
บทน�ำ

เหนือผืนน�้ำ เหนือผืนดิน เหนือผืนฟ้ำ ยังมีดินแดนอันงดงำม 

ซึ่งอยู่เหนือสรรพสิ่งบนโลกมนุษย์ ดินแดนที่พวกมนุษย์ผู้มากด้วยกิเลส 

กล่าวขานกนัว่า ‘สวรรค์’

หนึ่งในชั้นทั้งหกของแดนสวรรค์ถูกสรรค์สร้างเป็นสวนพันธุ์ไม้ สงบ 

เรยีบง่าย กลางสวนมสีระบวัขนาดไม่ใหญ่ไม่เลก็ กอบวัชูช่อทั้งสขีาว สชีมพู 

คละกนัไป กลางสระบวัมศีาลาหนิอ่อนตั้งโดดเดี่ยว ในศาลามผีูเ้ฒ่าไวผ้มและ

หนวดสดีอกเลายาวจดพื้น สวมเสื้อผ้าเรยีบง่ายแบบจนีโบราณสขีาว ภายนอก

คล้ายชายชราทั่วไป ทว่ากลบัแฝงกลิ่นอายของเทพสวรรค์อยู่หลายส่วน

ผู้เฒ่านั่งอยู่บนเก้าอี้หินอ่อน มือข้างหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะที่เต็มไปด้วย

ตุ๊กตาดินเหนียวรูปร่างเหมือนกัน อีกมือลูบหนวดยาวอย่างครุ่นคิด ดวงตา

ยาวรีชั้นเดียวแบบคนจีนเพ่งพินิจตุ๊กตาดินเหนียวคู่หนึ่ง แม้ตุ๊กตาเหล่านั้น

ภายนอกจะเหมอืนกนัทกุกระเบยีดนิ้ว แต่ผูเ้ฒ่ากลบัสามารถแยกแยะมนัออก

อย่างง่ายดาย

“น่าแปลก...ช่างน่าแปลกยิ่งนกั”

เขาพมึพ�าเบาๆ พลางหรี่ตามองด้ายสแีดงที่ผกูนิ้วก้อยข้างซ้ายของตุก๊ตา
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คู่นั้น ผู้เฒ่าท่านนี้แท้จรงิคอืเฒ่าจนัทรา เทพพ่อสื่อนั่นเอง เขาพมึพ�าประโยค

นั้นอกีครั้งพร้อมส่ายหน้าช้าๆ อย่างไม่เชื่อสายตา

ยามเชา้ของทุกวนั เฒ่าจนัทรามหีน้าที่ผูกด้ายแดงให้ตุก๊ตาแทนตวัของ

ทุกคู่ ทว่าวันนี้กลับเกิดเหตุการณ์ประหลาด ด้ายแดงผูกตุ๊กตาตัวหนึ่งที่มี 

สองวิญญาณกับตุ๊กตาอีกตัวโดยที่เขาไม่ได้เป็นผู้ผูก นับแต่เขาถูกเรียกว่า 

เฒ่าจนัทรากเ็พิ่งเคยเกดิเหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้ขึ้นเป็นครั้งแรก

ตุ๊กตาผูกด้ายแดงเอง...ของใครกนั

เฒ่าจันทราเพ่งมองตุ๊กตาสองตัวอย่างพินิจ จึงรู ้ว่าตุ ๊กตาที่มีสอง

วญิญาณนั้นแท้จรงิคอืของสตรผีูห้นึ่ง ที่แม้ต่างภพชาต ิแต่กค็อืคนคนเดยีวกนั 

กบัตุ๊กตาอกีตวัคอืบุรุษผู้หนึ่งซึ่งไม่ได้ถูกก�าหนดให้คู่กนั

“ผดิพลาด”

เหตุครั้งนี้แม้แปลกประหลาดก็จริง แต่เขามิอาจให้เกิดเหตุผิดพลาด

ได้ คิดดังนั้นเฒ่าจันทราจึงหยิบกรรไกรที่อยู่ในแขนเสื้อออกมาตัดด้ายแดง

นั้น เมื่อด้ายแดงถูกตดั มนักเ็ริ่มเปื่อยยุ่ยแล้วกลายเป็นเถ้าธุล ีก่อนจะถูกลม

สายหนึ่งพดัหายไป



หนึ่ง

“องค์หญงิเป็นอะไรหรอืไม่”

“ท่านหมอจี้มาตรวจแล้ว บอกว่าไม่เป็นอะไร”

“แย่จริง” นางก�านัลเจ้าของค�าถามลดความดังของเสียงลงเหลือเพียง

พมึพ�า

“ระวังปากเจ้าหน่อย! หากนางได้ยินละก็...ต่อให้มีกี่ชีวิตก็คงใช้ไม่ 

พอหรอก”

“ฮ!ึ ท�าอย่างกบัเจ้าไม่คดิเหมอืนข้า” นางก�านลัส่งเสยีงเย้ยหยนั

“ข้าเปล่า”

“ฮ!ึ ช่างใจไม่ตรงดงัปากว่าเสยีจรงิ” สิ้นวาจาของนางก�านลัผู้นั้น บท

สนทนาของทั้งคู่กจ็บลง

ด้านหลังนางก�านัลทั้งสองเป็นประตูสองบานพับฉลุลวดลายสวยงาม 

เบื้องหลังประตูบานนั้นคือห้องนอนของคนผู้หนึ่ง ลึกเข้าไปในห้องนั้นมีสตร ี

นางหนึ่งก�าลงันอนอยู ่เปลอืกตาหญงิสาวผู้นั้นเริ่มขยบัไปมาก่อนจะเปิดขึ้นช้าๆ 

ภาพที่ปรากฏเข้าสู่ม่านตาคือเพดานไม้ ก่อนที่สายตาจะกวาดไปรอบๆ และ 

พบวา่ตนเองก�าลงันอนอยูบ่นเตยีงหลงัหนึ่ง รอบตวัลว้นแต่ไม่คุน้ตา ดรูาวกบั
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ย้อนมาสู่ยุคโบราณ

หญิงสาวลุกขึ้นเดินส�ารวจท่ามกลางความสงสัย เตียงที่นางนอนเป็น

เตยีงไม้หลงัใหญ่ หวัเตยีงและปลายเตยีงฉลปุระณตีงดงาม แม้แต่เครื่องนอน

กย็งัปักรูปหงส์กระพอืปีกซึ่งปักด้วยมอืทั้งสิ้น งดงามประณตีอ่อนช้อยไม่แพ้

งานสลักเลย ข้างเตียงเป็นโต๊ะเครื่องแป้งขาเตี้ยแบบจีน บนโต๊ะมีกระจก 

ทองเหลอืงบานใหญ่ตั้งอยู่ มนัสะท้อนเงาของหญงิสาวผู้หนึ่ง

“ใคร!?”

หญิงสาวรีบหันซ้ายแลขวา แต่ไม่พบใคร นอกจากตนเอง...หญิงสาว 

หันกลับมาจ้องเงาในกระจกทองเหลืองอีกครั้ง พอเอียงคอเงาในกระจกก ็

เอยีงคอตาม พอนางยกมอืเงาในกระจกกย็กมอืตาม

เงาของนางงั้นหรอื บ้าน่า นั่นไม่ใช่นางสกัหน่อย!

หญิงสาวรีบสาวเท้าเข้าไปส่องกระจกทองเหลืองชัดๆ ก็พบว่าตัวนาง 

มีผมสีด�าดังขนกา งามสลวยยาวจดบั้นเอวล้อมกรอบใบหน้ารูปไข่ ดวงตา 

กลมโต ปลายหางตาตวัดขึ้น เป็นนัยน์ตาหงส์ที่มีเสน่ห์ยิ่ง ตาสีด�าตัดกับตา 

สีขาวชัดเจน ล้อมด้วยขนตางามยาว จมูกโด่งปลายงอน บ่งบอกว่าดื้อรั้น 

ไม่ยอมใคร รับกับริมฝีปากอิ่มสวย ผิวพรรณขาวอมชมพู แม้ใบหน้าจะ 

ซดีไปบ้าง แต่มอิาจปกปิดความเนยีนละเอยีด

ส่องแล้วส่องอีก สรุปได้ว่าเงาสะท้อนในกระจกเป็นสาวงามล่มบ้าน 

ล่มเมือง ส่วนหุ่นก็...เอวบางไม่ถึงกับผอมบาง มีเนื้อมีหนังในส่วนที่พึงม ี 

เรียกว่าตัวนางในตอนนี้สวยตั้งแต่หัวจดเท้า ให้ตายแล้วเกิดใหม่อีกสิบชาติ 

กค็งไม่ได้แบบนี้ บุญหรอืกรรมกนัหนอ พนิจิไปพนิจิมา รูปร่างหน้าตาแบบนี้ 

คลบัคล้ายคลบัคลาเหมอืนนางจะเคยเหน็ที่ไหนมาก่อน

“คดิเท่าไหร่กค็ดิไม่ออก ช่างเถอะ”

หญงิสาวสลดัความคดินั้นทิ้งไปแล้วหนัมาสนใจเรื่องที่ตวันางในตอนนี้

ไม่ใช่ตวันาง ความคดิหนึ่งผุดขึ้นมา การสลบัร่างแบบในนยิายที่นางชอบอ่าน 

มนัเป็นเรื่องบ้าๆ ที่ไม่ควรเกดิขึ้น แต่กเ็กดิขึ้นแล้ว หลกัฐานที่มกีค็อืเรอืนร่าง



ไฉ่หง
11

ที่ปรากฏอยู่ในกระจกนี่อย่างไร ขบคิดประเด็นต่อไปคือเจ้าของร่างนี้คือใคร

กันล่ะ สวยถึงเพียงนี้ อย่าว่าแต่ดาราเลย ไปประกวดเวทีนางงามจักรวาลก ็

ไม่แคล้วได้มาสกัต�าแหน่งเป็นแน่

ระหว่างที่นางก�าลงัคดิหวัแทบแตกอยู่นั้น เจ้าของเสยีงพูดที่นางได้ยนิ

ตอนครึ่งหลบัครึ่งตื่นได้เอ่ยถาม

“องค์หญงิเก้า ประสงค์ให้หม่อมฉนัถวายการรบัใช้หรอืไม่เพคะ”

เสยีงเจอืความหวาดกลวัที่หลบซ่อนไม่มดิดงัเข้ามา ท�าให้นางละความ

สนใจจากตนเองไปสนใจต้นเสยีงนั้นแทน

แปลกจริง ปกติต้องถามว่าฟื้นหรือยัง ไม่ก็ต้องเข้ามาดูว่าเป็นอะไร 

หรอืเปล่า พูดเช่นนี้ราวกบัอกีฝ่ายกลวัเกรงมากจนไม่กล้าผลผีลาม หญงิสาว

ขมวดคิ้วพลางนึกไปถึงเสียงที่ได้ยินก่อนที่นางจะตื่นเต็มตา ต้องขอบคุณ 

ที่ตัวนางมีประสาทสัมผัสหูดีกว่าคนปกติ ท�าให้ได้ยินชัดเจน จึงรู้ว่าคนที่อยู่

ข้างนอกไม่ได้ห่วงใยนางแม้เพยีงนดิ แล้วเพราะเหตุใดเล่า

หวาดกลวั...

องค์หญงิเก้า...

หน้าตาของนางคลบัคล้ายคลบัคลาใคร...

ชิ้นส่วนเล็กๆ เหมือนจิ๊กซอว์ได้ประกอบกันจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้น  

ภาพเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ผุดขึ้นในหวัของนาง

“พบอีกชิ้นแล้ว หลักฐานสมัยสี่แคว้น” รุ่นพี่ที่จบจากมหาวิทยาลัย

เดียวกัน ทั้งยังได้ท�างานศึกษาขุดค้นประวัติศาสตร์จีนโบราณมาด้วยกัน 

ชูสมุดหนงัววัที่เริ่มเปื่อยยุ่ยไปตามกาลเวลาโบกไปมาตรงหน้านาง

“นี่มัน...บันทึกขององค์หญิงสิบสาม องค์หญิงองค์เล็กสุดของแคว้น 

ไห่ถงันี่!” หญงิสาวรบีคว้าสมุดเล่มนั้นมาเปิดดูด้วยความตื่นเต้น

“สุดยอดเลยใช่ไหมล่ะ” รุ่นพี่เอ่ยอย่างเรงิร่า พลางมองท่าทางตื่นเต้น

ของคนตรงหน้ายิ้มๆ

“พี่มอบให้ศกึษา ตั้งใจล่ะคุณหวง”
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“ขอบคุณค่ะ ฉันจะตั้งใจค่ะรุ่นพี่” ไอริช หวง นักโบราณคดีลูกครึ่ง

ไต้หวัน-ไทยวัยยี่สิบห้ารับค�าเสียงหนักแน่น ในมือถือหลักฐานทางประวัติ-

ศาสตร์อันล�้าค่า ที่ไม่แน่ว่ามันอาจพลิกเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์จากที่ 

นักประวัติศาสตร์เคยรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับยุคสมัยสี่แคว้นของจีนโบราณเลยก็ 

เป็นได้

แต่ ไอรชิ หวง ไม่คาดคดิเลยว่าการค้นพบสมุดบนัทกึเล่มนั้นจะพลกิ

เปลี่ยนชะตาชีวิตนางทั้งชีวิต ในขณะที่นางก�าลังศึกษาบันทึกเล่มนั้น ยิ่งอ่าน 

ยิ่งศกึษา นางกเ็ริ่มรู้สกึตกอยู่ในวงัวนที่หาทางออกไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เรื่องราวขององค์หญงิเก้า ราวกบันางถูกดงึดูดให้เข้าสู่อกีตวัตนหนึ่ง และใน

คนืวนัที่นางอ่านบนัทกึเล่มนั้นจบ กเ็กดิเหตกุารณ์ประหลาดขณะที่ ไอรชิ หวง 

ก�าลงัจมอยู่ในห้วงนทิรา

‘ข้า...ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง’

‘ข้า...ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง’

‘ข้า...ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลง’

