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ท่ามกลางความมืดมิดและเงียบสงัดในยามราตรีกาล สรรพเสียง 

เพียงเล็กน้อยยังได้ยินอย่างชัดแจ้ง เสียงล้อไม้ของรถม้าดังสะท้อนไปทั่ว 

อาณาบรเิวณนั้น ภายในห้องเลก็ๆ ที่โคลงเค ลงไปตามแรงควบมหีญงิสาวใน

ชุดผ้าแพรสีไข่มุกเนื้อดีนั่งโอบอุ้มตะกร้าหวายใบใหญ่ไว้ในอ้อมอกอย่าง

ทะนถุนอม สหีน้าของนางซดีเผอืด ดวงตาเลก็ดูหวาดหวั่น ภายในตะกร้านั้นมี

ร่างเลก็ๆ ของทารกสองคนก�าลงันอนหลบัพริ้ม ไม่รูส้กึรู้สาสิ่งใด ทั้งคู่ถูกห่อหุม้

ด้วยผ้าแพรสเีหลอืงลออตา ปิดทบัด้วยผ้าสเีงนิอกีผนืหนึ่ง

จวบจนได้ยินเสียงม้าร้องค�ารามเหมือนก�าลังตื่นตระหนกสิ่งใดจนท�า 

ให้ต้องหยุดอยู่กับที่ ม่านแพรประตูรถม้าถูกเลิกขึ้นพร้อมกับขันทีน้อยซึ่ง 

ท�าหน้าตาตกอกตกใจถลาเข้ามาหาหญงิสาว

“เกดิอะไรขึ้นชงเมิ่ง” นางเอ่ยถามด้วยน�้าเสยีงสั่นอย่างหวาดกลวั รู้ตวั

ดวี่าบดันี้ก�าลงัท�าภารกจิที่ต้องแลกด้วยชวีติแน่แท้แล้ว

“รบีหนเีรว็ท่าน” ขนัทรี่างเลก็ละล�่าละลกับอก 

นางก�านลัจวิเซยีนรบีส่งเดก็คนหนึ่งให้ขนัทรีบัไป ก่อนจะลงจากรถม้า 
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วิ่งออกไปเพื่อหาทางหน ีขณะที่ทหารองครกัษ์ก�าลงัต่อสูเ้พื่อเปิดทางให้นางหนี

นั้นเอง จวิเซยีนรู้สกึว่าแม้จะวิ่งเรว็ปานใด ทว่ามนักลบัยิ่งช้า ไม่ทนัใจนางเลย

แม้แต่น้อย ความเหนื่อยหอบท�าให้ต้องหยุดพกักลางทางเสยีก่อน

“ท่านอย่าหยุด เราต้องไปเจอท่านแม่ทัพเหวินให้ได้ตามพระบัญชา 

เสยีก่อน” ค�ากล่าวท้วงขององครกัษ์หนุ่มเมื่อเหน็ว่านางก�านลัหยุดวิ่ง

“ไม่ไหวแล้ว ข้าเหนื่อยเตม็ท ี ขอพกัสกัหน่อยเถอะ” เกดิมานางยงัไม่

เคยได้ใช้แรงก�าลงัมากมายขนาดนี้มาก่อน

“ไม่ได้ พวกเจ้าต้องรีบไปกันได้แล้ว” เสียงองครักษ์เอ่ยเข้มก่อนจะ 

ดงึแขนของนางก�านลัให้ลุกขึ้น 

ฉกึ!

ธนูปักเข้าที่อกขององครักษ์หนุ่ม นางก�านัลกรีดร้องขึ้นสุดเสียงอย่าง

ตื่นตระหนก ก่อนจะรบีวิ่งหนใีห้เรว็ที่สุดเท่าที่จะเรว็ได้ ภารกจิใหญ่หลวงนกั 

นางไม่เคยนกึไม่เคยฝันว่าจะได้ท�ามนั เหตใุดชะตาชวีติของเดก็น้อยในอ้อมอก

นี้ถึงได้พลิกผัน ราวกับว่าไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขขององค์ราชันย์แห่งแคว้น 

ซนิหยาง นางวิ่งอย่างไม่คดิชวีติ โดยหารู้ไม่ว่าวิ่งไปถงึแห่งใดแล้ว 

สิ่งที่อยู่ในหวับดันี้มเีพยีงการเอาตวัรอดให้จงได้ ขอเพยีงองค์ชายและ

องค์หญงิมชีวีติรอด ไม่เช่นนั้นคงเป็นนางเองที่ไม่รอดชวีติ

อาชาสีนิลวิ่งฝ่าความมืดแห่งรัตติกาลตรงออกมาอย่างรวดเร็วจนถึง

บริเวณที่รถม้าถูกทิ้งไว้ แม่ทัพใหญ่เหลียวมองหาร่องรอยการต่อสู้ บัดนี้ 

หลงเหลือไว้เพียงร่างไร้วิญญาณขององครักษ์สองคน เสียงฝีเท้าของม้าควบ

เข้ามาใกล้ ท�าให้แม่ทพัหนุ่มหนัไปมอง

ชายบนหลงัม้ากระโดดลงมาย่อเข่าท�าความเคารพทนัท ี“ข้าน้อยสมควร

ตาย ข้าไม่สามารถท�าภารกจิได้ส�าเรจ็ขอรบั”

“เกดิสิ่งใดขึ้น” น�้าเสยีงเข้มดุจดงัเสยีงกลองใหญ่ ท�าให้เจา้ของเสยีงนั้น

ยิ่งมอี�านาจน่าย�าเกรงยิ่งขึ้น
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“จากร่องรอย น่าจะมคีนเข้ามาลอบท�าร้ายรถม้าขอรบั ข้าน้อยไม่เหน็

นางก�านลัจวิเซยีนและขนัทชีงเมิ่ง คาดว่าคงหนเีตลดิออกไปแล้วขอรบั”

“ตามตวัให้เจอ อย่าให้องค์ชายกบัองค์หญงิได้รบับาดเจบ็”

“ขอรบั!” สิ้นเสยีงขานรบั ทหารนอกเครื่องแบบกระโดดขึ้นม้า ควบ

ทะยานออกไปอย่างรวดเรว็ 

สหีน้าของแม่ทพัใหญ่ดูเป็นกงัวล คิ้วหนาเชดิขึ้น ดวงตาเหม่อมองออก

ไปยังความมืดมิดในยามนี้ ด้วยพระบัญชาลับให้เขาน�าพาองค์ชายและ 

องค์หญงิออกนอกวงัก่อนการประหารในวนัรุง่ขึ้น ท�าให้เขาต้องวางแผนการน�า

เดก็สองคนออกจากวงัให้จงได้ เป็นการยากที่จะไม่ให้ใครสงัเกตเหน็ ยิ่งเป็น

เดก็ทารกด้วยแล้ว 

ทว่าเขาได้วางแผนการน�าเด็กเข้าไปสับเปลี่ยน แล้วจึงให้นางก�านัล 

จวิเซยีนพาออกมากลางดกึเพื่อไม่ให้ใครสงสยั ทั้งจดุนดัพบส่งต่อองค์ชายและ

องค์หญิงฝาแฝดอยู่ถัดไปอีกไม่กี่อึดใจ เพียงแต่ทางเขาเองก็โดนลอบท�าร้าย

ระหว่างทาง จงึท�าให้คลาดกนั 

น่าหวั่นใจยิ่งนกั สหีน้าแม่ทพัเหวนิฮุ่ยเฟิงดูเป็นกงัวลใจเหลอืก�าลงั เขา

เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอย่างทอดถอนใจ

ดวงจนัทร์บนท้องฟ้าทอแสงนวลอ่อน เมื่อหลายวนัก่อนเกดิเหตกุารณ์

จันทร์ถูกกลืนกินไปพร้อมกับการประสูติองค์ชายและองค์หญิงของสนม 

กุ้ยเฟย ทายาทฝาแฝดที่เพิ่งลมืตาดูโลกได้ไม่กี่วนั ท�าให้องค์ชายองค์หญงิถูก

ครหาว่าเป็นกาลกณิ ี

อกีทั้งซนิแสท�านายดวงเป็นอปัมงคล เป็นลางร้ายส�าหรบัราชวงศ์หยาง 

เหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นพร้อมกัน แม้กระทั่งองค์ไทเฮาก็ทรงพระประชวรจน 

ไม่สามารถเอื้อนเอ่ยวาจากบัใครได้ ต้องบรรทมนิ่งบนพระแท่นบรรทม ท้ายสดุ

แล้วฮ่องเต้ไม่สามารถต้านทานกระแสการต่อต้านได้ จ�าต้องสั่งประหารชีวิต

องค์ชายและองค์หญงิ!

หากกล่าวถงึความเป็นจรงิ ไม่มชีนชั้นวรรณะ มบีดิามารดาผูใ้ดบ้างจะ
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ใจร้ายฆ่าบุตรที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองได้บ้าง เรียกได้ว่าเจ็บปวดยิ่ง

กว่าการกรดีเอาหวัใจออกมาเสยีอกี!

ฮ่องเต้เพิ่งมอีงค์ชายองค์แรก แต่กลบัเจอเหตุการณ์ไม่คาดคดิเช่นนี้ได้ 

ที่ผ่านมานั้นตั้งแต่การขึ้นครองราชย์ขององค์หยางหยุนเทยีนฮ่องเต้ แม้จะยงั

มีคลื่นใต้น�้าภายในราชส�านัก แต่ด้วยพระเมตตาท�าให้ประชาชนอยู่กันอย่าง

สงบสขุ ทว่าสวรรค์กลบัไม่ยอมให้เกดิรชัทายาท ฮองเฮาได้ให้ก�าเนดิองค์หญงิ

เพียงองค์เดียวเท่านั้น แม้กระทั่งสนมเล็กๆ ยังไม่มีใครสามารถตั้งครรภ์ได้

ส�าเรจ็เลยสกัคนเดยีว และเมื่อข่าวการตั้งครรภ์ของสนมกุย้เฟยดงัไปทั่วทั้งวงั 

จงึกลายเป็นความกดดนั ทั้งเกดิกระแสการเมอืงภายใน ที่ต่างลุน้ระทกึว่าการ

ประสูตนิั้นจะปลอดภยัหรอืไม่ และได้องค์ชายหรอืองค์หญงิกนัแน่ 

ไม่นึกว่าสวรรค์จะท�าเช่นนี้...ในคืนนั้นชาวบ้านก�าลังเคาะไม้ไล่สิ่ง

อัปมงคล เลือดเนื้อเชื้อไขแห่งมังกรก�าลังก่อก�าเนิดขึ้น ความเชื่อดั้งเดิมถูก 

หล่อหลอมมานมนานไม่อาจลบล้างได้ด้วยค�าว่าเชื้อพระวงศ์ ยิ่งท�าให้กลาย 

เป็นประเดน็ซึ่งจะท�าลายองค์รชัทายาทในอนาคต ส�าหรบัเหล่าข้าราชส�านักที่

คดิคด ถอืว่านี่คอืโอกาสทอง ต่างสนบัสนุนให้ประหาร!

สิ่งที่เขาต้องท�าในค�่าคืนนี้ก็คือ ปกป้ององค์หญิงและองค์ชายน้อยให้

รอดพ้นจากผองภัย ตามค�าสั่งลับให้น�าองค์ชายองค์หญิงออกนอกวังก่อน 

การประหารในวนัรุ่งขึ้นให้จงได้ จงึเกดิการนดัหมายให้เขามารอที่หน้าประตู

เมอืงเพื่อไม่ให้ผดิสงัเกต ทว่าคนร้ายกลบัเร่งมอืแย่งชงิตวัตั้งแต่เกี้ยวออกมา 

นอกวงั

ช่างน่าเศร้าใจนัก...เหวินฮุ่ยเฟิงแตะเท้าเพื่อควบม้าออกไปตามหา 

นางก�านลัจวิเซยีนต่อไป 

แม่ทัพใหญ่ใช้เวลาเกือบทั้งคืนในการตามหาขันทีและนางก�านัลที่พา 

องค์ชายองค์หญงิหนไีป ทว่ากลบัไม่หลงเหลอืร่องรอยอนัใดอกีเลย ทั้งความ 

มดืมดิยงัช่วยซ่อนเร้นตวัคนทั้งสองได้ดอีกีด้วย สิ่งที่เหลอืให้เหน็กค็อืป่ินปักผม

ของนางก�านลั ที่อาจหลุดตอนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อหลบหนนีั่นเอง



คีตา
11

มอืหนาก�ากระบี่แน่นขึ้นอย่างอดึอดัใจ เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอนัมดืด�า

อกีครั้ง สายลมพดัเอื่อยเข้ามาช่วยคลายความตงึเครยีดภายในจติใจ ทว่าความ

ร ้อนรุ ่มนั้นไม ่อาจเย็นลงได ้ ภารกิจใหญ่หลวงนี้ผิดพลาดเสียแล ้ว  

เหวินฮุ่ยเฟิงจงรักภักดีต่อราชวงศ์หยางมาช้านาน ตั้งแต่รุ่นปู่จนถึงตัวเขาเอง 

ไม่เคยมคีรั้งใดจะผดิพลาด ท�างานไม่ส�าเรจ็เลยสกัครั้ง แล้วไยครั้งนี้จงึจดัการ

ไม่ได้!

จวบจนแสงสทีองทอประกายแตะขอบฟ้า อาชาตวัใหญ่ถูกควบมาจนถงึ

ประตูเมืองด้วยความมานะพยายามทั้งคืน แต่ก็ไม่อาจพบองค์ชายและ 

องค์หญิงได้ สีหน้าเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าของเหล่าทหารคนสนิท ท�าให้ 

แม่ทพัใหญ่จ�าต้องบอกให้หยุดพกั 

“ท่านแม่ทพั นี่กใ็กล้เวลาที่...จะประหารแล้ว...” ทหารคนสนทิควบม้า

เข้ามาใกล้พร้อมกบัเอ่ยบอกแม่ทพัเหวนิฮุ่ยเฟิง

แม่ทพัใหญ่ได้แต่ถอนหายใจอย่างสุดเศร้า

ชะตาฟ้าลิขิตแล้วว่าต้องพลัดพราก...หากแม้นไม่ตายจากก็ต้อง

สูญหาย!
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สายลมพัดพลิ้วเอาใบไม้แห้งปลิดปลิวร่วงโรยลงมาสู่พื้นดิน ร่างสูง

โปร่งของชายชาตรีในชุดเสื้อผ้าฝ้ายสีเทาสุดแสนธรรมดา เอนตัวหลับบน 

กิ่งไม้ใหญ่ 

เหวินซื่อไห่ขยับเปลือกตาเพียงเล็กน้อย ผิวละเอียดประดุจหยกขาว 

ชั้นดีเริ่มมีสีแดงคล�้าขึ้นจากการนอนตากแดดตากลมมานาน คิ้วขยับขึ้นลง 

เมื่อได้ยนิเสยีงบางอย่างผดิปกติ

บนท้องฟ้า เหล่านกกระพอืปีกบนิว่อนไปมา รวมถงึเสยีงร้องด้วยความ

ตื่นตระหนกของพวกมัน ท�าให้เขาลืมตาตื่นขึ้นมาในทันที ก่อนจะผงกศีรษะ

ขึ้นเลก็น้อย เหลอืบมองด้วยความสงสยัใคร่รู้

เกดิสิ่งใดขึ้นกนัแน่! 

เหวินซื่อไห่ลุกขึ้นนั่ง กวาดสายตามองรอบๆ อย่างพินิจ แล้วใช้วิชา 

ตวัเบาแตะไต่ไปตามกิ่งไม้ด้วยความรวดเรว็ ทว่าพอไปถงึ ภาพที่ปรากฏตรงหน้า

กค็อื…

บนพื้นดินมีร่างชายหญิงกลุ่มหนึ่งนอนหลับหมดสติกลาดเกลื่อนไป

หนึ่ง
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หมด รถม้าคนัใหญ่หยุดนิ่งอยู่กลางเส้นทาง ผ้าแพรสขีาวบางเบาปลดิปลวิมา

ตามสายลม กลิ่นหอมอ่อนหวานนั้นช่างแปลกและแตกต่างนกั!

อ่อนหวาน ละมุนละไม ทว่าดงึดูดให้หลงใหลได้ง่ายดาย เครื่องหอม

ของสตร.ี.. 

เขาตวัดสายตาจดจ้องไปยังเบื้องล่างซึ่งมีหญิงสาวผู้หนึ่งก�าลังถูกไล่ล่า

จนสะดดุล้มลงกบัพื้นดนิ เหล่าคนร้ายพรางตวัในชดุด�าปกปิดใบหน้า เงื้อกระบี่

ขึ้นสูงเตรยีมที่จะปลดิชวีติหญงิสาวผู้นั้น 

เหวินซื่อไห่หรี่ตาลงเล็กน้อย ก่อนจะสะบัดข้อมือ มีดสั้นขนาดเล็ก 

เท่านิ้วก้อยกป็ลวิไปกระแทกคมกระบี่จนหลดุจากมอืคนร้ายร่วงหล่นลงสูพ่ื้น 

“พวกเจ้าเล่นอันใดกัน น่าสนุกจริง เช่นนี้ข้าขอเล่นด้วยคนเป็นไร”  

เหวนิซื่อไห่กล่าวพร้อมกบักระโดดหมนุกายลงจากกิ่งไม้ราวกบัพายหุมนุอย่าง

คล่องแคล่ว

“ไม่ใช่เรื่องของเจ้า ไม่อยากเจบ็ตวักจ็งท�าเป็นไม่เหน็เสยี”

“ชายชาตรีถึงสามคนแต่รุมสตรีเพียงผู้เดียว ไม่คิดละอายบ้างเลยรึ” 

เหวนิซื่อไห่กล่าวด้วยความอดสู พลางแสร้งส่ายหน้าเบาๆ 

โจรชุดด�าสองคนวิ่งกรูกันเข้ามาหาเหวินซื่อไห่ เขาเตะเอากระบี่บน 

พื้นดินซึ่งถูกทิ้งจากการต่อสู ้จนลอยขึ้นแล้วคว้าขึ้นมากวัดแกว่งตอบโต้

กระบวนท่าจากเหล่าโจรป่า ด้วยท่าทอีนัแขง็แกร่งของคู่ต่อสู้ท�าให้เหวนิซื่อไห่

ขมวดคิ้วเข้าหากนั ดวงตาจดจ้องคู่ต่อสู้แทบไม่กะพรบิตาด้วยท่าทสีงัเกต 

ท่วงท่าเช่นนี้ ดูไม่ใช่กระบวนยุทธ์ของเหล่าโจรนอกรีตธรรมดา... 

ส่วนใหญ่โจรในป่าจะเน้นการใช้ก�าลงักระบวนท่าดสูบัสน เน้นที่ก�าลงัภายนอก 

แต่จากที่ได้ประมอืกนั พลงัเกดิจากภายใน ท่วงท่าชดัเจนว่องไว เหมอืนว่า...

ถูกฝึกมาอย่างดี

เหล่าโจรป่าที่สร้างความกังวลให้แก่เหวินซื่อไห่ไม่รีรอให้เขาหยุดคิด

นาน ฟาดฟันเข้ามาอกีรอบอย่างรุนแรง เขาเองกโ็ต้ตอบกลบัไปอย่างรุนแรง

เช่นเดยีวกนั เสยีงกระบี่กระทบกนัดงักกึก้องไปทั่วบรเิวณนั้น 
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สตรผีูต้กเป็นเหยื่อคนสดุท้ายยกมอืขึ้นปิดห ูกระนั้นนางกย็งัคงจดจ้อง

การต่อสูอ้ย่างไม่วางตา บรุุษที่กระโดดลงมาจากต้นไม้นั้น ท่วงท่ากระบวนยทุธ์

ราวกับเป็นการร่ายร�าก็ไม่ปาน...นางคิดเช่นนั้น เพราะสายตาจับอยู่ที่ชาย 

ผู้กล้าหาญที่เข้ามาช่วยนางไว้ เขาดูงดงามและเปล่งประกาย พลิกพลิ้วและ

รวดเรว็ ทั้งดูอ่อนไหว ทว่ากลบัฟาดฟันลงไปรุนแรง 

กระทั่งโจรร้ายล้มลงอย่างพ่ายแพ้ ปลายกระบี่ของเหวินซื่อไห่จดอยู่

บนคอหอยของหนึ่งในคนร้าย

“ข้าไม่ชอบฆ่าใคร จงไป ก่อนที่กระบี่เล่มนี้จะหลุดมือข้าแล้วเสียบ

คอหอยของพวกเจ้า!” เหวนิซื่อไห่ตวาดลั่นจนพวกโจรชุดด�าลนลานวิ่งหนอีอก

ไปคนละทศิคนละทาง 

เขาตวดัสายตาหนัไปมองหญงิสาวผู้เคราะห์ร้ายทนัท ี นางก�าลงัยกมอื

ขึ้นทาบอกด้วยท่าทตีื่นตระหนก ใบหน้าซดีเผอืด ดวงตาหวาดกลวัคู่นั้นก�าลงั

จ้องเขาอยู่เช่นกนั

“เจ้าปลอดภัยแล้ว” เหวินซื่อไห่กล่าวพร้อมทั้งเหลือบมองเหล่าขบวน 

รถม้าซึ่งไม่หลงเหลอืผูใ้ดอกีแล้ว ร่างหญงิชายนอนเกลื่อนกลาดเตม็พื้นไปหมด

“ขอบคุณท่านจอมยุทธ์มาก” นางเอ่ยพร้อมทั้งเหลียวมองไปรอบกาย 

บัดนี้เหลือเพียงนางผู้เดียว...ดวงตาของนางทอประกายอ่อนลงอย่างกังวลใจ 

แล้วเงยหน้าขึ้นมองชายผู้มพีระคุณ 

“ข้าขอถามหน่อยได้ไหม แม่นางก�าลงัจะไปที่ใด” 

ค�าถามของเหวนิซื่อไห่ดูจะท�าให้นางสะดุ้งแล้วก้มหน้าลงน้อยๆ

“ข้า...ข้าตามขบวนของเจ้านายจะไปวัดหลี่ต๋าเพื่อท�าบุญ แต่เกิดเหตุ 

เสยีก่อน” นางเล่าเรื่องทั้งน�้าเสยีงยงัคงสั่น 

วดัหลี่ต๋าเป็นวดัซึ่งอยู่ห่างจากเมอืงหนงิอนัไปไกลมาก ทั้งๆ ที่ยงัมวีดั

เพ่ยหลงิซึ่งอยู่บนเขาใกล้เมอืงมากกว่า เหตุใดจงึไม่ไปสถานที่ซึ่งน่าจะสะดวก

กว่า...

