
บทน�ำ

‘ผู้ใดไปอาณาจกัรชงิ อาจไม่มชีวีติรอดกลบัมา!’

นี่คอืต�ำนำนเล่ำขำนที่สบืต่อมำนำนว่ำ อำณำจกัรชงิเป็นดนิแดนลบัแล

ที่มแีต่ทะเลทรำยเวิ้งว้ำงน่ำกลวั ไหนจะภูเขำสูงชนัทอดยำวสุดลูกหูลูกตำ ทั้ง

อำกำศยงัหนำวเยน็ยำวนำน และเตม็ไปด้วยสตัว์ร้ำยต่ำงๆ เป็นกำรยำกที่สิ่ง

มชีวีติอ่อนแอจะอำศยัอยู่ได้

ที่นั่นยังมีมังกรซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ยุคบรรพกำลอำศัยอยู่  

พวกมนัเป็นสตัว์ที่ฉลำดหลกัแหลม ดุร้ำย และควบคุมได้ยำกยิ่ง ท�ำให้เหล่ำ

ปีศำจที่อยู่ในอำณำจกัรชงิต้องต่อสูด้ิ้นรนเอำชวีติรอดจำกภยนัตรำยรอบด้ำน

ไม่รูว่้ำโลหติไหลนองมำกมำยเพยีงใด แม่น�้ำจงึกลำยเป็นสเีลอืด ขณะที่

ท้องฟ้ำปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก แม้แต่แสงอำทิตย์ยังไม่อำจส่องลงไปได้  

และฝูงมงักรที่บนิวนเวยีนสร้ำงควำมเดอืดร้อนไปทั่วทุกหย่อมหญ้ำ ทั้งเหล่ำ

ปีศำจเองต่ำงกแ็บ่งฝักแบ่งฝ่ำย แยกกนัเป็นใหญ่ รบพุ่งแย่งชงิดนิแดนกนัมำ

ยำวนำนหลำยร้อยหลำยพันปี ส่งผลให้อำณำจักรชิงกลำยเป็นดินแดนแห่ง

มคิสญัญอีย่ำงแท้จรงิ

สำมอำณำจักรใหญ่และแว่นแคว้นข้ำงเคียงท�ำได้เพียงเฝ้ำมอง มิอำจ
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สอดมอืเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกบัดนิแดนลบัแลแห่งนี้ ด้วยหวั่นเกรงภยนัตรำยที่อำจ

ย่ำงกรำยเข้ำมำ และควำมวุ่นวำยอำจขยำยวงกว้ำงมำสู่ดินแดนของพวกเขำ

ด้วย ท�ำให้ต�ำนำนที่มมีำอย่ำงยำวนำนนั้นยงัคงเป็นที่กล่ำวขำนสบืต่อไป



ช่วงนี้ชาวแดนปีศาจทั้งหลายต่างให้ความสนใจเรื่องงานประลองยุทธ์ 

โดยทั้งสำมอำณำจกัรใหญ่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวยีนกันจดังำนประลองยุทธ์ทุกปี

ไม่ได้ขำด

ยกเว้นเพยีงอำณำจกัรชงิที่ไม่เคยเข้ำร่วมงำนนี้เลยสกัครั้ง

ปีนี้อำณำจกัรหวงได้รบัเกยีรตใิห้เป็นผู้จดังำนประลองยุทธ์ และรำชำ

แห่งอำณำจกัรหวงกไ็ด้ส่งสำสน์เชญิให้ทั้งสำมอำณำจกัรเข้ำร่วมงำนแล้ว

อำณำจักรหวง อำณำจักรไป๋ และอำณำจักรหลัน ต่ำงผูกพันกัน

แน่นแฟ้นผ่ำนงำนประลองยุทธ์เพื่อเชื่อมควำมสัมพันธ์มำนำนหลำยร้อยปี  

ทั้งยงัเกี่ยวดองเป็นเครอืญำตโิดยผ่ำนกำรอภเิษกสมรสอกีด้วย แต่อำณำจกัร

ชงินั้นกลบัต่ำงออกไป ด้วยควำมที่เป็นดนิแดนปิดซึ่งไม่ข้องเกี่ยวกบัผู้ใด แม้ว่ำ

อำณำจักรอื่นๆ จะสนใจใคร่รู้ควำมเป็นไปในดินแดนลับแลแห่งนี้ จนถึงกับ

ต้องส่งทหำรไปลอบสอดแนมตำมตะเขบ็ชำยแดนกต็ำม แต่กลำยเป็นว่ำกลบั

ส่งพวกทหำรเหล่ำนั้นไปตำยอย่ำงสูญเปล่ำเท่ำนั้นเอง

ต�ำนำนและเรื่องรำวที่เล่ำขำนสืบต่อกันมำจำกรุ่นสู่รุ ่นของดินแดน 

ล้ำหลงัและป่ำเถื่อนแห่งนั้นกย็งัคงมอียู่ แต่เหมอืนจะลดควำมน่ำสะพรงึกลวั

หนึ่ง
อำณำจักรชิงเผยตัว



จอมใจเจ้าอสูร
8

ลงไปมำกตำมระยะเวลำที่ผ่ำนมำ เหล่ำอำณำจักรใกล้เคียงถึงได้อำจหำญ 

ท�ำเช่นนั้น ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ำผลที่ได้จะเป็นเช่นไร

สำเหตุคงเป็นเพรำะควำมหวำดกลัวในสิ่งลึกลับที่คำดเดำไม่ได้ กลับ

กลำยเป็นแรงดงึดูดแทนเสยีแล้วกระมงั

ณ เมอืงหลวงฉางชนุ อาณาจกัรหวง

ในเก๋งหลังน้อยซึ่งตั้งอยู่ท่ำมกลำงสวนอันร่มรื่น มีบุรุษสวมชุดสีแดง

นั่งอยู ่เพียงล�ำพัง บุรุษผู้นี้นับว่ำมีวัยไม่น้อยแล้ว แต่ยังคงงำมสง่ำและ 

น่ำเกรงขำม แม้ภำพลกัษณ์ที่แสดงออกต่อหน้ำผู้อื่นเหมอืนจะรกัควำมสบำย

และแสนจะเกยีจคร้ำนจนน่ำเออืมระอำกเ็ถอะ

เขำคอืรำชำหวงเฉงิจิ้วแห่งอำณำจกัรหวง บรุษุที่อยูเ่หนอืปีศำจนบัแสน

ในอำณำจักรแห่งนี้ ผู้ถือคติว่ำ ‘ชีวิตเรำก็น่ำเบื่อมำกพอแล้ว ต้องหำเรื่อง

สนุกสนำนใส่ตวัส’ิ

แต่บำงครั้งองค์รำชำกม็เีรื่องให้ต้องเคร่งเครยีด ไร้อำรมณ์ครื้นเครง

อยู่บ้ำงเหมอืนกนั

พระองค์ก�ำลังรอสำสน์ตอบกลับจำกอำณำจักรชิงเหมือนเมื่อสำมปี 

ที่แล้ว เมื่องำนประลองยทุธ์เวยีนมำถงึครำวของอำณำจกัรหวงครั้งใด พระองค์

ก็รอลุ้นอย่ำงนี้ทุกครั้งว่ำส่งสำสน์ไปอำณำจักรชิงแล้วฝ่ำยนั้นจะมีท่ำทีเช่นไร 

จะยนิดตีอบรบัค�ำเชญิหรอืไม่ หรอืหำกไม่ยอมมำร่วมงำนกค็วรมสีำสน์ตอบ

กลบัมำบ้ำง

หรอืพวกเขำจะยงัใช้ชวีติแร้นแค้น ไร้อำรยธรรม และยงัอ่ำนหนงัสอื

ไม่ออกกนั?

“เฮ้อ ล้มเหลวอกีแล้วกระมงั”

รำชำหวงเฉงิจิ้วรบัสั่งอย่ำงปลงๆ ถงึสำสน์จะกองจนท่วมพระเศยีรของ

รำชำแห่งอำณำจกัรชงิมำกเพยีงใด องค์รำชำกค็งจะไม่ส่งองค์ชำยหรอืแม้แต่

องครักษ์ฝีมือดีมำเข้ำร่วมงำนประลองยุทธ์อยู่ดี นี่เวลำก็ล่วงเลยมำนำนนับ
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เดอืนแล้ว แต่ยงัไม่ได้รบัข่ำวใดๆ กลบัมำจำกดนิแดนลบัแลแห่งนั้นเลย

คงจะเสยีกระดำษและทหำรไปอกีนำยกระมงั

ทว่ำ...ไม่กี่วนัต่อมำกม็พีริำบสื่อสำร โฉบลงมำตรงหน้ำพระองค์ ท่ำทำง

ของมันดูอ่อนล้ำและเหน็ดเหนื่อย ไม่นำนมันก็ขำดใจตำยต่อหน้ำต่อตำ แต ่

เมื่อได้ทอดพระเนตรกร็ู้สกึดพีระทยัเป็นอย่ำงยิ่ง

มันท�ำหน้ำที่ของมันได้อย่ำงครบถ้วนแล้ว ที่ขำของเจ้ำนกตัวน้อยมี

จดหมำยผูกอยู่ฉบบัหนึ่ง ในนั้นเขยีนข้อควำมว่ำ

‘อาณาจกัรชงิยนิดเีข้าร่วมการประลองยุทธ์ในครั้งนี้’

ตั้งแต่ก่อตั้งอำณำจักรใหญ่ทั้งสี่มำหลำยร้อยปี นี่เป็นครั้งแรกที่

อำณำจกัรชงิยอมส่งตวัแทนเข้ำร่วมกำรประลองยุทธ์

รำชำหวงเฉิงจิ้วไม่มีเวลำจะมำสนพระทัยว่ำเหตุใดทหำรที่ส่งไปไม่น�ำ

จดหมำยกลบัมำเอง หรอืว่ำทหำรผู้นั้นยงัมชีวีติรอดหรอืไม่ เพรำะชื่อตวัแทน

จำกดนิแดนลบัแลแห่งนั้นเป็นชื่อสตร.ี..

น่ำสนใจ กำรประลองปีนี้น่ำสนใจยิ่งนกั!

“พี่หลนิเอ๋อ”

เสยีงเรยีกนั้นท�ำให้สตรซีึ่งมสีหีน้ำนิ่งสงบและเยอืกเยน็ลดดำบในมอืลง

“หยุด วนันี้พอเท่ำนี้”

น�้ำเสียงทรงพลังร้องสั่งบุรุษกว่ำสำมสิบนำยให้ยุติกำรต่อสู้แบบตัว 

ต่อตัว ก่อนที่ทหำรทั้งหมดจะเข้ำแถวหน้ำกระดำนแล้วเดินออกไปจำกลำน

ประลองอย่ำงเป็นระเบยีบ

“ถวำยบงัคมเพคะองค์หญงิ”

สตรีซึ่งถูกเรียกว่ำหลินเอ๋อค้อมกำยค�ำนับเด็กหญิงที่วิ่งลงมำจำก

ระเบียงทำงเดินเข้ำมำสู่ลำนประลองกลำงแจ้ง ท�ำให้สตรีอีกหลำยนำงที่เดิน



จอมใจเจ้าอสูร
10

ตำมมำด้วยต้องออกแรงวิ่งตำมจนแทบจะหกล้มไปตำมๆ กนั

นำงคอืองค์หญงิหวงอี้จอื พระธดิำองค์เลก็ของรำชำหวงเฉงิจิ้ว

องค์หญงิน้อยยงัเยำว์วยันกั

สิบปีของปีศำจเทียบได้กับหนึ่งปีของพวกมนุษย์ หำกเปรียบแล้ว  

ตอนนี้องค์หญิงน้อยก็ยังเป็นเพียงเด็กหญิงที่มีอำยุเจ็ดถึงแปดขวบเท่ำนั้น  

นำงร่ำเริงแจ่มใส วำจำฉะฉำนไม่เกรงใจใคร กระนั้นก็ยังออดอ้อนและช่ำง

ประจบเอำใจ ท�ำให้ผู้ใหญ่ที่พบเห็นนำงต่ำงก็รักใคร่ โดยเฉพำะองค์รำชำ 

หวงเฉิงจิ้วที่ทั้งรักทั้งตำมใจพระธิดำองค์เล็กอย่ำงที่สุด ทุกวันนี้ยังอุ้มขึ้นนั่ง

บนตกัและพำกนัหลบัในเก๋งอยู่บ่อยครั้ง

“พวกนำงก�ำนลัตำมพระองค์ไม่ทนัแล้วนะเพคะ”

แม้ว่ำจะท�ำเสยีงด ุแต่หลนิเอ๋อหรอืเจ้ำหลนิกอ็ดที่จะยิ้มด้วยควำมเอน็ดู

เดก็หญงิซึ่งสวมชุดสนี�้ำตำลอย่ำงบุรุษที่ก้ำวเท้ำเข้ำมำหำนำงไม่ได้

นำงเป็นถึงรองแม่ทัพที่มีสมญำนำมว่ำ ‘เหยี่ยวขำว’ หัวหน้ำหน่วย

สอดแนมแห่งวงัหลวง ภำรกจิหน้ำที่ย่อมมมีำกมำย กระนั้นกย็งัไม่ลมืตวัตน

ในอดีตซึ่งเป็นเพียงเด็กก�ำพร้ำที่สูญเสียครอบครัว โชคดีที่ได้รับพระเมตตำ

จำกองค์รำชำที่เห็นแววในตัวนำง จึงรับมำเป็นองครักษ์รับใช้พระมเหสีของ

พระองค์ในวงัหลวง จวบจนกระทั่งองค์หญงิหวงอี้จอืประสูต ินำงกค็อยดูแล

ถวำยควำมปลอดภยัให้พระธดิำองค์น้อย ทั้งเป็นเพื่อนเล่นและคอยสอนวชิำ

ยงิธนูให้ ด้วยส�ำนกึในพระเมตตำขององค์รำชำที่มตี่อนำงมำโดยตลอด

หำใช่เพรำะควำมภักดีหรือเป็นเพียงหน้ำที่ที่ต้องกระท�ำเท่ำนั้น ก็ 

องค์หญงิน่ำรกัถงึเพยีงนี้ ใครไม่นกึเอน็ดูกใ็จร้ำยเกนิไปแล้ว

“พี่หลนิเอ๋อ รู้เรื่องงำนประลองยุทธ์หรอืไม่” องค์หญงิน้อยถำมระรวั

เจ้ำหลินก้มศีรษะ “หม่อมฉันทรำบว่ำองค์รัชทำยำทหลันเฝ่ยซุ่ยทรง 

เข้ำร่วมกำรประลองยุทธ์ด้วยเพคะ องค์หญงิอี้จอื”

องค์หญิงน้อยส่ำยหน้ำพลำงเขย่ำแขนสตรีซึ่งมีอำยุมำกกว่ำนำงหลำย

สิบปีแรงๆ นำงไม่ได้อยำกรู้เรื่ององค์รัชทำยำทแห่งอำณำจักรหลันซึ่งเป็น 
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พระคู่หมั้นเลยสกันดิ เพรำะเรื่องของดนิแดนลบัแลนั้นน่ำสนใจกว่ำมำก

“อำณำจกัรชงิมคีวำมเคลื่อนไหวใดบ้ำงหรอืไม่ นี่ต่ำงหำกที่ข้ำอยำกรู้”

“อำณำจกัรชงิ?”