เสียงแหบพร่าดังขึ้นด้วยประโยคเดิมซ�้าๆ ฉุดรั้งให้นางจมดิ่งสู่ความ

ฝันที่มแีต่สดี�า ก่อนที่นางจะดงึสตกิลบัมาได้ แล้วตื่นขึ้นมากพ็บว่าตวัเองอยู่

ในสถานที่แปลกตา

นึกถึงสิ่งที่ได้พบเจอมา เรื่องราวประหลาดอันไร้ที่มาท�าให้นางรู้สึก 

จนด้วยความคิด หญิงสาวถอนหายใจ ก่อนจะหวนกลับมาสู่ความเป็นจริง 

ตรงหน้า นางหลุบตาต�่ามองสองมือที่เรียบเนียนดังไม่เคยท�างานหนักใดๆ  

หญิงสาวก�ามือขึ้นคล้ายต้องการเตือนตัวเองว่า...นี่ไม่ใช่ฝัน และมือที่ก�าอยู่นี้

คอืมอืของนางไม่ผดิเพี้ยน

สมมติฐานที่นางพอจะคิดได้ คือวิญญาณของหญิงสาวในยุคปัจจุบัน

อย่างนางได้หลดุเข้ามาอยูใ่นร่างของผูห้ญงิคนหนึ่งในยคุโบราณ จะด้วยเหตผุล

ใดนางก็สุดจะรู้ แต่สิ่งส�าคัญกว่านั้นคือร่างที่นางได้ครอบครองนี้คือร่างของ

องค์หญงิเก้าแห่งแคว้นไห่ถงั ผู้ซึ่งมฉีายาว่า ‘องค์หญงิพนัพษิ ฆ่าคนพนัศพ’



ไฉ่หง
13

จะอะไรก็แล้วแต่ ส�าหรับ ไอริช หวง นี่มันเป็นค�าสาปชัดๆ แม้น 

องค์หญงิเก้าจะงาม แต่เป็นความงามประหนึ่งดอกไม้อาบยาพษิ แล้วจะไม่ให้

นางเป็นกงัวลได้อย่างไรล่ะ

“องค์หญงิเก้าเพคะ”

เมื่อเหน็ว่าอกีฝ่ายเงยีบนานไป นางก�านลัข้างนอกจงึเอ่ยถามเสยีงแผ่ว

ไอรชิ หวง เริ่มครุ่นคดิอกีครั้ง จากที่อ่านบนัทกึขององค์หญงิสบิสาม 

ประกอบกับเสียงที่ได้ยินก่อนหน้านี้ก็พอสรุปได้ว่าผู ้คนรอบตัวองค์หญิง

อ�ามหติผู้นี้ล้วนไว้ใจไม่ได้เลยแม้แต่คนเดยีว

ถ้าอ้างว่าความจ�าเสื่อมเหมือนที่เคยดูในละครก็คงไม่ได้ เพราะจะยิ่ง

เปิดโอกาสให้คนพวกนั้นหาทางท�าร้ายนางได้ ไม่ส ิต้ององค์หญงิเก้าต่างหาก 

แต่ตอนนี้นางคอืองค์หญงิเก้า ร้ายดอีย่างไรกเ็ป็นนาง

จะท�าอย่างไรด ี เหตุใดวญิญาณนางไม่ไปเข้าร่างองค์หญงิองค์อื่น แม้

จะงามน้อยกว่าแต่คงโชคดกีว่า เพราะไม่มอีนัตรายรอบด้านเช่นนี้

“หนวกหูจรงิ! แล้วนี่ข้าเป็นอะไร”

ไอรชิ หวง ในร่างองค์หญงิเก้ารวบรวมความกลา้สวมบทบาทองค์หญงิ

ผู้ไม่กลวัฟ้ากลวัดนิเอ่ยออกไป แม้เสยีงแผ่วไปบ้าง ไม่เจอืรงัสแีบบองค์หญงิ

เก้า แต่นางก�านัลก็มิได้สังเกต คงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาส�าหรับคนที่พึ่ง 

ฟื้นตวั

“องค์หญงิล้มศรีษะกระแทกพื้นเพคะ”

“ล้มได้อย่างไร”

“หม่อมฉนัไม่ทราบเพคะ องค์หญงิโปรดไว้ชวีติหม่อมฉนัด้วย หม่อมฉนั 

ไม่ทราบจรงิๆ เพคะ”

เสียงของนางก�านัลข้างนอกเอ่ยอย่างลนลาน พลางได้ยินเสียงอะไร

กระแทกดงัตุ้บๆ

องค์หญงิเก้า หรอืพระนามจรงิๆ คอื ‘หลนิเหม่ยองิ’ จงึแอบชะโงกหน้า

ออกไปมอง พบว่านางก�านลัผู้นั้นก�าลงันั่งคุกเข่าโขกศรีษะกบัพื้น
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“น่าร�าคาญ ออกไปให้พ้น!”

นางรีบเอ่ยก่อนที่นางก�านัลผู้นั้นจะโขกศีรษะจนหน้าผากแตก นับว่า

สวมบทบาทได้คล่องขึ้นกว่าคราวที่แล้ว

“เพคะองค์หญงิ”

แล้วนางก�านัลผู้นั้นก็รีบลุกออกไปพร้อมนางก�านัลอีกคนหนึ่ง เหลือ

เพยีงขนัทสีองคนอยู่หน้าประตู

จากที่สังเกตว่ามีนางก�านัลและขันที นับว่าองค์หญิงเก้าช่างขวัญกล้า

เทยีมฟ้า ตามธรรมเนยีมของที่นี่ ขนัทจีะรบัใช้เพยีงฮ่องเต้เท่านั้น ทว่านางกลบั

ไม่อยู่ภายใต้อาณตั ิ กระนั้นรอบตวันางกลบัมอีนัตรายอยู่ทุกฝีก้าว เกรงว่าที่

นางล้มศรีษะฟาดพื้นกค็งมใิช่อุบตัเิหตุธรรมดา

คนที่ท�าถึงขั้นผลักองค์หญิงอ�ามหิตได้ หากไม่เก่งกล้าสามารถปาน

ทหารกล้า กค็งเป็นคนใกล้ตวั นบัว่าผู้ท�าจ�าต้องเดมิพนัด้วยชวีติทเีดยีว หาก

ไม่แค้นมากกห็วาดกลวัมากกระมงั จงึได้กล้าเดมิพนัสูงถงึเพยีงนี้ เพราะหาก

เรื่องนี้ล่วงรูถ้งึองค์หญงิเก้าตวัจรงิ นางคงจดัการเกบ็คนใกล้ตวัทั้งหมดเป็นแน่

เวลำผ่ำนไปเพยีงหนึ่งวนักลบัสบูพลงัควำมคดินำงไปเกอืบสบิปี ต้อง 

ระวังนู่นระแวงนี่ หวนคิดถึงบันทึกเล่มนั้น จ�าได้ว่ามีเขียนถึงห้องลับของ 

องค์หญงิเก้า ซึ่งนางใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายจนกระทั่งค�่ากว่าจะหาเจอ ภายในนั้น

พบบนัทกึเกี่ยวกบัยาพษิต่างๆ รวมถงึยาพษิที่นางใช้โรยตวัเพื่อป้องกนัตวัเอง

จากการโดนแตะตอ้งตวั ยาพษิขององค์หญงิเก้ามฤีทธิ์มากมายแตกต่างกนัไป 

และล้วนน่ากลวัไม่ต่างกนั

นอกจากนี้นางยังพบห้องลับอีกชั้นที่ใช้เก็บสัตว์มีพิษนานาพันธุ์ ชวน 

น่าขยะแขยงพลิกึ ศกึษาจนกระทั่งฟ้าสางจงึได้มาล้มตวัลงนอน แต่ทั้งๆ ที่ใช้

พลงัไปมากและเหนื่อยถงึเพยีงนี้ กลบัไม่สามารถข่มตาหลบัได้ หลงัจากอยู่ใน

ร่างองค์หญงิเก้า ท�าให้รู้ว่านอกจากประสาทสมัผสัหูจะดแีล้ว ประสาทสมัผสั

อื่นล้วนดไีม่แพ้กนั เพราะฉะนั้นแม้แต่หลบัตายงัสามารถรบัรูถ้งึการเคลื่อนไหว
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ของคนภายนอกอย่างชดัเจน

คนพวกนั้นล้วนไว้ใจไม่ได้

เสยีงในความคดิดงักกึก้องในหวั...แม้ข่มตาหลบักย็ากจะสงบลงได้

เช้ำวันรุ่งขึ้นนำงจัดกำรเรียกพบเจ้ำกรมตงผู้ดูแลเรื่องบ่ำวรับใช้ใน 

ต�าหนักนางทันที เพื่อท�าการหาบ่าวรับใช้ชุดใหม่ที่ท�าให้นางสบายใจมากกว่า 

ตอนนี้ พร้อมก�าชับให้เขาเก็บเรื่องที่คุยกันวันนี้ไว้เป็นความลับ เจ้ากรมตง

ทา่ทางกลวัเกรงนางอยูไ่ม่น้อย รบัปากจะท�าตามประสงค์ของนางโดยไม่สงสยั

อะไร คล้อยหลังเจ้ากรมตงไปไม่นาน ไม่ทันให้นางได้หายใจสะดวก ก็ต้อง 

รบัศกึหนกัอกีระลอก

ฮ่องเต้เสด็จ! ไม่แปลกที่พระองค์จะเสด็จมาหาพระขนิษฐาองค์โปรด 

ถงึต�าหนกั แต่คนที่ไม่ใช่องค์หญงิจรงิๆ อย่างนางจะรบัมอืไหวไหม แค่ประคอง

สตไิม่ให้เป็นลมยามค�านบัฮ่องเต้กถ็อืว่าสุดยอดแล้ว

“ถวายบงัคมเพคะฝ่าบาท”

หลินเหม่ยอิงย่อตัวค�านับฮ่องเต้ เหงื่อผุดพรายขึ้นที่ข้างขมับ สาเหตุ

ส�าคญัคอืนางไม่รูว่้าองค์หญงิเก้าตวัจรงิมปีฏสิมัพนัธ์อย่างไรกบัฮ่องเต้ รูเ้พยีง

ว่าพระองค์โปรดให้องค์หญิงช่วยงานบางอย่างเสมอ ท�าให้ฐานะและอ�านาจ 

ในวงัหลวงนับว่าเป็นรองฮ่องเต้เพียงพระองค์เดยีว กระนั้นเมื่ออยู่กับราชสหี์ 

มใีครบ้างไม่ระวงัตวั แม้จะสนทิสนมกนัขั้นหนึ่งกต็ามท ีแต่ใครจะรูว่้าเบื้องลกึ

ฮ่องเต้คดิเช่นไร

“ไม่ต้องมากพธิ”ี

ฮ่องเต้แห่งแคว้นไห่ถังยังอยู่ในวัยหนุ่ม พระองค์ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่

ทรงพระเยาว์ ใบหน้าคมคาย รูปร่างสง่าสมกบัเป็นฮ่องเต้ แต่กระนั้นดวงตา

และรอยยิ้มกลบัดรู้อยเล่ห์มากแผนการ สญัชาตญาณเตอืนนางให้ระวงัฮ่องเต้

องค์นี้ให้ดี

“ขอบพระทยัเพคะฝ่าบาท”
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“ท่าทางเจ้าแปลกๆ นะเหม่ยองิ”

“เพคะ?”

หา...พระองค์จบัพริุธนางได้เรว็ถงึเพยีงนี้เชยีว ตายแน่! ตายแน่ๆ

“ก็...” ฝ่าบาทแย้มยิ้มพลางมองเข้าไปในดวงตาราวกับผลึกแก้วสีนิล

ของหลนิเหม่ยองิ ส�าหรบันางแล้วรอยยิ้มของฮ่องเต้นั้นเหมอืนก�าลงัส่งใบมดี

เข้ามาประหัตประหารนางอย่างไร้ทางหนี ใบหน้าของหญิงสาวกระตุกเกร็ง  

แต่ก็ยังพยายามข่มไว้ หากฮ่องเต้สังเกตเห็นว่านางกลัวอาจจะสร้างปัญหา 

ใหญ่หลวงให้แก่ตวันางได้

“น�้าเสยีงเจ้าฟังดูอ่อนนุ่มขึ้นนะ”

ฮะ!? หลินเหม่ยอิงมองฮ่องเต้ที่ใช้สายตาลุ่มลึกมองนางพร้อมยิ้ม

น้อยๆ...ใช่แล้ว นางคงลืมไปว่าองค์หญิงเก้านั้นหยิ่งผยอง ต่อให้เป็นฮ่องเต้ 

แม้จะค�านับตามพิธี แต่น�้าเสียงและท่าทางนางกลับไม่มีความอ่อนน้อม นั่น

เพราะนางค�านับพอให้ไว้หน้าฮ่องเต้แห่งแผ่นดิน หาได้เคารพหรือเกรงกลัว

พระองค์แต่อย่างใด

“ฝ่าบาท หม่อมฉันพึ่งฟื้นตัว แรงคงอ่อนลงไปหลายส่วน จึงท�าให้ 

น�้าเสยีงของหม่อมฉนัอ่อนลงไปด้วยเพคะ”

“อ้อ มนิ่าล่ะ ว่าแต่อาการของเจ้าเป็นเช่นไรบ้าง ระหว่างที่เจ้ารกัษาตวั 

ข้างานยุ่งเสยีจนไม่อาจปลกีตวัมาเยี่ยมเจ้าได้”

“ไม่เป็นไรเพคะ หม่อมฉนัอาการดขีึ้นมากแล้ว”

“อื้ม ดแีล้วละ เจ้าสบายดขี้ากว็างใจ”

“ฝ่าบาทเสด็จมาคงมิใช่ถามไถ่อาการหม่อมฉันแต่เพียงเท่านี้หรอก

กระมงั”

“ถูกของเจ้า ข้ามาเพราะรู้ว่าเจ้าจะเลอืกบ่าวรบัใช้ใหม่”

ค�าตอบของฮ่องเต้ท�าให้นางหน้าซีดไปชั่วขณะ ก่อนจะรีบปรับสีหน้า

อย่างรวดเรว็

เหตุไฉนพระองค์ถึงรู้ได้ ในเมื่อตงเหลียงเพิ่งออกไป หรือว่าเขาจะ 
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ปากโป้ง ไม่ส ิ ท่าทางเขากลวันางขนาดนั้น แล้วในเวลาอนัสั้นแค่นั้นจะซกัไซ้

อะไรกนัมากมาย หรอืว่า...