เหวินซื่อไห่ไม่ค่อยเข้าใจนัก หันกลับมาจ้องหน้านางด้วยความสงสัย 
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เหตุใดจงึเหลอืนางเพยีงผู้เดยีว แต่เมื่อได้เพ่งพศิหญงิสาวอย่างชดัเจน เขาจงึ

รู้ว่าสตรีตรงหน้าเป็นผู้ที่มีความงามยิ่ง คิ้วโก่งดังกิ่งหลิว ดวงตาดูนิ่งใสราว

แม่น�้า ผวิขาวผ่องเนยีนละเอยีด รมิฝีปากแดงอิ่ม ผมสดี�ายาวเลยกลางหลงั 

ส่วนบนรวบมวยด้วยปิ่นปักรูปหงส์สทีอง ทั้งประดบัด้วยปิ่นดอกไม้เป็นทรง

ระย้าสวยงามอีกสองสามชิ้น แม้กระทั่งผิวพรรณของนางก็ดูแตกต่างจาก 

ผู้อื่น คงไม่แปลกหากเหล่าคนร้ายจะจบัตวันางเพยีงผู้เดยีว แต่นอกเหนอืจาก

รูปโฉมสะคราญแล้ว ท่าทขีองนางกด็ูละมุนน่ามองยิ่ง

“แล้วแม่นางจะท�าเช่นไรต่อไป” เขาเอ่ยถามขึ้นพร้อมทั้งสบตากบันาง

“ข้าคงต้องกลบับ้านเสยีก่อน...ต้องกลบัไปบอกข่าวร้ายแก่นายของข้า” 

“เช่นนั้น ขอให้แม่นางโชคด”ี เหวนิซื่อไห่ท�าทเีป็นหนัหลงักลบั

“ดะ...เดี๋ยวก่อน” นางคว้าชายเสื้อของเขาไว้เสยีก่อน “ท่านช่วยไปส่งข้า

ได้หรอืไม่” นางเอ่ยขอ ดวงตาคู่นั้นถ่ายทอดความหวาดกลวัออกมาให้เหน็ 

เหวินซื่อไห่เหลือบมองหญิงสาวอย่างชั่งใจ ลมพัดพลิ้วเข้ามาวูบหนึ่ง

พร้อมบางสิ่งปลดิปลวิมาตามอากาศ ท�าให้ทั้งคู่หนัไปมอง ต้นดอกเหมยที่อยู่

ใกล้สั่นไหวต้องแรงลมจนท�าให้กลีบดอกร่วงโรย ภาพสวยงามนั้นท�าให้ 

หญงิสาวเผลอมองด้วยแววตาตะลงึ เมื่อหลดุจากภาพงามตรงหน้า เขาจงึหนัมอง

นางเพยีงเลก็น้อย ก่อนจะยิ้มออกมาด้วยความเอน็ดู

“ได้ ข้าจะช่วยเจ้า แต่ทุกอย่างต้องมีข้อแลกเปลี่ยน” เขายื่นข้อเสนอ 

บางอย่างขึ้นมา

“แลกเปลี่ยนสิ่งใด” นางถามกลบัทนัท ีแววตาเตม็ไปด้วยความระแวด-

ระวงัภยั

เหวนิซื่อไห่เลกิคิ้วพร้อมทั้งจ้องนยัน์ตาคูน่ั้นของนางเมื่อได้ยนิค�าถาม...

ดูนางเป็นคนค่อนข้างระมดัระวงัตวัอยู่ไม่น้อย

“ถ้าหากได้พบกันอีก ข้าจะบอกเจ้าเอง” เหวินซื่อไห่กล่าวตอบพร้อม 

ส่งยิ้มให้ 

รอยยิ้มของเขานั้นช่างประหลาด ท�าให้นางตกอยูใ่นห้วงภวงัค์ เป็นรอย
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ยิ้มซึ่งดูอบอุ่นดั่งฤดูใบไม้ผลิ ทว่านัยน์ตายิ่งล�้าลึกแวววาวดุจแม่น�้าต้องแสง

ตะวนั 

นางเพิ่งได้สังเกตใบหน้าของเขาใกล้ๆ ใบหน้านั้นงดงามโดดเด่นช่าง

เหมาะเจาะ ผิวขาวเนียนละเอียดราวไข่มุก ดวงตาสีนิลแลดูลึกล�้าจนท�าให้ 

ด�าดิ่งดุจถูกตรึงด้วยมนตรา ดั่งถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างประณีต ผมยาวงาม

ถูกรวบไว้เพยีงครึ่ง รดัรงึด้วยผ้าสเีขยีว สเีดยีวกบัชุดที่เขาสวมอยู่

ในยามต่อสู้ดูเคร่งขรมึน่าเกรงกลวั ยามยิ้มกพ็ลนัท�าให้จติใจหวั่นไหว

ได้ในทันที นางได้พบชายชาตรีดูน่าเกรงขามมาไม่น้อย เพียงแต่ไม่เคยเจอ 

ผูใ้ดคล้ายชายผูน้ี้เลย ดูละม้ายสายลมอนัอบอุน่และพานท�าให้รูส้กึเหนบ็หนาว

ได้ในเวลาเดยีวกนั

“เจ้ามองข้าเช่นนี้ คิดอันใดอยู่รึ” เหวินซื่อไห่เอ่ยถามพลางยิ้มอย่าง 

เจ้าเล่ห์ เขาจ้องหน้านางดุจจะตั้งค�าถามซ�้า ทว่าพอดวงตาคมจ้องลกึเข้าไปยงั

ดวงตานิ่งของนาง สตรตีรงหน้ากลบัหลบตาเขาทนัที

“ข้าเพียงแต่อยากขอบคุณท่าน แต่ท่านจอมยุทธ์ยังไม่ได้บอกชื่อท่าน

เลย เผื่อว่าวนัหน้าข้าจะตอบแทนท่านบ้าง”

“ความจริงเจ้ายกยอเกินเหตุ ข้าเพียงแต่ผ่านมา นอนเล่นรับลม 

หลงัจากเที่ยวหาสรุาดื่มได้พอใจแล้ว ไม่ได้ช่วยอะไรเจ้าเลย วรยุทธ์หรอืกเ็พยีง 

แค่ขี้เลบ็ผู้อื่น”

“ท่านช่วยชีวิตข้าไว้ ไม่ว่าท่านจะเก่งหรือไม่ ส�าหรับข้าท่านคือผู้ม ี

พระคุณ”

ค�าตอบของนางฟังรื่นหสู�าหรบัเหวนิซื่อไห่ เขาไม่คาดหวงัค�าเยนิยอจาก

นาง เพียงแต่ก�าลังสงสัยว่าหญิงงามผู้นี้จะเป็นเพียงสาวใช้แน่หรือ “ข้าชื่อ 

เหวนิซื่อไห่”

“ข้าชื่อหมงิเย่ เป็นคนรบัใช้ของคุณหนูท่านหนึ่ง ระหว่างเกดิเรื่อง คน

สนทิได้พานางหนไีปได้แล้วเจ้าค่ะ” นางอธบิาย

เหวินซื่อไห่พยักหน้ารับรู้เรื่องราว ก่อนก้าวเท้ายาวๆ ของตนไปยัง 
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รถม้า ปรบัเปลี่ยนเอาตู้โดยสารนั้นออก ก่อนจะกระโดดขึ้นนั่งแล้วควบอาชา 

นั้นเข้ามาใกล้ ก่อนจะยื่นมอืออกมารบันาง 

หมงิเย่มท่ีาทลีงัเลใจเมื่อฝ่ามอืของเหวนิซื่อไห่ยื่นมาตรงหน้า นางไม่เคย

สัมผัสหรือแตะต้องตัวชายใดเลยนอกจากบิดา เป็นครั้งแรก...กับชายที่นาง

เพิ่งได้พบครั้งแรก 

หมิงเย่เอื้อมมาจับมือเขาไว้ แล้วตัวของนางก็ลอยขึ้นไปนั่งอยู่บนหลัง

ม้า ทั้งยงัมอ้ีอมแขนของเหวนิซื่อไห่โอบล้อมอยูร่อบกาย แก้มใสเนยีนแดงปลั่ง

อย่างเขนิอาย ความรู้สกึร้อนรุ่มไปทั่วทั้งร่างท�าให้นางยิ่งอดึอดัใจ

“ขอบคุณ” หมงิเย่เอ่ยเสยีงเบา พร้อมก้มหน้าลงซุกซ่อนความรู้สกึไว้

ภายใน

เหวินซื่อไห่แตะเท้าเพียงเล็กน้อยให้ม้าวิ่งทะยานออกไปอย่างรวดเร็ว 

เพื่อเดนิทางกลบัเข้าสู่เมอืงหนงิอนั เมอืงหลวงแห่งแคว้นซนิหยาง 

“ข้าถามท่านได้หรือไม่” หมิงเย่เอ่ยขึ้นท�าลายความเงียบปนอึดอัดนั้น 

ระหว่างการเดินทางนางได้ยินเพียงเสียงเต้นของหัวใจนางเท่านั้น มันช่างดัง

ระทกึจนกลวัว่าชายผู้ซึ่งก�าลงับงัคบัม้าอยู่ในขณะนี้จะได้ยนิไปด้วย

“ได้” เขาตอบน�้าเสียงเรียบนิ่ง ใบหน้าซึ่งใกล้ชิดติดกลุ่มผมงามท�าให้ 

ได้กลิ่นหอมอ่อนหวาน

“ท่านก�าลงัจะเดนิทางไปที่ใด ถงึได้ผ่านทางนั้นจนพบข้า” นางเอ่ยถาม

พร้อมกบัเอี้ยวหน้าหนัไปมองเหวนิซื่อไห่ข้างหลงั ทว่านางได้เหน็เพยีงคางแหลม

ของเขา จงึหนักลบัไปมองเส้นทางตรงหน้าเช่นเดมิ

“ข้าเพิ่งกลบัจากไปพบคนผู้หนึ่ง เขาเปรยีบดงัพี่ชายของข้า แล้วเจ้าล่ะ

มคีรอบครวัหรอืไม่”

หมิงเย่หน้าตื่นเล็กน้อย นางกลบเกลื่อนด้วยท่าทีสงบและดวงตา 

อนัแสนมั่นคง “มพีี่ชายหนึ่งคน เขาคอยดูแลข้ามาตั้งแต่เดก็”

“คงเป็นคนด ีเจ้าจงึมนี�้าเสยีงชื่นชมเช่นนั้น ส่วนพี่ชายข้าผู้นี้ จะว่าดกีด็ ี

จะว่า...เจ้าเล่ห์กใ็ช่ โหดร้ายในบางครั้ง แล้วแต่ว่าสถานการณ์เป็นเช่นไร หาก
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เป็นคนอื่นคงพยายามเลี่ยงถอยห่างจากเขาเป็นดทีี่สดุ แต่ข้ากลบัต้องอยู่เป็นหู

เป็นตาให้เขา เพราะโดนลวงให้ตดิกบัเสยีแล้ว”

“ลวงให้ตดิกบัอย่างนั้นหรอื” นางถามกลบัอย่างแปลกใจ

เหวนิซื่อไห่ยิ้มกว้างเมื่อนกึถงึเหตุการณ์เมื่อสองปีก่อน เขาพลาดเองที่

หลงกลพี่รอง “ช่างเถอะ ความจรงิข้ากช็อบเขาอยู่มากเช่นกนั”

การกล่าวถึงจงจวิ้นอ๋อง1 แม้กระทั่งกล่าวถึงในใจ ก็อาจท�าให้เขา 

อับโชคได้ในยามนี้ ท่านอ๋องไม่ได้เป็นเพียงแค่คนรู้จักธรรมดา แต่ยังเป็นพี่

น้องร่วมสาบานอกีด้วย 

คราวนี้พี่รองนดัพบในโรงเตี๊ยมกลางป่าเพื่อถามไถ่สารทุกข์สุกดบิ ทั้ง

เป็นการเลี่ยงไม่ให้ศัตรูผิดสังเกตที่เห็นเขาอยู่กับท่านอ๋องตามล�าพัง ทว่า 

เหวนิซื่อไห่กลบัรูส้กึประหลาด เหมอืนมบีางอย่างซุกซ่อนอยูใ่นแววตาของศษิย์

พี่รอง

“น้องเล็กเติบโตเป็นหนุ่มรูปงามนัก น่าสงสัยว่าเหตุใดท่านแม่ทัพไม่

ยอมหาหญงิงามมาเป็นสะใภ้สกัท”ี

“ท่านพ่อสั่งห้ามมิให้ข้าแต่งงานก่อนอายุยี่สิบสาม เป็นค�าสั่งมาตั้งแต ่

ข้าเป็นเดก็”

“ท่านแม่ทัพเป็นคนแปลกเสียจริง” ท่านอ๋องเอ่ยด้วยน�้าเสียงนิ่ง ทว่า

ดวงตาส่อประกายความคดิบางอย่างออกมา

“พี่รอง จู่ๆ กลบัเอ่ยถงึเรื่องนี้ขึ้นมา มเีรื่องอนัใดหรอื...”

“ที่ถามเพราะชื่อเสยีงของเจ้าเริ่มโด่งดงัมากขึ้นเรื่อยๆ ในเมอืงหนงิอนั 

สตรแีทบทกุนางต่างกล่าวถงึชื่อคุณชายเหวนิกนัทั้งสิ้น ข้าเลยนกึแปลกใจเพยีง

เท่านั้น”

“ข้าพยายามแล้วที่จะไม่แสดงตวัให้โดดเด่นจนเกนิไป แต่...มนัเป็นเหตุ

สุดวสิยัจรงิๆ ข้าเกดิมาดพีร้อมเกนิไป” 

เขาแสร้งเอ่ยออกมาเช่นนั้นเพื่อจะได้เหน็สหีน้าระอดิระอาจากพี่รองบ้าง 

1 จงจวิ้นอ๋อง หรอืจงจวิ้นอ๋องเลี่ยงซื่อ จากเรื่อง อคันพียคัฆ์
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ทว่าอ๋องหนุ่มกลบัท�าหน้านิ่งครุ่นคดิเพยีงครู่

ความสง่างามของจงจวิ้นอ๋องนั้นหาได้น้อยหน้าผู้ใด แต่หาคนกล้า 

เข้าใกล้เขาได้ยากนกั เพราะหากถกูใจท่านอ๋องกด็ไีป แต่ถ้าผดิใจ ศรีษะหลดุออก

จากบ่าเมื่อใดกห็ารู้ได้ 

การพบพี่รองในคราวนี้ ดูจากท่าทีแล้ว...ท�าให้เขารู้สึกเหน็บหนาวขึ้น

มาในใจ

แม้จะยังมองเรื่องราวเบื้องลึกในการพบปะกันไม่ออก แต่ก็รับรู้ใน 

ลางสงัหรณ์ได้ว่าพี่รองก�าลงัวางแผนการบางอย่างอยูเ่ป็นแน่ แต่เรื่องราวอนัใด 

กส็ุดจะคาดเดาได้

แคว้นต้าซนิหยางไม่มผู้ีใดไม่รูจ้กัจงจวิ้นอ๋อง ซึ่งถกูวางตวัไว้ในต�าแหน่ง

รชัทายาท เพยีงแต่ยงัไม่มกีารแต่งตั้งจากฮ่องเต้เท่านั้นเอง ทว่าเจ้าตวักลบัไม่

ยนิดกีบัต�าแหน่งนี้นกั พยายามทุกวถิทีางเพื่อหลบเลี่ยงหลกีลี้ให้ไกลที่สุด

กล่าวถงึการครองราชย์ขององค์หยางหยุนเทยีนฮ่องเต้ ผ่านมายี่สบิปี

ยงัไม่มอีงค์ชายไว้สบืทอดบลัลงัก์ เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจยิ่ง บ้างกว็่าเป็น

ค�าสาป บ้างกห็าว่าเป็นเพราะเหตกุารณ์ประหารฝาแฝด ‘หยางชุน’ ท�าให้ฮ่องเต้

ไร้องค์ชายสบืทอดราชบลัลงัก์

นบัเป็นเวลาสบิเจด็ปีพอดบิพอด ี หลงัเหตุการณ์ประหารฝาแฝดคู่นั้น 

ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นกาลกิณีจนต้องโทษถึงแก่ชีวิต ภายในแคว้นไม่มีผู้ใด 

ไม่รู้จักเรื่องเล่าลือนี้ ต่างก็แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ 

การกระท�าในครั้งนั้นของฮ่องเต้ แต่น้อยนกัจะเข้าใจเรื่องราวได้ถ่องแท้...และ 

เหตนุี้เอง จงจวิ้นอ๋องจงึได้มสีถานะอนัน่าเกรงขาม เหล่าขุนนางน้อยใหญ่ต่าง

เกรงใจในหลายส่วน เพราะคาดหมายกนัว่าจงจวิ้นอ๋องจะได้เป็นองค์รชัทายาท

อย่างแน่นอน

เพียงหนึ่งชั่วยามเท่านั้น เหวินซื่อไห่ก็พาหมิงเย่มาถึงหน้าประตู 

บานใหญ่ เมื่อมองโดยรอบแล้วจะเห็นถึงความน่าเกรงขามอยู่ไม่น้อย ป้าย
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เหนอืศรีษะมตีวัอกัษรแกะสลกัค�าว่า ‘เจิ้ง’ ด้วยสทีองตวัใหญ่ ที่แท้...นางกค็อื 

คนของบ้านตระกูลเจิ้ง

เหวินซื่อไห่ลงจากหลังม้าอย่างแคล่วคล่อง ก่อนจะยื่นมือไปรับนาง 

อกีครั้ง 

หมงิเย่ค่อยๆ กระโดดลงมา โดยมเีหวนิซื่อไห่คอยรบัไว้ นางยิ้มบาง

กบัท่าทางอบอุ่นเช่นนั้นของเขา

“ขอบคุณท่านมาก” น�้าเสยีงแผ่วเบาแต่กลบัได้ยนิชดัเจน

“ข้าบอกแล้วว่าแค่ผ่านไปพบ เจ้าไม่ต้องตดิใจเป็นบุญคุณ” เอ่ยออกมา

ทั้งเผยยิ้มให้เหน็อกีครั้ง

“หากเปน็เชน่นั้น ท่านโปรดบอกว่าต้องการสิ่งใดตอบแทน” หมงิเย่เอ่ย

ถามซ�้า

“ไว้เจอกันอีกครั้ง ข้าจะบอกเจ้าเอง” เหวินซื่อไห่กล่าวด้วยท่าทีมั่นใจ 

เป็นหมงิเย่เองที่ท�าหน้าสงสยั เขากระโดดขึ้นนั่งบนหลงัม้าอกีครั้ง “ข้าขอยมื

ม้าของบ้านเจ้าก่อน แล้วจะส่งคนืให้ภายหลงั” เขากล่าวทั้งยิ้มมุมปากให้อกีครั้ง 

ก่อนจะควบม้าออกไป 

เหวินซื่อไห่รู้ดีว่าอีกไม่นานคงได้เจอนางอีกเป็นแน่ เพราะหากนางอยู่ 

ในเรอืนของตระกลูเจิ้ง แสดงว่าต้องเป็นพี่น้องคนใดคนหนึ่งของเจิ้งจู ่คนสนทิ

ของอคัรเสนาบดลีู่เอนิ

หมงิเย่เป็นคนฉลาดไม่น้อย นางโป้ปดเพื่อเอาตวัรอด ผวิพรรณ หน้าตา 

อกีทั้งดวงตาคูง่ามนั้น ดกูร็ูว่้ามคีวามแตกต่างจากสามญัชนคนธรรมดาเพยีงไร 

หากนางเป็นสาวใช้ ตระกูลเจิ้งคงน่าอิจฉาจนเป็นที่ร�่าลือไปทั่วเป็นแน่ คิดได้

ดงันั้นเหวนิซื่อไห่จงึหวัเราะออกมาอย่างนกึขนั

สายลมพดัธงหน้าโรงเตี๊ยม บ่งบอกถงึทศิทางลมในฤดใูบไม้ผลไิด้เป็น

อย่างด ีกลิ่นหอมจากโรงครวัพร้อมกบัเสยีงของความชุลมุนวุ่นวายจากเหล่า

ลูกค้าผู้เข้ามาพักก่อนเดินทางต่อ ไม่ถึงครึ่งชั่วยาม ทุกอย่างที่เขาสั่งก็ถูกจัด
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วางไว้บนโต๊ะอย่างเรียบร้อย เหวินซื่อไห่นั่งจัดการอาหารที่เถ้าแก่น�ามาให้  

หลงัจากยกกาน�้าชามาวางไว้บนโต๊ะ เถ้าแก่จงึนั่งลงช้าๆ 

“เหตุใดคุณชายไม่ยอมกลับจวนเลย ได้ยินข่าวว่าแม่ทัพเหวินออกไป

เฝ้าชายแดนตั้งแต่ท่านกลบัมา” ฮุ่ยโม๋เอ่ยถามด้วยท่าทนีอบน้อม 

ฮุ่ยโม๋คือชายอายุประมาณสี่สิบ รูปร่างผอมบางทว่าดูปราดเปรียว 

ใบหน้ายาวเรยีว ดวงตาด�าเลก็ดูนิ่งใสราวกบัแม่น�้าลกึ ไวเ้คราเลก็ๆ สดีอกเลา

ที่ปลายคางหย่อมหนึ่ง ภายนอกดูเป็นเพียงชายแก่เจ้าของโรงเตี๊ยมที่ดูงกๆ 

เงิ่นๆ เพยีงเท่านั้น ทว่าเบื้องลกึแล้วเขาคอืหนึ่งในคนสนทิของเหวนิซื่อไห่ 

“ท่านพ่อคงเบื่อจะเห็นหน้าข้า แล้วข้าเองก็ไม่ชินกับตั่งเตียงที่นุ่มนิ่ม 

ออกมาตระเวนหาสุราดื่มให้ส�าราญใจไม่ดีกว่าหรือ” กล่าวอย่างคุณชาย 

จอมเสเพลด้วยท่าทสีบายอกสบายใจ ดวงตาคมดูไม่สนสิ่งใดนอกจากอาหาร

ตรงหน้าและสุราในมอื 

ฮุ่ยโม๋กวาดตามองใบหน้าราวหยกเนื้อดีนั้นอย่างระอิดระอาใจ “ท่าน

ยกเรื่องสรุามาเป็นข้ออ้าง แท้จรงิท่านไม่อยากกลบัไปเผชญิหน้ากบัท่านแม่ทพั

มากกว่า” กล่าวอย่างผู้มปีระสบการณ์และเข้าใจชายหนุ่มเป็นอย่างด ี

เหวินซื่อไห่หาได้ยอมปริปากเอ่ยสิ่งใดออกมา มือยังกุมจอกสุราแน่น 

ดวงตาคมที่เคยรื่นเรงิกลบัเปล่งประกายเข้มวาบหนึ่ง 

“พูดถึงเรื่องสุรา มีโรงบ่มสุราแห่งหนึ่งผลิตสุราชั้นดี มีกลิ่นหอม 

เหมอืนดอกไม้” เถ้าแก่กล่าวเสนอให้เหวนิซื่อไห่ฟัง 

“สุราหอมเช่นนั้นหรือ ข้าเคยเดินทางท่องเที่ยวไปทั่ว หลังลงจากภ ู

หมื่นตะวนักเ็คยได้ยนิมาบ้าง แต่พอไปตามหาเอาจรงิๆ กลบัได้ยนิมาว่า ผู้ที่

เป็นเจ้าของต้นต�ารบัการหมกัสุราชนดินี้ได้เสยีชวีติไปแล้วไม่ใช่หรอื”

“ข้าก็เคยได้ยินเช่นกัน การตายของเจ้าของโรงสุราหอมนั้นมีความ 

น่าสงสยั ได้ยนิว่าถกูกลุม่คนชดุด�าสงัหาร แล้วคดคีวามกส็ร้างความสะเทอืนใจ

ให้แก่ผู้คนมากมายจนเป็นที่ร�่าลือ ทว่าพอเวลาผ่านไปเรื่องก็เงียบหายไป 

เช่นกนั จนมคีนได้ลิ้มรสสรุาหอมอกีครั้ง แต่ว่ากนัว่าสรุาหอมของที่นี่ไม่เหมอืน
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กับสุราหอมเจ้าเดิม มีกลิ่นหอมอันหลากหลายมากกว่า ทั้งเจ้าของยังเป็น 