“ใช่แล้ว อย่ำบอกนะว่ำพี่ไม่รู้” นยัน์ตำสทีองฉำยแววอยำกรู้อยำกเหน็

ขององค์หญงิหวงอี้จอืกะพรบิวบิวบั

มหีรอืที่พี่หลนิเอ๋อจะไม่รู ้สมญำนำมเหยี่ยวขำวแห่งอำณำจกัรหวงมใิช่

ได้มำโดยง่ำย ผู้ที่เข้ำไปสอดแนมในอำณำจักรชิงและรอดชีวิตกลับมำได้ 

ในอำณำจกัรหวงแห่งนี้ นอกจำกเสดจ็พ่อกบัเสดจ็พี่ขององค์หญงิแล้ว กเ็หน็ 

จะมแีต่เจ้ำหลนิผู้นี้เท่ำนั้น

“อำณำจักรชิงเป็นดินแดนปิด ไม่เคยมีผู้ใดเข้ำไปแล้วกลับออกมำได้  

ไม่เว้นแม้แต่หม่อมฉัน” นัยน์ตำสีน�้ำตำลหลุบต�่ำลง “แต่ถ้ำเป็นข่ำวอื่น  

หม่อมฉนักพ็อจะทรำบเพคะ”

“ถ้ำอย่ำงนั้นกร็บีบอกมำเถอะ ข้ำอยำกรู้จะแย่อยู่แล้ว”

“อำณำจักรชิงส่งตัวแทนเข้ำร่วมกำรประลองยุทธ์ด้วยเพคะ ฝ่ำบำท 

ดีพระทัยเป็นอย่ำงมำก เพรำะเป็นเครื่องยืนยันว่ำอำณำจักรชิงให้เกียรติ

อำณำจกัรหวงของเรำที่เป็นผู้จดักำรประลองยุทธ์ในครั้งนี้”

แม้ว่ำที่ผ่ำนมำจะถูกฝ่ำยนั้นหมำงเมนิมำตลอดกเ็ถอะ

เจ้ำหลินเองก็รู้สึกแปลกใจไม่น้อย เหตุใดอำณำจักรชิงซึ่งไม่เคยมี

สมัพนัธไมตรกีบัสำมอำณำจกัรข้ำงเคยีงมำเป็นเวลำช้ำนำน ถงึได้เกดิเปลี่ยนใจ 

คดิส่งตวัแทนเข้ำร่วมกำรประลองยุทธ์ในปีนี้ได้

องค์รำชำแห่งอำณำจักรชิงทรงด�ำริเช่นใดกัน ซ�้ำตัวแทนจำกดินแดน

ลบัแลแห่งนั้นยงัเป็น...

“จรงิหรอื ดจีรงิ” องค์หญงิน้อยแทบจะกระโดดอย่ำงลงิโลด จนไม่ทนั

ได้สังเกตอำกำรนิ่งเงียบของเจ้ำหลิน “แล้วพี่รู้ชื่อขององค์ชำยที่เข้ำร่วมกำร

ประลองยุทธ์หรอืไม่”

“เป็นองค์หญงิเพคะ องค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อ”
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เสียงวิ่งอย่างรวดเร็วดังมาจนถึงต�าหนักส่วนพระองค์ของราชาหวง- 

เฉงิจิ้ว พระโอษฐ์ของเจ้ำเหนอืชวีติแห่งอำณำจกัรหวงแย้มออก ด้วยทรงทรำบ

ดวี่ำเป็นผู้ใด

ประตูเปิดเข้ำมำโดยไม่มีกำรเคำะ และทหำรเฝ้ำประตูก็ไม่ได้มำทูล 

ก่อนด้วยว่ำผู้ใดขอเข้ำเฝ้ำ ด้วยเด็กหญิงที่วิ่งข้ำมธรณีประตูเข้ำมำในห้องนั้น 

มสีทิธพิเิศษเหนอืผู้ใดในวงัหลวงแห่งนี้

นำงคอืพระธดิำสุดที่รกัของรำชำหวงเฉงิจิ้ว...องค์หญงิหวงอี้จอื

“เสดจ็พ่อเพคะ หม่อมฉนัขอเข้ำเฝ้ำ”

“ลูกหญงิของพ่อ” รำชำหวงเฉงิจิ้วเอื้อมพระกรไปรั้งร่ำงเลก็ๆ นั้นเข้ำ

มำกอด แล้วประคองนำงขึ้นมำนั่งบนตกั

เหล่ำนำงก�ำนลัประจ�ำต�ำหนกัองค์หญงิเดนิตำมเข้ำมำทหีลงั จำกสภำพ

ที่ปรำกฏแก่สำยตำ ต่ำงกส็ะบกัสะบอมไปตำมๆ กนั

องครักษ์ขององค์รำชำแอบยิ้มและส่งสำยตำให้นำงก�ำนัลในต�ำหนัก 

ไปยกของว่ำงมำถวำย

“เสดจ็พ่อเพคะ หม่อมฉนัมเีรื่องจะทูลขอ”

เสียงที่พยำยำมดัดให้อ่อนหวำนน่ำฟังท�ำให้พระบิดำทรงพระสรวล

อย่ำงขบขนั

“เจ้ำว่ำมำเถอะ”

“หม่อมฉนัได้ยนิมำว่ำอำณำจกัรชงิส่งตวัแทนเข้ำร่วมกำรประลองยุทธ์

ด้วย”

รำชำหวงเฉิงจิ้วทรงทรำบทันทีว่ำนำงได้ยินเรื่องนี้มำจำกที่ใด...เหยี่ยว

ขำวแห่งอำณำจกัรหวงกระมงั

แต่เอำเถิด ไม่ใช่เรื่องลับลมคมในอะไร เมื่อกำรประลองยุทธ์เริ่มขึ้น 

เรื่องนี้กจ็ะไม่เป็นควำมลบัอกีต่อไป

“เป็นองค์หญิงชิงเซียงเอ๋อ ดังนั้น...เอ่อ...หม่อมฉันขอเข้ำร่วมกำร

ประลองยุทธ์จะได้หรอืไม่เพคะเสดจ็พ่อ”
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“เจ้ำเป็นสตร”ี

“สตรแีล้วจะเป็นอนัใด อำณำจกัรชงิยงัส่งสตรเีข้ำร่วมได้ หม่อมฉนัก็

ลงประลองยุทธ์ได้เหมือนกัน นะเพคะเสด็จพ่อ” องค์หญิงหวงอี้จือบีบนวด

พระกร แล้วซบหน้ำลงบนพระอุระเพื่อออดอ้อนให้พระบิดำพระรำชทำน 

พระอนุญำต องค์หญิงน้อยท�ำเช่นนี้ทีไร พระบิดำก็มักจะพระทัยอ่อนเสมอ 

ครั้งนี้กค็งเป็นเหมอืนทุกครั้งที่ผ่ำนมำ

“เจ้ำยงัเลก็นกัอี้จอื และพ่อกส่็งสำสน์ระบตุวัผูเ้ข้ำร่วมกำรประลองยทุธ์

ไปแล้ว เป็นเฉนิเซยีงพี่ชำยของเจ้ำ”

“พี่เฉนิเซยีงไปค่ำยทหำรยงัไม่กลบัมำเลยนี่เพคะ อำจจะไม่มำเข้ำร่วม

งำนประลองยุทธ์แล้วก็ได้ ทรงชนะแทบทุกปีอยู่แล้ว เสด็จพ่อให้หม่อมฉัน 

ได้ลองบ้ำงเถอะเพคะ”

“ถ้ำเจ้ำเป็นอะไรไปพ่อคงเสียใจที่สุด และพ่อก็ไม่คิดจะให้เจ้ำไปเสี่ยง

เด็ดขำด หำกเฉินเซียงไม่มำจริงๆ พ่อจะให้เจ้ำหลินลงประลองยุทธ์แทนเอง 

เจ้ำไม่ต้องห่วงไป”

เมื่อพระบิดำทรงดักคออย่ำงรู้ทันเช่นนี้ ถึงจะพยำยำมแค่ไหนก็คง 

ไม่พระรำชทำนพระอนุญำตให้นำงเข้ำร่วมกำรประลองยทุธ์แน่นอน องค์หญงิ

หวงอี้จอืกร้็องไห้โฮๆ พลำงกระโดดลงจำกตกัของพระบดิำแล้ววิ่งออกไปจำก

ต�ำหนกัทนัที

เสียงถอนหำยใจยำวกับเสียงฝีเท้ำของพวกนำงก�ำนัลประจ�ำต�ำหนัก 

องค์หญงิหวงอี้จอืที่วิ่งตำมไปตดิๆ กด็งัขึ้นพร้อมกนั

องค์หญิงหวงอี้จือพร�่าบ่นด้วยความเสียอกเสียใจที่ครั้งนี้พระบิดา 

ไม่ตำมใจเหมอืนเคย

“เสด็จพ่อคิดว่ำข้ำอ่อนแอ เป็นสตรีจะต้องแต่งตัวสวยงำม วำดภำพ 

แต่งกลอนเท่ำนั้นหรอือย่ำงไร ข้ำเองกต็่อสู้เป็นเหมอืนกนั!”

นำงปล่อยลูกธนูออกไปอีกดอก แต่พลำดเป้ำไปไกลโข นั่นยิ่งท�ำให้ 
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นำงอำรมณ์เสยีมำกกว่ำเดมิ

“ฮึ่ย หงุดหงดิ”

“องค์หญงิเพคะ ถงึเวลำเรยีนคดัอกัษรแล้วเพคะ” นำงก�ำนลัผูห้นึ่งต้อง

ท�ำใจกล้ำเข้ำมำทูลเรื่องกำรเรียนประจ�ำวันด้วยสีหน้ำหวำดหวั่นเล็กน้อย ยิ่ง 

องค์หญงิน้อยก�ำลงัพโิรธอย่ำงนี้ด้วย นำงเองกล็�ำบำกใจ ไม่ทูลเตอืนกผ็ดิ แต่

ทูลไปกอ็ำจจะกลำยเป็นที่รองรบัอำรมณ์ขององค์หญงิอกี

จะให้เลอืกทำงใดนำงก�ำนลัคนนี้กช็่ำงน่ำสงสำรเสยีจรงิ

“ข้ำไม่ไป!”

“องค์หญงิเพคะ” นำงก�ำนลัโอดครวญ

“อย่ำมำเซ้ำซี้กวนใจ ถงึอย่ำงไรวนันี้ข้ำกไ็ม่เรยีน อ้อ! รวมถงึวนัต่อๆ 

ไปด้วย ตรำบใดที่เสดจ็พ่อไม่ยอมให้ข้ำเข้ำร่วมกำรประลองยทุธ์ ข้ำกจ็ะไม่ท�ำ

อะไรที่เสดจ็พ่อสั่งให้ท�ำทั้งนั้น”

เสียงยื่นค�ำขำดและใบหน้ำที่มึนตึงแข็งกร้ำวขององค์หญิงหวงอี้จือ 

ท�ำให้เหล่ำนำงก�ำนัลต่ำงมองหน้ำกันอย่ำงจนด้วยค�ำพูด พวกนำงรับมือกับ 

องค์หญงิมำนำน ปกตอิงค์หญงิไม่ค่อยถอืตวันกั ทั้งยงัเอื้ออำรอียู่เสมอ ขอ

เพยีงอย่ำงเดยีว อย่ำได้ขดัใจองค์หญงิน้อยเดด็ขำด

โดยเฉพำะถ้ำผู้ที่ก่อเหตุคอืองค์รำชำหวงเฉงิจิ้วด้วยแล้วละก.็..

พวกนำงก�ำนลัจงึได้แต่ปั้นหน้ำยิ้มรบั นกึอยำกจะร้องไห้กร็้องไม่ออก

อาณาจักรหวงเป็นดินแดนที่ร�่ารวยด้านอาหารการกินและการค้าขาย

อยู่แล้ว บัดนี้จึงยิ่งคึกคักมำกขึ้น เพรำะอีกไม่กี่วันงำนประลองยุทธ์ก็จะเริ่ม

ขึ้นแล้ว ยิ่งมีข่ำวลือว่ำครั้งนี้อำณำจักรชิงยอมตอบรับค�ำเชิญและส่งตัวแทน

เข้ำร่วมกำรประลองยุทธ์ด้วย ก็ยิ่งมีผู้สนใจเดินทำงมำท่องเที่ยวที่อำณำจักร

หวงเพิ่มขึ้นอกีหลำยเท่ำ

โอกำสที่จะได้เหน็ชำวอำณำจกัรชงิอย่ำงนี้คงหำไม่ได้ง่ำยๆ อกีแล้ว

งำนเลี้ยงต้อนรบัผู้เข้ำร่วมกำรประลองยทุธ์จำกอำณำจกัรหลนั อำณำจกัร
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ไป๋ และอำณำจักรชิง จัดขึ้นที่ท้องพระโรงในวังหลวงอำณำจักรหวงอย่ำง 

สมเกยีรติ

องค์หญงิหวงอี้จอืค้อนขวบั ก่อนจะสะบดัหน้ำเมื่อรำชำหวงเฉงิจิ้วสบตำ

ด้วย

เสดจ็พี่กย็งัไม่กลบัมำจำกค่ำยทหำร นำงเองกฝึ็กธนจูนคล่องแคล่วแล้ว 

แต่เสดจ็พ่อกย็งัไม่ยอมให้ลงประลองยุทธ์อกี

‘แล้วเมื่อใดข้ำจะเก่งกนัเล่ำ!’

รำชำหวงเฉงิจิ้วแย้มพระสรวล ด้วยทรงทรำบควำมคดิของพระธดิำดี

ไม่ว่ำอย่ำงไรพระองค์ก็ให้อี้จือลงประลองยุทธ์ไม่ได้ นี่เป็นศักดิ์ศรีของ

อำณำจกัรหวง หำกพระธดิำอนัเป็นที่รกัยิ่งเป็นอะไรแม้เพยีงน้อย กเ็ท่ำกบัว่ำ

พระองค์รกัษำสญัญำที่ให้ไว้แก่พระมเหสทีี่สิ้นพระชนม์ไปแล้วไม่ได้

พระมเหสีสั่งเสียไว้ว่ำให้ดูแลพระธิดำองค์เล็กแทนพระนำงด้วย และ

พระองค์จะต้องรกัษำค�ำมั่นนั้นไว้ให้จงได้ ตรำบใดที่พระองค์ยงัมพีระชนม์ชพี

อยู่

เมื่อนกึถงึตรงนี้กพ็ลอยคดิถงึพระโอรสองค์โต...หวงเฉนิเซยีง

พระโอรสของพระองค์สง่ำงำมดั่งรูปสลัก เป็นบุรุษหน้ำตำย เย็นชำ 

และยงัคำดเดำควำมคดิได้ยำกยิ่ง

โดยรวมแล้วนิสัยของลูกนั้นไม่ได้พ่อมำเลยสักนิด ท�ำให้พระองค์กับ

พระโอรสมกัจะถกเถยีงกนัเพรำะมคีวำมคดิเหน็ไม่ตรงกนัอยู่เสมอ พระองค์

เองกช่็ำงยั่วและกลั่นแกล้งพระโอรส ยิ่งท�ำให้อกีฝ่ำยร�ำคำญและคอยหลบเลี่ยง

โดยไปอยู่ที่ค่ำยทหำรมำกกว่ำอยู่ในวงัหลวง

พระองค์กช็กัจะหวั่นใจเมื่องำนประลองยุทธ์จะเริ่มในวนัรุ่งขึ้นแล้ว

‘โอรสข้ำ บัดนี้เจ้ำยังไม่กลับมำ หรือจะแก้แค้นข้ำโดยกำรเบี้ยวงำนนี้

จรงิๆ’

องค์รำชำถอนพระปัสสำสะพลำงทอดพระเนตรผูเ้ข้ำร่วมกำรประลอง

ยุทธ์จำกสองอำณำจักรที่นั่งอยู่ในท้องพระโรงอย่ำงพิจำรณำและนึกประเมิน
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อยู่ในใจ

อำณำจกัรไป๋จดัพธิรีำชำภเิษกยงัไม่ทนัครบเดอืน องค์รำชำไป๋เทยีนหยำ

จงึเดนิทำงมำเข้ำร่วมกำรประลองยุทธ์ด้วยพระองค์เองไม่ได้ ตวัแทนที่ส่งมำ

คงจะเป็นองครกัษ์ฝีมอืเยี่ยมที่ผ่ำนกำรคดัเลอืกมำอย่ำงดแีล้วแน่ๆ

ด้ำนอำณำจกัรหลนัส่งองค์ชำยหลนัเฝ่ยซุย่เข้ำร่วมเป็นครั้งแรก เชื้อสำย

รำชวงศ์ของอำณำจักรนี้เชี่ยวชำญเรื่องยำพิษ เจ้ำเด็กหนุ่มผมทอง นัยน์ตำ 

สีไพลินผู้นี้ก็คงไม่ต่ำงจำกรำชำหลันเฉินหยูเท่ำใดนัก พระองค์คงต้องสังเกต

อุปนสิยัใจคอของว่ำที่ลูกเขยไปอกีนำนพอดู

‘ดูซวิ่ำจะเจ้ำเล่ห์เพทุบำยพอๆ กบัรำชำหลนัเฉนิหยูหรอืไม่ ไม่อย่ำงนั้น

เหน็ทจีะตำมพระธดิำอี้จอืของข้ำไม่ทนัแน่ๆ’