“แม้แต่ต�าหนกัหม่อมฉนัยงัมสีายลบัของฝ่าบาท หากไม่เปลี่ยนเสยีใหม่ 

เกรงว่าเรื่องเลก็เรื่องน้อยของหม่อมฉนัอาจท�าให้พระองค์ระคายหูได้”

นางจงใจส่งเสยีงต�่า ไม่ว่านางหรอืองค์หญงิเก้า หากรู้เรื่องนี้กค็งโมโห

ไม่ต่างกนั

ดวงตาขององค์หญงิเก้ายามปกตนิบัว่างดงามราวกบัผลกึแก้วใส ทว่า

เมื่อนางโกรธดวงตาจะเข้มดุ เชอืดเฉอืนคนมอง แม้จะเป็นฮ่องเต้กต็าม

“เรื่องของเจ้ามิอาจระคายหูข้าได้หรอก มิใช่ข้าเป็นห่วงเจ้ามากหรอก

หรอื เรื่องคดัเลอืกบ่าวรบัใช้ใหม่ เจ้าจะเลอืกสกัอกีกี่คนกไ็ด้ อย่างไรเสยีข้าก ็

ตามใจเจ้านะเหม่ยองิ”

ฮ่องเต้ท�าราวกบัไม่เหน็ความเคอืงโกรธของอกีฝ่าย ยงักล่าวเสยีงเรยีบ

นิ่ง พระหัตถ์หนาเอื้อมมาจับปลายผมนางพลางพินิจด้วยรอยยิ้ม ท่าทาง

คุกคามนั้นนางมอิาจปัดออก ท�าได้เพยีงยนืนิ่งด้วยความแค้นเคอืง

เมื่อพระองค์ช�าเลืองมองเสี้ยวหน้าละมุนที่ก�าลังขุ่นมัวอย่างพอใจแล้ว

จงึปล่อยพระหตัถ์จากเส้นผมอ่อนนุ่มนั้นแล้วกล่าวอ�าลา

“ถ้าเช่นนั้นข้ากลบัละ”

“เพคะฝ่าบาท” นางถอนสายบวัทั้งที่สายตายงัสง่รงัสเีชอืดเฉอืนอกีฝ่าย

อย่างไม่เกรงกลวั ฮ่องเต้เพยีงยิ้มกระหยิ่มก่อนจะหมุนตวัจากไป

น่าชังนัก! นางไม่สงสัยอีกแล้วว่าองค์หญิงเก้ากับฮ่องเต้มีปฏิสัมพันธ์

กันอย่างไร เปลือกนอก พระองค์โปรดองค์หญิงเก้า เนื่องจากนางมีความ 

ส�าคัญต่ออ�านาจของพระองค์เพราะความเชี่ยวชาญด้านการปรุงพิษของนาง 

ที่ไม่อาจหาใครเทียมได้ ทว่าความจริงแล้วพระองค์ก็ยังระแวงนางอยู่เสมอ 

ประโยคสุดท้ายก่อนพระองค์จากไปมีความนัยว่า ‘อยากเปลี่ยนบ่าวรับใช้ 

สกักี่คน กไ็ม่อาจก�าจดัสายลบัของพระองค์ได้’

ฮึ ฮ่องเต้น่าชัง! ส่งสารท้ารบแบบนี้มีหรือนางจะยอม ให้มันรู้ไปสิว่า 
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ไอรชิ หวง คนนี้จะแพ้ฮ่องเต้ที่อายุยงัอ่อนกว่านางด้วยซ�้า คอยดูนะ นางไม่ได้

แค่แก่กว่า แต่ยงัเก๋ากว่าอกีด้วย

ในค�ำ่คนือนัมดืมดิ ไร้ดวงดำรำ กลุ่มคนในอำภรณ์สดี�ำสนทิแฝงเร้น 

อยู่ในความมืด ก�าลังเคลื่อนตัวอย่างเงียบเชียบไปตามแนวก�าแพงสูงของรั้ว 

วงัหลวง เปา้หมายของคนกลุ่มนั้นคอืคุกหลวง สถานที่คมุขงันกัโทษที่ต้องคดี

ร้ายแรงต่อราชส�านกั พวกเขาจูโ่จมทหารเฝ้ายามโดยรอบอย่างรวดเรว็ อกีฝ่าย

ไม่ทันรู้ตัวก็ถูกเชือดอย่างน่าอนาถไปเสียแล้ว เพียงไม่นานทหารบริเวณ 

คุกหลวงทั้งในและนอกกถ็ูกเกบ็เรยีบ

ภายในคุกหลวงมคีบไฟเพยีงไม่กี่อนัให้แสงสว่าง ด้านในสุดเป็นห้องที่

เหมือนกับคุกห้องอื่น ทว่าพวกคนชุดด�ากลับเดินมาหยุดที่ห้องนั้นอย่าง 

พร้อมเพรยีง

“ท่านเหลียง ข้าน้อยมาช่วยท่านแล้วขอรับ” ชายผู้หนึ่งซึ่งดูเหมือนจะ

เป็นหัวหน้ากลุ่มย่อตัวคุกเข่าขณะกล่าวกับคนข้างใน เพียงไม่นานร่างที่นอน 

อยู่บนกองฟาง เนื้อตัวเต็มไปด้วยเศษดินและเลือดจากการถูกทรมานเค้น 

ความลบักย็นัตวัลุกขึ้น ภายใต้สภาพคล้ายซากศพเดนิได้กลบัไม่อาจลดทอน

ความสง่าผ่าเผยที่มมีาตั้งแต่ก�าเนดิของอกีฝ่ายได้

ชายผู้น�ากลุ่มคนชุดด�าส่งสัญญาณให้ลูกน้องเปิดประตูคุกด้วยกุญแจ

ที่หยบิมาจากร่างไรว้ญิญาณของผูค้มุ พวกเขาคุม้กนัชายผูน้ั้นเดนิไปยงัประตู

ทางออกคุกหลวง ทว่าเพียงไม่กี่ก้าวที่เท้าของชายคนแรกในกลุ่มจะย่างออก

ประต ูกถู็กคมดาบไร้ตาฟันฉบัเดยีวตายคาที่ เบื้องหน้าปรากฏกลุม่ชายฉกรรจ์

ในชุดมือสังหารไม่บอกที่มา แต่พวกเขาต่างรู้ดีว่าใครอยู่เบื้องหลังมือสังหาร

นรินามกลุ่มนี้

“ฮ่องเต้บดัซบ” ชายผู้ที่คาดว่าเป็นผู้น�ากลุ่มคนชุดด�าสบถออกมาเบาๆ 

ก่อนจะออกค�าสั่ง

“พวกเจ้าสองคนคุ้มกนัท่านเหลยีงไปตามแผนเดมิ ส่วนที่เหลอืจดัการ
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เจ้าสุนขัพวกนี้ให้สิ้น!”

ว่าจบกลุ่มคนชุดด�าก็เข้าต่อสู้กับมือสังหารกลุ่มนั้นโดยไม่แม้แต่จะ 

หนัมามองข้างหลงัสกัแวบเดยีว

เหลยีงจื่อเสยีนมองแวบเดยีวกรู้็ได้ในทนัทว่ีาชายชดุด�ากลุม่นี้เตรยีมใจ

สละชพีเพื่อช่วยเขาให้ได้ เพราะมอืสงัหารกลุ่มนี้ไม่ใช่ธรรมดา ใครๆ ต่างกร็ู้

ข่าวลอืที่ว่าฮ่องเต้แห่งแคว้นไห่ถงัไม่ได้มเีพยีงแค่องค์หญงิพนัพษิ แต่ยงัมกีลุม่ 

มือสังหารนิรนามฝีมือร้ายกาจที่พระองค์สร้างเองกับมือไว้เพื่อท�าเรื่องสกปรก 

และเขากร็ู้ดวี่ามนัไม่ใช่ข่าวลอื

ความร้ายกาจของทั้งสองสิ่งที่พระองค์ม ีท�าให้ช่วงหลายปีที่ครองราชย์ 

แคว้นไห่ถงัที่เคยเป็นรองหลายแคว้นกลบัผงาดเป็นแคว้นที่แขง็แกร่งที่สดุ ใน

ขณะเดยีวกนักเ็ลวทรามที่สุดด้วยเช่นกนั

เหลยีงจื่อเสยีนกดัฟันข่มความเคยีดแค้นต่อฮ่องเต้อสรพษิผู้นั้น ขณะ

วิ่งออกจากประตคูกุหลวงที่กลุม่ชายชดุด�าช่วยเปิดทางไวใ้ห้พร้อมผูคุ้ม้กนัอกี

สองคนอย่างรวดเร็ว หางตาก็ปรากฏภาพชายชุดด�าที่มาช่วยเขาก�าลังถูกฟัน 

ล้มลงไปทลีะคนๆ จนหมดสิ้น

การที่เหลียงจื่อเสียนหลบหนีมือสังหารที่ฮ่องเต้ส่งไปได้นั้น ท�าให้

พระองค์รู้สกึเสยีหน้าและกริ้วเป็นอย่างมาก จงึออกค�าสั่งให้ทุกหน่วยตามหา

คนผู้นั้น...

ต่อให้ต้องพลกิแผ่นดนิหากต็้องหามนัให้เจอ!

อกีด้ำนหนึ่งของวงัหลวงปรำกฏเงำเลก็ๆ สำยหนึ่งเดนิลดัเลำะไปตำม 

ต�าหนักน้อยใหญ่ภายในวังหลวงแห่งแคว้นไห่ถัง ทหารที่แต่เดิมเฝ้าคุ้มกัน 

แน่นหนากลบับางตาจนเหน็ได้ชดั ไม่ผดิจากข่าวที่นางได้รบัมาว่าคนืนี้มเีจ้าทึ่ม 

บางคนแหกคุกหลวงออกมา แน่นอน เจ้าทึ่มคนนั้นต้องไม่ธรรมดา ดูจากการ

โยกย้ายทหารในยามวิกาลเช่นนี้ ต้องเรียกได้ว่าส�าคัญถึงขั้นท�าให้วังหลวง 

ป่ันป่วนได้เชยีวละ แต่กต้็องขอบคณุคนผูน้ั้นที่ท�าให้นางสามารถไปไหนมาไหน
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ในเวลานี้ได้อย่างสะดวก

ผ่านไปไม่ถงึชั่วยามนางกพ็าร่างอ้อนแอ้นฝ่าด่านทหารเฝ้ายามจนมาถงึ

ต�าหนกัหนึ่ง มองผ่านๆ คล้ายต�าหนกัร้าง หากไม่สงัเกตเหน็แสงเทยีนจดุเลก็ๆ 

ส่องลอดออกมาจากหน้าต่างบานหนึ่งที่เปิดออก

หลนิเหม่ยองิหรี่ตามองหน้าต่างบานนั้น แม้ต�าหนกัจะเงยีบ ปราศจาก

ทหารคุม้กนัราวกบัต�าหนกัร้าง แต่นางกม็ั่นใจว่าตวัเองมาถกูแล้ว หลนิเหม่ยองิ

จงึพกพาความมั่นใจที่เตม็เปี่ยมเดนิเข้าสู่ต�าหนกัเงยีบเหงาราวกบัป่าช้านี้ ทว่า

เพียงก้าวได้ไม่ถึงสองก้าวก็มีร่างสายหนึ่งพุ่งเข้ามาสกัดนาง พริบตาเดียว 

นางกร็บัรู้ถงึปลายคมดาบพาดลงบนล�าคอพร้อมที่จะปลดิชพีนางได้ทุกเมื่อ

“บงัอาจ! เจ้าคนสมควรตาย ไม่มตีาดูหรอืว่าข้าเป็นใคร” หลนิเหม่ยองิ

พยายามส่งเสียงให้ดังทั้งที่มีดาบจ่อคออย่างใจกล้า พลางภาวนาให้คนใน

ต�าหนกัได้ยนิเสยีงนาง

ใช่ นางรู้ว่าเขามองเห็นนางแม้ในที่มืด และรู้อีกว่าต่อให้เขารู้ว่านาง 

เป็นใครกไ็ม่มทีางปล่อยนางไป เจ้าตวัโง่งมนี่ใช่ว่าจะเหมอืนคนอื่นเสยีที่ไหน

“ข้ารู้จักท่าน องค์หญิงเก้า” เสียงเรียบเฉยไร้อารมณ์ใดๆ ทั้งยังไม่มี

ความเกรงกลวันางอกี

ให้ตายส!ิ นางเป็นองค์หญงินะ อย่างน้อยน่าจะใช้ราชาศพัท์กบันาง

“รู้แล้วยงัไม่เอาดาบลงอกี!” นางตะเบง็เสยีงให้ดงัขึ้น ใจหนึ่งกก็ลวัดาบ

จะฟันคอนางจรงิๆ อกีใจกค็ดิว่าเมื่อไรคนข้างในจะออกมาสกัที

คงไม่ต้องรอให้นางหวักระเดน็ก่อนหรอกนะ

ชายผูน้ี้ยอมลดดาบในมอืลง ทว่ากลบัยนืขวางทางด้วยใบหน้าเรยีบเฉย 

ไม่ยอมให้นางเข้าไปข้างในได้แม้แต่ก้าวเดยีว หลนิเหม่ยองิมองท่าทางนั้นอย่าง

ปลงๆ เอาเถอะ ใครใช้ให้นางไม่มทีี่ไปต้องแบกหน้าของเจ้าของฉายาอนัน่ากลวั

มาถงึนี่เล่า

“ผู้ใดมาหรือหย่งไท่” เสียงหวานดังขึ้น พร้อมเรือนร่างอ้อนแอ้นถือ 

โคมไฟเดินเข้ามาปรากฏตัวอยู่ด้านหลังชายหนุ่ม เจ้าตัวโง่งมหรือหย่งไท่นั้น
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เบี่ยงตวัหลบให้อกีฝ่ายเหน็ผู้มาเยอืน ทว่ากลบัไม่ยอมให้ผู้มาเยอืนเข้าไปได้