หญิงชรา ไม่ใช่ทายาทเจ้าของโรงสุราหอมผู้เดิม ข้าคิดว่า...ท่านอาจจะสนใจ

เรื่องนี้กเ็ป็นได้”

เหวินซื่อไห่พยักหน้ารับ “เจ้าช่างรู้ใจข้านัก แต่ข้ามีอีกเรื่องให้เจ้าช่วย

สบื ตระกูลเจิ้ง นอกจากเจิ้งจู่ ยงัมผีู้ใดที่เป็นหญงิหรอืไม่”

“เรื่องนี้...ท่านอยากรู้ไปท�าไมหรอืขอรบั”

“แค่อยากรู้เพยีงเท่านั้น” เหวนิซื่อไห่ตอบเลี่ยง 

ฮุ่ยโม๋จ้องคนหนุ่มอย่างประเมนิท่าท ี เดมิทเีขาไม่ควรใส่ใจ แต่เพราะ

เป็นเหวินซื่อไห่ เขาจึงจ�าต้องมองให้ลึกลงไปมากกว่าค�ากล่าวถาม “เจิ้งจู่ม ี

น้องสาวเพยีงผู้เดยีวเท่านั้น คอืแม่นางหมงิเย่ นางเป็นคนสนทิขององค์หญงิ

มู่หยงขอรบั”

เหวินซื่อไห่พยักหน้ารับเช่นเดิม ริมฝีปากไม่ได้เอื้อนเอ่ยสิ่งใดออกมา

อกี เขารบัรู้แล้วว่านางไม่ใช่เพยีงสาวใช้จรงิๆ หมงิเย่...น้องสาวของศตัรู แต่

ใบหน้าและชื่อของนางกลบัตดิตราตรงึใจเขายิ่งนกั

“ภารกจิที่คั่งค้าง ข้าอยากจดัการให้เสรจ็สิ้น แจ้งคนของเรา คนืพรุ่งนี้ 

เตรยีมพร้อมส�าหรบัภารกจิส�าคญั” เหวนิซื่อไห่เอ่ยเสยีงเบาเพยีงให้ได้ยนิแค่

เขากบัฮุ่ยโม๋เท่านั้น 

ไม่มผีูใ้ดได้ยนิ ไม่มผีูใ้ดรู ้ภารกจิส�าคญัที่เหวนิซื่อไห่ว่านั้นคอืสิ่งใด แต่

ดวงตาคมกล้าของเขาวาววบัด้วยความสนุก รมิฝีปากหยกัยิ้ม ส่งให้ดวงหน้าคม

ดูมเีสน่ห์น่าหลงใหล

ฮุย่โม๋รบัค�าเสยีงเบาพลางลอบมองสหีน้าของเหวนิซื่อไห่อกีหน บางครั้ง

เขากไ็ม่อาจรู้ความคดิของชายผู้นี้ 

เหวนิซื่อไห่ดูภายนอกนั้นเป็นคนสนุกสนาน ไม่เคร่งเครยีดต่อเรื่องใด 

แต่ภายในนั้นยังล�้าลึกอยู่ไม่น้อย อีกทั้งมีความพิเศษเหนือผู้อื่นทั้งในเรื่อง 

วรยุทธ์และความช�านาญ จ�าเรื่องกลิ่นและรสได้เป็นอย่างด ีแต่ที่น่าสนใจกลบั

เป็นใบหน้าของเหวนิซื่อไห่ต่างหาก
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บุตรชายเพียงคนเดียวของแม่ทัพเหวินฮุ่ยเฟิงผู้เกรียงไกร กลับมี

ใบหน้างดงามราวสวรรค์ปั้นแต่งขึ้น ดวงตาคู่งามมีเสน่ห์ตราตรึงผู้พบเห็น 

ลวงล่อ หลอกให้หลงใหล ยิ่งรอยยิ้มที่เปิดเผยอยู่เป็นนติย์นี้เป็นดงัเชอืกบ่วง

วางไว้รัดรึงเหยื่อที่พลัดหลงเข้ามาเสมอ ถือเป็นอาวุธติดตัวเขามาแต่ก�าเนิด 

กว็่าได้ 

แต่จะอย่างไรเล่า...ชายผู้นี้ไม่ได้มีแค่หน้าตาอันร้ายกาจ แต่ยังมี... 

วรยุทธ์ล�้าเลิศจาก ‘ปรมาจารย์ลู่หยงอวี้’ แห่งภูหมื่นตะวันอีกด้วย ทว่าการ

แสดงออกภายนอกคือคุณชายหน้าหยก เที่ยวเตร็ดเตร่เสเพลไปทั่วเมือง ไร้

ความสามารถที่จะท�าราชการเฉกเช่นผู้เป็นบิดา นั่นท�าให้เขาถูกมองข้ามจาก

เหล่าขุนนางนั่นเอง

เวลาเดยีวกนันั้น ที่โรงเตี๊ยมกลางป่า…

ภายในห้องปิดมดิชดิ ด้านหน้ามกีลุ่มชายในชดุธรรมดา ทว่าดแูตกต่าง

จากผู้คนแถบนี้ยิ่ง ด้านในมีชายร่างสูงเพรียวดูองอาจ ดวงตาสีนิลแวววาว 

คมกล้าดูทรงอ�านาจ แต่งกายด้วยผ้าแพรธรรมดาเฉกเช่นผู้อื่น บนเอวห้อย 

จี้หยกขาวดูงดงาม นั่งบนเก้าอี้ไม้เก่า หันหน้ามองป่าด้านนอกทางหน้าต่าง 

บานเลก็ด้วยทา่ทสีบายใจ จวบจนชายชดุด�าผู้หนึ่งก้าวเท้าเข้ามาถงึ จงึหนักลบั

มา

“ว่าอย่างไร” เขาเอ่ยถามขึ้นพร้อมจ้องลกูน้องด้วยดวงตาเปล่งประกาย

วาววบั

“เรยีบร้อยขอรบัท่านอ๋อง ข้าน้อยได้ท�าตามที่ท่านอ๋องวางแผนไว้ ด้วย

การให้คนอยู่ตามจุดต่างๆ สงัเกตการณ์ คุณชายเหวนิพา ‘คุณหนู’ ไปส่งยงั

บ้านตระกูลเจิ้ง ทั้งคู่พูดคุยกันเพียงเล็กน้อย ดูท่าทีของคุณชายไม่ได้ติดใจ

สงสยัสิ่งใดขอรบั”

“ด ีเตรยีมการครั้งต่อไป ข้าอยากให้พวกเขาได้พบกนัอกี” กล่าวออก

ไปแล้วพลนันกึยนิด ีทว่าใบหน้านั้นหาได้เผยยิ้มออกมา 
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เขาจัดการให้คนเฝ้าตามจุดต่างๆ เพื่อดูความเคลื่อนไหว เหวินซื่อไห่

เก่งเรื่องวิชาตัวเบา คงจับได้เป็นแน่หากใช้คนติดตามธรรมดา วิธีการนี้ไม่มี

ทางผดิพลาด

“ขอรบัท่านอ๋อง” รบัค�าเสรจ็สิ้นจงึโค้งตวัลงแล้วถอยหลงัออกไป 

เจ้าแห่งกลยุทธ์ผู้อยู่เหนือผู้คนยกจอกสุราขึ้นจดริมฝีปาก ใบหน้า

ปรากฏยิ้มเพียงเล็กน้อย พลางเชยชมบรรยากาศด้านนอกหน้าต่างนั้นอย่าง

เงยีบเชยีบ 

หากแผนการส�าเร็จ เป็นเรื่องน่ายินดียิ่งส�าหรับเขา จากนี้จะชะล่าใจ 

ไม่ได้เป็นอนัขาด ดแูรงลมในราชส�านกัแล้วมโีอกาสที่เขาจะได้อภเิษกกบั ‘นาง’ 

แม้จะมรีปูโฉมงามสะพรั่งเป็นที่ต้องตาต้องใจผูค้น แต่ส�าหรบัเขาแล้ว เหน็นาง

เป็นเพยีงน้องสาวมาเนิ่นนาน จะให้คดิเป็นอื่นคงท�าได้ยาก 

ด้วยค�าร�่าลอืที่ว่าสตรใีนเมอืงหนงิอนั หากเคยพบหน้าคุณชายเหวนิแล้ว

จะต้องตดิใจในรอยยิ้มอนัทรงเสน่ห์และใบหน้าอนังดงามกนัแทบทกุราย ยาม

นิ่งกด็ูสง่า ยามเคลื่อนกายกช็่างอ่อนโยน น่าจะเป็นที่ต้องตาของนางมากกว่า

เขาเป็นแน่

หลายปีก่อนช่วงที่อยูบ่นภูหมื่นตะวนั เขาได้กราบไหว้ฟ้าดนิ ดื่มน�้าผสม

โลหติร่วมสาบานเป็นพี่น้องกบัเหลยีนหย่งฝู หลนิฟ่ง และเหวนิซื่อไห่ ทั้งหมด

กลายเป็นพี่น้องกันตามล�าดับอายุ เหวินซื่อไห่ถือเป็นน้องเล็กที่น่าเอ็นดูอยู่ 

ไม่น้อย ด้วยนสิยัเจ้าส�าราญ ทั้งอ่อนโยน ช่างเหน็ใจผู้อื่น จงึถูกเขาหลอกใช้อยู่

บ่อยครั้ง บ้างกร็ู้ทนั บ้างกไ็ม่รู้ เพราะอ่อนประสบการณ์นั่นเอง 

ดวงตาของจงจวิ้นอ๋องเปล่งประกายวาววบัอย่างรู้สกึสนุก

น้องเลก็ ข้าขอใช้ใบหน้าและรอยยิ้มของเจ้ามาแก้ปัญหาของข้าเสยีก่อน 

แล้วกห็วงัว่านี่จะเป็นพรหมลขิติส�าหรบัเจ้า...แทนข้า



ภายใต้ราตรกีาลอนัมดื มบีางสิ่งไหววบูเคลื่อนไหว ฝีเท้าเบาหววิราวกบั

เหาะเหินเดินอากาศได้นั้นไต่ไปตามหลังคาอย่างเงียบเชียบ ร่างสูงในชุดด�า

ปกปิดใบหน้าด้วยผ้าสเีดยีวกนั หลบเข้ามมุหนึ่งบนหลงัคาพร้อมกบัโบกมอืส่ง

สัญญาณให้เหล่าสมุนค่อยๆ ตามเข้ามาอย่างใกล้ชิด ชายซึ่งอยู่ด้านหน้าสุด

กวาดสายตามองเหล่ากองทหารภายในจวนกว้างใหญ่ของอัครเสนาบดีลู่เอิน 

เสยีงฝึกปรอืยทุธ์ดงักกึก้องไปทั่วบรเิวณนั้น โดยไม่เกรงกลวัว่าจะมผีูใ้ดได้ยนิ

เสยีงแม้แต่น้อยนดิ

ภายในบริเวณอันกว้างใหญ่ถูกจัดสัดส่วนแบ่งส่วนหน้าเป็นที่พักของ

อคัรเสนาบด ีกนิพื้นที่เกนิครึ่ง ส่วนด้านหลงัจดัเป็นที่ซ่องสมุกองก�าลงัพลเกอืบ

ห้าร้อยนายได้

“นี่เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองขอรับท่านหัวหน้า อีกส่วนจะอยู่แถบ

ชานเมอืง มกีารตั้งค่ายหลบซ่อนอยูใ่นหบุเขาขอรบั แต่ดูเหมอืนยงัไม่แน่ชดัวา่

ใช่คนของอคัรเสนาบดหีรอืไม่” เสยีงรายงานดงัพอให้ได้ยนิเท่านั้น 

ชายผูถู้กเรยีกว่าหวัหน้ารบัฟังพลางจ้องมองเหล่ากองก�าลงัลบันั้นอย่าง

วเิคราะห์ ดวงตาคมยงัคงจ้องเหล่าทหารอย่างไม่วางตา 

สอง
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เสยีงลมพดัลู่มาพร้อมกบัลูกธนูเงนิ เขาเอี้ยวตวัหลบเลี่ยง ก่อนสะบดั

ข้อมอืเพยีงเลก็น้อยให้มดีสั้นปลวิกลบัลงไปสูก้บัศตัร ูจนอกีฝ่ายต้องหลบเพื่อ

เอาตวัรอดอย่างรวดเรว็

“มีคนร้าย!” เสียงเหล่าทหารภายในจวนใหญ่ตะโกนร้องบอกกันเป็น

ทอดๆ เหล่ากองก�าลงัชุดด�าต่างลุกขึ้นยนื ชกักระบี่ออกมาพร้อมกนัเมื่อหวัหน้า

กองของจวนใช้วชิาตวัเบากระโดดขึ้นมาบนหลงัคาก�าแพงสูงใหญ่นั้น ประจนั

หน้ากบัศตัรูอย่างเปิดเผย

“พวกเจ้าบังอาจนัก กล้าบุกเข้ามาในจวนของท่านอัครเสนาบดีเชียว

หรอื” เสยีงตวาดของเจิ้งจู่ ชายผู้มรีูปร่างก�าย�าสูงใหญ่ ใบหน้าด้านซ้ายมแีผล

เป็นขนาดไม่ยาวนกั ทว่าเด่นชดัและท�าให้ชายผู้นี้ดูเหี้ยมขึ้นเหลอืก�าลงั

“เจ้าคงเป็น...เจิ้งจู่” 

ค�าเอ่ยทักชื่อท�าให้เจิ้งจู่หัวหน้ากองก�าลังทหารลับ หรืออีกนัยหนึ่งคือ

ทหารคนสนทิของอคัรเสนาบดลีูเ่อนิ ถงึกบัเลกิคิ้วขึ้นสงูอย่างประหลาดใจอยู่

ไม่น้อย

เจิ้งจู่สงัเกตการแต่งกายของเหล่าโจรชุดด�า พบว่ามคีวามแตกต่างจาก

คนทั่วไป ข้อมอืคาดผ้าสดี�า ปักด้วยด้ายแดงรูปหงส์เหน็ได้อย่างชดัแจ้งในยาม

ค�่าคนื ยิ่งชายที่ยนืประจนัหน้ากนัขณะนี้ ต้องเป็นผู้มวีรยุทธ์สูงส่ง ดวงตาคม

ที่เหน็มแีววแขง็กล้ายิ่งนกั

“ที่แท้กพ็วกหงส์เหนินี่เอง พวกเจ้าต้องการสิ่งใด ไยรนหาที่ตายบุกเข้า

มาในจวนอัครเสนาบดีเช่นนี้ เมื่อคราวก่อนข้าจัดการพวกเจ้าจนล่าถอย 

บาดเจบ็หนกัไม่ใช่หรอื นี่พวกเจ้ายงักล้ามารนหาที่ตายอกีครั้งร”ึ 

สิ้นค�าท้าทายของเจิ้งจู่ หนึ่งในคนชุดด�าถลาออกมาด้วยความโกรธ-

เกรี้ยว แต่ถูกชายซึ่งเป็นหวัหน้ายื่นแขนออกไปขวางเสยีก่อน

หงส์เหินเป็นค�าที่ใช้เรียกเหล่ากองโจรชุดด�าซึ่งมีวรยุทธ์เป็นที่ร�่าลือไป

ทั่วสารทิศ เก่งกาจหาตัวจับได้ยาก เอกลักษณ์ของหงส์เหินก็คือวิชาตัวเบาที่

ท�าได้ราวกบัเหาะเหนิเดนิอากาศ หลบซ่อนตวัในชุดด�า ออกตระเวนท�าภารกจิ
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ในยามค�่าคนืเท่านั้น

หงส์เหนิถอืเป็นปรปักษ์กบัเหล่าขุนนาง ด้วยเหตุที่มกัปล้นเหล่าขุนนาง 

แต่หาได้น�าข้าวของมคี่าไป สิ่งที่พวกหงส์เหนิปล้นกค็อืข้อมูล! ดงันั้นหงส์เหนิ

จงึไม่ใช่กองโจรธรรมดา แต่น่าจะเป็นสายลบัของผู้ใดสกัคน

ชายชุดด�าหาได้ตอบโต้สิ่งใดกลบั หนัไปท�าสญัญาณมอืให้เหล่าลูกน้อง

ทั้งห้าคนนั้นถอยกลบัออกไป 

เจิ้งจูร่บีเข้ามาขวางไว้พร้อมกบัตวดักระบี่เข้าหา ดวงตาของคนสนทิอคัร-

เสนาบดีเบิกกว้างเมื่อเห็นป้ายหยกรูปหงส์ห้อยอยู่ที่เอวของชายผู้นี้ หยกขาว

ต่างจากเหล่ากองก�าลงัหงส์เหนิผู้อื่น หรอืว่า...จะเป็นหวัหน้าคนใหม่ 

มือตวัดกระบี่สมองพลางครุ่นคิด จ้องตาคมของชายชุดด�าลึกลับ 

ตรงหน้าอย่างไม่วางตา ชายผู้นี้ตลอดท่วงท่าการหลบหลกีแคลว่คลอ่งวอ่งไว 

หาตวัจบัได้ยาก เจิ้งจู่ถอยหลงัไปจนเกอืบสุดก�าแพงสูงใหญ่นั้น ไม่ทนัได้ระวงั

ตวั 

หัวหน้ากองก�าลังหงส์เหินพลิกตัวหลบ ใช้วิชาตัวเบาจนกลับไปอยู่ 

ข้างหลงั เขาหนักลบัไปฟาดกระบี่อย่างรวดเรว็ แต่กลบัถูกอกีฝ่ายตวดัข้อมอื

พลิกสกัดจุดที่ท้องแขนสามครั้งจนกระบี่สีเงินหลุดร่วงลงสู่พื้นดินเบื้องล่าง  

ฝ่ามอืหนกัๆ ซดัเข้าไปอกีครั้งบนอกกว้างของเจิ้งจู่จนพลดัตกลงไป 

เหล่าทหารต่างเข้ามารับตัวเขาไว้ไม่ให้กระแทกลงบนพื้นได้ทันท่วงท ี

ทว่าพอเงยหน้าขึ้นไปอีกครั้ง เหล่าคนชุดด�านั้นได้สลายหายตัวแยกไปคนละ

ทศิละทางเสยีแล้ว

เหวินซื่อไห่แตะไต่ไปตามหลังคาด้วยปลายเท้าอันเบาหวิว จนได้ยิน

เสยีงทหารวิ่งไล่เข้ามาใกล้ จงึสอดส่ายสายตามองหาที่ซ่อน หากยงัคงหนอียู่

เชน่นี้ โอกาสถกูจบัได้มสีงู ทหารในจวนมจี�านวนมาก ยิ่งแตกตื่นกย็ิ่งวิ่งพลา่น

กนัไปหมด เขากระโดดลงสู่พื้นดนิแล้วเปิดประตูห้องที่ใกล้ที่สุดเพื่อหาที่ซ่อน

ตวั พอก้าวเข้าไปแล้วกพ็ลนัได้ยนิเสยีงฝีเท้าจากด้านนอก จงึแอบซุ่มอยู่หลงั
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ประตูนั้น เพราะคดิว่าคงเพยีงแค่เดนิผ่านไปเท่านั้น ทว่าเสยีงเท้าคู่นั้นกลบัมา

หยุดอยู่หน้าห้อง เหวนิซื่อไห่จงึหนัไปซุกกายอยู่หลงัม่านบางใกล้ๆ 

ประตหู้องเปิดอ้าออก พร้อมกบัร่างเพรยีวบางของหญงิสาวผูห้นึ่ง สตรี

ผูเ้ขา้มาในหอ้งนั้นดคูุน้ตาส�าหรบัเหวนิซื่อไห่ นางมใีบหน้างดงามเป็นที่ประทบั

ใจเขาแต่แรกเหน็ เพยีงแต่เหตใุดนางจงึอยู่ในจวนของอคัรเสนาบดใีนยามวกิาล 

นางจุดไฟในตะเกียงบนโต๊ะจนห้องสว่างขึ้น ทว่าจู่ๆ ก็มีลมพัดวูบเข้า

มาจนท�าใหไ้ฟนั้นดบัลงทนัท ีนางเหลยีวมองรอบห้องด้วยความหวาดกลวั แต่

กลบัไม่ได้เคลื่อนกายหนี

“เจ้าเป็นใคร บงัอาจบุกเข้ามาใน...” 