ผู้มำร่วมงำนส่วนมำกล้วนทรำบแล้วว่ำ อำณำจักรชิงส่งตัวแทนมำ 

เข้ำร่วมกำรประลองยุทธ์และยังเป็นองค์หญิงเสียด้วย ในรอบหลำยร้อยปีที่

ผ่ำนมำไม่เคยมอีำณำจกัรใดส่งสตรเีข้ำร่วม และนี่ยงัเป็นครั้งแรกที่อำณำจกัร

ชงิเผยตวั ประเดน็ส�ำคญัที่เป็นที่สนใจใคร่รูจ้งึเป็นเรื่องของตวัแทนจำกดนิแดน

แห่งนั้นนั่นเอง

องค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อจะเก่งกำจและงดงำมสกัเพยีงใดกนั

“พี่หลนิเอ๋อ” เสยีงองค์หญงิหวงอี้จอืกระซบิกบัเจ้ำหลนิซึ่งยนือยู่ใกล้ๆ

“เพคะองค์หญงิ”

“องค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อยงัไม่เสดจ็มำอกีหรอื”

“คงอีกสักครู่ หรืออย่ำงช้ำก็อำจจะเป็นวันประลองยุทธ์ก็ได้นะเพคะ” 

เจ้ำหลนิคำดเดำ

เจ้ำหลินเองก็สงสัยเช่นกันว่ำเวลำล่วงเลยมำจนถึงวันนี้แล้ว เหตุใดจึง

ยงัไม่มขี่ำวคบืหน้ำใดๆ จำกอำณำจกัรชงิอกี หรอืว่ำจะไม่มำเสยีแล้ว

“เสดจ็พี่กย็งัไม่กลบัมำจำกค่ำยทหำรเช่นกนั หำกไม่มำจรงิๆ พี่หลนิเอ๋อ

คงต้องลงประลองยุทธ์แทนแล้วละ”

‘ใช่แล้ว พี่หลนิเอ๋อคงต้องรบัศกึหนกัอย่ำงแน่นอน ครั้งก่อนอำณำจกัร
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หวงเรำกไ็ด้รบัชยัชนะ เสดจ็พ่อเองกค็งอยำกจะรกัษำต�ำแหน่งนี้ไว้’

“หม่อมฉนัคดิว่ำองค์ชำยจะต้องเข้ำร่วมกำรประลองยทุธ์แน่นอนเพคะ”

“พี่หลินเอ๋อมั่นใจหรือ หำกเสด็จพี่ของข้ำไม่พอใจละก็ ต่อให้ทหำร 

สบินำยลำกเกี้ยวไปเชญิถงึที่กไ็ม่มำหรอก”

นำงปลอบใจตนเองไปอย่ำงนั้นละ ครั้งนี้เสด็จพี่รับปำกแล้วว่ำจะมำ  

ถงึอย่ำงไรกต็้องมำ เพรำะเสดจ็พี่รกัษำสญัญำเสมอ

‘ข้ำคงหมดหวงัที่จะได้สู้แทนแล้วละ’

องค์หญงิหวงอี้จอืนั่งคอตกได้ไม่นำน กไ็ด้ยนิเสยีงทหำรหน้ำท้องพระ-

โรงตะโกนก้อง

“องค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อแห่งอำณำจกัรชงิเสดจ็”

เสียงมังกรกรีดร้องดังสะท้ำนไปทั่วทั้งวังหลวง องค์หญิงหวงอี้จือ 

และเจ้ำหลนิรบีออกไปดูเป็นกลุ่มแรก

มังกรด�ำรูปร่ำงใหญ่โต ดวงตำสีแดงดั่งเพลิงก�ำลังพ่นเปลวไฟเป็นล�ำ

ขึ้นสู่ท้องฟ้ำจนกลำยเป็นสีด�ำหนำทึบ จำกนั้นมันก็หมอบกำยลงกับพื้น แล้ว

บนิจำกไปอย่ำงรวดเรว็

องค์หญงิหวงอี้จอืไม่เคยเหน็มงักรมำก่อน เคยแต่ดูจำกภำพในหนงัสอื

และฟังเขำเล่ำมำเท่ำนั้น นำงจงึรู้สกึตื่นเต้นเป็นพเิศษ

มงักรเป็นสตัว์วเิศษที่ไม่อำจพบเหน็ได้โดยง่ำยนกั เพรำะพวกมนัอำศยั

อยู่บนภเูขำสงูในป่ำทบึที่เงยีบสงบห่ำงไกลจำกควำมวุน่วำย อย่ำงอำณำจกัรชงิ

นั่นอย่ำงไรเล่ำ ส่วนอำณำจักรหวงเป็นที่รำบลุ่มอุดมสมบูรณ์ กำรค้ำขำย 

เฟื่องฟู มชีำวบ้ำนอำศยัอยู่อย่ำงหนำแน่น มงักรที่ไหนจะอำศยัอยู่ได้

สิ่งที่ดึงควำมสนใจของฝูงชนอย่ำงต่อเนื่องก็คือ ท่ำมกลำงกลุ่มควัน 

สขีำว มสีำมร่ำงปรำกฏขึ้น

ร่ำงแรกเป็นบุรุษตวัสูงใหญ่ ไว้หนวดเครำ เส้นผมสดี�ำยำวถูกรวบไว้

อย่ำงลวกๆ ดวงตำสีน�้ำตำลเข้ม สวมชุดคลุมสีด�ำ ยืนเท้ำเอวด้วยท่ำทำง 

มำดมั่น ยิ้มจนเหน็ฟันเกอืบครบทุกซี่
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ร่ำงที่สองระบุเพศได้ยำกยิ่ง แต่คล้ำยว่ำจะเป็นสตรีเสียมำกกว่ำ  

เพรำะตวัเลก็และบอบบำง เส้นผมสทีองสั้นประมำณติ่งหู นยัน์ตำสเีดยีวกนั 

โครงหน้ำน่ำรกัจิ้มลิ้ม สวมชุดคลุมสขีำว และพกดำบสองเล่มซึ่งคำดอยู่ที่เอว

ร่ำงสุดท้ำยต้องเป็นสตรอีย่ำงแน่นอน

นำงงดงำมอย่ำงสุดหล้ำฟ้ำดินจนท�ำให้ผู้พบเห็นแทบจะลืมหำยใจ แม้

จะเป็นองค์หญิงหลันอวี้เอ๋อ พระธิดำองค์โตของรำชำหลันเฉินหยูที่กล่ำวกัน

ว่ำเป็นยอดหญิงงำม ผู้ที่เคยพบเห็นมำก่อนต่ำงก็กล่ำวกันว่ำไม่อำจงำมได้ถึง

เพยีงนี้

ดวงตำสีมรกตที่ดูเฉยชำนั้นทอประกำยสุกใสดั่งหยดน�้ำค้ำง เส้นผม 

สทีองยำวสลวยถงึกลำงหลงัดูอ่อนนุ่มเหมอืนกลุ่มไหมล�้ำค่ำ กอปรกบัผวิขำว

เนยีนละเอยีดรำวหมิะ

นี่คอืยอดหญงิงำมอนัดบัหนึ่งของแผ่นดนิอย่ำงแท้จรงิ

“นำงเป็นใครกนั” องค์ชำยหลนัเฝ่ยซุย่เอ่ยเหมอืนร�ำพงึร�ำพนักบัตวัเอง 

ขณะยนืกอดอกมองเหล่ำอำคนัตุกะซึ่งเพิ่งเดนิทำงมำถงึ 

“องค์หญิงเซียงเอ๋อแห่งอำณำจักรชิงอย่ำงไรเล่ำ ถำมได้” องค์หญิง 

หวงอี้จอืรบีแก้ข้อสงสยัให้ นยัน์ตำสทีองจบัจ้ององค์รชัทำยำทแห่งอำณำจกัร

หลนัที่จะเป็นพระสวำมใีนอนำคตของนำงอย่ำงดูแคลน

อะไรก็ตำมที่ท�ำให้หลันเฝ่ยซุ่ยเสียหน้ำแล้ว นำงจะรีบท�ำโดยไม่ลังเล

เลยทีเดียว เพรำะไม่ชอบใจกำรจับคู่ของพวกผู้ใหญ่ที่ไม่ถำมควำมสมัครใจ

ของนำงสกัค�ำเป็นทุนเดมิอยู่แล้วด้วย

“เจ้ำ...”

“ข้ำคอืหวงอี้จอื มอีะไรหรอืองค์ชำยหลนัเฝ่ยซุย่” นยัน์ตำเจ้ำเล่ห์แสนกล

ยงัคงมองอย่ำงไม่กลวัเกรง

และท่ำทำงที่องค์หญิงน้อยแสดงออกมำก็ท�ำให้ผู้เข้ำร่วมกำรประลอง

ยทุธ์จำกอำณำจกัรหลนัถลงึตำมององค์หญงิหวงอี้จอื นกึอยำกโต้ตอบกลบัไป

บ้ำง พอให้หำยเจบ็ใจกบัค�ำพูดและแววตำของพระคู่หมั้น ที่ต่ำงกถ็ูกจบัคู่กนั
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โดยไม่ได้เตม็ใจ แต่องค์ชำยหลนัเฝ่ยซุย่กเ็ลอืกที่จะนิ่งเสยี แล้วเดนิกลบัเข้ำไป

ในท้องพระโรงทนัที

ตอนนี้ยงัไม่ใช่เวลำที่เหมำะสม

“องค์หญิงเพคะ” เจ้ำหลินอ่อนใจกับองค์หญิงน้อยเป็นที่สุด นั่นเป็น

เพรำะองค์รำชำตำมใจมำกเกนิไปนั่นเอง จงึไม่ใส่ใจเลยว่ำค�ำพดูขององค์หญงิ

จะเชอืดเฉอืนใจผู้อื่นเพยีงใด “นั่นพระคู่หมั้นนะเพคะ”

“ข้ำรู้ ก็มันเรื่องจริงนี่ ข้ำไม่ได้เอ่ยเกินเลยแม้สักนิด” องค์หญิงน้อย

ลอยหน้ำลอยตำอย่ำงไม่ใส่ใจ

‘อย่ำงนี้ดแีล้ว ข้ำควรจะแขง็กบัเขำแต่แรก หำกต้องอภเิษกสมรสกบั

องค์ชำยหลนัเฝ่ยซุ่ยจรงิ ข้ำจะได้ไม่ถูกเขำข่มในภำยหลงั’



ในที่สุดอาคันตุกะจากดินแดนลับแลที่ลือชื่อมานานเรื่องความลึกลับ

ป่ำเถื่อน โหดเหี้ยมทำรุณ และอีกสำรพัดควำมเลวร้ำยที่เขียนบรรยำยได้ 

หลำยหน้ำกระดำษ ก็ยอมเดินทำงออกจำกอำณำจักรชิงเพื่อมำเข้ำร่วมกำร

ประลองยุทธ์แล้วจรงิๆ

พวกเขำยังคงยืนอยู่กลำงลำนกว้ำงหน้ำท้องพระโรง พูดคุยกันเอง 

เสยีงดงัลั่น

“ที่นี่หรือ...วังหลวงอำณำจักรหวง” ชำยร่ำงใหญ่มองไปรอบๆ แล้ว

สำยตำของเขำก็หยุดอยู่ที่กลุ่มปีศำจมุงตรงหน้ำท้องพระโรง “นั่นเขำมำมุงดู

อะไรกนั”

“คงมำดูเจ้ำ” ร่ำงเลก็นยัน์ตำสทีองตอบ น�้ำเสยีงแหบห้ำวนั้นบ่งบอกว่ำ

เป็นบุรุษ “ไร้สำระจรงิๆ”

“นั่นคงเป็นเพรำะว่ำข้ำรปูหล่อมำกกระมงั” ร่ำงสงูกว่ำลบูเครำ ท�ำสหีน้ำ

ปลำบปลื้มใจจนหำอะไรมำเปรยีบมไิด้

“หมคีวำยมำให้ดูถงึที่ กไ็ม่แปลกหรอกที่จะสนใจกนั”

“ว่ำอย่ำงไรนะอำชุน เดี๋ยวกฆ็่ำเสยีหรอก” ชำยร่ำงใหญ่โวยวำยลั่น

สอง
องค์หญิงจำกอำณำจักรชิง
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เขำได้รบัฉำยำจำกสหำยร่ำงเลก็ว่ำหมคีวำยบ้ำง หมยีกัษ์บ้ำง มำนำน

แล้ว แม้พวกเขำจะมีอำยุห่ำงกันไม่น้อย แต่ก็ยังนับว่ำอยู่ในรุ่นเดียวกัน ยิ่ง 

หลี่ชุนอำยุน้อยกว่ำมำก ต่อให้ปำกเสียแค่ไหนก็กลำยเป็นน่ำเอ็นดู เขำจึง 

ไม่คดิถอืสำหำควำมจรงิจงันกั

“เสียใจ ข้ำไม่อยำกสู้กับเจ้ำตอนนี้หรอก อำณำจักรเรำจะขำยหน้ำได้

เพยีงเพรำะแค่มำถงึกส็ู้กนัเองเสยีแล้ว”

“อำ...นั่นส”ิ

ค�ำพดูของเดก็หนุม่ร่ำงเลก็รำวกบัจะให้ค�ำตอบแก่บรรดำปีศำจมงุที่มำ

ยนืดูพวกเขำ เหมอืนกบัก�ำลงัดูคณะงิ้วโรงหนึ่ง

หรือว่ำสตรีหน้ำตำงดงำมหมดจดนั้นคือองค์หญิงเซียงเอ๋อแห่ง

อำณำจกัรชงิ?

