
บทน�ำ
หรือสวรรค์ไม่มีอยู่จริง 

และเป็นนำงเองที่ไร้วำสนำ

นางคอืบตุรทีี่ก�าเนดิจากฮหูยนิของราชครอูนัดบัหนึ่ง ทั้งยงัรั้งต�าแหน่ง

ว่าที่ชายาเอกขององค์ชายสาม ด้วยมมีารดาเป็นถงึอดตีโฉมสะคราญ ทั้งบดิา

ยงัเป็นถงึราชครหูน้าหยก นางจงึได้ความงดงามจากทั้งสองคน แม้จะมวียัเพยีง

สบิสองปี แต่กง็ดงามหมดจด ความสามารถกไ็ม่น้อยหน้า ไม่ว่าจะเป็นเพลง

พณิ หมาก วาดภาพ ปักผ้า หรอืแม้กระทั่งความคดิอ่านของนาง ล้วนแล้วแต่

เหนอืล�้ากว่าผู้ใด

แต่แล้ววนัหนึ่งทุกสิ่งกพ็ลกิผนั มารดาตายจาก ยงัไม่ทนัครบร้อยวนั

บดิาที่รกัมารดายิ่งนกักพ็ลนัแต่งฮหูยนิใหม่ ทั้งยงับอกกล่าวผูค้นว่าจวนราชครู

ไม่อาจขาดผู้ดูแลความสงบได้ แม้ว่าฮูหยินคนใหม่จะมีลูกติดหนึ่งชายหนึ่ง

หญงิ แต่บดิากห็าได้รงัเกยีจไม่ ยงัเรยีกทั้งสองว่าลูกอย่างเตม็ปากเตม็ค�า

ทวา่ทั้งสองคนช่างมใีบหน้าคล้ายคลงึกบับดิาของนางนกั ต่อให้เป็นคน

โง่งมก็ย่อมมองนัยเหล่านี้ออก ว่าทั้งสองหาได้เป็นเพียงลูกติดของฮูหยิน 

คนใหม่ไม่ แท้จริงแล้วพวกเขาล้วนเป็นบุตรที่เกิดจากการลักลอบมีสัมพันธ ์

ฉนัชู้สาวของบดิากบัฮูหยนิผู้นั้น

ด้วยอายุของผู้เป็นพี่ชายที่มากกว่านางถึงสองปี ส่วนผู้เป็นน้องสาวก็
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มีอายุน้อยกว่านางหนึ่งปี แสดงว่าบิดาที่ผู้คนเคารพยกย่องกับฮูหยินผู้นี้

ลกัลอบมสีมัพนัธ์ฉนัชู้สาวกนัมานานหลายปี ก่อนที่จะแต่งงานกบัมารดาของ

นางด้วยซ�้า

น่าขันนัก นี่หรือคือตัวตนที่แท้จริงของราชครูที่ผู้คนยกย่อง หากจะ

กล่าวว่ามารดาของนางมาทหีลงั แล้วเหตุใดบดิาของนางจงึจดังานแต่งงานให้

มารดาของนางเสยีใหญ่โต หรอืเป็นเพราะสมรสพระราชทาน?

แต่ถ้าเป็นเช่นนั้น ไฉนบดิาของนางถงึไม่บอกความจรงิว่าตนมลีูกเมยี

อยู่แล้ว เหตุใดจงึปล่อยให้ภรรยาคนแรกต้องล�าบากล�าบนถงึเพยีงนั้น

กระนั้นนางกไ็ม่ได้แสดงท่าทอีนัใด ยงัคงใช้ชวีติอยูใ่นเรอืนไม่ยุง่วุน่วาย

กบัผู้ใด เฝ้ารอวนัแต่งให้องค์ชายสามอย่างสงบ ต่างคนต่างอยู่ดุจน�้าบ่อไม่ยุ่ง

น�้าคลอง 

ทว่าอีกฝ่ายไม่คิดเช่นเดียวกับนาง น้องสาวต่างมารดากลับพยายาม 

เข้ามาชดิใกล้ นางมองออกว่ามคีวามนยัซ่อนเร้นจงึมคิดิข้องเกี่ยว แต่กระนั้น

ก็ยังมีข่าวลือว่านางรังเกียจน้องสาวต่างมารดา จนสุดท้ายนางก็ถูกบิดาต่อว่า 

หลับตาเดาได้เลยว่าตาชั่งในใจบิดานั้นล�าเอียงนัก นางจึงได้แต่เงียบแล้วก็

อดทน แม้จะรู้ดว่ีาตนมใิช่คนอดทนเก่งถงึปานนั้น ทว่านางกย็งัคงอดทนอย่าง

สงบ

วนัปักป่ินของนางที่มอีายคุรบสบิห้าปีเพิ่งผ่านพ้นไปได้ไม่นาน นางกเ็ข้า

พิธีหมั้นหมายกับองค์ชายสามอย่างยิ่งใหญ่ บรรยากาศอบอวลไปด้วยความ

ชื่นมื่น ใบหน้าของทุกคนรวมทั้งนางประดบัด้วยรอยยิ้ม หลงัจากวนันั้นนางก็

นบัวนัรอออกเรอืนอย่างใจจดจ่อ

แต่แล้วโลกของนางก็พลิกผันอีกครา เมื่อวันปักปิ่นของน้องสาวต่าง

มารดามาถงึ องค์ชายสามได้มอบปิ่นให้นางเองกบัมอื ครานั้นนางไม่คดิว่าจะ

มีความนัย ทว่า...ยามที่ในเมืองจัดงานเลี้ยงฉลองวันขึ้นปีใหม่ นางออกไป 

เดนิเล่นกบัสาวใช้ จงึได้พบภาพบาดตาบาดใจ

ภาพว่าที่สามกีบัน้องสาวต่างมารดาเดนิกมุมอืกนับนถนนประหนึ่งคู่รกั 
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แม้ทั้งสองจะสวมหน้ากากปกปิดใบหน้า แต่ใช่ว่านางจะจ�าว่าที่สามแีละน้องสาว

ผู้ชอบมาวนเวยีนอยู่ใกล้ๆ นางไม่ได้

นั่นเป็นครั้งแรกที่ความอดทนของนางขาดสะบั้น หวัใจของนางเจบ็ปวด

รวดร้าวจนไม่อาจข่มกลั้นได้ นางจงึปรี่เข้าไปกระชากทั้งสองออกจากกนั หมาย

จะฟาดฝ่ามือใส่ใบหน้าสตรีแพศยาผู้นั้นเพื่อบรรเทาโทสะในใจ ทว่าองค์ชาย

สามกลบัขวางนางไว้ ท่าทางที่ต้องการปกป้องและหวงแหนของเขาดจุมดีไร้คม

ที่ฉกีกระชากหวัใจนาง

ตั้งแต่นางรู้ว่าต้องแต่งให้องค์ชายสาม นางกพ็ยายามท�าตวัให้เหมาะสม 

ฝึกฝนศลิปะนานาประการ ทั้งยงัความรูห้ลายสิ่งเพื่อจะได้เป็นชายาที่สมเกยีรติ

ไม่ว่าจะเป็นรูปโฉม กริยิา หรอืแม้กระทั่งความสามารถ นางล้วนเหนอื

กว่า แต่เหตุใดเล่า...สตรแีพศยาผู้นี้ถงึได้กล้ามาแย่งชงิกบันาง

หากถามว่ารกัหรอืไม่ นางย่อมรกั 

ถ้าไม่รกั...มหีรอืจะวาดหวงัแต่งให้เขาด้วยใจจดจ่อถงึเพยีงนี้

ถ้าไม่รกั...มหีรอืจะอดกลั้นท�าตวัเป็นสตรดีงีามได้ถงึเพยีงนี้

น�้าตาของนางไหลรินเป็นสาย แผนการร้ายมากมายถูกหยิบขึ้นมาใช้

อย่างบ้าคลั่ง ไม่ว่านางจะท�าสิ่งใดล้วนแต่ถูกขัดขวางและถูกเปิดโปง ก้าวไป

ทางใดกต็ดิขดัไปเสยีสิ้น

สดุท้ายกลายเป็นนางที่ท�าตวัร้ายกาจจนถกูผูค้นตราหน้า ชื่อเสยีงฉาวโฉ่

จนถูกถอนหมั้น ทั้งยงัถกูเนรเทศไม่ให้กลบัเข้ามาในเมอืงหลวงอกีชั่วชวีติ ส่วน

สตรแีพศยากลบัได้รบัการปกป้องอยูใ่นอ้อมอกของบรุษุที่นางหมายจะฝากชวีติ

และฝังหวัใจ ได้ร่วมหอลงโรงจนลมหายใจสุดท้าย

นางท�าผดิอนัใดหรอื

ตั้งแต่ต้นจนจบล้วนเป็นนางที่อดทนเหนอืผู้ใด

ตั้งแต่ต้นจนจบเป็นนางที่ถูกท�าร้ายก่อนมใิช่หรอื 

ไฉนท้ายที่สุดนางจึงกลายเป็นบุคคลร้ายกาจที่ผู้คนแสนเกลียดชัง 

ไปได้เล่า
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สวรรค์! หากท่านจะเมตตาเอน็ดคูนผูห้นึ่งมากมายปานนั้น เหตใุดต้อง

โหดร้ายกบัอกีผู้หนึ่งปานนี้ด้วย

หรอืสวรรค์ไม่มอียู่จรงิ และเป็นนางเองที่ไร้วาสนา...



หนึ่ง
อยู่ดีๆ ก็มำอยู่ในร่ำงของนำงร้ำยผู้น่ำสงสำร!

เธอคือผู้หญิงธรรมดาที่ใช้ชีวิตแต่ละวันแบบวนลูป เข้างานแปดโมง

เช้า เลิกงานห้าโมงเย็น วันหยุดก็หมดไปกับการนอนกลิ้งอยู่บ้านพร้อมด้วย

เสบยีงซึ่งเป็นพวกขนมขบเคี้ยว...แล้วกน็ยิาย

วันนี้ก็เป็นเหมือนวันหยุดเมื่อสัปดาห์ก่อน ที่เธอฝังตัวเองอยู่บนเตียง

พร้อมกับเสพนิยายโดยมีขนมวางอยู่ข้างๆ ด้ายแดงลิขิตรัก ในมือของเธอนี้

เป็นนิยายจีนโบราณชื่อดังที่ผู้แต่งอัปโหลดในเว็บไซต์แล้วได้ตีพิมพ์เป็นเล่ม  

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการชิงรักหักสวาทและหนทางสู่อ�านาจของเหล่าเชื้อพระวงศ์ 

ซึ่งเนื้อหาโดยรวมกน็บัว่าสนุกสมกบัเป็นนยิายชื่อดงั เพยีงแต่มเีนื้อหาบางจุด

ที่ท�าให้เธอไม่สบอารมณ์อยู่บ้าง

ก็จริงอยู่ที่แม่ของนางเอกยอมตกระก�าล�าบาก ไม่ขัดขวางหนทางการ

เป็นราชครูอันแสนสดใสของสามี ยอมเห็นสามีแต่งงานกับหญิงอื่น ทอดทิ้ง

ตนและลกูทั้งสองคนให้ใช้ชวีติเพยีงล�าพงั จนเมื่อหญงิผูน้ั้นตาย สามถีงึได้รบั

เข้าไปอยู่ในจวน ครองรกักนัอย่างมคีวามสุข ใครจะว่าอย่างไรเธอไม่รู้ แต่เธอ

มองว่าราชครูนั้นไม่มคีวามรบัผดิชอบ

ในเมื่อมีลูกเมียอยู่แล้ว ท�าไมถึงยอมแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น ถ้าจะ
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บอกว่าขัดราชโองการของฮ่องเต้ไม่ได้ แล้วท�าไมไม่บอกไปว่ามีลูกเมียแล้ว 

