตระกูลเสิ่นพวกนัน้ ถอืว่าจติใจงดงามกว่ามาก” 

 

                ตอนนีใ้นเรือนตะวนัตกของนางมีพวกสอดแนมคอย

เป็นหตูาให้บ้านสองและสามอยู่จาํนวนมาก ส่วนคนที่นางจะ

เรียกใช้ได้กลับมีน้อยเสียยิ่งกว่าน้อย อกีอย่างม่ัวฉิงผู้นีใ้ช่คน

แปลกหน้าเสียที่ไหน 

 

               เสิ่นเม่ียวน่ังอยู่ในรถม้า ถอนหายใจเงยีบๆ กลับมา

ในชาตนีิ ้คดิไม่ถงึว่าจะมาพบม่ัวฉิงที่น่ีได้ 

 

                   ม่ัวฉิง ชาตก่ิอนเป็นหวัหน้าองครักษ์แห่งวังหลวง 

เดมิทเีสิ่นซิ่นเป็นคนแนะนําเขาให้กับนาง ฝีมือของเขาโดดเด่น

กว่าผู้ใด ตอนที่เสิ่นเม่ียวต้องเดนิทางไปแคว้นฉินเพื่อเป็นตวั

ประกันอยู่นานหลายปี กไ็ด้ม่ัวฉิงคอยเป็นองครักษ์เฝ้าปกป้อง

ดแูล  

 



หากไม่มีม่ัวฉิงคอยช่วยเหลือ ชีวติของนางในแคว้นฉินที่เลว

ทรามตํ่าช้าคงไม่อาจดาํรงอยู่ได้อย่างบริสุทธ์ิผุดผ่อง ไม่แปด

เป้ือนราคีจนกระทั่งกลับแคว้นบ้านเกดิ 

 

                  ม่ัวฉิงภกัด ีทว่าน่าเสียดายหลังจากเสิ่นเม่ียวกลับสู่

แคว้นหมงิฉีแล้ว เหมยฮูหยนิกลับคดิตดัแขนตดัขานางด้วยการ

เล่นงานม่ัวฉิง  

 

เขาถกูยดัเยยีดว่าล่วงเกนิสตรีคนสาํคัญในวังหลวงนางหน่ึงเข้า 

นางพยายามช่วยเหลือแต่กไ็ม่รอด สุดท้าย... นางต้องทนเหน็ม่ัว

ฉิงถกูลงทณัฑ์จนตายไปกับตา 

 

                       ชาตนีิน้างได้มีวาสนาพบหน้าม่ัวฉิงอีกครัง้ แต่

กลับต้องมาเจอเขาในสภาวะที่ยากแค้นขัดสนเงนิทอง คงเป็น

เพราะความยากจนของม่ัวฉิงน่ีเองนางถงึโน้มน้าวเขาได้ง่าย เสิ่น

เม่ียวเข้าใจนิสัยของม่ัวฉิงด ี 

 

เขาเป็นคนจงรักภกัดแีละตรงไปตรงมา สามวันจากนีต้้อง

เดนิทางไปวัดวั่วหลงโดยไม่มีบดิพลิว้ เดมิทนีางคดิจะใช้วธีิอื่น

เพื่อเอาตวัรอด แต่ในเม่ือฟ้าประทานม่ัวฉิงสุดยอดองครักษ์คู่ใจ

คืนมาให้  



 

แน่นอน... ปัญหาตรงหน้าย่อมแก้ไขได้ง่ายดายมากขึน้ 

 

*****************จบบทที่ ๕ บริบรูณ์******* 

 

บทที่ ๖ เร่ืองสะพรึงในวัด 

 

 

 

 

🌺🌺นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่ 6.1🌺🌺 

 

บทที่ ๖ เร่ืองสะพรึงในวัด 

 

🌿🌿 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 
 

                🌿🌿เร็วกว่าที่เสิ่นเม่ียวคาดการณ์ไว้  

 



             เพยีงวันที่สอง ม่ัวฉิงกเ็ข้ามาเป็นผู้อารักขาของตระกูล

เสิ่น เสิ่นเม่ียวจดัการให้ซวงเจีย้งเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็น

อย่างด ีบอกเพยีงว่าเขาเป็นญาตจิากต่างแดนของซวงเจีย้ง 

 

               🌿🌿  จากนัน้วันที่สามกผ่็านพ้นไปอย่างรวดเร็ว 

เช้าตรู่หลังพ้นวนัที่สามไปแล้ว เร่ินหว่านอวิ๋นส่ังให้เซยีงหลาน--

สาวใช้ข้างกายมากาํชับเร่ืองภาระหน้าที่ของวนันีใ้ห้กับเสิ่นเม่ียว 

 

              ก่อนออกเดนิทาง เสิ่นเม่ียวกค็ดิหาวธีิให้ม่ัวฉิงเข้าไป

อยู่ในขบวนอารักขาของตระกูลเสิ่นด้วย 

 

               🌿🌿 นับแต่ออกเดนิทางตอนเช้าจนกระทั่งเพลาเยน็ 

ในที่สุดกม็าถงึเป้าหมาย... หุบเขาหยางจงิ 

 

              เพราะหุบเขาหยางจงิห่างไกลจากเมืองหลวงติง้จงินัก 

เส้นทางไปวัดวั่วหลงจงึยากลาํบาก โดยปกตคินที่เดนิทางมาไหว้

พระกน้็อยเสียจนแทบจะไม่มี  

 

เสิ่นเม่ียวและคนอื่นที่มาถงึหน้าประตวูัดวั่วหลงในขณะนัน้ เหน็

ด้านนอกของวัดมีเพยีงสามเณรน้อยรูปหน่ึงกาํลังกวาดพืน้ ดู

แล้วช่างวังเวงนัก 



 

              🌿🌿สามเณรน้อยรูปนัน้เหน็ว่ามีคนมาจงึขยบักายเข้า

ไปต้อนรับ พาเร่ินหว่านอวิ๋นและคนที่เหลือเข้าไปในวัด 

 

              🌿🌿ยิ่งเดนิลกึเข้าไป ยิ่งรู้สกึว่าคนในวัดวั่วหลงแห่งนี ้

น้อยเสียจนจะเรียกว่าไม่มีกย่็อมได้ อย่าว่าแต่คนที่เข้ามาจุดธูป

ไหว้พระเลย แม้แต่หลวงจนีกมี็ไม่มาก ดโูล่งว่างไปหมด  

 

พวกเขาเดนิมาจนกระทั่งพบเจ้าอาวาส จากนัน้เจ้าอาวาสก็

จดัแบ่งห้องหบัให้พกัอาศัย เดมิทสีตรีจะได้อยู่ห้องที่ไม่ห่างกัน

มากนัก  

 

ทว่าพอมาถงึเสิ่นเม่ียว หลวงจนีหนุ่มคนหน่ึงกลับขยบักายออก

มาแล้วกเ็อ่ยปากว่า  

 

“ต้องขออภยั เรือนทางด้านใต้ตอนนีไ้ม่มีห้องให้สีกาได้พกัแล้ว 

หากสีกาไม่คดิมาก กข็อให้ไปพกัเรือนทางทศิเหนือแทน?” 

 

            🌿🌿 ผู้มาขอพกัล้วนมองจ้องไปยงันาง เสิ่นเม่ียวอมยิม้ 

ตอบกลับอย่างอ่อนหวานว่า “แยกไปพกัเพยีง 



คนเดยีว... ข้าย่อมต้อง ‘คดิมาก’ สเิจ้าคะ” 

 

               🌿🌿“หลานห้า” เร่ินหว่านอวิ๋นส่งเสียงตาํหนิ “น่ีเป็น

ดนิแดนของพระศาสนา เจ้ามาพดูจาไม่ให้เกียรตเิจ้าของสถานที่

เช่นนีไ้ด้หรือ?” 

 

                “ข้าเพยีงรู้สกึแปลกใจ” เสิ่นเม่ียวไม่คล้อยตาม “เหน็

กันอยู่ ว่าคนมาจดุธูปไหว้พระกไ็ม่ได้มากมาย ทาํไมห้องพกัถงึได้

มีคนอาศัยอยู่เตม็ล่ะเจ้าคะ?” 

 

               🌿🌿“สีกาน้อยอาจจะไม่รู้ แม้ว่าญาตโิยมที่น่ีจะไม่มาก 

แต่ว่าหลวงจนีของพวกเรามีจาํนวนมาก” เจ้าอาวาสผู้ชราเอ่ย

ปากอธิบายกบัเสิ่นเม่ียว 

 

                 “แต่ให้ข้าแยกพกัคนเดยีว ข้าย่อมต้องหวาดกลัว

เป็นธรรมดา” 

 

                  “เอ่อ....” เร่ินหว่านอวิ๋นคดิไปคดิมา แสร้งเอ่ยปาก

อย่างใจกว้าง “หลานห้า เจ้านอนคนเดยีวแค่คนืนีจ้ะเป็นไรไป 

หากว่าผ่านคืนนีไ้ปได้พระศาสดาอาจเหน็ว่าเจ้ามีความจริงใจใน



การขอพร วนัพรุ่งนีพ้อจุดธูปอธิษฐาน จะต้องให้เจ้าสม

ปรารถนาแน่” 

 

                “ในเม่ือเป็นเช่นนี ้ไม่สู้....”  เสิ่นเม่ียวอมยิม้อร่าม 

“อาสะใภ้รองไปนอนพกัอยู่เรือนทางทศิเหนือกบัข้าดหีรือไม่ มี

คนอยู่ด้วย ข้าย่อมต้องสบายใจขึน้บ้าง” 

 

               🌿🌿“เร่ืองนี.้...” เร่ินหว่านอวิ๋นลังเลเลก็น้อย อยู่

กับเสิ่นเม่ียวรึ หากว่าเสิ่นเม่ียวเป็นอะไรไป นางย่อมยากจะดิน้

หลุดพ้นข้อครหา  

 

ยงัไม่ทนัรอให้นางคดิหาหนทางที่ดกีว่ามารับมือได้ เสิ่นเม่ียว

พลันกล่าวต่อ  

 

“หากว่าอาสะใภ้รองไม่ยอม พี่หญิงใหญ่กบัพี่หญิงรอง... หากมี

ใครสักคนในสองคนนี ้ยอมมาอยู่ห้องเดยีวกับข้ากย่็อมได้

เหมือนกัน” 

 

                🌿🌿ดวงตาเสิ่นเย่ทอประกาย ไม่ได้ตกปากรับคาํ

อะไร ส่วนเสิ่นชงิ.. นางพอจะเดาได้ว่าครัง้นีเ้ป็นแผนการเล่นงาน

เสิ่นเม่ียวที่มารดาของนางจดัแจงตระเตรียมเอาไว้อย่างดแีล้ว  



 

จงึได้ส่งเสียงเยอืกเยน็ตอบไปว่า“ข้าคุ้นเคยกบัการนอนคนเดยีว” 

 

              “ในเม่ือเป็นเช่นนี.้....” เสิ่นเม่ียวส่งเสียงหนักแน่น  

 

                 “เช่นนัน้ข้าไปอยู่เรือนทางทศิเหนือกับหลานห้าก็

แล้วกัน” เสิ่นเม่ียวยงัไม่ทนัเอ่ยจบ เร่ินหว่านอวิ๋นกช็งิตดับท นาง

เกรงว่าเสิ่นเม่ียวจะคดิหาแผนการเอาตวัรอดอะไรอีก 

 

               เสิ่นเม่ียวอมยิม้อร่าม “ต้องขอบคุณที่อาสะใภ้รองมา

อยู่เป็นเพื่อน” 

 

                🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นขมวดคิว้แน่น... ทาํไมนังหนูน่ีถงึ

ได้ยอมง่ายดายเช่นนีเ้ล่า? ไม่มีอดิออดเลยสักนิด   

 

พริบตาเดยีวนางกเ็ปล่ียนสีหน้าเป็นอบอุ่นยิม้แย้ม เอ่ยกบัเสิ่น

เม่ียวว่า “ต้องขอบคุณทาํไม พวกเราล้วนแต่เป็นครอบครัว

เดยีวกัน” 

 

             🌿🌿เม่ือแก้ปัญหาที่หลับนอนเรียบร้อยแล้ว ต่อมากค็ือ

การจดัเกบ็สัมภาระ  



 

เสิ่นชงิกับเสิ่นเย่รู้สกึเหน่ือย อาหารเจที่ทางวดัจดัเตรียมไว้พวก

นางกไ็ม่ได้มาร่วมรับประทาน  

 

มารดาของพวกนางจดับ่าวรับใช้ให้ประคองไปส่งที่ห้องพกั ยงัไม่

รอให้เร่ินหว่านอวิ๋นได้เอ่ยปาก  

 

เสิ่นเม่ียวกช็งิตดับทเสียก่อนว่า “ข้าเองกรู้็สกึเหน่ือยไม่น้อย คง

ไม่รอทานอาหารเจกบัอาสะใภ้รองนะเจ้าคะ ขอตวักลับห้อง

ก่อน” 

 

                🌿🌿 เร่ินหว่านอวิ๋นอมยิม้ เอ่ยว่า “ตามสบายเถอะ 

ถ้าหากว่าเหน็ดเหน่ือยเจ้ากรี็บพกัผ่อนแต่หวัวัน” 

 

              🌿🌿 เสิ่นเม่ียวพยกัหน้ารับคาํ สามเณรน้อยพาเสิ่น

เม่ียวและบ่าวอกีสามคนมาถงึห้องพกัที่ตระเตรียมไว้ให้  

 

ทุกคนอดไม่ไหว รู้สกึตื่นตาตื่นใจเหลือจะกล่าว กแ็น่ล่ะ...ใน

วัดวั่วหลงที่วังเวงไร้ผู้คนกลับมีห้องพกัที่โอ่โถงงดงามได้ถงึปานนี ้ 

 



ด้านข้างห้องพกัยงัมีพุ่มไม้น้อยใหญ่วางประดบัอย่างสวยงาม ให้

ความรู้สกึร่มเยน็ ในห้องแม้จะจดัอย่างเรียบง่าย ทว่าทกุซอกมุม

ล้วนประณีต ทาํให้คนที่พบเหน็เกดิความอภริมย์ในใจ 

 

               🌿🌿“ที่น่ีช่างงดงามนัก” กู่อี่ รู้สกึแปลกใจ 

 

                “สีกา ห้องนีเ้ป็นห้องของแขกผู้ใหญ่ในวัด ฮูหยนิข

องจวนท่านกาํชับว่าให้เหลือห้องที่งดงามที่สุดนีใ้ห้สีกา” 

สามเณรน้อยก้มหน้าเอ่ย 

 

              🌿🌿 “ต้องขอบคุณอาสะใภ้รองแทนข้าด้วย” เสิ่นเม่ียว

เอ่ยเสียงเรียบ แววตามองประเมนิไปรอบห้อง  

 

น่ีเป็นห้องลกึที่สุดของเรือนทางทศิเหนือห้องหน่ึง ภายใต้

ทวิทศัน์อนัสงบงดงามกลับมีความสันโดษแฝงอยู่  

 

ทางเข้าออกทัง้ส่ีทศิประหน่ึงถกูปิดตาย หากว่ามีคนส่งเสียงร้อง

ขอให้ช่วยย่อมไร้ประโยชน์ 

 



             🌿🌿 พวกมันจดัการทกุอย่างได้แบบมืออาชีพ แม้แต่

ทางรอดของนางพวกมันยงัปิดตายเสียสนิท  

 

ส่วนความงดงามอลังการของห้องนี ้เกรงว่าเพื่อให้ ‘คนผู้นัน้’ ได้

อภริมย์ชมช่ืนอย่างเตม็ที่กระมัง 

 

             🌿🌿“น่ีธูปอะไร?” จงิเจ๋อเกบ็ธูปหลายดอกจากบนโต๊ะเตีย้

ด้านหน้าเอามาดม  

 

“กลิ่นเหมือนกับดอกกล้วยไม้ แต่ว่าหอมกว่ามาก” แววตาของนางมอง

ไปยังกระถางธูปที่ทาํเป็นทรงกล้วยไม้ “กระถางธูปน่ีกท็าํได้อย่าง

งดงามประณีต” 

 

               🌿🌿กู่อ่ีเหน็ดังนัน้กย็ิม้แล้วเอ่ยว่า “ดทู่าเจ้าอาวาสวัดนีค้งจะ

ไปสืบสาวราวเร่ืองมาก่อนหน้า ว่าก่อนนอนคุณหนูจะต้องจุดกาํยาน

ทุกครัง้  

 

แม้กระทั่งยามคํ่าคืนที่คุณหนูหลับไปแล้ว หากหลับไม่สนิทกจ็ะต้อง

ลุกขึน้มาจุดมันอีกรอบจงึจะทาํให้หลับสนิทได้” 

 

             “ใช่...วัดว่ัวหลงแห่งนีไ้ม่เลวทเีดียว” จงิเจ๋อส่งเสียงกระซบิ

อย่างยนิดี  



 

“ขนาดอยู่กลางป่าเขาที่ลึกลับซับซ้อนยังไม่วายตระเตรียมห้องหบัให้

แขกที่มาพกัได้อย่างพถิีพถิัน มน่ิาฮูหยนิรองถงึได้อยากจะมาขอพร

ที่น่ี” 

 

            🌿🌿เสิ่นเม่ียวขมวดคิว้ เดนิมายังโต๊ะเตีย้ตรงหน้า หยบิธูป

หอมในมือของจงิเจ๋อขึน้แล้วจ่อตรงปลายจมูก  ผ่านไปครู่หน่ึง นางก็

ขมวดคิว้แน่น 

 

             สองสาวใช้เหน็ดังนัน้กเ็อ่ยถามอย่างสงสัย “คุณหนู ธูปหอม

นีมี้อะไรผิดปกตหิรือเจ้าคะ” 

 

             “ไม่ใช่ของดีอะไร” พอเสิ่นเม่ียวคลายมือ ธูปหอมเหล่านัน้ก็

ร่วงกราวลงบนโต๊ะ 

 

             🌿🌿กู่อ่ีกับจงิเจ๋อตะลึง จ้องหน้ากันไปมา หลังจากนัน้ครู่

ใหญ่จงิเจ๋อกเ็อ่ย “ถ้าเช่นนัน้ข้านํามันไปโยนทิง้ข้างนอกนะเจ้าคะ?” 

 

               “ไม่จาํเป็น” แววตาเสิ่นเม่ียวมองจ้องเหนือโต๊ะตัวน้อย มุม

ปากขยับขึน้ ส่งรอยยิม้ที่เยือกเยน็คล้ายกับบุปผาที่ค่อยคล่ีกลีบเบ่ง

บาน  

 



“เอาไว้ก่อนเถอะ อย่างไรกต้็องได้ใช้” 

 

 🌿🌿 🌿🌿 🌿🌿 🌿🌿 🌿🌿 🌿🌿 🌿🌿 🌿🌿 🌿🌿 🌿🌿 🌿🌿  
 

               ขณะที่รัตตกิาลค่อยคืบคลานเข้ามา 

 

              วัดว่ัวหลงที่อยู่ท่ามกลางขุนเขากมี็เสียงฝนเมด็เล็กๆ โปรย

ปรายลงมาสาํทบั 

 

                 ประตูห้องพกัของเสิ่นเม่ียวถูกผลักออก ป้ากุ้ยอมยิม้เตม็

หน้าเดนิเข้ามาในห้อง ในมือถือของกนิจาํนวนหน่ึงแล้วเอ่ยปากว่า  

 

“คุณหนู น่ีเป็นอาหารเจของทางวัด บ่าวเฒ่าไปจัดเตรียมขนมดอกกุ้ย

ฮัวที่รสชาตดิีมาให้คุณหนูเป็นพเิศษ เม่ือครู่คุณหนูใหญ่กับคุณหนูรอง

กท็านแล้ว ต่างกบ็อกว่ารสชาตไิม่เลวเลย” 

 

                🌿🌿 “อ้อ วางไว้เถอะ” เสิ่นเม่ียวเอ่ยเสียงเรียบ  

 

 

 

 

🌺🌺นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่ 6.2🌺🌺 



 

บทที่ ๖ เร่ืองสะพรึงในวัด 

 

🌿🌿 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 
 

     🌿🌿“อ้อ วางไว้เถอะ” เสิ่นเม่ียวเอ่ยเสียงเรียบ 

 

  
             “คุณหนูรีบกนิตอนร้อนๆ นะเจ้าคะ หากว่าเยน็แล้วจะไม่

อร่อย” ป้ากุ้ยประคองถาดขนมร้อนๆ เข้ามาหา ตัง้ท่าจะย่ืนให้เสิ่น

เม่ียว 

 

                “ป้ากุ้ยจะรีบร้อนไปทาํไม” จงิเจ๋อรับถาดขนมในมือป้ากุ้ย 

ยิม้พลางกล่าวว่า “คุณหนูกบ็อกว่าให้วางไว้ตรงนัน้ก่อนน่ีนา” 

 

                เสิ่นเม่ียวพลันเอ่ย “ป้าอยู่ กับข้าเป็นเวลาสิบส่ีปีแล้วสินะ” 

 

               🌿🌿คาํถามนีท้าํให้ป้ากุ้ยใจส่ันขึน้มาอย่างไร้สาเหตุ นาง

มองไปยังเสิ่นเม่ียว 

 

                  “แต่ไหนแต่ไรมาป้ากุ้ยกอ็ยู่ใกล้ชิดข้า” เสิ่นเม่ียวส่งเสียง

บางเบา 



 

 “จาํได้ว่ามีราตรีหน่ึงข้าเป็นไข้หนัก ด้านนอกเหมือนกับฝนตก คนใน

จวนไปเชิญหมอแต่กย็ังมาไม่ถงึเสียท ี 

   
ป้ากุ้ยกังวลจนต้องยอมวิ่งออกไปหาหมอด้วยตัวเอง ผลปรากฏว่าล่ืน

ล้มระหว่างทางจนหวัแตก แต่กย็งัไปตามหมอมาให้ข้าจนได้” 

 

              🌿🌿ป้ากุ้ยตะลึงค้าง สีหน้าอ่อนลงมาก “คุณหนูยังจาํเร่ือง

พวกนีไ้ด้” 

 

              “แน่นอนว่าต้องจาํได้ ป้ากุ้ยอยู่กับข้ามาสิบกว่าปี ท่านพ่อ

ท่านแม่ยังไม่อยู่ข้างกายข้าเท่ากับป้ากุ้ยเลย ข้านับว่าป้ากุ้ยเป็นดัง

ญาตสินิทของข้า” 

 

              🌿🌿“คุณหนูยกยอบ่าวเฒ่าเกนิไปแล้ว” ป้ากุ้ยถอนหายใจ 

ในใจกลับเกดิความสับสนเล็กน้อย  

 

คุณหนูและนางมีวันเวลาที่เคยสนิทสนมกันด้วยใจจริง แต่ว่า... 

 

อย่างไรเสียเสิ่นเม่ียวกไ็ม่ใช่หลานสาวที่แท้จริงของนาง  

อีกอย่างบ้านสองกใ็ห้สัญญาว่าหากว่าเร่ืองนีส้าํเร็จ บุตรชายของนาง

รวมถงึคนในครอบครัวทัง้หมดล้วนได้ประโยชน์ 



 

           🌿🌿ป้ากุ้ยอมยิม้แล้วว่า “คุณหนู ยามดกึย่อมต้องหนาว รีบกนิ

ข้าวแล้วกพ็กัผ่อนจะดีกว่า หากว่าเหน่ือยนักกจุ็ดธูปหอมสักดอก 

นอนหลับให้สบายสักคืน วันพรุ่งนีต้ื่นเช้าจะได้มีแรงจุดธูปขอพรให้

นายท่านกับฮูหยนินะเจ้าคะ” 

 

              “ขอบคุณป้ากุ้ยที่เป็นห่วง” เสิ่นเม่ียวเองกย็ิม้ แล้วเอ่ย “ท่าน

ป้าออกไปก่อนเถอะ ข้าจะกนิข้าวเอง” 

 

             ป้ากุ้ยคดิจะอยู่นานอีกสักหน่อย แต่เหน็หน้าตาของเสิ่น

เม่ียวไม่รับแขก จงึได้ถอยออกไปอย่างลังเล หลังจากนางถอยออกไป

แล้วกย็ังไปไม่ไกลนัก ขยับหมูาชดิบานหน้าต่างแล้วกฟั็งความ

เคล่ือนไหวภายใน 

 

             🌿🌿 ผ่านไปไม่นาน เสียงของกู่อ่ีกด็ังขึน้ในห้องพกั “คุณหนู 

อาหารใกล้จะเยน็แล้ว” 

 

               “จดัอาหารได้” 

 

              🌿🌿 หลังจากนัน้กมี็เสียงชามตะเกียบกระทบกัน ประหน่ึงมี

คนน่ังลงกนิข้าว จงิเจ๋อถาม “คุณหนูคดิว่าขนมกุ้ยฮัวน่ีอร่อยไหมเจ้า

คะ?” 



 

              “ไม่เลว” นํา้เสียงของเสิ่นเม่ียวพลันเอ่ยแทรก “นุ่มลิน้” 

 

             “เช่นนัน้กก็นิให้มากหน่อย” กู่อ่ีเอ่ย 

 

                 🌿🌿ฟังอยู่นานพกัใหญ่ ราวกับเสิ่นเม่ียวจะกนิหมดแล้ว 

ในห้องพลันมีเสียงเกบ็ชามตะเกียบดังขึน้  

 

กู่อ่ีประคองตะกร้าอาหารเดนิจากไป ได้ยนิเสียงจงิเจ๋อดังขึน้ “คุณหนู

จะอ่านหนังสือสักหน่อยหรือไม่เจ้าคะ?” 

 

              🌿🌿“ข้ารู้สึกเหน่ือย อ่านสักครู่กแ็ล้วกัน เจ้าไปจุดธูปหอม

ให้ข้าท”ี นํา้เสียงเสิ่นเม่ียวฟังแล้วเหน็ดเหน่ือยอ่อนแรง 

 

                 🌿🌿ป้ากุ้ยขยับกายตรง ชะโงกหน้ามองไปทางหน้าต่าง

แวบหน่ึง จากนัน้กเ็ดนิจากไป ระหว่างเดนิออกจากเรือนแห่งนัน้ นาง

ทนไม่ไหวพมึพาํกับตัวเองว่า 

 

 “คุณหนู อย่าโทษว่าบ่าวใจร้าย ฮูหยนิรองคดิจะเล่นงานท่าน ใครก็

ขวางไม่อยู่” 

 



                🌿🌿ป้ากุ้ยจากไป เงาร่างของบุรุษหน่ึงกป็รากฏขึน้ เขา

มองเงาของป้ากุ้ยที่จากไปอย่างรีบร้อน สีหน้า 

ทอประกายโกรธเกรีย้ว 

 

               🌿🌿ในห้องนัน้ จงิเจ๋อมองจ้องเสิ่นเม่ียว “คุณหนู กู่อ่ี

ออกไปแล้ว บ่าวไม่เข้าใจว่าคุณหนูมีเป้าหมายอันใด?” 

 

               🌿🌿ไม่รู้เพราะอะไร ในใจจงิเจ๋อให้รู้สกึไม่สงบ ประหน่ึงว่า

การที่พวกนางถูกชักจูงให้มาค้างอ้างแรมอยู่ในป่าเขาที่ทัง้ลึกและ

หนาวเหน็บเช่นนีอ้าจจะต้องเกดิเร่ืองเลวร้ายอะไรขึน้สักอย่างแน่  

 

นางเอ่ยถามตามตรง “เม่ือครู่คุณหนูเล่นละครหลอกป้ากุ้ย หรือว่า

ป้ากุ้ยมีพรุิธอะไรเจ้าคะ?” 