“อ๊ะ พะ...พี่หญงิ ไฉนจงึมาต�าหนกัข้าได้” ดวงตากลมโตของร่างน้อย

นั้นเบกิกว้างด้วยความประหลาดใจ

ภายในต�าหนักที่มองว่าเป็นต�าหนักร้าง แม้จะดูเรียบง่ายและมีขนาด

เลก็เกนิกว่าจะเป็นต�าหนกัขององค์หญงิแห่งแคว้นไห่ถงัได้ แต่ที่นี่กลบัสะอาด-

สะอ้านและแฝงด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ชวนให้อบอุ่น เหมาะจะเป็นบ้าน

มากกว่าต�าหนกัหรูหราฟู่ฟ่าเป็นไหนๆ

หลนิเหม่ยองิที่ในตอนนี้สามารถเข้ามาในต�าหนกัได้และก�าลงันั่งอยู่บน

เก้าอี้ในห้องรบัแขก เบื้องหน้านางคอืองค์หญงิสบิสามซึ่งเป็นบคุคลที่นางตั้งใจ

มาหาโดยเฉพาะ ส่วนชายโง่งมที่กล้าเอาดาบมาจ่อคอนางก็คอยยืนคุมเชิง 

ไม่ใกล้ไม่ไกลจากจุดที่นางและองค์หญิงสิบสามนั่งอยู่นัก เรียกได้ว่าพร้อม 

ชกัดาบมาฟันนางทุกเมื่อหากสงัเกตเหน็ว่านางมเีจตนาไม่ดี

ช่างเป็นองครกัษ์ที่โหดอย่างกบัรอ็ตไวเลอร์จรงิๆ

“พี่หญงิจะมาพกัที่ต�าหนกัหม่อมฉนัหรอืเพคะ” เสยีงหวานขององค์หญงิ

สิบสามหรือหลินมู่หลันดังขึ้นเมื่อรู้ความต้องการของอีกฝ่าย แท้จริงแล้วนาง

ประหลาดใจมากตั้งแต่รู้ว่ามคีนมาเยี่ยมนาง องค์หญงิที่ไม่มคีวามส�าคญัใดๆ 

ในกรงทองนี้ หรอืจะเรยีกได้ว่ามเีพยีงต�าแหน่งทว่าไร้ซึ่งอ�านาจ และยิ่งประหลาด 

ใจเมื่อพบว่าคนที่มาคอืองค์หญงิเก้า ผู้มชีื่อเสยี (ง) คนนั้น ซ�้ายงัมาขอพกักบั

นางอกีด้วย นางรู้ว่าแม้พี่หญงิคนนี้จะไม่ได้ชงันาง แต่กไ็ม่ได้โปรดนางถงึขั้น

ว่าจะมาท�าอะไรเช่นนี้ได้

“เจ้าได้ยินไม่ผิดหรอกน้องหญิง หวังว่าจะไม่เป็นการรบกวนเจ้านะ” 

หลินเหม่ยอิงเอ่ยด้วยน�้าเสียงเสนาะหูพร้อมยิ้มอย่างจริงใจซึ่งยากนักที่คนอื่น

จะได้เหน็ หรอือาจไม่เคยมใีครได้เหน็เลยด้วยซ�้า แต่ในกรณนีั้นคอืองค์หญงิ

เก้าตวัจรงิ

“รบกวน” เสยีงเรยีบเฉยไร้อารมณ์ดงัขึ้น หลนิเหม่ยองิหรี่ตามองเจ้าของ

ค�าพูดนั้นอย่างเอาเรื่อง หากเป็นคนอื่นคงกลัวจนฉี่แทบราดไปแล้ว  
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แต่ไม่ใช่กบัเป่าหย่งไท่ องครกัษ์ไร้อารมณ์ผู้นี้

“หย่งไท่” หลนิมูห่ลนัอดไม่ได้ที่จะต�าหนอิงครกัษ์ประจ�าตวัที่กล้าท�าตวั

เสยีมารยาทกบันาง

“ข้าไม่ได้มาสร้างความเดอืดร้อนให้นาง” หลนิเหม่ยองิกล่าวเสยีงเรยีบ 

ท�าให้ฟังไม่ออกว่านางรู้สกึอย่างไร “เจ้ากร็ู้ว่าข้าไม่เคยพูดโกหก” นางมองลกึ

เข้าไปในดวงตาสสีนมิกล้าของอกีฝ่าย

เป่าหย่งไทไ่ม่หลบตาคูน่ั้น เขาเหน็ความจรงิใจที่หญงิผูน้ี้ต้องการจะสื่อ 

และตามที่นางพูดเป็นความจรงิ หลินเหม่ยอิง แม้จะโหดเหี้ยมชั่วช้าเพยีงใด 

ทว่านางไม่เคยโกหก นั่นเป็นข้อดใีนอกีหลายข้อแย่ๆ ของนาง

“ตามแต่ความประสงค์ขององค์หญงิพ่ะย่ะค่ะ” เป่าหย่งไท่เอ่ยกบัองค์-

หญงิน้อยที่เขาคอยดูแล จงใจเมนิหญงิสาวอกีคนอย่างสิ้นเชงิ

“ถ้าพี่หญิงไม่รังเกียจที่หม่อมฉันไม่มีนางก�านัลเลย และต�าหนักของ

หม่อมฉนัค่อนข้างเลก็ไป...”

“เรื่องนั้นเรื่องเลก็”

ใช่ ถ้าเทียบกับเรื่องที่นางต้องระแวงคนทั้งต�าหนักของตัวเองจนแทบ

จะเป็นบ้า เรื่องขนาดต�าหนกัหรอืไม่มนีางก�านลักลายเป็นเรื่องเลก็จิ๋วไปเลย

“ถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันก็ยินดียิ่งเพคะที่พี่หญิงจะให้เกียรติมาพักที่นี่”  

ริมฝีปากบางสีดอกเหมยกุ้ย1 แย้มยิ้มยินดี อารมณ์ความรู้สึกขององค์หญิง

น้อยไร้ความเคลอืบแคลงและแสนบรสุิทธิ์ ท�าให้คนที่ต้องเผชญิกบัความโสมม 

แห่งความชงิชงัและอาฆาตแค้นมาตลอดสามวนัอย่างนางรูส้กึอบอุ่นใจได้อย่าง 

น่าอศัจรรย์

หลนิมู่หลนั องค์หญงิน้อยวยัสบิสี่นั้น แต่เดมิพระมำรดำของนำงไม่ 

เป็นที่โปรดปราน หรอืจะเรยีกว่าท�าให้ไม่ถกูโปรดปรานเสยีมากกว่า พระมารดา

1 ดอกเหมยกุ้ย คอืดอกกุหลาบ
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ของนางเป็นองค์หญงิต่างแคว้น เพื่อเชื่อมสมัพนัธไมตรจีงึถูกบงัคบัให้แต่งงาน

กับฮ่องเต้แห่งแคว้นไห่ถัง เมื่อมาอยู่ในวัง แม้ฮ่องเต้จะไม่โปรด แต่กลับ

สามารถอยู่ในสถานที่ซึ่งเปรยีบได้กบัวงัวนแห่งอ�านาจอย่างสงบสุข

พระมารดาขององค์หญงิเก้านั้นเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้ที่สดุ แทนที่

จะเป็นศัตรูกับพระมารดาขององค์หญิงสิบสาม กลับเป็นสหายรู้ใจกัน พระ 

มารดาขององค์หญิงเก้าเลื่อมใสการใช้ชีวิตที่ไม่มัวเมาในอ�านาจ ภายหลัง

พระมารดาขององค์หญิงเก้าสิ้นพระชนม์ ฮ่องเต้ที่ยังคงอาลัยชายาสุดที่รัก 

รูว่้าพระมารดาขององค์หญงิสบิสามที่ตนหมางเมนินั้นสนทิกบัชายาที่ตนรกัมาก 

จงึเสดจ็ไปต�าหนกัของนาง นานวนัเข้าพระองค์กป็ระทบัใจในความสนัโดษของ

นาง แต่ตระหนกัได้ว่าชวีติของนางนั้นแสนโดดเดี่ยวนกั จงึพระราชทานบุตร

ให้นางหนึ่งคน ซึ่งกค็อืหลนิมู่หลนั

หลินมู่หลันเติบโตมาด้วยความรักของพระมารดา ทั้งยังรับนิสัยรัก

สันโดษมาจากพระมารดาด้วย และฮ่องเต้เองก็โปรดนาง แต่มิต้องการ

แสดงออกด้วยกลัวว่าองค์หญิงน้อยจะเป็นที่อิจฉาและน�าภัยมาสู่นางได้ ซึ่ง

องค์หญงิน้อยรู้ดแีละพอใจกบัที่เป็นอยู ่นางเข้าใจพระบดิาที่ไม่อาจแสดงความ

รกัออกมาอย่างเปิดเผยได้

กระนั้นฮ่องเต้ก็พระราชทานองครักษ์ฝีมือเก่งกาจอย่างเป่าหย่งไท่ไว้

ปกป้องดูแลนาง เป่าหย่งไท่ฝีมือดีแค่ไหนมีแต่คนที่เคยประมือด้วยเท่านั้น 

จะรู้ ว่ากนัว่าหากเขาไม่รกัสนัโดษและพงึใจที่จะอยู่ปกป้ององค์หญงิน้อย เขา

คงมีชื่อเป็นที่โจษขานในฐานะแม่ทัพมากฝีมือบนหน้าประวัติศาสตร์อย่าง

แน่นอน

หลินเหม่ยอิงใช้เวลาอยู่ในต�าหนักขององค์หญิงน้อยอย่างไม่คิดเกรง

กลัวองครักษ์หนุ่ม ที่นับวันหางคิ้วก็ยิ่งกระตุกถี่ขึ้นทุกที ชวนน่าขันนักใน 

ความคิดของนาง แล้วเหตุใดนางต้องเกรงใจเจ้าคนหน้าหินนี่ด้วย ในเมื่อ 

องค์หญงิน้อยออกจะต้อนรบัขบัสู้นางดถีงึเพยีงนี้

หลนิเหม่ยองิอยู่กบัหลนิมู่หลนัเป็นเวลาห้าวนัแล้ว ในห้าวนัมานี้ท�าให้
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นางรู้ว่า แม้องค์หญิงน้อยจะมีชีวิตราวกับกบในกะลา แต่วิสัยทัศน์ของนาง 

หาเป็นเช่นนั้นไม่ ในต�าหนักแห่งนี้มีห้องสมุดที่กินเนื้อที่สองในห้าส่วนของ

บริเวณทั้งหมด หลินเหม่ยอิงถึงกับตะลึงไปพักหนึ่งทีเดียว ไม่คาดคิดว่า 

เดก็สาววยัเพยีงสบิสี่จะสามารถอ่านหนงัสอืมากมายถงึเพยีงนี้ และนั่นกท็�าให้

หลินเหม่ยอิงตระหนักว่าสมแล้วที่องค์หญิงมู่หลันจะถูกกล่าวขานว่าเป็น 

นกัประพนัธ์แห่งยุคในสมยัของนาง

ในอนาคตอันใกล้นี้หลินมู่หลันจะสร้างสรรค์วรรณกรรมมากมายที่มี

ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อหน้าประวัติศาสตร์จีนโบราณ วรรณกรรมที่มีคุณค่า

และส�าคญัที่สุดของหลนิมู่หลนัคอืวรรณกรรมบุปผาต้องห้าม ซึ่งกค็อืหนงัสอื

ที่นางได้รบัมอบหมายให้ศกึษานั่นเอง

วรรณกรรมโดยทั่วไปของคนยคุนี้จะแต่งเป็นร้อยกรอง ส�านวนไพเราะ

เสนาะหู ถอืว่าแต่งด ีแต่วรรณกรรมขององค์หญงิสบิสามนั้นถอืได้ว่าเป็นการ

ริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นการพลิกเปลี่ยนวงการการเขียนของยุคนี้อย่างสิ้นเชิง 

นางเขยีนวรรณกรรมเป็นร้อยแก้ว อ่านเข้าใจง่าย แต่มคีวามต่อเนื่องเชื่อมโยง

กนัของเนื้อเรื่อง ดงึดูดผู้อา่นได้อยา่งแยบยล คนในยุคนี้ชา่งเขลานกั มองการ

เขยีนขององค์หญงิสบิสามเป็นเรื่องไร้สาระ ช่างเป็นพวกคนตาไม่ถงึเสยีจรงิๆ



สอง

“ท่ำนต้องกำรอะไร” เสยีงเรยีบเฉยไม่เจอือำรมณ์ใดๆ ดงัขึ้นท่ำมกลำง 

ความเงยีบงนั ภายในห้องมเีพยีงเจ้าของเสยีงและหญงิสาวอกีผู้หนึ่งซึ่งนั่งอยู่

บนเก้าอี้ในห้องนอนที่ถูกจดัไว้ให้ นางไม่เพยีงไม่ตกใจกบัการปรากฏตวัไม่ให้

สุ้มให้เสยีงของอกีฝ่าย พลางรนิน�้าชาอย่างไม่รู้สกึรู้สา ทั้งยงัท�าราวกบัค�าถาม

ของเขาเป็นเพยีงลมพดั จนคนที่ไร้อารมณ์อย่างเขายงัต้องหงดุหงดิขึ้นมานดิๆ

“ถึงองค์หญิงจะไม่สงสัยอะไร แต่ข้าไม่...จงตอบมา” เป่าหย่งไท่ 

ย่างสามขมุเข้ามาตรงหน้านางด้วยท่าทางบบีคั้น สมัผสัที่ไวเป็นทนุเดมิอยู่แล้ว

ของหลนิเหม่ยองิจบัไอสงัหารได้จางๆ

“เจ้าเคลอืบแคลงข้ากไ็ม่แปลก ข้ามเีจตนาอื่นจรงิๆ แต่ไม่ใช่ในแง่ร้าย” 

สาบานว่าตอนที่นางพูดว่ามีเจตนาอื่น นางสังเกตเห็นมือข้างที่ถือดาบของเขา

กระตุกจรงิๆ

ผู้ชายอะไรน่ากลวัจรงิๆ

“ข้าจะพูดมนัออกมาเพราะข้าไว้ใจเจ้า” พอเหน็เขาไม่พูดนางเลยพูดต่อ

เสยีเลย

“ท่านไม่ใช่คนที่ไว้ใจได้”
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“ข้ารู้ เพยีงแต่น้องหญงิไว้ใจข้า คนที่น้องหญงิไว้ใจ เจ้าจะไม่ไว้ใจได้