การพูดคุยของชาวอาณาจักรชิงถูกขัดโดยเจ้าหลิน ซึ่งองค์ราชา 

หวงเฉงิจิ้วรบัสั่งให้ไปทลูเชญิองค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อและผูต้ดิตำมที่ยงัคงคยุกนั

อย่ำงออกรสให้เข้ำมำในท้องพระโรง

เหล่ำปีศำจมงุบำงส่วนกลบัเข้ำไปยงัที่นั่งแล้ว และยงัมอีกีหลำยตนที่ยงั

ยนืรีๆ  รอๆ อยู่

กำรปรำกฏตวัเป็นครั้งแรกของพวกดนิแดนลบัแลย่อมก่อคลื่นลกูใหญ่

ให้มวลหมู่มหำชนอดที่จะมองพวกเขำเป็นตำเดยีวไม่ได้จรงิๆ

ดูจำกรูปลักษณ์ภำยนอกแล้วก็ช่ำงขัดกับต�ำนำนที่เล่ำลือสืบเนื่องกัน 

มำอยู่บ้ำง ชำยร่ำงสูงนั้นเสยีงดงั วำงท่ำใหญ่โต ดูแล้วน่ำกลวักจ็รงิ แต่กม็ี 

สองหู สองตำ หนึ่งใบหน้ำ ไม่เหน็ผดิแผกแตกต่ำงจำกพวกเขำตรงไหนเลย  

ที่ส�ำคัญ องค์หญิงชิงเซียงเอ๋อกับผู้ติดตำมซึ่งเป็นเด็กหนุ่มผมทองนั้นกลับ 

ดูบอบบำงเสยีจนน่ำกลวัว่ำ หำกลมพดัมำแรงกว่ำนี้อกีสกัหน่อย พวกเขำอำจ

จะปลวิไปเสยีกไ็ด้

“ถวำยบงัคมฝ่ำบำท ขอทรงพระเจรญิหมื่นปี หมื่นๆ ปี หม่อมฉนัคอื
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องค์หญิงเซียงเอ๋อ ตัวแทนจำกอำณำจักรชิง ส่วนพวกเขำคือองครักษ์ของ

หม่อมฉัน มีนำมว่ำโอวหยำงชิวและหลี่ชุนเพคะ” องค์หญิงเซียงเอ๋อแห่ง

อำณำจักรชิงถวำยควำมเคำรพองค์รำชำหวงเฉิงจิ้ว และกล่ำวแนะน�ำตนเอง

กบัผู้ตดิตำมทั้งสองซึ่งคุกเข่ำกบัพื้น ก่อนจะก้มศรีษะลงอย่ำงนอบน้อม

“ลุกขึ้นเถิด” รำชำหวงเฉิงจิ้วตรัสด้วยสีพระพักตร์ยิ้มแย้ม “ข้ำดีใจ 

ที่องค์หญงิและผู้ตดิตำมทั้งสองมำ ท�ำตวัตำมสบำย เชญินั่ง”

“เพคะ”

จำกนั้นเจ้ำหลินก็ผำยมือเชิญเหล่ำอำคันตุกะจำกอำณำจักรชิงให้ไปยัง

ที่นั่งที่จัดไว้ให้ พวกเขำและตัวแทนจำกอำณำจักรหลัน รวมถึงอำณำจักรไป๋ 

ต่ำงก็นั่งหันหน้ำเข้ำหำกัน เว้นพื้นที่ตรงกลำงเป็นลำนกว้ำงให้ชมกำรแสดงที่ 

จดัเตรยีมไว้หลำยชุด

ขณะที่นำงร�ำเริ่มออกมำร่ำยร�ำตำมท่วงท�ำนองเพลงที่สนุกสนำน 

องครักษ์ขององค์หญิงชิงเซียงเอ๋อก็เริ่มคุยกันอีก โดยแทบจะไม่ได้แตะต้อง

อำหำรที่นำงก�ำนลัยกมำวำงไว้เลยด้วยซ�้ำ

สำยตำทุกคู่ในงำนเลี้ยงจึงจับจ้องมองสตรีผู้งดงำมซึ่งนั่งอยู่ตรงกลำง

ระหว่ำงสองบรุษุที่คยุกนัเสยีงดงัข้ำมหวัผู้เป็นนำยอย่ำงไม่รูจ้กัเกรงอกเกรงใจ

ใครทั้งสิ้น

“อำชนุ ข้ำคดิว่ำเรำออกไปหำข้ำวกนิกนัข้ำงนอกดหีรอืไม่” บรุษุร่ำงใหญ่

เอ่ยชวนเดก็หนุ่ม

หลี่ชุนหรอืที่โอวหยำงชวิเรยีกอย่ำงสนทิสนมว่ำอำชุนขมวดคิ้ว

“ท�ำไม เจ้ำคดิว่ำอำหำรข้ำงนอกวงัจะวเิศษกว่ำในวงัหรอื”

“กเ็จ้ำไม่เหน็สำยตำหลำยคู่ที่มองเรำอยู่หรอื”

“หือ?” หลี่ชุนหลับตำลง กล่ำวด้วยน�้ำเสียงรำบเรียบ “จำกเนตรจิต 

ของข้ำ พวกเขำสนใจเรำเพรำะอำณำจักรชิงไม่เคยติดต่อกับโลกภำยนอก 

มำก่อนเท่ำนั้นเอง”

เนตรจิตของหลี่ชุนเป็นพลังพิเศษเฉพำะตระกูลหลี่ที่สำมำรถอ่ำนใจ 
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ผู้อื่นได้ และโอวหยำงชวิกไ็ม่ค่อยชอบนกัเพรำะคดิว่ำเป็นวชิำที่แสนจะขี้โกง

หำกเขำคดิจะต่อยเดก็หนุ่ม หมอนั่นกจ็ะรู้ตวัก่อนล่วงหน้ำ หมดสนุก

กันพอดี แต่เจ้ำตัวบอกว่ำถ้ำเจอใครเคลื่อนไหวได้เร็วกว่ำ จะมัวแต่อ่ำนใจก็

ไม่ทนักำรณ์ ทั้งยงัปวดหวัด้วย โดยปกตหิลี่ชุนจงึไม่ใช้วชิำนี้พร�่ำเพรื่อ ยิ่งอยู่

ท่ำมกลำงฝูงชนแล้วได้ยินเสียงควำมคิดของผู้อื่นเข้ำมำในหูพร้อมๆ กัน คง

ได้ปวดหวัตำยก่อน

“แต่ข้ำอยำกไปเที่ยวนี่นำ”

“ในที่สุดก็เผยควำมรู้สึกออกมำแล้วสิ” หลี่ชุนหัวเรำะ “เจ้ำกินอำหำร

ดีๆ  มำมำกเกนิไปจนอยำกกนิอำหำรแบบชำวบ้ำนบ้ำงละสทิ่ำ”

หลี่ชนุไม่ได้ห้ำมปรำม แต่ลุกขึ้นท�ำท่ำจะผละออกไปจำกงำนเลี้ยงพร้อม

โอวหยำงชวิ โดยไม่คดิจะให้เกยีรตริำชำหวงเฉงิจิ้วที่นั่งเป็นประธำนในงำนเลย

อย่ำว่ำแต่องค์รำชำเลย ขนำดองค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อยงัไม่เอ่ยขออนญุำต

เลยสกันดิ นี่หรอืชำวอำณำจกัรชงิ?

“เดี๋ยวก่อน” เสยีงองค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อร้องห้ำม

บรรดำแขกและเจ้ำภำพต่ำงกเ็งี่ยหูฟังเสยีงองค์หญงิกนัตวัโก่ง

“พวกเจ้ำยงัไปไม่ได้”

“ถึงท่ำนหญิงน้อยจะห้ำม พวกข้ำก็จะออกไป” ชำยร่ำงใหญ่ยืนกรำน

ตำมควำมตั้งใจของตน

วำจำนั้นช่ำงไม่มคีวำมย�ำเกรงเลยแม้แต่น้อย

“ก่อนจะไป จดักำรกบัค�ำสำปก่อนไม่ดกีว่ำหรอื”

“ค�ำสำป?”

“หรอืว่ำองค์รำชำ?”

ชำยร่ำงใหญ่เข่ำอ่อนทรุดลงนั่ง หลี่ชุนถึงกับไม่รักษำภำพพจน์ควำม 

สงบนิ่งของตนเลยทเีดยีว เขำออกอำกำร โวยวำยตำมประสำเดก็ที่เพิ่งโตเป็นหนุ่ม

“รำชำเจ้ำเล่ห์ ตั้งใจจะกลั่นแกล้งกนัชดัๆ!”

หลี่ชนุร้องอย่ำงเจบ็ใจ เขำนกึถงึตอนที่ทลูลำองค์รำชำก่อนจะเดนิทำงมำ 
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จู่ๆ องค์รำชำก็กวักพระหัตถ์เรียกให้เข้ำไปใกล้ๆ แล้วสวมกอดพวกเขำอยู่ 

ครู่หนึ่ง

ไยจงึไม่เฉลยีวใจเลยว่ำองค์รำชำจะวำงกบัดกัอะไรไว้หรอืไม่ ค�ำสำปนี่

กค็งตดิตวัมำตั้งแต่ตอนนั้นนั่นเอง

เสยีรู้องค์รำชำอกีจนได้!

“อำชุนเบำๆ หน่อยส ิ ถงึเจ้ำจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกบัท่ำนหญงิน้อย แต่

เอ่ยวำจำอย่ำงนี้ เกดิสำยข่ำวของอำณำจกัรเรำมำอยู่แถวๆ นี้แล้วเอำไปฟ้อง 

ละก ็เจ้ำถูกลงโทษแน่”

“ละ...ลงโทษ” หลี่ชุนท�ำหน้ำแหย เสยีงเบำลงอย่ำงเหน็ได้ชดั

“เจ้ำถูกตกี้นยี่สบิครั้งจนก้นแดงเมื่อเดอืนที่แล้วนี่เอง ข้ำจ�ำได้ รู้สกึจะ

เป็นหวดั แตย่งัหนไีปเล่นซนนอกวงันี่แหละ หำยหวดัแลว้กโ็ดนตก้ีนทนัทเีลย”

หลี่ชุนหน้ำแดงฉ่ำ ตไีหล่โอวหยำงชวิเสยีงดงัปั๊ก

“พูดมำกน่ำ อำยเขำ”

“ดูเหมือนจะเป็นค�ำสำปนำฬิกำทรำยนับเวลำ หำกทรำยเม็ดสุดท้ำย 

หมดลงกต็ำยสถำนเดยีว”

“พวกเรำมเีวลำเท่ำไร”

“รำวๆ ห้ำวนั” องค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อสรุป

“หำกกลับไปให้องค์รำชำถอนค�ำสำปไม่ทันก็แปลว่ำตำยสินะ กลัวเรำ

หนเีที่ยวกนัชดัๆ”

“ไม่ยำกหรอกอำชวิ มเีวลำตั้งห้ำวนั กใ็ห้ท่ำนหญงิน้อยแกล้งแพ้ตั้งแต่

รอบแรก ระหว่ำงนั้นเรำก็ยังมีเวลำเที่ยวเล่นอีกถมเถ” หลี่ชุนปรับสีหน้ำ  

ปำดเหงื่อแล้วกลบัมำนั่งจบิชำต่อ ท�ำเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้นมำก่อน

อำกปักริยิำที่เดก็หนุ่มนำมว่ำหลี่ชนุแสดงออก เรยีกรอยยิ้มจำกบรรดำ

อำคนัตุกะในงำนเลี้ยงได้พอสมควร ที่แท้ผู้ที่อยำกไปเที่ยวเล่นมำกที่สุดไม่ใช่

ใครอื่น แต่เป็นหลี่ชุนนั่นเอง

ตกลงแล้วต�ำนำนที่เล่ำลือกันมำช้ำนำนนั้นจะเป็นเรื่องจริงแน่หรือ  
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ในเมื่อภำพลกัษณ์ของพวกเขำที่ได้เหน็ ช่ำงแตกต่ำงจำกที่รบัรูก้นัมำโดยสิ้นเชงิ

“จะบ้ำเหรออำชุน แพ้ตั้งแต่รอบแรก แล้วเรำจะถ่อสงัขำรออกมำจำก

ดนิแดนลบัแลท�ำไม มำให้ขำยขี้หน้ำเขำอย่ำงนี้ เรำต้องชนะอย่ำงเดยีว เข้ำใจ

หรอืไม่”

“กด็กีว่ำตำยนี่นำ ใช่หรอืไม่ท่ำนหญงิน้อย” หลี่ชุนหนัมำถำมองค์หญงิ

ชิงเซียงเอ๋อ “และองค์รำชำก็ไม่ได้ย�้ำเสียหน่อยว่ำต้องชนะเลิศเท่ำนั้น เพียง 

พูดว่ำ ‘ไปเปิดหูเปิดตำ’ เท่ำนั้นเอง”

“เรื่องแกล้งแพ้กท็�ำได้อยู่หรอก แต่มนัเป็นกำรไม่ให้เกยีรตสิำมอำณำ-

จกัรน่ะส ิหำกเรำสู้ไม่สมศกัดิ์ศรลีะก.็..” องค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อยิ้ม “น่ำจะเป็น 

ค�ำสำปไม่ร้ำยแรงนกั องค์รำชำไม่ปล่อยให้พวกเจ้ำตำยจรงิๆ หรอก”

“ก็รู้อยู่ แต่พวกข้ำก็อยำกเที่ยวนอกเส้นทำงบ้ำงนี่นำ นำนๆ จะได ้

ออกมำสกัท”ี

“เสยีงออดอ้อนของปีศำจแก่อย่ำงเจ้ำ ข้ำฟังแล้วอยำกจะอำเจยีน”

“หนวกหูน่ำอำชุน ถ้ำข้ำไม่อ้อนแล้วท่ำนหญงิน้อยจะช่วยเรำหรอื”

“ถ้ำเป็นข้ำ คงปล่อยให้เจ้ำตำยเสยีดกีว่ำ ช่วยไปกเ็ปลอืงพลงัเปล่ำๆ”

โอวหยำงชวิแยกเขี้ยวใส่หลี่ชนุที่พดูจำไม่เข้ำหใูนเวลำหน้ำสิ่วหน้ำขวำน 

แล้วหันมำท�ำตำใสให้องค์หญิงชิงเซียงเอ๋อที่นั่งมองทั้งสองทะเลำะกันเอง 

อย่ำงใจเยน็มำครู่หนึ่งแล้ว

นำงแย้มรอยยิ้มพลำงยื่นมอืไปแตะไหล่พวกเขำ

ปีศำจทุกตนที่อยู่ ณ ที่นี้เห็นแสงสีทองเปล่งประกำยเพียงวูบเดียว 

กห็ำยไปอย่ำงรวดเรว็

“เสรจ็แล้ว”

ร่ำงของหลี่ชุนและโอวหยำงชิวปรำกฏขึ้นมำอีก รำวกับมีคู่แฝดมำนั่ง 

อยู่เคยีงข้ำงกนั คำดว่ำคงเป็นผลจำกค�ำสำปของรำชำแห่งอำณำจกัรชงิที่พวก

เขำพูดถงึนั่นเอง

“อึ๋ย มำอีกละ” โอวหยำงชิวขยับหนีร่ำงปลอมที่กระเถิบเข้ำมำชิดเขำ
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รำวกับเงำ นอกจำกเนตรจิตของพวกตระกูลหลี่แล้ว ก็มีเจ้ำวิชำพิสดำรของ

องค์รำชำนี่ละที่เขำเกลยีดนกัเกลยีดหนำ มนัรบัมอืล�ำบำกจรงิๆ นี่นำ

“เอำเถอะ พรุ่งนี้กเ็ป็นปกต”ิ หลี่ชุนถอนหำยใจ “เรำไปกนัได้แล้ว”

สำมอำคันตุกะจำกอำณำจักรชิงต่ำงลุกขึ้นเตรียมจะออกไปจำกท้อง-

พระโรง ท�ำรำวกับลืมเลือนเรื่องค�ำสำปที่เกิดขึ้นไปเสียสนิท ทั้งที่เมื่อครู่ยัง 

นั่งเหงื่อตก โหวกเหวกโวยวำยจะเป็นจะตำยอยู่เลยแท้ๆ ช่ำงเปลี่ยนท่ำทีได้

รวดเรว็อย่ำงเหลอืเชื่อจรงิๆ

รำชำหวงเฉงิจิ้วที่รบัฟังมำนำนแล้วตรสัถำม

“องค์หญงิจะไปที่ใดหรอื”

“ในเมื่อพวกเขำยืนยันที่จะออกไปท่องเที่ยว หม่อมฉันก็ต้องออกไป 

กบัพวกเขำด้วย ขอพระรำชทำนอภยัที่เสยีมำรยำท หม่อมฉนัทูลลำเพคะ”

องค์หญิงชิงเซียงเอ๋อก้มศีรษะค�ำนับรำชำหวงเฉิงจิ้ว แล้วออกไปจำก

ท้องพระโรงพร้อมองครกัษ์ทั้งสอง นำงท�ำรำวกบัไม่เหน็องค์รำชำอยู่ในสำยตำ

เสียงซุบซิบถึงกิริยำที่ไม่เหมำะสมของชำวอำณำจักรชิงดังไปทั่วท้อง-

พระโรงรำวกบัเสยีงฝูงผึ้ง

“น่ำแปลก พรุ่งนี้จะต้องลงประลองยุทธ์แล้ว กลบัไม่พกัผ่อนอยู่ในวงั 

หรอืจะมั่นใจในฝีมอืของตน” องค์หญงิหวงอี้จอืสงสยัเป็นอย่ำงมำก

เจ้ำหลนิเองกร็ู้สกึเช่นนั้น

ฝีมอืขององค์หญงิจะเป็นเช่นไร พรุ่งนี้คงได้รู้กนั

ระหว่างที่ออกจากวงัหลวงเพื่อไปลิ้มลองอาหารแบบชาวบ้าน องค์หญงิ

ชงิเซยีงเอ๋อ หลี่ชุน และโอวหยำงชวิ กพ็บกบับุรุษผู้หนึ่ง เขำสวมชุดสเีหลอืง

ทบัด้วยเสื้อคลุมสนี�้ำตำล รูปร่ำงสง่ำงำม เส้นผมสดี�ำขลบั และนยัน์ตำสทีอง

ทอประกำยเยน็ชำ

ปีศำจหนุ่มชะงักเล็กน้อยเมื่อได้พบกับองค์หญิงชิงเซียงเอ๋อ และยัง

ขมวดคิ้วเมื่อได้พบกบับุรุษฝำแฝดสองคู่ในเวลำเดยีวกนั
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“บำดแผลหำยดแีล้วหรอื” องค์หญงิถำมเขำ