ไม่ทนัที่นางจะเอ่ยสิ่งใดต่อได้ มอืของเขากลบัปิดปากนางไว้เสยีก่อน

“ถ้าเจ้าไม่ส่งเสยีง ข้าจะปล่อยแต่โดยด”ี

นางพยกัหน้าเป็นค�าตอบ เหวนิซื่อไห่จงึปล่อยมอื แต่ไม่ทนัไรนางกลบั

อ้าปากจะกรดีร้องออกมา มอืของเขาไวกว่ารบีปิดปากนางไว้ได้ทนัท่วงท ีหมงิเย่

ไม่ยอมแพ้ นางดิ้นรนพยายามผลักไสเสียจนเหวินซื่อไห่เป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นมา 

ด้วยน�้าเสยีงกระซบิว่า

“ไหนเจ้าบอกว่าอยากตอบแทนข้าอย่างไรเล่า ตอบแทนข้าตอนนี้ด้วย

การพาข้าออกไปจากที่นี่” 

ประโยคนี้เองท�าให้นางหยดุการเคลื่อนไหวร่างกาย ดวงตาเลก็สวยนั้น

จ้องเขาด้วยความประหลาดใจ 

“เจ้า...” เสยีงนางเอ่ยออกมาหลงัจากที่เขาปล่อยมอืออกจากรมิฝีปาก

“ข้าขอโทษที่เผลอท�าให้เจ้าตกใจ ไม่คดิว่าห้องนี้จะมคีนเข้ามา”

“เป็นห้องขององค์หญงิไว้ประทบัเมื่อครั้งที่นางมาจวนท่านอคัรเสนาบด ี

ข้าเองจะต้องเข้ามาดแูลความเรยีบร้อยให้นางเสยีก่อน” หมงิเย่กล่าวตอบเสยีง

เบา 

เหวินซื่อไห่พยักหน้าเข้าใจพลางสบตานาง ซึ่งดูคล้ายว่าพยายามหลบ

อยู่ตลอดเวลา
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“แต่ท่านลอบเข้ามาในจวนอคัรเสนาบด ี ท่านช่างกล้าดนีกั” นางกล่าวหา 

ทั้งจ้องบุรุษชุดด�าตรงหน้า 

เขาไม่ได้ตอบโต้นาง ยงัคงยนืนิ่ง จนกระทั่งนางเอื้อมมอืเข้ามาหาหมาย

จะปลดเปลื้องผ้าปิดหน้าเขาออก ดวงตาคู่สวยช้อนมองด้วยความใคร่รู้ 

เหวินซื่อไห่ถอยหลังเพียงก้าวหนึ่งเป็นการปฏิเสธ นางจึงหยุดค้างอยู่

เช่นนั้น ก่อนจะลดมอืลงแล้วหนัหลงัให้

“ข้าจะไปหาชุดมาให้ท่านเปลี่ยน” 

นางทิ้งท้ายไว้เช่นนั้น เหวนิซื่อไห่ยอมปล่อยให้นางไป เขาเชื่อว่าหมงิเย่

ต้องรกัษาสญัญาอย่างแน่นอน 

เหวินซื่อไห่เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดทหารภายในจวนของอัครเสนาบด ี 

หมิงเย่พาเขาออกมาจากห้องแล้วเดินเรื่อยไปตามทางเดิน ออกไปยังบริเวณ

ด้านหลงัจวน ระหว่างนั้นมสีาวใช้โค้งตวัค�านบันางไปตลอดทาง จนถงึประตู

ไม้บานเลก็ เขาจงึปลดกลอนออกแล้วก้าวเท้าข้ามธรณปีระตูออกไป

“ขอบใจเจ้ามาก” เหวนิซื่อไห่หนัมากล่าวกบัหมงิเย่ 

“ข้าท�าตามสญัญา ท่านไม่ต้องห่วง เรื่องนี้จะเป็นความลบัระหว่างเรา” 

นางกล่าวตอบ ดวงหน้าต้องแสงจันทร์ยามค�่าคืนท�าให้นางดูอ่อนหวานขึ้น  

คิ้วบางขมวดเข้าหากนัเมื่อกล่าวถงึหน้าที่ของนาง

“แล้วพบกนัใหม่” เหวนิซื่อไห่กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม 

หมิงเย่สบตาเขา ก่อนจะหลบเสมองไปทางด้านข้าง “โปรดรีบไปเสีย 

ก่อนที่ผู้อื่นจะมาพบแล้วข้าจะเดอืดร้อน” นางก�าชบั 

เขากลับยิ้ม ก่อนโค้งตัวเล็กน้อยเป็นการแสดงความขอบคุณแล้ววิ่ง

ออกไป 

หมงิเย่มองตามหลงัของบรุษุผูช่้วยชวีตินางไปจนร่างสงูนั้นกลนืหายไป

กบัความมดืมดิ พลางทอดถอนใจออกมาอย่างโล่งอก แล้วเอื้อมมอืไปปิดประตู

ลงกลอนอย่างด ีประตบูานเลก็นี้...เป็นทางลบัส�าหรบัหลบหนยีามคบัขนั และ

มเีพยีงสองคนเท่านั้นที่ล่วงรู้ว่ามปีระตูลบัภายในจวน นั่นกค็อืนาง...กบัอคัร-



30
วายุหงสา

เสนาบด ี

ฝีเท้าหนกัๆ ของเจิ้งจู่ย�่าไปตามพื้น เขาตามหาเหล่าคนร้ายไปทั่ว แต่

กย็งัไม่พบร่องรอย ราวกบัว่าหายตวัได้อย่างไรอย่างนั้น แม้ว่าจะสั่งการทหาร

เพื่อออกตามหามากมายเพยีงไร ทว่าความมดืมดิกด็ูเป็นอุปสรรคอยู่มากเช่น

กนั 

เจิ้งจู่ยงัคงเจบ็ใจที่พลาดท่าให้เจ้าคนชุดด�าผู้นั้น ชายผู้นี้หาใช่คนเก่าซึ่ง

เคยประมอืกบัเขา! พวกหงส์เหนิช่างกล้าหยามเหยยีด บงัอาจบกุเข้ามาในจวน 

ท�าการเหมอืนท้าทายเกยีรตขิองอคัรเสนาบดใีหญ่แห่งแคว้นซนิหยาง

“เกดิสิ่งใดขึ้น” เสยีงเหี้ยมเกรยีมดงัขึ้นพร้อมร่างใหญ่ของอคัรเสนาบดี

ลู่เอิน ใบหน้าเคร่งเข้มทว่าดวงตาหรี่เล็ก คิ้วหนาเชิดขึ้นสูง ริมฝีปากหนา 

ยิ้มอย่างคนเจ้าส�าราญ 

เจิ้งจู่รบีคุกเข่าลงทนัททีี่เหน็อคัรเสนาบดกี้าวเข้ามายงับรเิวณนั้น 

ลูเ่อนิกวาดสายตาจ้องเหล่าทหารที่คกุเข่าต้อนรบัเขาอยูน่ั้น ก่อนโบกมอื

สะบดัแขนเสื้อเบาๆ ให้ลุกขึ้น 

“มโีจรลอบเข้ามาในจวนขอรบั” เจิ้งจู่รายงาน สหีน้าคนสนทิเคร่งเครยีด 

ลู่เอินเงยหน้าขึ้นมองก�าแพงสูงใหญ่ของจวน ก่อนช�าเลืองมองเหล่า

ทหาร “ผู้ใดช่างบงัอาจนกั!” เสยีงของอคัรเสนาบดเีข้ม ดวงตาเลก็นั้นเตม็ไป

ด้วยความโกรธเกรี้ยว

“ข้าน้อยคิดว่า พวกที่เข้ามาคือพวกหงส์เหินขอรับ มันลอบเข้ามา

สงัเกตการณ”์ เจิ้งจูอ่ธบิายเรื่องเพยีงเลก็น้อย ดวงตาเลก็ทวา่ดดุนัลอบสงัเกต

ท่าทขีองผู้น�าอย่างละเอยีด

คิ้วหนาของลู่เอินขมวดเข้าหากัน มือข้างหนึ่งกุมเคราด�ายาวของตน 

ลบูไปมา คล้ายว่าก�าลงัใช้ความคดิอย่างหนกั หลายปีมานี้ชื่อหงส์เหนิผ่านเข้ามา

ท�าให้เขาหงุดหงิดใจเสียหลายครั้งหลายหน ซึ่งก็ไม่ได้ท�าให้หนักใจสิ่งใด

มากมายนกัหรอก เพยีงแต่ท�าให้ร�าคาญ ท�าสิ่งใดกด็จูะมกีลุม่โจรชดุด�าปักลาย
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หงส์นี้มาจุ้นจ้านอยู่เรื่อยไป 

“หงส์เหนิอกีแล้วหรอื เจ้าเคยบอกข้าว่าเจ้าฆ่าหวัหน้ามนัไปแลว้ไม่ใช่ร”ึ 

น�้าเสยีงเช่นนั้นแสดงถงึการต�าหนคินสนทิของตน

เจิ้งจู ่นั้นเปรียบดังมือขวาของลู่เอิน คอยสอดส่องดูแลความสงบ

เรียบร้อยภายในจวน และยังมีหานเจี้ยซึ่งเปรียบเสมือนมือซ้ายที่คอยดูแล 

เรื่องภายนอกเมือง คอยติดต่อกับผู้สนับสนุน และยังท�าภารกิจลับอีกอย่าง

หนึ่งด้วย

“ข้าน้อยผดิไปแล้วขอรบั แต่...” 

น�้าเสยีงเจิ้งจู่อกึอกั ท�าให้ลู่เอนิจ้องเขมง็

“เจ้าอึกอักด้วยเหตุใด มีสิ่งใดก็ว่ามา” ทุกครั้งที่เกิดปัญหา ลู่เอินไม่

ตดัสนิโทษเจิ้งจู่ทนัทเีหมอืนทหารคนอื่น แต่จะถามเหตุผลก่อนทุกครั้ง แสดง

ให้เหน็ว่าในบรรดาคนของอคัรเสนาบด ีเจิ้งจู่คอืคนที่ลู่เอนิไว้ใจที่สุด

“คอื...ผู้ที่ข้าประมอืด้วยเมื่อครู่ หาใช่ผู้น�าคนเดมิของหงส์เหนิขอรบั”

ลู่เอินยกมือขึ้นลูบเคราของตนไปมาเหมือนว่าก�าลังใช้ความคิด “พวก

มันมีหัวหน้าคนใหม่เช่นนั้นหรือ ฮึ! เจ้าพวกนกที่สถาปนาตัวเองเป็นหงส์  

เด็ดปีกดึงขนมันมาย่างไฟเสียให้สิ้นซาก คราวนี้พวกมันจะได้รู้ว่าบังอาจ 

หยามเหยยีดผู้ใด...แล้วอย่าให้หลงเหลอืมาให้ข้าร�าคาญใจได้อกี”

ลู่เอนิเหยยีดยิ้มอย่างทะนง ผู้ใดกล้าเป็นปรปักษ์ต่อเขา ผู้นั้นสมควร

ได้รบัโทษอย่างสาสม อคัรเสนาบดชี�าเลอืงมองเหล่าทหารที่เหลอื ก่อนจะสั่ง 

“โบยทหารที่อยู่เวรยามคืนนี้คนละห้าสิบไม้ ข้าไม่ชอบให้คนของข้าท�างาน 

ผดิพลาด”

“ขอรบั” เจิ้งจู่รบัค�า ก้มศรีษะลงอกีครั้ง ดวงตาคู่นั้นเคร่งเครยีดขึ้น

โดยพลนั 

ขนุนางเจ้าของจวนกว้างใหญ่เยื้องย่างออกไปแล้ว แต่ทหารคนสนทิกลบั

ยงัยนืนิ่งอยู่ที่เดมิ 

เจิ้งจูอ่ยู่รบัใช้ลูเ่อนิมาตั้งแต่ครั้งเป็นหนุม่น้อย จนสบิปียงัคงจงรกัภกัดี
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ไม่เคยเปลี่ยนแปร สิ่งหนึ่งที่ท�าให้เขายงัคงรบัใช้ไม่ห่างหายกเ็พราะความผูกพนั

กบัองค์หญงิมู่หยงมาตั้งแต่ครั้งวยัเยาว์ 

ในค�่าคืนนี้สาเหตุที่เจิ้งจู ่จับได้ว่ามีกลุ ่มหงส์เหินแอบแฝงตัวอยู่ ก็

เพราะ...ทุกครั้งที่พวกหงส์เหนิปรากฏกาย จะพบนกกลุ่มหนึ่งบนิวนเวยีนอยู่

บนท้องฟ้าใกล้ๆ 

เมื่อค�านงึถงึช่วงเวลาแห่งการประมอืกบัหวัหน้าคนใหม่ของหงส์เหนิแล้ว 

ช่างน่าแปลกใจอยู่ไม่น้อย วรยุทธ์แปลกใหม่ การเคลื่อนไหวว่องไว พลัง

ลมปราณที่ซัดมาอย่างรวดเร็วนั้นท�าให้เลือดลมแปรปรวนได้ฉับพลัน โชคดี 

ที่พลงัลมปราณของเจิ้งจูเ่องกห็าได้อ่อนแอ สามารถต้านทานฝ่ามอืได้ แต่กย็งั

พลาดตกลงมาสู่พื้น หวัหน้าคนใหม่ของหงส์เหนิผู้นี้...ช่างน่าสนใจเหลอืเกนิ 

คราวหน้าเจ้าอย่าหวงัเลยว่าจะมลีมหายใจบนิหนกีลบัไปได้อกี!

ภายในห้องลับของโรงเตี๊ยมหลิ่งอี้ซึ่งเป็นที่บัญชาการของกองก�าลัง 

หงส์เหิน หลังเสร็จภารกิจในค�่าคืนนี้ ชายร่างสูงในชุดด�าปกปิดอ�าพรางกาย

เปิดผ้าคาดออก เผยให้เหน็โครงหน้าคม ซึ่งบดันี้มเีพยีงแสงไฟจากตะเกยีงสนีวล

อ่อนสาดกระทบ ก่อนหนัมองเหล่าคนของหงส์เหนิกว่าสบินายภายในห้องนั้น

ด้วยท่าทคีรุ่นคดิ

เหวินซื่อไห่นั่งลงบนเก้าอี้ใกล้ตัว วางแขนบนโต๊ะไม้เก่าพร้อมกับถอน

หายใจแผ่วเบา 

ฮุ่ยโม๋ก้าวเข้ามาใกล้พร้อมรนิน�้าชาแล้วยกให้ เหวนิซื่อไห่รบัมาดื่ม พอ

ดบักระหายแล้ววางลงบนโต๊ะ

น่าเสียดายนัก หลังจากนี้อัครเสนาบดีคงจัดการกลบเกลื่อนร่องรอย

ของตนเป็นแน่ หลักฐานย่อมต้องหายไปในที่สุด เหวินซื่อไห่ได้แต่พร�่าบ่น 

ในใจ

“ข้าผดิไปแล้วขอรบั หากไม่เป็นเพราะข้าท�าพลาดจนถกูจบัได้คงไม่เป็น

เช่นนี้” หนึ่งในคนของเขาคุกเข่าลงกับพื้น ประสานมือเข้าหากันด้วยสีหน้า 
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ส�านกึผดิ 

เหวินซื่อไห่ส่ายหน้าเพียงสองครั้งแล้วผายมือเชิญให้ลุกขึ้นเช่นเดิม 

“ไม่ใช่ความผิดของเจ้า ภายในจวนอัครเสนาบดีย่อมมีการตรวจตราควบคุม

เป็นอย่างด ีแม้ผดิสงัเกตเพยีงนดิ คนของอคัรเสนาบดย่ีอมรูท้นักาล อกีอย่าง

คราวนี้เราใช้ก�าลงัคนมากเกนิไป” เหวนิซื่อไห่กล่าวพร้อมทั้งหนัไปมองไหสุรา

ซึ่งฮุ่ยโม๋น�ามาวางไว้อย่างรู้ใจ

“ควรท�าสิ่งใดต่อไปดขีอรบั” ฮุ่ยโม๋เอ่ยถาม

เหวนิซื่อไห่ยกจอกสรุาขึ้นดื่มแล้วสั่งการ “สง่ข่าวไปยงัท่านอ๋อง แจง้ถงึ

กองก�าลงัลบัที่อคัรเสนาบดซี่องสุมไว้ แล้วรอฟังค�าสั่งต่อไป”

“ขอรับ” ฮุ่ยโม๋รับค�าพร้อมกับโค้งตัวลงเล็กน้อยให้หัวหน้ากองก�าลัง

หงส์เหนิ

“แต่ข้าคาดการณ์ได้ว่าท่านอ๋องต้องเร่งให้ตามหาองค์ชายกับองค์หญิง

ให้พบโดยเร็วที่สุดเป็นแน่ ท่านอ๋องไม่โปรดจะรับต�าแหน่งรัชทายาทอยู่แล้ว” 

เหวนิซื่อไห่กล่าวอย่างรู้อกรู้ใจจงจวิ้นอ๋อง

เหตุใดเขาจะไม่รู้ใจพี่น้องร่วมสาบานของตน พี่รองเป็นผู้มีความ

สามารถ เก่งกาจ รอบรู้กลยุทธ์ ทว่าด้วยบรรดาศักดิ์ที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด

ท�าให้เลอืกสิ่งใดได้ไม่มากนกั แม้จะเป็นผู้หนึ่งที่รกัอสิรเสร ีแต่ชวีติกลบัตดิขดั

ด้วยชาตกิ�าเนดิเสยีนี่…คงเป็นเรื่องเดยีวที่ท่านอ๋องขดัอกขดัใจ 

เหวนิซื่อไห่นกึขนั แต่ในเวลานี้เขาควรหวัเราะเยาะตวัเองมากกว่า ดนั

ตกกระไดพลอยโจนรับหน้าที่เป็นหัวหน้ากองก�าลังลับขององค์ฮ่องเต้แห่ง 

ซนิหยางได้ 

กองก�าลังหงส์เหินก่อตั้งขึ้นเมื่อสิบเจ็ดปีก่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อตาม

หาองค์ชายหยางซิ่วและองค์หญิงชุนหลัน หรือที่เรียกกันติดปากว่า ฝาแฝด 

‘หยางชุน’ โดยผู้ถูกคัดเลือกเข้าท�างานล้วนแล้วแต่เป็นจอมยุทธ์ที่จงรักภักดี

ต่อองค์ฮ่องเต้ทั้งสิ้น

แรกเริ่มนั้นมแีม่ทพัเหวนิฮุย่เฟิง บดิาของเหวนิซื่อไห่เป็นผู้ดูแล แต่ด้วย
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ภารกิจควบคุมกองทัพชายแดนก็ส�าคัญ จึงท�างานได้ไม่สะดวกนัก ภายหลัง

จงึคดัเลอืกจากเหล่าองครกัษ์กองงานราชวงัเข้ามาท�าภารกจิ แต่เมื่อไม่นานนี้

หัวหน้ากองเกิดประมือกับเจิ้งจู่จนบาดเจ็บสาหัส ทั้งได้รับพิษร้ายจากลูกธนู 

ท�าให้เสียชีวิตลงในที่สุด ท�าให้ต�าแหน่งหัวหน้ากองก�าลังหงส์เหินว่างเว้นลง...

การเลอืกเฟ้นผู้มารบัต�าแหน่งใหม่จงึเกดิขึ้นอย่างรวดเรว็

หงส์เหนิมกี�าลงัเรอืนพนัคน ท�างานสบืข่าวตามแว่นแคว้นต่างๆ ใช้วธิี

การปลอมตวัเป็นพ่อค้าเร่ ชาวบ้านธรรมดา หรอืแม้กระทั่งเจ้าของโรงเตี๊ยม

เพื่อตบตาผู้อื่น กองก�าลงัทุกคนต่างมตีราหงส์แดงประจ�าตวัไว้ยนืยนั มเีพยีง

หวัหน้ากองเท่านั้นที่มหียกขาวสลกัเป็นรูปหงส์บ่งบอกฐานะ

หลังจากที่เหวินซื่อไห่ลงจากภูหมื่นตะวันได้ไม่นาน ออกท่องเที่ยวทั่ว

ยทุธภพจนพออกพอใจแล้ว เขากไ็ด้รบัค�าสั่งให้เข้าเฝ้าฮ่องเต้เพื่อรบัราชโองการ

ลบั เป็นหวัหน้ากองก�าลงัหงส์เหนิ 

“กระหม่อมไม่อาจเสนอชื่อบุตรชายของกระหม่อมได้พ่ะย่ะค่ะ เขายัง

เดก็นกัที่จะรบัหน้าที่นี้” แม่ทพัเหวนิกล่าวต่อหน้าพระพกัตร์อย่างลมืตวั 

แม่ทัพเหวินนั้นเพิ่งได้เห็นหน้าบุตรชายหลังจากหายไปฝึกยุทธ์ตั้งแต่

แปดขวบ ตระกูลของเขามเีพยีงซื่อไห่ที่เป็นบตุรชาย ซื่อไห่เปรยีบเสมอืนทายาท

คนส�าคัญของตระกูลเหวิน อีกทั้งหวาดกลัวว่าหน้าตาของเขาจะสร้างความ

ล�าบากในภายภาคหน้า อย่างที่เคยได้ยินค�าร�่าลือมาเสมอ...ชายที่มีใบหน้า

งดงาม ถอืเป็นโชคร้ายแก่ตน

“ท่านแม่ทัพ ผู้เป็นบิดาหรือมารดาก็ย่อมมองบุตรของตนว่าเป็นเด็ก 

วนัยงัค�่า น้องเลก็อายุยี่สบิสองแล้ว ไม่ถอืว่าเดก็เลย ท่านควรเชื่อใจแล้วเปิด

โอกาสให้เขาได้แสดงฝีมือให้ท่านเห็นนะ น้องเล็กมีความเก่งกล้าสามารถใน

เรื่องวิชาตัวเบา มีวรยุทธ์ที่เหมาะแก่การนี้ยิ่งนัก” จงจวิ้นอ๋องกล่าวขัดขึ้นมา

ทนัที

เหวนิซื่อไหช่�าเลอืงมองพี่รองด้วยความสงสยัในค�าพดูของเขา ใครๆ ก็

รู้ว่าอ๋องผู้นี้มากด้วยเล่ห์ การวางให้เหวินซื่อไห่ผู้มีอายุน้อยรับบทบาทหน้าที่
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ส�าคญัยิ่งนี้ ย่อมมแีผนการในใจเป็นแน่แท้

“แล้วเจ้าคิดเห็นเช่นไร เหวินซื่อไห่ ข้าควรถามเจ้ามากกว่าผู้ใด เจ้า

ยอมรบัหน้าที่นี้หรอืไม่” หยางหยุนเทยีนฮ่องเต้ตรสัถามเสยีเอง 

เขาที่ได้แต่ก้มหน้าฟังค�าถกเถียงระหว่างผู้เป็นบิดากับจงจวิ้นอ๋อง 

เงยหน้าขึ้น “กระหม่อมยินดทีี่จะท�างานนี้พ่ะย่ะค่ะ” เขารับค�าอย่างหนักแน่น 

พลนัสร้างรอยยิ้มบนใบหน้าให้ท่านอ๋องในทนัท ี

หยางหยุนเทยีนฮ่องเต้ตรสัเรยีกให้มหาขนัทตีงส่งกล่องสแีดงขนาดเลก็

นั้นวางลงบนมอืของว่าที่หวัหน้ากองก�าลงัหงส์เหนิ

“ข้าแต่งตั้งให้เหวนิซื่อไห่เป็นหวัหน้ากองก�าลงัหงส์เหนิ ท�าหน้าที่หาข้อมลู

ข่าวสารอันส�าคัญส่งให้แก่ราชส�านัก ควบคุมกองก�าลังหนึ่งพันคน อีกทั้ง 

รบัภารกจิลบัตามหาองค์ชายหยางซิ่วและองค์หญงิชุนหลนัตั้งแต่บดันี้”

“น้อมรบัพระบญัชา”

“ในกล่องมตีราประจ�าต�าแหน่งของเจ้า และภาพนั่นคอืหยกที่ข้าได้มอบ

ให้แก่องค์ชายและองค์หญงิไว้ ก่อนจะออกจากวงัไป”

ตราประจ�าต�าแหน่งของเขาเป็นรูปหงส์กระพือปีกสวยงาม ด้านหลัง

สลักค�าว่า ‘เจ้าแห่งหงส์’ ส่วนบนกระดาษสีน�้าตาลอ่อนนั้นเป็นภาพของหยก

สองชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นรูปมงักรที่สลกัค�าว่า ‘หยางหลง’ อกีชิ้นเป็นรูปหงส์ที่สลกั

ค�าว่า ‘หยางเฟิ่ง’

นี่คอืภารกจิลบั... 

เหวินซื่อไห่ยกจอกสุราขึ้นจดริมฝีปากอีกครั้งเมื่อนึกถึงเหตุการณ ์

ในอดตี เขายงัไม่เข้าใจความคดิของบดิาซึ่งเป็นถงึแม่ทพัใหญ่ เหตใุดจงึไม่ยนิดี

ที่จะให้เขารบัต�าแหน่งนี้ กลายเป็นพี่น้องร่วมสาบานอย่างจงจวิ้นอ๋องต่างหาก

ที่สนบัสนุน หรอืเพยีงเพราะค�าท�านายในวยัเยาว์ว่า...

