
มนัเป็นคนืที่แสนมดืมดิ ดวงจนัทร์ถกูบดบังด้วยเมฆหนาใหญ่

ทว่าในความมดื ที่แห่งหนึ่งกลบัมแีสงสว่างยิ่งกว่ายามที่ดวงอาทติย์อยู่

ตรงศรีษะ เปลวไฟขนาดใหญ่ที่กำาลงัเต้นระบำาแผดเผามากกว่าหมื่นชวีติแห่ง

ชนเผ่าซเีซยีง

เสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังโหยหวนกึกก้อง ราวกับเสียงของ

วิญญาณที่ถูกทรมานอยู่ในขุมนรก เสียงเหล่านั้นทำาให้ชายหนุ่มผู้เรียกขาน

ตนเองว่าทหารกล้า ถึงกับเบือนหน้าหนีเพราะไม่อาจทนเห็นภาพเบื้องหน้า 

ได้อกี

เดก็ สตร ีหญงิตั้งครรภ์ คนชรา บุรุษ หรอืแม้แต่สตัว์...ทุกชวีติกำาลงั

ถูกแผดเผา บางร่างกช็กัดิ้นอยู่บนพื้น พยายามจะดบัไฟที่ไร้หนทางดบั บาง

ร่างกข็าดใจตายเพราะไม่อาจต้านทานความเจบ็ปวด ขณะที่ร่างหนึ่งถูกผูกตดิ

อยู่กบัเสาไม้อนัใหญ่ซึ่งปักอยู่ตรงกลางหมู่บ้าน

ร่างนั้นคอืหญงิสาวซึ่งถูกมดัขงึไว้กบัเสาไม้ นางกรดีร้องโหยหวนแทบ

ขาดใจ พลางอาเจียนเพราะกลิ่นเนื้อมนุษย์ไหม้ ทั้งยังโกรธตัวเองที่ไม่อาจ 

ช่วยเหลอืสิ่งใดได้ รวมถงึโกรธแค้นและเกลยีด...

บทนำ�
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เกลียดมันทั้งสองคนที่ยืนมองการเผาชนเผ่าซีเซียงด้วยแววตานิ่งเฉย

และไร้ความรู้สกึ

มนัคอืปีศาจ! ปีศาจที่อาศยัอยู่ในร่างมนุษย์

ดวงตาแดงกำ่าของนางจ้องไปยังมันทั้งคู่ ทั้งกรีดร้อง ด่าทอ และ 

สาปแช่ง ทว่ามันทั้งสองหาได้สะทกสะท้านไม่ กลับยืนนิ่งมองชีวิตเหล่านั้น 

ถูกทำาลาย 

เช่นเดียวกับนางที่ถูกพวกมันบังคับให้มองพี่น้องในชนเผ่าถูกเผาจน

สิ้นชพี มองซเีซยีงล่มสลาย...

ดวงจนัทร์ลบัขอบฟ้า ขณะที่ดวงอาทติย์ขึ้นฉายแสง

ไร้ซึ่งเสยีงกรดีร้องโหยหวน ประหนึ่งว่าเสยีงเหล่านั้นคอืฝันร้ายแห่งคนื

ที่มดืมดิ หลงเหลอืไว้เพยีงกลุ่มควนัลอยอวลอยู่ในอากาศ ไม่ต่างจากหมอก

ควนัอนัพรางตา คล้ายสวรรค์กำาลงัจะบอกว่า...ความโหดร้ายนี้เป็นเพยีงเรื่อง

ไม่จรงิ หรอืเป็นเพยีงภาพลวงตา...

ดวงตาบวมแดงของนางกวาดมองความพนิาศของชนเผ่า 

ไม่มแีล้ว! ชนเผ่าซเีซยีง...

นางเบนสายตาร้าวรานปานหัวใจถูกบดขยี้ด้วยมือที่ฝังหนามคม มอง

ไปยงัมนัทั้งสองที่ยงัยนือยู ่หนึ่งในนั้นหนัหลงัเดนิจากไป เมื่อผลงานซึ่งปรากฏ

ขึ้นคอืทุกสิ่งกลายเป็นซากดำาๆ และเหลอืเพยีงหนึ่งชวีติที่ยงัมลีมหายใจ

หนึ่งชวีตินั้นคอื...นาง

มนัซึ่งยงัยนือยูเ่ดนิตรงมาทางนาง การก้าวเดนิของมนัช้าและหนกัแน่น 

มนัก้าวเท้าผ่านศพแล้วศพเล่าอย่างไม่สะทกสะท้าน ราวกบัเดนิอยูใ่นทุง่ดอกไม้ 

ทั้งๆ ที่เดนิผ่านซากมนุษย์ที่ไหม้เกรยีม 

สองเท้าของมนัหยุดลงเบื้องหน้านาง

ดวงตาสองคู่ต่างจ้องมองกนั...

นางหวนนกึถงึอดตีอนัล่วงผ่าน...นางเคยรกัมนั
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...และมนัเคยเอ่ยปากฝากรกันาง

ทว่าน่าขำาสิ้นด.ี..วนันี้ทุกอย่างกลบัแตกต่าง

แววตาของนางมเีพยีงความแค้น เกลยีด และอาฆาต ขณะที่แววตาของ

มนัมเีพยีงความนิ่งและว่างเปล่า

“ลาก่อน”

สิ้นเสยีงซึ่งแผ่วเบาปานสายลมกระซบิ ดาบสั้นที่อยู่ในมอืมนักพ็ุ่งผ่าน

ปาดลำาคอขาว โลหิตแดงสดทะลักพุ่งกระฉูดอย่างไร้ทิศทาง ร่างบางเล็กสั่น

กระตุกตามจงัหวะการพุ่งของโลหติ

ดวงตาของนางจ้องตามนัเขมง็ มนัลงมอืโดยไม่แม้แต่จะกะพรบิตา

“ข้ารกัเจ้า รกั...ยิ่งกว่าชวีติของข้า”

“ข้ารกัเจ้า รกั...ยิ่งกว่ายวนยาง1 รกัคู่ของมนั”

“ข้ารกัเจ้า รกั...จนไม่อาจมชีวีติอยู่ได้หากปราศจากเจ้า”

“ข้ารักเจ้า รัก...จนยินยอมปลิดชีพติดตามอย่างไม่เสียดายหรืออาลัย

ลมหายใจที่เหลอือยู่”

1 ยวนยาง คอืนกเป็ดนำ้า เป็นสตัว์ที่รกัคู่ของมนัมาก ขึ้นชื่อด้านการบูชาความรกั ชั่วชวีติจะมคีู่

เพยีงตวัเดยีว ถ้าคู่ของมนัตาย มนักจ็ะตรอมใจตายตาม



หวนคืนสู่ก�ลก่อน

กลุม่ควนัเริ่มสลายตามแรงลมที่พดัผ่าน แต่กลิ่นเนื้อมนษุย์ไหม้ยงัคง

คละคลุง้ในอากาศ ร่างบางเลก็ของสตรสูีงวยัค่อยๆ เรน้กายจากดงป่า เดนิเท้า

ผ่านศพที่ไหม้เป็นตอตะโกจนยากจะคาดเดาว่าคอืผูใ้ด ดวงตาของนางว่างเปล่า 

ใบหน้าซดีขาว มอืเหี่ยวย่นทั้งสองข้างผสานกนัอยู่เหนอืช่วงท้อง

การย่างก้าวหยุดลงตรงหน้าร่างของสตรีนางหนึ่ง ร่างนี้หาได้มอดไหม้

เช่นศพอื่นไม่ แต่กลบัชโลมไปด้วยโลหติซึ่งบางส่วนเริ่มจบัตวัแขง็จนแห้งกรงั 

ดวงตาที่ผ่านโลกมาอย่างยาวนานจดจ้องดวงตาของร่างไร้วญิญาณซึ่งเบกิโพลง

และอดัแน่นด้วยความเสยีใจ ทุกข์ และแค้น

“องค์หญงิ...”

เสยีงที่เปล่งออกมาแผ่วเบาราวกบัควนัไฟ มอืเหี่ยวย่นค่อยๆ เอื้อมไป

ปิดดวงตาที่เบกิโพลง ทว่าดวงตาคู่นั้นยงัคงแขง็ค้าง

“ไม่เป็นไร”

นางเอ่ยแล้วเคลื่อนกาย ค่อยๆ แก้ปมเชือกที่ถูกมัดอย่างยากลำาบาก 

เมื่อเชอืกหลุดออก สองแขนของแม่เฒ่ากร็ั้งประคองร่างบางเลก็ของผูถ้กูเรยีก

ขานว่าองค์หญิง ก่อนจะลากร่างไร้วิญญาณนั้นเดินลัดเลาะไปสู่บ้านหินหลัง
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หนึ่งซึ่งอยู่ในดงป่า บนปลายยอดหลังคาคือหินขาวที่ทอแสงส่องประกาย 

แตกต่างจากหนิทั่วไปยิ่งนกั

แม่เฒ่าค่อยๆ ลากร่างไร้วญิญาณเข้าไปในบ้าน ลากไปสูห้่องบชูาเทพเจ้า 

แล้ววางร่างนั้นไว้บนพื้นตรงกลางห้อง เบื้องหน้าคือรูปวาดเทพเจ้าประจำา 

ชนเผ่าซีเซียง พระพักตร์สีดำา พระโอษฐ์สีแดง พระเนตรใหญ่กว้างแดงกำ่า 

ไม่ตา่งจากดวงตาขององค์หญงิอนัเปรอะเป้ือนไปด้วยโลหติที่เริ่มแห้งกรงัมาก

ขึ้น

“รอหน่อยนะเพคะ”

นางเอ่ยกับผู้หมดลมหายใจพลางถอยออกจากห้อง ก่อนจะกลับมา

พร้อมเครื่องแต่งกายชดุใหม่ อ่างนำ้าและผ้าสะอาด สองมอืบดิผ้าจนหมาด แล้ว

ค่อยๆ เชด็ทำาความสะอาดโลหติบนร่าง ยามนิ้วแตะลงตรงรอยแผลบนลำาคอ

ขาว ริมฝีปากก็เม้มแน่น ดวงตาปิดลงราวกับไม่ปรารถนาจะนึกถึงความเจ็บ

ปวดของผู้ถูกกระทำา

กว่าครึ่งชั่วยาม ร่างไร้วญิญาณกส็ะอาด ทั้งยงัสวมชุดใหม่สขีาว ทว่า

ดวงตายงัแขง็ค้าง มอืของแม่เฒ่าวางลงบนดวงตาคู่นั้น

“เชื่อใจหม่อมฉนั หม่อมฉนัจะนำาพระองค์ย้อนคนื”

สิ้นคำาสญัญา มอืเหี่ยวย่นกค็่อยๆ เลื่อนลง ในครานี้ดวงตาที่แขง็ค้าง

เคลื่อนปิด รมิฝีปากของแม่เฒ่าเผยยิ้มบางๆ แววตาปรากฏภาพองค์หญงิตวั

น้อยในวยัเยาว์กำาลงัวิ่งเล่น พลางโบกมอืพร้อมด้วยรอยยิ้มกว้าง ภาพนั้นทำาให้

นำ้าตาหลั่งออกทางหางตา

“เฮ้อออ...”

แม่เฒ่าถอนหายใจยาว แล้วลุกขึ้นไปจุดกำายาน และโรยเกลอื2 ลงใน

กำายานนั้นด้วย ก่อนจะเดินออกจากห้องตรงไปนั่งอยู่หน้าบ้าน ม้วนกลีบบัว

2 การโรยเกลอืลงในกำายาน เป็นความเชื่อของชนเผ่าซเีซยีง โดยเชื่อว่าควนัที่ลอยขึ้นจะบรสิุทธิ์ 

เป็นการชะล้างจติวญิญาณ
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จุดไฟแล้วสูบ พลางเงยหน้ามองหนิขาวที่อยู่บนหลงัคา สลบักบัมองท้องฟ้าที่

ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีแดงคลำ้า มองดวงอาทิตย์ที่คล้อยลงตำ่าตามการ

เปลี่ยนแปลงของเวลา

จนกลบีบวัหมดไปกว่าสบิกลบี แม่เฒ่าถงึได้ลกุขึ้น ก่อนจะเดนิไปหยบิ

บนัไดไม้มาพาดสู่หลงัคาบ้าน แล้วค่อยๆ ปีนขึ้นไป ถงึจะยากลำาบากเพยีงใด

นางกม็ท้ิอถอย มอืเหี่ยวย่นหยบิหนิขาวมาถอืไว้ ค่อยๆ ปีนลงสลบักบัการมอง

จนัทร์เตม็ดวงที่เปล่งแสงนวลทั่วนภา

หินขาวถูกนำาเข้าสู่ห้องบูชา นางวางหินขาวไว้บนช่วงอกของร่างไร้

วญิญาณ ลกุขึ้นเดนิตรงไปยงัรปูเทพเจ้าแห่งชนเผ่า หยบิเอากล่องไม้แกะสลกั

เป็นรูปอกัขระมนตราล้อมรอบตรศีูลมาถอืไว้ ยงัมกีรชิที่ด้ามทำาจากงาช้าง ทั้ง

สองสิ่งถูกนำามาวางไว้ข้างๆ ร่างขององค์หญงิ

มือทั้งสองค่อยๆ เปิดอกเสื้อของร่างที่นอนนิ่ง ก่อนที่มือหนึ่งจะหยิบ

กรชิ อกีมอืกล็ูบแก้มขาวซดีไร้โลหติ ดวงตาที่ฉายแววเจบ็ปวด แค้น และหวงั

ค่อยๆ หลั่งนำ้าตา

ปลายกรชิกดลงไปบรเิวณทรวงอก หาได้มโีลหติใดหลั่งออกมาไม่

กด กรดี ควกั...

เสยีงเบาหววิชวนขนลุกกำาลงัร่ายมนตร์ หนิขาวเปล่งประกาย อสนผี่า

ฟาดไปทั่วแผ่นฟ้า

“ด้วยอำานาจแห่งหนิขาวศกัดิ์สทิธิ์3 แห่งชนเผ่าซเีซยีง และหวัใจจากร่าง

อนัมากล้นด้วยความแค้น จะนำาทุกอย่างหวนคนืสู่วนันั้น...”

3 หินขาวศักดิ์สิทธิ์ คือหินขาวที่ตั้งอยู่บนหลังคาบ้านของคนในชนเผ่าซีเซียง เปรียบได้กับจุดรวม 

จติวญิญาณ และเป็นสิ่งที่ชนเผ่าเชื่อว่าจะคอยให้ความคุ้มครอง ในอดีตเชื่อว่าหินขาวศักดิ์สิทธิ์มี

อำานาจในการช่วยให้คนตายฟื้นคนืชพี



หนึ่ง
องค์หญิงอัปลักษณ์

รชัศกหยางกวงปีที่ 30 รชัสมยัเฉนิฉเีล่อฮ่องเต้

วนัแรกแห่งฤดูลี่เซี่ย4

ดวงตาที่ปิดอยู่เบกิกว้าง ร่างบางเลก็ซึ่งนอนอยู่สะดุ้งลุกขึ้นนั่ง มอืขาว

ยกขึ้นกดที่หน้าอก รู้สึกเสียวตรงช่วงอกราวกับถูกมีดกรีด และเจ็บปวด

ประหนึ่งถูกกระชากหัวใจให้หลุดจากขั้ว ทำาให้เจ้าของร่างขมวดคิ้ว ก่อนจะ

สะดุ้งอกีครั้งเพราะเสยีงร้องดใีจที่ดงัขึ้นข้างกาย

“องค์หญงิฟื้นแล้ว องค์หญงิฟื้นแล้ว”

เสียงดีใจนั้นปะปนด้วยเสียงสะอื้นของนางกำานัลคนสนิทผู้มีนามว่า 

‘ล่ามู’ เฟยย่าขมวดคิ้วยิ่งขึ้น ดวงตากลมโตกวาดมองไปรอบห้อง

นางอยู่บนเตยีงในห้องนอน สายตาหยุดลงที่ล่ามูซึ่งยิ้มกว้างพลางเชด็

นำ้าตา มอืเลก็เคลื่อนลงจากการกุมหน้าอก รมิฝีปากเม้มแน่น ก่อนจะยกมอื

ขึ้นกุมขมบัเพราะปวดศรีษะ

อาการปวดศีรษะเกิดขึ้นเพราะนางพยายามคิดถึงความฝันอันแสน 

น่ากลวั...