 

                 🌿🌿เสิ่นเม่ียวมองไปยังแสงตะเกียงที่ขยับไหวโยกโยน 

เปลวเพลิงกระพอืด้วยแรงลมพดั ด้านนอกยังคงมีเสียงสายฝนสาด

กระทบพืน้ 

 

                นางค่อยๆ ปิดเปลือกตา 

 

                 🌿🌿“คุณหนู ตอนนีเ้ราควรจะต้องทาํอะไร” เหน็เสิ่นเม่ียว

ไม่ตอบคาํถามนาง จงิเจ๋อจงึได้เปล่ียนคาํถาม 



 

                   “รอ” 

 

                       🌿🌿“รออะไรเจ้าคะ?” 

 

                  🌿🌿ดวงตาเดก็สาวทอประกายวาบ มุมปากขยับยิม้ 

 

                   🌿🌿“รอให้ดวงจันทร์มืดแสง จะได้ฆ่าคนปล้นสะดมภ์

อย่างไรล่ะ”🌿🌿 

 

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 
 

                  แสงสว่างเหนือท้องฟ้าค่อยมืดลงทลีะน้อย 

 

  

                 🌿🌿ในวัดว่ัวหลง หลังจากที่หลวงจนีเคาะระฆงัครัง้

สุดท้ายไปเรียบร้อย ท้องฟ้ากเ็ปล่ียนเป็นสีดาํมืด 

 

  
สายฝนสาดกระทบพุ่มไม้ใบหญ้าในป่ากว้าง พดัพากลิ่นหอมรัญจวน

ของไอดนิให้ขจรไปทั่ว 

 



                 🌿🌿เสิ่นเย่น่ังอยู่หน้าโต๊ะ วางหนังสือในมือลง นวดดวงตา

เบาเบา รู้สึกว่าเหน็ดเหน่ือยเล็กน้อย สาวใช้ 

ข้างกายเอ่ยปากว่า “คุณหนูจะพกัผ่อนไหมเจ้าคะ?” 

 

                   🌿🌿เสิ่นเย่ไม่ตอบแต่เปิดหน้าต่างออก ห้องด้านข้างก็

คือห้องของ เสิ่นชิง ห้องของเสิ่นชงิไม่ไกลนัก ยามนีย้ังมีแสงตะเกียง

สว่าง 

 

                   🌿🌿“คุณหนูรองคดิจะไปนอนกับคุณหนูใหญ่หรือเจ้า

คะ” สาวใช้เอ่ยถามอย่างลังเล 

 

                  “ไม่ดีกว่า”  เสิ่นเย่หมุนกาย “ไปปิดประตูห้องได้แล้ว” 

 

                     🌿🌿อีกด้านหน่ึง ในห้องของเสิ่นชิง เสิ่นชิงกาํลังเล่น

ของเล่นบางอย่างในมือพลางอ้าปากหาววอดอย่างกียจคร้าน  

 

มองดูด้านนอกแวบหน่ึง “มืดขนาดนีแ้ล้ว....” นางขยับกายยืนขึน้ 

“นอนหลับพกัผ่อนจะดีกว่า” 

 

                    🌿🌿เดนิผ่านหน้าโต๊ะ พลันเหน็กระถางธูปทรงประณีต

ตัง้อยู่ชิน้หน่ึงซํา้ยังมีธูปปักอยู่   

 



เสิ่นชิงขยับกายเข้าไปดม รู้สึกว่าน่าจะเป็นธูปหอม จงึเอ่ยว่า “จุดธูป

หอมน่ีด้วยกแ็ล้วกันจะได้นอนสบาย” 

 

               ผ่านไปอีกนานครู่หน่ึง ในห้องกด็ับตะเกียง 

 

            🌿🌿ทุกสิ่งเข้าสู่ความสงบ ยามดกึของวัดป่ากลางพงไพร 

นอกจากเสียงนกป่าและแมลงกลางคืนทัง้หลาย 

 

กค็งมีเพยีงเสียงฝนตกกระทบหลังคาอารามเท่านัน้ เมด็ฝนไหลร่วง

ตามหลังคากระเบือ้งดนิเผาส่งเสียงดังกังวานไพเราะ 

 

              🌿🌿ท่ามกลางความเงยีบสงดั ในห้องลึกสุดทางเรือนฝ่ัง

เหนือของวัด แสงตะเกียงพลันถูกดับลงอย่าง 

ไร้สาํเนียง 

 

              🌿🌿ในความมืด ประหน่ึงมีเสียงฝีเท้าคนเดนิผ่านมาพอดี 

และหากว่ายามนีมี้คนเดนิผ่าน ย่อมสามารถมองเหน็สตรีชุดม่วงนาง

หน่ึงกาํลังน่ังอยู่ตรงโต๊ะข้างหน้าต่างด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ 

 

              🌿🌿แผ่นกระเบือ้งบนหวั ส่งเสียงดงักังวานก้อง กู่อ่ีกับจิ

งเจ๋อที่ยืนอยู่ ด้านหลังเสิ่นเม่ียวเงยหน้าขึน้ไปมอง  ตัง้ท่าจะคุ้มครอง

เสิ่นเม่ียวที่น่ังอยู่หน้าโต๊ะ 



 

                  🌿🌿ผ่านไปนานครู่หน่ึง ด้านนอกหน้าต่างพลันมีเสียง

แมวร้อง “เหมียว” ดังออกมา 

 

                 ทัง้สองคนถอนใจโล่งอก 

 

                🌿🌿ทว่ายังไม่ทนัรอให้พวกนางถอนใจเสร็จ พลันได้ยนิ

เสียงฝีเท้าเร่งร้อนดังแทรก แม้ว่าเสียงน่ันจะเบา  

 

ทว่าสาํหรับพวกนางสามคนที่มีสตเิตรียมพร้อมย่อมฟังชัดถนัดห ูและ

จากนัน้หน้าต่างกถ็ูกเปิดขึน้ เงาร่างของคนผู้หน่ึงกระโดดเข้ามาด้าน

ใน 

 

               🌿🌿“คุณหนู ข้าเอง ม่ัวฉิง” คนผู้นัน้ส่งเสียงแผ่วเบา 

 

              🌿🌿กู่อ่ีกับจงิเจ๋อเพิ่งจะผ่อนลมหายใจโล่งจริงกค็ราวนี ้จิ

งเจ๋อจุดเทยีนเล่มเล็กขึน้เล่มหน่ึง เกรงว่าแสงจะสว่างลอดไปด้านนอก  

 

ดูไปแล้วยามนีช่้างน่าหวาดกลัวเสียจริง เหน็บนหลังของม่ัวฉิงยงัแบก

คนมาอีกด้วย  

คนผู้นีไ้ม่ใช่ใครอ่ืน แต่เป็นเสิ่นชิง 

 



            🌿🌿ยามนีเ้สิ่นชิงปิดตาสนิททัง้สองข้าง ท่าทางเหมือนกับ

หลับไม่ตื่น เสิ่นเม่ียวมองม่ัวฉิงแวบหน่ึง เอ่ย 

ช่ืนชมว่า “เจ้าทาํได้ดีมาก” 

 

               🌿🌿ม่ัวฉิงรู้สึกไปไม่เป็น น่ีเป็นครัง้แรกที่เขาทาํเร่ืองแบบนี ้

เขาไม่รู้ว่าเสิ่นเม่ียวมีแผนคดิจะทาํอะไร 

 

                 “แบกนางไปบนเตียงกแ็ล้วกัน” เสิ่นเม่ียวเอ่ย 

 

                 🌿🌿ม่ัวฉิงทาํตามคาํส่ัง 

 

                   🌿🌿 “คุณหนู ตอนนีพ้วกเรา....” กู่อ่ีเอ่ยถามอย่างอยากรู้ 

ม่ัวฉิงคดิว่าเสิ่นเม่ียวโกรธจงึได้ทาํเร่ืองนีเ้พื่อหยอกล้อญาตสิาวเล่น 

ส่วนจงิเจ๋อกับกู่อ่ีกลับรู้สึกว่าไม่ได้ง่ายดายเพยีงนัน้ 

 

             🌿🌿“ไปกันเถอะ” เสิ่นเม่ียวปรายสายตามองคนที่อยู่บนเตยีง

แวบหน่ึง 

 

                🌿🌿“ไป?” กู่อ่ีตะลึง “พวกเราจะไปไหนเจ้าคะ?” 

 



                🌿🌿“แน่นอนว่า ต้องไปห้องของพี่หญิงใหญ่ของข้าอย่างไร

ล่ะ” 

 

              🌿🌿ม่ัวฉิงคดิว่าคุณหนูตระกูลใหญ่กาํลังคดิหาวิธีหยอกกัน

เล่นสนุก แต่จู่พลันสีหน้าเปล่ียน ส่งเสียงร้องตํ่า ออกมาว่า “น่ันใคร?!” 

 

                🌿🌿“เม่ือครู่ยามที่เจ้าหามนางเข้ามา ถูกใครพบเหน็เข้า

หรือไม่?” เสิ่นเม่ียวมีสีหน้าหนักอึง้ทนัท ี

 

                🌿🌿“ข้าน้อยขอออกไปดูก่อน” ม่ัวฉิงคว้ากระบี่คู่กาย

ออกมา ทว่าเพิ่งจะออกไปถงึหน้าประตู  

 

พลันเหน็เงาคนวาบเข้ามาด้านนอกของหน้าต่าง เขาไม่กล้าทาํเร่ือง

เล็กให้เป็นเร่ืองใหญ่จงึส่งเสียงข่มขู่ไปว่า “ใครกัน?” พลางชักกระบี่

วาดไปยังฝ่ายตรงข้าม 

 

               🌿🌿คนชุดดาํกลับสามารถหลบหลีกกระบี่ของม่ัวฉิงได้อ

ย่างคล่องแคล่ว ไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีอะไร เท้าข้างหน่ึงขยับยืนอยู่บนขอบ

หน้าต่างโบยบนิประหน่ึงวิหคโผบนิ  

 

สถานที่แห่งนีช่้างเข้าออกง่ายดายราวกับมัจฉาแหวกว่ายอยู่ในนํา้ พอ

เข้ามาในห้อง เขากห็มุนกายทะยานอย่างรวดเร็ว  



 

ม่ัวฉิงยังไม่ทนัได้สต ิเงาร่างของคนผู้นัน้กแ็วบเข้ามาชิงกระบี่ในมือ

ของม่ัวฉิงไว้ได้ ช่ัวขณะต่อมา กระบี่นัน้กพ็าดอยู่ตรงลาํคอของม่ัวฉิง 

 

              🌿🌿เสิ่นเม่ียวตะลึงงนั วทิยายุทธของม่ัวฉิงสามารถเป็นได้

ถงึหวัหน้าองครักษ์หลวง แสดงว่าเขาย่อมไม่ธรรมดา ทว่าคนชุดดาํผู้นี ้

ลงมือเพยีงห้ากระบวนท่า กลับแย่งกระบี่จากมือม่ัวฉิงไปได้? 

 

            🌿🌿ม่ัวฉิงเอ่ย “ข้าน้อยกับท่านหาได้มีความแค้นต่อกัน เหตุ

ใดท่านต้องลงมือโหดเหีย้มเช่นนี?้” 

 

             🌿🌿วัดว่ัวหลงในราตรีนี ้นอกจากหลวงจนีแล้วกย็ังมีหน่วย

อารักขาของตระกูลเสิ่น  

 

ทว่าหน่วยอารักขาตระกูลเสิ่นไม่มียอดฝีมือตดิตามมาด้วยสักคน ใจ

ม่ัวฉิงกาํลังนึกสงสัย หรือว่าในวัดว่ัวหลงยังมีผู้อ่ืนเร้นกายอยู่อีก? 

 

              🌿🌿ฝ่ายตรงข้ามไม่มีท่าทจีะผ่อนกระบี่ในมือลง พลันได้ยนิ

เสียงหน่ึงดังขึน้เบาเบา เป็นเสิ่นเม่ียวไปหาที่จุดไฟ แล้วกต่็อแท่งไฟลง

ไปยังเทยีนที่เพิ่งดับให้ลุกโชตช่ิวงขึน้มาใหม่อีกรอบ 

 



             🌿🌿ฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ทนัได้ปิดบงัใบหน้า พริบตาเดยีวกเ็ผย

ให้เหน็ปราณสังหารในแววตา เหน็ได้ชัดว่ากาํลังคดิจะฆ่าคนปิดปาก 

 

              🌿🌿พอแสงเทยีนลุกวาบ ในห้องกส็ว่างขึน้ เปิดเผยใบหน้า

ทุกคนจนไม่เหลือความลับใดอีก เสิ่นเม่ียวมองจ้องไปยังผู้บุกรุกด้วย

ดวงตาเยือกเยน็  

 

เหน็ใบหน้าที่หล่อเหลาของฝ่ยตรงข้ามทอประกายกดดันดนู่ากลัว พอ

เขาหนัมาเหน็นางกข็มวดคิว้แน่น ส่งนํา้เสียงเยือกเยน็เอ่ยถามว่า 

“เสิ่นเม่ียวรึ?” 

 

               🌿🌿“จะปล่อยผู้อารักขาของข้าได้หรือยัง” เสิ่นเม่ียวเอ่ย

ด้วยนํา้เสียงที่เยือกเยน็เสียยิ่งกว่าสายฝนในฤดใูบไม้ร่วง 

“เซ่ียเส่ียวโหว” 

 

           
 

 

 

🌺🌺นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่ 6.3🌺🌺 

 

บทที่ ๖ เร่ืองสะพรึงในวัด 



 

🌿🌿 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 
 

       🌿🌿“จะปล่อยผู้อารักขาของข้าได้หรือยัง” เสิ่นเม่ียวเอ่ยด้วย

นํา้เสียงที่เยือกเยน็เสียยิ่งกว่าสายฝนในฤดใูบไม้ร่วง “เซ่ียเส่ียวโหว” 

 

                คนที่อยู่ตรงหน้ายามนีห้าใช่ใครอ่ืน เขากคื็อเซ่ียจิ่งสิง

น่ันเอง 

 

                🌿🌿 ภายใต้แสงเทยีนสว่าง ใบหน้าคิว้คางของเขาหล่อ

เหลาดังภาพวาด มีกลิ่นอายความโหดเหีย้มอาํมหติผิดแผกไปจาก

ยามปกต ิประหน่ึงว่าเปล่ียนไปเป็นคนละคน 

 

              🌿🌿จงิเจ๋อกับกู่อ่ีรีบร้อนวิ่งขึน้มาขวางหน้าเสิ่นเม่ียว 

 

              🌿🌿เซ่ียจิ่งสิงมองจ้องเสิ่นเม่ียว ครุ่นคดิอยู่นานครู่ใหญ่ 

ก่อนจะปล่อยมือแล้วคืนกระบี่แก่ม่ัวฉิง 

 

               เขาขยับกายถอยไปตรงประตู กอดอกแล้วเอ่ย “สาวน้อย

แซ่เสิ่น เรามาพบกันที่น่ี หากจะบอกว่าข้ากับเจ้ามีวาสนาต่อกันดี

หรือไม่นะ” 

 



               🌿🌿เสิ่นเม่ียวไม่สนใจเขา หนัไปกาํชับม่ัวฉิงกับสองสาวใช้ 

“พวกเจ้าออกไปก่อน” 

 

               🌿🌿จงิเจ๋อกับกู่อ่ีมองเซ่ียจิ่งสิงแวบหน่ึง พยักหน้ารับคาํ 

ขณะกาํลังจะจากไป พลันเหน็เสิ่นเม่ียวกล่าวกาํชับพวกนางอีกว่า 

“สักครู่ข้าจะตามไป” 

 

              🌿🌿คาํส่ังของนางทัง้สัน้และกระชับ ม่ัวฉิงคว้าร่างสาวใช้

แล้วกระโดดออกไปทางหน้าต่างอย่างไม่ลังเล  

 

                🌿🌿เม่ือเหลือเพยีงสองคน เซ่ียจิ่งสิงพลันกอดอกมองดู

ท่าทางของเสิ่นเม่ียวอย่างสนใจ  

 

เสิ่นเม่ียวขยับร่างเดนิมายังหน้าโต๊ะ คลาํหาจนเจอกระถางธูป นาง

หยบิธูปที่วางอยู่บนโต๊ะนัน้มาจุดแล้วปักลงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมให้กับ

ห้อง เสร็จแล้วกต็ัง้ท่าจะถอยห่าง  

 

                  🌿🌿ช่ัวขณะนัน้เอง...เซ่ียจิ่งสิงกลับขมวดคิว้แน่น เขาดีด

นิว้ดับเปลวไฟจากเทยีน   

 

ท่ามกลางความมืดมดิ เงาคนผู้หน่ึงวาบผ่านหน้าเสิ่นเม่ียว เงานัน้รวบ

เอวของเสิ่นเม่ียวอย่างเบามือ  



 

เสิ่นเม่ียวยังไม่ทนัได้สตกิเ็ข้าไปอยู่ในอ้อมกอดที่อบอุ่นน่ันแล้ว คนผู้

นัน้อุ้มนางกลิง้เข้าไปนอนน่ิงอยู่ใต้เตียง 

 

              🌿🌿“เจ้า....” เสิ่นเม่ียวโกรธเป็นที่สุด 

 

              🌿🌿“ชู่..เงยีบ” เซ่ียจิ่งสิงส่งเสียงข้างใบหนูาง “มีคนมา” 

 

                 🌿🌿ในห้องนัน้พลันมีเสียงฝีเท้าคนเดนิ เสิ่นเม่ียวแข็งทื่อ

ไปทัง้ตัว นางคาดไม่ถงึว่าคนพวกนัน้จะลงมือรวดเร็วถงึเพยีงนี ้

 

              🌿🌿ที่น่ายนิดีกคื็อ ผู้เข้ามาในห้องนัน้ไม่ได้จุดเทยีน แต่ว่าน่ี

กเ็ป็นสิ่งที่นางคาดคดิไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว คนที่มีนิสัยชอบความ

ตื่นเต้นเร้าใจย่อมไม่ต้องการความสว่าง 

 

               🌿🌿ด้านนอกมีคนเอ่ยเสียงแผ่วเบาว่า “ท่านอ๋อง จัดการ

เรียบร้อยแล้วขอรับ” 

 

               🌿🌿“พวกเจ้าถอยไปได้ คอยเฝ้าอยู่ด้านนอก อย่ามา

ขัดขวางความสุขของข้า” นํา้เสียงแหบห้าวอีกเสียงหน่ึงดังขึน้ แววตา

ของเสิ่นเม่ียวขยับไหว น่ันเป็นเสียงของอีช้งิอ๋อง 

 



             🌿🌿“เสิ่นซิ่นเอ๋ยเสิ่นซิ่น.....” อีช้ิงอ๋องเอ่ยออกมาด้วยนํา้เสียง

ได้ใจระคนตื่นเต้น  

 

“อ๋องอย่างข้าจะต้องลิม้ลองรสชาตบุิตรสาวของเจ้าเสียหน่อย ดวู่า

หากเทยีบกับพวกผู้หญิงเหล่านัน้แล้วมีอะไรแตกต่างบ้างหรือไม่?” 

 

            🌿🌿เสียงฝีเท้าขยับลากเข้ามาทางหน้าเตยีง 

 

             🌿🌿เสิ่นเม่ียวกาํหมัดแน่น 

 

              🌿🌿เซ่ียจิ่งสิงก้มหน้าลง เพราะท่านีท้าํให้คางของเขาอยู่ตรง

หวัของเสิ่นเม่ียวพอดี สามารถดมกลิ่นหอมรัญจวนจากเส้นผมของ

นางได้ถนัด 

 

            🌿🌿บนเตียงพลันมีเสียงเสือ้ผ้าถูกฉีกขาด เสิ่นชิงประหน่ึง

เหมือนได้สตกิลับคืนมาเล็กน้อย นางส่งเสียงต่อต้านเบาเบา  

 

ถงึกระนัน้นํา้เสียงกยั็งคงอ่อนแรงเป็นที่สุด เหมือนกับไม่ใช่เสียง

ต่อต้าน แต่เป็นเสียงเรียกร้องเชญิชวนเสียมากกว่า 

 



            🌿🌿ในบรรยากาศพลันมีกลิ่นประหลาดลอยคลุ้งออกมาทาํ

ให้ใจคนเต้นรัว กลิ่นอายนัน้ค่อยเข้มข้นขึน้เร่ือยๆ ควันธูปกลิ่น

กล้วยไม้ถูกคนสูดดมเข้าปอดไปอย่างไม่ทนัระวัง 

 

          🌿🌿เสิ่นเม่ียวเองเร่ิมรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกต ินางขยับตวั

เกร็งอยู่ครู่หน่ึง เม่ือครู่ก่อนที่นางจะตัง้ท่าเดนิออกไปนัน้ นางได้จุดธูป

หอมซึ่งมีฤทธ์ิยาราคะเอาไว้  

 

ยามนีน้างกลับได้รับผลจากการกระทาํของตัวเองเช่นกัน นางลังเลครู่

หน่ึง ไม่กล้าขยับ ทาํได้เพยีงใช้เสือ้ผ้าของเซ่ียจิ่งสิงมาปิดจมูก 

 

            🌿🌿เซ่ียจิ่งสิงได้สตกิลับมาพลันรู้ว่าควันธูปมีปัญหา ตอนนี ้

เขาสูดเข้าไปไม่น้อย ในอ้อมกอดยังมีสตรีนางหน่ึงอยู่  เขารู้สึกยากจะ

ทน  

 

ร่างกายกห็ดเกร็งไปหมด ตัง้แต่เกดิมาจนถงึป่านนี ้เขากเ็พิ่งจะพบ

เหตุการณ์ที่ทาํให้ตนหมดแรงถงึกับจนปัญญาเป็นครัง้แรก  

 

เหลือบมองด้านบน เสียงออดแอดบนเตียงขยับโยกโยนไม่หยุด ยงัมี

เสียงชายหญิงสอดประสานกันดงัต่อเน่ือง ยิ่งฟังใจยิ่งเต้นแรง 

 



             🌿🌿ทัง้คู่กัดฟันกรอดทนฟังอยู่นานคร่ึงช่ัวยาม เสียงบนเตียง

กค่็อยแผ่วลง ประหน่ึงกาํลังจะพกัคร่ึง  

 

ร่างกายของเสิ่นเม่ียวเกร็งค้างจนทนไม่ไหว แล้วกเ็ช่นเดียวกัน...  

 

เซ่ียจิ่งสิงที่ทนไม่ไหวรีบกอดนางไว้แล้วขยับกายอาศัยช่องหน้าต่างที่

ไม่ได้ปิด กระโจนออกไปอย่างง่ายดาย  

 

ยามนีไ้ร้แสงสว่างอีกทัง้จังหวะยังเหมาะเจาะเสียจนอีช้ิงอ๋องไม่

สามารถจับสังเกตได้ 

 

              🌿🌿หลังจากเดนิออกไปได้ไม่ไกล กเ็หน็กลุ่มของกู่อ่ีที่ยืนรอ

อยู่สามคนมีสีหน้าร้อนรนอย่างเหน็ได้ชัด  

 

พอเหน็นางเดนิตรงเข้ามาหา จงิเจ๋อกต็ื่นเต้นจนเกือบจะกระโจนเข้า

ใส่ แต่กเ็กรงว่าคนนอกจะได้ยนิจงึกระซบิ 

ถามว่า  

 

“คุณหนู บ่าวกังวลเก่ียวกับความปลอดภยัของคุณหนู เม่ือครู่มีคนเข้า

ไป ถูกจับได้หรือเปล่าเจ้าคะ....” 

 



              🌿🌿คาํถามของจงิเจ๋อ ถามมาถงึตรงนีก้ปิ็ดปากฉับ... ทกุคน

เพิ่งจะเหน็ว่าเสิ่นเม่ียวมีท่าทางอ่อนแรง 

 

         🌿🌿จงิเจ๋อส่งเสียงออกมาอย่างโกรธเกรีย้ว “เจ้ารีบวางคุณหนู

ของข้าลงเดี๋ยวนี!้” 

 

            🌿🌿เซ่ียจิ่งสิงคิว้ขยับ มือกไ็วปานกัน เสียง ‘ตุ๊บ’ ดังขึน้... เสิ่น

เม่ียวพลันร่วงลงไปกองอยู่ กับพืน้ 

 

             🌿🌿“เจ้า!” กู่อ่ีโกรธจัด เข้าไปประคองเสิ่นเม่ียว เอ่ยปาก

ปลอบใจนาง “คุณหนูไม่เป็นไรนะเจ้าคะ?” 

 

          🌿🌿เสิ่นเม่ียวขยับกายยืน ปัดเศษฝุ่นบนกระโปรง มองไป

ยังเซ่ียจิ่งสิง “ดกึแล้ว ข้าไม่รบกวนเซ่ียเส่ียวโหวทาํงานดีกว่า ขอตวั

ก่อน” ท่าทางที่มอบให้ช่างดูห่างเหนินัก 

 

            🌿🌿แววตาของเซ่ียจิ่งสิงมองใบหน้านางแวบหน่ึง พลัน

หวัเราะ “จะออกจากตรงนีต้้องเดนิผ่านเรือนด้านนอก มีเหล่าอารักขา

ล้อมอยู่มากมาย โหวอย่างข้าไม่ว่าถ้าเจ้าอยากจะไปตาย เชิญ!” 

 



         🌿🌿ใบหน้าหล่อเหลาของเขายังคงเผยรอยยิม้ยียวน เสิ่นเม่ียว

มองม่ัวฉิงแวบหน่ึง ม่ัวฉิงส่ายหน้ารู้สึกละอายแก่ใจ “ข้าน้อยเพยีงคน

เดียวไม่ม่ันใจขอรับ” 

 

           🌿🌿อีช้ิงอ๋องแม้จะไร้ความสามารถ ทว่าบ่าวรับใช้ของเขากห็า

ใช่พวกไร้นํา้ยาไม่ 

 

            🌿🌿เงยีบไปครู่ นางกเ็อ่ย “ดูท่าเซ่ียเส่ียวโหวคงเตรียมพร้อม

ไว้แล้ว”  

 

            🌿🌿เซ่ียจิ่งสิงขยับมุมปากยกยิม้ ขยับกายทาํท่าจะลาจาก ไม่

สนใจแยแสคนที่เหลือเลยสักนิด 

 

            🌿🌿“ท่านจะยื่นมือเข้าช่วยเราสักหน่อยได้หรือไม่?” นางเอ่ย

ถาม 

 

             🌿🌿เซ่ียจิ่งสิงหนัหน้ากลับมา ครุ่นคดิอยู่นานแล้วกพ็ยักหน้า 

“ไม่ใช่ว่าไม่ได้ ถ้าเจ้า...จะยอมขอร้องดีๆ สักคาํ” 

 

           🌿🌿กู่อ่ีกับจงิเจ๋อสีหน้าเปล่ียน เซ่ียจิ่งสิงผู้นีมี้นิสัยกวน

ประสาท นํา้เสียงกย็ียวนย่ัวอารมณ์โมโหนัก 



 

             🌿🌿ทว่ากลับได้ยนิเสิ่นเม่ียวเอ่ยตอบออกไปทนัควัน “ได้ ข้า

ขอร้อง รบกวนท่านช่วยพาพวกข้าออกไปท”ี 

 

           🌿🌿คาํพดูของนางพดูออกไปอย่างไหลล่ืนรวดเร็ว ทาํให้เซ่ีย

จิ่งสิงถงึกับสะอกึ เขาลอบมองประเมนิ 

 

เดก็สาวตรงหน้าอย่างละเอียดถี่ถ้วน แม้จะเอ่ยปากว่าขอให้ช่วย ทว่า

แววตาของนางกลับเรียบน่ิง กริิยาสง่า หาได้มีความนอบน้อมหรือ

อ่อนแอผสมอยู่ในนํา้เสียงแม้แต่น้อย 

 

              🌿🌿ไม่ทนัรอให้เซ่ียจิ่งสงิปฏเิสธ เสิ่นเม่ียวรีบตดับท “หรือ

ว่าเซ่ียเส่ียวโหวคดิจะผิดคาํพดู?” 