ก่อนอายุยี่สิบสามเขาจะท�าให้ตระกูลเหวินเสื่อมเสีย อีกทั้งเลือดยัง 

ไหลนองท่วมแผ่นดิน หากเด็กชายผู้นี้เกี่ยวข้องกับสตรีหรือผู้สูงศักดิ์...ด้วย

เหตุนี้บิดาของเขาจึงไม่ยินดีนักที่จะให้เขาเข้ารับราชการ หรือกระท�าการใดๆ 
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อันเกี่ยวข้องกับผู้มีอ�านาจ แต่กระนั้นการส่งขึ้นไปฝึกยุทธ์บนภูหมื่นตะวัน  

อันเป็นสถานที่แสนห่างไกลและเงียบสงบ ก็ยังท�าให้เขาได้พบกับจงจวิ้นอ๋อง

อยู่ดี

เหวินซื่อไห่หัวเราะขันอย่างขมขื่นในใจ ยิ่งหนีกลับยิ่งเจอ...คงเรียก 

ได้ว่า โชคชะตาไม่อาจหลกีพ้น



ภายในห้องหนังสือของตระกูลเหวิน บนเก้าอี้ไม้สีน�้าตาลเข้มขัดเงา

งดงาม แกะสลกัด้วยลวดลายวจิติร แม่ทพัใหญ่นั่งรบัฟังเรื่องราวที่บุตรชาย

เล่าความคบืหน้าในการปฏบิตัภิารกจิด้วยท่าทเีงยีบขรมึ เป็นบคุลกิอนัโดดเด่น

ของท่านแม่ทัพอยู่แล้ว ทว่ากลับเป็นเรื่องที่ชาวบ้านนินทาลับหลังว่าบิดากับ

บุตรชายผดิแผกแตกต่างกนัโดยสิ้นเชงิ ผู้หนึ่งดุจดงัหนิผา ทว่าบุตรนั้นกลบั

อ่อนไหวดงักิ่งหลวิ 

“เจ้าบอกว่าพบผ้าแพรอย่างนั้นหรอื” ค�าถามของผูเ้ป็นบดิาประกอบกบั

สหีน้าตระหนกเพยีงเลก็น้อย แสดงให้เหน็ว่าเหวนิฮุย่เฟิงนั้นประหลาดใจจรงิๆ

“ขอรับท่านพ่อ” เหวินซื่อไห่รับค�าพร้อมกับส่งกล่องไม้สีน�้าตาลเข้ม 

ให้แก่บดิา 

เหวนิฮุย่เฟิงเปิดกล่องออก มองผ้าแพรสเีหลอืงลออตานั้นอย่างตื่นตะลงึ 

เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้พบเบาะแสมากถึงเพียงนี้ ในอดีตนั้นไม่เคยมีผู้ใด 

พบสิ่งใดเลยแม้แต่น้อย ราวกบัว่าฝาแฝดนั้นหายตวัได้

“นี่น่าจะเป็นผ้าแพรที่ห่อองค์ชาย...มีคนน�าไปขายอยู่ทางใต้ของแคว้น

ซนิหยาง” เหวนิซื่อไห่อธบิายอกีเลก็น้อยตามข้อมูลที่ได้รบั

สาม
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“แล้วเรื่อง...กองก�าลงัลบัเป็นอย่างไรบ้าง” แม่ทพัใหญ่ถามอกีเรื่องหนึ่ง

ซึ่งดูน่ากงัวลไม่แพ้กนั

“อัครเสนาบดีลู่เอินสั่งสมกองก�าลังไว้ภายในจวนของตน ข้าคิดว่าเขา

ต้องซุกซ่อนไว้อกีหลายที่เป็นแน่ ข้าก�าลงัให้คนสบืหาเพิ่มเตมิอยู่ขอรบั”

เหวนิฮุย่เฟิงพยกัหน้ารบัท�าความเข้าใจเรื่อง ก่อนจะเปิดปากพดูออกมา

ด้วยน�้าเสยีงอนัเข้ม “เวลานี้เหล่าข้าราชส�านกัต่างกลวัเกรงในอ�านาจของอคัร-

เสนาบดี ถึงได้ฮึกเหิมบังอาจคิดการใหญ่เช่นนี้ เจ้ารายงานจงจวิ้นอ๋องแล้ว 

ใช่หรอืไม่”

เหวินซื่อไห่พยักหน้ารับ “ท่านอ๋องให้เร่งมือตามหาองค์ชายและองค์

หญงิโดยเรว็ที่สุด”

“เรื่องคราวนี้ถอืว่าเจ้าท�าได้ดมีาก ผดิที่ข้าเอง จดัการภารกจิไม่ส�าเรจ็

แต่แรก ท�าให้เรื่องยืดเยื้อยาวนานมาถึงเพียงนี้” เหวินฮุ่ยเฟิงยังคงค�านึงถึง

เรื่องแต่หนหลงั เสยีใจที่ตนท�าภารกจิไม่ส�าเรจ็อยู่ตลอดมา

“เหตใุดท่านพ่อต้องโทษตวัเองด้วยเล่า ท่านบอกข้าเองไม่ใช่หรอืว่าพวก

อัครเสนาบดีคาดการณ์แผนของฮ่องเต้ไว้แล้วเช่นกัน จึงได้ส่งคนออกไป 

สกดักั้นรถม้าไว้”

“นับว่ายังโชคดีที่สวรรค์เมตตา อย่างน้อยองค์ชายและองค์หญิงก ็

ไม่ได้ตกอยู่ในเงื้อมมอืของอคัรเสนาบด ีแต่จากนี้ไปอยากให้เจ้าระมดัระวงัตวั

เพิ่มขึ้น ฝ่ายอคัรเสนาบดคีงต้องเร่งมอืตามหาฝาแฝดเป็นแน่” น�้าเสยีงเหวนิ-

ฮุ่ยเฟิงเป็นกงัวล 

“ท่านพ่อหมายความถงึสิ่งใด”

“ขา้ได้รบัค�าสั่งให้เข้าเฝ้า คงเป็นเรื่องสบืสาวคดคีวามที่คั่งค้างของอดตี

กุ้ยเฟย2 ได้ยนิมาว่าตั้งแต่ถูกขงัในต�าหนกัเยน็ พระสนมกไ็ม่ยอมปรปิากพูด

กบัผู้ใดเลย มเีพยีงหนึ่งเดยีวที่นางยอมพูดคุยด้วยกค็อืฮ่องเต้ พูดถงึเรื่องนี้ 

ข้าเองล�าบากใจที่ต้องก้าวล่วงกจิภายในวงัไม่น้อย แต่เพราะเป็นพระประสงค์

2 ต�าแหน่งสนมอนัดบัที่สอง อนัดบัที่หนึ่งคอืหวงกุ้ยเฟย
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ของฮ่องเต้ จะขดักไ็ม่ได้ ดงันั้นจ�าต้องระวงัทุกฝีก้าว ผดิพลาดเพยีงนดิอาจ 

มสีทิธิ์ตายได้ทุกเมื่อ เจ้าจ�าไว้นะซื่อไห่ อย่าไว้ใจใครนอกจากตวัเจ้าเอง อกีทั้ง

ผู้คนในวงัต่างมเีขี้ยวเลบ็ กระทั่งนางก�านลัตวัเลก็ๆ ยงัต้องมเีล่ห์เหลี่ยมเพื่อ

ความอยู่รอด”

เหวินซื่อไห่ได้แต่ทอดถอนใจออกมาด้วยความรู้สึกเศร้าใจยิ่ง เขา 

ท่องยทุธภพมาไม่มาก แต่กไ็ด้เหน็เรื่องราวเหล่านี้อยูไ่ม่น้อย การถกูใส่ร้ายนั้น

ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงศักดิ์หรือต�่าต้อย ต่างก็มีโอกาสถูกกระท�าทั้งสิ้น แต่ภารกิจ

ของเขามีเพียงการตามหาองค์หญิงและองค์ชายเท่านั้น คงไม่มีเรื่องใดให้ 

ข้องแวะกบักจิวงัหลวงอกีแล้วกระมงั

“ท่านพ่อ พี่ซื่อไห่ ท่านแม่ให้ข้ามาตามไปกนิข้าว” เสยีงหวานของเหวนิ-

เหม่ยหงน้องสาวคนเลก็ดงัขึ้น 

เหวนิเหม่ยหงมอีายุเพยีงสบิห้าปี ตอนแรกที่ฮูหยนิตั้งครรภ์นั้น ผู้เป็น

บิดาคดิว่าบุตรคนเลก็อาจจะเป็นชายดงัที่ทกุคนภายในจวนวาดหวงัไว้ เพราะ

ซนิแสทักท้วงว่าบุตรที่อยู่ในท้องของฮูหยินทั้งแข็งแรงและกล้าหาญ ในภาย

ภาคหน้าจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ทว่าพอคลอดออกมาเป็นบุตรสาว ทุกคนต่าง 

พูดไม่ออก แม้จะผดิหวงั แต่หาได้เสยีใจ นางยงัคงเป็นสายเลอืดของตระกูล 

เหวนิอยู่ด ีในวยัเดก็นางกค็ล้ายบุรุษ ทั้งต่อยตหีาเรื่องจนสร้างความปวดหวั

ให้แก่ฮูหยินมาตลอด ทว่าพอเริ่มเข้าวัยสาว นางกลับมีใบหน้างดงามละม้าย

คล้ายพี่ชายอยู่ไม่น้อย เป็นที่ต้องตาต้องใจบุรุษ ทว่าหากชายใดได้พบตวัตน

ของนางจรงิๆ ต่างกถ็อนตวัไม่คดิจะวุ่นวายกบันางอกี

“ไปเถอะ” เหวนิฮุ่ยเฟิงตดับทลุกขึ้นก้าวออกไป 

เหวนิเหม่ยหงหนัมองพี่ชายพร้อมกบัเลกิคิ้วโก่งสวยของตนขึ้นสูงด้วย

ความประหลาดใจยิ่ง นานเท่าใดแล้วที่นางไม่ได้เหน็ภาพบดิากบัพี่ชายนั่งเคยีงคู่

พูดคุยกนัเช่นนี้

“เป็นครั้งแรกที่ข้าเหน็พี่กบัท่านพ่อพดูคยุกนัได้นานขนาดนี้ มเีรื่องอะไร

กนัหรอืเจ้าคะ” นางถามทั้งมสีหีน้าตื่นเต้น
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“เรื่อง...” เหวินซื่อไห่แสร้งท�าหน้านึกถึงเรื่องที่พูดคุย “อ้อ...ท่านพ่อ

ก�าลงัหาลูกขุนนางสกัคนมาแต่งเจ้าอย่างไรล่ะ เหม่ยเอ๋อร์”

“อะไรนะ” เสยีงหวานแหลมขึ้นฉบัพลนั

เหวินซื่อไห่กลับหัวเราะแล้วท�าหน้ายียวนน้องสาว ก่อนเร่งฝีเท้าเดิน 

หนนีางออกไปยงัห้องกนิอาหารทนัท ี

เหวนิเหม่ยหงเต้นเร่าๆ อย่างขดัใจ เมื่อรู้ว่าโดนพี่ชายแกล้ง 

ที่โตะ๊อาหาร ตระกลูเหวนิอยูก่นัพร้อมหน้าพรอ้มตา เหม่ยยวิ๋นฮหูยนิ

แม่ทพัใหญ่มสีหีน้าปลาบปลื้มยิ่ง น�้าตาคลอเบ้า หนัมองด้านขวาซึ่งสามนีั่งอยู่ 

ด้านซ้ายมอืเป็นเหวนิไป๋ซงิบตุรสาวคนโต เฟิงเถงิบตุรเขย เหวนิซื่อไห่บตุรชาย

คนกลาง และเหวนิเหม่ยหงบุตรสาวคนเลก็

“ท่านแม่ ไยท�าหน้าเช่นนั้น เสยีใจหรอืดใีจกนัแน่” เหวนิซื่อไห่เอ่ยถาม

เมื่อเหน็มารดาจ้องมองทุกคนด้วยสหีน้าราวกบัจะร้องไห้

“ซื่อไห่ เจ้านี่ท�าอะไรเป็นเล่นเสียหมด” เหวินไป๋ซิงต�าหนิน้องชาย 

เสยีงเข้ม

“พี่ซื่อไห่พูดถูก ตอนนี้ท่านแม่ท�าหน้าเหมอืนกบัจะร้องไห้จรงิๆ ด้วย”  

เหวนิเหม่ยหงหนัไปสนบัสนุนพี่ชาย

“ข้ายนิดนีกั นานมากแล้วที่ครอบครวัเราไม่ได้อยูก่นัพร้อมหน้าเช่นนี้” 

เหม่ยยวิ๋นตอบน�้าเสยีงสั่นเครอืเลก็น้อย 

“ท่านพ่อกลับมาคราวนี้ มีเรื่องอันใดพิเศษหรือไม่เจ้าคะ” เหวินไป๋ซิง

ตดับทขึ้นมา เพราะเกรงว่ามารดาจะร้องไห้ออกมาจรงิๆ 

ในบรรดาพี่น้อง เหวนิไป๋ซงิเป็นผู้ที่เก่งกาจทั้งในเรื่องบุน๋และบู ๊ สมกบั 

เป็นบุตรของแม่ทัพใหญ่ ผิดก็ตรงที่นางเป็นสตรีเท่านั้น ทว่านอกจากความ

แขง็แกร่งกล้าหาญ นางยงัมคีวามสวยที่ตราตรงึใจอยู่ไม่น้อย ท�าให้บุรุษน้อย

ใหญ่ในเมืองหนิงอันต่างก็หมายตานางไว้เป็นภรรยา เพียงแต่ว่า...ผู้ที่ชนะใจ

นางกลับเป็นเพียงชายที่ไม่มีผู้ใดรู้จัก เฟิงเถิงบุตรชายเพียงคนเดียวของ 
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หมอยาเฟิงอี้ เขาเป็นคนค่อนข้างขี้อาย นิสยัซื่อตรง แทบทุกอย่างตรงข้ามกบั

เหวินไป๋ซิง มีเรื่องเดียวที่เฟิงเถิงช่างกล้าบ้าบิ่นที่สุด ก็คือการเข้ามาสู่ขอ 

เหวนิไป๋ซงินั่นเอง

เหวนิซื่อไห่ไพล่นกึไปถงึเรื่องเล่าที่ซนิแสเคยท�านายดวงชะตาไว้ ตามที่

มารดาเคยเล่าตั้งแต่ตอนที่เหวินไป๋ซิงยังอยู่ในครรภ์ว่าอาจเป็นชายชาตรีที่มี

อนาคตเป็นแม่ทพัดงัเช่นบดิา พอรวมๆ ค�าท�านายบุตรทั้งสามแล้ว...บดิามารดา

ของเขาควรเลกิเชื่อถอืซนิแสผูน้ี้ได้แล้วกระมงั เพราะพอท�านายว่าเป็นบตุรสาว 

กลับกลายเป็นชาย แล้วพอท�านายว่าเป็นบุตรชาย ก็กลายเป็นบุตรสาว 

เสยีทุกที

“มีราชโองการให้เข้าเฝ้า” ประมุขของตระกูลเหวินกล่าวตอบบุตรสาว

คนโตด้วยถ้อยค�าห้วนสั้นตามนสิยัของตน 

เหวินไป๋ซิงนั้นเข้าใจบิดาเป็นอย่างดี หาได้ถือสาสิ่งใด นางพยักหน้า 

เลก็น้อย แต่ถงึเป็นเช่นนั้นนางกห็าได้วางใจ การเข้าเฝ้าคราวนี้อาจมเีรื่องอนัใด

น่าหนกัใจ ไม่เช่นนั้นท่าทขีองบดิาคงไม่เคร่งขรมึถงึเพยีงนี้

“ท่านพี่คงอยากให้ท่านพ่อรอดูหน้าหลานกระมัง จริงหรือไม่พี่เขย”  

เหวนิซื่อไห่หนัไปหาพี่เขยที่ได้แต่ยิ้มเอยีงอาย 

“ซื่อไห่ เจ้านี่พดูมาก เล่นไม่เป็นเวล�่าเวลาเสยีจรงิ” เหวนิไป๋ซงิต่อว่า แต่ 

ถงึเป็นเช่นนั้น ใบหน้าของนางกลบัแดงก�่าด้วยความเขนิอาย

“ข้าพูดเล่นเสยีที่ไหน ท่านพี่ควรมหีลานให้ท่านพ่อท่านแม่ได้แล้ว พี่เขย

เองกเ็ป็นหมอมชีื่อ ร้านยาของตระกูลเฟิงจะได้มทีายาทเสยีท”ี

“แม่เหน็ด้วยกบัซื่อไห่นะไป๋ซงิ แม่อยากอุ้มหลานเตม็ท”ี

“โถ ท่านแม่ ท่านถามพี่ซื่อไห่ด้วยดกีว่า เมื่อไหร่จะแต่งพี่สะใภ้สกัท ีแต่

เอ...พี่ซื่อไห่มคีนรอแต่งอยูม่ากมายทั้งเมอืงหนงิอนั ใครบ้างไม่อยากเป็นสะใภ้

แม่ทพัใหญ่ ถงึแม้พี่ชายจะไม่เอาไหนกเ็ถอะ” เหวนิเหม่ยหงกล่าวทั้งอมยิ้ม

เหวินซื่อไห่หน้าเจื่อน รับรู้ได้ว่าคราวนี้คงโดนต่อว่าจากผู้เป็นมารดา 

อกีทอดเป็นแน่ ทว่าบดิาของเขากลบัวางตะเกยีบลงเสยีงดงั พลอยท�าให้ทกุคน



42
วายุหงสา

บนโต๊ะถงึกบัเงยีบกรบิ ท่าทางเช่นนั้นทกุคนรบัรูไ้ด้ว่าแม่ทพัเหวนิก�าลงัไม่พอใจ

อยู่อย่างแน่นอน 

เหวนิฮุย่เฟิงลกุขึ้นจากเก้าอี้ เหลอืบมองคนในครอบครวัเพยีงเลก็น้อย

แล้วหมุนกายจะก้าวออกไป 

“ท่านพี่ ท่านอิ่มแล้วหรอื” 

เหม่ยยวิ๋นเอ่ยเรยีกไว้เสยีก่อน แต่เหวนิฮุ่ยเฟิงไม่ตอบ เดนิจากไปโดย

ไม่กล่าวอะไรออกมาอกี ปล่อยให้ผู้ที่หลงเหลอือยูร่อบโต๊ะอาหารนั้นอดึอดัใจกนั

“เหม่ยเอ๋อร์ เป็นเพราะเจ้ากล่าวเรื่องนั้นออกมา ท�าให้ท่านพ่อไม่ชอบใจ” 

เหวินไป๋ซิงหันไปต�าหนิน้องเล็ก ด้วย ‘เรื่องนั้น’ ถือเป็นค�าต้องห้าม  

ท�าเอาเหวนิเหม่ยหงหน้าเจื่อนลงพอๆ กบัเหวนิซื่อไห่

เรื่องนี้เป็นเหมอืนหลมุด�าซึ่งมองไม่ออกว่าเหตใุดบดิาจงึเชื่อเรื่องที่ซนิแส

ห้ามไม่ให้บุตรชายเพยีงคนเดยีวแต่งงานก่อนอายุยี่สบิสามเป็นอนัขาด ไม่เช่น

นั้นจะน�ามาซึ่งความเดอืดร้อนวุ่นวาย และอาจจะเกดิความสูญเสยีอนัยิ่งใหญ่

มาสู่ตระกูลเหวนิจนถงึขั้นต้องสูญสิ้น!

หลังกินอาหารเสร็จ เหวินซื่อไห่ออกมานั่งรับลมภายในศาลาไม้ด้าน

หน้าของจวน เขายงัครุ่นคดิถงึภารกจิของตนอยู่อย่างไม่วางใจนกั เสยีงฝีเท้า

แสนเบาของเหวนิไป๋ซงิ เขารบัรูไ้ด้ในทนัท ีนางเดนิเข้ามานั่งลงบนเก้าอี้หนิอ่อน

ตรงข้าม สหีน้าของนางดเูคร่งเครยีด ดวงตาคู่สวยจบัจ้องมาที่เขาอย่างคาดคั้น

“ซื่อไห่ เหตใุดเจ้าไม่ยอมไปเรยีนรูง้านในกองทพักบัท่านพ่อ” เหวนิไป๋ซงิ 

เอ่ยต�าหนเิป็นเรื่องแรก

เหวินซื่อไห่หันมองพี่สาว เข้าใจดีว่าคราวนี้ทุกคนคงกล่าวโทษเขาเป็น

แน่ ตั้งแต่ลงจากภูหมื่นตะวันก็หาได้ช่วยงานราชการของกองทัพ ได้แต่ 

เที่ยวเล่นหาความส�าราญไปเรื่อย

“ข้าไม่ชอบการรบราฆ่าฟัน ท่านพี่กร็ู้จกัข้าด”ี เหวนิซื่อไห่พูดความจรงิ 

แม้ว่าจะผ่านการท่องยุทธภพมานาน แต่เขาก็ยังไม่คิดอยากจะปลิดชีวิตผู้ใด 
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หากไม่จนตรอกเข้าจรงิๆ

เหวนิไป๋ซงิพลนัถอนหายใจแผ่วเบา นางเข้าใจ น้องชายมนีสิยัเช่นนี้มา

แต่วยัเยาว์ ไม่เคยตดัสนิใจเดด็ขาด ตดิจะใจอ่อนกบัผู้คนเรื่อยไป “แต่เจ้าเป็น

บตุรชายเพยีงคนเดยีวของตระกลู เจ้าจ�าไม่ได้หรอืว่าตระกลูของเราจงรกัภกัดี

มาตั้งแต่บรรพบุรุษ เจ้าจะมาขี้ขลาดตาขาวได้อย่างไรกัน แล้วเจ้าเองไปฝึก

ยุทธ์มาตั้งแต่เดก็ เหตุใดจงึไม่ได้เรื่องได้ราวเลยแม้แต่น้อย”

เหวินซื่อไห่จนปัญญาจะอธิบาย ยิ่งภารกิจที่ท�าเป็นความลับด้วยแล้ว 

เขาไม่อาจแพร่งพรายสิ่งใดออกไปได้ “ต้องโทษสมองทบึๆ ของข้า ที่หาได้จดจ�า

เรื่องที่ท่านอาจารย์สั่งสอนได้ ถึงอย่างนั้นข้าก็เชื่อว่าตระกูลเหวินไม่มีทาง 

สิ้นสุดที่ข้าแน่ๆ”

“เจ้าหมายความถงึอะไรกนัซื่อไห่”

“เพราะข้ารอหลานชายจากท่านอย่างไรเล่า วนันี้อากาศด ีข้าว่าข้าออก

ตระเวนตลาดหาสรุาดื่ม ดกีว่านั่งอดุอูอ้ยูใ่นบ้านเป็นไหนๆ” เหวนิซื่อไห่กระโดด

หนีออกไปอีกทาง ปล่อยให้นางตีหน้ายักษ์ชี้นิ้วตะโกนต�าหนิเขาจนลั่นบ้าน 

เช่นนั้น

“ซื่อไห่ เจ้า! กลบัมานะ ข้ายงัพูดไม่จบ อย่าหนนีะ เจ้าน้องไม่รกัด!ี” 

เสียงของเหวินไป๋ซิงยังคงดังขึ้นไม่ขาดสาย แม้ว่าผู้เป็นน้องชายจะวิ่งหนีออก

ไปจนพ้นก�าแพงจวนแล้วกต็าม

น�า้ชาในถ้วยที่มอืของเจิ้งจูถ่อืไว้ขยบักระเพื่อมเพยีงเลก็น้อยขณะก�าลงั

รบัฟังรายงานจากนายทหารฝ่ายข่าวอยู่ ‘มอืขวา’ ของอคัรเสนาบดมีสีหีน้านิ่ง 

แต่ดวงตากลบัเปล่งประกายแห่งความคบัแค้นใจออกมาให้เหน็เป็นระยะ นาน

มาแล้ว เขาไม่เคยพลาดพลั้งจากการประมอืกบัผูใ้ดเลย ครานี้เหน็ทจีะประมาท

กองก�าลงัหงส์เหนิไม่ได้เสยีแล้ว

“พวกหงส์เหนิรูเ้รื่องกองก�าลงัภายในจวนแล้ว แต่มนัจะเอาข่าวนี้ไปขาย

ให้ผู้ใดขอรบั หากไม่ใช่ทารกที่ไม่รู้ความ กค็งไม่มผีู้ใดรู้ว่าท่านอคัรเสนาบดี
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ยิ่งใหญ่เพยีงใด ขายข่าวนี้ไปกม็แีต่ตายกบัตายเท่านั้น”

“จะอย่างไรทะเลกย่็อมมคีลื่นใต้น�้าเสมอ ไม่มผู้ีใดย�าเกรงไปตลอด แล้ว

เรื่องอื่นเล่า เจ้ายงัสบืไม่ได้อกีรวึ่าหวัหน้ากองก�าลงัคนใหม่คอืผู้ใด”

“ยงัขอรบั แต่...วรยุทธ์เก่งกาจเช่นนี้มนี้อยคนนกั ข้าเคยได้ยนิว่าเมอืง

ซูเจนิ มจีอมยุทธ์ผู้หนึ่งเก่งกล้าเรื่องวชิาตวัเบา ชื่อฉงิเล่อขอรบั”

เจิ้งจู่พยักหน้าเล็กน้อย พลางเหลือบมองภาพวาดรูปนกอันอ่อนช้อย

งดงามบนผนังห้อง เขายังคงติดใจเรื่องคนร้ายหลบหนีไปได้อยู่ เหล่าทหาร

ตามหาชายที่คดิว่าเป็นหวัหน้ากองก�าลงัหงส์เหนิอย่างใกล้ชดิ แต่กย็งัคลาดจน

หลบหนไีปได้ พยายามค้นทุกห้อง แม้แต่มดยงัไม่อาจหลุดรอดสายตา ทว่ามี

เพียงห้องเดียวเท่านั้นที่ไม่มีผู ้ใดกล้าเข้าไปค้น...ห้องที่องค์หญิงประทับ 

นั่นเอง

เจิ้งจู่ยกจอกน�้าชาขึ้นจิบเพียงเล็กน้อยก่อนจะวางลงที่เดิม “ตอนพวก

เจ้าเดนิผ่านห้องขององค์หญงิ มสีิ่งใดผดิปกตหิรอืไม่”

“ไม่ขอรบั องค์หญงิประทบัในห้องกบัคุณหนูหมงิเย่”

เจิ้งจู่จ�าได้ว่าเขาไต่ถามน้องสาวแล้ว นางตอบด้วยท่าทีติดขัด...นาง 

โป้ปดแน่ๆ หญงิแสนซื่อเช่นนางดูเพยีงครู่เดยีวกร็ู้ได้ทนัท ีดงันั้นคนที่จะช่วย

คนร้ายให้รอดพ้นเงื้อมมือเขา ก็น่าจะเป็นองค์หญิงมู่หยง หรือไม่ก็เป็น... 