4 ฤดูลี่เซี่ย คอืต้นฤดูร้อน
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ในฝันนั้น...ชนเผ่าซเีซยีงถูกแผดเผา ไม่เหลอืแม้เพยีงหนึ่งชวีติ แม้แต่

ตวันางเองกถ็ูกสงัหารอย่างเหี้ยมโหดด้วยนำ้ามอืของชายผู้หนึ่ง...

“องค์หญงิ” เสยีงเรยีกของล่ามูดงัขึ้นขดัความคดิ 

เฟยย่าสะดุง้ ทั้งร่างสั่นสะท้านเพราะกลวัความฝันนั้น ก่อนจะรบีสะบดั

หน้าราวจะขับไล่มัน แล้วหันไปสบตานางกำานัล พร้อมทั้งเอ่ยถามถึงสิ่งที่ไม่

แน่ใจ

“เกดิอะไรขึ้น”

ล่ามูก้มหน้าซ่อนแววตาโกรธแค้น ก่อนจะค่อยๆ เงยหน้าขึ้น พลาง 

หลุบตาซ่อนความจรงิ

“องค์หญงิประชวรหนกัเพคะ หนกัมาก...หนกัจน...”

เฟยย่าเอื้อมมือไปกุมมือล่ามู รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลในคำาตอบ

นั้น มอือกีข้างกย็กขึ้นแตะศรีษะที่มผี้าพนัไว้ ความสงสยับงัเกดิ ‘ป่วยหนกั...

แล้วเหตุใดจงึมผี้าพนั’ แม้จะสงสยัแต่กค็ดิไม่ออก ราวกบัว่าเหตุการณ์ที่เกดิ

ขึ้นถูกลบเลอืนไปจากความทรงจำา

“ล่ามู”

เฟยย่าเรียกนางกำานัลคนสนิทด้วยเสียงแหบแห้ง ล่ามูจึงลุกขึ้นไปริน

นำ้าชา แล้วประคองถ้วยชามาให้ผู้เป็นนายดื่ม เมื่อได้รบันำ้า ลำาคอที่แห้งผากก็

รู้สกึชุ่มชื้นขึ้น เฟยย่ากระแอมเบาๆ 

“ตอนนี้...ตอนนี้รชัศกใด ข้าอายุเท่าไหร่”

คำาถามจากนายหญงิทำาให้ล่ามูขมวดคิ้ว ดวงตาเหลอืบมองผ้าพนัแผล

บริเวณศีรษะ ก่อนจะตอบตัวเองว่าอาจเป็นเพราะการกระทบกระเทือนจาก

เหตุการณ์นั้น เมื่อนกึถงึมอืกก็ำาแน่น จงึพยายามควบคุมนำ้าเสยีงให้สงบที่สุด

“ทูลองค์หญิง วันนี้คือวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ มีพระชันษา

ยี่สบิปีเพคะ ตอนนี้คอืรชัศกหยางกวงปีที่ 30 ในองค์เฉนิฉเีล่อฮ่องเต้เพคะ”

“วันเกิด...อายุยี่สิบปี...เฉินฉีเล่อ...ฮ่องเต้” ผู้รับฟังเอ่ยทวนอย่างแผ่ว

เบา ก่อนจะขมวดคิ้ว “ยี่สบิปี...”
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ทั้งที่คำาตอบคอืยี่สบิปี แต่เหตุใดกนัหนอนางจงึรู้สกึว่าชวีติของนางนั้น

ได้พ้นผ่านช่วงวยัยี่สบิปีมาแล้ว อนัที่จรงิจะว่าเคยพ้นผ่านกไ็ม่ถูก เพราะจำาได้

เพียงนางคือองค์หญิงแห่งชนเผ่าซีเซียง เมื่อครึ่งปีที่แล้วหลังจากพระบิดา

พระมารดาถูกสังหาร และชนเผ่าตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นต้าเฉิน นางได้ 

เดนิทางมาเป็นองค์หญงิตวัประกนัที่แคว้นต้าเฉนิ

เพื่อความอยู่รอดของชาวซีเซียง เฟยย่าไร้ทางเลือกจึงต้องเดินทางมา

เป็นตวัประกนัที่นี่ 

แล้วความรู้สกึคล้ายพ้นผ่านช่วงวยัยี่สบิปีนั้น...มาจากเหตุใดกนั

ยิ่งคิดก็ยิ่งปวดศีรษะ เมื่อหลับตาก็บังเกิดภาพแทรก...ร่างของนาง

กระตกุเพราะถูกสงัหาร ความเจบ็ปวดบรเิวณลำาคอและกลิ่นคาวโลหติที่ฟุง้ขึ้น

นาสกิ พาให้หญงิสาวอาเจยีนเป็นนำ้าเพราะท้องอนัว่างเปล่าไร้ซึ่งอาหาร

“องค์หญงิ ทรงเป็นเช่นไรบ้างเพคะ” ล่ามูรบีตรงเข้ามาลูบแผ่นหลงัให้

ผู้เป็นนาย “หม่อมฉนัจะรบีไปตามหมอหลวง”

ยงัไม่ทนัที่ล่ามูจะขยบั มอืเลก็ขาวกเ็อื้อมไปดงึแขนของล่ามูไว้ 

“ไม่ต้อง แค่ได้นอนพกัคงดขีึ้น” นางเอนร่างลงนอนบนเตยีง “เปลี่ยนชุด

ให้ข้าท”ี

ล่ามูมีท่าทีลังเล แต่เมื่อเห็นแววตาร้องขอจากนายหญิงก็รีบเปลี่ยน

เสื้อผ้าให้ตามคำาสั่ง พอเสรจ็เรยีบร้อยกย็งันั่งคกุเข่าอยูข้่างเตยีง ดวงตาจบัจ้อง

ผู้เป็นนายอย่างไม่กล้าละสายตา นำ้าตาหลั่งออกมาเมื่อคิดถึงช่วงเวลาที่หมอ

หลวงแจ้งว่าผู้เป็นนายหมดลมหายใจไปแล้ว

“ร้องไห้ทำาไม” เฟยย่าเอ่ยถามพลางยื่นมอืออกไปเชด็นำ้าตาของคนสนทิ 

“ข้าฟื้นแล้ว”

นางกำานลัสาวพยกัหน้า กุมมอืของผู้เป็นนายแน่น “ทรงฟื้นแล้ว”

เฟยย่ายิ้มอย่างอ่อนแรง ปิดเปลอืกตาลงแสร้งทำาเป็นหลบั แต่แท้จรงิ

แล้วในสมองกำาลงัครุ่นคดิ ความสงสยัมากมายรุมเร้าจนนางรู้สกึอดึอดั

เกดิสิ่งใดขึ้นกนัแน่
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เหตุใดจงึไม่รู้สกึเหมอืนนางอายุยี่สบิปี

เหตุใดจงึรู้สกึเหมอืน...นางตายแล้วฟื้น

นับแต่ฟื้นคืน เฟยย่าก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้องนอน ทำามากสุดก็คือลุก

เดินไปยืนที่หน้าประตูตำาหนัก มองดอกไม้ที่เบ่งบานล่อภมรให้ตอม หลับตา

รับแสงแดดอุ่นแห่งฤดูคิมหันต์ ก่อนจะเดินกลับเข้าไปในตำาหนัก ท่ามกลาง

สายตาอยากรู้อยากเหน็และเสยีงนนิทาของนางกำานลัขนัททีี่ไร้ท่าทางเคารพหรอื

เอาใจใส่นาง

ดูเหมอืนว่าคนเหล่านี้คงมเิหน็นางเป็นองค์หญงิ

แม้จะคดิเช่นนั้น แต่เฟยย่ากแ็สร้งทำาเป็นมริบัรู ้ด้วยขณะนี้สิ่งที่กวนใจ

นางยิ่งนักคือความสงสัยบางประการ ทุกคราที่ครุ่นคิดก็ยิ่งปวดศีรษะ ยังมี

อาการเจบ็หน้าอกราวกบัถูกมดีกรดีและถูกควกัหวัใจ ถงึกระนั้นนางกป็ฏเิสธ

ที่จะให้หมอหลวงเข้ามาตรวจ

หญิงสาวใช้ชีวิตอย่างสงบเงียบและไร้ตัวตนในตำาหนักหลังเล็ก ซึ่งอยู่

ห่างไกลเกือบท้ายพระราชวัง จนกระทั่งวันนี้...พระราชโองการในเฉินฉีเล่อ

ฮ่องเต้ขานประกาศให้ทุกคนเข้าร่วมพิธีส่งพระมารดาว่าที่องค์รัชทายาทเข้าสู่

ความสงบ5

คิ้วเรยีวขมวดมุ่นยามน้อมรบั ด้วยไม่เข้าใจว่าพธินีี้คอืพธิใีดกนั

ลานเฉนิเหยาเป็นลานกว้าง ทว่ายามนี้กลบัมากมายไปด้วยขนุนางและ

เหล่าฝ่ายในผู้เข้าร่วมพิธี ยังมีกองไฟกองใหญ่ที่ถูกก่อในกระถางสำาริดขนาด

5 การส่งพระมารดาว่าที่รชัทายาทเข้าสู่ความสงบ คอืธรรมเนยีมในอดตี เกดิขึ้นครั้งแรกในสมยั

ราชวงศ์ฉนิ (บางตำารากล่าวว่าราชวงศ์โจว ตอนนี้ยงัไม่ได้ข้อสรปุว่าราชวงศใ์ดแน)่ พระสนมผูเ้ปน็

พระมารดาขององค์รัชทายาทจะถูกสังหารเพื่อป้องกันการแทรกแซงอำานาจยามรัชทายาทขึ้นเป็น

ฮ่องเต้ วธิกีารประหารจะใช้ผ้าแพรขาวรดัคอจนสิ้นชพี แล้วนำาร่างเข้าไปในกองไฟ เชื่อกนัว่าคอื

การส่งขึ้นสู่สวรรค์ แทนการถวายพระเพลิงว่าที่ไท่โฮ่ว (ไทเฮา) ซึ่งจะได้รับการอวยยศขึ้นเป็น 

ไท่โฮ่วยามที่รชัทายาทขึ้นเป็นฮ่องเต้ 
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ใหญ่ ซึ่งบรรจุร่างชายกำายำาได้กว่าสิบคน แสงไฟที่กำาลังลุกโชติช่วงเริงระบำา 

พาให้เฟยย่าขาสั่นยามได้เห็น ภาพเปลวไฟที่เผาผลาญคร่าชีวิตชนเผ่าซีเซียง

แทรกขึ้นมาแวบหนึ่ง นางรบีสลดัภาพนั้นทิ้ง แล้วแขง็ใจเดนิเข้าสู่ลานพธิี

พระสนมและองค์ชายถูกจัดให้นั่งถัดจากเก้าอี้มังกรซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลาง 

ดวงตากลมโตกวาดมองไปยงัตั่งและเสื่อรองนั่ง6 ทั้งหลายที่ยงัว่าง ร่างบางเลก็

หย่อนกายนั่งลงในที่ที่ถูกจัดไว้ มือทั้งสองผสานกัน ดวงหน้าหันไปทางเก้าอี้

มงักร พร้อมกบักลบความหวาดหวั่นในกองไฟนั้นด้วยการคาดเดา

‘พธินีี้คอืพธิใีดกนั’

ยังไม่ทันที่เฟยย่าจะเริ่มเดาคำาตอบ เหล่าพระสนมก็พากันมานั่งยังที่

ประจำาของตน สายตาเหล่านั้นมองมายังนาง ก่อนจะเบนจากไปราวกับว่า 

องค์หญิงเฟยย่าคืออากาศธาตุ นางจำาไม่ได้ว่าครึ่งปีก่อนที่นางอยู่ที่นี่ได้รับ 

การปฏบิตัเิช่นไร แต่จากสายตาของเหล่าพระสนมและนางกำานลัขนัท.ี..

ดูเหมือนองค์หญิงเฟยย่าแห่งชนเผ่าซีเซียงจะมีค่าไม่ต่างจากเศษดินที่

ตดิปลายเท้า!

ความรู้สกึคล้ายถกูจบัจ้องทำาให้หญงิสาวผูเ้ผยยิ้มหยนัในฐานะของตน

เงยหน้า ช้อนสายตาขึ้นสบกบัดวงตาคม

ดวงตาคู่นั้นคือดวงตาของบุรุษผู้หนึ่ง เขานั่งฝั่งตรงข้ามกับนาง ดวง

หน้าหล่อเหลาคมคาย ผวิขาวเกลี้ยงดุจหยกขาวมนัแพะ ผมดำาขลบั เกล้ารวบ

ครอบด้วยกวาน7 ซึ่งทำาจากหยกสขีาว เขาสวมชุดสฟี้าอ่อนปักลายกเิลน บอก

ให้รู้ว่านี่คอืหนึ่งในองค์ชาย รมิฝีปากอิ่มแดงสดของเขาบดิยิ้มเลก็น้อย

เฟยย่าอมยิ้มบางๆ ละสายตาจากเขาผู้นั้นที่เลกิมองนางเช่นกนั ก่อน

6 ช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปลายสมัยเว่ยจิ้นหนานเป่ยเฉา มีเพียงเก้าอี้มังกรกับเก้าอี้ 

หงส์ เก้าอี้มังกรมีหลายตัว แต่เก้าอี้หงส์จะมีตั้งแค่ในท้องพระโรงถัดจากบัลลังก์มังกร เชื้อ 

พระวงศ์ พระสนม และขนุนาง รวมถงึชาวบ้านทั่วไปจะใช้ตั่งหรอืเสื่อรองนั่ง สตรจีะนั่งท่าเทพธดิา 

บุรุษอาจจะนั่งท่าเทพบุตรหรอืท่าเทพธดิาแล้วแต่โอกาส
7 กวาน คอืเครื่องประดบัสำาหรบัครอบมวยผม แล้วเสยีบยดึไว้ด้วยปิ่น
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จะเอยีงใบหน้าไปใกล้ล่ามูซึ่งยนือยู่เคยีงข้าง

“เขาผู้นั้นคอืใคร”

คำาถามจากนายหญงิทำาให้ล่ามูขมวดคิ้ว ก่อนจะปลอบตวัเองอกีครั้งวา่ 

ที่นายหญงิจำาไม่ได้คงเป็นเพราะการกระทบกระเทือนในเหตุการณ์นั้น

“องค์ชายหกเพคะ”

เฟยย่าพยกัหน้ารบัรู้ ดวงตามองไปยงัเหล่าองค์ชายซึ่งพากนันั่งประจำา

ที่ แต่กลบัมตีั่งสองตวัว่าง นางมองความว่างเปล่านั้น ยงัไม่ทนัจะตั้งคำาถาม 

ก็สะดุ้งเพราะเสียงกลอง จึงรีบลุกขึ้นคุกเข่าลงเมื่อเห็นเฉินฉีเล่อฮ่องเต้ใน 

ฉลองพระองค์เหมี่ยนฝ8ู เสดจ็

“ถวายพระพรฝ่าบาท ขอทรงพระเจรญิหมื่นปี หมื่นๆ ปี”