หรอื” นางยิ้มจนใบหน้างามล�้าสดใสขึ้นทนัตา ทว่ากลบัไม่มผีลกบัคนตรงหน้า

สักนิด เขาเห็นว่านางงามขึ้นเมื่อยิ้ม แต่เป็นนางงามอสรพิษ รอยยิ้มนั่นก ็

เคลอืบยาพษิไม่ผดิแน่

“ไม่ ข้ากับองค์หญิงไม่เหมือนกัน นางบริสุทธิ์เกินไป” ยามกล่าวถึง 

องค์หญงิน้อย หลนิเหม่ยองิสงัเกตเหน็ดวงตาแขง็กร้าวละมุนขึ้น แม้เพยีงนดิ

แต่กห็าได้รอดพ้นสายตาเหยี่ยวอย่างนางไม่

“เพราะเช่นนี้หวัใจเจ้าจงึไร้ยางอายคดิครอบครองหงส์ฟ้า”

“ท่านพดูจาเหลวไหลอนัใด!” ใบหน้าที่เคยไร้อารมณ์อยู่เป็นนติย์ฉายแวว 

เกรี้ยวกราด แม้แต่น�้าเสยีงกด็ุดนัขึ้นจนน่าตกใจ

อ่า...นางจี้ตรงจุดละสเินี่ย

“เหลวไหลหรอืไม่ใจเจ้ารู้ดทีี่สุด แต่...จุ๊ๆ” นางยกนิ้วเรยีวปานล�าเทยีน

ขึ้นมาชดิรมิฝีปากพร้อมกบัท�าเสยีง “ข้าจะเกบ็ไว้เป็นความลบั” ดวงตาฉายแวว

ขบขนั แต่ดูน่าชงันกัในสายตาเป่าหย่งไท่

“อย่าได้คิดว่าเรื่องพรรค์นี้จะเอามาบังคับข้าได้” เป่าหย่งไท่กัดฟันพูด

อย่างเดอืดดาล

“คนอะไรยุง่ายเสียจริง ข้าไม่ท�าเรื่องต�่าช้าเช่นนั้นหรอก เห็นข้าเป็น 

นางมารหรอืไร”

“แล้วท่านไม่ใช่หรอื!”

“อ่า แน่นอน ย่อมไม่ใช่กับเจ้าและน้องหญิง ข้าบอกแล้วข้าเจตนาด ี

หลายวนัก่อนข้าถูกลอบท�าร้าย”

“นางมารร้อยแปดพนัเล่ห์อย่างท่านน่ะหรอืถูกท�าร้าย ฮ!ึ”

“อ่า นางมารอย่างข้าย่อมมพีลั้งพลาด และมนักท็�าให้ข้าสูญเสยีความ

สามารถไปหลายอย่าง ข้ารู้ว่ารอบข้างข้าไม่อาจไว้ใจใครได้ ข้าต้องการใคร 

สักคนที่ไว้ใจได้และช่วยข้า” ในตอนท้ายนัยน์ตาหงส์เข้มขึ้นราวกับก้นบ่อน�้า 

ที่ไร้ทางขึ้น
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“ข้าสาบานว่าข้าไม่มเีจตนาร้ายกบัเจ้าและน้องหญงิ ข้าเพยีงแต่ต้องการ

ความช่วยเหลอื” หลนิเหม่ยองิพยายามถงึที่สดุเพื่อให้เป่าหย่งไท่รบัรูค้วามจรงิ

ในข้อนี้

“ท่านต้องการอ�านาจไปเพื่ออะไร ฆ่าคนเหมอืนที่แล้วมาหรอื”

“ไม่ ข้าจะไม่ท�าร้ายใครอีก ข้าต้องการอ�านาจที่จะท�าให้อยู่ที่นี่อย่าง 

ปลอดภยั”

เป่าหย่งไท่นิ่งเงยีบ ชั่งใจอยู่นาน ในใจขององครกัษ์หนุ่มยงัมขี้อกงัขา

แม้นจะรับรู้ความจริงใจจากค�าพูดขององค์หญิงเก้าก็ตาม ทว่าอสรพิษก็คือ

อสรพษิ เขามอิาจไว้ใจนางได้

“ขออะ...”

“หม่อมฉันเชื่อ” ก่อนที่เขาจะกล่าวตัดรอนค�าขอของหลินเหม่ยอิง  

เสียงหวานแสนคุ้นเคยก็ดังขึ้น องค์หญิงน้อยที่น่าจะหลับไปแล้วก้าวเข้ามา 

สีหน้าและแววตาของนางบ่งบอกว่าได้ยินที่พวกเขาคุยกัน ทว่าจะได้ยิน 

มากน้อยเพยีงใด เป่าหย่งไท่ได้แต่หวั่นใจ หวงัว่านางจะไม่ได้ยนิเรื่องเหลวไหล

ที่องค์หญงิพนัพษิยกขึ้นมาพูดในตอนแรก

“องค์หญงิมาตั้งแต่เมื่อไหร่พ่ะย่ะค่ะ”

เอิ่ม...ถึงสีหน้าและน�้าเสียงจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิม แต่ก็สังเกตเห็น 

แววตาร้อนรนนดิๆ ขององครกัษ์หนุ่มหน้าตายนี่ได้ แต่ขอนบัถอื ผู้ชายอะไร

ตหีน้าหนิเก่งจรงิๆ ถ้ายิ้มซะบ้าง กจ็ะเป็นชายที่หล่อเหลา เฮ้อ!

“ก็มาถึงตอนที่พี่หญิงบอกว่าถูกลอบท�าร้าย” องค์หญิงน้อยตอบก่อน

จะรบีปรี่เข้าไปคว้ามอืหลนิเหม่ยองิด้วยท่าทางเป็นห่วง “พี่หญงิมติ้องเป็นห่วง 

หม่อมฉนักบัหย่งไท่จะต้องช่วยพี่หญงิได้แน่ๆ เพคะ”

มาถึงจุดนี้หลินเหม่ยอิงไม่อาจไม่แย้มยิ้มได้ นางรู้สึกตื้นตันต่อจิตใจ 

อนัดงีามขององค์หญงิน้อยนกั นางให้ค�าสตัย์ในใจว่าจะพยายามท�าให้องค์หญงิ

น้อยมคีวามสุขที่สุดเหมอืนกนั

“แต่องค์หญงิ...”
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“หย่งไท่ เจ้าไม่ฟังค�าสั่งข้าหรอื” หลนิมู่หลนัท�าปากยื่นน้อยๆ อย่างไม่

พอใจ ดวงตาตัดพ้อ แม้คนใจแข็งอย่างเป่าหย่งไท่ก็มิอาจต้านทานได้ เขา 

ถอนหายใจอย่างจ�ายอมก่อนจะกล่าว

“รบัด้วยเกล้าพ่ะย่ะค่ะ”

เพยีงแค่นั้นหนึ่งหญงิสาวหนึ่งเดก็สาวกย็ิ้มกว้างด้วยความดใีจ ใบหน้า

งามเฉิดฉันราวกับนางมารล่อลวงบุรุษหนุ่มกับใบหน้างามล�้าราวกับเทพธิดา

น้อยๆ บนสรวงสวรรค์ พอมาอยู่ด้วยกนัแล้ว ช่างเป็นภาพที่ชวนขดัตาเสยีนี่

กระไร

ปัง! บันทึกปึกใหญ่วำงกระแทกโต๊ะไม้เบื้องหน้ำหญิงงำมชนิด 

หาตัวจับยากอย่างไม่เกรงกลัว แม้การกระท�าจะบ่งบอกถึงโทสะของคนท�า  

ทว่าใบหน้ายงันิ่งราวกบัแช่อยู่ในห้องแช่เยน็

“หยาบคายมากนะหย่งไท่! เจ้าท�าเช่นนี้กบัพี่หญงิได้อย่างไร” หลนิมู่-

หลนัที่นั่งอยู่ข้างๆ สาวงามต�าหนเิสยีงดงั ดวงหน้าเลก็ยู่ยี่อย่างไม่พอใจชวนให้

น่ารักน่าเอ็นดู หลินเหม่ยอิงมององค์หญิงน้อยออกหน้าแทนนางอย่างสบาย

อารมณ์ จริงๆ นางก็รู ้สึกเพลินตาเพลินใจอยู่หรอกนะเวลามองดวงหน้า 

เลก็ๆ นั้น...ดอกมูห่ลนัดอกนี้พอโตเตม็ที่คงได้ชชู่อล่อภมรมากมาย เสยีแต่วา่ 

ภมรเหล่านั้นต้องไม่กลวัตายเพราะเผอญิดอกไม้ดอกนี้มเีจ้าภมรตวัร้ายแฝงตวั 

กนัท่าอยู่

“ขออภยัองค์หญงิ กระหม่อมไม่ได้ตั้งใจ” เป่าหย่งไท่เอ่ยเสยีงเรยีบ

“นี่เจ้า! ถงึขั้นนี้แล้วยงักล้ากล่าวเช่นนี้หน้าตาเฉย นี่ พี่หญงิของข้านะ”

“พอเถอะๆ ข้าไม่ถือสาหรอกน้องหญิง” หลินเหม่ยอิงยุติการทะเลาะ

เลก็ๆ น้อยๆ ถอืว่าช่วยเจ้าภมรตวัร้ายนี้เอาบุญละกนั

ทว่าเจ้าภมรตัวนั้นยังไม่ส�านึกบุญคุณที่นางช่วยไว้ เขาหันมามองนาง

ด้วยใบหน้านิ่งๆ แต่ดวงตากลับแฝงด้วยรังสีไม่เป็นมิตร ทั้งยังเอ่ยวาจา

เหนบ็แนม
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“ท่านจะอยู่ที่นี่ไปถงึเมื่อไหร่ ได้ข่าวว่าที่ต�าหนกัท่าน ฮ่องเต้มรีบัสั่งให้

เปลี่ยนบ่าวรบัใช้ทั้งหมดใหม่เพราะไม่สามารถดูแลองค์หญงิได้มใิช่หรอื”

“นั่นสนิะ ไม่รู้ฮ่องเต้คดิอะไรอยู่ แต่ให้ตายข้ากไ็ม่กลบัหรอก”

เมื่อไม่กี่วนัก่อนนางได้รบัข่าวนี้กร็ูส้กึประหลาดใจสดุๆ ฮ่องเต้คดิอะไร

อยูถ่งึได้มคี�าสั่งพลิกึพลิั่น อย่างการเปลี่ยนคนต�าหนกัองค์หญงิเก้าใหม่ทั้งหมด 

ข่าวที่นางย้ายมาพักที่ต�าหนักขององค์หญิงสิบสาม ไม่มีทางที่จะไม่ไปถึง 

พระกรรณของพระองค์ บางทีการที่พระองค์ท�าเช่นนั้นอาจเพื่อซื้อใจนางก็ได้ 

อย่างไรเสียองค์หญิงเก้าก็ยังมีประโยชน์กับพระองค์อยู่ แม้นางตัวจริงจะท�า

อะไรเหมอืนองค์หญงิเก้าในอดตีไม่ได้กต็าม

“พี่หญิง ที่ฝ่าบาทท�าเช่นนี้อาจเพราะเป็นห่วงพี่หญิงก็ได้นะเพคะ ก็ 

ฝ่าบาทโปรดพี่หญงิมากนี่เพคะ” น�้าเสยีงอ่อนหวานกล่าวอย่างใสซื่อ หากเป็น

คนอื่นนางคงคิดว่าถูกประชดประชันอยู่ แต่กับองค์หญิงผู้นี้ไม่เหมือนกัน  

มนัท�าให้หลนิเหม่ยองิรู้สกึกระอกักระอ่วนใจอย่างไรบอกไม่ถูก

“กไ็ม่เชงิหรอก” นางเลี่ยงที่จะพูดถงึเรื่องที่ฮ่องเต้โปรด ก่อนจะเปลี่ยน

เรื่องมายงับนัทกึที่เจ้าตวัโง่งมพึ่งวางกระแทกต่อหน้านางอย่างไร้มารยาท

“ไม่เลวเลยหย่งไท่ บนัทกึที่เจ้าเอามา เนื้อหาละเอยีดจรงิๆ” นางพลกิ

ดูบันทึกที่ว่านั้นพร้อมกล่าวค�าชมเชย แม้ค�าชมของนางจะเป็นเพียงลมพัด

ส�าหรบัเจ้าหน้าหนินี่ แต่นางไม่ใช่พวกขี้เหนยีวค�าชม อยากชมกช็ม คนท�าด ี

กต็้องชมส ิไม่ถูกหรอืไร

“บนัทกึอะไรหรอืเพคะ” หลนิมู่หลนัชะเง้อคอมองบนัทกึในมอืงามของ

พี่หญงิด้วยความสนอกสนใจ หลนิเหม่ยองิมองท่าทางนั้นอย่างเอน็ดู นางยิ้ม

บางๆ ก่อนจะเบี่ยงหน้าบนัทกึให้เหน็ด้วยกนัสองคน

การที่นางนึกเอ็นดูองค์หญิงน้อยอาจเพราะนางอยากมีน้องสาวแบบนี้

มาตั้งนานแล้วกไ็ด้ พ่อแม่ของนาง...หมายถงึพ่อแม่ของ ไอรชิ หวง เป็นนกั

โบราณคดทีี่มชีื่อเสยีงของไต้หวนั แม่ของนางเป็นคนไทยที่มาเรยีนในไต้หวนั

แล้วได้แต่งงานกบัพ่อของนาง ทั้งสองมชีวีติรกัและหน้าที่การงานที่ดเีลศิ นาง
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เป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของท่าน ย่อมต้องภูมิใจเป็นธรรมดา แต่อนิจจา 