 

                🌿🌿“เจ้ามันใจแคบนัก” เซ่ียจิ่งสิงหวัเราะ หนัไปทางด้าน

หลังแล้วส่งเสียงแผ่วเบา “ออกมาได้” 

 

              🌿🌿ผ่านไปเพยีงพริบตาเดียว คนชุดดาํกลุ่มใหญ่พลัน

ปรากฏกาย หากจะนับอย่างคร่าวๆ แล้วกน่็าจะมีประมาณสบิกว่าคน 

เทยีบกับจาํนวนคนที่อีช้ิงอ๋องนํามาด้วยกไ็ม่ได้น้อยไปกว่ากัน 

 



             🌿🌿จงิเจ๋อกับกู่อ่ีตะลึงงนั ม่ัวฉิงเองกต็กใจไม่น้อย วิทยา

ยุทธของเขาไม่ได้ด้อย  

 

ทว่ากลับไม่รู้เลยว่าที่แห่งนีมี้คนซ่อนอยู่ตัง้มากมาย ชายหนุ่มตรงหน้า

อายุน้อยถงึเพยีงนีก้ลับสามารถนําพายอดฝีมือจาํนวนมากมารับใช้ได้ 

ทาํให้เขาอดไม่ไหวที่จะคาดเดาสถานะของอีกฝ่าย 

 

            🌿🌿เซ่ียจิ่งสิงเอ่ย “ลงมืออย่างเงยีบเชียบ อย่าแหวกหญ้าให้งู

ตื่น” 

 

               🌿🌿เหล่าคนชุดดาํพยักหน้ารับคาํ พริบตาเดียวกห็ายวับไป

ในความมืด เซ่ียจิ่งสิงเอ่ยปากอีก “ต้องใช้เวลาสักหน่อย เดนิไปอีก

ด้านกแ็ล้วกัน” 

 

           🌿🌿เขาหมุนกายเดนิไปยังทศิทางตรงกันข้าม ท่าทางช่าง

คุ้นเคยกับสถานที่ภายในวัดนีเ้ป็นที่สุด 

 

              🌿🌿“ตามเขาไป” เสิ่นเม่ียวเอ่ย 

 

            🌿🌿ไม่รู้ว่าเซ่ียจิ่งสิงจัดการแจกจ่ายงานให้ลูกน้องเหล่านัน้

อย่างไร ตลอดทางที่เดนิกลับไม่พบใครแม้แต่คนเดยีว  

 



จนกระทั่งเดนิมาถงึเรือนทศิใต้ที่เสินชิงกับเสิ่นเย่พกัอาศัยอยู่ ด้าน

นอกกไ็ม่เหลือแม้แต่หน่วยอารักขาของตระกูลเสิ่นเลยสักคน  

 

หลังจากส่งพวกนางอย่างปลอดภยัแล้ว เสิ่นเม่ียวกห็นัไปกล่าวกับม่ัว

ฉิงว่า “เจ้ากลับไปได้” 

 

            🌿🌿หน่วยอารักขาจะมีห้องรับรองของเขาแยกต่างหาก ราตรี

นีม่ั้วฉิงแอบออกมา หากว่ามีใครพบเข้า สถานการณ์คงไม่เหมือนเดมิ 

 

           🌿🌿กู่อ่ีกับจงิเจ๋อตดิตามเสิ่นเม่ียวเข้าห้อง เซ่ียจิ่งสิงกลับยังไม่

ยอมลาจาก จงิเจ๋อขึน้หน้าก้าวหน่ึงขวางหน้าเซ่ียจิ่งสิงที่กาํลังคดิก้าว

เท้าเข้ามาในห้อง เอ่ยปากเตือนเขาว่า “คุณชายส่งแค่นีเ้ถดิเจ้าค่ะ” 

 

             🌿🌿เซ่ียจิ่งสิงหยุดฝีเท้าลง มองไปยังเงาของเสิ่นเม่ียวแวบ

หน่ึงแล้วเอ่ย “เสิ่นเม่ียว ข้าเสียเวลามาทัง้คืน แม้แต่คาํอธิบาย กไ็ม่คดิ

จะบอกสักนิดหรือ?” 

 

                🌿🌿เสิ่นเม่ียวชะงกัฝีเท้า ในใจกใ็ห้นึกปลงตก ไม่ว่านางคดิ

จะทาํสิ่งใดกไ็ม่สามารถปกปิดคนผู้นีไ้ด้ นางมองไปทางจงิเจ๋อกับกู่อ่ี

แวบหน่ึง เอ่ยว่า “พวกเจ้ากลับห้องไปนอนก่อน เซ่ียเส่ียวโหวตามข้า

เข้ามา” 

 



             🌿🌿“คุณหนู....” กู่อ่ีเอ่ยอย่างร้อนรน “ผิดประเพณีนะเจ้าคะ

.....” 

 

          🌿🌿“ถ้าไม่มีใครรู้ จะมีอะไรผิดเล่า” เสิ่นเม่ียวมองไปยังเซ่ียจิ่ง

สิง “เข้ามา” 

 

           🌿🌿เซ่ียจิ่งสิงยักไหล่ ตดิตามเสิ่นเม่ียวเข้าไปในห้องลึก 

ท่ามกลางแววตาที่ไม่สงบของสองสาวใช้... 

 

  
เสิ่นเม่ียวกปิ็ดประตูลง นางจัดการจุดตะเกียงนํา้มันแล้วกน่ั็งลงหน้า

โต๊ะเตีย้ มีเพยีงเสียงฝนตกกระทบหลังคาด้านนอกดงัเปาะแปะ  

 

          🌿🌿เซ่ียจิ่งสิงยังคงชอบยืนพงิกาํแพงไปตามนิสัย เขามองเหน็

เสิ่นเม่ียวรินนํา้ชาให้ตัวเองอย่างเช่ืองช้า  

กเ็อ่ยถามไปตามตรงว่า “ทาํไมเจ้าไม่กลัวข้า?” 

 

         🌿🌿“ทาํไมข้าต้องกลัวท่าน?” เสิ่นเม่ียวถามย้อน 

 

            🌿🌿“คุณหนูตระกูลสูง ซํา้ยังยังไม่ออกเรือน ต้องมาอยู่กับ

ชายแปลกหน้าสองต่อสองเพยีงลาํพงั ไม่กลัวว่าข้าจะทาํอะไรเจ้า

หรือ?” เขายิม้อย่างยียวน 



 

         🌿🌿“เม่ือครู่ที่อยู่ใกล้ชดิกัน ข้าและท่านได้ยนิเสียงคนอ่ืนเขา

เสพสมร่วมรักดังชัดถนัดสองห ูหากจะบอกว่าตอนนีข้้าเกดิเป็นกุล

สตรี เพิ่งรู้สึกนึกหวาดกลัวชาย... ข้าว่า คงจะสายไปสักหน่อยกระมัง” 

 

              🌿🌿เซ่ียจิ่งสิงได้ยนิกถ็งึกับพดูไม่ออก ใบหน้าของเขาพลัน

บงัเกดิสีหน้าไม่คาดฝันขึน้มา เป็นครัง้แรกที่มีหญิงสาวพดูคาํว่า ‘เสพ

สมร่วมรัก’ ส่ีคาํนีด้้วยสีหน้าราบเรียบไม่เปล่ียนสี 

 

           🌿🌿“เจ้าเป็นหญิงจริงหรือเปล่า?” 

 

         🌿🌿เสิ่นเม่ียวคร้านจะตอบ 

 

            🌿🌿เซ่ียจิ่งสิงพยักหน้า “เกือบจะลืมไปแล้ว เจ้าไม่ใช่หญิงสาว 

แต่เป็นเพยีงสาวน้อยนางหน่ึง” 

 

               🌿🌿เซ่ียจิ่งสิงเอ่ยต่อในใจ... บางทนีางอาจอายุน้อย

จนเกนิไป อาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรคือเสพสมร่วมรัก ท่าทางของนางถงึ

ได้ไม่สะทกสะท้านเช่นนี ้

 



           🌿🌿ยิ่งคดิกย็ิ่งเข้าใจว่าควรจะเป็นเหตุผลนี ้เซ่ียจิ่งสิงเดนิเข้า

มาหาแล้วมองเสิ่นเม่ียวจากมุมสูง เอ่ยว่า 

 

  
“เม่ือครู่ ข้ายังไม่ได้คดิบญัชีที่เจ้าจุดธูปราคะ จนเกือบจะทาํให้ข้า

เคลิบเคลิม้ถูกมอมเมาไปด้วย”  

 

มือของเขาขยับช้อนใบหน้าของเสิ่นเม่ียวให้สูงขึน้ แล้วกอ็อกแรงบบี

เล็กน้อย “จะว่าอย่างไร?” 

 

               🌿🌿เสิ่นเม่ียวเงยีบอยู่ครู่หน่ึง คดิไม่ถงึว่าเซ่ียจิ่งสิงจะทาํ

ท่าทางก้อร่อก้อตกิเช่นนีอ้อกมา แต่ฝ่ายตรงข้ามกลับคดิว่าการทาํ

เช่นนีช่้างน่าสนุก  

 

เขาบบีหน้านางเสมือนหน่ึงกาํลังบบีหยกขาวที่บริสุทธ์ิกระจ่างใสให้

พนิาศย่อยยับกับมือ  

 

คงคดิว่าทาํเช่นนีน้างจะหวาดกลัวและเขินอาย หารู้ไม่... นางมไิด้เป็น

เพยีงเดก็สาวตัวน้อยที่ไม่ประสากับเร่ืองทางโลก 

 

               🌿🌿“บงัอาจ!” นางส่งเสียงตํ่า ออกไปอย่างไม่ทนัรู้ตัว 

 



           🌿🌿หลังจากคาํพดูนีห้ลุดออกมา คนทัง้คู่ต่างกต็ะลึงค้าง 

 

           🌿🌿ท่ามกลางแสงไฟ บุรุษใบหน้าหล่อเหลามีดวงตาที่ฉาย

แววสับสนออกมาวูบหน่ึง เขาชักมือกลับ  

ยิม้เล็กน้อยแล้วกย้็อนถาม “บงัอาจรึ?” 

 

               🌿🌿เซ่ียจิ่งสิงคดิแล้วคดิอีก ในที่สุดกย็อมน่ังลงตรงหน้า

เสิ่นเม่ียว รินนํา้ชาให้ตัวเองจอกหน่ึง  

 

หยบิถุงกระดาษที่ซ่อนอยู่ในอกออกมาแล้วเปิดออก น่ันเป็นห่อขนมที่

ประณีตงดงามเป็นที่สุด 

 

            🌿🌿เขาน่ังกนิ ดื่มชาอย่างเช่ืองช้า เอ่ยว่า “ตอนมากรี็บร้อน 

ข้าวเยน็ยังไม่ได้กนิ ฮ ึนํา้ชาน่ีแย่ชะมัด” 

 

              🌿🌿“ที่แท้เซ่ียเส่ียวโหวกม็าเพื่อดื่มชากนิขนม?” เสิ่นเม่ียว

มองเขา 

 

              🌿🌿“แน่นอนว่าไม่ใช่” เซ่ียจิ่งสิงยิม้ จังหวะนัน้เขากห็ยบิ

ขนมก้อนหน่ึงแล้วกย็ัดเข้าไปในปากของเสิ่นเม่ียว  

 



มือของเขาว่องไวจนมองตามแทบไม่ทนั พอเสิ่นเม่ียวได้สตปิากกรั็บรู้

รสหวานเสียแล้ว 

 

            🌿🌿เซ่ียจิ่งสิงยกมือเท้าคาง มองนางแวบหน่ึงด้วยท่าทางยี

ยวนกวนประสาท ทว่าคาํพดูของเขาช่างคมกริบบาดใจ “กนิของของ

ข้าแล้ว ตอนนีต้้องตอบคาํถามข้า” 

 

             🌿🌿ยามที่ขนมชิน้นีก้าํลังละลายในปาก มันจะส่งรสชาติ

หวานกาํซาบออกมาผสมกับรสผลไม้  

 

กนิเข้าไปแล้วยังทาํให้ปากมีกลิ่นหอมตดิอยู่ แม้แต่คนอย่างเสิ่นเม่ียว

ที่ไม่ชอบกนิของหวานกยั็งอดจะช่ืนชมไม่ได้ 

 

  

 

🌺🌺นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่ 6.4🌺🌺 

 

บทที่ ๖ เร่ืองสะพรึงในวัด 

🌿🌿 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 
 

             ยามที่ขนมชิน้นีก้าํลังละลายในปาก มันจะส่งรสชาตหิวาน

กาํซาบออกมาผสมกับรสผลไม้ กนิเข้าไปแล้วยังทาํให้ปากมีกลิ่นหอม



ตดิอยู่ แม้แต่คนอย่างเสิ่นเม่ียวที่ไม่ชอบกนิของหวานกย็ังอดจะช่ืนชม

ไม่ได้ 

 

            🌿🌿🌿🌿อีช้ิงอ๋องกับเจ้า เป็นอะไรกัน?” 

 

          เสิ่นเม่ียวมองเขา “ไม่สู้ท่านถามข้าว่า ราตรีนีท้าํไมจงึทาํเช่นนี”้ 

 

            “หากว่าเจ้าอยากจะเล่า ข้ากพ็ร้อมจะฟัง” 

 

               “ผู้ใดคดิหยามเกียรตผู้ิอ่ืน มันต้องถูกหยามบ้าง หากคดิใช้

ดาบทาํร้ายผู้อ่ืน ดาบนัน้ย่อมต้องคืนสนอง” 

 

           🌿🌿🌿🌿เซ่ียจิ่งสิงทัง้สีหน้าดวงตาพลันเปล่ียน มุมปากขยับยิม้ 

เสียงของเขาเอ่ยขึน้มาอย่างประหลาดใจ “ไม่คดิว่าเจ้าจะเหีย้มโหด

ขนาดนี ้ผลักพี่สาวของตวัเองให้ไปนอนกองรวมกับไอ้ขาพกิารน่ัน” 

 

         🌿🌿🌿🌿“ยามที่พวกมันคดิจะส่งข้าให้คนอ่ืนเชือด เคยคดิว่าข้า

เป็นน้องสาวบ้างหรือไม่” เสิ่นเม่ียวถามย้อน 

 

          “ช่างเป็นเดก็สาวที่ไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดนิตํ่าเหลือเกนิ” เซ่ียจิ่งสิง

ขยับกายยืนบดิขีเ้กียจ “อีช้ิงอ๋องเสร็จกจิแล้วย่อมไม่ปล่อยเจ้าแน่” 

 



               🌿🌿🌿🌿“น่ันกต้็องดูว่า เขามีความสามารถแค่ไหน” เสิ่นเม่ีย

วไม่สะทกสะท้าน 

 

            “เจ้าพดูกับข้ามากขนาดนี.้...” เซ่ียจิ่งสิงเอ่ยเสียงตํ่าออกมา 

ร่างของเขาเอนมาทางด้านหน้า เกือบจะชดิกับปลายจมูกของเสิ่น

เม่ียว  

 

การกระทาํที่บุ่มบ่ามเช่นนี ้แม้แต่เสิ่นเม่ียวเองที่กาํลังน่ังอยู่ยังต้อง

สะดุ้ง “ไม่กลัวว่าข้าจะบอกคนอ่ืนหรืออย่างไร?” 

 

             🌿🌿🌿🌿“เซ่ียเส่ียวโหวอยากจะยุ่งเร่ืองของข้ากต็ามสบาย ข้า

เองยังอยากจะยุ่งเร่ืองของท่านเลย...เอ... ไม่รู้ว่าตอนนีท้ี่จวนหลินอาน

โหวจะมีความเคล่ือนไหวอะไรไปบ้างแล้วนะ  

 

แล้วคํ่าคืนดกึดื่นขนาดนี ้คุณชายใหญ่ของจวนออกมาวัดว่ัวหลงเพื่อ

น่ังกนิขนมจบิชาเท่านัน้รึ... หรือว่ามีอ่ืนใดแอบแฝงอยู่?” 

 

            🌿🌿🌿🌿ดวงตาสุกสกาวของชายหนุ่มนับเป็นดวงตารูปลูกท้อ

ที่งดงามที่สุดคู่หน่ึง ยามที่เขาแย้มยิม้ช่างมองดูเย้ายวนดงึดูดใจคนให้

หลงใหล ยามเยือกเยน็ กลับทาํให้ผู้พบเหน็รู้สึกถงึอันตราย 

 

              “เจ้าใจกล้าไม่เบา”  เขาอมยิม้เล็กน้อย 



 

           “ไก่เหน็ตนีง ูงเูหน็นมไก่” 

 

              🌿🌿🌿🌿 เซ่ียจิ่งสงิขยบัยืนตรง มองนางแวบหน่ึง เอ่ยเสียง

เรียบว่า “เร่ืองของเจ้าขาพกิาร โหวอย่างข้าไม่ได้สนใจแม้แต่น้อย 

เร่ืองที่เจอข้าในคํ่าคืนนีห้ากว่าเจ้ากล้าแพร่งพรายไปแม้แต่นิดเดียว 

ข่าวที่ว่า ‘คุณหนูตระกูลเสิ่นถูกฆ่าปิดปาก’ คงไม่ใช่แค่ข่าวลือแน่”  

 

พดูจบ เขากเ็ปิดหน้าต่างกระโดดออกไปด้านนอก แล้วกลืนหายไปกับ

สายฝนในยามราตรี 

 

             🌿🌿🌿🌿นํา้ฝนที่ไหลลงมาเป็นสายกระทบขอบหน้าต่างแล้ว

ร่วงลงมากระทบกับแก้มของเสิ่นเม่ียว  

 

ความเยน็จัดปานนํา้แข็งค่อยซมึซาบเข้ามาสู่ผิวหน้าของนาง สายลม

พดัโบกจนทาํให้นางได้สตอีิกครัง้  

 

เสิ่นเม่ียวคลายฝ่ามือที่เกร็งแน่นออกจากกัน ค่อยผ่อนลมหายใจด้วย

ความโล่งอก 

 

         🌿🌿🌿🌿หากจะคบหาสมาคมกับเซ่ียจิ่งสงิกต้็องยอมรับชีวิตที่น่า

หวาดเสียวประหน่ึงถูกแขวนอยู่บนเส้นด้าย  



 

ชายหนุ่มผู้นีอ้ายุยังน้อยทว่าลึกลํา้ยากเกนิจะหยั่ง ทุกคาํพดูของเขา

ราวกับไร้ความหมาย  

 

แต่หากคดิให้ลึกซึง้กลับแฝงไปด้วยความนัยทุกคาํพดู 

 

          คืนนีไ้ด้พบเขาย่อมต้องไม่ใช่เร่ืองบงัเอญิ แน่นอนว่าเซ่ียจิ่งสงิ

จะต้องมาปฏบิตัภิารกจิบางอย่าง คดิไปคดิมา ไม่แน่ว่าอาจจะเร่ืองลับ

ของตระกูลเซ่ียกเ็ป็นได้ 

 

             🌿🌿🌿🌿 เรือนทศิเหนือในยามเดียวกันนี ้สะใภ้สองเร่ิน

หว่านอวิ๋นกาํลังน่ังน่ิงอยู่หน้าโต๊ะ◌ีหน้าครุ่นคดิ 

 

  
เซียงหลานเหน็ว่าดกึแล้วจงึเอ่ยทกั “ฮูหยนิ ตอนนีก้เ็ป็นเวลายามสาม

แล้ว ท่านพกัผ่อนเถดิเจ้าค่ะ” 

 

          เร่ินหว่านอวิ๋นส่ายหน้า ใบหน้าทอประกายกังวลออกมาแวบ

หน่ึง “นอนไม่หลับ” 

 

           🌿🌿🌿🌿นางเดนิออกไปนอกเรือน ได้ยนิเสียงจากห้องด้านใน

สุด มีเสียงบางอย่างเคล่ือนไหวดงัออกมา  



 

ท่ามกลางเสียงฝนที่โปรยปรายทาํให้เสียงนัน้ฟังไม่ถนัดนัก ประหน่ึง

เป็นนํา้เสียงของหญิงสาวที่กาํลังดิน้รนร้องระงม นางมองท้องฟ้าแวบ

หน่ึง “ข้าไปนอนสักหน่อยกด็ีเหมือนกัน” 

 

          🌿🌿🌿🌿เซียงหลานกับไฉ่จี๋เหน็ว่าในที่สุดนางกย็อมไปพกัผ่อน 

จงึรีบประคองเร่ินหว่านอวิ๋นให้นอนลงบนเตียง เอ่ยว่า 

 

 “ฮูหยนิพกัผ่อนนะเจ้าคะ วันพรุ่งนีย้ังต้องเกบ็แรงไว้จัดการเร่ืองราว

อะไรอีกมาก” 

 

           🌿🌿🌿🌿“ใช่” เร่ินหว่านอวิ๋นพมึพาํ “ข้ายังต้องออมแรงไว้ใช้ใน

วันพรุ่ง” 

 

             🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 
 

            สายฝนโปรยปรายทัง้คืน 

 

           🌿🌿🌿🌿วัดว่ัวหลงตัง้อยู่ใจกลางป่าลึกอันเงยีบสงบ พอสายฝน

เร่ิมซาท้องฟ้ากส็ดใส สรรพสัตว์น้อยใหญ่ต่างย่ืนหน้ายื่นขาออกมา

เพื่อหาอาหาร  

 



พายุฝนที่เพิ่งพ้นผ่านทาํให้อากาศเร่ิมเข้าสู่ความหนาวเยน็ ในมวล

อากาศมีกลิ่นหอมชืน้เจือออกมาเบาบาง  

 

          แต่เช้าตรู่ หลวงจีนที่มีหน้าที่ตีระฆังกรี็บไปล่ันระฆังส่ง

สัญญาณ 

 

             เสียงระฆังกังวานก้องทาํให้ผู้คนที่หลับใหลพากันตื่น

ลืมตา เร่ินหว่านอวิ๋นเปิดเปลือกตาขึน้  

 

คํ่าคืนนีน้างนอนหลับไม่สนิทมีแต่ฝันร้าย กว่าจะหลับได้กจ็วน

รุ่งสาง พอตื่นขึน้ ทัง้หน้าผากจงึเตม็ไปด้วยเหงื่อ 

 

         🌿🌿🌿🌿“ฮูหยนิต่ืนแล้ว” เซียงหลานรีบรุดขึน้มารับหน้า 

“เช็ดหน้าหน่อยนะเจ้าคะ” 

 

          เร่ินหว่านอวิ๋นเช็ดหน้าแต่งกายแล้วกม็องไปยังด้าน

นอก บรรยากาศนอกหน้าต่างหลังฝนซามีแต่ความเงยีบสงบ 

มีเสียงสกุณาขับขานเจือ้ยแจ้วอย่างสนุกสนาน 

 



        นางอมยิม้ “เปล่ียนเป็นเสือ้สีสว่างหน่อยคงดี เอาชุด

ไข่มุกดอกไม้แดงน่ันกแ็ล้วกัน” 

 

         ไฉ่จ๋ียิม้แล้วว่า “คดิว่าวันนีฮู้หยนิน่าจะอารมณ์ดีเบกิ

บานใจ สวมใส่ชุดงดงามเช่นนี ้ทาํให้ท่านดูมีสง่าไม่น้อย” 

 

           เร่ินหว่านอวิ๋นมองกระจก ใบหน้าอิ่มไปด้วยรอยยิม้ 

แน่นอนว่าอารมณ์ของนางต้องดีมาก เรียกว่าดีใจจนแทบจะ

กระโดดผางเชียวล่ะ 

 

           🌿🌿🌿🌿หลังจากจัดการแต่งองค์ทรงเคร่ืองเสร็จสรรพ 

นางกจี็บปากจีบคอเอ่ยออกมาว่า “ไปกันเถอะ ได้เวลาต้อง

เรียกหลานสาวกนิข้าวแล้ว” 

 

             🌿🌿🌿🌿ห้องลึกสุดในเรือนด้านทศิเหนือเงยีบสงดันัก 

ด้านหน้าเรือนนัน้แม้แต่สาวใช้สักคนกไ็ม่มี 

 

          🌿🌿🌿🌿“เจ้าไปเคาะประตู” นางกล่าวกับเซียงหลาน 

ดวงตาทอประกายอาฆาตแวบหน่ึง 

 



            “คุณหนูห้า” เซียงหลานเดนิมาเคาะประตูด้านหน้า “ฮู

หยนิรองมาแล้วเจ้าค่ะ” 

 

              🌿🌿🌿🌿เบือ้งหลังประตูนัน้ไม่มีความเคล่ือนไหว

อะไรแม้แต่น้อย 

 

             “คุณหนูห้า ฮูหยนิรองมาแล้วนะเจ้าคะ” เซียงหลาน

ว่าต่อ 

 

              เคาะอยู่นานแสนนานกย็ังไม่ได้ยนิเสียงคนขานรับ 

 

            🌿🌿🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นถอนหายใจแล้วยิม้ “เจ้าหลาน

ห้าน่ีอย่างไรกัน ทาํตัวราวกับเดก็น้อย ฟ้าสว่างขนาดนีย้ังเกียจ

คร้านไม่ยอมต่ืน  

 

อีกประเดี๋ยวเลยเวลาไหว้พระแล้วจะทาํอย่างไร... ข้าเรียกเอง

กแ็ล้วกัน” 

 

          🌿🌿🌿🌿นางเดนิมาด้านหน้า เคาะประตูเบาๆ ส่งเสียง

เรียกอย่างอ่อนโยน “หลานห้า ต้องตื่นไปกนิข้าวแล้ว หลังกนิ



ข้าวเสร็จพวกเรากต้็องไปจุดธูปไหว้พระกันอีก อย่าดือ้นักเลย

ต่ืนนอนเถดิ” 

 

            ในห้องนัน้กย็ังไม่มีเสียงผู้ใดตอบรับ 

 

            🌿🌿🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นหมุนกายกลับ รู้สึกจนปัญญา 

ไม่รู้ว่ากาํลังอธิบายกับตัวเองหรือกาํลังอธิบายกับผู้อ่ืนกันแน่  

 

ส่งเสียงแผ่วเบาว่า “ช่างเถอะ ผลักบานประตูเข้าไปเลยกแ็ล้ว

กัน หลานห้ากับสาวใช้พวกนัน้เป็นเดก็ไม่ยอมโต ชอบทาํตัว

ผิดระเบียบนัก กลับไปจะต้องอบรมเสียใหม่”  

 

กล่าวพลางนางกต็ัง้ท่าผลักบานประตูเข้าไป 

 

        🌿🌿🌿🌿“อาสะใภ้รอง” นํา้เสียงอ่อนโยนพลันแทรกขึน้

ท่ามกลางความสงบเงยีบ เร่ินหว่านอวิ๋นตกตะลึง  

 

คดิว่านํา้เสียงนัน้คงดังออกมาจากในห้อง ทว่ากลับได้ยนิเซียง

หลานกับไฉ่จ๋ีที่ยืนอยู่ด้านหลังส่งเสียงอุทานออกมาพร้อมกัน 

“คุณหนูห้า คุณหนูรอง” 



 

         🌿🌿🌿🌿นางหนัหน้ากลับอย่างประหลาดใจ พลันเหน็

เสิ่นเย่กับเสิ่นเม่ียวยืนอยู่ด้วยกัน 

 

           🌿🌿🌿🌿วันนีเ้สิ่นเม่ียวสวมชุดกระโปรงสีขาวราวหมิะที่

ดูเรียบง่ายตัวหน่ึง ด้านนอกยังมีเสือ้คลุมสีขาวปักลายโบตั๋น 

มองไปแล้วช่างคล้ายกับชุดในพธีิศพ 

 

          🌿🌿🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นเหน็การแต่งกายของเสิ่นเม่ียวก็

ให้รู้สึกตาลาย นางขมวดคิว้แล้วเอ่ยว่า “หลานห้าแต่งกาย

อะไรแบบนี ้ไม่เป็นมงคล ชุดขาวเรียบแบบนีใ้ส่มาได้อย่างไร 

ใครไม่รู้จะนึกว่าพวกเรามาฝังศพคนในตระกูลนะ” 

 

              🌿🌿🌿🌿“ขออภยัเจ้าค่ะ ว่าแต่ว่า....วันนีอ้าสะใภ้รอง

แต่งกายได้งดงามนัก” เสิ่นเม่ียวอมยิม้แล้วเอ่ย  

 

             เร่ินหว่านอวิ๋นมองเสือ้ผ้าของตน พลันนึกอะไร

ขึน้มาได้ นางมองประเมินเสิ่นเม่ียวตัง้แต่หวัจรดเท้า  

 



นางไม่รู้ว่าเหตุใดเสิ่นเม่ียวถงึได้ออกมายืนอยู่ ด้านนอก 

ท่าทางรึกด็ูธรรมดาเหมือนไม่มีอะไรเกดิขึน้ จะเป็นไปได้

อย่างไร?  