เสยีงถวายพระพรดงัไปทั่ว ยามพระหตัถ์สะบดัเบาๆ ทกุคนกพ็ากนันั่ง

หยดัตวัตรง เสยีงกลองและระฆงัสลบักนัดงัสบิสองครั้ง เมื่อเสยีงทั้งสองหยุด 

เฉนิฉเีล่อฮ่องเต้กท็รงยนืนิ่ง

ไต้ซือผู้มีหนวดเคราขาวและยาวเดินไปเบื้องพระพักตร์พร้อมด้วยธูป

ยาวสามดอก พระองค์ทรงรบัธูปนั้น เงยพระพกัตร์มองท้องฟ้าไร้เมฆ ก่อนจะ

ปิดพระเนตรลง เสยีงบกัฮื้อดงัขึ้นพร้อมกบัเสยีงสวดจากเหล่าไต้ซอืทั้งหลาย 

ธูปทั้งสามถูกส่งคนืให้ไต้ซอืผู้เป็นหวัหน้าคณะ

พระวรกายสูงสง่าเสดจ็ไปยงักองไฟ ซึ่งบดันี้ข้างกระถางไฟคอืกระถาง

ธูปสำารดิที่มขีนาดเดยีวกบักระถางไฟ ในกระถางธูปมธีูปดอกใหญ่เท่าท่อนขา

บุรุษกำายำา ทั้งสูงและยาวจนต้องเงยหน้าตั้งฉากมอง ทรงรบัเอาคบเพลงิมาถอื

ไว้ แล้วยื่นขึ้นไปจุดธูปทั้งสองดอกซ้ายและขวา เปลวไฟเริ่มลุกไหม้เริงระบำา

ไม่ต่างจากกองไฟที่อยู่ตรงกลาง

8 ฉลองพระองค์เหมี่ยนฝู คอืชุดในพธิีการสดีำา สำาหรบัสวมออกว่าราชการหรอืพธิสีำาคญั ไม่ใช่ 

สเีหลอืง แต่เป็นสดีำาขลบิแดง ลายปักประกอบด้วยสญัลกัษณ์มงคลสบิสองอย่าง คอื ดวงอาทติย์ 

ดวงจนัทร์ กลุม่ดาว ภเูขา มงักร ไก่ฟ้า จอกบชูา สาหร่าย เมลด็ข้าว เปลวไฟ ขวาน และอกัษรฝู 

สวมพระมาลาห้อยด้วยลูกปัดหรือไข่มุก เป็นสายระย้าจำานวนสิบสองสาย ซึ่งเรียกว่า ‘เหมี่ยน 

กวาน’
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เฉนิฉเีล่อฮ่องเต้ทรงพระดำาเนนิกลบัสูท่ี่ประทบั พระบาทชะงกัเลก็น้อย

ยามก้าวผ่านเฟยย่า ดวงเนตรจ้องดวงตากลมโต ก่อนจะก้าวผ่านไป ประหนึ่ง

ว่าเมื่อครู่มไิด้หยุดชะงกั

เสยีงสวดมนต์หยุดลง ขณะที่เสยีงบรรเลงเพลงดงัขึ้นแทน พร้อมกบั

ร่างอวบอิ่มของสตรีนางหนึ่งเดินเข้าสู่ลานพิธี นางสวมชุดสีขาวปักลายหงส์ 

ด้วยด้ายสีทอง ปล่อยผมยาวมิได้เกล้ารวบ ดวงหน้าขาวด้วยแป้ง ปากแดง

ด้วยชาด เหนอืคิ้วกึ่งกลางแต้มจุดแดง

มใิช่จากชาด แต่จากโลหติของนางเอง!

“ชิงกุ้ยเหรินแห่งกุ้ยกง9” เสียงขานประกาศจากขันทีผู้ยืนถัดจากชิง 

กุย้เหรนิ 

เฟยย่ามองไปรอบด้าน หรี่ตาลงเล็กน้อยเมื่อพบว่าทุกคนล้วนตื่นตัว 

นั่งเหยยีดหลงั ดวงตาทุกคู่จบัจ้องไปยงัชงิกุ้ยเหรนิ

ชิงกุ้ยเหรินเคลื่อนกายไปยังเบื้องหน้าองค์ฮ่องเต้ คุกเข่าลงโขกศีรษะ

ถวายพระพร ดวงตาแดงรื้นคล้ายกำาลงัรำ่าไห้ แต่กลบัไร้นำ้าตา ก่อนจะหนัหลงั

เดนิกลบัไปสู่เบื้องหน้ากระถางไฟ สองเท้าชะงกัลงเบื้องหน้าบุรุษผู้หนึ่ง

บรุษุผูน้ั้นมร่ีางบอบบางปานสตร ีผวิขาวจดัราวกบัไร้โลหติ ดวงตาของ

เขาแดงรื้นไม่ต่างกัน เขาคล้ายจะลุกขึ้น ทว่ามีมือของขันทีที่ยืนเคียงข้างกด

ไหล่เอาไว้

ชงิกุ้ยเหรนิคลี่ยิ้มอำาลา เดนิกลบัคนืสู่เบื้องหน้ากองไฟ นางคุกเข่า มอื

ผสานกนัไว้เหนอืช่วงท้อง ดวงตาปิดลง พร้อมกบัที่ต้าข่ายกงกงซึ่งเป็นกงกง

คนสนทิในองค์ฮ่องเต้สะบดัแส้ขาวในมอื

ชายร่างกำายำาในชุดขาวสองคนเดินมาหยุดข้างๆ พระสนม หัวหน้า 

ไต้ซอืเดนิเข้ามา ในมอืถอืถาดสำารดิซึ่งมแีพรขาวสามฉื่อ10 วางอยู่ด้านบน เขา

ยื่นถาดนั้นไปเบื้องหน้าชายร่างกำายำา

9 กง คอืตำาหนกั กุ้ยกง คอืตำาหนกักุ้ย
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เฟยย่าจบัจ้องมอืของชายทั้งสองคนนั้น ซึ่งกำาลงัหยบิแพรขาวขึ้นมาจาก

ถาด ผ้าแพรถูกพนัรอบคอของชงิกุ้ยเหรนิ 

เสียงดนตรีบรรเลงดังขึ้น พร้อมกับที่ชายทั้งสองดึงผ้ารัดคอเพื่อปลิด

ชพีผู้เป็นพระมารดาในองค์ชายห้า...ว่าที่องค์รชัทายาท

เฟยย่ารู้สกึอยากอาเจยีน และหวาดกลวัต่อภาพร่างกระตุกและดิ้นรน

ของผู้ที่ถูกปลดิชพี ดวงตากลมโตปิดลง เลบ็จกิกบัฝ่ามอืจนมโีลหติซมึ ภาพ

แทรกขึ้นมาในหวัคอืภาพที่นางถูกสงัหาร!

หญงิสาวปรารถนาจะลกุและวิ่งหนไีปจากที่แห่งนี้ แต่สายพระเนตรของ

เฉนิฉเีล่อฮ่องเต้ซึ่งทอดมาอย่างรู้ทนั ทำาให้นางไม่อาจลุกขึ้นได้ จงึทำาได้เพยีง

กดัรมิฝีปากจนรบัรสคาวของโลหติ พลางหลบุตาไม่มองการประหารที่ถกูเรยีก

ว่าการส่งพระมารดาว่าที่องค์รชัทายาทเข้าสู่ความสงบ

เสียงดนตรีหยุดเมื่อร่างของชิงกุ้ยเหรินไร้วิญญาณ เสียงสวดมนต ์

ดงัขึ้นแทน พร้อมกบัร่างนั้นถูกประคองเข้าสู่กระถางไฟ กลิ่นเนื้อไหม้ลอยมา

ตามลม เฟยย่าไม่อาจทนได้ จงึเบอืนหน้าอาเจยีนใส่กระโถนที่ลา่มสูง่ให้ เสยีง

อาเจยีนของนางทำาให้ได้รบัแววตาตำาหนจิากเหล่าพระสนมผู้นั่งมองด้วยท่าทาง

เฉยชา ราวกำาลงัมองการแสดงอนัแสนน่าเบื่อ

เฟยย่าอยากจะวิ่งหนไีปจากที่แห่งนี้ นางหวาดกลวั ปวดศรีษะ และเจบ็

หน้าอก

ช่วงเวลาแห่งความทุกข์สิ้นสุดลง ยามเฉินฉีเล่อฮ่องเต้เสด็จไปแล้ว  

เฟยย่าลุกขึ้นเตรยีมจะวิ่งกลบัตำาหนกั ทว่ามเีสยีงหนึ่งเรยีกนางไว้

“โฉ่วเสี่ยวยา11”

คนถูกเรยีกหนัไปตามเสยีงนั้น เบื้องหน้าคอืสตรร่ีางอวบอดัในชดุฮั่นฝู

สชีมพูอ่อน ดวงหน้าเอบิอิ่มสมบูรณ์ แววตายั่วยวนแฝงด้วยความร้ายกาจ

10 แพรขาวสามฉื่อ คอืผ้าสำาหรบัปลดิชพี สามฉื่อเป็นเพยีงคำาเรยีกให้ฟังไพเราะ เพราะของจรงิ

ไม่ได้มีขนาดยาวสามฉื่อ (หนึ่งฉื่อในยุคก่อนการปฏิวัติยาวเท่ากับหนึ่งฟุต) อาจสั้นหรือยาวกว่า 

ไม่มกีารกำาหนดตายตวัว่ามขีนาดเท่าไร
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“หายดแีล้วหรอื”

คำาถามนี้เรียกสติของเฟยย่า แม้มิแน่ใจว่าสตรีผู้นี้มียศใด แต่ก็ยอบ

กายทำาความเคารพ “หายดแีล้วเพคะ”

ซางฟูเหรินเคลื่อนหัตถ์ขาวแตะลงบนชุดประจำาชนเผ่าซีเซียง อันเป็น

ชุดยาวลายดอกไม้ที่มสีสีนัสดใส “ชุดสวย แต่ที่นี่คอืต้าเฉนิ มใิช่ซเีซยีง”

“หม่อมฉนั...”

“ดูท่าข่าวลือเรื่องที่เจ้าสติ...” หยุดคำาพูดเพียงเท่านี้ ดวงเนตรนั้นเบน

ไปทางล่ามู 

“ดูนายของเจ้าให้ด ีหากสตไิม่ดกีอ็ย่าปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่าน”

ยงัมทินัที่ล่ามจูะตอบรบัหรอืยอบกายลง ซางฟูเหรนิกเ็สดจ็ไปแล้ว เฟย-

ย่ามองตามร่างอวบอัดอันแสนเย้ายวน มิได้โกรธที่โดนตำาหนิ เพราะขณะนี้

ความสงสยัมอีำานาจเหนอืกว่า นางขมวดคิ้วพร้อมกบักุมมอืล่ามู

“ใครกนั”

ล่ามูมองตามซางฟูเหรินด้วยแววตามิชอบใจนัก ขณะประคองผู้เป็น

นายให้เดนิกลบัตำาหนกั “ซางฟูเหรนิเพคะ เป็นพระมารดาในองค์ชายสองและ

องค์ชายสาม”

เฟยย่าพยกัหน้ารบัรู้ พร้อมกบัจบัชดุประจำาชนเผ่าซเีซยีง “แต่เดมินั้น...

ข้าแต่งกายเช่นไร”

“ได้รบัพระราชทานชุดฮั่นฝูเพคะ”

“เช่นนั้นต่อจากนี้ไปกเ็กบ็ชุดของซเีซยีงซะ สวมสิ่งที่เขาให้มา”

หลังจากนั้นสองนายบ่าวก็เดินกลับตำาหนักเงียบๆ กระทำาตนเหมือน

เป็นเพียงอากาศธาตุในวังหลวง ล่ามูมิชอบใจนักที่เหล่านางกำานัลขันทีพากัน

11 โฉ่วเสี่ยวยา แปลว่าลูกเป็ดขี้เหร่ ตามค่านยิมความงามของสตรใีนยุคปลายของเว่ยจิ้นหนาน-

เป่ยเฉา คนงามต้องมีร่างอวบอัด ใบหน้าทาด้วยแป้งขาว ปากทาด้วยชาด แต่เฟยย่ามีรูปร่าง 

ผอมบางตามแบบฉบบัหญงิสาวแห่งซเีซยีง จงึจดัว่ามหีน้าตาขี้เหร่ ‘โฉ่วเสี่ยวยา’ เป็นการออกเสยีง

แบบโบราณในช่วงยุคของเว่ยจิ้นหนานเป่ยเฉา การออกเสยีงคำาว่า ‘โฉ่ว’ แบบจิ๊กโฉ่ว ก่อนจะถูก

แก้เสยีงเป็นคำาว่า ‘โฉวเสี่ยวยา’ ซึ่งเป็นการออกเสยีงแบบปัจจุบนั
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นิ่งเฉยเมื่อพบนายของตน แต่เฟยย่ากลบัพอใจ เพราะการที่ทกุคนไม่ให้ความ

สำาคญัแก่นาง ทำาให้นางได้ยนิในสิ่งที่มคิวรได้ยนิ นั่นคอืเสยีงนนิทาและวพิากษ์

วจิารณ์เกี่ยวกบัองค์ชายห้าผู้เป็นว่าที่องค์รชัทายาทแห่งแคว้นต้าเฉนิ

“เหตุใดฝ่าบาทจะทรงแต่งตั้งองค์ชายห้าขึ้นเป็นองค์รชัทายาทกม็ริู้ ทั้ง

อ่อนแอและขี้โรค จะมชีวีติถงึวนัแต่งตั้งหรอืไม่!”

ความทรมานในยามคำา่คนืคอืความฝันที่คอยหลอกหลอน เฟยย่าสะดุง้

ตื่นกลางดกึ ทั้งปวดศรีษะและเจบ็หน้าอก มอืเลก็ทุบลงบนต้นขา หลั่งนำ้าตา

ผสมกบัเมด็เหงื่อที่ผุดเตม็ดวงหน้า

‘เกดิอะไรขึ้นกนัแน่!’ นางกรดีร้องไร้เสยีง กระแทกร่างลงบนเตยีง มอื

กุมศีรษะราวกับจะกระชากความฝันอันแสนโหดร้ายให้หลุดออกไปจากสมอง 

ดวงตาจ้องความมดืที่แสนว่างเปล่า ร่างสั่นสะท้านตามแรงสะอื้น

นางไม่เข้าใจ...

นางหวาดกลวั

นางอยากกลบับ้าน...

เมื่อคิดถึงบ้าน...หัวใจดวงน้อยก็อุ่นวาบ แม้ว่าจะไร้วังเหลือเพียงบ้าน

หิน แม้บ้านนั้นจะไร้พระบิดาพระมารดาซึ่งจากไปยามที่ซีเซียงแพ้ศึกต้าเฉิน 

ทว่าบ้านนั้นยงัม.ี..แม่เฒ่าซาลา

หญงิสาวแน่ใจยิ่งนกัว่าแม่เฒ่าซาลาจะตอบความสงสยัทั้งหลายของนาง

ได้ ตั้งแต่เลก็จนโตทุกครั้งที่มคีำาถาม นางจะวิ่งไปยงับ้านหนิของแม่เฒ่า ถาม

คำาถามและได้คำาตอบ ครั้งนี้กเ็ช่นกนั...นางต้องได้คำาตอบ!