ตอน ไอริช หวง เพิ่งจบมหาวิทยาลัยมีชื่อได้ไม่กี่เดือน พ่อกับแม่ก็ประสบ

อุบตัเิหตุทางรถยนต์ ท�าให้พวกท่านจากไปอย่างไม่มวีนักลบั หญงิสาวเสยีใจ

อยู่พักใหญ่ๆ ก่อนจะเริ่มโหมงานเป็นนักโบราณคดีอย่างหนัก เพราะนาง 

คดิว่าเวลาได้ท�างานเหล่านั้น เหมอืนกบัพวกท่านยงัคงอยู่ใกล้ๆ แม้นางจะรู้ดี

ว่านั่นเป็นเพยีงความคดิ

หลินเหม่ยอิงระลึกไปถึงเรื่องในอดีต ภายในใจนางเศร้าแต่ไม่อาจ

แสดงออกมาได้ เพราะตอนนี้นางเป็นหลินเหม่ยอิง องค์หญิงเก้าแห่งแคว้น 

ไห่ถงั ส่วน ไอรชิ หวง นั้น ไม่มอีะไรให้หวนคนือกี เพราะนางไม่รู้วธิทีี่จะกลบั

ไปยงัโลกนั้น และไม่คดิว่าจะมอีะไรให้กลบัไป ประวตัศิาสตร์ที่นางทุ่มเททั้ง

ชีวิตเพื่อศึกษามันก็คือการศึกษาที่แห่งนี้...ยุคแห่งสี่แคว้นอย่างทะลุปรุโปร่ง 

และในเมื่อได้อย่างที่หวงัแล้ว ยงัจะมอีะไรให้หวนกลบัไปอกี

“ข้อมูลของคนที่ข้าจะรบัเข้ามาในต�าหนกัน่ะ” แม้ในหวัหลนิเหม่ยองิจะ

มเีรื่องมากมาย แตน่างกส็ามารถตอบองค์หญงิน้อยไดโ้ดยไม่ตดิขดั หญงิสาว

เลอืกโยนเรื่องในอดตีทิ้งไป แล้วกลบัมาสู่ปัจจุบนัของนางในตอนนี้

“หืม คนที่ชื่อพู่ถิงหลันน่าสนใจจริงๆ” หลินมู่หลันอ่านเพียงผ่านๆ  

ทว่าจบัประเดน็ได้อย่างรวดเรว็ บคุคลที่เดก็สาวกล่าวถงึตรงกบัที่หลนิเหม่ยองิ

หมายตาไว้ นบัว่าความเรว็ในการอ่านขององค์หญงิน้อยช่างน่าอศัจรรย์

บันทึกพวกนี้ล้วนมาจากเจ้ากรมที่ชื่ออะไรสักอย่างที่หลินเหม่ยอิงเคย

มอบหมายงานไปและได้เป่าหย่งไท่รวบรวมมาให้ รวมทั้งยงัสบืหาเพิ่มเตมิให้

อกีด้วย นบัว่าเจ้าหน้าบูดนี่ยงัมดีกีต็รงท�างานดไีม่มขีาดตกบกพร่องนี่แหละ

“ใช่ น่าสนใจจรงิๆ” หลนิเหม่ยองิยิ้มบางๆ อย่างคาดเดาความคดิได้

ยาก นั่นเป็นความคดิของหย่งไท่ที่จบัตามองนางอยู่

“พี่หญงิต้องการบ่าวรบัใช้กี่คนเพคะ”

หลินเหม่ยอิงละสายตาจากบันทึกตรงหน้ามามองเด็กสาวจอมขี้สงสัย

อย่างเอน็ดู แล้วตอบกลบัอย่างไร้ความร�าคาญ
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“สกัสี่คนกพ็อ ข้าไม่ต้องการคนเยอะ ยิ่งเยอะยิ่งชวนให้ปวดหวั”

“แล้วอกีสามคนล่ะเพคะ เลอืกไว้หรอืยงั”

“อมื...” นางนิ่งคดิอยูช่ั่วขณะก่อนจะตอบ “คนพวกนี้ยงัไม่ค่อยถกูใจข้า

สกัเท่าไหร่”

“แล้วจะท�าอย่างไรล่ะเพคะ”

“องค์หญงิเหลอืเวลาไม่มากหรอกนะ” คนที่นิ่งมาตลอดอย่างเป่าหย่งไท่

เอ่ย แม้การพูดจะมีมารยาทมากขึ้นหลังจากโดนองค์หญิงน้อยอบรมไป แต่ 

น�้าเสยีงกย็งัไร้มารยาทอยู่ดี

“ข้ารู้ ถงึจะออกไปหาอยู่นี่ไง”

“ออกไปหา?” ไม่บ่อยที่องค์หญิงน้อยกับเจ้าหน้าหินจะพูดพร้อมกัน 

และไม่บ่อยที่ทั้งสองจะท�าหน้าตาประหลาดใจพร้อมกันอีก อืม นับว่านาง 

ช่างเก่งกาจโดยแท้

“ใช่!” หลินเหม่ยอิงเอ่ยชัดถ้อยชัดค�าพร้อมรอยยิ้มกว้าง ที่ดูอย่างไร 

กเ็ป็นนางมารร้อยเล่ห์พนัแผนการชดัๆ

“พี่หญงิแน่ใจแล้วหรอื”

“ใช่”

“แน่ใจจรงิๆ!?”

“ใช่”

“แต่หม่อมฉนัว่าท�าเช่นนี้มนัพลิกึพกิลนะเพคะ” น�้าเสยีงโอดครวญดงั

แผ่วๆ เพราะกลวัคนอื่นจะได้ยนิ ทว่าอกีฝ่ายกลบัเอาแต่เดนิไปข้างหน้า ไม่

แยแสนางที่คอยพูดห้ามและรั้งอกีฝ่ายเลยสกันดิ

“เอาน่า ข้าว่ามันน่าตื่นเต้นอยู่นะ ป่านนี้เจ้าองครักษ์หน้าหินนั่นคง 

ตามหาพวกเราจนวิ่งวุ่น แค่คดิกส็นุกแล้ว” หลนิเหม่ยองิหยุดเดนิแล้วหนัมา

ยิ้มอย่างมาดร้าย สมใจกบัการกระท�าของตวัเอง

“โธ่ นั่นกเ็หมอืนกนั หม่อมฉนัไม่อยากเชื่อเลยว่าตวัเองจะกล้าท�าตาม
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ที่พี่หญงิบอก” องค์หญงิน้อยอดเป็นกงัวลไม่ได้ เป็นครั้งแรกที่นางหนเีป่าหย่ง- 

ไท่ออกมาคนเดียว จะโทษก็คงโทษนางที่ถูกผีซุกซนเข้าสิง ถ้าองครักษ์หนุ่ม

เจอตวัเข้าละก.็..ถงึเป็นองค์หญงิ แต่กไ็ม่แน่ว่าจะรอดไปได้ง่ายๆ แค่คดินางก็

รู้สกึเสยีวสนัหลงัแล้ว

“อย่ากงัวลไป เจ้ากท็ิ้งจดหมายบอกเจ้านั่นแล้วนี่ ไม่มอีะไรน่าห่วงหรอก 

มาๆ เรามาท�าตามแผนกนัดกีว่า” ว่าแล้วกเ็ดนิไปข้างหน้าต่อ หลนิมู่หลนัถอน

หายใจแล้วเดนิตามอกีฝ่ายอย่างเสยีไม่ได้

นางมองสภาพตัวเองกับพี่หญิงที่แปลงโฉมจนไม่เหลือเค้าองค์หญิง 

ผู้สูงศักดิ์เลย ไม่สิ...อย่างน้อยการแต่งกายด้วยอาภรณ์หยาบๆ คล้ายกับ 

สาวใช้ที่มีดาษดื่นในรั้ววังก็มิอาจบดบังความงามพิลาสของพี่หญิงได้ ทว่าใน

วนันี้วงหน้างามของหลนิเหม่ยองิกลบัมรี่องรอยเหนื่อยล้าปรากฏ หลนิมู่หลนั

ไม่อาจเกบ็ความสงสยัได้จงึถามออกไป

“พี่หญงิ เมื่อคนืท่านนอนไม่หลบัหรอื เหตุใดหน้าท่านถงึอ่อนล้าคล้าย

คนอดนอน”

“อ่า...จรงิหรอื” หลนิเหม่ยองิว่าพลางลบูใบหน้าเบาๆ “เมื่อคนืข้าคงอ่าน

บนัทกึมากไปจงึนอนไม่พอกระมงั”

มีแต่สวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าหลินเหม่ยอิงโกหก จริงๆ ไม่ใช่เพราะนาง 

นอนดกึ แต่เป็นเพราะฝันประหลาดต่างหาก นางฝันถงึองค์หญงิเก้า ในฝัน 

องค์หญิงเก้าที่นางเจอมิได้มีแววตาดุดันหรือรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ ทว่าเป็นเพียง 

หญงิสาวผูห้นึ่งที่ดทูกุข์ใจนกั พอเหน็กรู้็สกึปวดแปลบในอกเหมอืนมบีางอย่าง

ก�าลงักดักนิหวัใจทลีะนดิ เป็นความทรมานที่บอกไม่ถูก แต่กระนั้นองค์หญงิ

เก้ากลับยิ้มบางๆ คล้ายกับปลอบขวัญนาง ในภวังค์นั้นเหมือนได้ยินเสียงที่ 

เอื้อนเอ่ยว่า ‘ไม่เป็นไร เจ้าจะผ่านมนัไปได้’

นางไม่เข้าใจ! ผ่านอะไร แล้วท�าไมถึงได้รู้สึกคุ้นเคยกับองค์หญิงเก้า

อย่างน่าประหลาด ไม่ใช่คุ้นเคยในด้านที่ใครๆ รู้จัก แต่คุ้นเคยอีกด้านที่ 

เปราะบางและอ่อนแอขององค์หญิงพระองค์นี้ เป็นฝันที่แม้ตื่นมาก็ยังติดอยู่
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ในสมองและความรู้สกึ

“เช่นนั้นหรอกหรอื” ดูเหมอืนองค์หญงิน้อยจะเชื่อเสยีสนทิใจ

หลังจากนั้นทั้งสองก็มาถึงที่หมาย สถานที่ที่แม้แต่ข้าหลวงยศสูงกว่า 

ขั้นสองก็ยังไม่อยากเข้ามา...โรงซักล้าง เป็นสถานที่ที่เกือบจะต�่าต้อยที่สุดใน

วังหลวง แม้หลินมู่หลันจะไม่เข้าใจว่าเหตุใดหลินเหม่ยอิงถึงอยากมาที่นี่นัก 

ภายในที่แห่งนั้นมนีางก�านลัยศต�่านบัสบิคน บ้างกซ็กัผ้าในถงัน�้า บ้างกน็�าผ้า

ไปตากบนราวไม้ไผ่ ไม่มใีครที่ดนู่าสะดดุตาส�าหรบัหลนิมู่หลนั ทว่าไม่ใช่ส�าหรบั

หลนิเหม่ยองิ สายตาของนางจดจ้องไปยงัสตรผีอมบางผู้หนึ่งซึ่งก�าลงัถูกกลุ่ม

นางก�านัลที่มียศสูงกว่ากลั่นแกล้ง นางก�านัลคนอื่นต่างท�าเป็นเอาหูไปนา 

เอาตาไปไร่

ซอืถอูวี้ถกูนำงก�ำนลัพวกนั้นเข้ำมำหำเรื่อง ทว่ำกม็ติอบโต้ ได้แต่ยนื 

ฟังค�าด่าผรุสวาทมากมายอย่างอดทน ซือถูอวี้ถูกกล่าวหาว่าใช้มารยาล่อลวง

ทหารผู้หนึ่งซึ่งเป็นขวัญใจของนางก�านัลเกือบทุกคนในโรงซักล้างแห่งนี้ อาจ

รวมไปถึงที่อื่น เพราะดูจากการแต่งตัวของกลุ่มนางก�านัลเหล่านี้อาจมาจาก

ห้องเสื้อ นางได้แต่เดา และที่ส�าคญั นางไม่ได้รู้จกักบันายทหารแซ่หูนั้นเป็น

พเิศษตามที่ถูกกล่าวหา ซอืถูอวี้เพยีงแค่บงัเอญิได้ช่วยเหลอืเขาเลก็น้อย ไม่

คิดว่าเหตุการณ์นั้นจะส่งผลท�าให้เกิดเรื่องแบบนี้ หญิงสาวอยากแย้ง อยาก

แก้ตวัว่านั่นไม่ใช่ความจรงิ ทว่าไม่ว่านางจะเพยีรพยายามใช้ภาษามอืเท่าไร ก็

ดูไม่เป็นผล นางก�านัลพวกนั้นไม่รู้เรื่อง ทั้งยังมองการกระท�าของนางเป็น 

เรื่องน่าร�าคาญ ในที่สดุคนที่ความอดทนต�่าที่สดุในกลุม่กล็งไม้ลงมอืกบันาง... 

นางก�านลัคนนั้น ซอืถูอวี้ไม่เคยเหน็หน้ามาก่อนเลยด้วยซ�้า แต่กลบัปรี่เข้ามา

ตบนางโดยไม่ลงัเล 

“นางจิ้งจอก แกสมควรโดนแล้ว ฮ่าๆ” นางก�านัลคนนั้นแค่นเสียง

หัวเราะเยาะเย้ย คนอื่นๆ ก็พากันหัวเราะสังเวชนาง แต่ก่อนที่นางก�านัล 

เหล่านั้นจะได้ท�าอะไรซอืถูอวี้มากกว่านี้ กม็คีนเดนิเข้ามา
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“เจ้าสิสมควรโดน” สิ้นเสียงนั้น ใบหน้าของนางก�านัลที่ลงมือก็หันไป

เพราะแรงตบของอีกฝ่าย ทุกคน ไม่เว้นกระทั่งนางมองการกระท�านั้นอย่าง 

คาดไม่ถงึ ซอืถูอวี้มองไล่ขึ้นไปยงัใบหน้าของบุคคลผู้นั้น

สวรรค์! นางผู้นั้นงดงามมาก แม้จะแต่งตวัด้วยอาภรณ์สาวใช้แต่ก็มิ

อาจบดบังความงามพิลาสของอีกฝ่ายได้ ตั้งแต่เกิดมาซือถูอวี้ยังไม่เคยเห็น

หญงิใดงามเท่านี้มาก่อน เชื่อว่าทุกคนในนี้ต่างกค็ดิเช่นเดยีวกนักบันาง ความ

งามนั้นชวนตะลงึงนั แต่เมื่อได้สต ินางก�านลัที่ถกูตบเหน็วา่อกีฝ่ายสวมเสื้อผ้า

หยาบกว่าตนกค็ดิว่ามยีศต�่ากว่า

“เจ้า! ไม่อยากตายดนีกัใช่หรอืไม่!” นางปรี่เข้ามาหาหลนิเหม่ยองิด้วย

ความแค้น

“อ๊ะ ถ้าเข้ามาอย่าหาว่าข้าไม่เตอืนนะ” หลนิเหม่ยองิเอ่ยเตอืน แต่กด็ู 

จะเตอืนไม่เป็นจรงิเป็นจงันกั จรงิๆ หญงิสาวกแ็ค่พูดไปตามมารยาท เพราะ

รูว่้าอกีฝ่ายคงอยากเข้ามาตบล้างแค้นนางเตม็ที่เป็นแน่ ทว่าเพยีงเข้ามาในระยะ

ประชิดหลินเหม่ยอิงก็ซัดผงยาสลบที่ศึกษาการใช้มาอย่างดีเข้าไปจนอีกฝ่าย

ล้มตงึไม่เป็นท่า ชวนดูน่าขนัในสายตานางยิ่งนกั

“เยว่เอ๋อร์!” เพื่อนนางก�านัลสมควรตายผู้นั้นรีบเข้ามาดูอาการ เมื่อ 

เหน็ว่านางก�านลัผู้นั้นเพยีงสลบไปเท่านั้นกห็นัมาเล่นงานนาง

“เจ้ากล้าท�าเช่นนี้ได้อย่างไร!”