เมื่อไม่ได้รับค�ำตอบเพรำะเขำปิดปำกเงียบไม่เอ่ย องค์หญิงจึงไม่พูด

อะไรอกีจนกระทั่งปีศำจหนุ่มตนนั้นเดนิผ่ำนไป

“สงสยัจะเป็นองค์ชำยหวงเฉนิเซยีงกระมงั” หลี่ชนุคำดเดำแล้วหนักลบั

ไปมองร่ำงสูงนั้นอกีครั้งหลงัจำกที่เดนิมำไกลแล้ว

เขำเคยได้ยินกิตติศัพท์ขององค์รัชทำยำทแห่งอำณำจักรหวงมำบ้ำง  

แม้จะไม่เคยได้เห็นหน้ำค่ำตำมำก่อน แต่เมื่อเห็นปีศำจหนุ่มตนนี้ บำงอย่ำง 

ในใจกร็้องเตอืนทนัทวี่ำ นี่แหละคอืองค์ชำยหวงเฉนิเซยีงแน่นอน

งำมสง่ำ เงยีบสงบดุจภูผำ เยน็ชำดั่งน�้ำแขง็กลำงฤดูหนำว

“องค์หญิงรู้จักด้วยหรือ” โอวหยำงชิวข้องใจเพรำะฟังจำกค�ำพูดของ

องค์หญงิแล้ว คงจะไม่ใช่แค่รู้จกักนัอย่ำงผวิเผนิเสยีแล้ว

“เคยพบกนัครั้งหนึ่ง องค์ชำยหวงเฉนิเซยีงอย่ำงนั้นหรอื”

โอวหยำงชิวพยักหน้ำ ในใจก็คิดว่ำท่ำทำงจะมีเรื่องลับลมคมในบำง

อย่ำงที่แม้แต่องครักษ์อย่ำงเขำและหลี่ชุนก็ยังไม่รู้ ช่วยไม่ได้ ใช่ว่ำพวกเขำ 

จะได้ตดิตำมท่ำนหญงิน้อยตลอดเวลำเสยีที่ไหน หลำยครั้งหลำยหนท่ำนหญงิ

น้อยกแ็อบหนอีอกจำกวงัไปเที่ยวเล่นในเมอืงบ้ำง ในป่ำบ้ำง พวกเขำตำมหำกนั

จนเหนื่อย หำกองค์หญิงจะได้พบกับองค์ชำยหวงเฉินเซียงในช่วงเวลำนั้น 

กอ็ำจเป็นไปได้

องครกัษ์ร่ำงใหญ่เลอืกที่จะนิ่ง หน้ำที่ของเขำกบัหลี่ชนุคอืเป็นองครกัษ์ 

ไม่ใช่สอดรู้เรื่องส่วนตัวของเจ้ำนำย หลี่ชุนเองก็หันมำสบตำกับเขำ และ

พร้อมใจกนัไม่เอ่ยถงึเรื่องนี้อกี

ร้านเจี้ยนฟงเป็นร้านขึ้นชื่อในเมืองหลวงที่มีลูกค้าหนาแน่นอยู่แล้ว  

ยิ่งมีเสียงซุบซิบพูดคุยกันมำกขึ้น ทุกสำยตำยิ่งจ้องมองไปยังโต๊ะริมระเบียง

บนชั้นสองซึ่งมคีู่แฝดนั่งอยู่

ไม่ง่ำยเลยที่จะได้พบกับปีศำจฝำแฝด แล้วยังเจอพร้อมกันถึงสองคู่ 
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เหตุเพรำะชำวแดนปีศำจมีอัตรำกำรเกิดต�่ำมำก ยิ่งเป็นเด็กแฝดอำจจะเกิด

ภำวะแย่งชงิอำหำรกนัเองตั้งแต่อยูใ่นครรภ์มำรดำ และรอดชวีติเพยีงหนึ่งตน

เท่ำนั้น มเีพยีงส่วนน้อยจรงิๆ ที่คลอดออกมำอย่ำงปลอดภยัทั้งคู่

แฝดคู่แรกเป็นชำยร่ำงสูงใหญ่ ท่ำทำงเหมือนพวกอันธพำล ก�ำลัง

หัวเรำะเสียงดังลั่น อีกคู่หนึ่งมีร่ำงเล็กบอบบำงคล้ำยอิสตรี ทั้งๆ ที่หน้ำตำ 

น่ำรกั แต่กลบัท�ำสหีน้ำบึ้งตงึเหมอืนไม่สบอำรมณ์อะไรสกัอย่ำง

ที่ส�ำคญั ลกูค้ำโต๊ะนั้นยงัมสีำวงำมนั่งอยูด้่วย นำงทั้งงดงำมและมเีสน่ห์

ชวนมอง ท�ำให้เหล่ำบุรุษในร้ำนต่ำงเคลิบเคลิ้ม เกิดจิตปฏิพัทธ์บ้ำงไม่มำก 

ก็น้อย แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดหำญกล้ำเข้ำไปท�ำควำมรู้จัก ด้วยเห็นแล้วว่ำพวกเขำ

ต่ำงกพ็กพำอำวุธกนัมำครบมอื

สุดท้ำยจงึท�ำได้เพยีงมองตำละห้อยเท่ำนั้น

เพรำะควำมงำมบงัตำจงึไม่มใีครสงัเกตเหน็เลยว่ำ ท�ำไมฝำแฝดสองคู่นี้

ต้องนั่งเบียดเสียดกันทั้งที่โต๊ะก็ออกจะกว้ำง และยังท�ำท่ำทำงเหมือนกัน 

ทุกอิริยำบถอีกด้วย ก็ดีเหมือนกัน เพรำะหำกมีใครรู้ควำมจริงว่ำนี่เป็นแค่ 

ร่ำงปลอม คงไม่รูว่้ำจะเอำหน้ำไปไว้ที่ไหน และสำเหตทุี่เกดิเรื่องนี้ขึ้นกน่็ำอบัอำย

จนพวกเขำไม่ค่อยอยำกจะพูดถงึเสยีด้วย

“อำหำรอร่อย บรรยำกำศด ีข้ำชอบ” โอวหยำงชวิกล่ำวชื่นชม ดไูม่ค่อย

สนใจที่ตกเป็นเป้ำสำยตำเท่ำไรนกั

“เรื่องนั้นข้ำรู้ แต่ท�ำไมเจ้ำต้องสั่งสุรำมำดื่ม แล้วเรำยงัต้องพกัค้ำงคนื

ที่นี่ด้วยเล่ำ” หลี่ชนุนั่งบ่นมำครู่หนึ่งแล้ว เรื่องเที่ยวเขำกช็อบตำมประสำเดก็หนุม่

วัยก�ำลังโต แต่ถึงกับต้องมำนอนค้ำงนอกวังดูจะเกินกว่ำที่เขำคำดกำรณ์ไว้ 

สกัหน่อย

“ในวังที่ไหนก็เหมือนกันละน่ำ แต่โรงเตี๊ยมนั้นย่อมแตกต่ำง...ไม่มำก 

กน็้อย”

“ไร้สำระ! ท่ำนหญงิน้อย เขำน่ะบ้ำ เรำอย่ำไปตำมใจเขำ กลบัเข้ำวงัเถอะ 

จะได้พกัผ่อนเสยีท ีพรุ่งนี้ยงัมงีำนประลองยุทธ์รออยู่ โอ๊ย!” หลี่ชุนหนัขวบั
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ไปขอควำมเห็นจำกองค์หญิงชิงเซียงเอ๋อ โดยลืมไปว่ำตอนนี้ร่ำงปลอมนั่งชิด

เขำอยู่จนใบหน้ำแทบจะแนบกันเลยทีเดียว ซ�้ำเจ้ำร่ำงปลอมยังมีข้อเสียอยู ่

อย่ำงหนึ่งคอื จะท�ำทกุสิ่งทกุอย่ำงเลยีนแบบร่ำงจรงิ แต่จะช้ำกว่ำนดิหนึ่งเสมอ 

พอเขำหนัหน้ำอย่ำงรวดเรว็ ร่ำงปลอมกห็นัตำม แต่พอเขำหนัไปหำโอวหยำง-

ชวิอกีครั้ง ใบหน้ำของร่ำงปลอมกลบัยงัค้ำงอยูท่่ำเดมิ ท�ำให้หน้ำชนกนัเองเสยีง

ดงัผวัะ

เจ้ำตวัเจบ็จนร้องโอดโอย แต่ทั้งนี้กลบัรู้สกึอำยมำกกวำ่ กเ็จำ้หมคีวำย

ตวัโตเล่นหวัเรำะเยำะเขำเสยีงดงัลั่นนี่นำ

“ฮ่ำๆๆ”

“หยุดเลย เจ้ำมนักเ็หมอืนกบัข้ำนั่นละ ท�ำเป็นหวัเรำะ ว่ำอย่ำงไรท่ำน

หญงิน้อย เรำกลบักนัเถอะ”

“เจ้ำอำย แต่ข้ำด้ำนนี่นำ”

“โอวหยำงชวิ!”

องค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อแย้มยิ้ม

“ตำมใจอำชิวเถอะ เจ้ำก็พูดเองไม่ใช่เหรอว่ำอยำกมำเที่ยวเล่นบ้ำง  

อกีไม่กี่วนัเรำกต็้องกลบัแล้วนี่นำ แล้วจะมวัรรีออะไรอยู่ล่ะ”

“ถูกต้อง”

“ชิ! เข้ำกันได้ดี ถือว่ำข้ำผิดเองก็แล้วกันที่โผไปให้องค์รำชำกอดก่อน

ใครเพื่อน ข้ำมนัผดิเอง”

หลี่ชุนกล่ำวด้วยน�้ำตำปริ่มขอบตำ



ผลการจับคู่การประลองยุทธ์ในรอบแรกปรากฏว่าองค์ชายหวงเฉิน- 

เซยีงได้ประลองยุทธ์กบัองค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อ

เพียงร่ำงสูงซึ่งสวมชุดคลุมสีน�้ำตำลก้ำวเท้ำออกมำกลำงลำนประลอง 

กส็ร้ำงเสยีงฮอืฮำ ควำมสนใจใคร่รู้ และกำรพนนัขนัต่อให้เกดิขึ้นได้แล้ว

องค์ชำยหวงเฉนิเซยีงพ่ำยแพ้น้อยครั้งมำก ยิ่งรำชำไป๋เทยีนหยำไม่ได้

เสดจ็มำ ชยัชนะจะตกเป็นของผู้อื่นได้อย่ำงไรกนัเล่ำ

น่ำสงสำรองค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อที่ต้องตกรอบทั้งๆ ที่อำณำจกัรชงิเพิ่งจะ

ได้เข้ำร่วมกำรประลองยุทธ์เป็นครั้งแรกแท้ๆ

ไม่ใชเ่พรำะแพ้คู่ต่อสู้ แต่เพรำะไม่มำเข้ำร่วมกำรประลองยทุธ์มำกกวำ่ 

จนบดันี้ยงัไม่มใีครเหน็แม้แต่เงำของนำง รวมถงึองครกัษ์สองตนนั่นด้วย

เจ้ำหลนิ เหยี่ยวขำวแห่งอำณำจกัรหวงกก็รำบทลูองค์รำชำว่ำ องค์หญงิ

และผู้ติดตำมไม่ได้กลับเข้ำวังตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว จึงไม่ทรำบว่ำ ณ เวลำนี้

อำคนัตุกะจำกอำณำจกัรชงิไปอยู่ที่ใดกนัแน่

หรือพวกเขำจะเอำแต่เที่ยวเล่นจนลืมจุดประสงค์ที่สู้อุตส่ำห์เดินทำง 

ออกมำจำกอำณำจกัรชงิเสยีแล้ว

สำม
กฎบ้ำบอ



โนเนโกะ
31

ด้ำนองค์ชำยหวงเฉินเซียงยังคงสงบนิ่งและรอคอยกระทั่งองค์หญิง 

ชงิเซยีงเอ๋อ โอวหยำงชวิ และหลี่ชุน เดนิเข้ำมำในบรเิวณลำนประลอง

เสยีงองครกัษ์ขององค์หญงิดงัลั่นมำแต่ไกล

“เพรำะเจ้ำตื่นสำย!” หลี่ชุนตวำด “เรำเลยต้องให้เขำมำรอ”

“ใครจะไปคิดล่ะว่ำท่ำนหญิงน้อยจะได้ลงประลองยุทธ์ก่อนใครน่ะ”  

โอวหยำงชวิกระทบืเท้ำอย่ำงขดัใจเหลอืก�ำลงั และไม่ยอมรบัควำมผดิของตน

“กข็้ำเตอืนแล้วว่ำให้กลบัมำพกัในวงั”

“ขอโทษ” โอวหยำงชวิกระชำกเสยีง “พอใจหรอืยงัเล่ำ!”

“เอำเถอะ ข้ำคดิว่ำคงทนั พวกเจ้ำกอ็ย่ำทะเลำะกนัเลย”

องค์หญิงชิงเซียงเอ๋อห้ำมปรำมองครักษ์อย่ำงใจเย็น แล้วหันมำก้ม

ศรีษะค�ำนบัองค์รำชำ

“ขอพระรำชทำนอภัยเพคะ หม่อมฉันยังเข้ำร่วมกำรประลองยุทธ์ได ้

หรอืไม่”

“ย่อมได้” รำชำหวงเฉงิจิ้วแย้มพระโอษฐ์และผำยพระหตัถ์ให้นำง

ผู้เข้ำร่วมกำรประลองยุทธ์ก็มีเพียงเท่ำนี้ ไยต้องรีบร้อน ได้ชมฝีมือ 

กำรต่อสู้ขององค์หญิงจำกอำณำจักรชิงให้ประจักษ์เป็นขวัญตำอย่ำงใกล้ชิด 

สกัครั้ง รอนดิหน่อยจะเป็นไรไป

องค์ชำยหวงเฉนิเซยีงที่มำรออยูน่ำนแล้ว ยงัคงมสีหีน้ำเรยีบเฉยดจุเดมิ 

ทว่ำกระบี่สดี�ำที่ได้รบักำรขนำนนำมว่ำกระบี่นลิกำฬนั้นกลบับ่งบอกถงึอำรมณ์

ขององค์ชำยผู้นี้ได้เป็นอย่ำงดี

มนัส่องประกำยเจดิจ้ำ เตม็ไปด้วยกลิ่นอำยฆ่ำฟันรุนแรง และพร้อม

จะออกจำกฝักได้ทุกเมื่อ

แสดงว่ำก�ำลงัโกรธอยู่ชดัๆ!

รำชำหวงเฉงิจิ้วแอบกระซบิ และหวงัว่ำมนัจะดงัไปถงึหูพระโอรสบ้ำง

“แค่ประลองเท่ำนั้น เฉนิเซยีงอย่ำจรงิจงั”

เจ้ำหลนิกดัฟันดงักกึๆ
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“องค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อจะเป็นเช่นไร”

ลองกระบี่นิลกำฬออกจำกฝักขณะที่องค์ชำยพิโรธเช่นนี้ด้วยแล้วละก ็

เจ้ำหลนิยงัคดิไม่ออกเลยว่ำอะไรจะเกดิขึ้น

ตัวแทนจำกอำณำจักรชิงชักดำบเล่มหนึ่งจำกข้ำงเอวขึ้นตั้งรับกระบี่ 

นลิกำฬที่ถำโถมเข้ำโจมต ีก่อให้เกดิเสยีงดงัเปรี้ยงปร้ำงไปทั่วทั้งลำนประลอง

เปลวไฟสดี�ำทะมนึทว่ำสว่ำงจ้ำและร้อนแรง รำวกบัถูกอญัเชญิมำจำก

นรกโลกนัตร์ลอยวนเวยีนอยู่รอบกำยองค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อ

ดำบนั่น!