คอื...ถ้ามลีูกเมยีแล้ว ใครจะไปออกราชโองการให้แต่งกบัผู้หญงิอกีคน อนัที่

จรงิ ถ้าราชครูป่าวประกาศว่าตนมลีูกเมยีอยู่แล้ว ไม่อาจแต่งงานได้ นั่นจะไม่

ท�าให้เขาเป็นที่ชื่นชมมากกว่าหรอื

อกีทั้งเธอยงัชอบนางร้ายมากกว่านางเอก กด็ูนางเอกส ิ แค่มคีวามใส

ซื่อ โก๊ะๆ เปิ่นๆ กไ็ด้ใจพระเอก ขณะที่นางร้าย ทั้งสวยกว่า เก่งกว่า และยงั

เป็นคู่หมั้น แต่กลบัต้องผดิหวงั

ถึงจะบอกว่านางร้ายท�าตัวร้ายกาจ คอยขัดขวางนางเอก ทั้งยังกลั่น

แกล้งนางเอกสารพัด แต่นางก็มีสิทธิ์ ในเมื่อผู้ชายคนนั้นเป็นคู่หมั้นของนาง 

เป็นว่าที่สามี และยังเป็นแรงบันดาลใจที่ท�าให้นางเป็นสตรีที่ดีพร้อม แล้ว

นางเอกกลบัมาแย่งเขาไปเสยีเฉยๆ ถ้าเป็นเธอ เธอกเ็ดอืดนะ

แล้วแผนการของนางร้ายกใ็ช่ว่าจะส�าเรจ็ ถงึจะบอกว่าสองสาวใช้ประจ�า

ตัวนางร้ายเป็นคนดี คอยบอกข่าวและหาทางช่วยเหลือนางเอก จนวางแผน

ตลบหลงัได้ตลอด แต่ในมุมมองของเธอ สาวใช้สองคนนั้นสมควรตาย พวก

นกสองหวั ข้าสองเจ้า บ่าวสองนาย...สมควรตายที่สุด!

ในเมื่อเป็นสาวใช้ที่รบัใช้นางร้าย กค็วรจะซื่อสตัย์ต่อนาย พอรู้ว่านาย

ท�าเรื่องผดิ ท�าไมไม่กล่าวตกัเตอืนล่ะ จะบอกว่านางร้ายเอาแต่ใจไม่ยอมฟังก็

ไม่ใช่ เพราะนางร้ายเอน็ดูสาวใช้ทั้งสองคนจะตาย ถ้ากล่าวเตอืนนายกค็งจะ

ฟัง หรอืไม่กร็อให้นายใจเยน็แล้วค่อยเตอืนกไ็ด้นี่นา ไม่เหน็ต้องเอาข่าวไปบอก

นางเอกเลย

ส่วนพระเอกและตัวละครชายในเรื่องที่หลงชอบนางเอกจนโงหัวไม่ขึ้น 

ยิ่งท�าให้เธอต้องท�าปากเบ้ในใจ นางเอกสวยสู้นางร้ายก็ไม่ได้ เก่งสู้นางร้าย 

กไ็ม่ได้ แต่ท�าไมถงึชอบกนัจงั

ถ้าจะบอกว่านางเอกใสซื่อ จรงิใจ เปิดเผย ชอบช่วยเหลอืคนอื่น จติใจ

ดงีาม และเหน็ความอยุตธิรรมไม่ได้ต้องเข้าไปยุ่ง อมื...นะ นี่กเ็ป็นลกัษณะ 

ผู้หญิงดีงามในอุดมคติของผู้คนทั่วไป แต่ผู้หญิงดีงามที่ไหนจะปล่อยตัว 
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ปล่อยใจกบัว่าที่สามขีองพี่สาวกนั ถงึจะเป็นพี่สาวต่างมารดากเ็ถอะ 

ลักษณะนิสัยของนางเอกขัดแย้งไปมา จนเธอเผลอคิดว่านางเอกอาจ

จะเสแสร้งแกล้งท�าว่าเป็นคนแสนดีก็ได้ เธอคิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าตัวเองช่าง 

เพ้อเจ้อจรงิๆ

อนัที่จรงิถงึนางร้ายจะไม่ได้ใสซื่อหรอืแสนด ีแต่กจ็รงิใจ ชอบช่วยเหลอื

ผูอ้ื่นเหมอืนกนั กด็สู ิขณะที่ตวัเองถกูเนรเทศยงัอตุส่าห์ขบัไล่สาวใช้ทั้งสองไป 

เพราะไม่อยากให้ทั้งคูไ่ปล�าบากด้วย แล้วอย่างตอนที่นางเอกสะเหล่อไปยุง่เรื่อง

ชาวบ้านจนถูกตามล่า ไม่ใช่นางร้ายหรอกหรือที่ยื่นมือเข้าไปช่วยไกล่เกลี่ย  

ถงึจะช่วยแบบจกิกดั แต่นางเอกกส็มควรโดนนี่นา ก่อเรื่องจนวุ่นวายแล้วยงั

ไม่ส�านกึ ยงัมาหาว่านางร้ายซ�้าเตมิจนต้องไปฟ้องพ่ออกี

ฮึ่ม! ยิ่งคดิกย็ิ่งหงุดหงดิ ไม่สบอารมณ์มากๆ แต่ถงึอย่างนั้นเธอกย็งั

ฝืนอ่านจนถึงตอนที่องค์ชายสามได้ครองบัลลังก์ แล้วแต่งตั้งนางเอกเป็น

ฮองเฮาซึ่งเป็นตอนจบของเรื่อง สดุท้ายเธอกไ็ด้แต่ส่ายหน้าเพราะรูส้กึเสยีดาย

เงนินดิหน่อย

ถงึจะรูว้า่ไม่ควรหาเหตผุลอะไรกบันยิายกเ็ถอะ แต่คอือย่างน้อยกค็วร

จะท�าให้คนอ่านคล้อยตามบ้างสิ รู้ทั้งรู้ว่านิยายแนวนี้ส่วนไหนที่มองข้ามได ้

ก็ควรมองข้าม เพราะอย่างไรก็เป็นนิยายที่ผู้เขียนแต่งเพื่อความสนุก ส่วน 

คนอ่านกอ็่านเพื่อความมนั แต่เธอดนัมอีารมณ์ร่วมจนหวัร้อนเสยีได้

เธอคิดแล้วก็ผุดลุกขึ้นจากเตียงที่นอนเอกเขนกมาตั้งแต่เที่ยง หมาย

จะเข้าห้องน�้าเพื่อท�าธุระส่วนตวั ทว่าก้าวเท้าไปไม่ถงึสองก้าวกส็ะดุดขาตวัเอง

จนล้ม

อมื ไม่เป็นไรมากหรอก 

แต่หลงัจากนั้น...โลกทั้งใบกด็บัวูบไปเท่านั้นเอง

ไม่รู้ว่าหมดสติไปนานเท่าไร แต่ตอนนี้เธอตื่นแล้ว ร่างกายของเธอ

ไม่มีส่วนไหนเจ็บปวด สงสัยตอนล้มคงไม่ได้กระแทกแรงมาก แต่จะว่าไม่ 
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เจบ็ปวดกไ็ม่เชงิ เพราะเธอรู้สกึปวดตาเลก็น้อยเลยยงัไม่ได้ลมืตา ความรู้สกึ

เหมอืนวา่ก่อนจะนอนเธอร้องไห้อย่างหนกั ตื่นมาเลยตาบวม เธอไม่รูห้รอกวา่

ท�าไมถงึเป็นแบบนี้ แต่อาจจะเป็นเพราะเธอเมาขี้ตา

เธอค่อยๆ หยตีา ไหนๆ กต็ื่นแล้ว ถ้าอย่างนั้นกล็ุกขึ้นดกีว่า หมดสติ

ตั้งแต่เที่ยง ข้าวกย็งัไม่ได้กนิ ตอนนี้ไม่รูว่้ากี่โมงแล้ว ถ้ายงัขนืนอนต่อ น�้าย่อย

คงได้กดักระเพาะเธอทะลุแน่ แต่ทนัททีี่ภาพรอบกายอนัไม่คุ้นเคยปรากฏแก่

สายตา เธอกพ็ลนัหลบัตาลง ก่อนจะท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด หรอืเมื่อกี้เธอตาฝาด?

พอลองลมืตาอกีครั้ง สิ่งที่ปรากฏในสายตากย็งัคงแปลกตาเหมอืนเดมิ 

เธอเลยหลบัตาลงอกี เอ...หรอืว่าก�าลงัฝัน?

ฝันหรอื เธอหยกิแก้มตวัเองเบาๆ กพ็บว่ามนัเจบ็ หยกิแรงขึ้นกย็ิ่งเจบ็

มากขึ้นด้วย

‘ชักจะไม่ปกติแล้วสิ’ คิดแล้วก็ลืมตามองเพดานที่ควรจะเป็นฝ้าสีขาว 

ที่ฝังไฟดาวน์ไลต์ แต่กลับกลายเป็นหลังคากระเบื้องที่มีลวดลายแปลกตา  

พอหันซ้ายหันขวาก็เห็นแต่เครื่องเรือนแปลกๆ ไม่ว่าจะเป็นม่านมุ้ง หรือแม้

กระทั่งประตูหน้าต่าง พอมองตวัเองกย็ิ่งแปลกเข้าไปใหญ่!

อมื คาดว่าเธอจะพบเรื่องเหลอืเชื่อเข้าให้แล้ว

“ว้อต เดอะ...! นี่มนัเกดิอะไรขึ้นกบัฉนัวะเนี่ย!” แม้จะสบถเสยีงดงัลั่น 

แต่น�้าเสยีงกลบัอ่อนหวาน ทั้งยงัไม่คุ้นหูตวัเองเลยสกันดิ

“คุณหนู คุณหนู ตื่นแล้วหรอืเจ้าคะ เปิดประตูให้พวกบ่าวเข้าไปรบัใช้

คณุหนเูถอะเจ้าค่ะ” ขณะที่เธอก�าลงัสตหิลดุอยูน่ั้นกไ็ด้ยนิเสยีงเคาะประตแูละ

เสยีงร้องเรยีก น�้าเสยีงที่เตม็ไปด้วยความร้อนรนท�าให้เธออดขมวดคิ้วเพราะ

ร�าคาญไม่ได้ แต่จะให้ร้องตะโกนไล่กน็กึอยากรู้อยากเหน็ ไหนๆ กไ็หนๆ แล้ว 

ถามให้รู้แน่เหน็ชดัไปเลยดกีว่า

คิดแล้วก็ลุกขึ้นไปเปิดประตูที่ถูกลั่นดาลจากข้างใน พอเปิดออก  

หญงิสาวสองคนกถ็ลาเข้ามาจบัแขนจบัมอืเธอ พลางร้องไห้สะอกึสะอื้น

“ฮกึๆ คุณหนูออกมาแล้ว บ่าวนกึว่าคุณหนูจะคดิสั้น ท�าอะไรแย่ๆ ไป
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เสยีแล้วเจ้าค่ะ ฮอืๆ”

“ใช่เจ้าค่ะ ฮกึๆ ถ้าคุณหนูเป็นอะไรไป บ่าวต้องแย่แน่ๆ ฮกึๆ คุณหนู

อย่าคดิก่อเรื่องอะไรอกีเลยนะเจ้าคะ ฮกึๆ การต้องไปใช้ชวีติที่อื่นคงไม่ล�าบาก

เกนิไปหรอกเจ้าค่ะ ฮอืๆ”

สองสาวแย่งกันพูดจนไม่เหลือช่องให้เธอเอ่ยถาม การกระท�าที่คล้าย

เป็นห่วงเป็นใยแต่กลบัสมัผสัไม่ได้ถงึความจรงิใจนั้นท�าให้เธอร�าคาญใจ สดุท้าย 

กอ็ดไม่ไหวเผลอปัดมอืทั้งสองออกแล้วสั่งเสยีงเฉยีบ

“เงยีบ!” 