เฟยย่าเริ่มวางแผนจะออกจากวัง นางมิแน่ใจว่าในอดีตเคยได้รับ

อนุญาตให้ออกจากวังกลับสู่ซีเซียงหรือไม่ แต่ในครั้งนี้ไม่ว่าอย่างไรนางก็จะ

กลบัซเีซยีง แม้จะเป็นการได้กลบัเพยีงหนึ่งชั่วยามกต็าม

การครุน่คดิกนิเวลาจนกระทั่งฟ้าเริ่มสาง แสงอาทติย์ลอดผ่านหน้าต่าง

ที่ถูกเปิดแง้มไว้ ความมดืในห้องค่อยๆ ถูกขบัไล่ไป ประตูห้องถูกเคาะเบาๆ 
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อย่างไม่แน่ใจว่าเจ้าของห้องตื่นแล้ว

“เข้ามา” เฟยย่าตอบอย่างเกยีจคร้าน อ้าปากหาวเพราะมไิด้นอนทั้งคนื

ล่ามูเดินเข้ามาพร้อมกับจิวซือ นางกำานัลร่างอวบอัดผู้นี้เฟยย่าจำาได้ด ี

เพราะจิวซือช่างพูดและช่างนินทา ดูเหมือนว่าข่าวของทุกคนในวังหลวงล้วน

ผ่านปากจิ้มลิ้มของจวิซอืโดยไม่มขี้อยกเว้น

ล่ามูจัดการรวบผ้าม่านเตียงเกี่ยวไว้ด้วยตะขอ คุกเข่าลงนั่งข้างผู้เป็น

นายที่นอนตะแคง “สรงนำ้าไหมเพคะ วนันี้อากาศร้อนเหลอืเกนิ”

เฟยย่าพยกัหน้าพร้อมกบัลุกขึ้น เดนินำาไปยงัห้องอาบนำ้า ด้วยตำาหนกั

นี้เป็นตำาหนกัหลงัเลก็ ห้องที่ใหญ่ที่สุดคอืห้องนอนห้องนี้ ถงึกระนั้นกย็งัเลก็

กว่าห้องสำาหรบันางกำานลัในตำาหนกัของเหล่าพระสนมเอก

ภายในห้องอาบนำ้าถูกตกแต่งอย่างเรียบง่ายไร้สิ่งมีค่าประดับ ไม่มีบ่อ 

นำ้าพุร้อนให้ใช้ มีเพียงอ่างไม้ทรงกลม บอกชัดถึงความไร้ตัวตนในสาย

พระเนตรแห่งองค์ฮ่องเต้แคว้นต้าเฉนิ และนี่คอืสิ่งตอกยำ้าว่านางอยูท่ี่นี่ในฐานะ

ตวัประกนั

ร่างบอบบางค่อยๆ ปลดอาภรณ์ออกจากร่าง ดวงตาจ้องมองที่นางกำานลั

คนสนทิ ซึ่งกำาลงัขมวดคิ้วนิ่วหน้า ยามที่จวิซอืกระซบิบางสิ่ง อาการอกึอกัของ

ล่ามูทำาให้เฟยย่าถอนหายใจ คาดเดาได้ว่าคงมสีิ่งใดที่เกี่ยวกบันางเกดิขึ้น

“ว่ามาเถอะ มสีิ่งใด”

ล่ามูเม้มปากพร้อมกับกำาหมัด ดวงหน้าฉาบความไม่พอใจ “พวกเรา 

ถูกแกล้ง ทางนั้นไม่ส่งนำ้านมสำาหรบัสรงนำ้ามาให้เพคะ”

เฟยย่าพยกัหน้า คลี่ยิ้มบางๆ ราวกบัไม่เหน็ว่าเป็นเรื่องใหญ่ “มสีิ่งใด

กใ็ช้สิ่งนั้น”

“เดี๋ยวหม่อมฉนัจะต้มนำ้า...”

“ไม่ต้องหรอก อากาศร้อน อาบนำ้าเยน็จะสบายกว่า”

จากคำากล่าวของผู้เป็นนาย นำ้าเย็นถูกเติมลงในอ่างไม้จนเต็ม ล่ามู

ประคองนายหญงิให้นั่งลงในอ่าง ก่อนจะส่งแปรงสฟีัน12 ให้ แล้วจงึตกัสบู่13 
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ออกมาถูทั่วเรือนร่างของผู้เป็นนาย จนกระทั่งชำาระล้างร่างกายเสร็จแล้ว  

เฟยย่าสวมชดุฮั่นฝสูส้ีมอ่อน เรอืนผมดำายาวถงึหวัเข่าถกูรวบไว้ครึ่งศรีษะ แล้ว

ปักด้วยปิ่นเงนิลายดอกโบตั๋น

“ล่ามู”

เฟยย่าเอ่ยเสยีงเบา ดวงตามองไปยงัจวิซอืที่ทำาท่าทางพร้อมรบัฟัง ล่ามู

สบตาผู้เป็นนาย แล้วเบนสายตาไปทางจวิซอื

“ไปนำานำ้าชามาให้องค์หญงิ”

จวิซอืรู้สกึขดัใจเลก็น้อย ถงึกระนั้นกย็อมจากไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

ทนัททีี่ทั้งหอ้งเหลอืเพยีงสองสตรแีห่งซเีซยีง เฟยย่าได้เอ่ยถงึความนยั

อนัเป็นสิ่งที่ปรารถนา

“ข้าจะกลบัซเีซยีง ไปหาแม่เฒ่า”

ล่ามเูม้มปาก ก่อนจะเอ่ยด้วยนำ้าเสยีงไม่แน่ใจ “ครั้งหนึ่งทรงเคยทลูขอ 

แต่ฝ่าบาทรบัสั่งว่า...”

“ครั้งนี้ต่างกนั” ร่างบอบบางเอนกายลงบนที่นอน เริ่มต้นไออย่างรนุแรง 

“ข้าป่วยหนกั มเีพยีงแม่เฒ่าเท่านั้นที่จะรกัษาข้าได้...”

12 แปรงสฟัีนมขีึ้นตั้งแต่สมยัราชวงศ์ฮั่นตะวนัตก ตวัด้ามทำาจากกระดกูสตัว์ ขนแปรงไม่อาจตรวจ

สอบได้ว่าทำามาจากสิ่งใด แต่จากการคาดเดาของนักโบราณคดีเชื่อว่าทำามาจากขนสัตว์ชนิดหนึ่ง

ซึ่งอาจสูญพนัธุ์ไปแล้ว จากบนัทกึที่ขุดค้นพบว่า แปรงสฟีันของฮ่องเต้และเหล่าพระสนมทำาจาก

หยก ทว่าของจรงิยงัไม่เคยถูกค้นพบ
13สบู่มขีึ้นตั้งแต่สมยัราชวงศ์เว่ยเหนอื ทำาจากผงแป้งถั่วเหลอืงและสมุนไพรที่เหมาะสมกบัสภาพ

ผิวในแต่ละฤดูกาล กลีบดอกไม้ตามกลิ่นที่ชอบ ผสมกันแล้วบดจนละเอียด ก่อนจะผสมกับ 

ไขมันแพะหรือไขมันม้า ในสมัยราชวงศ์ถังจะเพิ่มอีกหนึ่งส่วนผสมคือตับอ่อนของหมูแรกเกิด 

เพราะเชื่อว่าจะช่วยบำารุงผวิให้อ่อนเยาว์



อาการป่วยขององค์หญงิเฟยย่าเลื่องลอืไปทั่วทั้งวงัหลวง ว่ากนัว่านี่คอื

อาการประหลาด ทั้งที่ชพีจรปกตแิละไร้ไข้ แต่นางกลบันอนนิ่งไม่ได้สต ิ ร่าง

ซึ่งบางเลก็อยู่แล้วยิ่งผ่ายผอม ผวิซดีราวกบัไร้โลหติ เมื่อรวมกบัการตายแล้ว

ฟ้ืน ซึ่งมสีาเหตมุาจากเหตกุารณ์ที่มรีบัสั่งไม่ให้พูดถงึ กย็ิ่งทำาให้เหล่าหมอหลวง

ถอนหายใจ ไม่รู้ว่าองค์หญงิเฟยย่าป่วยด้วยโรคใด

ล่ามใูช้โอกาสนี้เข้าเฝ้าและทลูขอพระเมตตาจากองค์เฉนิฉเีล่อฮ่องเต้ให้

องค์หญิงเฟยย่ากลับไปรักษาตัวที่ซีเซียง ทั้งที่คิดว่าคงถูกปฏิเสธ ทว่าพระ

ราชโองการถูกอญัเชญิมายงัเซยีงกงโดยต้าข่ายกงกง ให้องค์หญงิเฟยย่ากลบั

ไปรกัษาตวัที่ซเีซยีงในทนัที

เพราะพระราชโองการนี้ทำาให้เหล่านางกำานลัขนัทพีากนัตั้งวงพนนัขนัต่อ 

ว่าองค์หญงิโฉ่วเสี่ยวยาจะตายแล้วฟื้นขึ้นมาเป็นครั้งที่สองหรอืไม่

ท่ามกลางความใคร่รู้ของผู้คน รถม้าได้เคลื่อนออกไปจากวงัหลวง โดย

มรีาชองครกัษ์คุม้กนัเพยีงคนเดยีว ประหนึ่งว่าผูท้ี่อยู่ในรถม้านั้นมใิช่องค์หญงิ 

แต่เป็นเพยีงนางกำานลั ถงึกระนั้นสองสตรแีห่งชนเผ่าซเีซยีงกห็าได้ใส่ใจต่อการ

ถูกหมิ่นศกัดิ์ไม่

สอง
หวนคืนซีเซียง
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สิ่งที่สำาคัญที่สุดสำาหรับนางทั้งสองในยามนี้คือ...พวกนางกำาลังจะกลับ

บ้าน

เฟยย่าผู้แสร้งนอนนิ่งมายาวนานกว่าเจ็ดวันค่อยๆ ขยับตัวลุกขึ้น ใช้

นิ้วเกี่ยวม่านหน้าต่าง รมิฝีปากคลี่ยิ้มกว้างเมื่อเหน็ว่าพ้นเขตวงัหลวงแล้ว ก่อน

จะรบีนอนลงตามเดมิ มอืสองข้างผสานกนัไว้บนช่วงท้อง นยัน์ตาทอประกาย

วาดหวงั

“อกีไม่นาน...ข้าจะได้กลบับ้านแล้ว”

ล่ามูปาดนำ้าตาแห่งความดใีจที่ไหลอาบแก้ม “เพคะ อกีไม่นานพวกเรา

จะถงึบ้าน”

จากเมืองหลวงถึงซีเซียง รถม้าเคลื่อนลงทางใต้ มุ่งไปทางมณฑล 

เป่ยหลาง ลดัเลาะขึ้นสู่แนวเขา ใช้เวลาร่วมสบิสองชั่วยามโดยที่ไม่หยดุพกั ม้า

ที่ถูกเลือกในครานี้คือม้าศึก ซึ่งสามารถควบต่อกันได้ถึงหนึ่งวันครึ่ง เพราะ

รบัสั่งจากองค์ฮ่องเต้ให้ส่งองค์หญงิถงึซเีซยีงอย่างเร่งรบีที่สุด

ยามขึ้นสูเ่ขตซเีซยีง ทั้งที่ในยามนี้คอืฤดูร้อน แต่อากาศรอบด้านนั้นเริ่ม

เยน็ชื้น ยิ่งขึ้นบนเขาสงู องครกัษ์กย็ิ่งอดึอดัไม่สบายช่วงอก ก่อนจะรู้สกึโล่งใจ

เมื่อเหน็ว่าเบื้องหน้าคอืป้ายหนิสลกัอกัษร...‘ซเีซยีง’

รถม้าเคลื่อนผ่านป้ายเข้าสูเ่ขตชนเผ่าซเีซยีง บ้านเรอืนล้วนสร้างจากหนิ

เป็นฐาน ชั้นสองและชั้นสามสร้างจากไม้ บ้านแต่ละหลังล้วนห้อยข้าวโพดไว้ 

อันเป็นความเชื่อของชนเผ่าว่า การห้อยข้าวโพดจะช่วยขับไล่ภูตผีปีศาจร้าย 

และยงัเป็นการตากข้าวโพดไปด้วย

เมื่อข้าวโพดแห้งได้ที่ก็จะนำาไปปรุงอาหาร ด้วยความเชื่อที่ว่าได้รับ 

คำาอวยพรจากเทพเจ้าผู้คุ้มครองชนเผ่า

รถม้าหยุดลงเมื่อผ่านบ้านกว่าสบิหลงั ล่ามขูยบักายลกุขึ้นเปิดประตรูถ

ม้า แล้วชี้นิ้วไปทางขวา “ตรงไปจนสุดทาง”

ประตูรถม้าปิดลงพร้อมกับรถม้าที่เคลื่อนไปตามคำาบอก แล้วหยุดลง
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เมื่อถงึบ้านหนิหลงัหนึ่ง บ้านหลงันี้ใหญ่โตกว่าทุกหลงั หน้าบ้านมธีงสขีาวปัก

อยู่ บนผนืธงเขยีนว่า...‘กึ่งกลางแห่งฟ้า’

ประตูรถม้าเปิดออกอีกครั้ง ล่ามูประคององค์หญิงผู้แกล้งทำาสะลึม- 

สะลือลงจากรถม้า องครักษ์หนุ่มมองดูด้วยแววตานิ่งเฉย หาได้เข้าไปช่วย

ประคองไม่ หนึ่งเพราะกฎห้ามแตะต้องตัวนางใน สองเพราะไร้ความสนใจ 

เขาเลอืกหนัหลงัให้แล้วดื่มนำ้าจากถงุนำ้าที่นำาตดิตวัมา ตามด้วยการปลดม้าออก

จากคานลาก ให้อาหารและนำ้า ก่อนจะมองหาจุดพกัเพื่อให้ม้านอน

ล่ามเูม้มรมิฝีปาก แสดงความไม่พอใจผ่านสายตา แต่เมื่อพบว่าแม่เฒ่า

ซาลาผู้เป็นเจ้าของบ้านได้ออกมายืนต้อนรับคล้ายจะล่วงรู้ ความขุ่นมัวทั้ง 

หลายจงึสลายไป ก่อนที่นางจะก้มหน้าลงกระซบิข้างหูนายหญงิ

“แม่เฒ่ามารอรบัพวกเราเจ้าค่ะ”

ใจของเฟยย่าเต้นแรงราวจะหลดุออกจากอก นางพยายามอย่างยิ่งที่จะ

ไม่วิ่ง ก่อนที่แม่เฒ่าจะตรงเข้ามาช่วยประคองนางแล้วพาขึ้นไปบนชั้นสอง เมื่อ

ได้ยนิเสยีงกระแอมเพราะรู้ทนัของแม่เฒ่าซาลา ดวงตาที่ปิดอยู่ค่อยๆ ลมืขึ้น

อาการปวดศรีษะอย่างรุนแรงและอาการเจบ็หน้าอกเข้าจูโ่จมเฟยย่า มอื

ข้างหนึ่งกมุศรีษะ ส่วนอกีข้างกก็มุหน้าอก ดวงหน้าบดิเบี้ยวแสดงถงึความปวด

ทรมาน ยงัไม่ทนัที่ล่ามูจะตรงเข้ามาประคอง นำ้าเสยีงเดด็ขาดของแม่เฒา่ซาลา

กเ็อ่ยสั่ง

“เจ้าออกไปรอด้านนอก”

“แต่...” ล่ามูลงัเลยิ่งนกั แต่เมื่อสบตาดุของแม่เฒ่า กจ็ำาต้องออกไปรอ

ด้านนอกซึ่งหมายถงึข้างล่าง ดวงตาจบัจ้องที่นายหญงิซึ่งหลั่งนำ้าตาเพราะความ

เจบ็ปวด 

เฟยย่าใช้หลงัมอืเชด็นำ้าตา พลางเงยหน้าขึ้นสบตาแม่เฒ่า “แม่เฒ่า ข้า...