“องค์รำชำเพคะ ดำบเล่มนั้น” เจ้ำหลนิเหงื่อตก น้อยครั้งนกัที่จะได้เหน็

อำวุธที่ทรงพลงัร้ำยกำจอย่ำงนี้

“อมื มนัปล่อยเปลวไฟได้”

ดำบสีเงินทั้งเล่มนั้นถูกปกคลุมด้วยเปลวเพลิงโหมกระหน�่ำลำมเลียไป

จนถึงข้อมือของผู้ที่ถือครองมันอยู่ แต่กลับไม่เห็นควำมสะทกสะท้ำนใน 

แววตำสมีรกตคู่นั้นเลย นำงไม่รู้สกึร้อนบ้ำงหรอือย่ำงไรกนั

หวงเฉินเซียงไม่แปลกใจหรือสงสัยเรื่องดำบ แม้แต่ตัวองค์หญิงเอง 

กเ็ถอะ ใช่ว่ำนี่เป็นครั้งแรกที่เขำได้เหน็เสยีหน่อย

ต้องเอำชนะให้ได้เท่ำนั้น!

องค์หญิงชิงเซียงเอ๋อเป็นฝ่ำยลงมือก่อน นำงวำดดำบติดต่อกันอย่ำง

รวดเรว็ ส่งผลให้ลกูไฟจ�ำนวนมำกกระเดน็กระดอนเข้ำหำคู่ต่อสู ้หวงเฉนิเซยีง

ใช้พลงัปรำณปัดมนัออกไป และพบว่ำหญงิงำมจำกอำณำจกัรชงิเข้ำมำประชดิ

ตวัเสยีแล้ว

กระบี่นิลกำฬถูกยกขึ้นตั้งรับ มั่นใจว่ำจะต้องป้องกันไว้ได้รำวเจ็ดถึง

แปดส่วน เมื่อดำบเพลิงปะทะกับกระบี่ดังเคร้ง ก็ส่งผลให้ทั้งสองร่ำงสั่น

สะเทอืน

ปีศำจหนุ่มคำดไม่ถึงว่ำนำงจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ ผู้ชมทั้งหลำยก็คิด

เช่นเดยีวกนั



โนเนโกะ
33

เลือดสีแดงหยำดหยดจำกริมฝีปำก องค์ชำยใหญ่แห่งอำณำจักรหวง 

ยังได้รับรู้ว่ำมือข้ำงซ้ำยของคู่ต่อสู้กำงห้ำนิ้วเปล่งลมปรำณเข้ำใส่อกของเขำ 

แม้ว่ำจะตั้งรบัได้ทนั แต่กฉ็วิเฉยีดนกั

พลงัปรำณของนำงรุนแรงยิ่งกว่ำพลงัดำบเสยีอกี!

“ลูกข้ำเสยีเปรยีบอยู่” รำชำหวงเฉงิจิ้วถงึกบัลุกขึ้นยนื พร้อมกบัร�ำพงึ

ร�ำพนัเบำๆ

“เสดจ็พี่” องค์หญงิหวงอี้จอืกต็กใจ ไม่คดิว่ำเหตกุำรณ์จะกลบัตำลปัตร 

เสด็จพี่เฉินเซียงผู้แข็งแกร่งก�ำลังถูกสตรีรูปร่ำงอ้อนแอ้นไล่ต้อนแทบไม่เป็น

ท่ำ

หลี่ชุนยืนกอดอกยิ้มอย่ำงภำคภูมิใจ ด้ำนโอวหยำงชิวปรบมือพลำง 

ส่งเสยีงเฮดงัลั่น สององครกัษ์ต่ำงมั่นใจและเหน็ถงึชยัชนะที่เสมอืนมำรอคอย

อยู่ตรงหน้ำแล้ว อกีนดิเดยีวเท่ำนั้น

องค์ชำยหลนัเฝ่ยซุ่ยกบัองครกัษ์จำกอำณำจกัรไป๋ต่ำงมองหน้ำกนั แล้ว

หนักลบัไปชมกำรประลองยทุธ์ต่อ พวกเขำไม่อำจกะพรบิตำได้เลย เพรำะอำจ

จะพลำดกำรตดัสนิชี้เป็นชี้ตำยในกำรต่อสูไ้ด้ทกุเมื่อ ทั้งสองแทบจะนั่งไม่ตดิที่ 

สุดท้ำยกเ็ลอืกที่จะยนื

หำกไม่ใช่องค์ชำยหวงเฉินเซียงก็ต้องเป็นองค์หญิงชิงเซียงเอ๋อนี่ละ  

ที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขำในรอบต่อไป

เปลวเพลิงจำกดำบประหลำดเล่มนั้นยังคงลุกโชนอย่ำงไม่มีทีท่ำว่ำจะ

ดบัลงง่ำยๆ บรรยำกำศรอบงำนประลองยุทธ์จงึร้อนระอุมำกขึ้นเรื่อยๆ

องค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อวำดดำบขึ้นตั้งท่ำจะสูอ้กีครั้ง องค์ชำยหวงเฉนิเซยีง

เชด็เลอืด นยัน์ตำสทีองแขง็กร้ำวจ้องคู่ต่อสู้อย่ำงไม่กลวัเกรง

อกที่ถูกฝ่ำมอืกระแทกเข้ำใส่ แม้ไม่ใช่จดุส�ำคญั แต่กส็ร้ำงควำมบอบช�้ำ

ให้ร่ำงกำยอยู่มำก

ไม่มผีู้ใดคำดคดิ

ตวัแทนจำกอำณำจกัรชงิที่ก�ำลงัได้เปรยีบกลบัเปลี่ยนใจเกบ็ดำบเข้ำฝัก
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เสยีดื้อๆ ท�ำให้ผู้ชมที่ก�ำลงัลุ้นตวัโก่งส่งเสยีงฮอืฮำ

นำงวำดมอืแทน

คดิจะสู้ด้วยมอืเปล่ำ?

กระบี่นลิกำฬตรงเข้ำหำร่ำงบอบบำงที่ตั้งท่ำรออยูแ่ล้ว องค์หญงิชงิเซยีง- 

เอ๋อเบี่ยงตัวหลบแล้วกระโดดขึ้นสู่ท้องฟ้ำ เกร็งข้อเท้ำอยู่บนปลำยกระบี่ 

นลิกำฬ เมื่อองค์ชำยตวดักระบี่ ร่ำงนั้นกม็้วนตวักลบัลงสู่พื้น

“ชกัยดืเยื้อ” หลี่ชุนมองกำรต่อสู้ด้วยสหีน้ำเคร่งขรมึ

“นั่นส”ิ โอวหยำงชวิเหน็ด้วย

สองร่ำงต่อสู้กันในระยะประชิด โดยไม่มีฝ่ำยใดยอมลดรำวำศอกลง

เลย เมื่อฝ่ำยที่ใช้เพียงมือเปล่ำหลบเลี่ยงคมกระบี่ได้ก็โจมตีกลับด้วยฝ่ำมือ 

อนัทรงพลงั

มือซ้ำยนั้นกระแทกเข้ำที่ไหล่ข้ำงขวำเป็นครั้งที่สอง จนมือของปีศำจ

หนุ่มที่กุมกระบี่อยู่นั้นสั่นสะท้ำน

พลังปรำณของตัวแทนจำกอำณำจักรชิงรุนแรงขึ้นเพื่อเตรียมจะเผด็จ

ศกึให้จบในครำเดยีว

“อย่ำงนั้นแหละ” โอวหยำงชวิลุ้นอย่ำงออกหน้ำออกตำ

“เหลอืเวลำอกีนดิหน่อยคงทนั”

จำกนั้นทั้งสองก็เข้ำปะทะกันอีกครั้ง และกำรต่อสู้ในครั้งนี้ก็รวดเร็ว

มำกจนแทบไม่มใีครมองด้วยสำยตำได้ทนั

ชั่วอดึใจ ร่ำงที่ล้มลงกลบัเป็นองค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อ!

องค์ชำยหวงเฉนิเซยีงเข้ำมำรบัร่ำงนำงไว้ได้ทนั ก่อนที่นำงจะล้มลงบน

พื้นลำนประลอง และหลี่ชนุกป็รำกฏกำยขึ้นเบื้องหน้ำ ฟำดฝ่ำมอืเข้ำใส่องค์ชำย 

อย่ำงแรง

“อย่ำแตะต้องท่ำนหญงิน้อย” หลี่ชุนตวำดพลำงประคองร่ำงองค์หญงิ

ที่บดันี้สลบอยูเ่ข้ำมำในอ้อมแขนของตน พลำงใช้ฝ่ำมอืสร้ำงพลงัรกัษำบำดแผล

ให้
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รอยเลอืดบนท้องของนำงซมึเป็นดวงใหญ่

“เกดิอะไรขึ้นหรอืเพคะฝ่ำบำท” เจ้ำหลนิทูลถำมรำชำหวงเฉงิจิ้ว ด้วย

นำงเองกม็องกำรเคลื่อนไหวเมื่อครู่นี้ไม่ทนั

องค์หญงิหวงอี้จอืพยกัหน้ำเพรำะนำงเองกอ็ยำกรู้ค�ำตอบเช่นกนั

“ดูเหมือนว่ำองค์หญิงชิงเซียงเอ๋อตั้งใจจะฟำดฝ่ำมือเข้ำใส่ไหล่ซ้ำยของ

เฉนิเซยีง แตไ่ม่รูท้�ำไมจงึเปลี่ยนใจชกัฝ่ำมอืกลบัอย่ำงกะทนัหนั กระบี่นลิกำฬ

จึงแทงเข้ำที่ท้องของนำง” รำชำหวงเฉิงจิ้วทรงอธิบำยตำมที่เห็น “เฉินเซียงก็

ตั้งใจจะรั้งกระบี่กลบัเช่นกนั แต่กไ็ม่ทนั”

“เพรำะอะไร ท�ำไมจึงเป็นเช่นนี้ไปได้” เจ้ำหลินสงสัยแต่ก็หำค�ำตอบ 

ในเรื่องนี้ไม่ได้

องค์หญิงจำกอำณำจักรชิงมีโอกำสชนะแล้วแท้ๆ ไยจึงยั้งมือจนท�ำให้

นำงต้องพ่ำยแพ้ด้วย ไม่เข้ำใจจรงิๆ

ด้ำนหลี่ชุนส่งร่ำงองค์หญิงให้โอวหยำงชิวดูแลต่อ ตัวเขำเองชักดำบ 

ออกจำกฝัก

“ใครที่บังอำจท�ำให้ท่ำนหญิงน้อยได้รับบำดเจ็บ มันต้องไม่ตำยดี!”  

เขำกล่ำวเสยีงกร้ำว

องค์ชำยหวงเฉินเซียงที่ถูกฟำดฝ่ำมือเข้ำใส่ เมื่อรวมฝ่ำมือของหลี่ชุน

ด้วยก็เป็นสำมครั้ง เขำทรุดลงนั่งกับพื้น ที่ยังพอทรงตัวอยู่ได้ก็เพรำะใช้ฝัก

กระบี่ประคองไว้ หำกถูกโจมตจีำกองครกัษ์ขององค์หญงิชงิเซยีงเอ๋ออกีครั้ง 

คำดว่ำอำจจะบำดเจบ็หนกัยิ่งกว่ำองค์หญงิในตอนนี้เสยีอกี

“อำชุนใจเยน็ๆ” โอวหยำงชวิห้ำมปรำม “นี่เป็นกำรประลองยุทธ์”

“ข้ำไม่สน”

ปลำยดำบของเด็กหนุ่มปรำกฏน�้ำแข็งแผ่นบำงๆ เข้ำปกคลุม มันส่ง

ควำมหนำวยะเยอืกไปทั่วบรเิวณ

“ขำ้ขอใหย้ั้งมอืได้หรอืไม่” รำชำหวงเฉงิจิ้วตรสักบัหลี่ชนุ “องครกัษอ์กี

ท่ำนกล่ำวถูกต้องแล้ว นี่คือกำรประลองยุทธ์ ได้รับบำดเจ็บเป็นเรื่องปกต ิ 
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เฉนิเซยีงเองกไ็ม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่ำงนี้ เจ้ำคงรู้ดอียู่แก่ใจ”

“อำชุน” โอวหยำงชวิกล่ำวเตอืนสต ิ “ที่ถูกต้องคอืรกัษำท่ำนหญงิน้อย

ก่อน อย่ำได้ลมืหน้ำที่ของตนเอง”

“ฮึ่ม” หลี่ชุนกัดฟันกรอด พยำยำมต่อสู้กับควำมโกรธในใจอย่ำงสุด

ก�ำลงั เขำทุบพื้นด้วยมอืเปล่ำจนลำนประลองเกดิรอยแยกเป็นทำง เดก็หนุ่ม

จ้ององค์ชำยหวงเฉนิเซยีงด้วยใบหน้ำแดงก�่ำอย่ำงเคยีดแค้น “หมอมำหรอืยงั

เล่ำ!”

สององครักษ์จากอาณาจักรชิงรออยู่นอกห้อง ขณะที่หมอหลวงก�าลัง

รกัษำบำดแผลให้องค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อ โอวหยำงชวิถอนหำยใจ กอดอกมอง

ประตูห้องที่ปิดสนทิด้วยควำมกงัวล ส่วนหลี่ชุนนั่งหลบัตำร่ำยคำถำสร้ำงนก

จ�ำแลงสขีำวขึ้นมำตวัหนึ่ง

เดก็หนุม่เขยีนจดหมำยแล้วใส่ไว้ในปำกของนกตวันั้น ก่อนจะให้มนับนิ

ออกไปยงัจุดหมำยปลำยทำงที่เขำก�ำหนดไว้

“คงไม่เป็นไรมำกกระมงั” โอวหยำงชวิเลยีบๆ เคยีงๆ ถำมสหำยที่พอ

จะมคีวำมรู้เรื่องกำรแพทย์อยู่บ้ำง

“ข้ำรกัษำบำดแผลเบื้องต้นแล้ว ปัญหำกค็อืเรื่องนั้น เรำรบีเรยีกมงักร

ด�ำมำรับกลับดีกว่ำ หำกปล่อยเวลำให้เนิ่นนำนออกไปกว่ำนี้ ท่ำนหญิงน้อย 

อำจจะเป็นอนัตรำย”

“อมื ว่ำแต่เจ้ำว่ำท่ำนหญงิน้อยจะทรำบเรื่องนั้นหรอืไม่”

“เรื่องอะไร”

“กฎข้อนั้นน่ะ”

“กข็้อไหนล่ะ”

โอวหยำงชวิเกำศรีษะอย่ำงกลดักลุ้ม

“นี่เจ้ำไม่รูห้รอกหรอื กฎมณเฑยีรบำลของรำชวงศ์มข้ีอหนึ่งบญัญตัไิว้

ว่ำ หำกเชื้อสำยขตัตยินำรพี่ำยแพ้ให้แก่บุรุษผู้ใดกต็ำม จะต้องอภเิษกสมรส
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กบับรุษุผูน้ั้น ห้ำมบดิพลิ้ว ยกเว้นว่ำบรุษุผูน้ั้นมคีูห่มั้นหมำยหรอืแต่งงำนแล้ว 

ถงึจะยกเว้นกฎข้อนี้ได้”

“มกีฎบ้ำๆ บอๆ อย่ำงนี้ด้วยหรอือำชวิ” หลี่ชุนลุกขึ้นด้วยควำมตกใจ

ท�ำไมเขำไม่เคยรู้มำก่อนเลยล่ะ

แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพรำะวันๆ เขำก็ไม่เคยคิดจะสนใจอ่ำนกฎ

มณเฑยีรบำลนั่นอยู่แล้ว เล่มหนำแทบจะทบัหวัตำย ตวัหนงัสอืกเ็ลก็นดิเดยีว 

ไร้สำระจะตำย

“อย่ำงนี้กแ็ปลว่ำ...”