“...” 

สองสาวเองกต็ื่นตะลงึกบัน�้าเสยีงของเธอไม่น้อย ไม่อย่างนั้นคงไม่นั่งนิ่ง 

เหมอืนวญิญาณหลุดออกจากร่างแบบนี้แน่ แต่กน็บัว่าด ีถงึเวลาที่เธอควรจะ

ได้ถามพวกนางบ้าง

“พวกเจ้าเป็นใคร” ไม่รอให้พวกนางดราม่า เธอกฉ็วยโอกาสถามก่อน

“สะ...เสี่ยวจิ้ง กบัสะ...เสี่ยวหลนัอย่างไรเล่าเจ้าคะ” สาวใช้ที่อยูด้่านขวา

เอ่ยขึ้น ใบหน้าจิ้มลิ้มเปรอะเปื้อนน�้าตาพร้อมด้วยความงุนงงที่แปะอยู่บน

ใบหน้า ดูไม่จดืจรงิๆ 

แต่จะว่าไปแล้วเสี่ยวจิ้งกบัเสี่ยวหลนันี่กค็ุน้ๆ เหมอืนกนันะ คลบัคล้าย

คลบัคลาว่าเธอจะรู้จกัพวกนาง

“แล้วฉนั...เอ้ย ข้าเป็นใคร” ถงึจะยงันกึหาเหตุผลที่จู่ๆ ตวัเองมาเป็น

คุณหนูของพวกนางไม่ได้ แต่เธอกไ็หลตามน�้าไปก่อน

“คณุหนเูป็นใคร คุณหนกูค็อืคณุหนูหานหนงิเอ๋อของบ่าวทั้งสองเจ้าค่ะ” 

สาวใช้ที่อยู่ดา้นซ้ายเป็นผู้ตอบค�าถาม ดวงตาเลก็ๆ ที่ชุ่มน�้าตานั้นมองมาอย่าง

งุนงงระคนแปลกใจ

เมื่อได้ยนิค�าตอบเธอกห็ลุบตาลงครุ่นคดิ อมื...เธอคอืหานหนงิเอ๋อนี่เอง 

ว่าแต่หานหนงิเอ๋อไหนหว่า หานหนงิเอ๋อ...หานหนงิเอ๋อ...

เฮ้ย! หานหนิงเอ๋อที่ว่านี่เป็นชื่อนางร้ายผู้น่าสงสารในนิยายที่เธอเพิ่ง
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อ่านจบไปไม่ใช่หรอื?!

อา...เธอรู้สกึเหมอืนว่าโลกตลีงักาอกีแล้ว

“คุณหนู!”

ตอนนี้เธออยู่ในร่างของหานหนิงเอ๋อ นางร้ายผู้น่าสงสารในนิยายที่

เพิ่งอ่านจบไป นี่น่าจะเป็นตอนที่หานหนงิเอ๋อถกูตดัสนิเนรเทศให้ออกจากเมอืง 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นยิายไม่ได้กล่าวถงึ

ความรู้สึกตอนที่นางเอกในนิยายย้อนเวลาหรือไปเกิดใหม่ในภพอื่น 

ทั้งที่ยงัมคีวามทรงจ�าอยู่เป็นแบบนี้นี่เอง มนัเตม็ไปด้วยความหวาดวติก คดิ

ไม่ถงึ และไม่อยากเชื่อ อมื สบัสนไปหมด แต่ส�าหรบัผู้ที่คลั่งไคล้นยิายจนี

แนวย้อนยุคอย่างเธอแล้ว แน่นอนว่าต้องตื่นเต้น

อยากเห็นวิชาก�าลังภายใน อยากเห็นคนใช้กระบี่ต่อสู้กัน...ตื่นเต้นจน

ระงบัสตอิารมณ์ไม่ได้แล้ว!

ถึงตอนนี้เธอจะอยู่ในร่างของนางร้ายที่ตัวเองนึกสงสาร ทั้งยังมีชีวิต

รนัทดรออยู่ โดยไม่รู้เหตุผลว่าท�าไมถงึมาอยู่ที่นี่ได้กเ็ถอะ แต่นี่ไม่ใช่เรื่องสุด

วเิศษเลยหรอือย่างไร คดิดูส ิจู่ๆ กไ็ด้มาสมัผสัโลกในนยิายที่ผู้คนฝันถงึ คดิ

แล้วเธอกล็ูบๆ คล�าๆ เตยีงนอนอย่างหลงใหล หากไม่ได้ไล่สาวใช้ทั้งสองให้

ไปเตรยีมอาหารละก ็เธอไม่กล้าท�าแบบนี้หรอก

เธอไม่อยากให้ใครคดิว่าเธอบ้าเสยีหน่อย อกีอย่าง เธอกไ็ม่อยากเกบ็

สาวใช้นกสองหวัพวกนั้นไว้ใกล้ตวั ขนาดตอนอ่านนยิายเธอยงันกึเกลยีด แล้ว

ตอนนี้ต้องมาใช้ชวีติเป็นหานหนงิเอ๋อ เธอจะไม่ยิ่งเกลยีดได้อย่างไร

ถึงเธอจะเป็นคนเก็บอารมณ์และตีหน้านิ่งเก่งมาแต่ไหนแต่ไร แต่ก็ 

ใช่ว่าเธอจะตสีองหน้าเล่นละครเก่งเสยีหน่อย ถ้าต้องท�าเป็นพดูดีๆ  ทั้งที่เกลยีด

ละก ็เธอท�าไม่เป็นหรอก

ทวา่เธอยงัไม่ทนัลูบคล�าเครื่องเรอืนจนีโบราณให้สาแก่ใจ กไ็ด้ยนิเสยีง

ฝีเท้าหลายคู่ดงัมาทางหน้าเรอืน ถงึประตูจะปิดไว้ แต่เธอไม่รู้ว่าในยุคโบราณ
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คนจะมมีารยาทเคาะประตูก่อนเข้าห้องคนอื่นหรอืเปล่า ทางที่ดเีธอควรนั่งรอ

บนเตยีงอย่างสงบๆ จะดกีว่า

ว่าแล้วเธอกก็ระโจนขึ้นไปนั่งบนเตยีง ตวดัผ้าห่มขึ้นคลมุขาด้วยท่าทาง

เรยีบร้อยและสงบเสงี่ยม

“ได้ข่าวว่าพี่รองฟื้นแล้ว ลี่เอ๋อร์เลยปรุงน�้าแกงไก่มาให้ พี่รองเป็น

อย่างไรบ้างเจ้าคะ ไม่สบายตรงไหนหรอืไม่ ลี่เอ๋อร์จะได้ให้คนไปตามท่านหมอ” 

เดาไว้ไม่มีผิด มารยาทพื้นฐานอย่างการเคาะประตูก็ไม่มี ทั้งยังถือ

วิสาสะเดินมาหาเธอถึงเตียงอีก โชคดีนะที่เธอกระโดดขึ้นมานั่งบนเตียงก่อน

แล้ว ไม่อย่างนั้นคงได้แสดงท่าทางแปลกๆ ให้คนอื่นจบัผดิได้เป็นแน่

ว่าแต่ลี่เอ๋อร์? พี่รอง? นี่คอือะไร

ลี่เอ๋อร์ ลี่เอ๋อร์ หมื...นี่ไม่ใช่จางลี่ซอื ไม่ส ิหานลี่ซอื ผู้เป็นนางเอกแสน

ใสซื่อใน ด้ายแดงลขิติรกั หรอกหรอื

คิดไปพลางก็กวาดตามองเด็กสาวที่ถือวิสาสะมายืนข้างเตียงไปพลาง 

รูปร่างเล็กน่ารักน่าทะนุถนอม ใบหน้ารูปดอกท้อประดับด้วยตาจมูกปาก 

ดูจิ้มลิ้มพอเหมาะพอดี มองแล้วเจริญตา ดวงตากลมโตชุ่มฉ�่าเปล่งประกาย 

ระยบิระยบั กบัรมิฝีปากสกีหุลาบอวบอิ่มที่แย้มยิ้มจรงิใจและใสซื่อ ช่างดงึดูด

สายตาเสยีเหลอืเกนิ ส่วนอกีคนกค็งเป็นสาวใช้ที่คอยดูแลลี่ซอืกระมงั

ก็ยอมรับละว่ารูปลักษณ์แบบนี้ใครได้เห็นก็ต้องนึกเอ็นดู แต่จากการ 

ที่สามารถวางแผนซ้อนแผนจนท�าให้นางร้ายต้องตกที่นั่งล�าบากได้ขนาดนั้น  

ดูท่าแล้วหานลี่ซอืผู้นี้คงไม่ได้ใสซื่อบรสิุทธิ์ดงัที่เหน็

แม้ตอนที่อ่านนยิายเธอจะไม่สบอารมณ์กบันางเอกเท่าไรนกั แต่ตอนนี้

เธอเริ่มไม่ชอบใจนางเอกแสนใสซื่อผู้นี้แล้วละ คดิดูส ิตวัเองเป็นคนแย่งว่าที่

สามขีองพี่สาว อนัเป็นเหตุส�าคญัที่ท�าให้หานหนงิเอ๋อกระท�าการไม่รู้จกัคดิจน

ถูกเนรเทศออกจากเมอืง แต่กย็งัมหีน้ามาแสดงความห่วงใย ทั้งๆ ที่หากนาง

อยู่เฉยๆ อย่างส�านึกผิดและไม่เสนอหน้ามาท�าให้หานหนิงเอ๋อเจ็บช�้าน�้าใจ 

ยงัจะดูจรงิใจกว่า
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แต่นี่อะไร มาท�าเป็นแสดงท่าทว่ีาห่วงใย แต่มอีะไรแอบแฝง...เพื่อ? คดิ

แล้วเธอกใ็ช้สายตามองเงยีบๆ เพราะขี้เกยีจจะพูดด้วย เธออ่านนยิายมาเยอะ 

ไอ้แผนการยอดนิยมแบบนี้ อย่างไรเธอก็รู้ทัน แต่มาดูกันซิว่าคุณนางเอก 

จะใสซื่อไปได้อกีสกักี่น�้า

“พี่รอง บนหน้าลี่เอ๋อร์มอีะไรตดิอยู่หรอืเจ้าคะ”

“...” เธอยงัคงมองนางโดยไม่คดิจะปรปิากพูดสกัค�า

“พี่รองจะบอกว่าลี่เอ๋อร์มารบกวนใช่หรอืไม่” 

พอจบประโยค ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสดใสก็พลันสลดลง ท�าให้

ผู้คนที่เหน็นกึสงสารเหน็ใจ แต่ส�าหรบัเธอ พอได้ยนิค�าถามของนางกแ็ทบจะ

ปรบมอืให้ เหน็ไหมเล่า หานลี่ซอืผู้นี้หาได้ใสซื่อหรอืโง่งมอย่างที่แสดงออกไม่ 

อุตส่าห์ห่มหนงัใสซื่อบรสิุทธิ์มาตั้งนาน หากนางโง่งมจรงิคงท�าไม่ได้หรอก

“ใช่ รู้แล้วกก็ลบัไปส”ิ

“แต่ว่าพี่รอง...แล้วน�้าแกงเล่าเจ้าคะ”