 

เร่ืองเม่ือคืนอาจปกปิดคนอ่ืนได้แต่ปิดนางที่นอนอยู่ห้องถัดไป

ไม่ได้หรอก นางอยากจะแน่ใจในบางเร่ืองจงึก้าวมาหยุดลง

ตรงหน้าของเสิ่นเม่ียว  

 

จับแขนของอีกฝ่ายแล้วยิม้หวาน เอ่ยถามอย่างห่วงใยว่า “เม่ือ

คืนหลานห้านอนหลับสบายดีหรือไม่?” 

 

              🌿🌿🌿🌿“ขอบคุณอาสะใภ้รองที่เป็นห่วงเป็นใย นอน

หลับฝันดีจนถงึรุ่งเช้า” เสิ่นเม่ียวอมยิม้ 

 

             🌿🌿🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นพนิิจพจิารณาท่าทางของเสิ่น

เม่ียว พยายามจับสังเกต ดูท่าทางในตอนนีแ้ล้ว นางหาได้มี

ร่องรอยแห่งความผิดปกตไิม่  

 



ใจของเร่ินหว่านอวิ๋นพลันสงสัยหนัก บังเกดิความรู้สึกไม่สงบ

บางอย่างขึน้ นางแสร้งยิม้แล้วขยับกายมาประชิดเสิ่นเม่ียว 

เอ่ยว่า “เม่ือหลานห้านอนหลับสบาย อากว็างใจ” 

 

             🌿🌿🌿🌿มองพนิิจใกล้ๆ พบว่าลาํคอของเสิ่นเม่ียวขาว

สะอาด เดมิทนีางกผ็ิวพรรณขาวผ่อง ยามนีย้ิ่งผ่องใส 

ทอประกายราวกับหยกเนือ้ดีกไ็ม่ปาน ร่องรอยแดงดาํอะไรสัก

นิดกห็ามีไม่ ยิ่งไม่ต้องพดูว่าจะได้รับบาดเจบ็อะไร 

 

            เป็นไปไม่ได้ อีช้ิงอ๋องเล่นงานสตรีแต่ละทมืีอหนัก

เหลือเกนิ ร่ําลือกันว่าคนผู้นัน้มีนิสัยบ้าบิ่น รักความรุนแรง 

เสิ่นเม่ียวจะไม่เหลือร่องรอยบนเรือนกายได้อย่างไร? 

 

           🌿🌿🌿🌿เสิ่นเย่มองเสิ่นเม่ียว แล้วกม็องเร่ินหว่านอวิ๋น 

นางพอจะรู้ว่าต้องมีเร่ืองบางอย่างเกดิขึน้ แต่เป็นเร่ืองอะไร

นัน้นางไม่อาจรู้ได้ 

 

            🌿🌿🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นจับแขนเสิ่นเม่ียวแน่น พยายาม

เอ่ยอย่างสนิทชดิเชือ้ดังญาตมิิตร “อากาศกเ็ยน็เสียเหลือเกนิ 

หลานห้าสวมชุดบางขนาดนีไ้ม่หนาวหรือ?” ว่าไปว่ามา นาง



พลันขยับยกแขนเสือ้ของเสิ่นเม่ียว เสือ้สีขาวที่ถูกจับเลิกขึน้

สูง เผยให้เหน็ข้อมือขาวสะอาด 

 

            🌿🌿🌿🌿ข้อมือสะอาดบริสุทธ์ิประหน่ึงหยกลํา้ค่า ไม่มี

ร่องรอยหม่นหมองแม้แต่น้อย เร่ินหว่านอวิ๋นตะลึงงนัอยู่ตรง

นัน้  

 

เสิ่นเม่ียวชักมือกลับ อมยิม้แล้วตอบว่า “อาสะใภ้รองทาํ

เหมือนกับกาํลังตรวจสอบอะไรข้าอยู่” 

 

             🌿🌿🌿🌿“เปล่า....” เร่ินหว่านอวิ๋นพยายามยิม้ “เม่ือครู่

... มือข้าล่ืน” ในใจนางกาํลังเคว้งคว้าง ไม่รู้ว่าจะแสดง 

สีหน้าอย่างไรด ี 

 

บนเรือนกายของเสิ่นเม่ียวไม่มีร่องรอยหลงเหลือได้อย่างไร? 

คนอย่างอีช้ิงอ๋องหาใช่ผู้ชายธรรมดาไม่ อย่างน้อยย่อมต้อง

หลงเหลือร่องรอยฝากรักไว้บนเรือนกายหญงิสาวบ้าง 

 



             แววตาของนางมองกวาดไปโดยรอบ ข้างกายของ

เสิ่นเย่มีเพยีงหวงองิกับชิงองิ แต่กลับไม่เหน็จงิเจ๋อและกู่ อ่ีสาว

ใช้ของเสิ่นเม่ียวเลย  

 

ดวงตานางกลอกไปมาแล้วว่า “หลานห้า สาวใช้ข้างกายเจ้า

สองคนไปไหนรึ? เช้าตรู่เช่นนีก้ลับไม่มาพร้อมเจ้า” 

 

           🌿🌿🌿🌿“ข้าให้พวกนางไปจัดชุดข้าวต้มมาให้ เช้านีต้ื่น

ขึน้มารู้สึกว่าคอแห้งไม่ค่อยสบาย” 

 

         🌿🌿🌿🌿“ที่น่ีไกลจากห้องครัวมาก” เร่ินหว่านอวิ๋นอมยิม้

แล้วว่า “เดก็น้อยอย่างเจ้าหากว่าหวิกบ็อกอาสะใภ้ 

สักคาํกไ็ด้ แต่ว่า...ห้องครัวไม่ได้อยู่ที่เรือนทางทศิใต้หรอก

หรือ?” 

 

         🌿🌿🌿🌿“กเ็รือนทางทศิใต้น่ะสิเจ้าคะ” เสิ่นเม่ียวมองเร่ิน

หว่านอวิ๋น “ข้ากม็าจากเรือนทางทศิใต้” 

 



           🌿🌿🌿🌿“พดูจาเหลวไหลกับอาสะใภ้รองทาํไมกัน” เร่ิน

หว่านอวิ๋นหวัเราะ “คืนวานเจ้าไม่ได้พกัผ่อนอยู่ในเรือนทางทศิ

เหนือหรอกหรือ?” 

 

          เสียงพูดยังเอ่ยไม่ทนัจบ นางพลันเหน็ใบหน้าของเสิ่น

เม่ียวเผยรอยยิม้ผลิบานออกมา  

 

หลังจากเสิ่นเม่ียวจมนํา้ สีหน้าท่าทางของนางกเ็ปล่ียนเป็น

เยือกเยน็ ยามปกตโิดยมากก็จะทาํเพยีงอมยิม้เล็กน้อย  

 

ทว่าวันนีร้อยยิม้ของนางนัน้ราวกับยิม้ออกมาจากก้นบึง้ของ

หวัใจ ช่างงดงามอิ่มสุขเป็นที่สุด แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดคนที่

มองเหน็ถงึรู้สึกว่าหนาวสะท้านไปทัง้หวัใจ 

 

             🌿🌿🌿🌿ใจของเร่ินหว่านอวิ๋น ประหน่ึงมีก้อนหนิหนัก

กดทบัอยู่ 

 

              🌿🌿🌿🌿“ฮูหยนิ แย่แล้ว คุณหนูหายไป!” หลังจาก

เสียงร้องของหญิงสาวดังขึน้ ทุกคนกม็องไปยังต้นตอของเสียง 



เหน็สองสาวใช้มีสีหน้าแววตาร้อนรน สองคนนัน้กคื็อเยี่ยน

เหมยกับสุ่ยป้ีสองสาวใช้ข้างกายของเสิ่นชิง 

 

             🌿🌿🌿🌿“เจ้าว่าอะไรนะ!” เร่ินหว่านอวิ๋นส่งเสียงแหลม

ล่ัน 

 

             🌿🌿🌿🌿เสิ่นเย่ตกตะลึงตามไปด้วย เสิ่นชิงหายไปรึ... 

นางไปไหน? 

 

              “ชิงเอ๋อจะหายไปได้อย่างไร?” เร่ินหว่านอวิ๋นกระ

ชากคอเสือ้ของเยี่ยนเหมย แววตาทอประกายอาฆาตปานจะ

กลืนกนิ 

 

             🌿🌿🌿🌿“อ้อ เร่ืองนีข้้ารู้” เสิ่นเม่ียวพลันเอ่ยปาก 

 

               ดวงตาของผู้คนมองไปยังนางทนัท ี

 

                🌿🌿🌿🌿หลังจากเงยีบงนัพกัหน่ึง เสิ่นเม่ียวกอ็มยิม้

แล้วว่า “เม่ือครู่ข้าเดนิมาจากเรือนทางทศิใต้ เพราะอะไรน่ะ



หรือ กเ็พราะว่าคืนวานนีข้้านอนอยู่ในเรือนทางทศิใต้อย่างไร

ล่ะ”  

 

นางแสร้งกระแอม “เม่ือคืนนีข้้านอนไม่หลับ จงึได้ไปหาพี่หญิง

ใหญ่เพื่อขอแลกห้องนอนกับนาง พี่หญงิใหญ่กรั็บปาก คดิไป

คดิมา...  

 

สงสัยพี่หญิงใหญ่คงรู้สึกว่าอาสะใภ้รองนอนอยู่ห้องด้านข้าง

จงึรู้สึกสบายใจไม่น้อยกระมัง วันนีเ้ช้าตรู่ พอข้าออกจากห้อง

กเ็หน็พี่หญิงรอง จงึได้เดนิมาพร้อมกับนาง  

 

เดมิทคีดิว่าจะมาที่น่ีเพื่อขอบคุณพี่หญิงใหญ่สักหน่อย 

ขอบคุณที่นางใจดียอมแลกห้องกับข้า” 

 

             🌿🌿🌿🌿คาํพดูทุกคาํที่นางพดู กดทบัหวัใจของเร่ิน

หว่านอวิ๋นทาํให้หนักอึง้ลงไปทลีะน้อย  

 

จนสุดท้าย ความสิน้หวังดังฟ้าถล่มดนิทะลายกป็ระดังเข้ามา 

ใบหน้านางพลันส่ันสะท้าน ดวงตาแดงกํ่าคล้ายสัตว์ประหลาด

ที่กาํลังจะคลุ้มคล่ัง 



 

          🌿🌿🌿🌿เหน็ท่าทางของเร่ินหว่านอวิ๋นเป็นเช่นนัน้ เสิ่น

เย่กใ็ห้นึกหวาดกลัว นางพอคาดเดาได้ว่าอาจเกดิเร่ืองใหญ่ขึน้ 

การเหน็อาสะใภ้ซึ่งกาํลังแย่งความเป็นใหญ่ในตระกูลกับ

มารดาของนาง ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี ้ 

 

แน่นอนว่าย่อมต้องยนิดี จงึได้กล่าวตามคาํของเสิ่นเม่ียว “ไม่

ผิดเจ้าค่ะ เช้าวันนี ้ข้าเหน็น้องห้าออกมาจากห้องด้านข้าง เรา

กเ็ลยชวนกันมาที่น่ี เพื่อกนิข้าวพร้อมกับพี่หญิงใหญ่” 

 

            🌿🌿🌿🌿ใจของเร่ินหว่านอวิ๋นหนักอึง้ นางเจบ็ปวดราว

กับจะกระอักเป็นเลือดออกมา 

 

            🌿🌿🌿🌿“คนที่นอนในห้องนีเ้ม่ือคืนไม่ใช่ข้า แต่เป็นพี่

หญิงใหญ่นะเจ้าคะ” 

 

            🌿🌿🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นปิดปากแน่นถอยหลังไปสอง

ก้าว ราวกับจะล้มลงตรงนัน้ 

 



               คนที่นอนอยู่ที่ น่ีเม่ือคืนวานไม่ใช่เสิ่นเม่ียว แต่เป็น

เสิ่นชิง! 

 

 

 

 

🌺🌺นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่ 6.5🌺🌺 

 

บทที่ ๖ เร่ืองสะพรึงในวัด 

🌿🌿 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 
 

คนที่นอนอยู่ที่น่ีเม่ือคืนวานไม่ใช่เสิ่นเม่ียว แต่เป็นเสิ่นชงิ! 

 

             🌿🌿น่ันหมายความว่า สตรีที่อีช้ิงอ๋องเล่นงานกคื็อชิง

เอ๋อของนาง! นํา้เสียงร้องระงมอย่างน่าอนาถล้วนเป็นเสียงชงิ

เอ๋อของนางทัง้สิน้!  

 

นางอยู่เพยีงห้องด้านข้างที่กาํแพงแนบชิดตดิกับห้องของ

บุตรสาว ทว่ากลับปล่อยให้บุตรสาวถูกยํ่ายี! 

 



             🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นหวัใจสลาย นางมองไปยังประตู

ห้องที่ปิดสนิท ยามนี ้กลับไม่มีเร่ียวแรงที่จะผลักมันออก 

 

ต่อให้ฟ้าดนิหมุนตลบเพยีงไร นางกย็ังคดิออกว่าไม่อาจให้

เสิ่นเย่กับเสิ่นเม่ียวเหน็สภาพห้องด้านในได้  

 

หากว่าเร่ืองราวเหล่านีถู้กแพร่งพรายออกไปละก ็นางพยายาม

เค้นรอยยิม้ที่น่าเกลียดเสียยิ่งกว่าร้องไห้  

 

          🌿🌿“พวกเจ้ากลับไปก่อน เม่ือครู่ข้าถามแล้ว ชิงเอ๋อ

กาํลังนอนอยู่ พวกเราไม่ต้องคอยนางหรอก” 

 

         🌿🌿เสิ่นเม่ียวหวัเราะ “อาสะใภ้รองล้อหลานเล่นแล้ว 

เม่ือครู่ท่านยังไม่รู้เลยว่าพี่หญงิใหญ่นอนอยู่ด้านใน ยามนี ้

บอกว่าได้พดูคุยกับพี่หญิงใหญ่มาแล้ว หรือว่าพี่หญิงใหญ่

แอบซ่อนอะไรไว้?” 

 



       🌿🌿“ไม่มี!” เร่ินหว่านอวิ๋นปฏเิสธโดยพลัน ท่าทางเช่นนี ้

เหน็อยู่ตาํตาของเสิ่นเย่ ยิ่งทาํให้รู้สึกประหลาดใจนัก เสิ่น

เม่ียวหร่ีตา  

 

นางหนัไปยงัเงาคนที่เดนิเลีย้วเข้ามาทางนี ้ส่งเสียงตะโกน

เรียก “ป้ากุ้ย! รบกวนเจ้าช่วยเปิดห้องนีใ้ห้อาสะใภ้รองของข้า

หน่อย” 

 

          🌿🌿ป้ากุ้ยโค้งร่างแล้วเดนิเข้ามาหา วันนีน้างได้รับ

คาํส่ังให้เข้ามาที่น่ีแต่เช้าตรู่ ยามนีย้ังไม่ทนัเหน็ว่าสถานการณ์

ตรงหน้าคับขันเพยีงใด  

 

ได้ยนิเสียงของเสิ่นเม่ียวสดใสอย่างนีน้างยังคดิไปเองว่าเสิ่น

เม่ียวคงคืนดีกับเร่ินหว่านอวิ๋นแล้ว ในใจกใ็ห้นึกละอาย ป้ากุ้ย

จงึไม่ได้มองหน้าของเร่ินหว่านอวิ๋น 

 

              🌿🌿ป้ากุ้ยห่างจากประตูไม่ไกลนัก เร่ินหว่านอวิ๋นคดิ

จะห้ามนางกไ็ม่ทนัการ พลันได้ยนิเสียง ‘แอ้ด’ บานประตูถูก

เปิดออก 

 



              🌿🌿สรรพสิ่งน่ิงสงบ 

 

            🌿🌿อีกด้านของบานประตูมีกลิ่นเหม็นประหลาดลอย

ออกมาแตะจมูก 

 

            🌿🌿ประตูบานใหญ่ถูกเปิดออกช้า..ช้า ไม่มีใครกล้า

เยี่ยมหน้าเข้าไปมอง 

 

         🌿🌿ห้องพกัอาคันตุกะของวัดวั่วหลงเดมิทกีโ็ล่งเรียบ ไม่

อาจสู้เรือนที่หรูหราในจวนเสิ่นได้ ทว่าห้องนีก้ลับเป็นห้อง

ขนาดใหญ่ถูกตกแต่งไว้อย่างงดงาม  

 

เตียงตัวใหญ่จัดวางอยู่ใจกลางห้อง แม้แต่ม่านไม้กัน้อะไรกไ็ม่

มี เม่ือเป็นเช่นนีใ้นห้องมีสภาพเป็นอย่างไร ผู้คนกวาดสายตา

รอบเดียวกป็ระจักษ์ 

 

             🌿🌿เสิ่นเย่ตะลึงส่งเสียงกรีดร้องขึน้มาก่อนเป็นคน

แรก 

เหน็บนพืน้มีเสือ้ผ้าขาดวิ่นเกล่ือนกลาด  



 

พรมบนเตียงถกูถีบจนกองรวมอยู่ ข้างหน่ึง หนังสือบนโต๊ะถูก

กวาดร่วงลงบนพืน้ กานํา้ชาแหลกละเอียดราวกับเพิ่งผ่านฉาก

แห่งความรุนแรงมาหมาดๆ 

 

            🌿🌿ทว่า ที่ทาํให้คนตื่นตะลึงที่สุดหาใช่สิ่งเหล่านัน้ไม่ 

หญิงสาวที่นอนอยู่บนเตียง  

 

ร่างกายขาวนวลนอนควํ่าแผ่หลา ท่าทางโค้งตัวอยู่ตรงมุมเตียง 

บนแผ่นหลังนางเป็นรอยจุดสีแดงทั่ว  

 

ยังมีรอยเลือดกับรอยเขียวชํา้ ยิ่งทาํให้คนเหน็ตื่นตะลึงไปหมด 

บนพืน้ยังมีแส้หนังที่อาบเลือดร่วงอยู่  

 

ตอนนีข้าดออกเป็นสองท่อน มองไปยังร่องรอยบนเรือนกาย

ของหญิงผู้นัน้อีกรอบ เหน็ได้ชัดว่าแซ่หนังนัน้ได้หวดเข้ากับ

แผ่นเนือ้ของนางจนขาด 

 



            🌿🌿“สวรรค์!” เสิ่นเย่ปิดปากแน่ถอยหลังกรูด “น่ัน น่ัน

ใคร....ไม่ใช่พี่หญิงใหญ่หรอกรึ?” นางพลันหนัหน้าไปมองเร่ิน

หว่านอวิ๋น 

 

         🌿🌿ในเม่ือเสิ่นเม่ียวบอกแล้วว่าแลกห้องกับเสิ่นชิง ยาม

นีค้นในห้องนัน้ย่อมต้องเป็นเสิ่นชิง  

 

ทว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตายามนีเ้ท่ากับบอกได้ชัดว่า 

เสิ่นชิงเกดิเร่ืองแล้ว! แม้แต่หญิงสาวที่ยังไม่ได้ออกเรือนอย่าง

นางกเ็ข้าใจได้ว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าในยามนีคื้ออะไร  

 

เหน็ได้ชัดว่าเป็นภาพร่องรอยที่หญิงสาวถูกลวนลามยํ่ายี! 

ป้ากุ้ยคาดไม่ถงึว่าในห้องนัน้ยังมีคน  

 

            🌿🌿เม่ือครู่ได้ยนิเสิ่นเม่ียวพดูจา นางคดิว่าเสิ่นเม่ีย

วคืนดีกับเร่ินหว่านอวิ๋นแล้ว ตอนนีก้าํลังจะเข้าไปคุยกันใน

ห้องกเ็ท่านัน้ 

 



 ผลปรากฏว่าพอเหน็หญิงที่อยู่ในนัน้กต็ะลึงค้าง ยามนีเ้สิ่นเย่

เอ่ยประโยคเดียวทาํให้นางวญิญาณแทบหลุดจากร่าง เสิ่นชิง? 

หญิงสาวที่นอนควํ่าอยู่ในห้องนัน้คือเสิ่นชิง? 

 

        🌿🌿เยี่ยนเหมยกับสุ่ยป้ีเหน็เสิ่นชิงในสภาพนีจ้ติใจพลัน

ตะลึงสะท้าน คุณหนูของพวกนางเกดิเร่ือง พวกนางย่อมไม่

รอด  

 

สองคนมองสบตากันแวบหน่ึง ต่างกเ็หน็ความสิน้หวังในแวว

ตาของฝ่ายตรงข้าม รีบร้อนลงไปคุกเข่า โขกหวัไปทางเร่ิน

หว่านอวิ๋นไม่หยุด 

 

        🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นยืนเหม่อลอยอยู่ในห้อง 

 

           🌿🌿“อาสะใภ้รองไม่เข้าไปดูสักหน่อยหรือเจ้าคะ?” 

ท่ามกลางความเงยีบสนิทนัน้ เสิ่นเม่ียวเอ่ยเสียงแผ่วเบา  

 

นํา้เสียงของนางสงบ ประหน่ึงยังไม่ได้เหน็สภาพเลวร้าย

ตรงหน้านีม้าก่อน เร่ินหว่านอวิ๋นหนัหน้ากลับมา เหน็สาวน้อย

มองนางอย่างสงบน่ิง 



 

            🌿🌿ในใจนางพลันบังเกดิคล่ืนลมโหมกระหน่ํา ทว่าไม่

นานกส็ามารถสะกดลงได้ สีหน้าของนางขาวซีด  

สองขาก้าวเข้าไปในห้องนัน้อย่างรวดเร็ว เดนิจนมาหยุด

ด้านหน้าหญงิสาวที่นอนหน้าควํ่าโค้งตัวอยู่บนเตียง 

 

         🌿🌿หญิงสาวนางนัน้เส้นผมกระเจงิ บนพืน้ยังมีผมร่วง

อยู่จาํนวนมาก เหน็ได้ชัดว่าถูกคนดงึทึง้ออกมาจากหนังหวั

อย่างไม่ปรานี เร่ินหว่านอวิ๋นยื่นมือที่ส่ันออกไปจับหญิงนาง

นัน้พลิกกาย 

 

       🌿🌿ครืน...เสียงฟ้าคาํรามสน่ันประหน่ึงเสียงก่นด่าที่ทิ่ม

แทงเข้าไปในหวัใจส่วนลึกของนาง ฝนที่หยุดแล้วกลับมาตก

หนักอีกรอบ ท่ามกลางหมู่เมฆมืดครึม้ พลันมีสายฟ้าฟาด

เปรีย้งลงมา เสียงดังจนหแูทบดับ 

 

         🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นปิดตาแน่นอย่างทุกข์ทน ไม่ผิด...หญิง

สาวในอ้อมกอดนางกคื็อเสิ่นชิง! 

 



        🌿🌿ยิ่งมองเข้าไปใกล้ใจนางยิ่งหนาวเหน็บ เสิ่นชงิหน้า

บวมไปหมด เหน็ได้ชัดว่าถูกเล่นงานไม่เบา 

 

  
บนเรือนร่างทัง้บนและล่างถูกปู้ ยี่ปู้ ยาํจนแหลกเละ มือข้าง

หน่ึงของเสิ่นชิงอ่อนปวกเปียกอยู่ในท่าประหลาดผิดรูป ดูเผนิ

คล้ายกับถูกตัดขาดออกมา! 

 

            🌿🌿อีช้ิงอ๋องอาํมหติเกนิไปแล้ว! 

 

            🌿🌿ถงึอย่างนัน้คนที่นางเกลียดที่สุดกย็ังเป็นเสิ่น

เม่ียว! 

 

         🌿🌿เดมิทโีชคร้ายทัง้หมดนีเ้ป็นเคราะห์กรรมของเสิ่น

เม่ียว ทว่านังน่ันกลับพลิกแพลงสถานการณ์ทาํให้ 

ชิงเอ๋อของนางต้องมารับเคราะห์แทน  

 



บุตรสาวของนางถูกเล่นงานสาหสัสากรรจ์ถงึเพยีงนีนั้บว่าชีวติ

ที่เหลืออยู่ของเสิ่นชิงดับสูญไปแล้ว นางเกลียดชังอยากจะกัด

คอเสิ่นเม่ียวให้ขาด ด่ืมเลือดของมัน กนิเนือ้ของมัน! 

 

           🌿🌿อย่างไรเสียเร่ินหว่านอวิ๋นกมี็ศักดิ์เป็นถงึฮูหยนิร

องของตระกูลเสิ่น แม้ในยามที่ตกเป็นรองผู้อ่ืน  

 

นางกต้็องพยายามระงบัอารมณ์ไม่ให้แสดงกริิยาไม่เหมาะสม

ออกมา นางพยายามเปล่งเสียงแหบพร่าออกจากลาํคอ

กาํชับเซียงหลานว่า “ไปหารถม้าเร็ว เราจะลงจากเขา” 

 

             “แต่ว่า...” เซียงหลานมองฮูหยนิรองอย่างหวาดกลัว

แวบหน่ึง “ฮูหยนิเจ้าคะ ยามนีฝ้นตกหนัก รถม้าคงจะออกไป

ไม่ได้” 

 

           🌿🌿หุบเขาหยางจงิทัง้สูงและเตม็ไปด้วยผาลึก เดมิที

การเดนิทางมาที่น่ีในช่วงที่อากาศปกตธิรรมดากแ็สนจะ

ยากลาํบากอยู่แล้ว  

 



แต่น่ีฝนกลับตกไม่หยุด ดนิโคลนมากมายเช่นนีเ้กรงว่าหากดัน

ทุรังขับรถม้าลงเขา อาจจะเกดิอุบัตเิหตุระหว่างทางได้ 

 

         🌿🌿“แล้วชิงเอ๋อจะทาํอย่างไร?” ในที่สุดเร่ินหว่านอวิ๋นก็

ทนไม่ไหว ส่งเสียงแหลมล่ัน นางสะบัดมือใส่หน้าของเซียง

หลานเตม็แรง ‘เพยีะ’ แล้วส่งเสียงก่นด่าอย่างเกลียดชัง “แล้ว

ชิงเอ๋อของข้าจะทาํอย่างไร?!” 