หลินเหม่ยอิงเลิกคิ้วข้างหนึ่งขึ้นเมื่อถูกถาม นางก็เข้าใจหรอกนะว่า 

คนปกตเิขาคงไม่เล่นงานอกีฝ่ายกนัแบบนี้ ทว่าเสยีใจจรงิๆ ที่นางไม่ใช่คนปกติ

“ท�าไมจะไม่กล้า ก่อนที่พวกเจ้าจะเล่นงานข้า ท�าไมไม่ถามล่ะว่าข้า 

เป็นใคร”

“เจ้าเป็นใคร” กลุ่มนางก�านลัสมควรตายถามขึ้นพร้อมกนั

อ๊ะ...ตดิกบัแล้ว

“ข้าคือหลินเหม่ยอิง ข้าว่าพวกเจ้าต้องรู้จักข้าแน่” หลินเหม่ยอิงยิ้ม 

มาดร้าย เพยีงได้ยนิชื่อองค์หญงิพนัพษิ ฆ่าคนพนัศพ ทั้งหมดกถ็งึกบัเข่าอ่อน
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ลงไปกองกบัพื้น นางก�านลัคนอื่นๆ ในโรงซกัล้างที่ไม่สนใจในคราแรก เมื่อ

ได้ยนิชื่อเข้ากถ็งึกบัทิ้งงานการที่ท�าหนัมามองเป็นตาเดยีว

“จะ...จรงิหรอื” ใครบางคนที่กล้าที่สุดในนั้นถามขึ้น ทว่าในความเป็น

จรงิทกุคนต่างพากนัเชื่อไปแล้วถงึเก้าในสบิส่วน เพราะใบหน้างดงามและความ

สง่างามที่แม้แต่อาภรณ์หยาบๆ ก็ปิดไม่มิด รวมไปถึงรังสีอันน่ากลัวจาก 

รอยยิ้มมาดร้ายนั้นพาให้คนสะท้านไปถงึขั้วกระดูกเลยทเีดยีว

“ถ้าพวกเจ้าไม่อยากตายไร้ที่ฝังละก.็..จงบอกชื่อแซ่มา และหวงัว่าในอกี

ห้าชั่วยาม ข้าจะไม่เห็นชื่อของพวกเจ้าในทะเบียนหลวงอีก” หลินเหม่ยอิง 

ย่อตวัไปกล่าวเนบิๆ นางก�านลัต่างตวัสั่นเทาด้วยความกลวั ไม่มใีครไม่เข้าใจ

ความหมายที่แฝงอยู่ของค�าพูดนั้น องค์หญิงผู้นี้ต้องการให้พวกนางลาออก

จากวัง จบสิ้นแล้วอนาคตของพวกนาง แค่คิดพวกนางก็ได้แต่เก็บน�้าตาไว้ 

ไม่กล้าร้องออกมาสกัแอะเดยีว

“พวกเจ้าได้ยนิชดัใช่หรอืไม่”

“พะ...เพคะ”

“ได้ยนิแล้วยงัไม่ขอบคุณข้าอกี”

“ขะ...ขอบพระทยัเพคะ”

“ดี ใครเป็นหัวหน้าที่นี่” หลินเหม่ยอิงไม่ต้องรอนาน ขันทีหัวหน้า 

โรงซกัล้างที่เร่งรุดมาเพราะมคีนบอกข่าวเรื่ององค์หญงิตวั (มาร) ร้ายเสดจ็มา

ที่นี่ จึงได้รีบเข้ามาตามค�าสั่งด้วยเนื้อตัวอันสั่นเทา ใบหน้าชื้นไปด้วยเหงื่อ 

เพราะความกลวั

“กระหม่อมพ่ะย่ะค่ะ” ขันทีผู้นั้นพยายามโค้งค�านับให้ต�่าที่สุดเท่าที่จะ

ท�าได้ เขารู้สกึขลาดกลวัราวกบัชวีติน้อยๆ ของตนจะดบัสูญแล้วในวนันี้

“จดชื่อพวกนางไว้ ในอีกห้าชั่วยามไปตรวจที่ทะเบียนหลวงว่ายังมีชื่อ

พวกนางอยู่หรอืไม่ แล้วมารายงานข้า ณ ต�าหนกัองค์หญงิสบิสาม”

“รบัด้วยเกล้าพ่ะย่ะค่ะ” ว่าแล้วขนัทกีร็บีไปท�าตามค�าสั่งทนัที

“ไม่มอีะไรแล้ว กลบัไปท�างานของพวกเจ้าซะ” หลนิเหม่ยองิออกค�าสั่ง 
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ชั่วพรบิตาทกุคนที่อยู่ในโรงซกักร็บีกลบัไปท�างานทั้งที่ยงัหวาดกลวัอยู ่กระนั้น

กเ็กดิเรื่องไม่คาดคดิเมื่อหนึ่งในนางก�านลัที่คดิว่าสิ้นฤทธิ์แล้วกลบัโง่งมยิ่งนกั 

ความแค้นเคืองบังตาจนกระท�าสิ่งที่โง่เขลาในชีวิต โดยการหยิบกรรไกร 

ปลายแหลมที่อยู่บรเิวณนั้นปรี่เข้ามาหมายจะจ้วงแทงองค์หญงิตวัร้าย

ในขณะนั้นหลนิเหม่ยองิมแีค่ค�าเพยีงสองค�า ‘แย่แล้ว’ นอกนั้นสมอง

ล้วนว่างเปล่า ร่างกายไร้การป้องกัน คาดว่าองค์หญิงพันพิษอาจต้องสิ้นชื่อ

อย่างน่าอาดูร

“องค์หญิง เหตุใดไม่ระวงัตวัเอาเสียเลย” เสียงหนึ่งช่างไม่คุ้นหู ทว่า

กลบัรู้สกึคุ้นเคยอย่างน่าประหลาด มาพร้อมไออุ่นที่เข้าโอบอุ้มนางให้รอดพ้น

จากวนิาทเีสี่ยงตาย หลนิเหม่ยองิแหงนหน้ามองจงึรู้ว่าเจ้าของเสยีงและไออุ่น

นั้นสงูกว่านางอยู่มาก เสี้ยวหน้าที่นางเหน็จากด้านข้างเพราะถูกเจ้าของเสยีงนั้น 

โอบเข้ากบัอกไม่หนาไม่บางนั้นเป็นใบหน้าคมคาย ทว่าแฝงความงดงามอย่าง

อิสตรีถึงหกส่วน เรือนคิ้วเรียวพาดเฉียง ดวงตาสีน�้าตาลอ่อนงามล�้าราวกับ 

น�้าผึ้งเดอืนห้า จมูกโด่งเป็นสนัรบักบัรมิฝีปากอิ่มเตม็ ใบหน้ารูปไข่ ช่างเป็น

ชายที่หล่อเหลาทว่างดงามในคนเพยีงคนเดยีว

ขณะที่หลนิเหม่ยองิไม่รู้สกึตวัเพราะตกอยูใ่นภวงัค์ ชายหนุม่ผูน้ั้นกปั็ด

กรรไกรในมอืนางก�านลัออกอย่างรวดเรว็ จนมนัไปปักด้านข้าง แล้วสะบดัมอื

ครั้งหนึ่ง ร่างนางก�านลักล็อยลิ่วไปด้านหน้าหลายจั้ง2 ก่อนจะกระทบพื้นเสยีง

ดัง ท่ามกลางสายตาหวาดกลัวของทุกคน เขาหรี่ตามองหัวหน้าขันที...ขันท ี

กู่กง แม้ไม่มีต�าแหน่งใหญ่โตกลับรู้ได้โดยง่ายว่าต้องท�าอย่างไรกับนางก�านัล

รนหาที่ตายนี้ ไม่นานนางก�านัลผู้นั้นก็ถูกลากตัวออกไปในขณะที่สตินั้น 

หลุดลอยไปแล้ว ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าผู้ที่โง่เขลากล้าท�าร้ายองค์หญิงผู้อยู่เหนือ 

ปวงประชานบัหมื่น ทว่าอยูใ่ต้ฮ่องเต้เพยีงพระองค์เดยีว จะต้องมจีดุจบเช่นไร

“องค์หญิง?” ชายผู้นั้นจัดการเรื่องตรงหน้าเสร็จก็ก้มหน้าถามโฉม

2 จั้ง เป็นหน่วยวดัระยะของจนีโบราณ โดยที่ 1 จั้ง เท่ากบั 3.33 เมตร
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สะคราญในออ้มอกตน ก่อนจะคดิว่ามอีะไรไม่สมควร จงึรบีผละออก กระนั้น

กย็งัคงถอืดไีม่คุกเข่าแล้วจ้องหน้าองค์หญงิเก้าที่คล้ายจะเหม่อลอยตรงๆ

เมื่อหลินเหม่ยอิงได้สติจึงมองคนตรงหน้า ลืมเรื่องถือดีไม่คุกเข่าของ

อกีฝ่าย ได้แต่มองใบหน้านั้นอย่างพนิจิ คล้ายมกีระแสสายหนึ่งพุง่เข้ามาในอก 

จนอกซ้ายของนางเจบ็แปลบถงึขั้นต้องนิ่วหน้า

ความรู้สกึนี้คอือะไร

“องค์หญงิบาดเจบ็ตรงไหนหรอืไม่” เขาสงัเกตเหน็ใบหน้างามล�้าบดิเบี้ยว 

คล้ายก�าลงัเจบ็ปวดกร็บีถามทนัท ีน�้าเสยีงนุ่มทุ้มมคีวามห่วงใยถงึแปดส่วน

“เจ้า...” หลนิเหม่ยองิพยายามตั้งสต ิหมายจะถามว่าเขาเป็นใคร ทว่า

พอเหน็ชดุที่อกีฝ่ายสวมอยูบ่นร่างกร็ูไ้ด้ครึ่งหนึ่ง ชดุนั้นเป็นชดุข้าหลวงชั้นกลาง 

ที่น่าตระหนกคอืชุดนั้นเป็นชุดของขนัท!ี

“เป็นขันทีหรือ” นับตั้งแต่นางมาอยู่ที่นี่ ครั้งนี้คงเป็นครั้งที่นางไร้สติ

และโง่งมที่สุด เขาใส่ชุดขนัทยีงัจะกล้าถามค�าถามนี้อกี

“พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมเป็นขันที” ขันทีหนุ่มยิ้มขันเผยเขี้ยวซี่เล็กๆ  

น่ารกั ใบหน้างดงามเมื่อเผยรอยยิ้มกย็ิ่งงดงามไปอกีเท่าหนึ่ง นางรู้สกึราวกบั

หญงิสาวที่ตกหลุมรกั ก่อนจะรู้ตวัว่าอกีฝ่ายเป็นเกย์ แล้วตอนนี้ยงัถูกล่อลวง

ให้หลงในภวงัค์อกี หลนิเหม่ยองิส่ายหน้าคล้ายเรยีกสต ิแล้วกดความหวั่นไหว 

ก่อนหน้านี้ลงไปจนหมด ใบหน้างามล�้ากลบัมาเยน็ชาและหยิ่งผยอง

“เจ้ามาช่วยข้าท�าไม” แต่ไหนแต่ไรนางก็เป็นคนตรงไปตรงมา แม้จะ 

ข้ามภพข้ามชาติมาก็แก้นิสัยนี้ไม่หาย โชคดีที่ร่างของนางคือองค์หญิงหลิน- 

เหม่ยองิ นสิยัเช่นนี้จงึไม่นบัว่าเป็นปัญหา

“ทูลองค์หญิง กระหม่อมไม่มีเหตุผลพ่ะย่ะค่ะ จะกล่าวว่าช่วยโดย 

ไม่หวงัสิ่งตอบแทนกม็ผิดินกั”

มิผิดจริงๆ เขาช่วยนางโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวด้วยซ�้า คราแรกต้องการ

เพยีงเฝ้ามอง แต่พรบิตากม็าอยู่ตรงนี้เสยีแล้ว แม้จะผดิแผน แต่ตอนนี้คงได้

แต่ไหลไปตามน�้าเท่านั้น
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“ข้าไม่ต้องการตดิหนี้บุญคุณใคร”