ข้าอาจป่วยเป็นโรคร้าย ตั้งแต่ข้าฟื้นขึ้นมากป็วดหวั...เจบ็หน้าอก”

แม่เฒ่ามิได้เปลี่ยนสีหน้า ทั้งยังคงนิ่งเฉย “ทรงมีอาการใดอีกหรือไม่

เพคะ”
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เฟยย่าพยกัหน้า ยกสองมอืขึ้นกุมศรีษะ “ข้าฝัน...ข้าหมายถงึ...ข้ารู้สกึ

ว่าข้า...ข้า...ข้าตายแล้ว”

“องค์หญงิสิ้นพระชนม์ และยามนี้ทรงฟื้นคนืชพีอกีครั้ง”

นำ้าเสยีงราบเรยีบของแม่เฒ่าพาให้ผู้รบัฟังอ้าปากค้าง อาการปวดศรีษะ

และเจบ็หน้าอกทุเลาลงอย่างประหลาด ดวงหน้าขาวซดีส่ายไปมาช้าๆ 

“ข้าไม่เข้าใจ ท่านแม่เฒ่า ท่านหมายความว่า...”

“หมายความว่าสิ่งที่องค์หญงิรูส้กึ...คอืสิ่งที่เกดิขึ้นจรงิ ภาพฝันทั้งหลาย

ล้วนเป็นเรื่องจรงิ”

คำาตอบของแม่เฒ่าทำาให้เฟยย่าตกใจจนนิ่งค้าง ลมหายใจหยุดไปชั่ว

ขณะ ซำ้ายงัรูส้กึว่าหวัใจหยดุเต้นด้วย หลงัจากได้สต ินางกถ็ดัตวัไปจนชดิผนงั

โดยไม่รู้ว่าทำาไมถงึทำาเช่นนี้ นางรู้แค่...

สบัสน ยากที่จะเชื่อ และหวาดกลวั

ดวงตากลมโตเต็มไปด้วยแววตื่นตระหนก ผสานกับความไม่เชื่อถือ 

มือแตะลงบนแขนตัวเอง แล้วมาแตะจมูกราวกับจะตรวจสอบว่ามีลมหายใจ

จรงิหรอืไม่ สุดท้ายกแ็ตะลงบนหน้าอก...หวัใจของนางยงัคงเต้น

แม่เฒ่าซาลามองทุกสิ่งด้วยแววตานิ่งสงบ ขยบัมอืไปหยบิกล่องบรรจุ

กลีบดอกบัว ม้วนแล้วจุดไฟ ก่อนจะสูบและปล่อยควันขาว นำ้าเสียงที่เอ่ย 

แผ่วเบาไม่ต่างจากควนั

“องค์หญิงสิ้นพระชนม์แล้ว แต่ก็ทรงฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง...” ดวงตาของ

แม่เฒ่าเบนไปยงัห้องบชูาด้านใน ก่อนจะลกุขึ้นกวกัมอืเรยีกคนที่นั่งเงยีบ “ตาม

มาสเิพคะ”

เฟยย่าหวาดกลัวยิ่งนัก แต่เพราะความคุ้นเคยกับแม่เฒ่ามาตั้งแต่ 

เยาว์วยั ทำาให้นางตดัสนิใจลกุขึ้นเดนิตามเข้าไปในห้องบชูา ขนทั่วร่างลกุเกรยีว 

ขาสั่นเพราะอ่อนแรงจนร่างทรุดลงกบัพื้น ดวงตาจบัจ้องอยู่ที่กล่องไม้ซึ่งสลกั

อกัขระมนตรารอบกล่อง และวางอยู่เบื้องหน้ารูปวาดเทพเจ้าประจำาชนเผ่า

...บนกล่องนั้นมหีนิขาวศกัดิ์สทิธิ์วางทบัไว้
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แม่เฒ่ายืนมององค์หญิงจนสูบกลีบดอกบัวหมดมวน จึงไปนั่งยองๆ 

ข้างๆ ร่างที่ทรุดลงกบัพื้น พร้อมกบัชี้นิ้วไปยงักล่องไม้

“ในกล่องนั้นคอืหวัใจขององค์หญงิ”

คำากล่าวของแม่เฒ่าทำาให้ร่างของเฟยย่ากระตุก ดวงตาเบิกกว้าง มือ

กุมหน้าอกตวัเอง “หวัใจของข้าอยู่ที่นี่”

แม่เฒ่าซาลายิ้มบางๆ พยกัหน้าก่อนจะส่ายหน้า “หวัใจของพระองค์ใน

ช่วงเวลานี้...อยู่กบัพระองค์ แต่หวัใจที่แท้จรงิของพระองค์...” ชี้นิ้วไปยงักล่อง

ไม้ พลางเอ่ยด้วยนำ้าเสยีงหนกัแน่น “...อยู่ในนั้น”

เฟยย่ารู้สกึไร้เรี่ยวแรง ร่างเบาหววิราวถูกสูบวญิญาณไป นางส่ายหน้า

อย่างไม่ยอมรบั ถดักายถอยหลงั ก่อนจะวิ่งออกไปจากห้องบูชาผ่านห้องรบัรอง 

แล้วลงไปยงัด้านล่าง นางพุ่งเข้ากอดล่ามูซึ่งนั่งยองๆ รออยู่หน้าบ้าน แววตา

มากล้นด้วยความหวาดกลวั สองแขนกอดรดัล่ามูแน่น

“ล่ามู...ล่ามู ข้า...ข้า...”

“องค์หญงิ” เสยีงเยน็ที่แฝงความดุของแม่เฒ่าดงัขึ้น พร้อมกบัมอืของ

แม่เฒ่าที่กำาแขนของเฟยย่าไว้ ดวงตาดุมากด้วยอำานาจที่เร้นลับจ้องดวงตา 

กลมโต “กลบัขึ้นไปข้างบนกบัหม่อมฉนั”

ล่ามูอยากจะขัดขวาง แต่เมื่อเจอสายตาของแม่เฒ่าก็ไม่กล้า จึงทำาได้

เพียงกอดร่างที่สั่นเทาอย่างรุนแรงของผู้เป็นนาย หางตาเหลือบเห็นองครักษ ์

ผู้นั้นมองอยู่ด้วยความอยากรู้อยากเหน็

“หม่อมฉนัจะขึ้นไปส่งองค์หญงิ” นางประคองนายหญงิที่หน้าซดีขาวให้

ลุกขึ้น ทว่ายงัไม่ทนัที่ร่างบางเลก็ในอ้อมกอดจะขยบั เฟยย่ากโ็ก่งตวัอาเจยีน

ก่อนจะหมดสตไิป

“พาองค์หญงิขึ้นไปข้างบน” แม่เฒ่าออกคำาสั่งอกีครั้ง มอืเลก็เหี่ยวย่น

แต่แขง็แกร่งยิ่งกว่ามอืบุรุษกุมต้นแขนขององค์หญงิ ล่ามูได้แต่ทำาตามพร้อม

ด้วยความสงสยัเตม็หวัใจ

‘เกดิสิ่งใดขึ้นกนัแน่’
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เสยีงสวดมนต์อนัเป็นบทสวดประจำาชนเผ่าปลกุเฟยย่าให้ตื่นขึ้น นาง

หยัดร่างลุกขึ้นนั่ง กวาดตามองไปรอบด้าน ดวงตาจับจ้องที่รูปวาดเทพเจ้า

ประจำาชนเผ่า แล้วเคลื่อนไปหยุดที่แม่เฒ่าซาลาซึ่งหยุดสวดมนต์และเบน

สายตามาสบกบันาง

“ฟื้นแล้วหรอื”

ผู้ถูกถามมไิด้ตอบ แต่เบนสายตาไปยงักล่องไม้ มอืยกขึ้นกุมหน้าอก

ตนเอง อาการเจบ็หน้าอกมไิด้บงัเกดิ ดวงตากลมโตปิดลง นำ้าตาหลั่งมาจาก

หางตา

เมื่อครูน่างฝัน เป็นภาพฝันที่แสนชดัเจน ประหนึ่งว่าบางสิ่ง ณ ที่แห่งนี้

พาดวงจติของนางย้อนคนืสู่คำ่าคนืนั้น...

คนืที่ชนเผ่ามอดไหม้

คนืที่นางถูกสงัหารด้วยนำ้ามอืของ...

“เขาคอืใคร ทำาไมข้าถงึจำาสิ่งใดมไิด้”

เฟยย่าถามด้วยเสียงแหบแห้ง สิ่งที่นางจำาได้ล้วนเป็นความทรงจำาใน 

วยัเยาว์จนถงึช่วงที่สญูเสยีพระบดิาพระมารดา และช่วงเวลาที่นางเดนิทางสูแ่คว้น

ต้าเฉนิ มอืเลก็กำาแน่นยามคดิถงึเหตุแห่งการจากไปของพระบดิาพระมารดา

ช่วงเวลาปลายยุคเว่ยจิ้นหนานเป่ยเฉา แผ่นดนิแบ่งออกเป็นสบิหกแคว้น 

ห้าชนเผ่า แม้แคว้นต้าเฉนิจะรวมแผ่นดนิได้เป็นปึกแผ่น แต่กไ็ม่ทั้งหมด บาง

แคว้นยงัคงแขง็แกร่งและเป็นอสิระ รวมถงึชนเผ่าทั้งหลายกเ็ช่นกนั

ด้วยเหตุนี้เฉนิฉเีล่อฮ่องเต้จงึส่งกองทพัมาบดขยี้ชนเผ่าซเีซยีง สงัหาร

กั๋วหวาง14 และหวางโฮ่ว15 แล้วตั้งขุนนางขึ้นปกครองที่นี่ ส่วนนาง...องค์หญงิ

เฟยย่า พระธดิาเพยีงองค์เดยีว ได้รบัพระราชโองการให้เดนิทางสู่ต้าเฉนิ เพื่อ

เป็นตวัประกนัแลกกบัหมื่นชวีติของชาวซเีซยีง

แต่แท้จรงิแล้วผู้คนต่างรู้ถงึเหตุที่แท้จรงิของพระราชโองการนั้น...

14 กั๋วหวาง คอืกษตัรยิ์
15 หวางโฮ่ว คอืราชนิี
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ชนเผ่าซีเซียงคือชนเผ่าซึ่งสืบเชื้อสายมาจากหนึ่งในสามราชาแห่ง

แผ่นดนิ16 จนมคีำากล่าวที่ว่า ‘ผูใ้ดครอบครองซเีซยีง ผู้นั้นครอบครองแผ่นดนิ

ทั่วหล้า’

“ที่ทรงจำาสิ่งใดไม่ได้ เพราะทกุสิ่งที่เกดิขึ้นในช่วงเวลานั้น...ช่วงเวลาแห่ง

การเปลี่ยนแปลงชวีติขององค์หญงิ ล้วนเป็นสิ่งที่ทรงต้องเลอืกดำาเนนิใหม่”

เฟยย่าขมวดคิ้วกบัคำาตอบของแม่เฒ่า “ข้าไม่เข้าใจ”

“ทรงได้รบัโอกาสให้เดนิทางกลบัมาแก้ไขอกีครั้ง ผ่านสองหตัถ์และพระ

วนิจิฉยัขององค์หญงิเอง ความทรงจำาในอดตีมไิด้ตามตดิมา เพราะทกุสิ่งที่จะ

ทรงเลือกทำานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ล้วนจะเปลี่ยนแปลงอดีตทุกอย่าง...” 

ดวงตาของแม่เฒ่าปิดลง รมิฝีปากเผยยิ้ม “เช่นนั้นแลว้การจดจำาอดตี...จำาเป็น

หรอืเพคะ”

“แต่ข้า...” เฟยย่าเม้มรมิฝีปาก ไม่แน่ใจนกัถงึสาเหตุที่ตนเดนิทางกลบั

มา “ข้า...ที่ข้ากลบัมา เพื่อมาแก้แค้นหรอืแม่เฒ่า แล้วเขาคนนั้นที่สงัหารข้าคอื

ใครกัน ข้าจำาได้เพียงดวงตาของเขา และ...” นางยกมือขึ้นกดหน้าอก เจ็บ

แปลบไปทั่วทั้งทรวงอก “ข้าจำาได้ว่า...ข้า...รกัเขา”

ความรู้สึกรักและแค้นถาโถมอัดแน่นในทรวงอก หญิงสาวปิดเปลือก

ตา หลั่งนำ้าตาอกีครั้ง นางไม่เข้าใจว่าทำาไมชายที่นางรกั...และนางกร็ู้สกึว่าเขา

รกันาง...ต้องสงัหารนาง?

และทำาไมชายผู้นั้นที่อยู่เคยีงข้างเขา...ต้องสงัหารชนเผ่าซเีซยีง

แม่เฒ่าขยบัร่างมานั่งยองๆ ข้างองค์หญงิ มอืเชด็นำ้าตาบนใบหน้าเลก็ 

แววตามากล้นด้วยความรกัและความเอน็ดู

“องค์หญงิทรงกลบัมามใิช่เพื่อการแก้แค้น”

“เช่นนั้นเพื่อสิ่งใดกนั หากมใิช่แก้แค้น เหตุใดข้าต้องกลบัมา”

“ทรงเห็นแล้วใช่หรือไม่ ว่าคืนที่องค์หญิงถูกสังหาร ชนเผ่าซีเซียงล่ม

16 สามราชาแห่งแผ่นดนิ คอืยุคสามราชา ห้าจกัรพรรด ิคอืปฐมกษตัรยิ์ของจนี
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สลาย...สูญสิ้นซเีซยีง”

เฟยย่าพยักหน้า นำ้าตาหลั่งออกมามากกว่าเดิม เจ็บแน่นหน้าอกยาม

คิดถึงภาพในคำ่าคืนนั้น แม่เฒ่ากุมมือเล็ก จ้องตาสบกับดวงตากลมโตซึ่ง 

แดงกำ่าจากการรำ่าไห้

“ทรงย้อนกลบัมาเพื่อผดุงซเีซยีง...มใิห้ล่มสลาย...มใิห้ดบัสูญ”

“ทุกสิ่งล้วนมีกฎ กฎของการเดินทางย้อนกลับในครั้งนี้ขององค์หญิง 

องค์หญงิมเีวลาเพยีงห้าปี ในการทำาทุกวธิเีพื่อจะผดุงซเีซยีงไว้ หากครบเวลา

ในวนัสดุทา้ยก่อนที่จะมพีระชนัษายี่สบิห้าปี แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดตี

ได้ ซเีซยีงจะดบัสูญ เช่นเดยีวกบัที่องค์หญงิจะสิ้นพระชนม์เช่นกนั”

“หากข้าเปลี่ยนแปลงได้เล่า ตวัข้าจะเป็นเช่นใด”

“แม้องค์หญิงจะเปลี่ยนแปลงและผดุงซีเซียงได้ แต่พระชะตาของ 

องค์หญงิจะจบสิ้นในวนัก่อนวนัคล้ายวนัประสูตเิช่นกนั...”

เสียงสนทนาดังก้องอยู่ในสมองของเฟยย่า ดวงตาทอดมองทิวทัศน์

นอกรถม้าผ่านหน้าต่าง แท้จรงิแล้วในแววตานั้นคอืความว่างเปล่า

นางเดนิทางกลบัมาเพื่อมชีวีติอยูเ่พยีงห้าปี หรอืหากให้นบัอย่างละเอยีด

คอื สี่ปี สบิเอด็เดอืน กบัอกียี่สิบเก้าวนั ไม่ว่านางจะผดุงซเีซยีงได้หรอืไม่ ใน

วนัสุดท้ายก่อนที่นางจะมอีายุยี่สบิห้าปี ชวีติของนาง...

หญิงสาวปิดเปลือกตาลงพลางถอนหายใจ เบนหน้าไปทางล่ามูซึ่งนั่ง

มองนางอย่างไม่ละสายตา หญงิสาวรูว่้านางกำานลัคนสนทิคงมคีำาถามมากมาย 

และนางกอ็ยากจะเล่าให้ฟัง 

ทว่า...คำาสั่งของแม่เฒ่ายงัดงัก้อง

“อย่าให้ใครรู้!”