“เอากลบัไปด้วย ข้าไม่ชอบดื่มน�้าแกงไก่ มนัคาว” 

ประโยคที่กล่าวไปนั้น เธอไม่ได้มองหน้านางเอกแม้แต่น้อย จงึไม่ทนั

ได้เห็นว่าดวงตาแสนบ้องแบ๊วคู่นั้นทอประกายแปลกประหลาดครู่หนึ่งก่อน 

จะจางหายไป

“บังอาจ! คุณหนูของข้าอุตส่าห์หวังดีปรุงน�้าแกงไก่เพื่อน�ามาให้ท่านที่

ล้มป่วยดื่ม ไม่เห็นหรือไรว่าคุณหนูของข้ามีน�้าใจต่อท่านเพียงใด แทนที่จะ

ส�านกึ ยงัมาท�าเย่อหยิ่งใส่คณุหนขูองข้าอกี ดทู่าแล้วการถูกเนรเทศไม่ได้ท�าให้

ท่านส�านกึเลยสนิะคุณหนูรอง” 

สาวใช้ของนางเอกปากกล้ากว่าที่คดิแฮะ ไม่ส ิจะว่าไปตอนอ่านนยิาย

สาวใช้ผู้นี้ก็ปากกล้ามาแต่ไหนแต่ไร มักปะทะฝีปากกับนางร้ายบ่อยๆ และ

แน่นอนว่านางร้ายที่เป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วคงไม่อาจต่อกรกับฝีปากแม่ค้า 

ในตลาดสดเช่นนี้ได้

“แล้วใครขอให้นางท�า” เธอเอ่ยน�้าเสยีงไร้อารมณ์เช่นเดมิ เพิ่มเตมิด้วย
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การตวัดสายตาเย็นชามองสาวใช้ปากกล้า ซึ่งดูเหมือนว่าการกระท�าของเธอ 

จะท�าให้สาวใช้ปากกล้าผู้นั้นผงะไปเลก็น้อย

“ไม่เอาสิเสี่ยวฉิง อย่าได้พูดกับพี่รองเช่นนี้ ลี่เอ๋อร์ต้องขออภัยพี่รอง

ด้วยนะเจ้าคะ ที่ลี่เอ๋อร์มารบกวน” 

แม่นางเอกกย็งัคงสวมบทบาทสาวน้อยผู้แสนดทีี่ก�าลงัถกูนางร้ายรงัแก

อย่างไร้ทางสู้เหมอืนเดมิ

“ไม่เปน็ไร ข้าใจกว้างพอ ไม่เอาผดิบ่าวปากตลาดเพยีงเพราะวา่เจา้นาย

ดูแลไม่ดหีรอก” เธอพูดพลางเสตามองนิ้วตวัเอง ‘อา แค่นิ้วจ�าเป็นต้องสวย

ขนาดนี้ไหม’

จะว่าไปแล้วเพราะมวัแต่ตื่นเต้น เธอเลยยงัไม่ได้ดูรปูโฉมของหานหนงิ-

เอ๋อเลย อยากรู้จรงิๆ ว่าหานหนงิเอ๋อผู้เลอโฉมของเธอจะสวยหยาดฟ้ามาดนิ

สกัแค่ไหน

“เช่นนั้นลี่เอ๋อร์ขอตวันะเจ้าคะ”

“อมื...ไม่ส่งนะ แต่จะว่าไปแล้วเสี่ยวฉงิพูดผดิไปอย่างหนึ่ง การที่ข้าไม่

ใส่ใจน�้าใจของลี่ซือก็คงไม่บังอาจเท่า...คนที่กล้าแย่งว่าที่สามีของพี่สาวไปได้

อย่างหน้าไม่อาย และบ่าวที่ต่อปากต่อค�าผู้เป็นนายหรอกกระมัง เสี่ยวฉิง  

เจ้าเองก็คิดเหมือนข้าใช่หรือไม่” สิ้นประโยคเธอก็รับรู้ได้ว่าฝีเท้าของลี่ซือ 

นางเอกแสนใสซื่อและสาวใช้ปากตลาดหยุดชะงักไปชั่วขณะ ก่อนจะจ�้าอ้าว 

ออกไปอย่างรวดเรว็

ฮ!ึ คดิจะมาตอกย�้าซ�้าเตมิหานหนงิเอ๋อผู้น่าสงสารของเธอหรอื คดิผดิ

คดิใหม่เถอะ

แต่ก่อนอื่น เธอขอบดิตวัแก้เมื่อยก่อน นั่งนิ่งมาตั้งนาน ปวดก้นชะมดั

ยาด เตยีงนี่ตอนนอนกส็บายด ีแต่พอนั่งพงิหวัเตยีงแล้วก้นระบมไปหมด

ส่วนสาวใช้คนดีทั้งสองของหานหนิงเอ๋อนั้น เธอคงต้องหาทางไล่ออก

เสยีแล้วละมั้ง ดูส ิแค่บอกให้ไปหาอะไรมาให้กนิจนป่านนี้กย็งัไม่มา แถมยงั

เสนอหน้าแจ้นไปแจ้งข่าวแก่นายอกีคนเสยีได้ ใช้ไม่ได้เลยจรงิๆ
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เฮ้อ คดิแล้วกส็งสารหานหนงิเอ๋อ แม่นางร้ายผู้น่าสงสารคนนี้ นางจะ

มีใครที่เป็นคนของนางบ้างหรือเปล่านะ ต้องมีสิ คลับคล้ายคลับคลาว่าม ี 

เพยีงแต่ว่าจะเป็นใครเท่านั้น



สอง
ผู้มำเยือน

เวลาผ่านไปพักใหญ่ ในที่สุดสองสาวใช้ก็ได้ฤกษ์เสนอหน้ากลับมา

พร้อมกบัข้าวต้มหนึ่งถ้วย ผกัดอง และไข่เคม็หนึ่งใบ เพิ่งจะรู้ว่าจวนราชครู

ประหยดัขนาดนี้ เธอมองอาหารตรงหน้าแล้วกลอกตาพลางนกึค่อนแคะในใจ

แต่เธอกจ็ดัการใช้ตะเกยีบพุย้ข้าวต้มเข้าปากเพื่อสงัเวยกระเพาะน้อยๆ 

ของตวัเองอย่างเงยีบๆ ไม่สนใจสายตาแปลกใจของสองสาวใช้ที่มแีววผดิหวงั

อย่างปิดไม่มดิ เธอกพ็อจะนกึออกว่าถ้าเป็นหานหนงิเอ๋อตวัจรงิคงไม่มทีางกนิ

ข้าวต้มนี้แน่ แต่ว่านี่คอืเธอ และเธอกห็วิมากๆ เมื่อกองทพัต้องเดนิด้วยท้อง 

ก่อนจะออกเดินทางจากเมืองหลวงเธอมีเรื่องต้องท�าเยอะแยะ ดังนั้นมีอะไร 

ให้กนิกก็นิไปก่อน

ใช่ว่าจะคาดเดาไม่ได้ว่าท�าไมอาหารของคณุหนูจวนราชครถูงึได้มสีภาพ

ไม่ต่างจากอาหารเจอย่างนี้ ทั้งยงัแน่ใจด้วยว่าสองสาวใช้แสนดต้ีองมส่ีวนรูเ้หน็

ด้วยแน่ๆ เฮอะ เธอแค่ต่อว่าแม่นางเอกไปหน่อย ทุกคนในจวนกพ็ร้อมใจกนั

รังแกเธอเสียแล้ว แต่ช่างเถอะ พวกนางคงได้เห็นแล้วว่านายเก่าไร้ซึ่งวาสนา 

จะเปลี่ยนใจกไ็ม่แปลกอะไร

เธอเองเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลมาก็หลายปี เห็นคนลาออกเพราะได้ 
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งานใหม่ที่เงินเดือนและสวัสดิการดีกว่ามาก็ไม่น้อย กับอีแค่สาวใช้สองคนที่

คดิเปลี่ยนนายเพราะกลวัจะไปล�าบาก ท�าให้เธอเกบ็มาใส่ใจไม่ได้หรอก กไ็ม่

แปลกที่พวกนางสองคนจะหาหนทางอื่นเพื่อความก้าวหน้าของชวีติ อยากเป็น

นกสองหวักเ็ป็นไป ขอแค่อย่ามาล�้าเส้นเธอกพ็อ

เมื่อจดัการข้าวต้มเรยีบร้อย เธอกร็บัชาขมๆ มากลั้วปาก ถงึกลิ่นชาจะ

เหมน็เพราะความเก่าเกบ็ แต่เธอกห็าได้ใส่ใจ คดิเสยีว่าม.ี..ดกีว่าไม่ม ีล�าบาก

ล�าบนกว่านี้กใ็ช่ว่าจะไม่เคยผ่าน

“เสี่ยวจิ้ง ไปเรยีกแม่นมหวงัมาพบข้า ส่วนเสี่ยวหลนั เจ้าไปเรยีกมู่ตง

มาหาข้า”

“เอ๊ะ...จะดหีรอืเจ้าคะ” เสี่ยวจิ้งถามขึ้น

“ข้าเพียงอยากพบแม่นมกับคนขับรถม้าที่จะไปส่งข้า เพื่อก�าหนด 

จุดหมายปลายทางที่ต้องไป เรื่องนี้คงไม่ถึงกับท�าให้ผู้ใดเดือดร้อนหรอก

กระมงั” ถงึน�้าเสยีงจะไร้อารมณ์ แต่กลบัแฝงด้วยอ�านาจที่ท�าให้ไม่อาจโต้แย้ง 

ไม่คล้ายจะโกรธเกรี้ยวหรืออาละวาดดังแต่ก่อน แต่กลับรู้สึกน่าหวั่นเกรง 

ยิ่งกว่า 

สองสาวใช้รู้สึกได้ว่าการที่คุณหนูเอ่ยด้วยน�้าเสียงราบเรียบน่ากลัวกว่า

ร้องสั่งด้วยความกราดเกรี้ยวเป็นไหนๆ

“ทราบแล้วเจ้าค่ะ คุณหนูโปรดรอบ่าวสกันดิ” ทั้งสองรบัค�าก่อนจะรบี

จากไป 

เหมือนเธอจะตาฝาดที่เห็นว่าพวกนางพากันตัวสั่น แต่สุดท้ายก็ไม่ได้

เกบ็เอามาใส่ใจ อย่างไรตอนนี้เธอกต็้องคดิหาหนทางเอาตวัรอดก่อน ไม่รู้ว่า

เธอจะเป็นหานหนงิเอ๋อไปอกีนานเท่าไร ต่อให้ไม่รู้ว่าเหตุใดเธอถงึมาอยู่ในร่าง

ของหานหนิงเอ๋อได้ แต่เธอก็ต้องท�าอะไรสักอย่าง เรื่องที่หานหนิงเอ๋อถูก

เนรเทศถงึจะแก้ไขไม่ได้แล้วกจ็รงิ แต่กย็งัพอรบัมอืได้

แม่นมหวงัที่เธอถามถงึนั้นไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นแม่นมของหานหนงิเอ๋อ 

ทั้งยงัเป็นสาวใช้ประจ�าตวัมารดาของนางด้วย ซึ่งแม่นมหวงัเป็นผูห้นึ่งที่ไม่เหน็
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ด้วยกับการที่หานหนิงเอ๋อท�าตัวร้ายกาจ ถึงจะรู้ว่าคุณหนูท�าไปเพราะเสียใจ 