หมงิเย่ 

เหน็ทเีขาจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปไม่ได้เสยีแล้ว 

เมืองหนิงอันซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นซินหยางเต็มไปด้วยผู้คน

มากมาย เป็นที่พบปะค้าขาย จงึท�าให้เมอืงนี้มพี่อค้าเร่ผ่านมาอยู่เสมอ ยิ่งช่วง

เวลานี้ใกล้ที่จะมีงานเฉลิมฉลองที่องค์หญิงมู่หยงมีพระชนมายุครบสิบแปด

พรรษาด้วยแล้ว ยิ่งท�าให้เมอืงหลวงนั้นครกึครื้นมากขึ้นไปอกี

เหวนิซื่อไห่แต่งกายในชดุผ้าแพรสนี�้าเงนิสวยงาม ดูสง่าผ่าเผย รมิฝีปาก

โปรยยิ้มอยูต่ลอดเวลาในยามที่เขาเอื้อนเอ่ยวาจาพดูคยุ นั่นเองท�าให้เขาเป็นที่
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ร�่าลือและหมายปองจากอิสตรีทั่วเมือง ทว่าสิ่งที่ร�่าลือกันนั้นหาได้เป็นเรื่องด ี

ผู้คนต่างพูดถงึคุณชายเหวนิ บุตรชายเพยีงคนเดยีวของแม่ทพัเหวนิฮุ่ยเฟิงว่า

เป็นคนไม่เอาไหน 

คุณชายซื่อไห่แห่งตระกูลเหวิน บุตรชายเพียงคนเดียวของแม่ทัพ 

เหวนิมดีเีพยีงหน้าตา แต่หาดไีม่ได้ กระนั้นสตรทีั้งหลายกย็งัหวงัอยากเป็นสะใภ้

แม่ทพั เพราะใบหน้าอนังดงามจนยากที่สตรใีดต้านทานได้

เหวนิซื่อไห่สร้างเรื่องหลอกลวงผู้คนเพื่อเป็นเกราะป้องกนัตวัให้พ้นจาก

การจับจ้องของอัครเสนาบดีและเหล่าขุนนางต่างๆ ยิ่งได้ชื่อว่าเป็นบุตรชาย 

ของแม่ทัพเหวินก็ถูกจับตามองอยู่แล้ว การสร้างตัวตนให้กลายเป็นคุณชาย 

เจ้าส�าราญน่าจะปลอดภยักว่าท�าตวัเป็นคนดตีดิตามบดิาไปกองทพัเป็นไหนๆ 

เสียงม้าและผู้คนอื้ออึงบนท้องถนนกลางเมืองสร้างความสนใจให้เขา 

ไม่น้อย เหวินซื่อไห่เหลียวมองรอบกายสีหน้านิ่งเฉย ทว่าดวงตาช่างจับผิด 

เห็นผ้าแพรสีเหลืองอร่ามบนเอวของสตรีซึ่งเดินตามขบวนรถม้านั้นชัดเจน  

เป็นสญัลกัษณ์ของเหล่านางก�านลัในวงั หวัและท้ายขบวนมเีหล่าองครกัษ์ฝ่ังละ

สี่คนควบม้าอารกัขา ตรงกลางของขบวนเป็นเหล่าสาวใช้ และเจิ้งจู่เป็นผูค้วบม้า

ขนาบข้างเกี้ยวไปพร้อมกนัอย่างช้าๆ

“ได้ยินข่าวว่าองค์หญิงมู่หยงจะเสด็จออกมาไหว้พระที่วัดเพ่ยหลิง” 

เสยีงบอกเล่าจากพ่อค้าร้านอาหารรมิทางท�าให้เหวนิซื่อไห่พยกัหน้าเข้าใจ

หากวา่องค์หญงิมูห่ยงเสดจ็...นั่นหมายความวา่หมงิเย่ต้องตดิตามนาง

ไปยงัวดัด้วยเป็นแน่

รอยยิ้มผดุขึ้นบนใบหน้าเหวนิซื่อไห่ทนัท ีแล้วก้าวเท้าเรว็ๆ ออกไปตาม

เส้นทาง มุง่ตรงไปยงัวดัเพ่ยหลงิ วดันี้เป็นเสมอืนจดุศูนย์รวมของเมอืงหนงิอนั 

ผู้คนมากมายต่างขึ้นไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และยังเป็นสถานที่ตั้ง

ศลิาจารกึส�าคญัของเมอืงอกีด้วย วดัเพ่ยหลงิถูกเล่าขานถงึเรื่องความรกัและ

ความรุง่เรอืงซึ่งเชื่อถอืกนัมาช้านาน คนส่วนใหญ่ที่ไปขอพรนั้นจะเป็นสตร ีแม้

กระทั่งมารดาของเขาเองกย็งัไปขอบุตรกบัพระพุทธรูปที่วดัแห่งนี้เช่นกนั 
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เมื่อไปถงึวดัเก่าแก่ของเมอืงหนงิอนั เหวนิซื่อไห่กลบัหลบอยู่ด้านล่าง

ของวดั รมิบงึบวัหลวงซึ่งมต้ีนไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านทอดลงยงับงึน�้า กระทั่งบนัได

หินทางลงจากวัดก็ยังมีต ้นไม้ใหญ่น้อยขึ้นอยู ่เป ็นระยะ ส่วนสถานที่ 

สักการะของวัดตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างเป็นอุโบสถและลานกว้างใหญ่ พื้นที่

ของวัดมีหน้าผาอยู่อีกฟาก เป็นที่ตั้งของรูปปั้นหงส์ หนึ่งในสัตว์เทพผู้รักษา 

แคว้นซนิหยางตามความเชื่อของผู้คนมาช้านาน

เขานั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่พร้อมทั้งจ้องล�าน�้านิ่งใต้ใบบวันั้นอย่างเหม่อลอย 

เหวินซื่อไห่ไม่รู้ว่าเหตุใดจึงนึกอยากมาเจอหมิงเย่ แรกพบหน้าตราตรึงใจให้

อยากพบอกีครั้ง แต่ด้วยความที่นางเป็นคนของตระกลูเจิ้ง เขาไม่สมควรที่จะ

ใกล้ชิดจนเกินไป...ไม่สมควรเลย ทว่าความรู้สึกภายในนั้นกลับขัดแย้งกัน 

ความจริงแล้วเขาอยากเจอนางอีกครั้ง อยากเห็นใบหน้าของนาง อยากเห็น

ท่าทางเขนิอาย อยากเหน็กระทั่งรอยยิ้มอนัแสนหวาน

แปลกจรงิ!

ในวัยเด็กจวบจนเติบโตเป็นหนุ่ม บิดาของเขาเชื่อซินแสมาโดยตลอด 

ทั้งมกีฎอนัเคร่งครดัจ�ากดัไว้เฉพาะเพยีงตวัเหวนิซื่อไห่เท่านั้น กระนั้นใบหน้า

อันงดงามก็ท�าให้เขากลายเป็นที่สนใจของผู้คนที่พบเห็น ตอนที่เขาอายุยังไม ่

ถงึแปดขวบ ถูกเรยีกว่าคุณหนูแทนคุณชายจนเป็นที่วติกของตระกูล บางคน

ที่พอรู้ว่าเป็นเด็กชาย กลับหมายตาไว้ให้บุตรสาวของตนในทันที บิดาเขาจึง 

รบีเร่งส่งตวัไปฝึกวชิาเสยีก่อนจะเกดิเรื่องตามที่ซนิแสท�านายทายทกั...เกรงว่า

เขาจะมคีู่เสยีก่อนอายุยี่สิบสามดงัว่า

สวรรค์...ช่างกะเกณฑ์เรื่องคู่ครองจรงิๆ หากอยากห้ามปราม เหตุใด

จงึท�าให้เขารู้สกึเช่นนี้เล่า

หรอืท่านเทพเย่ว์เหล่า3 ท�างานก่อนเวลาใช่หรอืไม่ ถ้าไม่ใช่หมงิเย่ ท่าน

กค็วรส่งสตรทีี่มด้ีายแดงร่วมกบัเขามาได้แล้ว หากนางใช่...กโ็ปรดจงท�าให้นาง

3 เย่ว์เซี่ยเหล่าเหรนิ หรอืเย่ว์เหล่า (月老) เป็นเทพผู้บนัดาลรกัและการแต่งงานตามความเชื่อ

ของชาวจนี มอืหนึ่งก�าด้ายแดง มอืหนึ่งถอืครองไม้เท้า แขวนสมุดสมรสสมรกั
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มาพบเขาที่นี่ด้วยเถดิ

เหวินซื่อไห่เผลอยิ้มออกมาเมื่อนึกถึงเรื่องฟุ้งซ่านเหล่านี้ ระหว่างที่นั่ง

ทอดสายตาไปยังบึงบัว พลันเหลือบไปเห็นหญิงแก่ในชุดผ้าสีน�้าเงินเข้ม นาง

เกล้าผมสีดอกเลาขึ้นสูงปักด้วยปิ่นไม้ขนาดเล็ก ก�าลังเอื้อมมือเข้าไปหาดอก 

บวัซึ่งก�าลงัชูช่ออยู่ในบงึ ทว่านางก้าวพลาดจนลื่นไถลลงไปในน�้า เหวนิซื่อไห่

รบีถลาเข้าไปช่วยคว้าตวันางไว้ได้อย่างหวุดหวดิ 

ดวงตาของนางดูตื่นตระหนก แต่ใบหน้าไม่ได้ซีดเผือดลงแต่อย่างใด 

ทา่นปา้หน้าตาเยน็ชาผู้นี้มกีลิ่นหอมอ่อนๆ ออกมาจากกาย คลา้ยกบัดอกเยี่ย-

เซยีง ละมุน อ่อนหวาน และช่างเย้ายวนยิ่ง

แปลกเสยีจรงิ...กลิ่นนี้คอืกลิ่นเครื่องหอมของสตรสีูงอายุหรอื?

เขาปล่อยมอืเมื่อนางยนืได้มั่นคงแล้ว “ท่านป้า ให้ข้าช่วยเกบ็ให้ดหีรอื

ไม่” เหวนิซื่อไห่เสนอตวั

“ขอบใจเจ้ามากนะ” เสยีงแหบแห้งของนางเอ่ยตอบ

หลังได้ยินค�ากล่าวขอบคุณเขาจึงปีนขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่ ไต่ไปตาม 

กิ่งก้านซึ่งทอดยาวออกไปยงับงึบวั ก่อนจะแนบกายไปกบักิ่งไม้แล้วเดด็ดอกบวั

มาได้ทั้งหมดหนึ่งก�ามอื

หญิงชราเหลือบมองท่าทางของบุรุษใจดีผู้นี้อย่างพิจารณา หากเป็น

บุคคลอื่น กิ่งไม้นั้นคงหักทิ้งตัวลงบึงน�้าไปเรียบร้อยแล้ว ทว่าชายผู้นี้กลับ 

ท�าราวกับว่าร่างกายของเขาเบาหวิว...น่าแปลกเสียจริง เห็นทีว่าคงจะไม่ใช่ 

คนธรรมดาเสยีแล้ว

เหวินซื่อไห่ปีนกลับลงมาพื้นดินได้ส�าเร็จและไม่มีท่าทางเหนื่อยหอบ 

เลยสกันดิ เขายื่นดอกบวัก�านั้นให้หญงิชราพร้อมกบัยิ้มให้อย่างมไีมตร ี

“ขอบใจเจ้าเหลอืเกนิ”

“ไม่เป็นไรหรอกท่านป้า ข้ายนิด ีท่านเดนิขึ้นบนัไดกลบัได้หรอืไม่ หรอื

ให้ข้าช่วยพยุงกลบัไปด”ี 

เหวินซื่อไห่เสนอตัว แต่นางกลับยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยแล้วส่ายหน้า
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ปฏเิสธ

“แค่ลื่นเท่านั้น ข้ายังไหว ไว้มีโอกาสเจอกันอีกครั้งข้าจะตอบแทนเจ้า

บ้าง”

เหวนิซื่อไห่ได้แต่ยิ้มแทนค�าพดู ปล่อยให้ท่านป้าผู้นั้นเดนิจากไป สายตา

ของเขามองตามร่างของนางไปเรื่อยๆ จนหยุดอยู่ที่ร่างอ้อนแอ้นของสตรีอีก 

ผู้หนึ่งซึ่งก�าลงัก้าวลงมาตามบนัไดหนินั้นอย่างช้าๆ สวนกบัท่านป้าดอกบวั

หมงิเย่...

เขาแทบไม่อยากเชื่อสายตาของตนเมื่อได้เหน็ใบหน้างามดจุหยกขาวนั้น

ในระยะไม่ไกลนกั นางเหน็เขาอยู่เช่นกนั...โดยไม่ต้องนดัหมายแต่กลบัได้เจอ

เมื่อก้าวเข้ามาใกล้ เหวนิซื่อไห่จงึยิ้มให้นางอย่างนกึสนุก “เจ้าคดิถงึข้า

จนทนไม่ไหว มาหาข้าถงึนี่เชยีวร”ึ

“ใครบอกท่านเช่นนั้นกนั คดิเองทั้งสิ้น” นางต่อว่า ทั้งหลบตาหนัไปมอง

บงึบวัแทน

“แล้วเหตุใดเจ้าจงึทิ้งขบวนเสดจ็แล้วปลกีตวัมาที่นี่ด้วยเล่า”

“ข้าอยากชมบวัหลวง วดัเพ่ยหลงิขึ้นชื่อนกัเรื่องกลิ่นหอมของดอกบวั” 

นางตั้งใจเช่นนั้นจรงิ ด้วยความที่บงึบวัแห่งนี้มลีกัษณะแปลกประหลาด มกีลิ่น

หอมแรงจนเป็นที่ร�่าลอื ผู้คนต่างอยากชื่นชมความงาม ทั้งสดูดมกลิ่นหอมเยน็

สบายนี้สกัครั้ง

“เช่นนี้เรากม็าชมดอกบวัด้วยกนัเถดิ” เหวนิซื่อไห่สรุป ทั้งก้าวออกมา

ยนืเคยีงข้างนางพร้อมทั้งเอื้อมมอืคว้าร่มในมอืหมงิเย่มากางบดบงัแดดให้แล้ว

หันมองบัวในบึงซึ่งก�าลังบานเต็มที่ บ้างก็เพิ่งออกช่อตูมและเริ่มผลิกลีบ 

แย้มบานเหล่านั้น

หมงิเย่ทอดสายตาอยูก่บับปุผางามอย่างสงบ ลอบช�าเลอืงใบหน้าคมคาย

ด้านข้างของชายข้างกายอยูบ่่อยครั้ง ก่อนหน้านี้ในขบวนเสดจ็ นางก้าวออกมา 

ดบูรรยากาศรอบวดั ทว่าสายตาของนางกลบัได้พบเหตกุารณ์อนัน่าประทบัใจ

จากชายผู้นี้ เขาก�าลงัช่วยหญงิชราเกบ็ดอกบวัอย่างคล่องแคล่ว 



คีตา
49

“ท่านดูเหมือนไม่ใช่คนร้าย แต่เหตุใดจึงลอบเข้าไปในจวนท่านอัคร-

เสนาบด”ี

“ข้าแค่พลาดพลั้ง เผลอเข้าไปโดยไม่รู้ตวัเท่านั้นเอง”

“โกหก...ท่านดูเหมือนเตรียมการไว้ สวมชุดด�าพรางกาย คงไม่ใช่แค่

ความพลั้งเผลอกระมงั”

เหวนิซื่อไห่หลุดหวัเราะออกมาทนัท ีพลางหนัไปมองหญงิสาวข้างกาย

ด้วยแววตาอ่อนโยน 

“เชื่อใจข้าเถดิ ข้าไม่คดิร้ายต่อเจ้า” เหวนิซื่อไห่พูดความจรงิ เขาหาได้

คดิร้ายต่อนาง แต่กบัผู้อื่นกไ็ม่แน่ว่าคดิการใด

“ข้าจะเชื่อใจท่านได้อย่างไร ในเมื่อท่านเพิ่งบุกเข้าจวนอคัรเสนาบด”ี

“เจ้าอยากเชื่อข้ากจ็งเชื่อ แต่หากไม่แล้วกส็ุดแท้แต่เจ้า เรื่องระหว่างข้า

กบัอคัรเสนาบดเีป็นเรื่องส่วนตวั”

“ท่านช่างกล้าเสยีจรงิ รู้หรอืไม่ว่าอคัรเสนาบดมีอี�านาจมากมาย สั่งฆ่า

ท่านได้ทันทีที่รู้...ว่าท่านคือคนร้ายในคืนนั้น” นางกล่าวทั้งมีสีหน้าเป็นกังวล 

ดวงตาฉายชดัถงึความไม่สบายใจ

“เจ้ากลวัว่าข้าจะตายร”ึ

หมิงเย่ไม่ได้ตอบค�าถาม นางกลับก้มหน้าลงเพื่อซุกซ่อนความรู้สึก 

เอาไว้ไม่ให้อกีฝ่ายได้เหน็ “ท่านเคยช่วยชวีติข้าไว้ ข้าเป็นหนี้บุญคุณท่าน”

“หากนั่นเป็นข้ออ้าง...ข้ากข็อเป็นเจ้าชวีติของเจ้าต่อไป ข้าเชื่อใจเจ้า แล้ว

เจ้ากเ็ชื่อใจข้า ถอืว่าเป็นสญัญาระหว่างเราดหีรอืไม่”

นางเงยหน้าขึ้นทันทีเมื่อได้ยินค�ากล่าวอันสร้างความหวั่นไหวเช่นนั้น  

เหวนิซื่อไห่ยงัคงยิ้มให้นาง ดวงตาของเขาเปล่งประกายสดใส ทว่าอบอุ่นและ

อ่อนโยนยิ่งนกั

“พรุ่งนี้ข้าจะมารอเจ้าที่นี่” เหวินซื่อไห่กล่าวพร้อมทั้งดึงผ้าคาดข้อมือ 

สดี�าซึ่งปักลวดลายด้วยด้ายสแีดงยื่นให้หมงิเย่ เมื่อนางรบัไปดดู้วยสหีน้าสงสยั 

เขาจงึกล่าวต่อ “ผ้าชิ้นนี้ท่านแม่มอบให้ข้าตั้งแต่ยงัเลก็ก่อนเดนิทางไกล ถอืเป็น
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เครื่องรางแห่งความโชคด ีปกป้องข้าจากเรื่องร้ายๆ ตามความเชื่อของท่านแม่ 

ข้ามอบให้เจ้า”

“ให้ข้าด้วยเหตุใด ท่านเอาคนืไปเถดิ หากว่ามนัช่วยเรื่องโชคลาง”

“ให้เจ้า เพื่อมอบให้ข้าในวนัพรุง่นี้ ตอบรบัว่าเจ้ายนิดจีะเชื่อใจข้า เพราะ

บดันี้ข้าเชื่อใจเจ้าแล้ว”

หมิงเย่จ้องหน้าเหวินซื่อไห่ด้วยความประหลาดใจ ดวงตาของนาง 

เบกิกว้างเลก็น้อย ทว่าความอบอุ่นในอกไหลเวยีนราวกบักระแสน�้า...