เฟยย่าล้มตวัลงนอนบนฟูก ตะแคงตวัจ้องผนงัรถม้า ภาพการสูญสิ้น

ซเีซยีงทำาให้นางตวัสั่น ทั้งเจบ็ปวด เสยีใจ รู้สกึผดิ และเคยีดแค้น ซำ้ายงัรู้สกึ

ว่าการจบสิ้นซเีซยีงในอดตีคอืความผดิของนาง



ชลันตี
35

นางรกัคนผดิ เชื่อใจคนผดิ การสิ้นชวีติและสิ้นชาต ิ คอืค่าตอบแทน 

ในความรกัอนัแสนหลอกลวง!

“ล่ามู” หญงิสาวเรยีกนางกำานลัคนสนทิ พร้อมกบัพลกิตวัไปหา 

“เพคะ?”

“ในวนันั้น...วนัที่ส่งพระมารดาว่าที่องค์รชัทายาทเข้าสูค่วามสงบ องค์ชาย

ทั้งหลายเสดจ็มาครบหรอืไม่”

ล่ามูเอียงคอครุ่นคิด แล้วจึงส่ายหน้า “องค์ชายสองกับองค์ชายสาม 

ไม่ได้เสดจ็มาร่วมพธิเีพคะ” ตอบแล้วกน็กึขึ้นได้ถงึอาการเสยีความทรงจำาของ

ผู้เป็นนาย จึงเอ่ยขยายความ “องค์ชายสองกับองค์ชายสามคือพระโอรสใน 

ซางฟูเหรนิเพคะ ซางฟูเหรนิคอื...”

“พระสนมเอกที่บอกเจ้าว่า อย่าปล่อยให้ข้าออกมาเพ่นพ่านสนิะ”

ล่ามูพยกัหน้า “องค์ชายสองประชวร ส่วนองค์ชายสาม ฝ่าบาททรงส่ง

ไปตรวจดูความเรยีบร้อยที่ชายแดนเพคะ”

เฟยย่ารับฟังพร้อมกับครุ่นคิด ‘ด้วยตำาแหน่งของซางฟูเหริน ทั้ง 

องค์ชายสองและองค์ชายสามล้วนขึ้นเป็นองค์รชัทายาทได้ คดิแล้วกน็กึถงึคำานนิทา

ของเหล่านางกำานลัขนัท ีเหตุใดกนัฝ่าบาทจงึมพีระประสงค์จะแต่งตั้งองค์ชาย

ห้า ซึ่งอ่อนแอและประชวรอยู่เป็นนจิขึ้นเป็นองค์รชัทายาท’

“ฝ่าบาทมพีระโอรสทั้งหมดกี่องค์”

ล่ามูขยบัตวั บบีนวดขาให้นายหญงิพร้อมกบัตอบคำาถาม “มพีระโอรส

หกองค์และพระธดิาหนึ่งองค์เพคะ องค์ชายใหญ่ประสตูใินฮองเฮา มพีระชนัษา

ยี่สิบห้าปี องค์ชายสองมีพระชันษายี่สิบสามปี องค์ชายสามมีพระชันษายี่สิบ

เอ็ดปี องค์ชายสี่ประสูติในถิงซูหยวน มีพระชันษายี่สิบปี องค์ชายห้ามีพระ

ชนัษายี่สบิปี และองค์ชายหกประสูตใินอ้ายซวิหรง มพีระชนัษาสบิเจด็ปี ส่วน

องค์หญงิหยางจูหรงประสูตใินหลนัซูเฟย มพีระชนัษาสบิห้าปีเพคะ”

แม้จะรู้สึกได้ว่าหางเสียงของนางกำานัลคนสนิทสะบัดเล็กน้อยยามเอ่ย

ถงึองค์หญงิ แต่เฟยย่ากม็ไิด้ถามถงึสาเหตุ เพราะความสนใจของนางล้วนผูก
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อยู่ที่องค์ชายทั้งหก

หากนางจะผดุงซีเซียง ตำาแหน่งของนางต้องสูง...อย่างที่ควรถูกเรียก

ขานว่าแม่ของแผ่นดิน เมื่อนางคือแม่ของแผ่นดิน ใครเล่าจะกล้าแตะต้อง 

ชนเผ่าแห่งฮองเฮา!

นางต้องการพระราชโองการทอง17 เพื่อปกป้องและพทิกัษ์ซเีซยีง

“ในจำานวนองค์ชายทั้งหมด องค์ใดยงัไม่มพีระชายา”

คำาถามนี้สร้างความแปลกใจให้ล่ามูมิใช่น้อย ถึงกระนั้นนางก็ตอบ  

“องค์ชายสี่ องค์ชายห้า และองค์ชายหกเพคะ”

เฟยย่าปิดเปลอืกตาลง เริ่มต้นครุน่คดิถงึสถานะ การจะขึ้นเป็นฮองเฮา

ย่อมต้องรั้งตำาแหน่งพระชายาเอก ที่สำาคญัที่สุดคอืต้องเป็นพระชายาเอกแห่ง

องค์รชัทายาท ในยามนี้แม้องค์ชายห้าจะถกูวางตวัเป็นองค์รชัทายาท ทว่าตราบ

ใดที่พธิแีต่งตั้งยงัมเิกดิขึ้น ทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงได้

ภาพบุรุษผู้หนึ่งแทรกผ่านเข้ามาในความคดิ ดวงตาคมที่จ้องนางทำาให้

ผู้นึกถึงเม้มริมฝีปาก ก่อนจะลบภาพของเขาทิ้งพร้อมกับเหตุผลที่ไตร่ตรอง

ดแีล้ว

‘องค์ชายหกนั้นมีพระมารดาเป็นเพียงซิวหรง ช่างห่างไกลจากบัลลังก์

ยิ่งนกั อกีทั้งเขายงัอายุน้อยกว่านางถงึสามปี’ คดิแล้วกถ็อนหายใจ ดูเหมอืน

ว่าหมากที่นางควรเลอืกเกบ็มเีพยีงองค์ชายสี่กบัองค์ชายห้า!

ร่างเลก็บางขยบัตวัลกุขึ้นเปิดม่านหน้าต่าง เท้าคางมองทวิทศัน์ด้านนอก

17 พระราชโองการทอง เปรียบดั่งป้ายประกาศที่จะมีอำานาจคุ้มครองอย่างไม่มีคำาว่าสิ้นสุด แม้

ฮ่องเต้ผู้พระราชทานพระราชโองการทองนี้จะสวรรคต แต่ลูกหลานและฮ่องเต้พระองค์ต่อไปจะ

ต้องเคารพในพระราชโองการทองนี้ หากฝ่าฝืนจะต้องโทษอกตญัญ ูพระราชโองการทองไม่สามารถ

ออกได้ง่ายๆ จะต้องผ่านการประชุมในท้องพระโรง ผู้จะได้รบัต้องมคีวามดคีวามชอบระดบัช่วย

ผดุงชาต ิยิ่งถ้าออกให้แก่ชนเผ่ารอบนอกนั้นแทบจะเป็นไปได้น้อยมาก เพราะเหล่าขุนนางกลวัว่า

ชนเผ่าที่ได้รบัพระราชโองการทองนี้จะกระด้างกระเดื่องและไม่เคารพอกีต่อไป นบัแต่อดตีจนถงึ

ปัจจุบัน มีเพียงไม่กี่ชนเผ่าที่ได้รับพระราชโองการทอง ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าที่มีการเจริญ

สมัพนัธไมตรผี่านการแต่งงาน
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ที่มเีพยีงต้นไม้ เสยีงของแม่เฒ่าดงัขึ้นในหวั

“ห้าปี...พระองค์มเีวลาเพยีงห้าปี”

เฟยย่าช้อนสายตามองท้องฟ้าสดใส ริมฝีปากคลี่ยิ้ม แววตาแน่วแน่ 

นางจะผดุงซเีซยีง นางจะทำาให้ได้ นางจะก้าวขึ้นเป็นฮองเฮาแห่งต้าเฉนิ!

ห้าปี...นางไม่เสยีดายหรอืเสยีใจหากต้องจากไป ชวีติของนางหากแลก

ด้วยการผดุงซเีซยีงมใิห้ดบัสูญ นั่นคอืการสละชพีที่คุ้มค่า

นางย้อนกลับคืนเพื่อซีเซียง มีชีวิตเพื่อซีเซียง และยินดีจบชีวิตเพื่อ 

ซเีซยีงเช่นกนั!



เพื่อสยบข้อสงสัยที่ว่าองค์หญิงเฟยย่ายังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่ ผู้

ถูกนินทาจึงยอมย่างเท้าออกจากตำาหนัก นับตั้งแต่ฟื้นคืนชีพ ครั้งนี้เป็นครั้ง

แรกที่นางออกไปเดนิเล่น

ขบวนติดตามมีเพียงล่ามูกับนางกำานัลช่างพูดอย่างจิวซือ ส่วนคนที่

เหลอืล้วนแสดงท่าทางชดัเจนว่าไม่อยากตดิตาม ด้วยเหตุนี้เฟยย่าจงึกล่าวด้วย

นำ้าเสยีงราบเรยีบ

“ใครอยากไปกต็ามมา”

มีนางกำานัลเพียงสองคน ช่างไม่สมพระเกียรติแห่งองค์หญิงยิ่งนัก  

ทุกคราเมื่อทั้งสามเดินผ่านกลุ่มคน แม้จะเป็นเพียงนางกำานัลขันที ก็มีเสียง

กระซบิกระซาบและสายตามองมาอย่างดูแคลน

หลายต่อหลายครั้งล่ามูหมายจะเข้าปะทะ แต่มือเล็กของผู้เป็นนายก็

คอยรั้งไว้ ก่อนจะเดนิต่อราวกบัมไิด้ยนิเสยีงและมไิด้เหน็สายตาทั้งหลาย

ที่ใครๆ เย้ยหยนัว่านางเกรงกลวัแม้แต่นางกำานลัขนัท ีทว่าดวงตากลม

โตคู่นั้นกลบัแอบซ่อนความปรารถนาอนัแท้จรงิไว้

ไม่เหน็หวันางสดิ ีเมื่อไร้ผู้คนสนใจ อะไรๆ ที่ปรารถนาจะได้ยนิกย็ิ่งวิ่ง

ส�ม
หลันซูเฟย
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เข้าหูได้ง่าย เช่นเมื่อครู่ที่ได้ยินนางกำานัลแอบกระซิบกระซาบถึงสถานที่ที่ 

องค์ชายสี่มกัจะไปดดีกู่เจงิ

ไหนจะกระซิบกระซาบนินทาเรื่องเว่ยฮองเฮากับซางฟูเหรินแต่งกลอน

เชือดเฉือนกันเบื้องหน้าพระพักตร์เฉินฉีเล่อฮ่องเต้เกี่ยวกับการแต่งตั้งองค์

รชัทายาท ว่าแท้จรงิแล้วควรเป็นโอรสของผู้ใด

เฟยย่าเดนิไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดหมาย จนกระทั่งผ่านตำาหนกัหลงัหนึ่ง 

สองเท้าหยุดลงตรงหน้าดงดอกไม้หลากสีสันอันเบ่งบานชูช่อล่อหมู่ภมร นิ้ว

เลก็ยื่นออกไปหมายจะแตะ แต่กช็ะงกัและชกัมอืกลบั รมิฝีปากบางคลี่ยิ้มเศร้า

ดอกไม้งาม...ควรเบ่งบานและงดงามอยู่บนต้น

คดิแล้วกห็นัหลงัเตรยีมจะกลบัตำาหนกั เพราะตะวนัเริ่มแรงกล้าจนรูส้กึ

เหนยีวตวั ทว่ามเีสยีงหนึ่งดงัขึ้นมา

“หยุดนะ!”

เฟยย่าหันหลังกลับไปทางต้นเสียง สตรีนางหนึ่งเดินตรงเข้ามาด้วย

ท่วงทา่สง่างาม ร่างอวบอิ่มตามความงามแห่งต้าเฉนิ ดวงหน้าขาวยิ่งกวา่สขีอง

ดอกไม้ รมิฝีปากเคลอืบสแีดงจากชาด ชุดสเีหลอืงอ่อนปักลายไก่ฟ้า ปิ่นทอง

ลายเกลยีวเมฆบนเรอืนผม บอกถงึตำาแหน่งพระสนม มเีสยีงกระซบิแผ่วเบา

มาจากด้านหลงั

“หลนัซูเฟยเพคะ”

เฟยย่าทวนความจำา ก่อนจะยอบกายถวายคำานบัตามธรรมเนยีม ตาม

ศกัดิ์แล้วฐานะองค์หญงิของนางสงูกว่า ไม่จำาเป็นต้องคำานบัพระสนมยศตำ่ากว่า

กุ้ยเหริน ทว่าด้วยความที่เป็นตัวประกัน ทำาให้ฐานะของนางถูกเหยียบลงมา

จนด้อยค่าเทยีบเท่านางกำานลั

ผู้รู้ในความตำา่ศกัดิ์ของคนตรงหน้ามองด้วยแววตาหยามเหยยีด ไร้คำา

อนุญาตให้ลุกขึ้น มีเพียงดวงหน้างามที่มากล้นด้วยความกราดเกรี้ยว ทั้งยัง 

ชี้นิ้วมายงัผู้ที่ยอบกายอยู่

“บงัอาจยิ่งนกั! กล้าเดด็ดอกไม้ของข้า”
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คำากล่าวหาที่ไม่เป็นจรงิพาให้ผู้ถูกกล่าวหาขมวดคิ้ว เงยหน้าขึ้นสบกบั

ดวงตาที่เตม็ไปด้วยความเกลยีดชงั

ความสงสยัปรากฏขึ้น นางทำาสิ่งใดกนัหนอ หลนัซูเฟยผู้นี้จงึเกลยีดชงั

นาง คล้ายอยากจะขยี้นางด้วยปลายเท้า

“ข้า...” ยงัไม่ทนัที่เฟยย่าจะพูดสิ่งใดต่อ มอืขาวกฟ็าดลงมาบนแก้มซกี

ขวาจนใบหน้าหนั ร่างเซล้ม รู้สกึถงึความเจบ็แปลบที่แก้ม ซำ้ายงัได้รบัรสคาว

แห่งโลหติ มอืเลก็ยกขึ้นกุมแก้มตน พลางเงยหน้ามองผู้ลงมอื

หลันซูเฟยทำาปากเบ้ ชี้นิ้วไปยังนางกำานัลผู้ติดตามทั้งสอง “ถอยไป! 