ทว่า...ในโลกนี้มบีรุุษเพยีงคนเดยีวหรอื คุ้มหรอืที่คณุหนทูี่นางเลี้ยงดมูากบัมอื 

คุณหนูผู้แสนดีจะแปลงกายเป็นนางมารให้ผู้คนเกลียดชัง และเพราะไม่เห็น

ด้วยจงึได้ขงัตนเองอยู่ในเรอืนสาวใช้ ไม่ยอมออกมาจนกว่าคุณหนูจะรามอื

ป่านนี้คงยงัไม่รู้เลยกระมงัว่าคุณหนขูองนางถกูเนรเทศให้ออกจากเมอืง 

ยามนี้กเ็พยีงรอรบัราชโองการเนรเทศเท่านั้น

ส่วนมูต่งนั้นเป็นองครกัษ์ลบัที่มารดาให้ลอบดแูลหานหนงิเอ๋อมาตั้งแต่

เดก็ ก่อนจะถูกส่งไปเป็นคนขบัรถม้า คอยขบัรถม้าและดูแลหานหนงิเอ๋อยาม

ที่อยู่นอกจวน อันที่จริงแล้วหานหนิงเอ๋อเองก็ยังไม่รู้ว่ามีองครักษ์ประจ�าตัว

ด้วยซ�้า

ใครบอกให้มู่ตงชอบท�าตวัเป็นบ่าวต�่าต้อย ไม่มสีิ่งใดน่าสนใจกนัเล่า

แล้วมูต่งผูน้ี้ยงัมคีวามลบัที่หากเธอไม่เคยอ่านนยิายเรื่องนี้มาก่อนกค็ง

ไม่รูเ้หมอืนกนั และแน่นอนว่าความลบันี้เกี่ยวพนักบัหยกสนีลิที่มารดามอบให้

หานหนงิเอ๋อก่อนตายเสยีด้วย

หยกสีนิลนี้ปรากฏตอนท้ายเรื่อง ที่กล่าวถึงกลุ่มคนลึกลับในยุทธภพ

ซึ่งคอยขายข่าวให้แก่องค์ชายสาม และเพราะข่าวนี้เองที่ท�าให้องค์ชายสาม

สามารถวางแผนครองบัลลังก์ได้อย่างราบรื่น ซึ่งหยกสีนิลนี้เป็นเครื่องหมาย

ประจ�าตัวหัวหน้ากลุ่มของคนกลุ่มนั้น และไม่ปรากฏมานานแล้วเพราะหาย

สาบสูญ

เป็นเพราะหลังจากถูกเนรเทศออกจากเมืองหลวง หานหนิงเอ๋อก็หาย

สาบสูญไม่ปรากฏตวัอกีเลย มขี่าวลอืต่างๆ นานา บ้างกว็่าระหว่างทางถูกโจร

ฆ่าตาย บ้างกว็่าป่วยตาย

เฮอะ! ไม่ว่าความจรงิจะเป็นอย่างไร ตอนนี้เธอกเ็ป็นหานหนงิเอ๋อแล้ว 

เธอไม่มทีางยอมตายง่ายๆ แบบนั้นหรอก

ส่วนความลบัของมูต่งนั้นเกี่ยวข้องกบัหยกสนีลินี้อย่างลกึซึ้งเชยีวแหละ 

แต่ถ้ามีคนอื่นรู้ก็จะไม่ใช่ความลับใช่ไหมล่ะ ฉะนั้นเก็บไว้ให้มันเป็นความลับ
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ต่ออกีหน่อยแล้วกนั

ระหว่างที่ขบคดิอยูน่ั้น กพ็ลนัได้ยนิเสยีงฝีเท้าเดนิใกล้เข้ามา นกสองหวั

พวกนั้นมาเรว็กว่าที่คดิแฮะ ไม่ส ิไม่น่าใช่ เสี่ยวจิ้งกบัเสี่ยวหลนัเป็นสตร ีไม่มี

ทางลงน�้าหนักเท้าหนักแน่นเช่นนี้แน่ เธอเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนจะแสร้งท�า

สหีน้าอ่อนแอด้วยความบอบช�้า ไม่ว่าใครจะมาเธอกพ็ร้อมเผชญิหน้า

แต่จะว่าไปแล้ว ดวงของเธอกด็จีรงิๆ เพิ่งมาอยูใ่นร่างของหานหนงิเอ๋อ 

คนงามยงัไม่ถงึวนั กม็แีขกมาเยี่ยมเยยีนอกีแล้ว คราวนี้เป็นใครล่ะ ราชครู 

อดตีคู่หมั้น หรอืซสิค่อน?

ซสิค่อนที่เธอว่าไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นหานหลี่เต๋อ พี่ชายของหานลี่ซอื ก็

ในนยิายหานหลี่เต๋อคนนี้รกัและสปอยล์น้องสาวไม่แพ้องค์ชายสาม ชนดิที่ว่า

ถ้าท�าอะไรเพื่อน้องสาวได้ เขายอมท�าหมด ฉะนั้นแล้วต�าแหน่งซสิค่อนไหนเลย

จะพ้นมอืเขาไปได้

“สตรไีร้คุณธรรมเช่นเจ้า มหีน้ามาว่าลี่เอ๋อร์บงัอาจด้วยหรอื” 

เขาก้าวเท้าเข้ามาในเรอืนปุ๊บกเ็อ่ยปากต่อว่าเธอปั๊บ แต่นั่นกไ็ม่ได้ท�าให้

เธอรูส้กึแย่อะไรนกั กลบัท�าให้เธออยากจะปรบมอืให้ตวัเองมากกว่า เพราะเดา

ไว้แล้วว่าต้องเป็นหานหลี่เต๋อผูช้อบสปอยล์น้องสาว ถงึไม่อยากจะยอมรบั แต่

อันที่จริงเธอก็อยากเจอหานหลี่เต๋อมากกว่าองค์ชายสามผู้เป็นอดีตคู่หมั้น 

ของหานหนงิเอ๋อเสยีอกี

ไม่รู้อะไรเสียแล้ว พี่ชายอย่างหานหลี่เต๋อนี่แหละคือพี่ชายในอุดมคติ

ของเธอเลย ถ้าเธอมพีี่ชายที่รกัและสปอยล์เธออย่างหานหลี่เต๋อละก ็ชาตนิี้เธอ

คงตายตาหลบั แม้จะเกลยีดนางเอก แต่เธอกเ็ป็นแฟนคลบัตวัยงของพี่หลี่เต๋อ

เลยนะ

หวัใจเต้นแรงเหมอืนตอนเธอได้เจอเมนตวัเองอย่าง G-Dragon แบบ

ใกล้ชดิเลย

นอกจากพี่หลี่เต๋อจะเป็นพี่ชายที่สปอยล์น้องสาวแบบสุดๆ แล้ว เขายงั

เป็นบุรุษที่เหมาะจะเป็นสามีมากที่สุดในโลก ผู้ชายอะไร...นอกจากหล่อแล้ว 
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ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องยงัไม่แต่งภรรยาด้วย

นี่เป็นคุณสมบตัขิองสามแีห่งชาตชิดัๆ ดูส ิขนาดด่ายงัสุภาพขนาดนี้

“อะแฮ่ม เข้าใจผดิกระมงั ข้าพูดลอยๆ หากไม่ใช่จะร้อนตวัไปไย” แม้

ในใจจะเต้นกระหน�่าเพราะได้เจอพี่หลี่เต๋อสักที แต่เธอก็ตีหน้านิ่งพร้อมตอบ

กลบัเสยีงเรยีบ ถงึคราแรกต้องกระแอมเพื่อเรยีกสตนิดิหน่อยกเ็ถอะ แต่ด้วย

ประสบการณ์ที่ผ่านมาเธอสามารถตหีน้านิ่งได้สบายมาก

ระหว่างนั้นก็แอบกวาดตามองร่างสูงที่สวมอาภรณ์บัณฑิตสีคราม 

ใบหน้าหล่อเหลาที่ประกอบด้วยริมฝีปากหยักบาง จมูกโด่งเป็นสัน ดวงตา 

คมเข้มที่ทอประกายวาววบัไม่เป็นมติร และคิ้วเข้มเฉยีงนั้นอย่างพจิารณา

‘พี่หลี่เต๋อสายสปอยล์นี่หล่อมากจรงิๆ’

“เจ้า!” เมื่อได้ฟังค�าและเหน็สายตาของสตรบีอบบางซึ่งนั่งนิ่งอยูบ่นเตยีง 

หานหลี่เต๋อกร็ู้สกึโมโหจนตวัสั่น ไม่ว่าจะด้วยสายตาจาบจ้วงหน้าไม่อาย หรอื

ถ้อยค�าที่เฉไฉเรื่อยเปื่อย ล้วนแล้วแต่สร้างความไม่พอใจให้เขาทั้งสิ้น ได้ยนิ

มาว่านางล้มป่วยไม่ได้สตหิลายวนั พอตื่นขึ้นมานางกแ็ผลงฤทธิ์ได้อกีแล้ว ดู

ท่าการถกูเนรเทศไม่ได้ส่งผลอะไรกบัสตรไีร้คุณธรรมผูน้ี้แม้แต่น้อย หากไม่ใช่

เพราะลี่เอ๋อร์ร้องไห้ไปหาเขา บอกว่าถูกนางว่าร้าย มีหรือเขาจะยอมเสียแรง

เดนิมา

“ว่าแต่ ท่านมธีุระอะไรกบัสตรไีร้คุณธรรมเช่นข้าหรอื หรอืท่านคดิจะ

อบรมคุณธรรมให้ข้า อย่าเสยีเวลาเลย ไม่ช้าข้ากจ็ากไปแล้ว”

“เจ้า! อกีไม่กี่วนักถ็ูกเนรเทศแล้ว จงอยู่อย่างสงบเสงี่ยม อย่าได้สร้าง

ความวุ่นวาย และอย่าได้กล่าวว่าร้ายลี่เอ๋อร์อกี!”