 

          🌿🌿ด้านนอก เสิ่นเม่ียวยืนมองเหตุการณ์ทุกอย่างด้วย

สายตาสงบน่ิง 

 

              🌿🌿นางยืนอยู่ใต้เพดานห้อง มองเหน็นํา้บนภเูขา

ไหลบ่าลงมาปกคลุมก้อนโคลน และกช็ะล้างกลอุบาย 

อันแสนสกปรกโสมมเหล่านัน้ไปด้วย 

 

          🌿🌿เดมิทคีนที่ต้องได้รับการหยามเกียรตเิช่นนีต้้อง

เป็นนาง และยามนีค้นที่ทาํให้เสิ่นชิงได้รับการหยามเกียรติ

เช่นนี.้.. กเ็ป็นนาง 

 



           🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นได้ยนิเสียงบุตรสาวร้องไห้เพราะถูก

ขืนใจทัง้คืน หากคดิจะเมตตาช่วยเหลือย่อมสามารถยื่นมือ

เข้าไปช่วยเหลือได้ทุกเม่ือ  

 

ทว่านางกลับไม่คดิทาํอะไรทัง้นัน้ ทุกครัง้ที่เร่ินหว่านอวิ๋นคิ

ดเร่ืองนีข้ึน้มานางจะรู้สึกเจบ็ปวดหวัใจดังเขม็แทงหรือไม่นะ? 

จะเจบ็ปวดเหมือนกับยามที่เสิ่นเม่ียวรู้ข่าวว่าหว่านอ๋ีของนาง

ต้องถูกลอบสังหารหรือไม่นะ?  

 

ตอนนีฝ่้ายนัน้คดิเพยีงแต่ว่าจะพาเสิ่นชิงกลับไปรักษา แต่

เพราะว่าฝนตกหนักจงึไม่อาจลงจากเขาได้... จะอยู่กไ็ม่ดี จะ

ถอยกไ็ม่ได้...  

 

เร่ินหว่านอวิ๋นซึ่งเดมิทเีป็นสตรีที่หยิ่งผยอง ตอนนีจ้ะรู้สึกหมด

หวังหมดอาลัยตายอยากหรือยังนะ? 

 

           🌿🌿“ไปตามหมอมา! ไม่ว่าใช้วธีิอะไร ต้องไปตามหมอ

มาให้ได้! หากว่าตามหมอมาไม่ได้ พวกเจ้าก็ต้องตายอยู่ที่ น่ี!” 

เร่ินหว่านอวิ๋นหนัไปส่งเสียงตะโกนล่ันใส่เซียงหลาน 

 



           🌿🌿เซียงหลานตดิตามเร่ินหว่านอวิ๋นมานานปี ยังไม่

เคยถูกเร่ินหว่านอวิ๋นตาํหนิรุนแรงถงึเพยีงนี ้ 

 

ทัง้เสียใจทัง้หวาดกลัว พยักหน้าแล้วกรั็บคาํ รีบร้อนวิ่งออกไป 

ยามที่วิ่งออกไปกย็ังทนไม่ไหวหนัมามองยังเสิ่นเม่ียวแวบหน่ึง 

 

            🌿🌿เหน็ได้ชัดว่าทุกอย่างวางแผนไว้อย่างสวยงาม

หมดจด คืนวานนีค้นที่อยู่ในห้องควรเป็นเสิ่นเม่ียว  

จะบังเอญิถงึเพยีงนัน้ได้อย่างไร?  

 

เสิ่นชิงหาใช่คนที่จะยอมตกลงอะไรกับใครได้โดยง่าย ยิ่ง

ตอนนีเ้สิ่นชิงกาํลังชิงดีชิงเด่นแย่งติง้อ๋องกับเสิ่นเม่ียวอยู่ ย่อม

ต้องไม่รับปากแลกห้องกับนางแน่  

 

เร่ืองนีมี้พรุิธ เซียงหลานเหน็เดก็สาวชุดขาวยืนตรงตระหง่าน 

ท้าทายสถานการณ์อันเลวร้ายด้วยอาการสงบน่ิง  

 

แววตาของเสิ่นเม่ียวเผยความยนิดีปรีดาออกมาอย่างไม่ปิดบัง 

ทว่าไม่รู้เพราะเหตุใด กลับมองเหน็กลิ่นอายความอาฆาตมาด

ร้ายแฝงออกมาด้วย 



 

            🌿🌿“ไฉ่จ๋ี เจ้าไปเรียกคนอ่ืนมาสักหน่อย ปิดประตูซะ” 

เร่ินหว่านอวิ๋นกัดฟันกรอดส่งเสียงออกคาํส่ัง 

 

           🌿🌿ประตูห้องปิดลง ในห้องกับนอกห้องราวกับไกล

กันคนละโลก 

 
 

 

 

🌺🌺นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่ 6.6🌺🌺 

 
บทที่ ๖ เร่ืองสะพรึงในวัด 

 

🌿🌿 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 
 

           ประตูห้องปิดลง ในห้องกับนอกห้องราวกับไกลกัน

คนละโลก 

 



             🌿🌿  เสิ่นเย่ยังไม่ได้สตกิลับมาจากภาพตรงหน้า นาง

มองไปยังเสิ่นเม่ียว เอ่ยอย่างไม่เช่ือสายตาว่า “น้องห้า ตกลงพี่

หญิงใหญ่ถูกคนช่ัวหยามเกียรตหิรือ?” 

 

             🌿🌿 เสิ่นเม่ียวไม่ปฏเิสธแต่กไ็ม่ตอบรับ เหน็ได้ชัดว่า

อีช้ิงอ๋องคดิเพียงจะลิม้ลองฝ่ายตรงข้ามเท่านัน้ ก่อนฟ้าสางก็

จากไป  

 

ทว่าอีช้ิงอ๋องเองหาใช่คนโง่ อย่างไรเสียไม่นานจากนีก้ต้็องพบ

ข้อพรุิธบางอย่าง วธีิการเปล่ียนตัวเช่นนีก้ด็ูง่ายดายไร้สมอง

จนเกนิไป 

 

             🌿🌿 นางครุ่นคดิลึกซึง้อยู่ กับตัวเอง แต่กลับไม่รู้ว่า

ท่าทางเช่นนัน้ของนางปรากฏอยู่เตม็สองตาของเสิ่นเย่   

 

สีหน้าเหีย้มลึกของเสิ่นเม่ียวทาํให้เสิ่นเย่หนาวส่ันไปทัง้ตัว 

นางปากไวรีบเอ่ยปากว่า “น้องห้า ไม่ใช่เป็นเจ้าที่ทาํร้ายพี่หญิง

ใหญ่หรอกนะ....” 

 



                🌿🌿 เม่ือคืนนีเ้หน็ได้ชัดว่าเสิ่นชงิต้องพกัอยู่ทาง

เรือนทางทศิใต้ ทว่าสุดท้ายแล้วกลับเปล่ียนตาํแหน่ง ต่อมาก็

เกดิเร่ืองขึน้  

 

หากไม่ใช่เพราะเปล่ียนห้องกันละก ็คนที่นอนอยู่บนเตียงยาม

นีก้ค็วรจะเป็นเสิ่นเม่ียว คนอย่างเสิ่นชิงนัน้เสิ่นเย่รู้นิสัยของ

นางดี เสิ่นชิงมีหรือจะยอมนําห้องของตัวเองมาเปล่ียนกับเสิ่น

เม่ียว 

 

                 🌿🌿 เสิ่นเม่ียวหวัเราะแผ่วเบา “พี่หญิงรอง ข้าว

ปลาอาหารนัน้เกบ็กนิกันม่ัวได้ แต่คาํพดูของคนเรา จะพดูม่ัว

ไม่ได้ ข้าจะมีความสามารถใดไปทาํร้ายพี่หญงิใหญ่เล่า ท่าน

ประเมินข้าสูงไปแล้ว” 

 

            🌿🌿 “แต่ว่า....” เสิ่นเย่ยังคงมีสีหน้าสงสัย  

 

              “หากว่ามีเวลาว่างมากจนต้องมากังวลเร่ืองนี ้ไม่สู้

ไปกังวลเร่ืองของเจ้าเองจะดีกว่า” เสิ่นเม่ียวตอบ 

 

            “ข้า?” เสิ่นเย่พลันตื่นตะลึง “ข้าทาํไมรึ?” 



 

               “เจ้าคดิว่าคนที่ได้เหน็ความลับของพี่หญิงใหญ่

แล้วจะมีชีวติรอดอยู่ได้อีกงัน้รึ?” เสิ่นเม่ียวอมยิม้ “โดยเฉพาะ

สาวใช้ทัง้สองของเจ้า” 

 

                 “อะไรนะ?” 

 

                   🌿🌿 “ดูท่าพี่หญงิรองช่างไม่รู้เอาเสียเลยว่าโลก

ใบนีเ้ลวร้ายสักเพยีงใด” เสิ่นเม่ียวคล่ียิม้ “บ่าวไพร่ที่ล่วงรู้

ความลับของเจ้านาย เจ้าคดิว่ายังจะมีชีวติรอดได้นานสักแค่

ไหนกัน?” 

 

              🌿🌿 หวงองิกับชิงองิสองสาวใช้ข้างกายเสิ่นเย่พลัน

หน้าซีด 

 

                🌿🌿 เสิ่นเย่ตกตะลึงจนหน้าเสีย สาวใช้ข้างกาย

นางคนหน่ึงต้องเสียเวลาฝึกฝนอยู่นานไม่น้อย หากเพราะ

เร่ืองนีถ้งึกับทาํให้นางต้องมาเสียสละคนไปโดยเปล่า

ประโยชน์ นางจะยอมได้อย่างไร? 

 



              🌿🌿 “ไม่เพยีงแต่พวกนางสองคนเท่านัน้” เสิ่นเม่ีย

วอมยิม้เล็กน้อย แววตาที่ส่องประกายลํา้ลึกกวาดมองไป

ยังเยี่ยนเหมย สุ่ยป้ี ป้ากุ้ย ด้วยเช่นกัน “ทุกคนไม่รอดทัง้สิน้” 

 

            🌿🌿 ป้ากุ้ยกับสองสาวใช้นัน้พลันตะลึงเหมือนจะสิน้

สต ิ

 

             🌿🌿 นางหมุนกายกาํลังจะจากไป เสิ่นเย่เหน็ดังนัน้

รีบร้อนส่งเสียงเรียกนางให้หยุด “เจ้าจะไปไหน?” 

 

                🌿🌿 “มาวัดวั่วหลงกเ็พื่อจุดธูปขอพรไม่ใช่หรือ?” 

เสิ่นเม่ียวตอบ “ตัวข้ามีหลายอย่างที่อยากได้ ย่อมต้องไปจุด

ธูปภาวนาขอให้ได้ธูปดอกเอก เม่ือได้มาแล้วจะได้ไม่เสีย

เที่ยว” 

 

              🌿🌿 แล้วหนักายที่สวมอาภรณ์เรียบง่ายเดนิฉุยฉาย

จากไปอย่างไม่แยแส เงาแห่งความเยือกเยน็นัน้ 

ไม่เหลือเยื่อใยอันใด ประหน่ึงในวันนีท้ี่ น่ีไม่เคยเกดิเร่ือง

เลวร้ายชนิดฟ้าถล่มดนิทลายมาก่อนเลยแม้แต่น้อย 



 

            🌿🌿 “ข้านึกออกแล้ว!” เสิ่นเย่พลันเอ่ยปาก “สองสาว

ใช้ของนาง ทาํไมไม่อยู่ที่ น่ี?” 

 

              ป้ากุ้ยเองกต็ะลึง 

 

              🌿🌿 จาํได้ว่าเช้าตรู่ของวันนี ้หลังจากที่เสิ่นเม่ียวพบ

กับเสิ่นเย่ เสิ่นเม่ียวกบ็อกว่านางให้จงิเจ๋อกับกู่ อ่ีไปยังห้องครัว

เพื่อนําอาหารมาให้  

 

จนกระทั่งบัดนีก้ย็ังไม่ปรากฏตัว แล้วกพ็อดีที่ทัง้สองไม่ได้ร่วม

รู้เหน็ว่าเกดิเร่ืองเลวร้ายกับเสิ่นชิงที่น่ี คดิดูแล้ว...จะเป็นเร่ือง

ที่บังเอญิมากไปกระมัง  

 

สาวใช้ของเสิ่นชิงกับเสิ่นเย่ต่างกย็ากจะหลบหนีเคราะห์กรรม 

มีเพยีงสาวใช้ของเสิ่นเม่ียวที่รอดพ้น เหน็ได้ชัดว่านางจงใจกัน

พวกของตนเองออกไปเสียก่อน 

 



             🌿🌿 ที่แท้นางรู้ตัง้นานแล้วว่าจะเกดิเร่ืองนีข้ึน้ นางรู้

มาก่อนแล้วว่าต้องเกดิเร่ืองกับเสิ่นชิง จุดจบของเสิ่นชิงเป็น

ฝีมือของนางน่ันเอง! 

 

            ใจของเสิ่นเย่พลันหนาวเหน็บอย่างยากจะระงบั 

 

****************************** 
 

                🌿🌿 สายฝนกระหน่ําไปจนถงึเที่ยงวัน ในที่สุดก็

หยุดลง 

 

           🌿🌿 เซียงหลานวิ่งว่อนไปทั่วหุบเขากห็าหมอไม่พบ 

ทาํได้เพยีงวิ่งไปหาหลวงจีนเพื่อขอยาจาํพวกระงบัประสาทกับ

ยารักษาแผลภายนอกเพื่อให้เสิ่นชิงใช้ไปพลางก่อน 

 

             🌿🌿 ในห้องนัน้อบอวลไปด้วยกลิ่นยาประหลาด

นานาชนิด หญงิสาวบนเตยีงนอนปิดตาสนิท เร่ินหว่านอวิ๋นน่ัง

พงิหน้าต่าง  ผ่านไปเพยีงไม่ก่ีช่ัวยามแต่นางกลับดูแก่ชราลง

ไปมาก 



 

          🌿🌿 บรรดาสาวใช้ในห้องไม่กล้าแสดงความเหน็อะไร 

เร่ินหว่านอวิ๋นมองไปยังผ้าม่านแล้วเหม่อลอย ทนัใดนัน้ เสิ่น

ชิงบนเตียงกข็ยับ นางรีบร้อนก้มหน้า ส่งเสียง “ชิงเอ๋อ?” 

 

            🌿🌿 เสิ่นชิงลืมตาขึน้ พอเหน็เร่ินหว่านอวิ๋น แววตา

นางกเ็ปล่ียนเป็นหวาดกลัว มือนางข่วนจกิไปยังใบหน้าของ

เร่ินหว่านอวิ๋น “ปล่อยข้า ไสหวัไป! ช่วยด้วย!” 

 

           🌿🌿 “ชิงเอ๋อ ข้าเป็นแม่เจ้านะ! ข้าเป็นแม่! ไม่ต้องกลัว 

แม่อยู่ น่ีแล้ว!” เร่ินหว่านอวิ๋นรู้สึกดังคมมีดกรีดดวงใจ  

 

เสิ่นชิงออกแรงสุดกาํลังต่อสู้ดิน้รน มองจ้องเพดานเหนือห้อง

ตาไม่ขยับ ปากกส่็งเสียงร้องไม่หยุด 

 

          🌿🌿 “ฮูหยนิ” เซียงหลานกับไฉ่จ๋ีหวาดกลัวไปหมด 

 

         🌿🌿 “เสิ่นเม่ียวอยู่ที่ไหน?” เร่ินหว่านอวิ๋นเอ่ยปากอย่าง

โกรธเกรีย้ว 



 

            🌿🌿 “คุณหนูห้า...อยู่ในศาลาไหว้พระ” ไฉ่จ๋ีเอ่ยตอบ

อย่างระมัดระวัง 

 

              “ดูแลชิงเอ๋อให้ดี หากว่ามีอะไรผิดพลาดอีกละก็ 

พวกเจ้าสองคนอย่าได้มีชีวติอยู่ อีกเลย”  

เร่ินหว่านอวิ๋นหมุนกายแล้วออกจากประตูไป 

 

                  🌿🌿 🌿🌿 ในศาลาไหว้พระ  

 

                  🌿🌿 ที่แห่งนีมี้พระปฏมิากรองค์ใหญ่หล่อด้วย

ทองคาํตัง้ตระหง่านงามอยู่ใจกลาง ดวงตาและใบหน้าที่เป่ียม

ด้วยเมตตาขององค์พระกาํลังทอดมองเหล่าพุทธศาสนิกชนผู้

เป่ียมศรัทธา 

 

               🌿🌿 เสิ่นเม่ียวคุกเข่าอยู่บนพืน้ ในมือถือธูป เงย

หน้าขึน้มองพระพุทธรูปทองคาํ 

 

             



                 พระที่ว่ากเ็ป็นเพยีงรูปหล่อที่เยน็จัดองค์หน่ึง ไม่

อาจช่วยฉุดสรรพสัตว์ได้อย่างแท้จริง หากสวรรค์มีตาไยต้อง

ทาํให้คนดีตกระกาํลาํบาก มีจุดจบเลวร้ายถงึเพยีงนี?้ เหตุใด

คนช่ัวกลับลอยนวลเป่ียมอาํนาจ? 

 

              🌿🌿 “เสิ่นเม่ียว!” นํา้เสียงโกรธดังไฟลามพลันดัง

แทรก 

 

          🌿🌿 นางนวดหวัเข่าที่เร่ิมปวดเล็กน้อย ขยับกายยืนขึน้

หนัหน้ากลับ พอมองเหน็เร่ินหว่านอวิ๋นเดนิตรงมาหานางกอ็ม

ยิม้ละไม ขานรับอย่างอ่อนหวาน “อาสะใภ้รอง” 

 

               🌿🌿 เหน็รอยยิม้ของเสิ่นเม่ียวแล้ว เร่ินหว่านอวิ๋น

รู้สึกว่าช่างขัดหขัูดตานัก นางขยับขึน้มาข้างหน้า 

หลายก้าว เงือ้มือแล้วกต็บลงใบหน้าของเสิ่นเม่ียว! 

 

             🌿🌿 จงิเจ๋อกับกู่อ่ีคิดจะห้ามปรามแต่กเ็ข้ามาไม่ทนั

เสียแล้ว เป็นไปดังคาดเสียงดงัฉาดยังไม่ทนัปรากฏ  

 



เสิ่นเม่ียวกจั็บข้อมือของเร่ินหว่านอวิ๋นเอาไว้แน่น ฝ่ามือนาง

ค้างเติ่งอยู่กลางอากาศ เกือบจะสัมผัสผิวหน้าของเสิ่นเม่ียวอยู่

รอมร่อ 

 

           🌿🌿 “ตายจริง... อาสะใภ้รองทาํอะไรไม่ยัง้คดิเช่นนี ้ไม่

รู้ว่ามีเป้าหมายอะไร แม้จะบอกว่าท่านสามารถ 

ส่ังสอนข้าแทนท่านพ่อกับท่านแม่ได้  

 

แต่กไ็ม่มีสิทธ์ิจะตบตี แม้แต่ตระกูลธรรมดากย็ังไม่มี

กฎระเบียบอะไรแบบนีเ้ลยสักนิด” นางเอ่ย 

 

                 🌿🌿 เร่ินหว่านอวิ๋นคาดไม่ถงึว่าเสิ่นเม่ียวจะกล้า

จับมือขัดขืนไม่ให้นางตบ นางวางมือลงเอ่ยออกไปอย่าง 

ไม่ยนิยอม กัดฟันกรอด “เสิ่นเม่ียว อย่าแสร้งโง่ไปหน่อย เร่ือง

ของชิงเอ๋อเป็นฝีมือของเจ้าใช่ไหม?” 

 

             🌿🌿 เร่ินหว่านอวิ๋นชัดเจนดี เร่ืองนีห้ากจะบอกว่าไม่

เก่ียวกับเสิ่นเม่ียวเลย ตีให้ตายนางกไ็ม่เช่ือ  

 



ไม่รู้ว่าเสิ่นเม่ียวใช้วธีิการอะไรทาํร้ายเสิ่นชิง ทาํให้เสิ่นชิง

กลายเป็นเช่นนี ้นางย่อมไม่อาจปล่อยนังตัวดีไปได้แน่! 

 

           🌿🌿 “พี่หญิงใหญ่ถูกคนช่ัวทาํร้าย ข้าเองกส็งสารนัก 

แต่ทาํไมอาสะใภ้รองถงึได้สงสัยข้าได้เล่า?” 

 

  
เสิ่นเม่ียวอมยิม้แล้วเอ่ย “รึหากว่า... ข้าไม่ได้เปล่ียนห้องกับพี่

หญิงใหญ่ คนที่ถูกทาํร้ายผู้นัน้ กค็งเป็นข้าสินะ” 

 

             🌿🌿 คนที่ถูกทาํร้ายผู้นัน้ กค็งเป็นข้าสินะ! 

 

             🌿🌿 ไม่พดูกย็ังดี พอคาํนีห้ลุดออกมา เร่ินหว่านอวิ๋

นพลันรู้สึกเพยีงว่าสมองของนางเกร็งจนเจบ็ไปหมด ดวงตา

ของนางร้ายกาจดังอสรพษิ 

 

 “น่ันเดมิทกีค็วรเป็นเจ้าที่ต้องรับกรรม เจ้าทาํให้ชงิเอ๋อต้องมา

รับเคราะห์แทน” 

 



             🌿🌿 จงิเจ๋อกับกู่อ่ีเหน็เร่ินหว่านอวิ๋นเป็นเช่นนี ้ในใจ

กท็ัง้ตะลึงทัง้โกรธ ที่ตะลึงกเ็พราะว่าฮูหยนิรองที่ท่าทางดูดีมี

เมตตาในที่สุดหน้ากากของนางกห็ลุดออกมา  

 

นางกล้าลงมืออย่างอาํมหติโหดเหีย้มเช่นนีไ้ด้อย่างไร? ส่วนที่

โกรธกเ็พราะว่าหากไม่ใช่เสิ่นเม่ียวไหวตัวทนั ในวันนีพ้วกนาง

นายบ่าวทัง้สามคนคงต้องตกอยู่ในสภาพเลวร้ายกันหมด 

 

              🌿🌿 “อาสะใภ้รองอย่าได้พ่นวาจาไร้สาระเช่นนี ้

ออกมาเชียว พวกเราอยู่ต่อหน้าพระศาสดานะ” เสิ่นเม่ียวยิม้

เล็กน้อย  

 

“บนโลกใบนี ้สรรพสิ่งล้วนแต่มีชะตากรรม คืนวานนีเ้กดิเร่ือง

ไม่คาดฝันกับพี่หญิงใหญ่ไม่ใช่ข้า ไม่แน่ว่าอาจเป็นชะตากรรม

ของชีวตินางกเ็ป็นได้ อาสะใภ้รองไม่ไปโทษคนร้ายที่ลงมือ ไม่

โทษชะตากรรมของบุตรสาวตนเอง แต่กลับมาโทษข้า ไม่

ทราบว่าใช้เหตุผลอะไรรึ?” 

 



         🌿🌿 เร่ินหว่านอวิ๋นประหน่ึงถูกเสิ่นเม่ียวทาํให้โกรธจัด

จนแทบจะกลายร่าง นางส่งเสียงเยือกเยน็ตวาดตอบ “เจ้ามัน

เลือดเยน็นัก แต่ก่อนข้ามองเจ้าผิดไป” 

 

             🌿🌿 “อ๋อ ที่แท้อาสะใภ้รองกม็องข้าแบบนีน่ี้เอง” เสิ่น

เม่ียวหวัเราะอย่างไม่แยแส 

 

         🌿🌿 “เสิ่นเม่ียว ข้าจะบอกกับเจ้าอย่างจริงใจสักประโยค

นะ” เร่ินหว่านอวิ๋นพลันหวัเราะเย้ยหยันออกมาบ้าง ในเม่ือแต่

ละคนกฉี็กหน้ากากจอมปลอมออกมาแล้ว กไ็ม่จาํเป็นต้องเส

แสร้งป้ันหน้าเมตตาอะไรกันอีก  

 

นางเอ่ยว่า “เจ้าคดิว่าว่าเร่ืองนีจ้ะจบลงได้ง่ายแค่นีรึ้ คดิว่าฮูหยิ

นชราจะปล่อยเจ้าไว้รึ ท่านอารองกย่็อมไม่ปล่อยเจ้าไปเช่นกัน  

 

ส่วนคนผู้นัน้... เขากไ็ม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ จุดจบของเจ้าจะต้อง

เลวร้ายยิ่งกว่าชิงเอ๋อหม่ืนเท่า เจ้าจะต้อง...ตกเป็นเมียคนนับ

หม่ืนนับพนั เป็นนางสารเลวที่ไม่อาจโงหวัขึน้มาได้อีก!” 

 



          🌿🌿 “ฮูหยนิรองระวังคาํพดูด้วย!” จงิเจ๋อกับกู่อ่ีส่งเสียง

พร้อมกัน 

 

          🌿🌿 เร่ินหว่านอวิ๋นเพิ่งจะสังเกตว่าจงิเจ๋อกับกู่อ่ีสอง

นางกอ็ยู่ ด้วย พลันส่งเสียงเยือกเยน็ตอบ “สองสาวใช้ของเจ้า 

เจ้ากย็ังคดิหาทางช่วยพวกนางให้รอดจนได้ ข้าจะรอดูสิว่าเจ้า

จะรักษาชีวติพวกนางไว้ได้นานแค่ไหน!”  

 

กล่าวพลางกม็องเสิ่นเม่ียวด้วยสายตาประหลาด หมุนกาย

สะบัดกระบอกแขนเสือ้แล้วจากไป 

 

             🌿🌿 เร่ินหว่านอวิ๋นจากไปแล้ว จงิเจ๋อกับกู่อ่ีมองจ้อง

เสิ่นเม่ียวด้วยสีหน้าตะลึง กู่ อ่ีเอ่ย “คุณหนู ฉีกหน้ากากของ

นางออกเช่นนีมั้นดีจริงหรือเจ้าคะ?” 

 

              🌿🌿 “อย่างไรกต้็องฉีกหน้ากากของนางออก ต่อ

หน้านางรักษากริิยาอาการได้ดีแค่ไหน ลับหลังนางกห็าได้ใจ

อ่อนกับข้าไม่ เร่ืองที่ทาํแล้วหากเปลืองแรงไปเปล่าประโยชน์ 

ข้าจะทาํไปทาํไม?” เสิ่นเม่ียวเอ่ย 



 

              🌿🌿 หลักของการดาํรงชีวติในวังหลังกคื็อ หากว่า

ศัตรูอยู่ในที่สว่างย่อมต้องให้มันอยู่ในที่สว่าง หากอยู่ใน 

ที่มืดย่อมต้องคิดหาทางให้มันอยู่ที่สว่าง  

 

นางไม่มีกะจติกะใจจะเล่นละครกับเร่ินหว่านอวิ๋นโดยใส่

หน้ากากเข้าหากันอีก ระหว่างนางกับฝ่ายนัน้เพยีงแค่เร่ิมต้นก็

รุนแรงดังพายุคล่ัง  

 

เร่ินหว่านอวิ๋นยามนีถู้กนางเล่นงานจนโกรธเกรีย้วแทบจะเสีย

สต ิและจากนีเ้ล่า... กค็งต้องโต้ตอบกันอย่างดุเดด็เผ็ดมันไป

ตามเร่ือง 

 

              🌿🌿 “แต่ว่า... อีกเดี๋ยวกลับจวน ฮูหยนิชราย่อมต้อง

มีใจเอนเอียงไปทางพวกนัน้แน่...” จงิเจ๋อส่งเสียงเบาๆ 

 

                🌿🌿 “ช่างนางเถอะ เดมิทกีไ็ม่เคยคดิจะให้คนพวก

นีม้าออกหน้าแทนข้า” เสิ่นเม่ียวยิม้ 

 



                  🌿🌿 รอยยิม้อาํมหติของเจ้านายเหน็อยู่ตาํตา กู่อ่ี

รู้สึกเยน็เยียบตรงปลายจมูก พลันเอ่ยออกมา “หากว่าเป็น

เช่นนัน้ บ่าวจะรีบนําเร่ืองนีอ้อกไปโพนทะนาเพื่อข่มขู่ ถ้า

ต่อไปเกดิเร่ืองไม่ดีกับคุณหนู ต่อให้บ่าวต้องตายกจ็ะต้องทาํ

ให้คนทัง้ใต้หล้าได้รู้เร่ืองนี”้ 

 

            🌿🌿 “ใช่เจ้าค่ะ” จงิเจ๋อกเ็อ่ย “ถงึเวลานัน้ เราจะไม่

ยอมให้พวกมันอยู่อย่างสบายใจแน่!” 