“ท่ำนหญงิน้อยจะต้องอภเิษกสมรสกบัองค์ชำยใหญ่แห่งอำณำจกัรหวง”

เสยีงฝีเท้าก้าวเดนิอย่างรวดเรว็ดงัมาจนถงึหน้าต�าหนกัเลก็ซึ่งเป็นของ

องค์ชำยหวงเฉนิเซยีง พระโอรสองค์โตของรำชำหวงเฉงิจิ้วแห่งอำณำจกัรหวง

ร่ำงเล็กๆ ขององค์หญิงน้อยอี้จือยืนอยู่ที่ประตู นำงวิ่งพรวดเข้ำมำ 

ในห้องที่แม้จะมีขนำดกว้ำงขวำงแต่กลับมีแค่เตียงนอน ตู้หนังสือ โต๊ะ และ

เก้ำอี้เพยีงสองตวั

เพรำะควำมสมถะและชอบใช้ชีวิตอยู่ในค่ำยทหำรมำกกว่ำอยู่ในวัง 

ของเจ้ำของต�ำหนักแห่งนี้นั่นเอง จึงท�ำให้ของใช้ในต�ำหนักมีเพียงเท่ำที่จ�ำเป็น

จะต้องใช้สอยเท่ำนั้น

เมื่อองค์หญงิน้อยได้เหน็หน้ำของพระเชษฐำซึ่งนอนอยูบ่นเตยีงกน็�้ำตำ

คลอเบ้ำ นำนแล้วที่นำงไม่ได้เหน็พระเชษฐำบำดเจบ็หนกัถงึเพยีงนี้ จงึอดที่จะ

ร้องไห้ไม่ได้

“เสดจ็พี่ ทรงเป็นอย่ำงไรบ้ำงเพคะ” เสยีงเลก็ๆ นั้นเตม็ไปด้วยควำม

ห่วงใย

องค์ชำยหวงเฉนิเซยีงลุกขึ้นนั่งเมื่อพระขนษิฐำนั่งอยู่ข้ำงๆ

“ทรงพกัผ่อนให้มำกๆ นะเพคะ”

เมื่อเห็นพระเชษฐำยังคงนิ่งเงียบ องค์หญิงน้อยก็เข้ำใจว่ำคงจะกังวล
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เรื่องอำกำรบำดเจ็บขององค์หญิงเซียงเอ๋อแห่งอำณำจักรชิงอยู่ จึงบอกให ้

พระเชษฐำทรำบ

“ตอนนี้องค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อยงัไม่ได้สตเิลยเพคะ แต่คงไม่เป็นอะไรมำก 

หมอหลวงกค็อยดูแลตลอดเวลำอยู่แล้ว”

หลังจำกนั้นไม่นำนองค์หญิงหวงอี้จือก็ออกไปจำกห้อง เพื่อให้พระ-

เชษฐำได้พกัผ่อนต่อ แต่บรุุษที่บำดเจบ็จนแม้ยำมลกุขึ้นนั่งยงัปวดร้ำวไปทั้งตวั

กลบัค่อยๆ ลุกขึ้นยนื ก่อนจะเปลี่ยนเสื้อผ้ำแล้วสวมเสื้อคลุม

เขำเพยีงคดิว่ำคงต้องท�ำอะไรสกัอย่ำงเสยีแล้ว

หลี่ชุนนั่งหลับตาท�าสมาธิอยู่หน้าห้องพักรับรอง เขากับโอวหยางชิว

จ�ำเป็นต้องผลัดกันเฝ้ำยำมระวังตลอดเวลำ เพรำะล�ำพังแค่พวกนำงก�ำนัล 

ไม่อำจถวำยควำมปลอดภัยให้เจ้ำนำยของพวกเขำได้ แต่ถึงอย่ำงนั้นใครเลย

จะคิดว่ำกำรคุ้มกันแน่นหนำและยังอยู่ในวังหลวง กลับเกิดเรื่องไม่คำดคิด 

ขึ้นมำได้

เด็กหนุ่มผมทองลืมตำโพลงอย่ำงกะทันหัน ก่อนจะรีบลุกขึ้นและ

บรรจงประเคนหมดัหลำยหมดัลงบนศรีษะของโอวหยำงชวิที่ยงันอนเอกเขนก

อยู่กบัพื้น

“อำชวิ!”

“รู้แล้ว”

“เชด็น�้ำลำยก่อนด้วย” เดก็หนุม่เตอืนขณะที่ท�ำสหีน้ำกระอกักระอ่วนใจ 

“ให้ช่วยกนัดูแลองค์หญงิ เจ้ำกลบัมำหลบัเสยีนี่”

ทั้งสองถลำเข้ำไปในห้อง และพบเพยีงห้องที่ว่ำงเปล่ำ

องค์หญงิหำยตวัไปแล้ว!

หลี่ชุนและโอวหยำงชวิมองหน้ำกนัตำปรบิๆ

ทั้งๆ ที่คอยเฝ้ำอยู่ตลอดเวลำแท้ๆ นี่มนัเรื่องบ้ำอะไรกนั!



ราชาหวงเฉงิจิ้วทอดพระเนตรดอกไม้ในสวนที่ก�าลงับานสะพรั่งพร้อม

กบัพระธดิำอี้จอื โดยมเีจ้ำหลนิยนือยู่เคยีงข้ำง

หำกตัวแทนจำกอำณำจักรชิงไม่บำดเจ็บสำหัสถึงเพียงนั้น เวลำนี้

พระองค์คงจะรื่นรมย์กบัช่วงเวลำพกัผ่อนอนัแสนวเิศษนี้เหมอืนกบัทุกๆ วนั

ที่ผ่ำนมำ

แม้แต่กำรประลองยทุธ์ในวนัต่อมำกย็งัต้องหยดุชะงกัไป ทั้งนี้องค์ชำย

หลนัเฝ่ยซุย่และองครกัษ์ของรำชำไป๋เทยีนหยำกเ็หน็ชอบด้วย พวกเขำนกึอยำก

ประลองยุทธ์กับองค์หญิงเซียงเอ๋อจำกอำณำจักรชิงสักครั้งหำกนำงฟื้นขึ้นมำ

ภำยในสองสำมวนันี้ จงึยนิดทีี่จะรอ

“หลนิเอ๋อ อำกำรขององค์หญงิจำกอำณำจกัรชงิเป็นอย่ำงไรบ้ำง” รำชำ

หวงเฉิงจิ้วตรัสถำมเจ้ำหลินซึ่งเข้ำไปเฝ้ำดูกำรรักษำองค์หญิงชิงเซียงเอ๋อถึง 

ในห้อง พระขนงของพระองค์ขมวดมุ่น ทรงวติกกงัวลอย่ำงเหน็ได้ชดั

“ยงัไม่ได้สตเิช่นเดมิเพคะองค์รำชำ”

“หำกยงัเป็นอย่ำงนี้ต่อไป เกรงว่ำ...” พระองค์ถอนพระปัสสำสะเฮอืก

ใหญ่ ไม่กล้ำแม้แต่จะรบัสั่งถงึผลร้ำยแรงที่สุดที่อำจจะเกดิขึ้น

สี่
ข้ำต้องรับผิดชอบในตัวเจ้ำ
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อำณำจักรชิงจะกล่ำวโทษเรำหรือไม่ ทรงเดำท่ำทีของดินแดนลับแล 

แห่งนั้นไม่ออกเลยจริงๆ หวังว่ำรำชำแห่งอำณำจักรชิงคงจะไม่พระทัยร้อน 

โมโหร้ำยเฉกเช่นรำชำหลนัเฉนิหยูแห่งอำณำจกัรหลนักแ็ล้วกนั

“ดูจำกท่ำทขีองสององครกัษ์แล้ว พวกเขำกไ็ม่ได้ร้อนใจนกั คงไม่เป็น

อะไรมำกหรอกเพคะ”

“อมื”

“องค์รำชำอยู่หรอืไม่!” 

เสียงตวำดถำมดังขึ้นจนองค์รำชำและพระธิดำที่อยู่ในเก๋งจีนสวยงำม

ยงัได้ยนิ

“หำกไม่ได้รับพระรำชทำนพระอนุญำต ไม่ว่ำผู้ใดก็ไม่สำมำรถเข้ำไป 

ยงัเขตพระรำชฐำนชั้นในได้” เสยีงทหำรที่ยนืเฝ้ำประตูทำงเข้ำอุทยำนตะโกน

ตอบกลบัด้วยเสยีงที่ดงัไม่แพ้กนั

“ข้ำไม่สน ทูลพระองค์ด้วยว่ำเขตคุ้มกันของที่นี่ไม่ได้ควำมเลยสักนิด 

องค์หญงิหำยไปยงัไม่รู้เรื่อง”

“สำมหำว! เจ้ำพูดเรื่องอะไรกนั”

“ข้ำพูดเรื่องจริง แล้วอย่ำลืมบอกด้วยล่ะว่ำ โอวหยำงชิว องครักษ์ 

ขององค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อขอเข้ำเฝ้ำพระองค์ด้วย”

ทหำรผู้นั้นกึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้ำมำตำมทำงเดินในสวน เมื่อมำถึงก็คุกเข่ำ

ถวำยบงัคมองค์รำชำและพระธดิำ

“พระอำญำมพ้ินเกล้ำ โอวหยำงชวิแห่งอำณำจกัรชงิขอเข้ำเฝ้ำพ่ะย่ะค่ะ”

“ข้ำรู้แล้ว” องค์รำชำตรสัพลำงแย้มพระสรวล

เสยีงขององครกัษ์ร่ำงใหญ่แห่งอำณำจกัรชงิผู้นั้นเบำเสยีเมื่อไรกนั

“โอวหยำงชวิกล่ำวว่ำองค์หญงิหำยไปพ่ะย่ะค่ะ”

รำชำหวงเฉิงจิ้วทอดพระเนตรพระธิดำองค์เล็กที่นั่งตำใสอยู่บนตัก 

ของพระองค์ องค์หญงิในอำณำจกัรหวงแห่งนี้กม็เีพยีงอี้จอืเท่ำนั้นนี่นำ

องค์หญงิในวงัหลวง?
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องค์หญงิ!

“หำ! ว่ำอย่ำงไรนะ” พระเนตรสทีองเบกิกว้ำง “องค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อ

หรอื เป็นไปไม่ได้ เรว็ รบีไปเชญิเขำเข้ำมำพบข้ำเดี๋ยวนี้”

ควำมรู้สึกตงิดๆ เปิดเผยออกมำแล้วสิ ที่กังวลพระทัยมำครู่หนึ่ง...

ที่แท้กเ็ป็นเรื่องนี้นี่เอง

โอวหยางชิวเดินอาดๆ เข้ามายังเก๋งจีนด้วยสีหน้าบูดบึ้ง พอมาถึงก็

กระแทกเสยีงใส่องค์รำชำทนัที

“กำรคุ้มกนัของที่นี่หละหลวมจรงิๆ”

“องค์หญงิหำยตวัไปจรงิหรอื”

“ใช่พ่ะย่ะค่ะ มปีีศำจอื่นลอบเข้ำมำในรศัมทีี่กระหม่อมกำงไว้ พอรู้สกึ

ตวัแล้วเข้ำไปดูในห้อง องค์หญงิกไ็ม่อยู่แล้ว ฝีมอืร้ำยกำจจรงิๆ”

“เป็นไปไม่ได้ วงัหลวงวำงข่ำยคุม้กนัแน่นหนำตั้งแต่ครั้งบรรพบรุษุแล้ว 

ไม่มทีำงที่ปีศำจตนอื่นจะเลด็ลอดเข้ำมำได้หำกไม่ได้รบัอนุญำต”

“ตอนนี้อำชุนออกตดิตำมแล้ว คดิว่ำอกีสกัครู่กค็งพบ กระหม่อมรบั

หน้ำที่มำทูลให้พระองค์ทรงทรำบเพยีงเท่ำนี้”

โอวหยำงชิวเริ่มสงบใจได้บ้ำงแล้ว หลังจำกที่ก่อนหน้ำนี้โกรธเป็นฟืน

เป็นไฟจนระงบัสตอิำรมณ์แทบไม่อยู่

ไม่อยำกจะคิดเลยว่ำขนำดเขำยังร้อนรนถึงเพียงนี้ หำกองค์รำชำทรง

ทรำบ ผลจะลงเอยเช่นไร ยิ่งทั้งรกัทั้งห่วงพระธดิำยงักบัไข่ในหนิอยู่ด้วย

อำณำจกัรหวงไม่ลุกเป็นไฟหรอกหรอื และหวัของเขำกบัอำชุนกค็งจะ

ขำดเป็นแน่แท้

“หำกวนันี้ยงัไม่พบองค์หญงิ กระหม่อมคงต้องส่งนกจ�ำแลงไปรำยงำน

องค์รำชำแล้ว หน่วยค้นหำจะได้มำช่วยเรำอกีแรง อมื...อำชุนหรอื”

โอวหยำงชวิหยุดพูดกะทนัหนั เพรำะหลี่ชุนตดิต่อมำหำเขำทำงกระแส

จติ 
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“อาชวิได้ยนิหรอืไม่”

“ได้ยนิแล้ว”

“ข้าพบบ้านร้างและรู้สึกได้ถึงจิตของท่านหญิงน้อย ว่าต้องอยู่ในบ้าน

หลงันี้แน่ รบีตามมาเรว็ อยู่ทางทศิเหนอืห่างจากเมอืงหลวงราวสบิลี้”

“ตกลง ข้าจะไปเดี๋ยวนี้”

“เกิดอะไรขึ้น” รำชำหวงเฉิงจิ้วตรัสถำมโอวหยำงชิวเพรำะเห็นว่ำเขำ 

เงยีบไป

“กระหม่อมขอตวัพ่ะย่ะค่ะ ตอนนี้อำชุนน่ำจะพบท่ำนหญงิน้อยแล้ว”

“ข้ำจะไปด้วย ดูซิว่ำใครกันที่กล้ำบังอำจมำลักพำตัวอำคันตุกะของข้ำ

ออกไปจำกวงัถงึถิ่นเสอืเยี่ยงนี้” รำชำหวงเฉงิจิ้วตรสัเสยีงกร้ำว

ไม่ว่ำอย่ำงไรพระองค์ก็ต้องไปดูให้เห็นกับตำว่ำมันผู้นั้นเป็นใคร และ

จะขอจดักำรมนัด้วยตวัของพระองค์เอง!

บา้นไมเ้ก่าผพุงัสภาพเหมอืนพร้อมจะถล่มลงมาเป็นเศษไม้ได้ทกุเมื่อ

ปรำกฏแก่สำยตำ

โอวหยำงชวิรบีรดุมำถงึพร้อมกบัรำชำหวงเฉงิจิ้ว หลี่ชนุที่ดกัซุ่มรออยู่

แล้วท�ำสหีน้ำไม่พอใจให้รำชำแห่งอำณำจกัรหวงได้เหน็ทนัททีี่พบหน้ำกนั

‘ไม่รู้จะตำมมำด้วยท�ำไม ช่ำงน่ำร�ำคำญเสียจริง คงจะไม่มำท�ำให ้

เสยีเรื่องหรอกนะ’ เดก็หนุ่มท�ำปำกเบ้

“เหตุเกิดในวังหลวงข้ำจึงตำมมำด้วย” รำชำแห่งอำณำจักรหวงทรง 

คลี่พดัแก้เก้อ

โอวหยำงชิวและหลี่ชุนรู้ดีว่ำนั่นไม่ใช่พัดธรรมดำสำมัญ แต่เป็นพัด

เหลก็เปำเฟิง อำวุธประจ�ำกำยของรำชำหวงเฉงิจิ้วแห่งอำณำจกัรหวง ได้ยนิว่ำ

มอีำนุภำพร้ำยกำจทเีดยีว

“ข้ำรู้สึกถึงจิตของท่ำนหญิงน้อยจริงๆ ด้วย เจ้ำมีแผนหรือไม่อำชุน” 

โอวหยำงชวิขอควำมเหน็จำกสหำยรกั
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“บุกเข้ำไปเลย ขนืรอต่อไปจะยิ่งเสยีเวลำ”

โอวหยำงชวิยิ้มกบันสิยัของหลี่ชนุที่ดนูิ่งๆ แท้จรงิแล้วใจร้อนเหลอืเกนิ 

ไม่ฟังใคร และถอืควำมคดิของตนเป็นใหญ่ ทว่ำเขำกลบัใช้อำวุธที่ปล่อยพลงั

น�้ำแข็งและควำมเย็นยะเยือก ช่ำงมีนิสัยตรงกันข้ำมกับพลังที่ใช้คนละขั้วกัน

เลยทเีดยีว

“เอ้ำ บุกก็บุก ข้ำจะลุยก่อนเอง จ�ำไว้ หน้ำที่ของเรำคือกำรช่วยท่ำน

หญงิน้อย อย่ำไปสู้กบัมนัให้มำกควำม”

“รู้แล้วน่ำ พูดมำกจรงิ”

โอวหยำงชิวขยี้เส้นผมเด็กหนุ่มอย่ำงเอ็นดู แล้วรีบออกมำจำกพุ่มไม้ 

ซึ่งเป็นที่ก�ำบงัตวัก่อนอย่ำงระแวดระวงั

แต่แล้ว...ประตูบ้ำนร้ำงกลับเปิดออกมำเสียก่อนที่พวกเขำจะได้บุก

เข้ำไปอย่ำงที่ตั้งใจไว้

ร่ำงสงูสวมชดุคลมุสนี�้ำตำลก้ำวเท้ำออกมำจำกบ้ำนร้ำง พร้อมด้วยสตรี

ที่สลบไม่ได้สตอิยู่ในอ้อมแขน ซึ่งกค็อืองค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อนั่นเอง

“เจ้ำ!” รำชำหวงเฉิงจิ้วผู ้ออกมำจำกที่ซ่อนเป็นรำยสุดท้ำยถึงกับ 

ตกตะลึงจนเอ่ยแทบไม่ออก ทรงเจ็บใจที่นึกก่นด่ำเจ้ำปีศำจร้ำยที่บังอำจมำ

ลกัพำตวัองค์หญงิไป ดทีี่พระองค์ไม่เอ่ยแช่งให้มนัสูญพนัธุ์ไปเสยีเลย

เพรำะปีศำจหนุ่มที่อุ้มองค์หญิงจำกอำณำจักรชิงอยู่ก็คือ...หวงเฉิน- 

เซยีง พระโอรสของพระองค์เอง!