“ออ้ ขา้ทราบแล้ว ถ้าท่านหมดธรุะกเ็ชญิออกไปเถอะ สว่นน้องสาวของ

ท่าน ท่านก็ไปห้ามนางไม่ให้มายุ่งกับข้าก็แล้วกัน เพราะข้าเองก็ไม่ได้ยินดี

ต้อนรบัแขก ไม่ว่าจะใครหน้าไหนทั้งนั้น” เธอพูดยาวเหยยีดพร้อมกบัผายมอื

เพื่อเชิญแขก ถึงใจจริงจะอยากมองหนุ่มหล่อผู้นี้ต่ออีกสักหน่อย แต่เล่น

แสดงออกโจ่งแจ้งว่าเป็นศตัรขูนาดนั้น เธอกไ็ม่กล้ามองต่อหรอก ใครจะอยาก
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มองหน้าคนที่แสดงออกมาว่าเกลยีดตวัเองชดัเจนขนาดนี้กนั

หานหลี่เต๋อท�าเสียงเฮอะแล้วจึงจากไป ส่วนเธอก็ท�าได้แต่ส่งสายตา

อาลยัอาวรณ์ตามหลงัเขาไปเท่านั้น ให้ตายส ิท�าไมคนที่พี่หลี่เต๋อสปอยล์ไม่ใช่

เธอนะ แม้จะเสยีใจลกึๆ แต่กช็่างเถอะ 

แตก่่อนอื่น...กระจกอยูท่ี่ไหน เธออยากเหน็หน้าหานหนงิเอ๋อใจจะขาด

แล้ว

คดิแล้วเธอกก็ระโจนลงจากเตยีง ก่อนจะเดนิไปยงัโต๊ะเครื่องแป้งเพื่อ

มองหากระจก ไม่นานก็เจอคันฉ่องทองเหลือง แม้จะไม่ใสแวววาวเหมือน

กระจกในยุคของเธอ แต่กพ็อจะมองเหน็ใบหน้าของหานหนงิเอ๋ออย่างชดัเจน

เธอรูส้กึเหมอืนก�าลงัหลงตวัเอง หานหนงิเอ๋อ นางร้ายผูน่้าสงสาร ท�าไม

ถงึได้สวยสดงดงามขนาดนี้ ไม่ว่าจะคิ้วคางจมกูปากหรอืดวงตา ช่างพอเหมาะ

พอด ีประกอบกนัเป็นภาพที่งดงามจนยากจะบรรยาย แม้เวลานี้จะดูซดีเซยีว

เพราะล้มป่วย แต่ถ้าแต่งหน้าสกัเลก็น้อย เพยีงแค่คดิเธอกพ็ร้อมจะตายแล้ว 

ถ้าได้แต่งตวัแบบจดัเตม็ หานหนงิเอ๋อจะต้องสวยมากแน่ๆ

ถึงอย่างนั้นก็เถอะ ดูท่าค�าที่บอกว่าโฉมงามมักอาภัพคงจะเป็นความ

จรงิ ทั้งที่หานหนงิเอ๋อรูปงามขนาดนี้ยงัอกหกั ท�าไมองค์ชายสามถงึไม่ชายตา

มองนางกนัล่ะ

บดิาไม่รกั ไร้มารดาปกป้องดูแล ถกูถอนหมั้น ทั้งยงัถกูลงโทษเนรเทศ 

ส่วนว่าที่สามกีถ็ูกน้องสาวต่างมารดาแย่งชงิไป ไม่อาจหวนกลบัมาพบปะญาติ

พี่น้องในเมืองหลวงได้อีกชั่วชีวิต ชีวิตของหานหนิงเอ๋อเวลานี้ไม่ต่างจากเรือ 

ล�าน้อยที่อยู่ท่ามกลางท้องทะเลอนัแสนบ้าคลั่ง ช่างโชคร้ายและอาภพันกั

นางอายุเพียงสิบหกปี แต่ต้องมาพบเจอเรื่องราวที่หนักหนาขนาดนี้  

ถ้าเป็นเธอ เธอกค็งเสยีใจจนล้มป่วย หรอืบางทอีาจจะถงึขั้นคดิสั้นเลยด้วยซ�้า 

แต่ไม่เป็นไร ในเมื่อเธอมโีอกาสเข้ามาอยูใ่นร่างหานหนงิเอ๋อทั้งท ีเธอจะไม่ยอม

ให้ใครมาท�าประหนึ่งว่านางเป็นสิ่งของ นกึอยากได้กค็ว้าจบั นกึอยากทิ้งกโ็ยน

ทิ้งราวกบัสิ่งไร้ค่า เธอจะไม่ยอมให้ใครมาจูงจมูกหลอกใช้ดุจหมากเบี้ย และ
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จะไม่ยอมให้ใครมาบงัคบักะเกณฑ์หานหนงิเอ๋อได้อกีแล้ว นบัจากนี้จะมชีวีติ

อยู่เพื่อตวัเองเท่านั้น

นบัจากนี้เธอจะเปลี่ยนเรื่องร้ายๆ ทั้งหมดให้กลายเป็นเรื่องดจีนกว่าเธอ

จะได้กลบัไป ชวีติของหานหนงิเอ๋อจะไม่ต้องพบเจอเรื่องราวแย่ๆ พวกนั้นอกี 

ทันใดนั้นเหมือนเธอตาฝาด เธอเห็นเงาสตรีในชุดขาวยืนร้องไห้อยู่ข้างหลัง  

ซึ่งเป็นภาพสะท้อนจากคันฉ่อง ใบหน้าของนางนั้นคล้ายคลึงกับใบหน้าของ

หานหนงิเอ๋อเป็นอย่างยิ่ง ชั่วขณะขนทั้งร่างของเธอลุกพรึ่บอย่างพร้อมเพรยีง 

แต่เธอรู้ว่านี่ไม่ใช่ความกลวั พอมองดีๆ  กลบัไม่มอีะไร ท่าทางตาเธอจะฝาด

เธอยงัไม่ทนัได้ชื่นชมความงามของหานหนงิเอ๋อให้หน�าใจ กพ็ลนัได้ยนิ

เสียงฝีเท้าเดินเข้ามาในเรือน ว่าแต่ใครมาอีกล่ะนั่น จะว่าไปหานหลี่เต๋อก็มา

แล้ว ถ้าเป็นราชครูหรอืองค์ชายสามตามมาอกีกไ็ม่น่าแปลกใจเท่าไร แต่ไม่ว่า

ใครจะมา...เธอกพ็ร้อมเผชญิหน้าเสมอ

“หนิงเอ๋อร์ เจ้าฟื้นแล้วหรือ” น�้าเสียงทุ้มทั้งยังอบอุ่นอ่อนโยนเอ่ยขึ้น  

น�้าเสยีงเช่นนี้กระมงัที่ท�าให้ผู้คนหลงเชื่อลมปากของคนสารเลวอย่างราชครู

ผู้มาใหม่ไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นราชครูหานเว่ย บดิาของหานหนงิเอ๋อ ที่

แม้วัยจะย่างเข้าห้าสิบปีแล้ว แต่ก็ยังดูหนุ่มแน่นดุจวัยสามสิบกว่า ใบหน้า 

หล่อเหลาภูมิฐานสมกับฉายาราชครูหน้าหยก ซึ่งยามนี้เขาแสดงสีหน้าของ 

บรุษุผูแ้สนอบอุน่ ไม่ว่าจะเป็นท่าทางหรอืน�้าเสยีง ราชครหูานเว่ยผูน้ี้แสดงออก

ว่าเป็นคนอบอุ่นน่านบัถอื เป็นสามซีึ่งเป็นที่พึ่งและเป็นบดิาที่แสนใจดไีด้ ทว่า

ดวงตาคู่นั้นกลบัซุกซ่อนความด�ามดืไว้

แท้จรงิแล้วคนผูน้ี้ต้องการให้หานหนงิเอ๋อออกจากเมอืงไปอย่างรวดเรว็

ยิ่งดี เพราะเขากลัวผู้คนจะครหาและเอาชื่อเสียงอันฉาวโฉ่ของบุตรีผู้นี้มา 

แปดเปื้อนเขาเหลือเกิน ทว่ายามนี้เขาก�าลังเป็นบิดาผู้แสนดี จึงท�าได้เพียง 

แสดงท่าทีอบอุ่น หากเป็นหานหนิงเอ๋อคงโผซบแล้วสะอื้นไห้ ทว่าเธอที่รู้ด ี

กว่าใครว่าเธอที่อยู่ในร่างของหานหนิงเอ๋อไม่อาจท�าใจท�าเช่นนั้นได้ ส�าหรับ 

บดิาผู้คดิวางแผนฆ่าลูกระหว่างทางเช่นเขา เธอท�าใจยุ่งเกี่ยวไม่ได้จรงิๆ
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แม้ว่าท้ายที่สุดเขาจะไม่ได้ลงมอื แต่เพื่อรกัษาชื่อเสยีงของตนแล้ว เขา

ถงึกบัยอมฆ่าลูกตวัเอง ช่างน่ารงัเกยีจนกั

“ท่านราช...ท่านพ่อ มอีะไรจะกล่าวกบัลูกหรอืเจ้าคะ” เพราะใจรงัเกยีจ 

เธอจงึเกอืบเรยีกเขาว่าราชครู ทั้งน�้าเสยีงที่ใช้กย็งัห่างเหนิคล้ายคนแปลกหน้า

“หนงิเอ๋อร์คงโกรธที่พ่อไม่อาจช่วยเจ้าได้กระมงั” ราชครหูานเว่ยตสีหีน้า

สลดประหนึ่งรู้สกึผดิเหลอืคณา 

‘เฮอะ! แสดงละครชดัๆ’

“ไม่เจ้าค่ะ ลูกจะโกรธท่านพ่อได้อย่างไร ลูกท�าผดิจนได้รบัโทษทณัฑ์

หนกัหนาถงึเพยีงนี้ ท่านพ่อยงัอตุส่าห์เมตตาลกู” ถงึจะพดูแบบนั้นแต่น�้าเสยีง

กย็งัเยน็ชาและไร้อารมณ์เช่นเดมิ ทั้งยงัเพิ่มความห่างเหนิขึ้นอกีหนึ่งส่วน

“หนงิเอ๋อร์...”

“ท่านพ่อ ลูกขอถามท่านได้หรอืไม่เจ้าคะ”

“ได้ส.ิ..”

“สนิสมรสของท่านแม่...ถอืเป็นของของลูกใช่หรอืไม่เจ้าคะ” 

ค�าถามนี้ท�าให้คิ้วเข้มขมวดเลก็น้อย แต่เมื่อเหน็วา่เป็นเรื่องจรงิจงึตอบ

ไปอย่างไม่โป้ปด “ใช่”

“เช่นนั้นลูกจะท�าอะไรกบัมนักไ็ด้ใช่หรอืไม่”

หลงัจากที่หยดุขบคดิไปพกัหนึ่ง ราชครหูานเว่ยกต็อบเสยีงสั่นเลก็น้อย 

“ตามใจเจ้าเถดิ”

“ขอบคุณท่านพ่อที่ให้ความกระจ่าง เช่นนั้นแล้วลูกขอให้ท่านพ่อกลับ

ไปเถดิ ลูกรู้สกึเพลยียิ่งนกั อยากพกัผ่อนเหลอืเกนิ” 

พอได้ยนิประโยคเช่นนี้ ดวงตาของราชครูหานเว่ยกเ็บกิกว้าง คล้ายไม่

เชื่อหูตนเอง ดวงตาของเขาทอประกายกร้าว ก่อนจะแปรเปลี่ยนเมื่อรบัรู้ได้ว่า

บุตรทีี่สมควรตายมบีางสิ่งเปลี่ยนไป

เวลานี้มคิล้ายหานหนงิเอ๋อที่เขารูจ้กั แม้ว่าบตุรจีะเป็นสตรดีงีาม ความ

สามารถยอดเยี่ยม แต่กลับมีกลิ่นอายความอดทนอดกลั้นแฝงอยู่รอบกาย 
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ท�าให้นางดูห่างเหนิและไว้ตวัเกนิไป ไม่น่าเข้าใกล้ แต่ยามนี้ภายใต้ความไว้ตวั