เหวนิซื่อไห่ยงัคงยิ้มให้นาง แสดงความรูส้กึให้เหน็ว่าจรงิใจเพยีงไร เขา

เชื่อใจนาง เพราะหากนางไม่รักษาค�าพูด ป่านนี้เขาคงถูกตามล่าจากพี่ชาย 

ของนางไปแล้ว นางเป็นผู้เดียวที่รู้ว่าเขาคือใคร แต่หมิงเย่ก็ยังไม่ปริปาก

แพร่งพรายความลบันี้ออกไป

ร่างสูงใหญ่ของเจิ้งจู่แอบซ่อนที่ด้านหลังของต้นไม้อยู่นาน ดวงตา 

คมกล้าเปล่งประกายความแค้นออกมา แม้จะพยายามบงัคบัไม่ให้ตวัเคลื่อนไหว

จนถูกจับได้เพียงใด แต่ความรู้สึกภายในนั้นเป็นแรงผลักดันให้เจิ้งจู่ต้อง 

ก�าหมดัแน่นขึ้น



หญงิชรากบัเดก็น้อยตวัเลก็อายปุระมาณสบิขวบช่วยกนัเขน็รถเขน็จน

เคลื่อนตัวมาถึงรั้วหน้าบ้านหลังเล็กท้ายหมู่บ้าน ภายในรถเข็นมีดอกไม้และ

สมุนไพรหลายชนิดบรรจุอยู่เต็มคัน กลิ่นหอมของเหล่าบุปผานานาพรรณ 

ผสมปนเปกนัจนแทบจะท�าให้เวยีนศรีษะเอาได้ 

นางปล่อยมอืจากรถเขน็แล้วก้าวเข้าไปเปิดประตไูม้ให้กว้างมากพอที่จะ

น�ารถลากผ่านเข้าไปได้สะดวก 

“ท่านป้า คราวนี้ท่านคงหยุดพักหมักสุราได้แล้ว ข้าวของมากมาย 

ถงึเพยีงนี้ น่าจะเพยีงพอแล้ว” เสยีงของเดก็น้อยเอ่ยขึ้นหลงัจากดนัรถเข้ามา 

ถงึในบ้านเรยีบร้อยแล้ว

“เจ้าหาเรื่องจะอู้งานหรือซือเอ๋อร์” นางกล่าวหาทั้งยิ้มอย่างจะล้อเล่น

มากกว่า ใบหน้าเลก็มรีอยย่นบนหน้าผาก แม้จะเหนื่อยเพยีงไรแต่กไ็ม่มเีหงื่อ

ผดุพรายขึ้นมาแม้แต่น้อย จะซมึออกมาได้กเ็พยีงตามไรผมสดีอกเลาของนาง

เท่านั้น

“เปล่านะขอรบั ซอืเอ๋อร์ขยนัขนัแขง็ ช่วยท่านป้าตลอด ไม่คดิจะเหลวไหล

สักนิด” เด็กน้อยซือเอ๋อร์รีบบอกปัดด้วยความร้อนรน ใบหน้าเล็ก ดวงตา 

สีี่
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คู่น้อยดูตื่นตระหนก 

‘ท่านป้า’ หนัมองซอืเอ๋อร์อย่างเอน็ดู “ข้าไม่ได้ว่าเจ้าสกัหน่อยซอืเอ๋อร์ 

เจ้าช่างตื่นตระหนกเสียจริง เร็วเข้า เอาดอกไม้ไปเก็บไว้ในโรงหมักสุราให้

เรยีบร้อยเสยีก่อน”

“ขอรบั” ซอืเอ๋อร์รบัค�าพร้อมกบัท�าตามค�าสั่ง 

โรงหมักสุราเป็นห้องส�าหรับเก็บข้าวของและไหสุรามากมาย เรียงกัน

เป็นชั้นๆ บนไม้เก่าๆ ซึ่งเยี่ยเซยีงหาซื้อมาตามจ�านวนเงนิอนัน้อยนดิของนาง 

จดัวางไหไวต้ามประเภทของบปุผาที่ใช้หมกั โดยเขยีนตวัอกัษรก�ากบัไวบ้นผ้า

สแีดงคาดปากไหไว้อย่างชดัเจน

“พรุง่นี้เชา้ขา้คงต้องไปหาดอกสุ่ยเซยีนมาเพิ่ม ใต้ผาวดัเพ่ยหลงิน่าจะมี

อกี” เยี่ยเซยีงกล่าวออกมาหลงัจากคดัแยกดอกไม้ขึ้นไว้บนชั้นเรยีบร้อยแล้ว

“เช่นนั้นพรุง่นี้เช้าข้าจะจดัเตรยีมอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมนะขอรบั” ซอืเอ๋อร์

รบีบอก

เยี่ยเซยีงจบัจ้องใบหน้าอ่อนเยาว์ของเดก็น้อยด้วยความเอน็ด ูซอืเอ๋อร์

เป็นเด็กก�าพร้าที่นางพบระหว่างเดินทาง ด้วยความสงสารนางจึงยื่นมือเข้า 

ช่วยเหลือจนต้องตั้งรกรากอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ พร้อมกับตั้งชื่อเด็กน้อยใหม่

ว่า ซือจี๋ แปลว่าความสุขและความโชคดี เพราะหวังว่าอนาคตข้างหน้าของ 

หนูน้อยจะพบแต่ความสุขและโชคดบี้าง

แรกเริ่มชวีติของเยี่ยเซยีง หญงิแก่ที่ใครๆ มองว่าหวัรั้นนั้น เป็นเพยีง

คนพเนจรทั่วไป ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจน มีวิชาหมักบ่มสุราเป็นเครื่องมือ 

หาเลี้ยงชพี จงึเปิดโรงสุราไว้ขายให้โรงเตี๊ยมและผู้ชื่นชอบการร�่าสุรารสดี

มือเล็กของเยี่ยเซียงหยิบเอาดอกบัวในรถลากขึ้นมาดู วันนี้นางเกือบ

พลาดพลั้งตกน�้าไปเสยีแล้ว หากไม่ได้ชายผู้นั้นคอยช่วยเหลอื นบัว่าเป็นครั้ง

แรกที่นางได้พบกับบุรุษท่าทางดี ใบหน้าคมคาย ดูเผินๆ งดงามคล้ายสตร ี

ยิ่งดวงตาของเขาช่างล�้าลกึ ดูตราตรงึให้เผลอมองเสยีเนิ่นนาน 

ในยามนั้นเยี่ยเซียงหันหลังกลับไปมองชายหนุ่มผู้ช่วยชีวิตนางอีกครั้ง 
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เห็นสตรียืนเคียงคู่กันช่างงดงามราวกับภาพวาด เหมาะสมกันราวกิ่งทอง 

ใบหยก...เปน็ครั้งแรกที่นางชื่นชมความรกัของชายหนุม่กบัหญงิสาว ทั้งคู่ต่าง

ส่งยิ้มให้แก่กนั บรรยากาศรมิบงึบวัจงึเตม็ไปด้วยความสุข

เยี่ยเซียงเผลอถอนใจออกมาอย่างอิ่มเอมในอกด้วยความรู้สึกเป็นสุข

ไปด้วยเช่นกนั 

ภายในศาลาชมสวนด้านหลงัของจวน ลู่เอนิยงัคงนั่งทอดอารมณ์ชม

นางงามในชดุแพรบางพลิ้วสแีดง ก�าลงัร่ายร�าประกอบเพลงพณิบรรเลงหวาน

ไพเราะด้วยสหีน้าเตม็ไปด้วยความส�าราญ มอืหนึ่งถอืจอกสรุา อกีมอืพาดวาง

บนโต๊ะ เคาะนิ้วไปตามเสยีงดนตรอีย่างหลงใหล 

“องค์หญงิมู่หยงเสดจ็” เสยีงพ่อบ้านร้องบอกเสยีงดงั 

อคัรเสนาบดจีงึหนัมองไปตามต้นเสยีง

องค์หญิงมู ่หยงเดินเข้ามาถึงศาลาไม้กลางธารน�้าพร้อมด้วยเหล่า 

นางก�านลัผู้ตดิตามอกีหกคน รวมไปถงึหมงิเย่ คนสนทิของนาง 

หมงิเย่เป็นสตรร่ีางเลก็ทว่าค่อนข้างเจ้าเนื้อเลก็น้อย ดวงหน้ากลมคล้าย

ซาลาเปาลูกใหญ่ ทั้งยังมีนิสัยแสนซื่อ จึงอยู่ใต้อ�านาจขององค์หญิงมู่หยงมา

แต่เลก็แต่น้อย

“ถวายบงัคมองค์หญงิ” 

ลู่เอินกล่าวพร้อมกับลุกขึ้นท�าท่าเหมือนก�าลังจะท�าความเคารพ แต่ 

องค์หญงิมู่หยงรบีห้ามไว้เสยีก่อน

“อย่ามากพธิเีลยท่านตา ข้ามาเป็นการส่วนตวั อยากมาพกัผ่อนนอกวงั

เพยีงเท่านั้นเอง อยู่ในวงันานกอ็ดึอดัใจ” นางอธบิายเหตุผล 

ลูเ่อนิจงึพยกัหน้าเหน็ด้วย “ใกล้วนัเฉลมิฉลองพระชนมายคุรบสบิแปด

พรรษาแล้ว องค์หญิงอยากได้สิ่งใดเป็นของขวัญพ่ะย่ะค่ะ” ลู่เอินเอ่ยทั้งวาง

สหีน้าเคร่งขรมึ แม้จะเอ่ยอย่างใกล้ชดิสนทิสนมตามประสาตาหลาน แต่ด้วย

ยศขององค์หญงิ กไ็ม่อาจละเลยได้ 
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“ของขวัญที่ท่านตาให้ ข้าชอบหมด ความจริงท่านไม่ต้องล�าบากเลย 

สกันดิ เพยีงแค่หาข้ออ้างไว้ให้ข้ายามที่อยากออกมาเที่ยวนอกวงักเ็ป็นพอ” นาง

กล่าวอย่างยนิดี

“กระหม่อมจะมอบกองก�าลงัลบัให้องค์หญงิดูแล ดหีรอืไม่” 

ลูเ่อนิเอ่ยเสยีงเบาราวกบักระซบิ แต่องค์หญงิมูห่ยงได้ยนิชดัแจ้ง พลาง

ขมวดคิ้วโก่งสวยด้วยความสงสยั 

“หมายความอย่างไร ท่านตาไม่ได้ควบคุมกองทหารไม่ใช่หรือ” องค์

หญงิเอ่ยถาม ทั้งมสีหีน้าไม่เข้าใจนกั พลางนกึถงึบุรุษอกีคนหนึ่งขึ้นฉบัพลนั

หรอืว่า...การที่เหวนิซื่อไห่ลอบเข้ามาในจวนจะเกี่ยวข้องกบัเรื่องนี้ แล้ว

เขาเป็นฝ่ายใดกนัแน่

“ในเมื่ออ�านาจทางทหารเป็นจดุอ่อนของเรา เรากต้็องสร้างมนัขึ้นมาเอง” 

ลู่เอนิเหยยีดยิ้ม ลุกขึ้นเดนิออกไปทอดสายตามองผนืน�้าตรงหน้า 

องค์หญิงมู่หยงเข้าใจเรื่องราวขึ้นมาในทันที...โดยไม่ต้องอธิบายมาก

ความกว่านั้น นางยงัคงนั่งนิ่งตวัแขง็ทื่ออย่างพยายามควบคุมความรูส้กึนกึคดิ

ของตนในขณะนี้ “ท่านตาคงไม่ได้คดิจะ...”

“องค์หญงิทรงคดิไกลเกนิไปแล้ว กระหม่อมแค่มไีว้เพื่อป้องกนั ไม่ได้

มไีว้เพื่อยดึครอง” ลู่เอนิอธบิาย 

สหีน้าขององค์หญงิมู่หยงจงึค่อยดขีึ้น ลู่เอนิใช่ว่าจะไม่มฐีานอ�านาจใด

เลย เหล่าขุนนางฝ่ายบุ๋นที่เห็นดีเห็นงามสวามิภักดิ์กับเขามีมากเกินครึ่งราช-

ส�านกั ทั้งยงัม ี‘ผู้มอี�านาจ’ ที่คอยหนุนอยู่ลบัๆ พร้อมทั้งส่งกองก�าลงันี้มาให้

เพื่อป้องกนัตน หากเกดิพลาดท่าต่อฝ่ายศตัรู กองก�าลงัทหารเหล่านี้จะกลาย

เป็นอาวุธลบัอย่างดี

เขาพอใจกับสิ่งที่ตนมีในขณะนี้ มีอ�านาจล้นเหลือ ใต้หล้าไม่มีใคร 

ไม่ยอมก้มหวัให้ แผ่นดนิต้าซนิหยางอนักว้างใหญ่กเ็หมอืนนกในก�ามอื...

นึกถึงเรื่องนี้ลู่เอินก็เหยียดยิ้มอย่างพอใจ แต่อ�านาจนั้นจะอยู่คงทน

ยาวนานเพยีงไร นี่คอืสิ่งที่เขาหวาดกลวั ดงันั้นจงึจ�าต้องเตรยีมการไว้แต่เนิ่นๆ 
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เพื่อรกัษาสิ่งที่มอียู่ไม่ให้สูญสิ้นไปอย่างรวดเรว็

หลังจากพูดคุยกับอัครเสนาบดีเรียบร้อยแล้ว สีหน้าขององค์หญิง 

มู่หยงไม่สู้ดนีกั นางครุ่นคดิถงึเรื่องราวในคนืเกดิเหตุคนร้ายบุกเข้าจวนอย่าง

ละเอยีด 

ขณะนั้นเกดิเสยีงเอะอะด้านนอก ท�าให้นางซึ่งก�าลงัพดูคยุอยูก่บัหมงิเย่ 

ตอ้งรบีกลบัเขา้ห้องของตนเพื่อความปลอดภยั ทว่าพอกลบัเข้าไปข้างใน พลนั

ได้พบกบัเหวนิซื่อไห่ในชุดด�าปิดอ�าพรางกายไว้อย่างมดิชดิ 

หากเขาไม่เอ่ยเรื่องตอบแทนบญุคุณ นางกค็งพลั้งปากร้องเรยีกให้เหล่า

ทหารภายนอกเข้ามาช่วยแล้ว 

ทุกครั้งที่ได้พบเหวินซื่อไห่ นางต้องรู้สึกแปลกประหลาดภายในใจ  

บางครั้งกอ็บอุ่น บางครั้งกร็้อนรุ่มทั่วทั้งกาย ยิ่งเวลาที่เขาจบัจ้องด้วยสายตา

อันลึกล�้ายากจะแปลความหมายนั้นด้วยแล้ว ท�าให้นางคิดสิ่งใดไม่ออกเลย 

ทเีดยีว

แต่เมื่อได้ยินเรื่องที่ท่านตากล่าวถึงการซ่องสุมก�าลังพล เรื่องนี้หากมี 

ผู้ใดล่วงรู้อาจแปลเจตนาของท่านตาผดิกเ็ป็นได้ ขึ้นชื่อว่าลกัลอบตระเตรยีม

ก�าลงัพล กเ็หมอืนว่าก�าลงัคดิจะก่อการกบฏ...

แท้จริงแล้วเขาคือใครกันแน่ เป็นคนร้ายที่พลั้งเผลอเข้าปล้นผิดบ้าน 

หรือต้องการเข้ามาสืบเรื่องกองก�าลังลับ ด้วยท่าทีองอาจ วรยุทธ์เก่งกาจ 

เช่นนั้น คงไม่ใช่โจรร้ายธรรมดาเป็นแน่

“หวัหน้าเจิ้งจู่ขอเข้าเฝ้าองค์หญงิเพคะ” 

เสียงนางก�านัลดังขึ้นมาจากมุมศาลาชมสวน พร้อมร่างสูงใหญ่ของ 

เจิ้งจู่ก้าวเข้ามาถงึพอดบิพอดี

“องค์หญงิทรงเรยีกหาด้วยเรื่องอนัใดหรอืพ่ะย่ะค่ะ”

“ข้าอยากรู้เรื่องคนร้ายในคนืก่อน เจ้ารู้หรอืไม่ว่าเป็นพวกใดกนั”

“เป็นพวกหงส์เหินพ่ะย่ะค่ะ ยังไม่ทราบว่ามีจุดประสงค์อะไรกันแน่  
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ส่วนใหญ่ที่เคยได้ยนิมา พวกหงส์เหนิจะปล้นเอาข้อมูลจากเหล่าขุนนาง แต่ยงั

ไม่รู้ว่าปล้นไปเพื่อสิ่งใด” เจิ้งจู่รายงานพลางก้มลงแสดงความเคารพ

“ปล้นเอาข้อมูลอย่างนั้นหรือ แปลกจริง...” น�้าเสียงขององค์หญิง 

มูห่ยงฟังประหลาดใจอย่างยิ่ง ดวงตาสวยเปล่งประกายสงสยัใคร่รูอ้อกมาใน

ทนัที

เจิ้งจู่เงยหน้าขึ้นมองพระพกัตร์องค์หญงิมูห่ยงด้วยแววตาเคร่งเครยีด 

รมิฝีปากหนาหนกัขึ้นหลายชั่งเมื่อนกึถงึเรื่องที่ตนเหน็ “องค์หญงิ...กระหม่อม

ขอกล่าวบางสิ่ง พระองค์จะรบัฟังหรอืไม่”

“ว่ามา” นางเอ่ยอนุญาตอย่างไม่ได้ใส่ใจนกั

“องค์หญิงไม่สมควรพบปะ...ผู้อื่นตามล�าพังโดยไม่มีกระหม่อมหรือ

ราชองครกัษ์ หากเกดิสิ่งใดขึ้นจะไม่เป็นการดกีบัพระองค์นกั”

“เจ้า...พูดถึงเรื่องใดกัน” นางแสร้งไม่เข้าใจ แม้ใจนั้นจะรู้ดีว่าเจิ้งจู่

หมายความถึงสิ่งใดกันแน่ คนสนิทของท่านตาผู้นี้เป็นคนหูไวตาไว ยิ่งเรื่อง

เกี่ยวกับนางด้วยแล้ว เหมือนว่าเขาต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวไปเสียหมด นางหาใช่ 

เด็กเล็กที่เขาต้องวุ่นวายด้วยตลอดเวลาเฉกเช่นแต่ก่อนแล้ว ยิ่งคิดนางก็เริ่ม

หงุดหงดิในใจ

“หากเป็นเช่นนั้น กระหม่อมคงตาฝาดไป อย่างไรเสยีกระหม่อมกย็งั

คงเป็นห่วงในความปลอดภัยขององค์หญิง จึงได้จัดให้มีเวรยามแน่นหนาขึ้น

อกีชั้น หวงัว่าองค์หญงิจะทรงพอพระทยั”

ยิ่งได้ยนิค�ากล่าวจากปากของเจิ้งจู ่กย็ิ่งท�าให้องค์หญงิมู่หยงรูส้กึราวกบั

มกีองไฟสมุอยู่ในอก แต่ความโกรธเกรี้ยวเผยออกมาจากดวงตาเพยีงเลก็น้อย

แล้ววูบหายไปอย่างรวดเร็ว นางเรียนรู้ที่จะเก็บความรู้สึกต่างๆ ไว้ภายใน 

แสดงออกด้วยท่าทเียอืกเยน็ ดงัที่เสดจ็แม่สั่งสอนมาตลอด

“หากมอืเยน็จบัต้องสิ่งใดกง็่ายดาย แต่หากมนัร้อนรุ่ม สิ่งของที่อยาก

ได้ รงัแต่จะหลอมละลายสูญเปล่าไปเท่านั้น”

“เจ้าควรถามข้าก่อนหรือไม่ เหตุใดจึงท�าโดยพลการ ไม่ต้องดูแลข้า  
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ไม่ต้องท�า...เจิ้งจู่ ข้าคดิว่าเจ้าจะฉลาดมากกว่านี้เสยีอกี เจ้าคอยดูแลข้าทกุครั้ง

ที่มาพักจวนแห่งนี้ตั้งแต่เล็กจนโต ข้าขอบใจเจ้ามาก แต่ถึงอย่างไร...เจ้าและ

ตระกลูของเจ้ากเ็ป็นเพยีงแค่ผู้ดแูลความปลอดภยัเท่านั้น” องค์หญงิมูห่ยงเอ่ย

ออกมาด้วยน�้าเสยีงอ่อนหวาน ทว่าใบหน้านิ่ง ดวงตาสวยดเูยอืกเยน็เป็นพเิศษ

เจิ้งจู่สบตาคูน่ั้นของนางด้วยความรูส้กึเยน็ยะเยอืกไปทั้งร่าง ไม่ใช่เพยีง

แค่ความเสยีใจที่องค์หญงิกล่าวอย่างห่างเหนิ แต่นางยงับอกถงึความสมัพนัธ์

อนัชดัเจนระหว่างเขากบันาง ตลอดเวลาหลายปีที่เขารบัใช้อคัรเสนาบดตีั้งแต่

รุ่นบิดา คอยเดินตามองค์หญิงน้อยมาตลอดด้วยความจงรักภักดี จนกลาย

เป็นความผูกพนั

ความทรงจ�าที่เจิ้งจู่ตราตรึงในหัวใจตลอดมาก็คือ ยามองค์หญิงน้อย

ออดอ้อนเฝ้าพูดคุยสอบถามเขาด้วยความอยากรู้อยากเห็น ตั้งแต่ครั้งนั้นที่

นางถามเขา...

“เจิ้งจู ่เจ้าจะดแูลข้าไปจนตายหรอืไม่” เสยีงองค์หญงิน้อยเอ่ยถามยาม

ที่เล่นอยู่กนัสองคนในสวน 

เจิ้งจู่ที่เพิ่งเริ่มเข้าสูว่ยัหนุม่พยกัหน้ารบั “พ่ะย่ะค่ะ องค์หญงิ กระหม่อม

จะปกป้องดูแลองค์หญงิตราบจนชวีติจะหาไม่”

“ขอบใจเจ้ามาก ข้าจะให้ทุกสิ่งที่เจ้าต้องการ เจ้าต้องการสิ่งใด”

“เมื่อองค์หญงิเตบิโตขึ้น กระหม่อมจะตอบค�าถามนี้”

“เช่นนั้น ข้าจะให้ทุกอย่างของข้าก่อนกแ็ล้วกนั ทุกสิ่งที่ข้ามใีนตอนนี้” 

องค์หญงิน้อยเอ่ยออกมาอย่างไร้เดยีงสา 

เจิ้งจู่ท�าเพียงแต่ยื่นมือเข้าไปจับหางเปียของนางไว้ ทอดสายตาด้วย

ความห่วงใยต่อตัวนางเป็นการแสดงออกให้นางเห็น ด้วยวัยเพียงแปดปี 

นางจะรบัรู้ความรู้สกึนกึคดิของผู้อื่นได้มากน้อยเพยีงใดกนั

“กระหม่อมขอเส้นผมขององค์หญงิเพยีงเส้นเดยีวเท่านั้น” 

องค์หญิงมู่หยงเอียงคอจ้องหน้าเขาอย่างไม่เข้าใจ นางดึงผมเส้นหนึ่ง

จากศรีษะมาวางไว้ในมอืของเขา “เป็นของเจ้าแล้วนะ” นางเอ่ยน�้าเสยีงใสกงัวาน 
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ฟังดูไพเราะหูยิ่งนกั 

เจิ้งจู่ไม่เคยลมืเลอืนวนันั้นเลย...เขาก้มหน้าลงซุกซ่อนความรู้สกึขุ่นมวั

ในใจ มือหนาเริ่มก�าหมัดเข้าหากันเพื่อบีบบังคับความรู้สึกนั้นไว้ เขารู้ดีว่า 

ไม่อาจเอื้อม แต่นางควรกล่าวอย่างไร้ความรู้สกึเช่นนี้กบัเขาหรอื 

“กระหม่อมเพยีงแต่เป็นห่วงองค์หญงิเท่านั้น กระหม่อมท�าตามหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เล็ก กระหม่อมรู้ตัวแล้วว่ามีหน้าที่ดูแลองค์หญิง 

ปกป้ององค์หญงิ”

“เจ้าไม่มีสิทธิ์หากข้าไม่เอ่ยอนุญาต แม้แต่เส้นผมของข้าที่หลุดร่วงลง

บนพื้น เจ้ากไ็ม่มสีทิธิ์แตะต้องมนั” องค์หญงิมูห่ยงกล่าวด้วยน�้าเสยีงเยอืกเยน็

ยิ่งกว่าครั้งแรกนกั นางยงัคงวางท่าทนีิ่งเช่นค�าพูดของนางนั่นเอง

ช่างเยน็ชาราวกบัภูผาน�้าแขง็!