นายของพวกเจ้ากล้าบงัอาจเดด็ดอกไม้ในสวนของข้า วนันี้ข้าจะลงโทษนาง”

จิวซือมีท่าทีลังเล ส่วนล่ามูหาได้เชื่อฟังไม่ นางขยับตัวเตรียมเข้าไป

ประคองนายหญงิ ทว่านางกำานลัอาวโุสสองคนกต็รงเข้ามาขวาง ทั้งยงักระชาก

ผมของนางไว้ เช่นเดยีวกบัที่จวิซอืถูกกระทำา

เฟยย่ากำาหมดัแน่น ลุกขึ้นยนืเผชญิหน้า ปาดเลอืดข้างมุมปาก ก่อน

จะเอ่ยด้วยนำ้าเสยีงที่ถูกกดให้ยงันอบน้อม

“ขอพระสนมโปรดเมตตาด้วย ความผดิของข้า อย่าได้ลงไปถงึพวกบ่าว 

ทั้งสองนางล้วนไม่เกี่ยวข้อง”

หลันซูเฟยบิดริมฝีปากยิ้ม แววตาดั่งมีลูกไฟเต้น “เช่นนั้นเจ้ายอมรับ

แล้วสวิ่าเจ้าเดด็ดอกไม้ของข้า”

คนถูกกล่าวหามองไปยงัดงดอกไม้ “ทุกดอกยงัอยู่ครบสมบูรณ์”

หลันซูเฟยเบนสายตาไปทางนางกำานัลคนสนิท นางกำานัลผู้นั้นคลี่ยิ้ม

ร้ายกาจไม่ต่างจากผู้เป็นนาย เดินตรงไปกระชากดอกไม้แล้วโยนลงพื้น  

ตามด้วยการเอ่ยเสยีงหวาน

“เรียนหลันซูเฟย เมื่อเช้ายามบ่าวมาตรวจดูความเรียบร้อย ไม่มีแม้

เพยีงหนึ่งดอกร่วงหล่น แต่ในยามนี้...” นางใช้ปลายเท้าเตะดอกไม้ไปทางเฟย- 

ย่า “หนึ่งดอกหลุดจากต้น ดูจากสภาพแล้วคงถูกกระชากเพคะ”

เฟยย่าหลุบตาลง ซ่อนความขบขนักบัการแสดงของสองนายบ่าว ก่อน
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จะช้อนตาขึ้นมองด้วยแววตาไร้เดียงสาและหวาดกลัว แอบแฝงด้วยแววตา

แห่งความกล้าที่ทำาให้หลนัซูเฟยชะงกัเล็กน้อย

แววตาของนางช่างแตกต่างจากเฟยย่าคนเดมิ

ถึงกระนั้นก็หายจากอาการชะงักอย่างรวดเร็ว เมื่อสบกับแววตาของ

ความหวาดกลวัคล้ายเฟยย่าคนเดมิที่สมควรตาย...แต่ดนัฟื้น!

“เจ้ายอมรบัผดิหรอืไม่”

เฟยย่ามองไปทางสองนางกำานัลของตนซึ่งยังคงถูกกระชากผม “หาก

พระสนมปรารถนาจะลงโทษข้า ข้ากน็้อมรบั ขอเพยีงปล่อยคนของข้าไป”

หลนัซเูฟยปรายตาไปทางสองนางกำานลั “ชวีติพวกนางมค่ีามากกว่าชวีติ

เจ้าหรอื”

“ทกุชวีติล้วนมค่ีา ในเมื่อยามนี้ท่านปรารถนาเพยีงลงโทษข้า กใ็ห้เรื่องนี้

อยู่ที่ข้าเพยีงผู้เดยีว”

“ปากเก่ง!” หลนัซูเฟยเอ่ยด้วยนำ้าเสยีงกราดเกรี้ยว เบนสายตาไปทาง

นางกำานลัคนสนทิ “องค์หญงิเฟยย่าไร้มารยาท ด้อยการอบรม วนันี้ข้า หลนั

ซูเฟยจะเมตตาอบรมนางเอง ให้นางคุกเข่าอยู่ที่หน้าตำาหนักของข้าเป็นเวลา 

หนึ่งชั่วยาม18”

ผู้ได้รับโทษยอบกายลง ตอบด้วยนำ้าเสียงนิ่ง หาได้หวั่นกลัวไม่ “ข้า

ทราบแล้ว”

ทว่าการคกุเข่าหาเป็นเช่นที่คดิไม่ แต่บนพื้นกลบัมเีมลด็ถั่วแตกเป็น

ซีกแหลมคมมากมาย นางกำานัลคนสนิทของหลันซูเฟยชี้นิ้วสั่งให้นางกำานัล

น้อยหว่านเมลด็ถั่วลงบนพื้นมใิห้มทีี่ว่าง

“ทูลเชญิองค์หญงิเฟยย่าคุกเข่าด้วยเพคะ”

เฟยย่ายงัคงมสีหีน้าสงบ คกุเข่าลงบนเมลด็ถั่ว สองมอืผสานกนัไว้เหนอื

18 หนึ่งชั่วยาม เท่ากบัสองชั่วโมงในปัจจุบนั
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ช่วงท้อง หางตาเหน็นางกำานลัทั้งสองของนางถกูกั้นเอาไว้ รมิฝีปากคลี่ยิ้มบางๆ 

ยงัดทีี่ทั้งสองคนนั้นถูกปล่อยจากการกระชากผม

แสงแดดอนัแผดเผาของช่วงสาย และเมลด็ถั่วซึ่งเริ่มสร้างความเจบ็ให้

หวัเข่า ทำาให้คนถูกลงโทษเริ่มรูส้กึมนึศรีษะ ถงึกระนั้นกย็งัแขง็ใจ มยิอมยกมอื

ขึ้นเชด็เหงื่อที่ไหลผ่านแก้ม 

นางนั่งคุกเข่าอยู่เช่นนั้น...จนผ่านไปราวหนึ่งก้านธูป19

...จนเหน็ว่าเหล่านางกำานลัขนัทพีากนัหยุดดูนางถูกลงโทษ

...จนเห็นว่าหลันซูเฟยซึ่งกลับเข้าไปในตำาหนักได้กลับออกมาชื่นชม 

ผลงาน

ดวงตาที่หลุบตำ่าอยู่ทอประกายระยิบระยับ ซ่อนรอยยิ้ม ค่อยๆ เงย

หน้าขึ้นด้วยสหีน้าระโหยโรยแรง มุมปากเปรอะคราบโลหติแห้งกรงั แล้วตาม

ด้วยการปล่อยร่างให้ล้มลง

นางแสร้งเป็นลมโดยมีเสียงของล่ามูกรีดร้อง ทั้งเสียงกรีดร้องที่ดังยิ่ง

กว่าของจวิซอื ยงัมเีสียงร้องตกใจของเหล่านางกำานลัขนัที

ขณะที่ดวงตาปิดอยู ่หกูไ็ด้ยนิเสยีงที่แฝงด้วยความตกใจของหลนัซูเฟย

“ให้คนหามนางกลบัตำาหนกั แล้วให้หมอหลวงไปดูนาง”

ในความรู้สึกของเฟยย่า รับรู้ได้ว่าสตรีผู้นี้ปรารถนาจะให้นางจบชีวิต 

แต่นางเป็นถงึองค์หญงิ แม้ความเป็นองค์หญงิของนางจะด้อยค่าเพยีงใด

ทว่า…นางกค็อืองค์หญงิ

ขณะที่รบัรู้ว่าร่างของตนถูกประคอง เฟยย่าหวัใจพองโต อยากรู้ยิ่งนกั

ว่า หากมคีนรู้เรื่องหลนัซูเฟยลงโทษองค์หญงิเฟยย่าผู้มรี่างกายอ่อนแอ และ

เพิ่งฟื้นจากอาการป่วยจนเป็นลมล้มพบัไปอกีรอบ...

19 หนึ่งก้านธูป เท่ากบัสบิห้านาท ี(ในยุคของเว่ยจิ้นหนานเป่ยเฉา ก้านธูปทั่วไปจะมขีนาดสั้นกว่า

ยุคอื่น เพราะมีกฎของฟ้าดินที่ว่า ธูปยาวใช้สำาหรับราชวงศ์และใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้น  

นกัโบราณคดแีละนกัประวตัศิาสตร์จงึกำาหนดให้หนึ่งก้านธูปในยุคนี้เท่ากับสบิห้านาท)ี
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...ผู้คนในวงัหลวงจะกระซบินนิทาว่าอย่างไร

...ผู้คนนอกวงัหลวงจะกระซบินนิทาว่าอย่างไร

ดวงตาที่หลบัอยู่ปรอืขึ้นเลก็น้อย มองไปยงัจวิซอืซึ่งมสีหีน้าตกใจ นบั

ตั้งแต่ฟื้นขึ้นมานางกร็ู้ว่านางกำานลัผู้นี้ช่างพูด และพูดดงัยิ่งนกั ในวนันี้นางจะ

ได้ใช้ประโยชน์จากนสิยันี้ของจวิซอื

ให้นางพูดให้ดงั...จนออกไปนอกวงัหลวงได้ยิ่งด!ี

เฟยย่านอนกะพริบตาปริบๆ ฟังเสียงถอนหายใจของหมอหลวงซึ่ง

ตรวจชพีจรผ่านเส้นด้าย20 อยู่อกีฝ่ังของผ้าม่านเตยีง นางอมยิ้มเมื่อหมอหลวง

ถอนหายใจตดิกนัสามครั้ง แล้วลงท้ายด้วยการสั่งยาบำารุงขนานเดมิเช่นเดยีว

กบัครั้งก่อน

หมอหลวงมิอาจวินิจฉัยในอาการและโรคอันแสนแปลกประหลาดของ

องค์หญงิเฟยย่าได้

จะว่าไปแล้วร่างกายของเฟยย่านั้นแขง็แรงยิ่ง ก่อนที่นางจะเดนิทางออก

จากซเีซยีง แม่เฒ่าได้จบัชพีจร รอยยิ้มของแม่เฒ่าบ่งบอกได้ว่าแขง็แรงดี

แต่เหตทุี่หมอหลวงมกิล้าพดูว่าแขง็แรงนั้น เป็นเพราะนางเคยตายแล้ว

ฟื้น รวมถงึเจด็วนัที่นอนนิ่งดุจซากผกั ทำาให้หมอหลวงสรุปเองว่าคงเป็นโรค

ที่มเิคยเจอ และผู้วนิจิฉยัได้คงมเีพยีงหมอแห่งชนเผ่า

เฟยย่ายิ้มกว้างขึ้น แน่ใจยิ่งนักว่าในครั้งนี้เสียงกระซิบกระซาบจะยิ่ง

ตอกยำ้าว่านางอ่อนแอเพยีงใด พร้อมสิ้นใจแม้เพยีงแค่เดนิแล้วล้ม นางต้องการ

ให้ทุกคนคดิเช่นนั้น ต้องการแกล้งป่วย เพราะนางปรารถนาจะกลบัไปซเีซยีง

ใช่เพียงการกลับบ้านเพื่อให้บรรเทาความคะนึงหา ทว่ายังมีความ

ปรารถนาที่จะหารอืกบัแม่เฒ่าในหลายสิ่ง

20 ในอดีตหมอหลวงไม่ได้รับอนุญาตให้แตะต้องตัวสตรีฝ่ายใน การตรวจชีพจรจะทำาผ่านเส้น

ด้าย เป็นด้ายแดงที่คดิค้นขึ้นมาเป็นพเิศษ บางแต่เหนยีว สะท้อนเสยีงและการเคลื่อนไหวได้เป็น

อย่างดี
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เมื่อหมอหลวงจากไป ผ้าม่านเตยีงกถ็ูกเลกิไปเกี่ยวไว้ข้างเตยีง เฟยย่า

ปิดเปลอืกตาลง ยงัคงแสร้งเป็นลม ไม่เปิดเผยความจรงิต่อหน้าล่ามู เพราะ

นางเชื่อมั่นว่าการจะหลอกผูอ้ื่นได้แนบเนยีน ต้องหลอกคนสนทิให้ได้เสยีก่อน 

แล้วล่ามูกส็ะอื้นพร้อมกบัหลั่งนำ้าตาด้วยความเสยีใจ

แม้คนที่แสร้งแสดงจะรู้สกึผดิและปรารถนาจะลกุขึ้นปลอบ ทวา่หน้าที่

ที่นางได้รบัมอบหมายนั้นสำาคญักว่า เพื่อซเีซยีง เพื่อเส้นทางซึ่งถูกจำากดัเวลา

เพยีงห้าปี นางจำาต้องแขง็ใจ ค่อยๆ ลมืตาขึ้น มองล่ามูด้วยแววตาอ่อนระโหย

“ข้าฟื้นแล้ว”

ล่ามูกุมมอืผู้เป็นนาย แนบมอือุ่นกบัแก้ม “เป็นความผดิของหม่อมฉนั

เอง หม่อมฉนัไม่ควรปล่อยให้องค์หญงิเสดจ็ไปทางนั้น”

เฟยย่าคลี่ยิ้มบางๆ เพื่อปลอบนางกำานลัคนสนทิ “อย่าพูดเช่นนั้น เป็น

พระสนมผู้นั้นที่ต้องการกลั่นแกล้งข้า”

คนถูกปลอบใจส่ายหน้า “หม่อมฉันไม่ควรปล่อยองค์หญิงไปทางนั้น 

ทั้งที่...”

เสยีงเคาะประตหู้องดงัขดัขึ้น ล่ามเูชด็นำ้าตาพร้อมกบัลกุขึ้นไปเปิดประต ู

ผู้มาเคาะคอืขนัท ีเขาเอ่ยด้วยท่าทางตื่นตกใจ ล่ามูผู้ได้รบัฟังกม็ที่าทางตกใจ

ไม่แพ้กนั นางถลามานั่งข้างผู้เป็นนาย เอ่ยเสยีงสั่นเลก็น้อย

“ทูลองค์หญงิ ฝ่าบาทให้ต้าข่ายกงกงนำายาเมด็เก้าบุปผามาให้พระองค์

เพคะ”

เฟยย่าพยกัหน้า เอ่ยตอบด้วยนำ้าเสยีงไร้เรี่ยวแรงพร้อมกบัปิดเปลอืก

ตาลง “เจ้าไปรบัแทนข้า บอกต้าข่ายกงกงว่าข้าไม่อาจลุกขึ้นได้ หวัเข่าของข้า

ปวดร้าว ทุกครั้งที่ขยบัราวกบัมเีมลด็ถั่วกลิ้งอยู่ภายใน” เอ่ยจบกข็ยบัพลกิตวั

ตะแคง ได้ยนิเสยีงล่ามลุูกออกไป ดวงตาที่ปิดอยู่กล็มืขึ้น รมิฝีปากคลี่ยิ้มบางๆ 

ยาเมด็เก้าบปุผาเป็นยาบำารงุกำาลงัอนัเลื่องชื่อของแคว้นต้าเฉนิ ว่ากนัว่า

21 หนึ่งฤดูกาลในอดตี คอืช่วงเวลาราวสามถงึสี่เดอืนตามปีปฏทินิในปัจจุบนั
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หนึ่งฤดูกาล21 จะปรุงได้เพยีงหนึ่งเมด็

ดเูหมอืนว่าเรื่องที่หลนัซูเฟยลงโทษนางจะดงัไปถงึพระกรรณของเฉนิ-

ฉเีล่อฮ่องเต้!...