และห่างเหินของนางกลับสงบยิ่ง คล้ายกับความสงบก่อนพายุจะเกิดอย่างไร

อย่างนั้น

หรอืว่าเขาท�างานมากเกนิไปถงึได้สายตาฝ้าฟาง

แม้จะตะขิดตะขวงใจ แต่ราชครูหานเว่ยก็ยินยอมจากไป ทว่าก้าวไป 

ไม่กี่ก้าวกต็้องชะงกั เมื่อหานหนงิเอ๋อถามขึ้นด้วยเสยีงแผ่วเบา

“ท่านพ่อเคยรักท่านแม่บ้างหรือไม่เจ้าคะ” ดวงตาคู่งามหยาดเยิ้มของ

บตุรช่ีางคล้ายกบัฮหูยนิที่ตายไป แต่แววตาของหานหนงิเอ๋อยามนี้กลบัสงบนิ่ง

และว่างเปล่า แตกต่างจากดวงตาของมารดาที่มกัจะเตม็ไปด้วยความอ่อนโยน

“...กต็้องรกัส”ิ เขาลงัเลเลก็น้อย ก่อนจะตอบเสยีงบางเบา

เมื่อได้ยนิค�าตอบเธอกเ็อ่ยเสยีงหวาน “ขอบคุณเจ้าค่ะท่านพ่อ” ก่อนจะ

ส่งยิ้มพร่างพรายให้ราชครูหานเว่ย แล้วไม่คดิจะเอ่ยสิ่งใดอกี ค�าถามทั้งหมด

นั้นล้วนแล้วแต่ถามเพื่อประโยชน์ของหานหนิงเอ๋อทั้งสิ้น ทว่าค�าถามสุดท้าย

นั้นกเ็พื่อประโยชน์ของเขา...ราชครูหานเว่ย

เพราะเป็นค�าถามที่ท�าให้เธอตัดสินใจได้ว่าเธอจะลงดาบกับเขาหรือไม่ 

หากเขาตอบมาอย่างหนกัแน่นโดยไร้ความลงัเล เธอจะปล่อยให้เขาใช้ชวีติอย่าง

สงบราบรื่น อย่างน้อยๆ เขากย็งัได้ชื่อว่าเป็นบดิาผู้ให้ก�าเนดิของหานหนงิเอ๋อ 

แม้จะหมายเอาชีวิตและไม่ได้รักนาง ทว่าเลือดครึ่งหนึ่งในร่างของนางก็ยัง 

เป็นของเขา ถ้าเธอลงดาบกบัเขาหนกัเกนิไป แม้จะสาสมกบัความผดิ ทว่า...

บุตรท�าร้ายบดิาไม่ใช่เรื่องที่ควรกระท�า

แต่เธอกลบัต้องผดิหวงักบัค�าโกหกหลอกลวงเหล่านั้น

หากเขามเียื่อใยต่อมารดาของหานหนงิเอ๋อสกันดิ เธอคงไม่คดิลงมอืท�า

อะไร แตเ่อาเถดิ ตั้งแต่ต้นกเ็ป็นเขาที่หลอกลวงผู้คน หากความจรงิปรากฏเขา

กค็งตอ้งยอมรบัมนั หลงัจากขบคดิได้พกัใหญ่กต้็องขมวดคิ้ว ดเูหมอืนวา่เธอ

จะมแีขกอกีแล้ว บางทเีธอควรจะปิดประตเูรอืน ไวร้อให้เสี่ยวจิ้งกบัเสี่ยวหลนั

มาแล้วค่อยเปิด ดหีรอืไม่
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แต่เธอคดิช้าเกนิไป เพราะเจ้าของเสยีงฝีเท้าที่เธอได้ยนินั้นเดนิมาหยดุ

ในเรอืนของเธอแล้ว

“วันนี้ข้าเหนื่อยมากแล้ว อยากพักผ่อน ไม่ขอรับแขก...” เนื่องจาก 

เบื่อหน่ายที่จะรบัมอืกบัใคร เธอจงึเอ่ยปากไล่อย่างไม่ไว้หน้า ไม่สนแล้ว ตอนนี้ 

เธออยากพกัผ่อนเพื่อทบทวนความคดิและวางแผนสกัหน่อย

“เช่นนั้นมู่ตงขอตวัก่อนนะขอรบั” 

ค�าพูดนั้นท�าให้เธอเลิกคิ้ว อันที่จริงเธอคิดว่าจะเป็นองค์ชายสามมา

ต่อว่าเธอที่รงัแกสุดที่รกัของเขาเสยีอกี ไม่คดิว่าจะเป็นมู่ตง

“เดี๋ยวก่อน ข้ามเีรื่องจะพูดกบัเจ้าหลายเรื่องทเีดยีว เข้ามานั่งจบิน�้าชา

ก่อนส”ิ 

เธอหันไปเรียกมู่ตงก่อนจะเดินไปยังโต๊ะ ทั้งยังไม่ได้แสดงท่าทางดุจ

นายกบับ่าว

“ไม่เหมาะกระมงัขอรบั ไม่ทราบว่าคุณหนูมเีรื่องอนัใดจะกล่าวกบับ่าว

กก็ล่าวมาเถดิ” มู่ตงท�าท่าลงัเล 

เขาคงกลัวจะมีใครเห็นตอนอยู่กับเธอสองต่อสองแล้วเอาไปพูดเรื่อย

เปื่อย แต่ถงึจะมคีนเหน็จรงิๆ เธอกห็าได้สนใจไม่ ตอนนี้เธอแค่พูดกบัคนที่

จะขับรถม้าพาเธอไปส่งที่จุดหมายปลายทางเท่านั้น มันอาจจะดูไม่เหมาะสม 

ที่คุณหนูจะลดตัวไปคุยกับคนขับรถม้า ทว่าด้วยสถานะของหานหนิงเอ๋อ 

ยามนี้ การที่นางจะพูดคุยกบัคนขบัรถม้ากไ็ม่น่าแปลกใจเท่าไร อย่างไรกเ็ป็น

สตรทีี่มโีทษถูกเนรเทศผู้หนึ่งเท่านั้น

“เรื่องที่จะพูดนั้นยาวทีเดียว นั่งจิบชาไปด้วยคงจะดีกว่า” ว่าจบเธอก็

วางหยกสนีลิไว้บนโต๊ะ ก่อนจะทรุดกายลงนั่ง แล้วเงยหน้ามองมูต่งที่มองหยก

สีนิลเขม็งด้วยสีหน้าเรียบเฉย เธอฉวยโอกาสนี้พิจารณาคนขับรถม้าผู้ลึกลับ 

ผู้นี้ไปด้วย

จะว่าไปแล้วมู่ตงผู้นี้ก็หน้าตาดีไม่น้อย เพียงเพราะเขาสวมชุดซอมซ่อ

เช่นนั้นกระมงั เขาจงึไม่ได้เปล่งประกายท�าลายล้างเช่นบุรุษอื่น
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“เช่นนั้นมู่ตงขอเสยีมารยาทแล้ว” 

หลงัจากมองจนพอใจ ดวงตาคมของมูต่งกท็อประกายวาบก่อนจะสลดั

คราบคนขบัรถม้าต�่าต้อยทิ้ง แล้วเดนิมาทรุดกายนั่งตรงหน้าเธอ



สำม
หลำยคนก็หลำยควำม

กว่าจะพดูคยุกบัมูต่งและแม่นมหวงัเสรจ็กเ็ป็นเวลาบ่ายคล้อย ตอนนี้

เธอรู้สกึเหมอืนพลงังานในร่างถูกใช้ไปจนหมดสิ้น ทั้งหมดแรงและปวดหวั ก็

เล่นปลอบโยนแม่นมหวงัตั้งนานกว่าจะได้พูดคุยกนั

ตอนแรกที่แม่นมหวงัรู้ว่าหานหนงิเอ๋อถูกเนรเทศออกจากเมอืงหลวงก็

แทบจะวิ่งไปเอาเรื่องราชครหูานเว่ย กว่าเธอจะหว่านล้อมว่ามนัเป็นเหตสุดุวสิยั

กเ็ล่นเอาเหนื่อย กว่าจะบอกถงึสาเหตุที่เรยีกมากพ็ูดจนคอแห้ง

เธอเรยีกแม่นมหวงัมาเพราะต้องการให้นางจดัการแปรเปลี่ยนสนิสมรส

ของมารดาหานหนงิเอ๋อให้เป็นตั๋วเงนิ เพราะการขนทรพัย์สนิจ�านวนมากออก

จากเมืองหลวงไม่ต่างอะไรกับการชี้เป้าให้โจรมาปล้น เพื่ออนาคตอันแสน

สวยงาม เธอขอไม่เสี่ยงจะดกีว่า อกีอย่าง ถ้าคนถูกเนรเทศอย่างหานหนงิเอ๋อ

ถกูโจรฆ่าตาย คงไม่มใีครเสยีใจหรอืมาช่วยเหลอืแน่ๆ ตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตน 

ต้องวางแผนการอนาคตไว้

ส่วนการที่เรยีกมูต่งมานั้นกเ็พื่อวางแผนการเดนิทางให้ราบรื่น ก่อนออก

จากเมืองหลวงเธอมีแผนการละเล่นยิ่งใหญ่เพื่อแก้แค้นให้หานหนิงเอ๋อ 

แน่นอนเมื่อคดิจะเล่นใหญ่ทั้งท ีกข็อเล่นให้อลงัการหน่อยแล้วกนั
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เดมิทหีานหนงิเอ๋อควรจะถกูส่งไปยงัวดัประจ�าตระกลู แต่เพราะเหตผุล

หลายประการ ท�าให้ราชครูหานเว่ยไม่ส่งนางไป ส่วนเรื่องแผนการนั้นเธอคดิ

ไว้ตั้งแต่ตอนอ่านนิยายแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่คนอ่านนิยายจะสมมติว่าตน

เป็นตัวละครในนิยาย แล้วถ้าเจอเหตุการณ์เช่นนี้ เราจะท�าอย่างนี้ให้ได้ผลที่

แตกต่าง เธอกน็กึมโนไปเรื่อยเปื่อย

พอมโนมากเข้ากเ็กดิไอเดยีบรรเจดิ คดิไปคดิมา ประเมนิผลได้ผลเสยี 

แล้ว...ไม่มีผลกระทบมาก ทั้งยังถือเป็นการท�าให้ผู้คนจดจ�าหานหนิงเอ๋อได้ 

เธอจงึตดัสนิใจลงมอืท�า

หลังจากถูกเนรเทศออกจากเมือง หานหนิงเอ๋อก็กลายเป็นบุคคลที่ 

ถูกลมื เป็นสิ่งที่เธอรบัไม่ได้อย่างรนุแรง คอืนางเป็นนางร้ายที่สวยและเก่งมาก 

แต่เพราะพษิรกัแรงหงึจงึกลายเป็นคนร้ายกาจ คนที่เป็นเหตุให้นางร้ายกาจใช้

ชวีติอย่างมคีวามสขุ ขณะเดยีวกนัหานหนงิเอ๋อกลบัถกูกลนืหายไปกบักาลเวลา

และถูกลมืเลอืนไปเสยีได้ 

บอกเลย...เธอไม่ยอมแน่

ถ้าชวีตินางร้ายเป็นเปลวเทยีนที่ช่วงโชตเิพยีงชั่วขณะแล้วดบัวบู เธอจะ

ท�าให้ผู้คนจดจ�าช่วงเวลาที่โชตชิ่วงนั้นอย่างไม่ลมืเลอืนเลย

หลังจากถูกเนรเทศไปแล้ว แม้ว่าหานหนิงเอ๋อจะหายสาบสูญและถูก

ลืมเลือน ทว่าในช่วงท้ายๆ เรื่อง มู่ตงกลับมีบทบาทมากพอสมควร ไม่ว่า 

จะเป็นตอนที่เขาสร้างความป่ันป่วนให้แผนครองบลัลงัก์ขององค์ชายสาม หรอื

จะเป็นหวัหน้ากองโจรบกุปล้นค่ายทหารของกองทพั คนผู้นี้ล้วนเข้าไปเกี่ยวข้อง

กบัเรื่องวุน่วายต่างๆ ที่เกดิขึ้น ถงึจะถกูจบัได้หลงัจากองค์ชายสามครองบลัลงัก์

แล้ว แต่ก็มีกลุ่มคนลึกลับมาช่วยเขาไป พร้อมทั้งยังสร้างความวุ่นวายจน 

เมอืงหลวงเสยีหายใหญ่โต

เธอไม่รู้เบื้องลกึเบื้องหลงัอะไรนกั แต่คดิว่าหากคนขบัรถม้ายงัมคีวาม

สามารถขนาดนี้ แล้วผูเ้ป็นเจ้านายจะมคีวามสามารถขนาดไหน กจ็ากเนื้อเรื่อง

และการกระท�าต่างๆ ของมู่ตง ท�าให้เธอเดาได้ไม่ยากว่าเขาน่าจะมีเจ้านาย  
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อกีทั้งเมื่อฟังค�าขอของเธอ เขากต็ดัสนิใจไม่ได้ทนัท ีนั่นเป็นเครื่องยนืยนัได้วา่