“องค์ชำยพำตวัท่ำนหญงิน้อยไปหรอื ท�ำไมกนั” โอวหยำงชวิที่หยุดชะงกั

ไปเช่นกนัเอ่ยถำมขึ้น

“...” ค�ำตอบจำกองค์ชำยหวงเฉนิเซยีงคอืควำมเงยีบ

“พระองค์ท�ำอะไรท่ำนหญงิน้อย ตอบมำเดี๋ยวนี้!” หลี่ชุนบนัดำลโทสะ 

ชักดำบที่เหน็บอยู่ข้ำงเอวออกมำ ไอเย็นแผ่กระจำยท�ำให้ต้นไม้ใบหญ้ำใน

บรเิวณนั้นถูกแช่แขง็ไปหลำยต้น

“ส่งท่ำนหญงิน้อยมำเถอะพ่ะย่ะค่ะ”
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โอวหยำงชิวเปลี่ยนแผนมำใช้น�้ำเย็นเข้ำลูบ แม้จะไม่เข้ำใจเจตนำของ

องค์ชำยกต็ำม แต่ดูแล้วองค์ชำยคงไม่ได้คดิจะท�ำร้ำยองค์หญงิหรอก

หวงเฉินเซียงเมินเฉยใส่หลี่ชุนที่ก�ำลังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ และส่ง 

องค์หญงิคนืให้โอวหยำงชวิแต่โดยด ีทั้งยงัไม่ได้เอ่ยแก้ตวัเลยสกัค�ำ

“เจ้ำท�ำเช่นนี้ท�ำไม” รำชำหวงเฉงิจิ้วตรสัถำม

“...”

“เฉนิเซยีง!”

โอวหยางชิวและหลี่ชุนพาองค์หญิงชิงเซียงเอ๋อกลับไปพักผ่อนที่

ต�ำหนักรับรองตำมเดิม ส่วนรำชำหวงเฉิงจิ้วก็เสด็จกลับมำพร้อมพระโอรส 

ที่ยงัคงปิดปำกเงยีบเช่นเดมิ

ต�ำหนักเล็กที่อยู่ท่ำมกลำงสวนอันร่มรื่นบัดนี้เหมือนอำกำศจะร้อน

อบอ้ำวจนไม่น่ำเฉยีดเข้ำใกล้ เพรำะแรงพโิรธขององค์รำชำแห่งอำณำจกัรหวง

“เจ้ำลูกไม่รกัด!ี จงตอบมำ เจ้ำท�ำเช่นนี้ท�ำไม!”

เสียงตวำดลั่นนั้นยังไม่เจ็บลึกเท่ำเสียงดังเผียะที่ตำมมำ องค์หญิง 

หวงอี้จือก�ำมือจนเล็บจิกเข้ำในเนื้อ เพรำะไม่เคยเห็นพระบิดำกริ้วใครเท่ำนี้ 

มำก่อนเลยจรงิๆ นำงกลวัแทนพระเชษฐำเหลอืเกนิ

“ฝ่ำบำท กระหม่อมโอวหยำงชวิ”

องครักษ์ขององค์หญิงจำกอำณำจักรชิงเอ่ยขัดจังหวะขึ้นเสียก่อน  

ท�ำให้รำชำหวงเฉิงจิ้วถอนพระปัสสำสะ หยุดลงโทษและสอบสวนพระโอรส

ชั่วครำว ก่อนจะรบัสั่งอนุญำตให้โอวหยำงชวิเข้ำมำในห้อง

“เข้ำมำ”

“องค์หญงิทรงปลอดภยัด ีและขณะนี้กร็ูส้กึพระองค์แล้ว” โอวหยำงชวิ 

รำยงำนให้องค์รำชำทรงทรำบ แต่นี่ไม่ใช่เรื่องเดยีวที่เขำจะต้องทูล ยงัมเีรื่อง

ที่ส�ำคญักว่ำนี้อกีเรื่องหนึ่ง

“ดจีรงิ”



โนเนโกะ
45

แม้สุรเสยีงจะโล่งพระทยั แต่พระพกัตร์ขององค์รำชำยงัคงเครยีดขงึ

ดุจเดมิ

“กระหม่อมขอทูลบำงเรื่องจะได้หรอืไม่พ่ะย่ะค่ะ”

“ว่ำมำเถอะ”

“ทั้งนี้เกี่ยวข้องกบัองค์ชำยหวงเฉนิเซยีงด้วยพ่ะย่ะค่ะ” โอวหยำงชวิหรี่

ตำมององค์รชัทำยำทที่หนัมำสบตำกบัเขำอย่ำงเยน็ชำ

องค์รำชำผำยพระหตัถ์ให้โอวหยำงชวินั่งลง และรบัสั่งให้พวกองครกัษ์

และนำงก�ำนลัออกไปจำกบรเิวณต�ำหนกัเลก็ให้หมด ทรงคำดว่ำเรื่องที่องครกัษ์

ขององค์หญงิชงิเซยีงเอ๋อจะทูลให้ทรงทรำบนั้น ไม่ควรให้ผู้อื่นล่วงรู้มำกนกั

“ว่ำมำได้แล้ว”

โอวหยำงชวิกระแอมก่อนจะเอ่ยด้วยควำมกระอกักระอ่วนใจ

“อำณำจกัรชงิมกีฎมณเฑยีรบำลอยู่ข้อหนึ่ง”

“ว่ำอย่ำงไร”

“หำกเชื้อสำยขัตติยนำรีพ่ำยแพ้ให้แก่บุรุษผู้ใดก็ตำม จะต้องอภิเษก-

สมรสกับบุรุษผู้นั้น ห้ำมบิดพลิ้ว เว้นเสียแต่ว่ำเขำผู้นั้นจะมีคู่หมั้นคู่หมำย 

หรอืมคีรอบครวัอยู่แล้วเท่ำนั้น”

“หมำยควำมว่ำ?”

“เสด็จพี่จะต้องอภิเษกสมรสกับองค์หญิงชิงเซียงเอ๋อ” องค์หญิงหวง- 

อี้จอือุทำน มอืกุมอยู่ที่อก

“กระหม่อมทรำบว่ำองค์ชำยหวงเฉนิเซยีงยงัไม่มพีระชำยำ ทั้งยงัไม่มี

พระคู่หมั้นด้วย”

รำชำหวงเฉงิจิ้วพยกัพระพกัตร์

ที่เป็นเช่นนี้เพรำะอำณำจักรใหญ่ทั้งสำมไม่นับรวมอำณำจักรชิงซึ่งเป็น

ดินแดนปิดในเวลำนี้ มีขัตติยนำรีที่อยู่ในวัยครองคู่เพียงองค์เดียวเท่ำนั้นคือ

องค์หญงิหลนัอวี้เอ๋อ พระธดิำองค์โตของรำชำหลนัเฉนิหย ูและนำงกห็มั้นหมำย

กบัรำชำไป๋เทยีนหยำอยู่ก่อนแล้ว
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เมื่อพระมเหสีของรำชำหลันเฉินหยูทรงพระครรภ์อีกครั้ง พระองค์ 

จงึดพีระทยั เพรำะหำกเป็นพระธดิำกต็ั้งพระทยัว่ำจะให้หมั้นกบัพระโอรสของ

พระองค์ แต่ปรำกฏว่ำเป็นพระโอรส ดงันั้นองค์ชำยหลนัเฝ่ยซุ่ยจงึกลำยเป็น

พระคู่หมั้นขององค์หญงิหวงอี้จอืแทน

เฉินเซียงเจ้ำลูกไม่รักดีจึงเป็นเชื้อพระวงศ์เพียงองค์เดียวในสำม

อำณำจักรที่ยังไม่มีคู่หมั้น ซึ่งเจ้ำตัวก็ดูเหมือนจะไม่ได้กระตือรือร้นอยำกจะ 

มเีสยีด้วย

“แต่ว่ำทั้งสองเพิ่งจะได้พบกันไม่นำน จะให้อภิเษกสมรสกันก็ออกจะ

เรว็เกนิไปกระมงั หมั้นหมำยกนัไว้ก่อนสกัปีสองปีจะดหีรอืไม่”

องค์รำชำหนักพระทัยยิ่งนัก ยิ่งเห็นพระโอรสยังคงนิ่งเงียบก็ยิ่งหวั่น

พระทยั

เฉนิเซยีงจะคดิอย่ำงไร ยิ่งขึ้นชื่อเรื่องเยน็ชำที่สดุในโลกอยูด้่วย หำกไม่

ถูกใจองค์หญิงจำกอำณำจักรชิงแล้วหนีงำนอภิเษกสมรสไป พระองค์ไม่ขำย

พระพกัตร์แย่หรอื

“กระหม่อมกไ็ม่อำจตอบได้พ่ะย่ะค่ะ แต่กฎมณเฑยีรบำลบญัญตัไิว้ก็

คงต้องกระท�ำตำม องค์ชำยหวงเฉินเซียงคงปฏิเสธไม่ได้เพรำะทรงพำตัว 

ท่ำนหญงิน้อยไป องค์รำชำกท็รงเป็นพยำนได้ว่ำเหน็องค์ชำยอุม้ท่ำนหญงิน้อย

ออกมำจำกบ้ำนร้ำงหลงันั้นจรงิๆ”

“อมื” รำชำหวงเฉงิจิ้วเกดิอำกำรน�้ำท่วมปำก ไม่อำจปฏเิสธได้

“หญงิชำยอยู่ร่วมกนัสองต่อสองในที่ลบัตำผู้คน ทำงฝ่ำยอำณำจกัรชงิ

จะเสยีหำยได้ หำกเรื่องนี้แพร่ออกไป”

น�้ำเสียงเน้นหนักนั้นท�ำให้องค์รำชำทรงทรำบว่ำ อำณำจักรหวงคง 

หลีกเลี่ยงกำรจัดงำนอภิเษกสมรสอย่ำงปัจจุบันทันด่วนได้ยำกยิ่ง และ 

พระโอรสของพระองค์กต็กที่นั่งล�ำบำกเสยีแล้ว

“องค์ชำยหวงเฉนิเซยีงต้องรบัผดิชอบเรื่องนี้พ่ะย่ะค่ะ ขณะนี้อำชุนได้

ปล่อยนกจ�ำแลงออกไปส่งข่ำวแล้ว พวกเรำจะเดินทำงกลับวันพรุ่งนี้ และ 
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คำดว่ำองค์รำชำแห่งอำณำจกัรชงิจะส่งสำสน์มำในไม่ช้ำ”

รำชำหวงเฉงิจิ้วกุมพระเศยีร ถลงึพระเนตรสทีองมองพระโอรส

‘เจ้ำลูกเวร หำเรื่องใส่หวัให้พ่อแล้วไหมล่ะ!’

พระจนัทร์เสี้ยวส่องแสงรบิหรี่อยูเ่หนอืยอดไม้ ร่างสงูนั่งมองเปลวเทยีน

ที่เคลื่อนไหวอ้อยอิ่งบนโต๊ะซึ่งมเีพยีงตวัเดยีวในห้องอนักว้ำงใหญ่

นัยน์ตำสีทองขยับเมื่อเจ้ำตัวรู้สึกว่ำมีผู้แปลกปลอมเข้ำมำใกล้ต�ำหนัก

ส่วนพระองค์แล้ว

ผู้ร้ำยหรอื?

กระบี่นิลกำฬถูกคว้ำมำไว้ในมือ แล้วร่ำงสูงก็กระโดดออกมำทำง

หน้ำต่ำง คว้ำตวัผู้ร้ำยไว้ในอ้อมแขน

ดวงตำสมีรกตนั้นมแีววฉงนแต่ไม่ตื่นตระหนก เส้นผมสทีองยำวสลวย

นุ่มมือถูกสัมผัสพร้อมกับเอวบอบบำง มือขวำของปีศำจหนุ่มที่กุมกระบี่ 

เตรยีมตั้งท่ำต่อสู้อยู่นั้นลดต�่ำลง แล้วเกบ็กระบี่เข้ำฝักข้ำงเอวตำมเดมิทนัททีี่

เจ้ำของกระบี่เหน็หน้ำผู้ร้ำยชดัเจน

ร่ำงสูงจ้องมองดวงตำคู่นั้น จมูกสัมผัสได้ถึงกลิ่นกำยหอมกรุ่นของ 

หญงิสำวที่เพิ่งอำบน�้ำมำหมำดๆ

“องค์ชำยจะปล่อยหม่อมฉนัได้หรอืยงั” หญงิสำวที่อยูใ่นวงแขนถำมขึ้น

องค์ชำยหวงเฉินเซียงรีบปล่อยมือจำกองค์หญิงชิงเซียงเอ๋อ แล้วถอย

ห่ำงไปก้ำวหนึ่งเหมอืนต้องกำรสร้ำงระยะห่ำง

ถึงจะไม่ใช่กำรพบกันสองต่อสองเป็นครั้งแรก แต่เขำกลับไม่รู้เลยว่ำ

องค์หญงิมำที่นี่ท�ำไม และนำงคดิอะไรอยู่กนัแน่

“ท�ำไมพระองค์ต้องพำตวัหม่อมฉนัไป ไม่อย่ำงนั้นเรำกอ็ำจจะ...”

เฉินเซียงยังคงไม่ตอบเรื่องนี้เช่นเคย เซียงเอ๋อถอนหำยใจก่อนจะ 

ตดัสนิใจลองถำมดูอกีครั้ง แต่ดูเหมอืนว่ำนำงจะถำมตวัเองเสยีมำกกว่ำ

“หม่อมฉนัต้องอภเิษกสมรสกบัองค์ชำยจรงิๆ หรอื”
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“แค่เรื่องเมื่อครั้งนั้นข้ำกต็้องรบัผดิชอบในตวัเจ้ำแล้วไม่ใช่หรอื”

“เรื่องนั้นมนั...”

ดวงตำสีมรกตงดงำมนั้นกะพริบถี่ๆ ค�ำพูดที่อยำกจะเอ่ยต่อก็ถึงกับ

เอ่ยไม่ออก เมื่อได้รบัค�ำตอบที่ชวนให้นกึถงึอดตีที่เคยพบกนัมำก่อน และนำง 

กไ็ม่คดิว่ำจะต้องให้เขำมำรบัผดิชอบด้วยสกันดิ 

ดวงตำสีมรกตงดงำมนั้นเหม่อมองต�ำหนักเล็กซึ่งสงบเงียบและเวิ้งว้ำง 

ช่ำงน่ำกลวันกั

‘ต่อไปข้ำจะต้องมำอยู่ที่นี่จรงิๆ หรอื’