ไม่ทนัจบประโยค เจิ้งจู่เงยหน้าขึ้นสบตานางในทนัท ีนางยงัจดจ�าเรื่อง

ราวในอดีตได้ นางรับรู้ตลอดมา...มือหนาก�าแน่นเข้าไปอีก หากเล็บจิกเนื้อ 

จนเลอืดไหลออกมาได้ ตอนนี้เลอืดของเจิ้งจู่คงเตม็อุ้งมอืไปแล้ว

บนภูหมื่นตะวัน หลินฟ่ง4 ยังคงอยู่ฝึกวรยุทธ์ต่อ แม้ว่าศิษย์พี่ใหญ่  

ศษิย์พี่รอง หรอืแม้กระทั่งศษิย์น้อง ต่างลงเขาเพื่อไปปฏบิตัภิารกจิของแต่ละ

คนกนัหมดสิ้นแล้ว 

เพราะหลนิฟ่งผู้ก�าพร้า ไม่มทีี่ให้ไป และไม่มผีู้ใดรอคอยอยู่...

เสยีงฝีเท้าของอาชาตวัใหญ่ควบเรว็เข้ามาใกล้ ก่อนจะผ่อนเบาลง พอ

ถงึจุดที่หลนิฟ่งนั่งอยู่ ชายร่างสูงใหญ่ในชุดทหารกด็งึเชอืกรั้งให้ม้าหยุดฝีเท้า 

“คุณชายหลนิฟ่ง มจีดหมายจากท่านอ๋องถงึท่าน” เสยีงตะโกนดงัแว่ว

มาจากอกีฟากฝ่ังหนึ่ง หลนิฟ่งซึ่งก�าลงันั่งทอดสายตามองกลุม่เมฆซึ่งโอบล้อม

ภูหมื่นตะวนัอยู่นั้น หนักลบัไปจ้องทหารซึ่งเพิ่งก้าวเข้ามาถงึ 

4 จากเรื่อง ภูผามงักร
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หลินฟ่งหยัดกายลุกขึ้นยืนพร้อมกับยื่นมือไปรับกระบอกบรรจุสาส์น

นั้นมาไว้ในมอื ทหาร โค้งตวัค�านบั เขาจงึโค้งตวัลงเลก็น้อย ทหารภายในต�าหนกั

อ๋องรู้ดีว่านี่เป็นท่าทีปกติของคุณชายหลินฟ่ง แม้ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีจาก 

ชินอ๋อง แต่หาได้หยิ่งทะนงไม่ กลับยิ่งเจียมเนื้อเจียมตัวดั่งเป็นแค่บ่าวใน 

ต�าหนกัเท่านั้น

เขาเปิดจุกออก น�ากระดาษออกมาคลี่อ่านอย่างตั้งใจ ดวงตาคมกวาด

อ่านตามอักษรนั้นเรื่อยๆ คิ้วหนาเชิดดังกระบี่ขมวดเข้าหากันเป็นระยะด้วย

ความสงสยัเริ่มก่อก�าเนดิขึ้นภายในใจ

‘หลินฟ่ง ถึงเวลาที่เจ้าควรลงจากภูหมื่นตะวันแล้ว ข้าได้รับข่าวจาก 

น้องเลก็เรื่องการซ่องสุมก�าลงัของอคัรเสนาบดลีู่เอนิ ข้าอยากให้เจ้าช่วยเหลอื

น้องเลก็อยู่ห่างๆ เพื่อให้ปฏบิตัภิารกจิส�าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยด’ี

หลนิฟ่งถงึกบัถอนหายใจออกมาเมื่อนกึถงึการต้องลงจากภหูมื่นตะวนั 

ชวีติอนัแสนสงบของเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเสยีแล้ว 

ลกึๆ ในใจนั้นไม่อยากลงจากเขาเลยสกันดิ ชวีติของหลนิฟ่งมเีพยีงการ

ร�่าเรยีนวทิยายทุธ์ ปลกีตวัหลกีหนสีงัคมในยทุธภพ แต่เพื่อพี่น้องร่วมสาบาน 

เขาจะยอมลงจากเขาสกัครั้ง ทว่าค�าสั่งนี้ค่อนข้างน่าสงสยั

หากต้องลงไปช่วยน้องเล็กแล้วกระท�าตัวเป็นผู้สังเกตการณ์เท่านั้น 

เหตุใดพี่รองต้องส่งจดหมายมาสั่งการ อาจมีเหตุผลอื่นใดอีกเป็นแน่...พี่รอง

เป็นคนชอบคาดการณ์ล่วงหน้า อาจ...วางแผนอะไรไว้แล้ว

แผนนั้นคือเรื่องใดหลินฟ่งไม่คิดจะถามไถ่ หน้าที่เขามีเพียงท�าตามที่ 

พี่น้องร่วมสาบานขอร้อง ชั่วชีวิตนี้หลินฟ่งมีเพียงพี่น้องร่วมสาบานเป็นดั่ง

ญาตมิติร ธุระของพี่น้องกเ็หมอืนธุระของเขาเช่นกนั
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เหวินซื่อไห่ชะงักฝีเท้าที่ก�าลังก้าวไปตามเส้นทางลัดบนผาของวัด 

เพ่ยหลงิ ที่มุง่ตรงไปยงับงึบวัหลวง ทว่าอยูด่ีๆ  กม็กีลุม่คนชดุด�าปิดบงัหน้าตา

เกือบสิบคนเข้ามาขวางหน้า พอก้าวถอยหลังก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาดักทางไว้

เช่นกนั 

เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ค่อยดแีน่

“พี่ชาย พวกท่านคดิจะไปที่ใด ไยต้องปิดทางข้าด้วย” เหวนิซื่อไห่กล่าว

ออกไปด้วยท่าทยีิ้มแย้ม ทว่าในใจระแวดระวงั

“คุณชายเหวนิ...ท่านผดิเสยีแล้ว ข้ามาที่นี่กเ็พื่อพบท่าน” เสยีงทุ้มใหญ่

ของเจิ้งจู่ดงัขึ้นพร้อมกบัเดนิผ่านเหล่าคนชุดด�าออกมายนืตรงหน้าเหวนิซื่อไห่

“เสยีดายจรงิๆ ข้ามคีนที่ต้องไปพบแล้ว” 

เหวินซื่อไห่กล่าวทั้งรอยยิ้ม ทว่าเจิ้งจู่กลับหัวเราะในล�าคอก่อนจะเอ่ย

ตอบ

“นดัของเจ้า...ข้ามาแทนเอง นางไม่มาหรอก” 

เหวินซื่อไห ่ เหลือบมองใบหน้าของเจิ้งจู ่ทันทีเมื่อได ้ยินเช ่นนั้น 

หมายความว่า...หมงิเย่เปิดเผยความลบัของเขาอย่างนั้นหรอื

หวัใจของเหวนิซื่อไห่เต้นผดิจงัหวะเมื่อคดิถงึเรื่องนี้...ภาพรอยยิ้ม ท่าที

อนัอ่อนหวานของนางผุดขึ้นมาในหวัของเขา ราวกบัมดีปักเข้าอกอย่างจงั

“นาง...ผู้ใดร?ึ ท่านคงจ�าคนผดิแล้ว” เหวนิซื่อไห่กล่าวเลี่ยง แสร้งท�า

เป็นไม่รู้เรื่อง 

เจิ้งจูก่ลบัแสยะยิ้มออกมาอย่างเหยยีดหยนั “เจา้นดัหมายผูใ้ดไว ้ผูน้ั้น

กเ็ป็นคนบอกข้าเอง เจ้าคดิหรอืว่าจะหนรีอดไปได้ การลอบเข้าจวนของอคัร-

เสนาบดถีอืเป็นความผดิ!”

“ข้าไม่บงัอาจกระท�าการเช่นนั้นเป็นแน่ ผู้คนต่างรู้ว่าท่านอคัรเสนาบดี

มอี�านาจเพยีงไร ข้ามหีรอืจะกล้ากระท�าการอกุอาจ อกีอย่าง...ข้าหาได้เก่งกาจ

ขนาดสู้รบปรบมอืกบัผู้ใดได้”

“เจ้าในเวลานี้อาจจะไม่กล้า แต่หัวหน้ากองก�าลังหงส์เหิน...กล้าท�าแน่ 



คีตา
61

เชื่อว่าหากข้าค้นตวัเจ้า กค็งได้พบหยกหงส์ขาว...ตราประจ�าต�าแหน่งผู้น�าของ

หงส์เหนิเป็นแน่!”

เหวนิซื่อไห่กวาดสายตามองคนของเจิ้งจูท่ี่ค่อยๆ ก้าวเดนิต้อนเขาเข้ามา 

พลางช�าเลอืงมองหาทางหลกีลี้ออกไปจากสถานการณ์อนัน่าวติกนี้ ทว่าดูแล้ว

เขาเสียเปรียบอยู่มาก ด้านหลังคือหุบเหวไม่อาจหยั่งรู้ความลึก ตรงหน้าคอื

องครกัษ์ของอคัรเสนาบด ีซึ่งล้วนแล้วแต่มอีาวุธพร้อมพรกันบัยี่สบิคน 

“เจิ้งจู่...คิดจะจับข้าก็ควรมีหลักฐาน ข้าไม่ใช่คนที่ท่านจะจับไปได้โดย

ง่าย ท่านคงรู้ว่าข้าเป็นบุตรของผู้ใด จะท�าการใดก็ควรแจ้งบิดาข้าเสียก่อน 

อคัรเสนาบดยีิ่งใหญ่ แม่ทพัเหวนิเองกห็าใช่ผู้น้อย ไม่คดิจะระวงัท่าทบี้างเลย

หรอื”

“ที่นี่มเีพยีงข้ากบัเจ้า ผาวดัเพ่ยหลงิ น้อยคนนกัจะเดนิผ่านมาที่นี่ เพราะ

รูว่้าหากพลดัตกลงไปกม็แีต่ตายกบัตายเท่านั้น...แล้วข้าไม่พดู คนของข้ากไ็ม่มี

ทางพูด เจ้ากแ็ค่พลดัตกลงไปเอง” 

เจิ้งจู่คดิจะปลดิชวีติเขาโดยไม่ให้คนอื่นรู้! 

เหวนิซื่อไห่หวัเราะออกมาเสยีงดงัพลางส่งสายตาดแูคลนองครกัษ์จวน

อคัรเสนาบด ี“เป็นเช่นนี้เอง ดูท่าทางท่านจะกลวัข้าไม่ใช่น้อย ถงึกบัขนคนมา

มากมายเพื่อจดัการข้าเพยีงคนเดยีว อา...น่าภูมใิจยิ่ง” 

สิ้นค�าพูดอนัเหมอืนเตมิเชื้อเพลงินี้ เจิ้งจูก่ฟ็าดกระบี่เข้าหาอย่างรนุแรง

เขาถอยหลงัหลบหลกีกระบี่นั้นอย่างรวดเรว็ แต่ด้วยพื้นที่จ�ากดัท�าให้

การขยบัเคลื่อนกายเป็นไปได้อย่างยากล�าบาก เขามเีพยีงมอืเปลา่ ทั้งต้องคอย

หลบหลกีกระบี่ของเจิ้งจู่ซึ่งแขง็แกร่งและดุดนัเป็นพเิศษ ก่อนจะใช้วชิาตวัเบา

กระโดดขึ้นแตะไต่ไปตามไหล่ของเหล่าทหาร 

ระหว่างนั้นเอง กระบี่ของเจิ้งจู่กลับพุ่งตรงมาทางด้านหลังเหวินซื่อไห่ 

เขาตวัดหมุนตัวหลบ ทว่าไม่พ้น ปลายกระบี่เฉือนเอาเนื้อผ้าบริเวณต้นแขน 

จนขาดวิ่น ความคมของกระบี่บาดลกึเข้าเนื้อจนเลอืดไหลออกมา 

เหวนิซื่อไห่ล้มลงคุกเข่าบนพื้น เมื่อเหน็ว่าทหารผู้หนึ่งก�าลงัจะเข้ามาซ�้า 
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เขาซัดฝ่ามือเพื่อปัดป้องพร้อมทั้งฉวยโอกาสแย่งกระบี่จากมือของทหารผู้นั้น

มาได้ ทว่าเมื่อชูกระบี่ขึ้นกลบัปวดหนบึที่ต้นแขน ความหนาวเยน็แผ่กระจาย

ไปทั่วร่าง จนต้องเอากระบี่ค�้ายนัพื้นดนิไว้ 

แรงลมปราณภายในร่างกายหมุนวนกลับด้าน กระทั่งกระอักเลือด 

ออกมากองใหญ่ เขาก้มลงมองเลอืดบนต้นแขนซึ่งเป็นสดี�า รอบปากแผลเป็น

สมี่วง นั่นหมายความว่ากระบี่ของเจิ้งจู่อาบยาพษิ!

“เจิ้งจู่...เจ้าช่าง...นี่หรือองครักษ์คนสนิทของอัครเสนาบดี กลับใช้วิธี

สกปรกลอบท�าร้ายผู้อื่น ศกัดิ์ศรขีองเจ้ามเีท่าเศษธุลดีนิเท่านั้น!”

“ข้าไม่สนใจศักดิ์ศรี สนใจแค่เป้าหมายของข้าส�าเร็จก็เพียงพอแล้ว”  

เจิ้งจู่เงื้อกระบี่ขึ้นตวดัเข้าหาเหวนิซื่อไห่อกีครั้ง 

เหวินซื่อไห่ยังพอมีแรงรับท่วงท่านั้น แต่ความรุนแรงจากวรยุทธ์ของ

เจิ้งจู่ท�าให้ต้องถอยหลงัออกไป ดวงตาคมกล้าของเขาสบตากบัเจิ้งจูท่ี่หาได้ยอม

แพ้ เมด็เหงื่อผดุพรายอยูเ่ตม็ใบหน้าขององครกัษ์หนุม่ พอๆ กบัใบหน้าคมคาย

ของเหวินซื่อไห่ จนเขาตัดสินใจใช้พลังลมปราณสุดท้ายที่พอเหลืออยู่ผลักให้

เจิ้งจู่กระเดน็ออกไป ส่วนร่างของเหวนิซื่อไห่ร่วงลงไปยงัหน้าผาลกึเบื้องหลงั

เป็นทางเดยีวที่เขาอาจรอด! 

ภาพสุดท้ายที่เหวินซื่อไห่ได้เห็นก่อนตกลงไปก็คือลูกธนูโปรยปราย

ราวกบัสายฝนเข้าหากลุ่มทหารของเจิ้งจู่ ใครบางคนมาช่วยเขาแล้ว 

พี่สาม...คงเป็นพี่สาม เสียดายเขาไม่อาจเห็นหน้าพี่น้องร่วมสาบาน 

ก่อนตาย 

ก่อนภาพทกุอย่างจะดบัวูบไปพร้อมกบัใบไม้ขนาดใหญ่น้อยซึ่งปกคลมุ

ท้องฟ้า เหมอืนว่าเขาก�าลงัหลุดร่วงลงไปสู่ก้นเหวอย่างรวดเรว็

เวลาผ่านไปนานเท่าใด...

ความมดืทบึปกคลมุไปทั่วบรเิวณใต้หบุเหวลกึไร้ผู้คนเดนิผ่าน กระทั่ง

สัตว์สักตัวยังไม่เห็น ร่างสูงโปร่งในอาภรณ์เนื้อดีสีฟ้าอ่อนซึ่งบัดนี้กลายเป็น 
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สีแดงเข้มไปเกือบครึ่งแล้ว ร่างที่ค้างเติ่งอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ มีกิ่งไม้หักทิ่มแทง

อยูท่ี่แขนและขาซ้าย ใบหน้าคมคายซดีเผอืด คิ้วกระบี่ขมวดเข้าหากนัเลก็น้อย

อย่างพยายามระงบัความเจบ็ปวด กระทั่งรมิฝีปากยงัแห้งผาก 

หากเป็นก่อนหน้าที่เขาจะตกลงมาจากหน้าผาสูงชันนี้ ใต้หล้านี้คงไม่มี

สตรใีดไม่หลงใหลใบหน้าอนัหล่อเหลาคมคาย ทั้งรอยยิ้มโปรยเสน่ห์ อบอุ่น

ดงัฤดูใบไม้ผลขิองเขาเป็นแน่

ทว่าตอนนี้ รอยยิ้มของเขาคงมแีต่ความแห้งแล้ง

เสียงนกร้องดังขึ้นเป็นจังหวะ ก่อนที่เปลือกตาจะปิดลงเพราะความ

เหนื่อยอ่อนหมดแรงจากโลหิตที่ไหลออกมาแทบจะหมดตัว กลิ่นหอมอ่อนๆ 

คล้ายว่าเขาเคยได้กลิ่นจากที่ใดมาก่อนสกัแห่งแต่กจ็�าไม่ได้โชยขึ้น 

หรือนี่...คงใกล้ถึงเวลาสิ้นใจของเขาแล้วสินะ ถึงได้เห็นภาพหลอนจน

ได้กลิ่นหอมหวานแปลกๆ เช่นนี้

“เจ้าจ�าไว้นะซื่อไห่ อย่าไว้ใจใครนอกจากตวัเจ้าเอง...” สิ่งที่ท่านพ่อพูด

ไว้ไม่ผดิเพี้ยนสกันดิ

เหวินซื่อไห่...คราวนี้เจ้าผิดจริงๆ หลงเชื่อว่าสตรีจะมีสัจจะ แถมยัง

บงัอาจมอบความรู้สกึดีๆ  ให้นางเสยีอกี

“ข้ากข็อเป็นเจ้าชวีติของเจ้าต่อไป ข้าเชื่อใจเจ้า แล้วเจ้ากเ็ชื่อใจข้า ถอืว่า

เป็นสญัญาระหว่างเราดหีรอืไม่” 

ค�าสญัญาที่ไม่อาจเป็นจรงิ! คงมเีพยีงเขาเท่านั้นที่คดิจรงิจงั

รูปโฉมของนางคงท�าให้หลงใหล...เขาผิดเอง สติเลอะเลือนจนเชื่อใจ

นางอย่างไม่มขี้อแม้

ช่างโง่เขลาสิ้นด!ี

เหวินซื่อไห่ได้แต่พร�่าตักเตือนตนเองในใจ ภาพใบหน้าอันงดงามของ

สตรหีนึ่งในดวงใจยงัอยู่ในความทรงจ�า ค�าพูดของนางทุกค�า รอยยิ้มของนาง  

ทุกอย่างที่รวมเป็นตัวตนของนาง...ต่อจากนี้ไปคงกลายเป็นหนามแหลมคม 

ทิ่มแทงใจ เตอืนให้รู้ว่าไม่อาจวางใจผู้ใดได้ 
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บาดแผลภายนอกร่างกายเทยีบไม่ได้เลยกบับาดแผลในใจที่ถกูหกัหลงั!

ไม่นึกเลยว่าคุณชายเหวินผู้มีใบหน้างดงามเป็นที่หลงใหลของสตรี 

ค่อนเมอืงหนงิอนั จะมาตายเพราะสตรเีพยีงผู้เดยีว!

ใช่...หากมหีลายคนคงน่าพอใจ สมศกัดิ์ศรกีว่าสนิะ?

เหวินซื่อไห่คนขลาด เจ้ายังกล้าพูดให้ตัวเองหัวเราะได้อีกหรือ คิดให้

ตนขนั แต่กค็งท�าได้แค่กระตุกมุมปากเพยีงเลก็น้อยเท่านั้น

ก่อนตาย อย่างน้อยกค็วรได้ยิ้มใช่หรอืไม่

พี่ใหญ่...พี่รอง...พี่สาม โปรดอภยัให้แก่ความโง่เขลาของน้องเลก็ด้วย

เถอะ

จากนี้...เชื่อว่าพี่ใหญ่คงท�าหน้าเคร่งแล้วก็คงตั้งหน้าตั้งตาว่ากล่าวกับ

ป้ายหลุมศพของข้า พี่ใหญ่อย่าดุข้าเลย เพราะข้าตายแล้ว

พี่รอง...อย่างน้อยข้ากห็วงัว่าท่านจะตามสบืเรื่องราวการตายของข้าเพื่อ

แก้แค้นให้ ข้าท�างานให้ท่านมานาน แม้ที่ตายจะไม่ได้มเีหตุมาจากงานของท่าน

กต็ามท ีได้โปรดแก้แค้นให้ข้าด้วย!

พี่สาม...ข้ารู้ว่าท่านมาช่วยข้าแล้ว แต่ท่านมาช้าไป เพราะท่านท�าสิ่งใด

กช็้าตลอด ไม่มขี้าแล้ว หวงัว่าท่านจะท�าการใดรวดเรว็ขึ้นบ้าง

เหวนิซื่อไห่ได้แต่สั่งเสยีในใจ ก่อนที่กิ่งไม้ซึ่งรองรบัน�้าหนกัตวัเขาอยูน่ั้น 

จะหกัลง ท�าให้ร่างของเขาร่วงลงสู่พื้นดนิอย่างรวดเรว็

ตุ้บ!

ร่างเขากระแทกดินที่นุ่มแฉะโดยมีผืนหญ้าหนารวมทั้งดอกไม้หลาก

ชนิดล้อมรอบตัวเขาอยู่...นับว่าเขายังโชคดีอยู่มากที่ไม่ตกลงมากระแทกหิน 

ไม่เช่นนั้นคงสิ้นใจไปแล้ว 

ทว่าผลของการกระแทกหลายต่อหลายชั้นกท็�าให้เกดิบาดแผลมากมาย

โลหิตสีแดงเข้มไหลออกจากแผลทั่วตัว จนเขาไม่รู้ว่าเกิดจากที่ใดบ้าง 

ความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสราวกับว่าทั้งร่างก�าลังจะแหลกสลายลงไป ณ 

เวลานี้ สติและความคิดของเขาเลือนรางเหมือนหมอกขาว คลุมเครือไป 
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เหวินซื่อไห่พยายามเดินลมปราณเฮือกสุดท้าย หวังว่าจะช่วยขับพิษ

ออกไปได้บ้าง แต่ผดิแล้ว กลบัยิ่งท�าให้พษิเดนิเรว็ไปตามกระแสเลอืด เขาจงึ

พยายามยกมอืขึ้นสกดัจุดตวัเองไว้เสยีก่อน ขนาดทางเลือกสุดท้ายยงัผดิ...

ระหว่างความคดิสบัสนวุ่นวาย สตจิวนจะดบัวูบ เสยีงสวบสาบดงัเข้า

มาใกล้ ดวงตาที่จวนจะปิดลงนั้นเหน็ร่างใครบางคนยนืจ้องเขาอยู่ 

หญิงชราผู้หนึ่งในชุดผ้าฝ้ายเก่าซีดที่มองไม่ออกว่าสีใดกันแน่ นาง 

จ้องมองเขาด้วยใบหน้าเรยีบเฉย 

ทว่า...

“เจ้ายงัไม่ตายใช่หรอืไม่ เจ้าจะตายที่นี่ไม่ได้นะ ข้ากลวัผทีี่สุด” 

เสยีงนั้นหวานไพเราะเกนิกว่าจะออกมาจากปากของสตรสีงูอายุผมเผ้า

สขีาวราวหมิะเช่นนั้น

ดวงตาของเขาปิดลงสนทิพร้อมกบัสตทิี่หลุดลอยไปแลว้...เขาหาได้ยนิ

สิ่งใดอกี แม้ว่านางจะพร�่าร�าพนัอะไรมากมายอยู่กต็ามที