 

            🌿🌿 เสิ่นเม่ียวรู้สึกซาบซึง้ในใจส่วนลกึ นางกย็ิม้แล้ว

ว่า “ไม่จาํเป็น ข่าวนีเ้ดมิทข้ีายังไม่คดิจะปล่อยออกไป อาสะใภ้

รองกย่็อมไม่ให้ปล่อยออกไปแน่” 

 

                🌿🌿 “เช่นนัน้เร่ืองนีก้ต้็องถูกปกปิดต่อไปหรือเจ้า

คะ อย่างไรเสียกระดาษกห่็อไฟไม่อยู่  หากคุณหนูใหญ่

แต่งงานย่อมต้องถูกพบเข้าสักวันอยู่ดี”  

 

กู่อ่ีไม่เข้าใจ เร่ืองแบบนีป้กปิดได้ช่ัวคราวแต่ปิดไม่ได้ทัง้ชาต ิ

นอกเสียจากชาตนีิท้ัง้ชาตเิสิ่นชิงจะไม่แต่งงาน 



 

               🌿🌿 “ดังนัน้ พวกมันย่อมต้องค้นหาวธีิปิดบัง

ความลับนีกั้นอย่างสุดความสามารถ ส่วนว่าพวกมันจะหาวธีิ

อะไรมาเล่นงานข้า หรือว่ามันจะไปหา ‘คนผู้นัน้’ มาช่วย...” 

 

              🌿🌿 “คนผู้นัน้?” จงิเจ๋อถามแทรก “คนผู้นัน้เป็นใคร

กันเจ้าคะ?” 

 

             🌿🌿 “แน่นอนว่าต้องเป็นคนช่ัวที่หยามเกียรตพิี่หญงิ

ใหญ่” เสิ่นเม่ียวอมยิม้ “หรือพวกเจ้าคดิว่าคืนวานนีเ้ป็นเพยีง

อุบัตเิหตุแค่นัน้?” 

 

             🌿🌿 จงิเจ๋อกับกู่อ่ีตะลึงค้าง แม้พวกนางจะพอคาด

เดาอะไรบางอย่างออก แต่ก็ไม่ยอมเช่ือเตม็ที่ แม้จะรู้ว่าผู้คน

เรือนตะวันออกจติใจเลวทราม แต่กค็าดไม่ถงึว่าจะช่ัวร้ายถงึ

เพยีงนี ้กล้าใช้วธีิช่ัวมากาํจัดคน เหน็ได้ชัดว่ากาํลังเล่นงานคู่

แค้น 

 



               🌿🌿 “คุณหนู....ฮูหยนิรองส่ังให้คนทาํเช่นนัน้จริง

หรือเจ้าคะ?” กู่อ่ีเอ่ยปากอย่างยากเยน็ 

 

                   🌿🌿 “แต่ว่า ทาํไมคุณหนูถงึบอกว่าฮูหยนิรองจะ

ไปหาคนผู้นัน้มาช่วย คนผู้นัน้...ไม่ใช่ไปหาใครที่ไหนมากไ็ด้

หรือเจ้าคะ?”  

 

จงิเจ๋อรู้สึกงง หากเร่ินหว่านอวิ๋นไปหาคนธรรมดาที่ไหนก็

ได้มาทาํลายความบริสุทธ์ิของเสิ่นเม่ียว  

 

ยามนีผ้ิดฝาผิดตัว เร่ินหว่านอวิ๋นโกรธจัดอาจฆ่าคนผู้นัน้แล้วก็

เป็นได้ ยังจะไปหาคนผู้นัน้ให้มาช่วยอีกทาํไม? 

 

             🌿🌿 “เพราะว่าคนผู้นัน้ กคื็ออีช้ิงอ๋อง” 

 

             🌿🌿 จงิเจ๋อกับกู่อ่ีพลันหายใจเข้าพร้อมกันแล้วน่ิง

ค้าง ก่อนหน้านีเ้ร่ืองราวที่ไม่เข้าใจทัง้หมดพลันแจ่มแจ้ง

ในทนัท ีหากว่าคนผู้นัน้คืออีช้งิอ๋อง  

 



เร่ืองทัง้หมดกย่็อมอธิบายได้ ถ้าอีช้ิงอ๋องแอบนัดแนะ

แลกเปล่ียนผลประโยชน์อะไรบางอย่างกับเร่ินหว่านอวิ๋น 

เป็นไปได้ว่าเร่ินหว่านอวิ๋นจะตกปากรับคาํ และอาจช่วยอีช้ิง

อ๋องให้มีโอกาสได้หยามเกียรตเิสิ่นเม่ียว 

 

           🌿🌿 แต่ว่าตอนนีค้นที่ถูกหยามเกียรตกิลับผิดฝาผิดตัว 

ถ้าเร่ินหว่านอวิ๋นนําเร่ืองนีไ้ปบอกอีช้ิงอ๋อง ด้วยนิสัย 

ขีโ้มโหและหยิ่งทะนงของอีช้ิงอ๋องแล้ว การที่ถูกเสิ่นเม่ียวห

ลอกลวงไปต่อหน้าต่อตาเขาย่อมต้องโกรธแค้น  

คงไม่ปล่อยเสิ่นเม่ียวไปแน่ 

 

            🌿🌿 “คุณหนู ตอนนีเ้ราจะเขียนจดหมายบอกนาย

ท่านดีไหมเจ้าคะ?” กู่อ่ีกับจงิเจ๋อจติใจไม่อยู่ กับเนือ้กับตัว 

 

                🌿🌿 “ยังหรอก” แววตาของเสิ่นเม่ียวทอประกาย

สว่างวาบ “เสิ่นชิงเป็นเพยีงตัวล่อ คนที่ข้าจะเล่นงานแต่เดมิก็

คืออีช้ิงอ๋องต่างหาก” 

 

                นางหนัหน้าไปมองควันธูปที่ลอยคลุ้งออกมาจาก

กระถาง 



 

******************************** 
ณ เรือนแห่งหน่ึงนอกเมืองหลวงติง้จงิ  

 

****************** 

 

เตรดติภาพสวยเพื่อการศึกษา : Huanbanดอทคอม & on 

picture 

 

🌺🌺นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่ 6.7🌺🌺 

 
บทที่ ๖ เร่ืองสะพรึงในวัด 

 

🌿🌿 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 
 

 ณ เรือนแห่งหน่ึงนอกเมืองหลวงติง้จงิ 

 

  



              🌿🌿คุณชายชุดขาวคนหน่ึงกาํลังพลิกจอกดนิเผาใน

มือเล่นไปมา เอ่ยด้วยความอยากรู้  

 

“เม่ือเป็นเช่นนี ้คุณหนูตระกูลเสิ่นกค็งมีความแค้นกับอีช้ิงอ๋อง

สินะ? แผนการสูงส่งไม่เลว แต่ลงมือโหดเหีย้มไปสักหน่อย” 

 

            🌿🌿“อีช้ิงอ๋องเท่านัน้หรือ?” ชายหนุ่มชุดม่วงที่น่ัง

ตรงกันข้ามขยับมุมปากยกยิม้ เอ่ยอย่างเกียจคร้าน “ข้าคดิว่า

คนที่นางคดิจะเล่นงานหาใช่อีช้ิงอ๋องไม่” 

 

          🌿🌿“ไม่ใช่อีช้ิงอ๋อง? แล้วเป็นใคร?” ชายหนุ่มชุดขาว

นึกบางอย่างขึน้มาได้ เขาหนัไปมองจ้องคนตรงหน้า “เจ้าคดิ

ว่า....” 

 

        🌿🌿“เล่นงานอีช้ิงอ๋องเป็นเพยีงการแผ้วทางถางป่าเพื่อ

เปิดทางเดนิให้โล่งกว้างกเ็ท่านัน้ จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของนาง

คือเหล่าเชือ้พระวงศ์ของราชสาํนักหมิงฉีต่างหากเล่า” ชาย

หนุ่มยิม้ออกมาอย่างรู้เท่าทนั 

 



🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 
 

             🌿🌿ฤดูใบไม้ร่วง ฝนตกหนักอากาศหนาวเหน็บ  

 

             หลังจากผ่านคํ่าคืนที่ฝนห่าใหญ่ตกลงมาอย่างหนัก

ไปเรียบร้อย บนฟ้ากเ็ตม็ไปด้วยไอนํา้ลอยอวลไปทั่วให้

ความรู้สึกเยน็สบาย 

 

           🌿🌿ณ จวนตระกูลเสิ่น เฉินร่ัวชิวกาํลังเขียนเทยีบเชิญ

แผ่นหน่ึง แสงตะวันส่องผ่านหน้าต่างกระทบร่างของนางจน

เป็นเงาลางเลือน  

 

เสิ่นว่านเหน็เข้ากอ็ดจะอมยิม้ไม่ได้ เดนิมาข้างกายนาง 

สวมกอดจากทางด้านหลัง 

 

           🌿🌿“อุ๊ย” เฉินร่ัวชิวส่งเสียงร้องอย่างตกใจ “นายท่าน

ทาํอะไรเจ้าคะ ข้าเปรอะหมึกเลอะเทอะไปหมดแล้ว เสีย

กระดาษเทยีบเชิญไปใบหน่ึงเลย” 

 



           🌿🌿“ให้ข้าดูหน่อยสิ” เสิ่นว่านหยบิกระดาษเทยีบเชญิ

ขึน้มาอ่านแล้วกว็จิารณ์ “ตัวอักษรงดงามมีนํา้หนัก  

ดูงดงามเหมือนกับผู้เขียนทุกประการ มีตรงไหนที่ไม่ดีกัน?” 

 

          🌿🌿เฉินร่ัวชิวหน้าแดงเล็กน้อย ทัง้สองคนกาํลังจะ

พดูจาหยอกล้อกันต่อพลันได้ยนิเสียงสาวใช้นามว่า 

ซือฉิงวิ่งเข้ามาหา หน้าตาเตลดิ “ฮูหยนิ ฮูหยนิรองพาคุณหนู

สามคนกลับมาแล้วเจ้าค่ะ” 

 

        🌿🌿เฉินร่ัวชิวถามซือฉิง “คุณหนูทัง้สามสบายดีหรือไม่ 

เหน็ดเหน่ือยกันหรือเปล่า?” 

 

         🌿🌿“ไม่ ไม่ดีเจ้าค่ะ” ซือฉิงตอบอกึอัก “คุณหนูใหญ่

เหมือนจะเสียสตไิปแล้ว”  

 

🌿🌿🌿🌿เวลาผ่านไปเพยีงแค่วันเดียว ในจวนตระกูลเสิ่นกลับ

วุ่นวายเหลือคณา 

 

           🌿🌿เสิ่นชิงเป็นบ้า! 



 

           🌿🌿ณ เรือนหรงจิ่งถัง ฮูหยนิชราน่ังอยู่ตาํแหน่งใจ

กลางห้อง ใบหน้าเกร็งตงึปานจะระเบดิ ดวงตาที่จ้องมองเสิ่น

เม่ียวที่ยืนอยู่ตรงหน้าดูมืดมนประหน่ึงอสรพษิที่กาํลังจะฉก

กนิคน 

 

          🌿🌿คุณหนูทัง้สามของจวนเสิ่น อยู่ดีไม่ว่าดีกลับ

เดนิทางไปวัดป่าอันห่างไกลเพื่อไหว้พระขอพร คนที่ควรจะ

เกดิเร่ืองกลับไม่เป็นอะไร  

 

คนที่ไม่ควรจะมีอะไรกลับเกดิเร่ือง พอคดิถงึเร่ืองนีฮู้หยนิชรา

กโ็กรธจัด รู้สึกอดึอัดราวกับหนิก้อนใหญ่กดทบัทรวงอก 

 

            🌿🌿เฉินร่ัวชิวกับเสิ่นว่านยืนอยู่ด้านหน่ึง เสิ่นเย่ที่ยืน

อยู่ ข้างกายเฉินร่ัวชิวแสร้งตีสีหน้าอมทุกข์ สาวใช้ข้างกายนาง

สองคนยามนีถู้กจับไปขังไว้โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า  

 

ก่อนหน้านีน้างเคยได้ยนิเสิ่นเม่ียวเตือนเอาไว้ว่า การจะรักษา

ชีวติของหวงองิกับชิงองิย่อมเป็นเร่ืองยากแสนยาก 

 



            🌿🌿ส่วนอีกด้าน เร่ินหว่านอวิ๋นกาํลังคุกเข่าอยู่ต่อ

หน้าฮูหยนิชรา เสิ่นกุ้ยในวันนีต้ดิภารกจิในราชสาํนักยังไม่

กลับ บ่าวรับใช้ที่ไปเชิญเขากย็ังกลับมาไม่ถงึ แน่นอน... เขา

ย่อมไม่ทราบว่าเกดิเร่ืองร้ายแรงบางอย่างขึน้กับบุตรสาวคน

สาํคัญของตัวเอง 

 

        🌿🌿“ท่านแม่ ท่านจะต้องทวงความเป็นธรรมให้ชิงเอ๋อ

นะเจ้าคะ” เร่ินหว่านอวิ๋นส่งเสียงร้องไห้นํา้มูกนํา้ตาไหลอาบ 

นางว่า  

 

“หลานห้า ข้าเองกรั็กเจ้าเหมือนกับลูกในไส้ที่คลอดมา ชิงเอ๋อ

กย็อมลงให้เจ้าไปเสียทุกเร่ือง พวกเจ้าเป็นพี่น้องที่มีความ

ผูกพนัร่วมสายเลือด  

 

ไม่เพยีงแต่ไม่ช่วยเหลือเกือ้กูล เจ้ายังใจดาํอาํมหติถงึขัน้กล้า

ลงมือกับพี่สาวของตน เจ้ารู้ไหมว่าชีวติของชิงเอ๋อได้ย่อยยับ

ไปด้วยนํา้มือเจ้าเรียบร้อยแล้ว เจ้ามันอาํมหตินัก!” 

 

             🌿🌿เสิ่นเม่ียวกาํลังจะตอบ พลันได้ยนินํา้เสียงโกรธ

เกรีย้วตวาดดังมาจากด้านหลัง  



 

“น่ังเดก็สารเลว เจ้ากล้าลงมือทาํร้ายพี่สาว จติใจช่ัวช้าดัง

อสรพษิ ต้องจับไปขังแล้วทรมานดูเสียบ้าง ต่อให้ตายกย็ังไม่

น่าเสียดาย!” 

 

         🌿🌿เสิ่นเม่ียวส่งยิม้เยือกเยน็ หมุนกายกลับมา

เผชิญหน้ากับบุรุษที่กาํลังเดนิก้าวเท้ายาว เข้ามาในเรือน 

 

        🌿🌿ที่แท้เจ้าของเสียงก่นด่ากคื็อท่านอารองของนาง... 

เสิ่นกุ้ยบดิาของเสิ่นชิง 

 

           🌿🌿เสิ่นกุ้ยสวมชุดขุนนางยังไม่ทันได้เปล่ียน เดนิก้าว

เท้ายาวเข้ามาในห้องโถงใหญ่ ดูท่าทางของเขากพ็อจะคาด

เดาได้ว่าหลังจากที่ทราบเร่ืองราวของเสิ่นชงิแล้ว เสิ่นกุ้ยก็

รีบร้อนเดนิทางกลับบ้านโดยไม่แวะพัก 

 

          🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นเหน็เสิ่นกุ้ยเข้า นางพลันส่งเสียง

ร้องหนักกว่าเก่า “นายท่าน....ชงิเอ๋อลูกของเรา....” 

 



             🌿🌿ความรักระหว่างเร่ินหว่านอวิ๋นกับเสิ่นกุ้ยหาได้

ลกึซึง้อันใดไม่ ไม่เช่นนัน้เสิ่นกุ้ยคงไม่หาอนุภรรยาคนแล้ว

คนเล่าหรอก  

 

ถงึแม้จะเป็นเช่นนี ้เสิ่นกุ้ยกยั็งปฏบัิตดิีมีมารยาทกับเร่ิน

หว่านอวิ๋นเสมอ นางเองกค็อยเกือ้หนุนการงานเขา  

 

ทาํตัวเป็นฮูหยนิที่ดี เสิ่นกุ้ยเดมิทีกพ็งึพอใจในการวางตัว

ของนาง ดังนัน้เม่ือถงึยามที่ต้องให้หน้านางบ้าง เสิ่นกุ้ยย่อม

ต้องช่วยเตม็ความสามารถ 

 

              🌿🌿“เสิ่นเม่ียว!” เสิ่นกุ้ยหมุนกายไปยังเดก็สาวที่

ยืนอยู่กลางห้องโถง สาดแววตาดังเปลวเพลิงออกมา  

 

เหตุผลที่เร่ินหว่านอวิ๋นพาบุตรสาวสาํคัญของตระกูลทัง้สาม

นางไปวัดว่ัวหลง เดมิทีเขากรู้็อยู่แก่ใจ  

 

ภรรยาของเขาเลือกที่จะพาบุตรสาวคนสาํคัญของตระกูล

ทัง้หมดไปด้วยกันเพ่ือป้องกันไม่ให้เกดิคาํครหาในภายหลัง  



 

ใครไปจะไปรู้ว่าคนที่เกดิเร่ืองกลับเป็นเสิ่นชิงบุตรสาวของ

พวกตนเสียเอง 

 

          🌿🌿“เจ้าลงมืออาํมหติกับพ่ีสาวของเจ้าได้ ช่าง

โหดเหีย้มร้ายกาจนัก วันนีพ่ี้ใหญ่ไม่อยู่ ข้าจะส่ังสอนเจ้า

แทนพ่ีใหญ่เอง!” เขากล่าวพลางส่งเสียงตวาดล่ัน “เชญิบท

ลงทัณฑ์ของตระกูล!” 

 

            🌿🌿เชญิบทลงทัณฑ์ของตระกูล? เฉินร่ัวชวิกับเสิ่น

ว่านแอบสบสายตากันแวบหน่ึง นับแต่เฉินร่ัวชวิแต่งเข้า

จวนตระกูลเสิ่นกยั็งไม่เคยเหน็บทลงทัณฑ์ของตระกูลเสิ่น

มาก่อน ได้ยนิเสิ่นว่านเคยเล่าว่า  

 

บทลงทัณฑ์ประจาํตระกูลเหล่านัน้จะใช้กับอนุภรรยาที่ไร้

ยางอาย หรือทาํผิดร้ายแรงเท่านัน้ แต่สาํหรับลูกหลานของ

ตระกูลเสิ่นแล้วยังไม่เคยใช้กับใครสักคน 

 



         🌿🌿บ่าวรับใช้รีบร้อนไปประคองกล่องไม้ขนาดยาว

กล่องหน่ึงเข้ามาแล้วเปิดออก ในนัน้มีแส้หวดม้ายาว เส้น

หน่ึง ไม่รู้ว่าอาบแช่อะไรมาเป็นเวลานาน  

 

มองไปจะเหน็ว่ามีแสงของนํา้มันสีดาํขลับสะท้อนวาบ มี

ขนาดหนาเท่ากับคร่ึงข้อมือของบุรุษวัยกลางคน  

 

หากว่าถูกหวดเข้าไป เกรงว่าชีวติที่เหลือคงถูกมัจจุราช

กระชากหลุดไปโดยง่าย หากว่าลงมือให้โหดเหีย้มสักหน่อย 

ดวงวญิญาณจะหลุดออกจากร่างกห็าใช่เร่ืองยากเยน็ไม่ 

 

          🌿🌿“อนุญาตให้ลงทัณฑ์ได้” ฮูหยนิชราพยายาม

รักษาสีหน้าเดด็ขาด ยิ่งเหน็บุตรชายกลับมา นางยิ่งน่ังตัว

ตรงดิ่ง 

 

            🌿🌿“หลานห้าทาํผิด ในเม่ือเจ้าเป็นน้องชายย่อม

ต้องส่ังสอนนางแทนพ่ีใหญ่ของเจ้า กฎระเบียบของตระกูล

เสิ่นแต่ไรมากเ็คร่งครัด เม่ือทาํผิดต้องเชญิบทลงทัณฑ์  

 



หลานห้า... เจ้าควรจะยนิดีที่อารองของเจ้ามีเมตตา 

ไม่เช่นนัน้คงไม่เชญิบทลงทัณฑ์สถานเบาเช่นนีอ้อกมาแน่  

 

หากถงึขัน้ต้องเปิดห้องพพิากษาเชญิให้ผู้คุมกฎอาวุโสของ

ตระกูลมาพพิากษาด้วยแล้ว  

 

เกรงว่าท้ายที่สุดเจ้าจะต้องถูกขับไล่ออกจากตระกูลเสิ่นจน

กลายเป็นที่น่าอับอายแก่ตัวเองได้” พูดมาถงึตรงนี ้แววตา

ของนางพลันขยับวาบ  

 

               🌿🌿ใช่แล้ว หากว่าเสิ่นเม่ียวถูกขับออกจาก

ตระกูลเสิ่น ย่อมเป็นเร่ืองดีไม่ใช่รึ? 

 

             🌿🌿เหน็สีหน้าท่าทางของฮูหยนิชรา ในใจเฉินร่ัว

ชวิกแ็อบด่าทอนางว่าเป็นนังแก่โง่ หากเสิ่นเม่ียวถูกขับออก

จากตระกูลเสิ่น  

 

ด้วยนิสัยของเสิ่นซิ่นแล้วย่อมต้องพาครอบครัวสายหลักของ

พวกเขาออกไปด้วย แม้ว่าบ้านสองและบ้านสามจะริษยา



บ้านใหญ่ ทว่าหลายเร่ืองกยั็งต้องอาศัยทัง้เงนิทองและ

บารมีของเสิ่นซิ่นอยู่ 

 

          🌿🌿เสิ่นเม่ียวถอนหายใจเลก็น้อย เอียงคอหันไปมอง

เสิ่นกุ้ย นางว่า  

 

“ท่านอารองช่างเป็นคนดมีีเมตตาเหลือเกนิเจ้าค่ะ พ่ีหญิง

ใหญ่นอนป่วยหนักอยู่บนเตียง ท่านอารองกลับไม่รีบร้อน

ไปดูอาการป่วยของบุตรสาว  

 

กลับตรงดิ่งมาส่ังสอนข้าแทนท่านพ่อ คดิดูแล้ว...ท่านอา

รองช่างรักและหวังดีต่อข้าเสียเหลือเกนิ รักมากเสียยิ่งกว่า

พ่ีหญิงใหญ่อีกนะเจ้าคะ” 

 

           🌿🌿พอคาํพูดนีห้ลุดออกมา ผู้คนทัง้หมดในนัน้ต่าง

พากันเงียบกริบ 

 

        🌿🌿สายตาของเฉินร่ัวชวิทอประกายหยามหยัน เสิ่น

ว่านขมวดคิว้แน่น ฮูหยนิชราสีหน้าเปล่ียน เสิ่นเย่อ้าปาก



ค้าง ส่วนเร่ินหว่านอวิ๋นเอาแต่ก้มหน้าลง กาํหมัดจนเส้นเอน็

บนหลังมือปูดโปน 

 

           🌿🌿หากจะเปรียบเทียบนายท่านทัง้สามของจวน

ตระกูลเสิ่นด้วยกัน เสิ่นซิ่นแม้จะปล่อยปละละเลยเสิ่นเม่ียว

ไปบ้าง  

 

ทว่ากมี็ใจรักและเมตตาเสิ่นเม่ียวอย่างจริงใจ ส่วนเสิ่นว่านก็

ทัง้รักและถนอมเฉินร่ัวชวินัก  

 

อีกทัง้ยังรักใคร่ทะนุถนอมเสิ่นเย่ที่เฉินร่ัวชวิให้กาํเนิด

ออกมาราวกับของมีค่า มีเพียงเสิ่นกุ้ย... 

 

              🌿🌿เสิ่นกุ้ยเดมิทีกเ็ป็นคนละโมบโลภมาก มัวเมา

ในกามารมณ์ ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบในฐานะของบดิา

เลยแม้แต่น้อย  

 

ยังดีที่เขาปฏบัิตต่ิอบุตรชายค่อนข้างใช้ได้ ทว่าเสิ่นชงิผู้เป็น

บุตรสาวกลับไม่ใยดีที่จะอบรมนาง ในความคดิของเสิ่นกุ้ย  



 

สักวันหน่ึงเสิ่นชงิย่อมต้องแต่งออกไปยังตระกูลอ่ืน ถ้าโชคดี

ได้ตระกูลสูงสักหน่อยนางกจ็ะช่วยเหลือเสริมสร้างฐาน

อาํนาจให้เขาได้ ถงึจะเป็นเร่ืองดีของการมีบุตรสาว  

 

       🌿🌿คราวนีเ้กดิเร่ืองกับเสิ่นชงิ ที่เสิ่นกุ้ยโกรธเกรีย้ว

ขนาดนี ้บางทหีาใช่ว่าเป็นห่วงบุตรสาวของตนไม่ แต่

เพราะว่าแผนการของเขาถูกทาํลายย่อยยับลงต่างหาก  

 

ทัง้เกรงว่าหากอีช้งิอ๋องทราบเร่ืองอาจพโิรธหนัก และโกรธที่

เสิ่นเม่ียวทาํให้บุตรสาวที่อาจจะช่วยเขา ‘กรุยทางไปสู่

อนาคตอันเรืองรอง’ ต้องมาพนิาศย่อยยับไปกเ็ท่านัน้ 

 

                🌿🌿หากเป็นบดิาที่มีใจรักใคร่บุตรสาวอย่าง

แท้จริง หลังทราบเร่ืองนีแ้ล้ว ย่อมต้องไปดูอาการของ

บุตรสาวก่อนเป็นอันดับแรก มีที่ไหนที่จะรีบร้อนเพ่ือมา ‘ส่ัง

สอน’ คนที่เป็นต้นเร่ือง 

 



              🌿🌿เสิ่นกุ้ยถูกคาํพูดของเสิ่นเม่ียวเล่นงานเข้าถงึ

กลางใจ พลันโกรธเกรีย้วสุดกาํลัง เอ่ยปากออกมาอย่าง

หนักหน่วง  

 

“เสิ่นเม่ียว มาถงึขัน้นีแ้ล้วเจ้ายังไม่รู้สาํนึก หากว่าวันนีข้้าไม่

ส่ังสอนเจ้าให้เขด็หลาบเสียบ้าง ข้ากไ็ม่ขอเป็นคน ข้า

ละอายใจแทนพ่อของเจ้ามาก” เขาย่ืนมือไปหยบิแส้หวดม้า

เส้นนัน้ 

 

             🌿🌿“ท่านอารองคดิจะส่ังสอนข้าอย่างไร? ใช้แส้

หวดม้านีฆ่้าคนปิดปากรึ? หรือว่าจะตีข้าจนปางตายแล้ว

ส่งออกไปยังหมู่บ้านกันดารแถบชานเมืองกัน” นางพลันเอ่ย

ปากถามอย่างไม่รีบไม่ร้อน 

 

           🌿🌿เสิ่นกุ้ยหยุดชะงักทันท ี

 

          🌿🌿“นังเดก็ช่ัว เจ้าพูดอะไรกัน!” ฮูหยนิชราพลันส่ง

เสียงตวาดอย่างโกรธจัด “หรือเจ้าคดิจะบอกว่าท่านอารอง

ของเจ้ามีใจคดิจะสังหารเจ้า? เจ้ามันกบฏต่อฟ้าดนิ!” 