“พี่หญงิเพคะ” หลนิเหม่ยองิไม่ทนัได้พดูต่อ ร่างแน่งน้อยขององค์หญงิ 

สิบสามก็ปรี่เข้ามา ดวงหน้าหวานมีความตระหนกเสียหลายส่วน ชวนให ้

ผู้พบเหน็รู้สกึอยากโอบอุ้มปกป้อง

“ข้าไม่ให้เจ้าเข้ามา ยงัจะเข้ามาอกี” หลนิเหม่ยองิต�าหนอิงค์หญงิน้อย

อย่างไม่จริงจังนัก พลางลูบผมด�าสลวยขององค์หญิงตัวน้อยเชิงปลอบขวัญ

อย่างเอน็ดู

“กข็้าเป็นห่วงพี่หญงิ” องค์หญงิน้อยจบัมอืเรยีวของหลนิเหม่ยองิแน่น 

ถ่ายทอดสายใยความรู้สึกของนางออกมาอย่างตรงไปตรงมา หลินเหม่ยอิง 

ได้แต่ยิ้มบางๆ ใบหน้างามพลิาสที่คล้ายนางมารร้ายล่อลวงใจคนดูอ่อนลงจน

ผู้ที่แอบมองใจกระตุก

ความงามพลิาสขององค์หญงิเก้าไม่มใีครไม่รู ้แต่ความอ่อนโยนที่ท�าให้

นางดูพสิุทธิ์ราวกบัดอกบวัเหน็ทคีงมวีนันี้ที่ได้ยล

“ท่านนี้คือใคร” หลินมู่หลันสังเกตเห็นคนตรงหน้าหลินเหม่ยอิงจึง 

เอ่ยถาม

“กระหม่อมมนีามว่าเว่ยกงกงพ่ะย่ะค่ะ” เว่ยกงกงค�านบัองค์หญงิน้อย

อย่างอ่อนน้อม ไม่อวดดีอย่างเช่นตอนอยู่กับหลินเหม่ยอิง จุดนี้ท�าให้หลิน- 

เหม่ยองิขมวดคิ้วอย่างไม่ชอบใจระคนสงสยั

“เขาเป็นคนช่วยข้าจากนางก�านลัรนหาที่ตายนั่น ข้าคดิอยากตอบแทน 

น้องหญงิมคีวามคดิเช่นไร”

หลนิมู่หลนัพนิจิคนตรงหน้าแวบหนึ่งกค็ดิว่าถูกชะตา แม้ไม่อาจรู้ที่มา

ที่ไปของขนัทผีู้นี้ กระนั้นความจรงิที่เขาช่วยองค์หญงิเก้าไว้กม็อิาจบดิเบอืน

“พี่หญิงก�าลังต้องการคน หม่อมฉันคิดว่าคนผู้นี้ไม่เลวนะเพคะ” พูด

จบนางก็ยิ้มหวานให้ขันทีหนุ่มอย่างไร้เดียงสา หลินเหม่ยอิงมองตามพลาง 

เลกิคิ้วข้างหนึ่งขึ้นอย่างสนเท่ห์ ทว่ากพ็ยกัหน้าเหน็ด้วยหนึ่งครั้ง ในใจกค็ดิว่า

ขันทีผู้นี้ไม่ธรรมดา แม้เก็บไว้ข้างตัวอาจมีภัย แต่ไม่รู้ท�าไม นางกลับมิอาจ
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ตดัใจปล่อยเขาไปได้ หากแอบเผลอใจให้ขนัทเีรยีกว่าโง่งมแล้ว การไม่ตดัใจ

และถูกล่อลวงโดยขนัทนีั้นจะเรยีกว่าอะไร...สุดยอดตวัโง่งมกระมงั

“เว่ยกงกง ก่อนหน้านี้เจ้าท�างานให้ใครข้าไม่สน นบัจากวนันี้ไปเจ้าจะเป็น 

คนของข้า แม้ตายก็เป็นคนของข้า วันรุ่งขึ้นให้มารายงานตัว พร้อมย้ายเข้า

ต�าหนกัข้า” ว่าแล้วนางกส็ะบดัแขนเสื้อไปอกีทาง ท่าทางเย่อหยิ่งทว่ายงัคงงดงาม 

ไม่รู้ว่านางจะเหน็หรอืไม่ว่า...ขนัทจีอมล่อลวงของนางก�าลงัลอบยิ้มขนัอยู่

“เจ้าคือซือถูอวี้ใช่หรือไม่” หลินเหม่ยอิงกลับมาสนใจซือถูอวี้ที่ก�าลัง 

ลกุขึ้นยนืเพื่อไปท�างานของตนเองจงึรบีเดนิมาดกัไว้ เมื่อซอืถูอวี้รูต้วัว่าองค์หญงิ 

ผู้เลื่องชื่อในด้านความโหดเหี้ยมนั้นก�าลังพูดกับนางอยู่ ก็รีบลนลานคุกเข่า

ค�านบัอกีฝ่าย

“ไม่ต้องมากพิธีหรอก” แม้จะรับสั่งเช่นนั้นแต่ซือถูอวี้ก็ไม่กล้าลุกขึ้น 

นางยงัคงคุกเข่าและก้มหน้าแม้จะเลกิโค้งค�านบัแล้วกต็าม

“ข้ามาที่นี่เพราะสนใจเจ้า มริู้ว่าเจ้าอยากท�างานกบัข้าหรอืไม่ จรงิๆ ข้า

ก็ไม่ได้เลวร้ายหรอกนะ” ประโยคสุดท้ายหลินเหม่ยอิงโน้มตัวไปกระซิบให้

ได้ยนิเพยีงสองคนพร้อมรอยยิ้มเผยความจรงิใจ ในสายตาทั้งสามคู่ รอยยิ้ม

นั้นช่างงามล�้าขบัดวงหน้าให้งามราวกบัเทพธดิามากกว่านางมารล่อลวงคนตาม

ที่ผู้อื่นอ้าง

สายตาคู่แรก...หลินมู่หลัน ที่มองรอยยิ้มนั้นอย่างชื่นชม สายตาคู่ที่

สอง...ซือถูอวี้ ที่พอตั้งสติได้ก็ก้มค�านับให้อีกฝ่ายอย่างยินดี ในความรู้สึก 

ของนาง องค์หญงิผู้นี้ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ผู้อื่นกล่าวอ้างสกันดิ และนางพร้อม

จะอทุศิตนรบัใช้เพื่อตอบแทนพระคณุที่ช่วยเหลอืไว้ สายตาคู่ที่สาม...ขนัทหีนุ่ม 

เว่ยกงกง ที่ยนือยู่ไม่ไกลนกั

วนัคนืหมนุเวยีนผ่ำนไปอย่ำงรวดเรว็ องค์หญงิเก้ำที่ลี้ภยัไปอยูต่�ำหนกั 

น้อยขององค์หญงิสบิสามกถ็งึเวลาต้องหวนคนืต�าหนกัของตนอกีครั้ง ทว่าใน

ครั้งนี้กลิ่นอายความรู้สึกอันชวนน่าอึดอัดได้หายไปกับการท�าความสะอาด
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ต�าหนักครั้งใหญ่ ต�าหนักที่เคยมีบ่าวรับใช้มากหน้าหลายตาและเต็มไปด้วย 

กลิ่นอายอนัน่าสะพรงึกลวั ได้ถูกองค์หญงิเก้าคนใหม่ท�าลายจนหมดสิ้น โดย

สั่งให้แต่งสวนแต่งต�าหนักเสียใหม่ด้วยเหตุผลสั้นๆ ง่ายๆ ว่าเบื่อ แม้จะดู 

ไร้เหตุผล ทว่าแม้แต่ฮ่องเต้ยังไม่กล้าขัด แล้วใครหน้าไหนจะกล้าแย้งล่ะ  

ช่างเป็นข้อดขีองการเป็นองค์หญงิมารร้ายแห่งยุคจรงิๆ

นอกจากนี้หลินเหม่ยอิงยังได้บ่าวรับใช้ตามต้องการทั้งหมดสามคน  

แม้จะขาดไปหนึ่ง แต่คนอย่างนางเน้นคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ และคุณภาพ 

ของนางกไ็ม่ใช่ธรรมดาเสยีด้วย หญงิสาวแอบกระหยิ่มยิ้มย่องในใจ

แม้ภายนอกซือถูอวี้จะเป็นสาวใช้ใบ้ฐานะต้อยต�่า แต่ซือถูอวี้ไม่เคยมี

ประวตับิาดหมางกบันาง ซ�้ายงัเป็นใบ้ นสิยักซ็ื่อสตัย์ เหมาะสมที่สุดกบัการ

เป็นสาวใชป้ระจ�าตวันาง นอกจากนี้สาวใช้ผู้นี้ยงัมคีวามสามารถในการเยบ็ปัก

ถกัร้อยเป็นเลศิ ตามบนัทกึที่นางได้ศกึษา บทบาทของซอืถูอวี้จะปรากฏเมื่อ

ยามแก่ชรา สาวใบ้ผู้นี้ได้เลื่อนต�าแหน่งและมบีทบาทสูงสุดในต�าแหน่งหวัหน้า

ห้องเสื้อของหน้าประวัติศาสตร์ และคงไม่เป็นอะไรหรอกกระมังที่จะแอบใช้ 

กลโกงเลก็น้อย โยกย้ายให้ซอืถูอวี้มาท�างานให้นางก่อน

พู่ถิงหลัน...สตรีผู้ไม่กลัวฟ้ากลัวดิน หลินเหม่ยอิงยังจ�าวันที่นางรับ

สมคัรบา่วใชเ้ขา้ต�าหนกัได้ตดิตา สตรผู้ีนี้เดนิอาดๆ เข้ามาให้ต�าหนกัองค์หญงิ

เก้าในสภาพมอมแมมสุดฤทธิ์ ทั้งยังขอสมัครเป็นบ่าวใช้ของหลินเหม่ยอิง 

อย่างไม่กลวัตาย การพูดการจาของนางฉะฉานฟังดูรื่นหู จากประวตัทิี่เจ้าคน

หน้าตายอย่างเป่าหย่งไท่ตัวแสบหามาให้ พู่ถิงหลันแท้จริงแล้วมิใช่สตรีไม่มี

หัวนอนปลายเท้า นางเป็นบุตรีคนเดียวของอ�ามาตย์พู่ ผู้มีอ�านาจไม่น้อยใน

ราชส�านกั ซ�้ายงัมเีรื่องที่หลนิเหม่ยองิร�่าร�่าอยากไปบบีคอองครกัษ์หนุม่หน้าหนิ

นั่น เหตุผลที่พู่ถงิหลนักล้าเอาตวัมาถวายถงึต�าหนกัเหม่ยฮวา เพราะนางรู้ว่า 

ที่อันตรายสุดขั้วส�าหรับคนอื่นคือที่ที่ปลอดภัยสุดขั้วส�าหรับคนหลบหนีงาน

แต่งงาน ซ�้ายงัเป็นงานแต่งงานพระราชทานอกีด้วย

ตอนที่หลินมู่หลันบอกว่าพู่ถิงหลันน่าสนใจ แท้จริงแล้วหลินเหม่ยอิง
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ไม่อยากรบัจรงิๆ หรอก แต่ให้ตายเถอะ! เพราะความใจอ่อนของนางแท้ๆ ที่

ท�าให้เอ่ยปากรับพู่ถิงหลันเข้ามา คุณหนูตัวแสบคนนี้แม้งานบ้านงานเรือน 

ไม่ถนดั แต่มวีรยุทธ์ไม่แพ้บุรุษผู้ใด ทั้งยงักล้าได้กล้าเสยี ดูแล้วจะเป็นพวก

ท�างานถวายชวีติให้แก่ผู้มพีระคุณ กย็งันบัว่ามปีระโยชน์

คนสุดท้าย...เว่ยกงกง ซึ่งนางให้คนไปสืบประวัติ พบว่าช่างธรรมดา

เกินกว่าจะเป็นของขันทีหนุ่มผู้ผสมผสานความงดงามของหญิงชายได้อย่าง

ลงตวั จากที่นางรบัรู้มาว่าเขาเก่งกาจวรยทุธ์ แต่จะเก่งกาจถงึระดบัไหน เรื่องนี้ 

นางได้แต่เดา กระนั้นหลนิเหม่ยองิกย็งัเกบ็เขาไว้ข้างตวั ความโง่งมที่ถูกขนัที

ล่อลวงคล้ายไม่หมดไปโดยง่าย

ท่ามกลางกระแสคลื่นใต้น�้าที่หลนิเหม่ยองิ ยงัไม่รู้ว่าปัญหานั้นจะปะทุ

ออกมาเมื่อใด และยังมีเรื่องที่ท�าให้นางเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากโรงซักล้าง 

นั่นอีก สัญชาตญาณบอกให้หลินเหม่ยอิงต้องระวังตัวทุกเมื่อ ในที่สุดนาง 

จึงตัดสินใจเปิดห้องลับที่ซ่อนอยู่ภายในห้องนอนอีกครั้ง ทว่าในครั้งนี้นางมี 

จุดประสงค์

หลนิเหม่ยองิครุ่นคดิถงึปัญหาที่อาจต้องเผชญิได้ทกุเมื่อ นางไม่อาจขอ

ความช่วยเหลอืเป่าหย่งไท่ หรอืแม้กระทั่งเว่ยกงกงได้ตลอด ในท้ายที่สุดนาง

กต้็องพึ่งตวัเอง หากนางยงัไร้ความสามารถอย่างที่แม้แต่ตวัเองกม็อิาจปกป้อง

ได้ อกีไม่นานคงไม่แคลว้ต้องพบจดุจบไม่ทางใดกท็างหนึ่ง สถานที่ที่นางอยู่นี้

อนัตรายเกนิไป แม้แต่คนที่ไว้ใจได้ในตอนนี้ อนาคตกใ็ช่ว่าจะไว้ใจได้ หลนิ-

เหม่ยองิมใิช่เดก็สาววยัสบิหกอย่างร่างที่องค์หญงิตวัจรงิเป็น ทว่าความจรงินั้น

นางใชช้วีติบนโลกนี้มายี่สบิห้าปีแล้ว โลกที่นางอยูก่ใ็ช่วา่จะปลอดภยั ประสบ-

การณ์ในโลกนั้นสอนนางมากมาย ด้วยเหตุนี้หลินเหม่ยอิงจึงต้องหาวิธี 

สวมเขี้ยวเลบ็ให้ตวัเอง

หญิงสาวครุ่นคิด ก่อนจะเดินเข้าไปในห้องลับโดยมิได้สังเกตเลยว่ามี

ร่างหนึ่งเดนิตามหลงัมาด้วยเสยีงอนัเงยีบกรบิ แม้แต่หลนิเหม่ยองิที่มปีระสาท

สมัผสัเป็นเลศิยงัจบัสมัผสัของคนผู้นั้นไม่ได้