เสียงระฆังซึ่งดังก้องทั่วฝ่ายในปลุกให้ทุกคนลุกจากที่นอน ใช่เพียง

เหล่านางกำานลัขนัท ี แต่รวมถงึเหล่าพระสนม เฟยย่าลุกขึ้นด้วยแววตามนึงง

ไม่เข้าใจในสัญญาณ บานประตูถูกเปิดออกพร้อมกับที่ล่ามูกับนางกำานัลนาง

หนึ่งตรงเข้ามา

ทั้งสองรบีช่วยผูเ้ป็นนายแต่งตวั ยงัไม่ทนัที่เฟยย่าจะนั่งลงบนเก้าอี้เพื่อ

เกล้าผม จวิซอืกว็ิ่งเข้ามาในห้อง คุกเข่าลงพร้อมรายงานเสยีงสั่น

“คนทยอยเข้าลานจิ่งซานแล้วเพคะ”

“ลานจิ่งซาน?” เฟยย่าทวนคำานั้น ดวงตาจดจ้องภาพสะท้อนตวัเองใน

กระจก

ลานจิ่งซานเป็นลานกว้างที่อยู่หน้าทางเข้าฝ่ายใน นางเคยเดนิผ่านลาน

นั้นเมื่อสามวันก่อน จิวซือเป็นผู้เล่าให้ฟังว่าลานนี้ใช้ประกาศโทษและลงโทษ

นางกำานลัขนัท ีรวมถงึพระสนม ซึ่งมโีทษร้ายแรง

“เร่งมอืเถอะ” เฟยย่าเอ่ยเสยีงเบา ดวงตาที่แฝงแววใคร่รู้ปิดลง ที่ลาน

จิ่งซานนั้น...ใครกนัหนอคอืผู้ถูกลงโทษ แล้วคอืโทษใดกนั

นางปรารถนาใคร่รู้ที่สุดคงจะเป็น...บทลงโทษเช่นไร

ณ ลานจิ่งซาน

ใช่เพียงเฟยย่าที่อยากรู้ ทว่าผู้คนมากมายทั้งเหล่าบ่าวไพร่และผู้เป็น

นายล้วนพากนัยนืล้อมลานจิ่งซาน สิ่งที่ดงึดดูสายตาที่สดุคอืหม้อสำารดิใบใหญ่ 

ซึ่งตั้งอยู่ด้านขวาสุดของลาน ในหม้อนั้นมนีำ้าเดอืดจดั ควนัฉุยขึ้นไปเบื้องบน 

ขนัทพีากนัสุมไฟเพื่อมใิห้ไฟมอด

กึ่งกลางของลานตั้งตั่งไม้สลักลายหงส์ ทางด้านซ้ายคือตั่งอีกตัวไร้



46
เหลี่ยมเล่ห์บัลลังก์หงส์ เล่ม 1

ลวดลายสลกั

เยื้องออกไปด้านขวาของตั่งทั้งสองตัวคือสตรีนางหนึ่ง สวมชุดขาว 

เขยีนคำาว่า ‘คบชู’้ ปล่อยผมยาวไร้การเกล้ารวบ เฟยย่าหรี่ตามองและคาดคะเน

อายุ คดิว่าน่าจะไม่เกนิยี่สบิปี คงรุ่นราวคราวเดยีวกบันาง รมิฝีปากบางเม้ม

แน่น ดวงตาจบัจ้องสตรผีูน้ั้น หไูด้ยนิเสยีงเหล่านางกำานลัขนัทรีอบด้านกระซบิ

กระซาบ

“เถ้าหรงฮวานี่”

“ใช่ๆ เหน็ว่าถูกจบัได้ว่าลอบคบชู้กบัองครกัษ์หลวง”

“หา! นางช่างกล้ายิ่งนกั ได้ข่าวว่าตั้งแต่เข้าวงัไม่เคยถวายตวัให้ฝ่าบาท”

“พวกเจ้าว่าโทษของนางจะเป็นเช่นไร”

เสยีงกระซบิกระซาบเบาลงเมื่อขนัทปีระกาศการเสดจ็มาของเว่ยฮองเฮา 

ทุกคนพากันหมอบคำานับ พระวรกายอวบอิ่มในฉลองพระองค์สีฟ้าอ่อนย่าง

ผ่านพระสนมผู้กระทำาผดิ ก่อนจะประทบับนตั่งหงส์ เป็นจงัหวะเดยีวกบัเสยีง

ขานประกาศการมาถึงของซางฟูเหริน และแน่นอนว่าตั่งที่ว่างอยู่คือที่ประทับ

ของพระสนมเอกผู้มโีอรสถงึสององค์

เฟยย่าเดนิเข่าเบยีดกายผ่านเหล่านางกำานลั พยายามแทรกเพื่อให้เหน็

เบื้องหน้าชัดขึ้น โดยมีนางกำานัลผู้ติดตามทั้งสองคือล่ามูและจิวซือเบียดตาม

มาตดิๆ ขณะที่ทุกคนเพ่งมองไปยงัผู้ทำาผดิ สายตาขององค์หญงิต่างถิ่นกลบั

จ้องมองไปยงัเว่ยฮองเฮา

พระพักตร์อิ่มดูเย็นสงบ แววพระเนตรนิ่งราวสายนำ้าไร้คลื่น คนจ้อง

มองสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อผู้ถูกจ้องสบสายตา พระเนตรนั้นมิได้เปลี่ยนความนิ่ง 

มเีพยีงพระโอษฐ์ขยบัคลี่บางๆ ก่อนทกุอย่างจะกลบัคนืเช่นเดมิ และพระพกัตร์

ได้หนัไปทางซางฟูเหรนิซึ่งชงิยกพระหตัถ์แทนคำากล่าวให้เริ่มพธิี

...ทั้งๆ ที่เป็นหน้าที่ของฮองเฮา

ขนัทหีวัหน้าคมุกฎคลี่กระดาษที่เตรยีมไว้ เขาก้าวออกมาและคุกเข่าลง

เบื้องหน้าสตรผีู้เป็นใหญ่



ชลันตี
47

“ทลูเวย่ฮองเฮาและซางฟเูหรนิ จากการสอบสวนพยานทั้งหลาย พบวา่

เถ้าหรงฮวากระทำาผดิข้อหาคบชู้จรงิพ่ะย่ะค่ะ”

เว่ยฮองเฮาหนัพระพกัตร์ไปทางผู้กระทำาผดิ ยงัมทินัที่จะได้รบัสั่งสิ่งใด 

กลบัเป็นซางฟูเหรนิที่ตรสัแทรก “ชู้ของนางเล่า”

“ทูลซางฟูเหรนิ องครกัษ์หลวงผู้นั้นถูกประหารไปเมื่อวานพ่ะย่ะค่ะ”

เมื่อเอ่ยถึงองครักษ์หลวง เถ้าหรงฮวาก็คลี่ยิ้มเย้ยหยัน แววตาขบขัน 

ดวงหน้างามเงยขึ้นจับจ้องไปยังซางฟูเหริน จ้องด้วยสายตาที่พาให้ผู้ถูกจ้อง 

กำาพระหตัถ์แน่น สุรเสยีงแหลมเลก็ดงัขึ้นในทนัที

“จดัการ!”

“เดี๋ยว!” สุรเสยีงหวานนุม่ของเว่ยฮองเฮาดงัขึ้น ทรงชี้ไปยงัเถ้าหรงฮวา 

“เจ้ามสีิ่งใดจะพูดหรอืไม่”

“ฮองเฮาเพคะ นางสมควรถูกลงโทษ ทุกอย่างล้วนชดัแจ้ง” ซางฟูเหรนิ

หายอมเปิดโอกาสไม่ แย้งด้วยสุรเสยีงดงั ตามด้วยกวกัพระหตัถ์เรยีกขนัทผีู้

ถอืไม้พลองซึ่งยนืรอห่างออกไปเลก็น้อย “จดัการ!”

ขันทีซึ่งถือไม้พลองขนาดเท่าต้นขาบุรุษเดินเข้ามายืนเคียงข้างเถ้าหรง-

ฮวา ขณะที่ขันทีอีกสองคนตรงเข้ามาจับร่างของผู้ทำาผิดแล้วกดตัวให้ควำ่าลง 

ขนัทอีกีคนเดนิถอืถงันำ้าเข้าไปใกล้แล้วราดนำ้าลงสู่ช่วงล่าง22 ตามด้วยเสยีงไม้

พลองหวดผ่านอากาศฟาดตรงช่วงล่างของผู้คบชู้

เสยีงลงโทษพาให้ผู้ยนืชมสะดุ้ง เฟยย่าเบอืนหน้าไปอกีทาง ขนลุกยาม

ได้ยนิเสยีงกรดีร้องเจบ็ปวดของเถ้าหรงฮวา นางกุมมอืของล่ามูแน่น

“เสดจ็กลบัหรอืไม่เพคะ” ล่ามูเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง

“ไม่ได้นะพี่ล่ามู” จวิซอืรบีแย้งขึ้น แล้วมองไปทางสองสตรผีู้คุมวงัหลงั 

“ถ้าฮองเฮากบัฟูเหรนิยงัไม่เสดจ็กลบั ไม่ว่าใครกห็้ามกลบั”

ด้วยกฎนี้ทำาให้เฟยย่าไร้ทางเลอืก ต้องทนฟังเสยีงเจบ็ปวดปานร่างถูก

22 การราดนำ้าก่อนโบย เรยีกว่าการโบยเปียก บางครั้งนำ้าที่ราดเป็นเพยีงนำ้าเปล่า บางครั้งกผ็สม

นำ้าเกลอื ราดนำ้าเพื่อให้การโบยหนกัขึ้น



48
เหลี่ยมเล่ห์บัลลังก์หงส์ เล่ม 1

แยกของพระสนมผู้นั้น จนกระทั่งสุรเสยีงอ่อนหวานของเว่ยฮองเฮาดงัขึ้น

“พอได้แล้ว ให้จบเพยีงเท่านี้”

คำาว่า∏ ‘จบ’∏ ทำาให้ผู้ไม่เข้าใจโทษของการคบชูถ้อนหายใจอย่างโล่งอกแทน

พระสนมผูถู้กลงโทษ ทว่ายามที่ขนัทสีองคนตรงเข้าไปหาผู้ถูกปล่อยร่างลงบน

พื้น หนึ่งในนั้นถอืมดี ส่วนอกีคนกจ็บัร่างนั้นนอนหงาย ก่อนที่ผู้ถอืมดีจะใช้

มดีกรดีใบหน้า23 งาม เลอืดพวยพุง่พร้อมด้วยเสยีงกรดีร้องของสตรผีูถ้กูกรดี

หน้าจนหนงัเหวอะเป็นริ้วๆ

เมื่อกรดีจนไร้พื้นที่ว่าง ขนัทอีกีสองคนกต็รงเข้ามาหิ้วร่างอ่อนปวกเปียก

ที่หมดสติด้วยความเจ็บปวด ทั้งยังชุ่มไปด้วยโลหิตจากการถูกโบยและกรีด

หน้า เสื้อของผู้คบชู้หลุดออก เผยให้เห็นรอยคล้ายถูกเฆี่ยนมากมายบนผิว

เนื้อจนชำ้า ร่างนั้นถูกลากตรงไปยงัหม้อนำ้าเดอืดจดัซึ่งมคีวนัขาวกำาจายไปทั่ว

ดวงตาของเฟยย่าเบกิกว้าง เข่าอ่อน มอืยกขึ้นปิดปากมใิห้ปล่อยเสยีง

กรีดร้อง เช่นเดียวกับที่ทุกคนทำา ยามที่ร่างของเถ้าหรงฮวาถูกโยนลงสู่หม้อ 

นำ้าเดอืด24

โทษของการคบชู้...คอืความตายสถานเดยีว!

ไร้เสียงกรีดร้องหรือแสดงความตกใจและหวาดกลัวจากเถ้าหรงฮวา  

ทุกคนพากนัเบอืนหน้าหน ีไม่มเีสยีงแห่งความทกุข์ทรมานที่ถกูต้มทั้งเป็นของ

ผู้ทำาผดิ มเีพยีงกลิ่นเนื้อต้มที่ลอยอวลขึ้นมาพร้อมกบัไอขาว

เฟยย่ากดัรมิฝีปาก พยายามอย่างยิ่งมใิห้อาเจยีน นางถูกกระตุกแขน

ให้ก้มลงคำานับเมื่อเว่ยฮองเฮากับซางฟูเหรินเสด็จกลับ ทันทีที่ทั้งสององค์ลับ

ไปจากสายตา เฟยย่ากลุ็กขึ้นวิ่งไปหยดุลงตรงโคนต้นไม้ใหญ่ อาเจยีนจนหมด

ท้อง นำ้าตาไหลอาบสองแก้ม

23 การกรดีหน้า ใช้สำาหรบัสตรทีี่คบชู้ คล้ายการสกัหน้า เป็นการตอกตราบาปว่าคบชู้ให้ตดิตวัไป

แม้จะลงไปสู่ยมโลก วญิญาณอื่นกจ็ะรู้ว่าคบชู้
24การลงโทษด้วยการต้ม คือการลงโทษผู้กระทำาผิดข้อหาฉกรรจ์ เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงสมัย

ราชวงศ์ฮั่น ต่อมาในปลายยคุของเว่ยจิ้นหนานเป่ยเฉา ใช้ลงโทษพระสนมที่คบชู้ (ถอดบนัทกึการ

ลงโทษนางในโดยโครงการ 廣廈千萬間項目 มหาวทิยาลยัเยล)
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โหดร้าย...ช่างโหดร้ายยิ่งนกั!

“ให้หม่อมฉันไปนำาเกี้ยวมาดีหรือไม่เพคะ” นำ้าเสียงของล่ามูเปี่ยมล้น

ด้วยความเป็นห่วง

เฟยย่าเงยหน้าขึ้น รบัผ้าเชด็หน้ามาเชด็ปากแล้วส่ายหน้า มองไอขาวซึ่ง

ลอยอวลไปทั่ว มอืกดผ้าเชด็หน้าไว้ที่ปาก หนัหลงัเดนิกลบัตำาหนกัโดยที่มเิอ่ย

สิ่งใด เมื่อถงึตำาหนกั ขนัทผีู้เชญิอาหารกเ็ดนิสวนออกไป

“ข้าไม่อยากอาหาร” นางเอ่ยกบันางกำานลัคนสนทิ แล้วตรงเข้าห้องนอน 

มุ่งสู่เตยีง เอนร่างลงบนที่นอน ก่อนจะดงึผ้าห่มขึ้นคลุมถงึลำาคอ

กลวั...นางหวาดกลวั

แม้ดวงตาจะปิดลง แต่หยูงัคงได้ยนิเสยีง จวิซอืกระซบิกระซาบกบัล่ามู

ซึ่งพยายามดนัให้นางเดนิออกไปจากห้อง

“พี่ล่ามู ข้าแอบได้ยินมาว่า แท้จริงแล้วชายชู้ที่เถ้าหรงฮวามีความ

สมัพนัธ์ด้วยมใิช่องครกัษ์ แต่เป็นองค์ชายสาม”

“เหลวไหล! อย่าได้ไปพูดให้ใครฟัง” ล่ามูดุ

“ข้าไม่ได้เหลวไหล เรื่องนี้เล่าลอืกนัไปทั่ว”

ประตหู้องปิดลงพร้อมกบัเสยีงพูดคยุของจวิซอืกบัล่ามูค่อยๆ เงยีบหาย

ไป เฟยย่าลมืตาที่ปิดอยู่ขึ้น ร่างเลก็บอบบางหยดักายขึ้นนั่ง แขนทั้งสองข้าง

กอดขาแล้ววางคางไว้บนเข่า

องค์ชายสาม? เช่นนั้นอาการของซางฟูเหรนิ...

เฟยย่าเหยยีดยิ้มเมื่อเข้าใจ ที่แท้ซางฟเูหรนิชงิขดัเพราะไม่ปรารถนาให้

พระสนมผู้นั้นซัดทอดไปถึงโอรสของตน แม้จะยิ้ม แต่ก็ขมวดคิ้วยามนึกถึง

ความจรงิซึ่งน่าสงสยัข้อหนึ่ง

หากเหล่านางกำานัลขันทีพากันพูดว่าชายชู้ที่แท้จริงคือองค์ชายสาม  

เช่นนั้น...เป็นไปได้หรอืที่เฉนิฉเีล่อฮ่องเต้จะไม่ทรงทราบ

นางคิดแล้วก็ถอนหายใจ แน่ใจนักว่าเรื่องนี้ต้องไปถึงพระกรรณของ 

ฝ่าบาท แต่คงเป็นพระองค์เองที่ทรงนิ่งเฉย ประหนึ่งว่าชายชูค้อืองครกัษ์ตามคำา
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กล่าวโทษ

ร่างบางเลก็ล้มตวัลงนอนอกีครั้ง ยกมอืขึ้นกดบรเิวณขมบั หลบัตาลง

ขณะที่พยายามนกึ

‘องค์ชายสามผู้นั้น…มหีน้าตาเช่นใดกนัหนอ’