 

             🌿🌿“น่ันสหิลานห้า เจ้าพูดจาเช่นนีไ้ด้อย่างไร” เฉิน

ร่ัวชวิในที่สุดกเ็อ่ยปาก เตมินํา้มันให้เปลวเพลงิลุกโหม

เพิ่มขึน้ 

 

 “เจ้าทาํร้ายชงิเอ๋อกคื็อทาํร้าย... ทาํไมถงึได้พูดจากลับ

กลอกไม่ยอมรับ ไปเรียนรู้วธีิโกหกเสแสร้งพวกนีม้าจาก

ไหนกัน?” 

 

           🌿🌿เฉินร่ัวชวิคดิว่า หากเสิ่นเม่ียวถูกครอบครัวที่

สองเล่นงานจนบาดเจบ็สาหัสได้นับว่าเป็นการดี  

 

พอสิน้ทัง้เสิ่นชิงและเสิ่นเม่ียวแล้ว เสิ่นเย่ของนางที่อยู่ใน

จวนนีย่้อมต้องก้าวขึน้มาเป็นอันดับหน่ึง  

 

อย่างไรเสียในบรรดาสามครอบครัว เสิ่นว่านเป็นน้องเลก็

อาํนาจย่อมมอิาจสู้ครอบครัวใหญ่ได้ อีกทัง้ตัวเขาเองกไ็ม่มี

บุตรชายเหมือนครอบครัวสอง 

 



            🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นร้องไห้ล่ันหันไปคุกเข่าโขกหัว

ทางฮูหยนิชรา “ท่านแม่ฟังนะเจ้าคะ หลานห้าจงเกลียด 

จงชังพวกเราขนาดนี ้นางทาํร้ายชงิเอ๋อกลับไม่สาํนึกผดิ ยัง

คดิจะทาํลายช่ือเสียงของนายท่านอีก  

 

พูดจาแต่ละคาํล้วนปากใหญ่ใจกล้า เหน็ได้ชัดว่านางเอา

อาํนาจของพ่ีใหญ่มารังแกพวกเรา หรือว่าคาํพูดคาํจาพวกนี ้

กเ็รียนมาจากพ่ีใหญ่ด้วยเหมือนกัน  

 

คุณหนูตัวน้อยอย่างหลานห้าจะเข้าใจวธีิการพูดจากลับ

กลอกมากมายเช่นนีไ้ด้อย่างไร แน่นอนว่าย่อมต้องมีคน

คอยชักใยอยู่เบือ้งหลังนาง  

 

บ้านข้ากับบ้านใหญ่เดมิทีกด็แูลเกือ้หนุนกันมาเป็นอย่างดี 

บ้านใหญ่ทาํเช่นนีกั้บพวกข้าได้อย่างไร.....” 

 

              🌿🌿เสิ่นเม่ียวกวาดสายตาไปยังทุกคนในหรงจิ่งถัง 

แววตาของพวกมันราวพยัคฆ์จ้องเหย่ือ พวกมันทุกคนล้วน

เป็นครอบครัวเดียวกันส่วนนางนับเป็นคนนอก  



 

พวกมันสามารถเอ่ยปากพลกิผิดเป็นชอบ พลกิขาวเป็นดาํ 

พูดให้คนตายฟ้ืนกย่็อมได้ 

 

                 🌿🌿ต่อให้เป็นเช่นนัน้ แล้วอย่างไร? 

 

                 🌿🌿“อาสะใภ้รองพล่ามไม่หยุดว่าข้าทาํร้ายพ่ี

หญิงใหญ่ ถ้าเช่นนัน้ขอถามอาสะใภ้รองสักสองสามคาํถาม  

อาสะใภ้รองจะอธิบายให้ข้าฟังได้หรือไม่?” 

 

              🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นตะลงึ มองสบตาเสิ่นเม่ียวแวบ

หน่ึงจติใจหนาวสะท้าน พอมองไปยังผู้คนที่อยู่รอบด้านนาง

พลันวางใจ คนตรงนีท้ัง้หมดล้วนแต่อยู่ข้างเดียวกับนาง 

เสิ่นเม่ียวจะมีปัญญาอะไรมาเล่นแง่พลกิลิน้กับนางได้? 

 

          🌿🌿“เอาส.ิ..” นางเชด็นํา้ตา 

เสิ่นเม่ียวขยับมุมปากโค้ง “ขอถามท่านว่า วันนัน้อาสะใภ้

รองกอ็ยู่ห้องด้านข้างของห้องพ่ีหญิงใหญ่ ใกล้กันเสียขนาด



นัน้ หากว่าเกดิเร่ืองอะไรขึน้ เหตุใดอาสะใภ้รองจงึไม่รู้ไม่

เหน็เล่า?” 

 

          🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นตะลงึค้าง 

 

             🌿🌿“หากว่าพ่ีหญิงใหญ่ขัดขืน ย่อมต้องส่งเสียง

ร้องโวยวาย วันนัน้ทุกคนกเ็หน็ว่าร่างกายของพ่ีหญิงใหญ่มี

ร่องรอยบวมชํา้บาดเจบ็  

 

คดิว่าจะต้องส่งเสียงร้องดิน้รนไม่หยุดแน่ อาสะใภ้รองอยู่

ใกล้ขนาดนัน้ ทาํไมถงึไม่ได้ยนิเจ้าคะ? หรือว่าได้ยนิแล้ว 

แต่เป็นเพราะว่าเหน็ดเหน่ือยจงึไม่ได้ออกมาดู?” 

 

           🌿🌿“เจ้า.....” เร่ินหว่านอวิ๋นอ้าปากคดิจะต่อปากต่อ

คาํ ในมือพลันมีเหงื่อเยน็ไหลอาบออกมาไม่หยุด 

 

              🌿🌿“แน่นอนว่า เพราะบางทีอาสะใภ้รองอาจจะ

ไม่ได้ยนิเสียงเรียกร้องนัน้เลยกไ็ด้ เพราะอะไรนะหรือ  

 



กต้็องเป็นเพราะว่าพ่ีหญิงใหญ่ไม่ได้ส่งเสียงร้องให้ช่วย แล้ว

ถ้าหากว่า... พ่ีหญิงใหญ่ไม่ส่งเสียงร้องให้ช่วย อาจเป็นไปได้

ที่พ่ีหญิงใหญ่จะรู้จักโจรช่ัวน่ัน?” 

 

            🌿🌿“เหลวไหล!” คราวนี ้เร่ินหว่านอวิ๋นทนไม่ไหว

อีกต่อไป ส่งเสียงตวาดล่ันตัดบทเสิ่นเม่ียว 

 

            🌿🌿เสิ่นกุ้ยกับเสิ่นว่านอย่างไรเสียกเ็ป็นบุรุษ จติใจ

ย่อมไม่ละเอียดเท่าสตรี เร่ืองราวการต่อสู้แก่งแย่งกันของ

หลังบ้านเหล่านี ้ 

 

พวกเขากไ็ม่เคยสนใจ ทว่าเฉินร่ัวชวิกับเร่ินหว่านอวิ๋นพลัน

ฟังเข้าใจขึน้มาทันที แววตาที่มองไปยังเสิ่นเม่ียวเตม็ไปด้วย

ความตกตะลงึและหวาดกลัว  

 

          🌿🌿ตะลงึก่อน...แล้วกห็วาดกลัวตามมา 

 



             🌿🌿ใช่แล้ว วันนัน้เร่ินหว่านอวิ๋นกับเสิ่นชงิอาศัย

อยู่ห้องใกล้ชดิกันมาก หากเสิ่นชงิส่งเสียงร้องให้ช่วยจะ

ไม่ได้ยนิเสียงได้อย่างไร  

 

หากว่าได้ยนิแล้วไม่เข้าไปดูให้รู้ หรือว่าเร่ินหว่านอวิ๋นจงใจ

ให้เกดิเร่ืองขึน้?  

 

 

 

 

🌺🌺นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่ 6.8🌺🌺 

 
บทที่ ๖ เร่ืองสะพรึงในวัด 

 

🌿🌿 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 
                 หากเสิ่นชงิส่งเสียงร้องให้ช่วยจะไม่ได้ยนิเสียง

ได้อย่างไร หากว่าได้ยนิแล้วไม่เข้าไปดูให้รู้ หรือว่าเร่ิน

หว่านอวิ๋นจงใจให้เกดิเร่ืองขึน้?  

 



            🌿🌿ไม่หรอก...เร่ินหว่านอวิ๋นย่อมไม่จงใจทาํร้าย

บุตรสาวของตัวเอง ทว่าตอนนัน้คนที่อยู่ในห้องนัน้เดมิทีคือ

เสิ่นเม่ียว  

 

เร่ินหว่านอวิ๋นไม่มีเหตุผลที่จะทาํร้ายบุตรสาวที่นางคลอด

ออกมา แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทาํร้ายหลานสาวของ

นางน่ี?  

 

            🌿🌿เสิ่นเม่ียวพูดจาตรงไปตรงมา แผนการที่

ครุ่นคดิมาอย่างดีของเร่ินหว่านอวิ๋นพลันปรากฏให้เหน็ต่อ

หน้าผู้คนทัง้หมด 

 

          🌿🌿ส่วนความเป็นไปได้อีกประการที่นางคาดเดาก็

คือ เสิ่นชงิไม่ได้ส่งเสียงร้อง น่ันเพราะอะไร? ต้องถูกคน

หยามเกียรตล่ิวงเกนิหนักหนาเช่นนีแ้ต่กลับไม่ส่งเสียงร้อง 

หรือว่าเป็นการจงใจ  

 



แล้วเหตุใดถงึจงใจเล่า? เร่ืองแบบนีจ้ะพูดให้เบากต้็องบอก

ว่าคนช่ัวมันเลวทรามล่วงเกนินางหนักมือไปสักหน่อย หาก

จะพูดให้หนักกอ็าจจะบอกได้ว่าเสิ่นชงิจงใจแอบคบชู้! 

 

             🌿🌿โลกใบนีแ้ต่ไรมากไ็ม่เคยให้ความเป็นธรรมกับ

สตรี ถ่ีลอดตาช้างห่างลอดตาเลน หากคาํพูดพวกนี ้

โหมกระพือออกไป คดิจะดับไฟในภายหลังย่อมยาก 

 

           🌿🌿เสิ่นเม่ียวค่อนหัวเราะ “อาสะใภ้รอง ข้ากลับคิด

ว่าเร่ืองนีมี้ข้อพรุิธมากมาย อย่างไรเสียท่านอารองกเ็ป็นคน

มีความยุตธิรรม  

 

ไม่สู้ส่งข้าไปศาลประจาํเมืองเพ่ือพพิากษากันสักรอบเล่า? 

ข้าย่อมต้องนําความจริงที่ข้าทราบทัง้หมดบอกกับใต้เท้าผู้

พพิากษาไม่ให้หลุดรอดไปแม้คาํเดียว  

 

ให้ใต้เท้าเป็นคนลงอาญา ไม่แน่ว่า แม้แต่คนช่ัวน่ันเป็นใคร

กอ็าจจะหาตัวพบได้นะเจ้าคะ” 

 



         🌿🌿“ไม่ได้!” เร่ินหว่านอวิ๋นกับเสิ่นกุ้ยอ้าปากพร้อมกัน 

 

           🌿🌿ที่เร่ินหว่านอวิ๋นตะโกนว่าไม่ได้กเ็พราะกลัวว่าใน

วันนัน้นางจงใจให้เกดิเร่ืองขึน้จริง  

 

หากยอมให้คาํพูดเม่ือครู่ของเสิ่นเม่ียวเลด็รอดออกไปจาก

จวนได้ คนที่มีปัญญาย่อมต้องมองออกถงึกลอุบายของนาง 

 

           🌿🌿ที่เสิ่นกุ้ยตะโกนว่าไม่ได้ กเ็พราะเกรงว่าเร่ืองนี ้

อาจพัวพันไปถงึอีช้งิอ๋อง ยามนีอี้ช้งิอ๋องช่วยเหลือเขา 

ไม่น้อยเพราะหวังในตัวของเสิ่นเม่ียว  

 

เร่ืองนีเ้ดมิทีกค็วรจะจัดการเรียบร้อยเสียแต่ในจวนมคิวรให้

แพร่งพรายออกไป  

 

หากว่าถูกนําไปทาํคดีใหญ่โตจนทาํให้เกดิเป็นเร่ืองไม่สบาย

ใจของอีช้งิอ๋องขึน้มาละก ็อนาคตของ 

เสิ่นกุ้ยเองกค็งต้องพบกับความยากลาํบากแน่ 

 



           🌿🌿ดังนัน้ สองผัวเมียที่โกรธเกรีย้วดงัพายุบ้าเม่ือครู่

พลันเอ่ยปากตัดบทข้อเสนอของเสิ่นเม่ียวทันควัน 

 

          🌿🌿“แล้วท่านอารองคดิว่าอย่างไรเจ้าคะ?” แววตา

ของเสิ่นเม่ียวมองไปยังแส้หวดม้าที่ทัง้หนาและยาวในมือ

ของเสิ่นกุ้ย เอ่ยถามอย่างเช่ืองช้า “ยังจะเชิญบทลงทัณฑ์อีก

หรือไม่?” 

 

            🌿🌿คนในห้องนัน้พลันเงียบงัน เสิ่นเย่จ้องไป

ยังเสิ่นเม่ียวอย่างคาดไม่ถงึ 

 

         🌿🌿แม้แต่เสิ่นเย่กม็องออกว่า นางกาํลังข่มขู่! 

 

              🌿🌿ประหน่ึงคดิจะเล่นงานให้จติใจคนทัง้หมด

ตรงหน้าต้องตื่นตะลงึกว่าเก่า เสิ่นเม่ียวกส่็งเสียงกลัว้

หัวเราะ 

 



 “หากท่านอารองจะเชญิบทลงทณัฑ์ของตระกูลมาใช้ ข้าก็

จนปัญญา ทว่าแต่ไรมานิสัยของข้ากเ็ป็นคนยืนกรานแน่ว

แน่  

 

คนช่ัวน่ันทาํให้ข้าต้องแบกรับโทษที่ข้าไม่ได้ก่อ รอให้ท่าน

พ่อกลับมา ข้ากต้็องคดิหาทางนําเร่ืองนีไ้ปฟ้องศาลให้จงได้” 

 

            🌿🌿คาํพูดของนางอีกความหมายหน่ึงกคื็อ หาก

วันนีเ้สิ่นกุ้ยตีนาง วันหน้าเสิ่นซิ่นกลับมานางจะต้องยุงยงให้

บดิานําเร่ืองนีไ้ปฟ้องศาล  

 

ถงึขัน้จะพาเสิ่นซิ่นไปขึน้ศาลกับนางด้วย แล้วที่บอกว่าจะ

ฟ้องคนช่ัวน่ัน ทุกคนในที่นีก้ล้็วนรู้ดีอยู่แก่ใจ ว่าในท้ายที่สุด

แล้วคนที่นางจะฟ้องศาล... จะเป็นใคร? 

 

             🌿🌿“ท่านอารอง บทลงทัณฑ์นีท่้านยังจะใช้อีก

หรือไม่ หากว่าจะใช้กเ็ร็วหน่อย” เสิ่นเม่ียวยิม้ละไม ใน

นํา้เสียงยังอดเหน็บแนม “อย่างไรเสียคนของท่านตัง้

มากมาย ข้าหนีไปไหนไม่พ้นหรอก” 



 

            🌿🌿คาํกล่าวเสริมนีร้าวกับจะกระชากให้ผู้คน

ทัง้หมดในหรงจิ่งถัง กลายเป็นพวกคนช่ัวที่รวมหัวรังแกนาง

ด้วยกันทัง้หมด  

 

พูดราวกับว่าพวกมันกาํลังจะส่ังให้คนลากเสิ่นเม่ียวไปนอน

แผ่ แล้วโบยตีให้หลังขาดกไ็ม่ปาน 

 

          🌿🌿เสิ่นกุ้ยคาดไม่ถงึมาก่อน เขาอยู่ในราชสาํนักมา

นาน เคยเหน็คนประจบ เคยเหน็คนกลับกลอก เคยเหน็ทุก

สิ่งทุกอย่างมานักต่อนักแล้ว  

 

คดิเสมอว่า... ไม่ว่าเร่ืองอะไรตนจะรู้เท่าทนัและสามารถ

รับมือได้โดยง่าย คาดไม่ถงึว่าวันนีก้ลับถูกหลานสาวของ

ตัวเองข่มขู่เอาตรงๆ 

 

          🌿🌿“เจ้า....” เสิ่นกุ้ยใบหน้าแดงกํ่า หากไม่นึก

หวาดกลัวเสิ่นซิ่น เสิ่นกุ้ยคงจะทนไม่ไหวลากเสิ่นเม่ียวไป

ชาํระความเสียนานแล้ว 



 

          🌿🌿ฮูหยนิชราที่น่ังเงียบอยู่ในตาํแหน่งใจกลางโถง

เหน็บุตรชายของนางถูกบีบคัน้มาถงึตรงนี ้แววตาที่มองไป

ยังเสิ่นเม่ียวกท็อประกายโกรธเกรีย้ว ทว่ากพ็ยายามข่มสุด

ความสามารถ นางเอ่ยเสียงหนักว่า “พอได้แล้ว!” 

 

             🌿🌿ห้องโถงพลันเงยีบ เสิ่นกุ้ยผ่อนลมหายใจลง 

ทุกคนมองไปยังฮูหยนิชรา 

 

                 🌿🌿ฮูหยนิชราส่งเสียงเยือกเยน็ “หลานห้า ท่าน

อารองของเจ้ากล่าวมามีเหตุผล แต่ว่าบทลงโทษของตระกูล

รอบนีค้งยังไม่ต้องใช้  

 

เหน็แก่ที่เจ้าอายุยังน้อย แต่ว่าเร่ืองนีก้ถื็อว่าเกดิขึน้เพราะ

เจ้า ในเม่ือเสิ่นชงิต้องมารับเคราะห์แทนเจ้า เจ้ากค็วรไป

ห้องบรรพชนคุกเข่าสาํนึกผิดต่อพ่ีสาว  

 



ข้าขอส่ังว่า นับแต่วันนีเ้ป็นต้นไปให้กักบริเวณของเจ้าให้อยู่

แต่ในห้องบรรพชน ให้เจ้าคัดคัมภีร์พระธรรม ยามใดที่เสิ่น

ชงิอาการดีขึน้ เจ้ากส็ามารถออกมาได้” 

 

            🌿🌿น่ันกห็มายความว่า จะจับเสิ่นเม่ียวกักบริเวณ

ไม่ให้ไปไหนมาไหนน่ันเอง 

 

           🌿🌿เสิ่นเย่ได้ยนิดังนัน้กรู้็สกึผิดหวัง นางยังคดิจะ

เหน็เสิ่นเม่ียวถูกบทลงทัณฑ์ของตระกูลเล่นงานจนลงจาก

เตียงไม่ไหว หรือไม่กถู็กขับไล่ออกไปจากตระกูลเสีย

มากกว่า 

 

            🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นกไ็ม่พอใจ ทว่าเม่ือครู่คาํพูดของ

เสิ่นเม่ียวหลายคาํทาํให้นางไม่กล้าทาํอะไรมักง่ายอีก นางจงึ

เงียบไม่กล่าวสิ่งใด 

 

             🌿🌿“อ้อ” เสิ่นเม่ียวเอ่ย “ทราบแล้วเจ้าค่ะ ข้าย่อม

ต้องอยู่ต่อหน้าพระ แล้วก ็‘สาํนึก’ ต่อพ่ีหญิงใหญ่แน่” 

 



          🌿🌿ทุกวันนีค้าํพูดทุกคาํของนางที่เอ่ยออกมา ราว

กับมีนัยยะแฝงเร้นไปเสียทัง้หมด  

 

เร่ินหว่านอวิ๋นอดที่จะขนลุกไปทัง้กาย ไม่รู้ว่าควรพูดสิ่งใด

ต่อ ได้แต่ปิดหน้าแล้วกส็ะอืน้ไม่หยุด 

 

         🌿🌿“พอแล้ว พอแล้ว” ฮูหยนิชราเหน็ท่าทางสะอกึ

สะอืน้ของเร่ินหว่านอวิ๋นเช่นนัน้ จติใจกใ็ห้รําคาญ นึกเบ่ือ

หน่าย จงึเอ่ยว่า 

 

 “เจ้าสอง พาฮูหยนิของเจ้าออกไปซะ พวกเจ้าออกไปให้

หมด! หลานห้า ตอนนีเ้จ้ากไ็ปห้องบรรพชนเร่ิมต้นคุกเข่าได้ 

วันนีห้้ามกนิข้าว!” 

 

        🌿🌿ผู้คนต่างพากันเดนิเรียงแถวออกไปอย่างเป็น

ระเบียบ เสิ่นเม่ียวกห็าได้ยืดเยือ้อยู่ต่ออีก นางออกจาก

เรือนหรงจิ่งถังแล้วกเ็ดนิไปยังเรือนตะวันตก 

 



           🌿🌿เสิ่นว่านส่งเสียงตํ่า กระซบิกับภรรยาว่า “หลาน

ห้าโตขึน้แล้ว” 

 

           🌿🌿“ใช่” เฉินร่ัวชวิขยับมุมปากโค้ง “หนนีห้ลานห้า

ทาํให้คนได้เปิดหูเปิดตาเสียจริง” 

 

             🌿🌿“ท่านแม่....” เสิ่นเย่เอ่ยปากพูดเสียงเบา “น้อง

ห้า น่ากลัวเหลือเกนิเจ้าค่ะ” 

 

               🌿🌿“เย่เอ๋อกลัวอะไรกันลูก?” เสิ่นว่านลูบหัวของ

เสิ่นเย่ “นางเป็นเพียงสาวน้อยที่ไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดนิตํ่า  

ไม่ช้านางจะต้องชดใช้” 

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 
 

             🌿🌿เสิ่นเม่ียวปฏิบัตติามคาํส่ังของฮูหยนิชราด้วย

การเข้าไปอยู่ในห้องบรรพชนตระกูลเสิ่น 

 



                 🌿🌿ตระกูลเสิ่นเป็นตระกูลแม่ทัพใหญ่ ในห้อง

บรรพชนมีป้ายวญิญาณของบรรพชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า เหล่า

บรรพชนทัง้หลายอยู่บนหลังม้ารบทัพจับศึกเพ่ือต่อยอดให้

ตระกูลเสิ่นเจริญรุ่งเรือง  

 

น่าเสียดาย มาถงึยุคนี ้ตระกูลเสิ่นกลับดูดีเพียงเปลือกนอก

แต่เบือ้งหลังฟอนเฟะ คงใกล้จะถงึกาลอวสานในไม่ช้าแล้ว

สนิะ 

 

             🌿🌿“คุณหนูคุกเข่าเจบ็ไหมเจ้าคะ?” กู่อ่ีเอ่ยถาม 

 

               🌿🌿“ต่อให้ไม่เจบ็ สถานที่แห่งนีก้ยั็งชืน้มาก

เกนิไป” จงิเจ๋อมองไปยังหน้าต่างบานน้อย ส่งเสียงบ่น  

 

“ตอนนีฝ้นดนัตกเสียอีก บนพืน้เปียกโชก หากว่าคุณหนู

เจบ็ป่วยขึน้มา จะทาํอย่างไร เฮ้อ... เร่ืองทัง้หมดนีเ้ก่ียวข้อง

กับคุณหนูเสียที่ไหน คนช่ัวเอาแต่กลับกลอกให้ร้ายคนดี รอ

ให้นายท่านกลับมาก่อน ดูสว่ิาพวกมันยังจะกล้า....” 

 



            🌿🌿“เจ้าพูดให้น้อยหน่อยเถอะ” กู่อ่ีส่งเสียงตาํหนิ 

“หากว่ามีคนมาได้ยนิเข้า คนที่เดือดร้อนคือคุณหนู” 

 

              เสิ่นเม่ียวยิม้ ไม่ได้ใส่ใจ 

 

               🌿🌿นางปิดเปลือกตาลง ป้ายบรรพชนอยู่

ตรงหน้า เสิ่นเม่ียวเร่ิมอธิษฐาน  

 

‘บรรพบุรุษผู้ออกศกึบนหลังม้าทัง้หลาย หากว่าดวง

วญิญาณพวกท่านยังอยู่ จงประทานลูกธนูที่คมกริบและม้า

ที่ว่องไวที่สุดแก่ข้า จงปกป้องข้าให้แทงทะลุศัตรูคู่แค้นจน

ดับดิน้’ 

 

                 🌿🌿ภายหลังอธิษฐานจบแล้วเปิดเปลือกตาขึน้

กพ็บว่าจงิเจ๋อกาํลังกระพริบตาปริบๆ มองมายังนาง นาง

ควักขนมในอกออกมาห่อหน่ึง อมยิม้แล้วกล่าวว่า  

 

“คุณหนูหวิมาตัง้นาน ที่บ่าวยังมีขนมอยู่ คุณหนูกนิให้อิ่ม

ท้องสักหน่อยนะเจ้าคะ” 



 

            🌿🌿เสิ่นเม่ียวหยบิห่อกระดาษนัน้เปิดออก แล้วก็

ตะลงึ “น่ีมัน.....” 

 

            🌿🌿“ข้าพบของสิ่งนีใ้นห้องคุณหนูที่วัดว่ัวหลงเจ้า

ค่ะ” จงิเจ๋อเอ่ยอย่างละอาย  

 

“คุณหนูเคยมอบขนมหวานให้บ่าวได้ลิม้รส ตอนนัน้บ่าวได้

กนิไปก้อนหน่ึงยังรู้สกึว่าไม่เคยได้กนิอะไรที่อร่อยขนาดนีม้า

ก่อน จงึไม่กล้ากนิหมด  

 

กลับจวนมาได้ กต้็องมาอยู่ห้องบรรพชนกับคุณหนู ไม่อาจ

นําของกนิด้านนอกตดิตัวมาได้ทัน กเ็ลยเหลือเพียงของ

พวกนีเ้จ้าค่ะ” 

 

               🌿🌿เสิ่นเม่ียวมองไปยังขนมก้อนเลก็ที่แสนจะ

ประณีต เป็นขนมที่เซ่ียจิ่งสงิเหลือทิง้ไว้ในคืนนัน้ 

 



              🌿🌿เซ่ียจิ่งสงิ....นางครุ่นคดิ ที่แท้เขาเป็นคน

อย่างไรกันแน่? 

 

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 
 

                  🌿🌿ณ เรือนไฉ่อวิ๋น 

 

                     🌿🌿ท่านหมอกาํลังเดนิเข้ามา เสิ่นชงิที่ได้รับ

ยาระงับประสาทหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย 

 

              🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นน่ังเหม่อลอยอยู่ข้างเตียง 

ร้องไห้อยู่นาน ไม่รู้ว่าผ่านไปนานขนาดไหนแล้ว พอนางรู้ตัว

กจั็ดการเชด็หน้าตาแล้วกยื็นขึน้ เอ่ยว่า “นํากระดาษกับ

พู่กันมา ข้าจะเขียนจดหมายหาหยวนเอ๋อ” 

 

                🌿🌿เสิ่นหยวนเป็นบุตรชายคนโตของบ้านสองที่

เกดิจากเร่ินหว่านอวิ๋น ตอนนีเ้ขาเป็นขุนนางอยู่ที่เมืองหลิ่ว

โจว  



 

หากครบกาํหนดปีแล้วย่อมต้องกลับเมืองหลวงมากนิ

ตาํแหน่งที่สูงกว่าเดมิ 

 

              🌿🌿เร่ินหว่านอวิ๋นมองเสิ่นชงิที่นอนน่ิงบนเตียง

แวบหน่ึง กัดฟันกรอด “หยวนเอ๋อเอน็ดูน้องสาวคนนีม้าก 

นางสารเลวเสิ่นเม่ียว คราวนี ้ข้าจะทาํให้เจ้าเสียใจไปทัง้

ชาตกัิบสิ่งที่เจ้าได้ทาํลงไป!” 

 

            🌿🌿เซียงหลานรีบร้อนนํากระดาษและพู่กันวิ่งร่ีเข้า

มา เร่ินหว่านอวิ๋นถอนหายใจแรงและหันไปกล่าวกับไฉ่จ๋ี

ข้างกายว่า “สาวใช้พวกนัน้ยังอยู่หรือไม่?” 

 

            🌿🌿“สาวใช้ส่ีนางกับป้ากุ้ยอยู่ในห้องเกบ็ฟืนเจ้าค่ะ 

ฮูหยนิคดิจะกรอกยาให้พวกนางเป็นใบ้ หรือว่าจะ....” 

 

               🌿🌿สาวใช้พวกนัน้ แน่นอนว่าได้เหน็ ‘เร่ืองที่ไม่

ควรได้เหน็’ ของเสิ่นชงิตาํตา ในกลุ่มนัน้มีสาวใช้ของเสิ่นชิง



สองนางคือเย่ียนเหมยกับสุ่ยป้ี และสาวใช้เสิ่นเย่สองนางคือ

หวงองิกับชงิองิ ยังมีป้ากุ้ยอีกคนหน่ึง! 

 

             🌿🌿“สาวใช้ของเสิ่นเย่ ให้กรอกยาทาํลายกล่อง

เสียงแล้วส่งคืนให้หมู่บ้านชวิสุ่ย จะจัดการอย่างไรให้เฉินร่ัว

ชวิเป็นคนตัดสินใจ  

 

ส่วนสองสาวใช้ของชงิเอ๋อ....” เร่ินหว่านอวิ๋นเอ่ยปากอย่าง

เกลียดชัง “นําไปขายให้ซ่องชัน้เลวที่สุด นังพวกนัน้ไม่อาจ

ปกป้องเจ้านายได้ มีโทษสถานหนัก” 

 

             🌿🌿ไฉ่จ๋ีทนไม่ไหว หนาวสะท้านไปทัง้กาย 

 

                “บ่าวจาํได้แล้วเจ้าค่ะ แล้วป้ากุ้ย.....” ไฉ่จ๋ีเอ่ย

ถาม 

 

              🌿🌿“ป้ากุ้ย....” เร่ินหว่านอวิ๋นก้มหน้าลง ส่งยิม้

เยือกเยน็ “คืนนัน้เกดิเร่ืองอะไรขึน้ ข้าเองกยั็งไม่รู้ชัด ตอนนี ้

คดิว่าต้องไปถามนางสักหน่อย” 



 

***************** 
ห้องเกบ็ฟืนเก่าคร่ําคร่าแห่งนีมี้กลิ่นเนือ้เน่า ลอยคลุ้ง 

****************** 
 

 

 
 

 

🌺🌺นางพญาท้ารบ ตอนย่อยที่ 6.9🌺🌺 

 

บทที่ ๖ เร่ืองสะพรึงในวัด 

 

🌿🌿 🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿 
 

          ห้องเกบ็ฟืนเก่าคร่ําคร่าแห่งนีมี้กลิ่นเนือ้เน่า ลอย

คลุ้ง 

 



            🌿🌿ช่วงนีฝ้นตกตดิต่อกันหลายวัน บนพืน้จะมี

ตะไคร่นํา้สีเขียวน่าขยะแขยงตดิอยู่เกล่ือน ในห้องเกบ็ฟืนมี

เสียงประหลาดดังลอดออกมาไม่หยุด 

 

         🌿🌿โคมไฟถูกวางลงด้านข้าง หญิงคุมกฎร่างกายสูง

ใหญ่สองนางกาํลังบีบคอสองสาวใช้อย่างแน่นหนา แล้วก็

นําของที่อยู่ในมือกรอกเข้าไปในปากของพวกนาง 

 

        🌿🌿ไม่รู้ผ่านไปนานเพียงใด ในที่สุดสองสาวใช้นัน้ก็

หยุดดิน้รน  

 

“ลากออกไป” หญิงคุมกฎนางหน่ึงส่งเสียงส่ังบ่าวรับใช้ข้าง

กาย บ่าวรับใช้กรูกันเข้ามาลากร่างของสองสาวใช้ออกไป

ทันท ี

 

        🌿🌿สองหญิงคุมกฎเหน็ว่าจัดการเรียบร้อยแล้ว ก็ยืน

ขึน้กาํลังเดนิออกไปด้านนอก 

 



          🌿🌿“ฮูหยนิ ฮูหยนิท่านเคยเปรยว่าจะจัดการกับบ่าว

เฒ่าอย่างไรหรือไม่?” ในมุมหน่ึงของความมืด พลันมีเงา

ของคนผู้หน่ึงโผล่ออกมา ไม่ใช่ใครอ่ืน นางคือป้ากุ้ย 

 

        🌿🌿“ป้าก็อย่าได้ใจร้อนนัก” หญิงคุมกฎส่งเสียงตอบ

อย่างน่าหวาดหว่ัน  

 

“ฮูหยนิเหน็ว่าป้าเป็นคนสาํคัญ  แน่นอนว่าต้องคดิจัดการป้า

อย่างรอบคอบ คอยไปก่อนกแ็ล้วกัน”  

 

กล่าวจบ นางกจ็ากไปอย่างไม่หันกลับมามองอีก 

 

        🌿🌿ในห้องเกบ็ฟืนที่สกปรกแห่งนัน้ บางครัง้กจ็ะมีหนู

ตัวใหญ่วิ่งพล่านไปมา ร้องเสียงจี๊ด..จี๊ด..ให้จติใจของผู้ฟัง

หนาวเหน็บ  

 

ด้านนอกพลันมีเสียงฝีเท้าคนดังใกล้เข้ามา ท่ามกลางคํ่าคืน

อันเงียบสงบ เสียงนีฟั้งชัดเจนนัก 

 



       🌿🌿ป้ากุ้ยมีร่างกายอ้วนท้วม นางกาํลังน่ังชันเข่าห่อตวั

กลมเหมือนก้อนดนิเหนียว ร่างทัง้ร่างส่ันสะท้าน 

 

       🌿🌿แอ้ด... บานประตูถูกแง้มออก 

 

        🌿🌿ในมือของผู้มาเยือนมีโคมไฟสีเขียว ป้ากุ้ยเงยหน้า

ขึน้มองอย่างประหม่า เหน็ว่าตรงประตูมีคนผู้หน่ึงสวมชุด

คลุมสีขาวยืนตระหง่านอยู่ นางเดนิเข้ามาแล้วค่อยปิดประตู

ลง 

 

      🌿🌿แสงโคมสีเขียวให้ความรู้สกึมืดสลัวน่ากลัวดังแดน

นรก ผู้มาขยับหมวกคลุมศีรษะออก เผยให้เหน็ใบหน้าขาว

สะอาด นางคือเสิ่นเม่ียว 

 

       🌿🌿ป้ากุ้ยอ้าปากค้างอยู่นาน ในที่สุดส่งเสียงตะลงึปน

ยนิดีออกไป “คุณหนู!” 

 



       🌿🌿เสิ่นเม่ียววางโคมไฟสีเขียวลงบนพืน้ เดนิมาน่ัง

ตรงหน้าป้ากุ้ย อมยิม้แล้วว่า “ป้ายังทนไหวไหม?” 

 

        🌿🌿“คุณหนู คุณหนูมาแล้ว! บ่าวเฒ่ารู้ดีว่าคุณหนู

จะต้องมาช่วย! คุณหนูเป็นคนมีเมตตา จะต้องไม่อาจทน

เหน็บ่าวเฒ่าเป็นแบบนีแ้น่!”  

 

เม่ือเหน็ว่าชีวติของตนยังพอจะมีหวังได้รับความช่วยเหลือ 

แม้ว่าจะเป็นความหวังเลก็น้อย ป้ากุ้ยกไ็ม่สนใจอะไรทัง้นัน้ 

รีบจับขอบกระโปรงเสิ่นเม่ียว นํา้ตานองหน้า 

 

         🌿🌿เสิ่นเม่ียวเอ่ยตอบ “ดูท่าว่าป้ากุ้ยอยู่ที่ น่ีต้องทน

ลาํบากไม่น้อย” 

 

          🌿🌿ป้ากุ้ยตะลงึ “ชาตนีิท้ัง้ชาตขิองป้าปรนนิบัติ

คุณหนู ภักดีต่อคุณหนูเร่ือยมา เร่ืองวัดว่ัวหลงในวันนัน้บ่าว

เข้าไปเหน็โดยบังเอญิ คุณหนู บ่าวเฒ่าบริสุทธ์ินะเจ้าคะ” 

 



         🌿🌿เสิ่นเม่ียวเอ่ยปากอย่างจนปัญญา “เร่ืองนัน้ช่าง

เถอะ ถงึข้าอยากจะย่ืนมือช่วย แต่จะช่วยได้อย่างไรเล่า? 

อยู่ในจวน คาํพูดของข้ามีใครฟังบ้าง? คาํส่ังของคนเรือน

ตะวันออก ข้าจะมีปัญญาคัดค้านได้หรือ?” 

 

          🌿🌿“ไม่หรอกเจ้าค่ะ คุณหนูจะต้องมีวธีิแน่” ป้ากุ้ย

พอได้ฟังกร้็อนใจ นางว่า  

 

“คุณหนูสามารถไปขอร้องฮูหยนิชราได้ คุณหนูสามารถ

เขียนจดหมายหานายท่านใหญ่กยั็งได้ ให้นายท่านใหญ่

ตอบจดหมายกลับจวนมา คาํพูดของนายท่านใหญ่ พวกเขา

ไม่อาจเพกิเฉย” 

 

        🌿🌿ป้ากุ้ยรู้สกึว่าตัวนางคดิหาวธีิเอาตัวรอดที่ยอด

เย่ียมได้แล้ว แววตาพลันสว่างวาบ มองจ้องเสิ่นเม่ียวด้วย

สายตาที่เตม็ไปด้วยความหวังและการรอคอย 

 



        🌿🌿ทว่ากลับเหน็เสิ่นเม่ียวยิม้แล้วส่ายหน้าไปมา เอ่ย

อย่างเช่ืองช้า “คาํพูดของบดิาข้าย่อมสามารถช่วยเจ้าได้ แต่

ว่า... ทาํไมต้องช่วยเล่า?” 

 

          🌿🌿ป้ากุ้ยตะลงึค้าง 

 

            🌿🌿“อาศัยอะไรข้าถงึต้องช่วยบ่าวคนหน่ึง... บ่าวที่

ชอบวิ่งไปรับใช้ทางโน้นทีทางนีท้ี?” 

 

          🌿🌿ใจของป้ากุ้ยพลันเตลดิ “คุณหนู บ่าวเฒ่าอยู่กับ

คุณหนูมานานปี นับแต่คุณหนูเกดิมาบ่าวกด็ูแลมาจนเตบิ

ใหญ่ หลายปีที่นายท่านกับฮูหยนิไม่อยู่ในจวน กมี็เพียงบ่าว

เฒ่าที่ใช้ชีวติร่วมกับคุณหนู...”  

 

นางสะอืน้เลก็น้อย ประหน่ึงเจบ็ปวดหัวใจสุดประมาณ  

 

“คราวก่อนคุณหนูกเ็คยพูดกับปากเองว่าเม่ือครัง้ยังเดก็ท่าน

เคยเป็นไข้หนัก แต่เพราะว่าท่านหมอมาช้า  

 



บ่าวเฒ่าจงึจาํต้องวิ่งฝ่าสายฝนไปตามหมอมาให้คุณหนู...

บ่าวทาํงานหนักเพ่ือรับใช้คุณหนูทุกอย่าง ถงึได้ร่างกายทรุด

โทรมสุขภาพไม่สู้ดีมาจนถงึป่านนี.้.” 

 

        🌿🌿ป้ากุ้ยเอ่ยพลางชายตามองเสิ่นเม่ียว 

 

         🌿🌿เสิ่นเม่ียวเพียงก้มหน้าลงยิม้เลก็น้อย ไม่ได้เผยให้

เหน็ว่าคล้อยตาม นางส่งเสียงแผ่วเบาตอบกลับไปว่า  

 

“เดมิทีป้ากุ้ยกป็ฏบัิตต่ิอข้าดีไม่น้อย แล้วทางข้าเล่า? บ้าน

ใหญ่ของตระกูลเสิ่นรวมทัง้ตัวข้าปฏบัิตต่ิอป้ากุ้ยอย่างไร

บ้าง?” 

 

        🌿🌿ป้ากุ้ยลังเลเลก็น้อย เอ่ยว่า “ฮูหยนิกับนายท่านดี

ต่อข้านัก คุณหนูกด็ีต่อข้ามาก......” 

 

         🌿🌿“ในเม่ือข้ากด็ีต่อเจ้ามาก เพราะอะไรเจ้าจงึทรยศ

ข้าได้?” 

 



            🌿🌿นํา้เสียงเบาสบายของนาง ราวกับจะฟาดฟันจติ

วญิญาณของป้ากุ้ยจนแตกดับ นางตะลงึ “อะไรกัน!” 

 

         🌿🌿“ไม่ต้องทาํท่าทางตกใจถงึเพียงนี”้ เสิ่นเม่ียวอม

ยิม้ “ตอนแรกที่ข้ารู้ว่าเจ้ามีใจทรยศนาย เทียบกับเจ้าใน

ยามนีแ้ล้ว... ข้าตกใจมากกว่านับพันนับหม่ืนเท่า” 

 

             🌿🌿“คุณหนู ย่อมต้องมีคนใส่ร้ายแน่ บ่าวไม่เคยมี

ใจทรยศคุณหนูมาก่อน บ่าวเฒ่าจะทรยศท่านได้อย่างไร!” 

 

              🌿🌿“พอเถอะ” เสิ่นเม่ียวโบกมือให้หยุด ใบหน้า

เผยร่องรอยของความเบ่ือหน่าย  

 

“ทัง้อาหารเจวัดว่ัวหลง ทัง้ธูปหอมพวกนัน้ เตือนข้าว่าฝีมือ

ของอาสะใภ้รองนับวันยิ่งสูงส่ง  

 

แต่ไรมานางกมั็กเชญิให้ป้าเป็นคนลงมือจัดการกับข้ามา

โดยตลอด น่าเสียดาย... ที่คราวนีป้้ากลับเป็นคนทาํเสียเร่ือง

ซะเอง” 



 

             🌿🌿ป้ากุ้ยมองไปยังเสิ่นเม่ียว แววตาทอประกาย

ตื่นกลัว 

 

                  “ท...ท่าน...” 

 

            🌿🌿“ไม่ผิด ข้าเองน่ันแหละ” เสิ่นเม่ียวกดเสียงให้

ตํ่า 

 

 “เดมิทีคนที่ต้องรับกรรมควรเป็นข้า สุดท้ายทาํไมถงึ

เปล่ียนเป็นพ่ีหญิงใหญ่ได้? ทุกเร่ืองราวบนโลกนีไ้ม่บังเอญิ

นักหรอก ทุกอย่างกเ็ป็นเพราะข้าอีกเช่นกัน” 

 

             “คุณหนู....” 

 

              🌿🌿“อาสะใภ้รองลงมือได้โหดเหีย้มที่สุดป้ากรู้็ดีน่ี 

แม้ว่านางจะเหน็ว่าป้าสาํคัญเพียงไร แต่หลังจากที่ป้ารู้เหน็

เร่ืองราวมากจนเกนิไป มีหรือที่นางจะปล่อยไว้... ช่างน่า

เสียดายนัก” 



 

           🌿🌿ร่างของป้ากุ้ยอ่อนยวบลงไปกองอยู่บนพืน้ นาง

ก้มหน้าคุกเข่าโขกศีรษะให้เสิ่นเม่ียวไม่หยุด  

 

“ครัง้นีคุ้ณหนูต้องช่วยบ่าวเฒ่าด้วยนะเจ้าคะ บ่าวไม่ได้จงใจ

ทาํร้ายคุณหนู ฮูหยนิรองเอาหลานของบ่าวมาข่มขู่  

 

บ่าวถูกบีบบังคับ คุณหนูเหน็แก่ที่บ่าวรับใช้คุณหนูมาสิบ

กว่าปี ช่วยบ่าวด้วยนะเจ้าคะ!” 

 

           🌿🌿“ที่จริงคํ่าคืนนีข้้าตัง้ใจมาหาเจ้า กเ็พ่ือมาตอบ

แทนบุญคุณของเจ้าที่ปฏบัิตดิีต่อข้ามานานนับสิบปี”  

เสิ่นเม่ียวพลันเอ่ย 

 

            🌿🌿ป้ากุ้ยได้ยนิดังนัน้กเ็ผยแววตาแห่งความหวัง 

ส่งเสียงดังล่ัน  

 

“บ่าวเฒ่ารู้ดีว่าคุณหนูเป็นคนมีเมตตา เป็นคนกตัญ�ู วัน

หน้าพระโพธิสัตว์ย่อมต้องคุ้มครองคุณหนูไปตลอดชีวติ  



 

ให้ท่านราบร่ืน คนที่คดิจะทาํร้ายคุณหนูพวกนัน้มันต้อง

พนิาศไม่ตายดี!” 

 

            🌿🌿เสิ่นเม่ียวยิม้กว้างกว่าเดมิ แล้วนางกเ็อ่ยเสียง

ดังขึน้ว่า  

 

“เอาน่า..วันนัน้ที่วัดว่ัวหลง ป้ากุ้ยเองกไ็ด้เผยความในใจของ

ป้ากับข้ามาแล้วหนหน่ึงไม่ใช่รึ? นับจากวันนัน้เป็นต้นมา ข้า

กท็ราบว่า บนโลกใบนีมี้เพียงป้ากุ้ยเท่านัน้ที่จริงใจกับข้า” 

 

             🌿🌿ป้ากุ้ยรู้สกึไปไม่เป็น รีบเอ่ยให้สอดคล้องกับ

คาํพูดของเสิ่นเม่ียว  

 

“ใช่แล้ว นับแต่ต้นจนจบบ่าวเฒ่ากยื็นอยู่ข้างคุณหนูเร่ือยมา 

มีแค่คุณหนูที่เป็นเจ้านายแท้จริงของบ่าว บ่าวจะต้องภักดี

ต่อคุณหนูไปทัง้ชาตเิจ้าค่ะ!” 

 



            🌿🌿นอกหน้าต่างพลันมีเสียงประหลาดดังขึน้ 

ประหน่ึงเสียงวัตถุกระทบกัน ป้ากุ้ยตกตะลงึ ชะโงกหน้า

ออกไปมองด้านนอกเหน็เพียงความมืด อะไรกม็องไม่เหน็ 

 

            🌿🌿นางหมุนกายกลับมาจ้องเสิ่นเม่ียว ส่งเสียง

ออดว่า “ตอนนีคุ้ณหนูพาบ่าวเฒ่าออกไปได้หรือยัง? ในนีท้ัง้

เหมน็ทัง้มืด บ่าวสุขภาพไม่ดีนัก เกรงว่าจะทนได้อีกไม่นาน

......” 

 

           🌿🌿“อย่างนัน้กไ็ม่ต้องทน... วาระสุดท้ายของเจ้า

ใกล้จะมาถงึแล้ว” 

 

            🌿🌿“อะไรนะเจ้าคะ?” ป้ากุ้ยเงยหน้าขึน้โดยพลัน 

“บ่าวไม่เข้าใจความหมายของคุณหนู......” 

 

             🌿🌿“เม่ือครู่เป็นคนที่อาสะใภ้รองส่งมาแอบฟัง คดิ

ว่ายามนีน้างคงรู้แล้วว่าข้ามาเย่ียมป้ากุ้ย” เสิ่นเม่ียว 

อมยิม้ “เม่ือเป็นเช่นนี ้ป้ากุ้ยยังจะมีทางรอดอีกรึ?” 



 

         🌿🌿“บ่าว บ่าวไม่เข้าใจ.....” ป้ากุ้ยไม่สามารถสงบใจ

ได้ 

 

            🌿🌿“ไม่เข้าใจงัน้รึ?” เสิ่นเม่ียวเอนศีรษะทาํท่า

ครุ่นคดิ “เม่ือครู่ป้าส่งเสียงดังล่ันพูดอะไร ยังจาํได้อยู่

หรือไม่?” 

 

         🌿🌿ป้ากุ้ยได้ยนิดังนัน้ กค็รุ่นคดิไปมา สีหน้าพลันซีด

เผือด 

 

             🌿🌿เม่ือครู่นางส่งเสียงดังว่า ‘นับแต่ต้นจนจบบ่าว

เฒ่ากยื็นอยู่ข้างกายคุณหนูเร่ือยมา มีแค่คุณหนูที่เป็น

เจ้านายแท้จริงของบ่าว’ 

 

           🌿🌿อันที่จริง คาํพูดนีก้เ็อ่ยเพียงเพ่ือหวังว่าเสิ่นเม่ีย

วจะช่วยชีวตินาง ทว่าหากคนของเร่ินหว่านอวิ๋นได้ยนิคาํพูด

นีจ้ะคดิอย่างไร...  



 

เดมิที เร่ืองที่เสิ่นชงิเปล่ียนตัวกับเสิ่นเม่ียวกเ็ป็นเร่ือง

ประหลาดมากพออยู่แล้ว  

 

สะใภ้สองย่อมต้องสงสัยว่าเสิ่นเม่ียวแอบเล่นลูกไม้ใน

ระหว่างนัน้ ต่อให้ไม่เช่ือกค็งต้องคดิว่าเสิ่นเม่ียวมีญาณรับรู้

เร่ืองราวล่วงหน้า 

 

           🌿🌿แต่หากว่าป้ากุ้ยนําเร่ืองนีไ้ปบอกกับเสิ่นเม่ียว 

แล้วร่วมมือกับเสิ่นเม่ียวย้อนเล่นงานเสิ่นชงิเล่า?  

ทุกอย่างย่อมชัดเจนเป็นที่สุด 

 

           🌿🌿น่ีไม่ใช่ความจริง แต่ว่าหากคาํพูดนีเ้ข้าหูเร่ิน

หว่านอวิ๋นเม่ือไหร่ล่ะก ็มันจะกลายเป็นความจริงทันที! 

 

           🌿🌿ยังไม่ทันจะมีโอกาสแสดงอาการหวาดกลัว เสิ่น

เม่ียวกเ็อ่ยปากอีกรอบ  

 



“สิ่งที่ข้าจะตอบแทนเจ้ากคื็อของขวัญใหญ่ชิน้นี ้ป้ากุ้ยรู้สึก

ว่าดีพอไหม?” เสิ่นเม่ียวแสร้งทาํเป็นทอดถอนใจ  

 

“เป้าหมายในการมาของข้ามีเพียงอย่างเดียว กคื็อส่ง

วญิญาณป้ากุ้ยเป็นครัง้สุดท้าย ตระกูลเสิ่นของข้าไม่ชุบ

เลีย้งคนทรยศ ต่อให้ป้าตายไปนรก กลายเป็นผีร้ายมาหาข้า

เพ่ือทวงแค้น ข้ากไ็ม่กลัว” 

 

นํา้เสียงนางเยือกเยน็ปนรอยยิม้ “ใช่ว่าข้าตดิค้างป้า แต่ป้า

ต่างหากที่ตดิค้างข้า” 

 

               🌿🌿ป้ากุ้ยถงึกับพูดไม่ออก 

 

            🌿🌿“น่าเสียดายชีวิตลูกหลานของป้า สะใภ้รองเป็น

คนทาํอะไรสุดโต่ง บางทไีม่นานป้าอาจจะได้พบพวกเขาใน

ปรโลก” 

 

         🌿🌿“ไม่...” ป้ากุ้ยนํา้มูกนํา้ตาอาบหน้า  ร้องไห้อย่าง

น่าสงสารจับใจ “ขอร้องล่ะ ช่วยพวกเขาด้วย...” 



 

          🌿🌿“ข้าเคยพูดมานานแล้วว่าบ่าวรับใช้ที่ทรยศนาย 

ข้าย่อมไม่เสียเวลากับพวกมัน” นํา้เสียงเสิ่นเม่ียวโหดเหีย้ม

เยือกเยน็  

 

“แค่น่ังดูอยู่ห่างๆ กถื็อว่าข้าเมตตามากแล้ว” นางเอ่ยเสียง

เรียบ “เหน็แก่สบิกว่าปีที่เคยเป็นนายบ่าวกันมา ข้าถงึได้มา

ดูหน้าป้าเป็นครัง้สุดท้ายสักแวบหน่ึง... ป้ากุ้ย ไปดีนะ” 

 

        🌿🌿ป้ากุ้ยคดิจะพูดอะไรบางอย่าง ทว่ากลับเหน็เสิ่น

เม่ียวขยับยืน คลุมเสือ้คลุม เนือ้ผ้าทอประกายขาวสว่าง

ท่ามกลางความมืด มองประหน่ึงผ้าสีขาวที่พันห่อโลงศพ 

โคมไฟสีเขียวถูกคว้าแล้วเดนิลับหายออกไปด้านนอก  

 

          🌿🌿ประตูห้องถูกปิดลงดังเดมิ ทุกอย่างกลับคืนสู่

ความมืด 

 

                 🌿🌿ฝนฤดูใบไม้ร่วงที่ตกตดิต่อกันมานานหลาย

วัน ในที่สุดกห็ยุด ท้องฟ้าเร่ิมสว่างสดใส 



 

                🌿🌿เสิ่นชงิค่อยได้สตกิลับคืน นางไม่เหมือนกับ

ที่ผ่านมาที่พอเหน็ผู้คนกจ็ะคลุ้มคล่ัง  

 

เร่ินหว่านอวิ๋นเกรงว่าบุตรสาวจะได้รับกระทบกระเทือนต่อ

จติใจจากเหตุการณ์ดังกล่าว จงึคอยเฝ้าไว้ทุกขณะ  

 

เร่ืองราวต่างๆ นานาในจวนล้วนมอบให้เฉินร่ัวชวิเป็นคน

จัดการ 

 

            🌿🌿หลังจากนัน้ไม่นาน ป้ากุ้ยกถู็กเหล่าผู้คุมกฎ

โบยตีจนตาย ในฐานที่นาง ‘แอบคบคดิกับคนช่ัว รวมหัวทาํ

ร้ายเจ้านาย’ 

 

           🌿🌿ในเรือนไฉ่อวิ๋น เร่ินหว่านอวิ๋นเอ่ยปากถามไฉ่จ๋ี

ว่า “จดหมายที่ส่งให้อีช้งิอ๋อง ส่งถงึมือท่านแล้วหรือยัง?” 

 

              🌿🌿“ส่งถงึแล้วเจ้าค่ะ แต่ว่าฮูหยนิ หากนายท่าน

ทราบเร่ืองต้องโกรธมากแน่” ไฉ่จ๋ีตอบกลับอย่างระมัดระวัง 



 

          🌿🌿“กลัวอะไร... ข้าจะให้นังน่ันตายอย่างไร้ดนิกลบ

หน้า!” เร่ินหว่านอวิ๋นกัดฟันกรอด 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/11

8445005498910?view=permalink&id=11

8601002149977 
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