เขาไม่ใช่คนที่มีต�าแหน่งใหญ่ที่สุด ส่วนหยกสีนิลนั้นก็น่าจะมีความเกี่ยวพัน 

กบัเจ้านายของเขามากทเีดยีว

ไม่วา่จะอย่างไรกแ็ล้วแต่ คนืนี้เธอน่าจะรู้ผล คดิแลว้กป็ลดเสื้อผ้าออก

จากร่าง ย่างเท้าลงในอ่างไม้ที่บรรจุน�้าอุ่นและมีกลิ่นหอมของดอกไม้อย่าง

อ้อยอิ่ง ดื่มด�่าไปกบัการอาบน�้าอย่างคนโบราณด้วยความส�าราญ แม้ดอกไม้

เหล่านี้จะเป็นเพยีงดอกไม้แห้งเก่าเกบ็ แต่เธอกย็งัพอทนได้

ขณะที่หานหนงิเอ๋ออาบน�้าอยู่นั้น ต�าหนกัรชัทายาทกย็ุ่งวุ่นวายขนาด

หนัก เนื่องจากรัชทายาทที่ได้รับบาดเจ็บจากการไปชมการซ้อมรบอาละวาด

เพราะความเจบ็ปวด

“เจ้าพวกสมควรตาย! ไหนบอกว่าท�าแผลไม่เจ็บ ไฉนข้าถึงได้เจ็บจะ

ตายอยู่แล้ว ทหาร! ลากพวกมนัทั้งหมดไปตดัหวั” ร่างสูงเปลอืยไหล่ข้างซ้าย

ที่มีผ้าพันแผลสีขาวพันไว้ ตรงกลางผ้าพันแผลเป็นกลีบดอกเหมยสีแดงสด 

อนัเกดิจากเลอืดที่ซมึจากบาดแผลที่ปรเิพราะเคลื่อนไหวมากเกนิไป เขาก�าลงั

ไล่เตะหมอหลวงวยักลางคนร่างท้วมที่เพิ่งถวายการรกัษา

“รชัทายาทโปรดเมตตา รชัทายาทโปรดเมตตา...” หมอหลวงผู้น่าสงสาร

ท�าได้เพยีงคกุเขา่อ้อนวอนขอความเมตตาทั้งที่น�้าตายงัไหลพราก ตั้งแต่ได้ยนิ

ข่าวว่ารัชทายาทได้รับบาดเจ็บจากลูกหลงของการซ้อมรบ เหล่าหมอหลวงก็ 

พากนัเกี่ยงว่าใครจะเป็นผู้รกัษา เพราะรู้ถงึกติตศิพัท์ของรชัทายาทผู้นี้ด ียาม

ปกตกิผ็เีข้าผอีอก ประเดี๋ยวด ีประเดี๋ยวร้าย ใครกย็ากที่จะเข้าหน้าตดิ และ

ยามนี้ยิ่งได้รบับาดเจบ็ ผู้ที่มารกัษารชัทายาทจงึเท่ากบัมาหาเรื่องตายชดัๆ

เป็นเพราะเขาท�าบุญมาน้อยดวงเลยซวยที่สุด ดันจับได้ไม้สั้นจนต้อง

มาท�าหน้าที่รองมือรองเท้ารัชทายาทดังที่เห็น บาดแผลเหวอะหวะปานนั้นไม่

เจบ็กแ็ปลกแล้ว ไฉนรชัทายาทถงึไม่รู้ได้

“หุบปาก! เจ้าเป็นหมออย่างไรกนัถงึมอืหนกัปานนี้ ยามเข้าหอ เมยีเจ้า
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ไม่ถบีเจ้าตกเตยีงบ้างหรอื” ตะคอกถามแล้วจงึถบีร่างท้วมของหมอหลวงเตม็

ฝ่าเท้า

“รชัทายาทโปรดเมตตา...”

“เมตตาบ้านเจ้าส ิหุบปาก! หากไม่อยากตายกไ็สหวัไปให้พ้น” ว่าแล้ว

ก็โยนอุปกรณ์ท�าแผลลงบนร่างท้วมเสียงดังโครมอย่างไม่คิดสงสาร จนหมอ

หลวงต้องรีบลากสังขารที่สะบักสะบอมออกจากต�าหนักรัชทายาทอย่างไม่คิด

จะเหลยีวหลงั พร้อมกบัร้องขอบคุณสวรรค์ในใจ

“นายท่าน ออกแรงจนแผลปริขนาดนั้น คงไม่เจ็บแล้วกระมังขอรับ” 

ลบัหลงัหมอหลวงไม่นานกม็เีสยีงดงัขึ้นจากด้านหลงัเสา เจ้าของประโยคเป็น

บรุษุร่างสงูในชดุซอมซ่อยนืพงิเสาอยู ่สายตาของเขาจ้องมองไปยงัขอบฟ้าที่ถกู

ฉาบด้วยแสงสส้ีม ในใจเฝ้าวนเวยีนนกึถงึสาเหตทุี่ท�าให้เขาต้องมาพบนายท่าน

ถงึในวงัหลวงอย่างคดิไม่ตก

“มู่ตง เจ้าเองกค็งอยากถูกเตะด้วยใช่หรอืไม่” รชัทายาทซึ่งเพิ่งสูดปาก

เพราะรู้สกึเจบ็ระบมที่แผลบนหวัไหล่กล่าวด้วยน�้าเสยีงไม่สบอารมณ์ ก่อนจะ

ตวดัดวงตาหงส์ที่สาดประกายคมไปยงัร่างซึ่งยนืพงิเสาด้วยแววมาดร้าย

“นายท่านอย่าพาลสิขอรับ” ถึงจะพูดด้วยน�้าเสียงคล้ายส�านึกผิด แต่

สีหน้ากลับไม่สลดเลยแม้แต่น้อย อาจเป็นเพราะเขารู้จักรัชทายาทที่ถูกขนาน

นามว่าไร้ความสามารถและท�าตวัเสเพลไปวนัๆ ผู้นี้ดกีว่าใคร จงึท�าให้เขาไม่

นกึกลวัเท่าใดนกั 

หากไม่ล�้าเส้น รชัทายาทผู้เป็นนายท่านของเขาย่อมไม่ท�าอนัใดแน่นอน 

แต่ไม่นบัยามที่นายท่านอารมณ์ไม่ดี

“มู่ตง ข้าสั่งให้เจ้าไปเป็นบ่าวคุ้มกันคุณหนูผู้หนึ่งมิใช่หรือ ไฉนเจ้าถึง

เสนอหน้ามาได้ หรอืคดิจะขดัค�าสั่งข้า”

“มใิช่ขอรบั ข้าน้อยเพยีงมาแจ้งข่าว”

“หืม ข้าเพิ่งรู้ว่าการเป็นบ่าวคุ้มกันคุณหนูที่แสนอ่อนแอท�าให้เจ้ารู้

ข่าวสารส�าคญัเสยีด้วย” น�้าเสยีงของนายท่านฟังคล้ายไม่ยี่หระ ทว่าไอสงัหาร
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เข้มข้นกลบัถูกปล่อยออกมาโดยมจีุดมุ่งหมายคอืมู่ตง

“นายท่าน โปรดใจเยน็สกันดิ ข้าน้อยแค่จะมาบอกท่านว่า...หยกสนีลิ

ปรากฏแล้วเท่านั้นเองขอรบั” 

เพยีงได้ยนิค�าว่า ‘หยกสนีลิ’ ไอสงัหารกห็ายวบัไป คิ้วเข้มของรชัทายาท

เลกิขึ้นก่อนจะกล่าวด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

“หยกสนีลิปรากฏแล้ว? ของจรงิหรอืเจ้าตาฝาด” ด้วยรู้ถงึความส�าคญั

ของหยกสีนิลดี รัชทายาทเหยียนช่างเซินผู้ถูกขนานนามว่าไร้ความสามารถ 

จงึเอ่ยถามอกีครั้ง

แม้ภายนอกเขาจะเป็นรัชทายาทผู้ไร้ความสามารถและเอาแต่ใจเป็นที่

หนึ่ง ทว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่าแท้จริงแล้วเขาคือนายท่านเซิน ผู้น�าสูงสุดแห่ง 

อิ่งเกอจื่อหรอืเงาพริาบ ส�านกัลกึลบัที่ชาวยุทธ์ต่างหวาดกลวั

หยกสีนิลคือป้ายอ�านาจสูงสุดที่สามารถควบคุมก�าลังทั้งหมดของอิ่ง-

เกอจื่อ ขอเพียงมีหยกสีนิล แม้กระทั่งเขาก็ต้องกระท�าตาม เดิมทีมันหาย

สาบสูญไปหลายสบิปีแล้ว นบัตั้งแต่เขาได้เป็นผู้น�าของอิ่งเกอจื่อ เขากส็่งคน

ออกตามหาหยกสนีลินี้มาโดยตลอด เนื่องจากหยกสนีลิจะท�าให้เขารวบอ�านาจ

มาไว้ในมอืเพยีงผู้เดยีว และไม่ต้องกลวัว่าผู้ใดจะมอี�านาจเหนอืเขาได้ 

“ของจรงิขอรบั” มู่ตงตอบค�าก่อนจะล้วงเข้าไปในอกเสื้อเพื่อหยบิหยก

สนีลิขึ้นมา ยามที่สมัผสัถงึความเยน็ของเนื้อหยกกท็�าให้เขาขนลุกซู่อย่างช่วย

ไม่ได้ 

เหยียนช่างเซินรับหยกมาจากมู่ตงแล้วท�าบางอย่างเพื่อพิสูจน์ว่ามัน 

เป็นของจรงิดงัค�าของมู่ตงหรอืไม่ ครั้นพบว่าเป็นของจรงิแท้แน่นอนเขากเ็ริ่ม

ขมวดคิ้ว รู้สกึได้ถงึเค้าลางของความยุ่งยาก

“เจ้าได้มนัมาจากผู้ใด”

“คุณหนูที่นายท่านสั่งให้ไปคุ้มกนัอย่างไรเล่าขอรบั”

“หานหนงิเอ๋อหรอื”

“ขอรบั” พอรู้ว่าเป็นใคร หวัคิ้วของเหยยีนช่างเซนิกข็มวดเป็นปมแน่น 
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เขาจ�าได้ว่าเมื่อสิบปีก่อนตอนที่เขาเพิ่งเข้ารับต�าแหน่งผู้น�าของอิ่งเกอจื่อใหม่ๆ 

มีสตรีนางหนึ่งมาว่าจ้างให้เขาส่งคนไปคุ้มครองบุตรีด้วยไข่มุกราตรีก้อนใหญ่

เท่าก�าปั้น แค่ไข่มุกราตรีขนาดเท่านิ้วโป้งยังต้องใช้ทองค�าถึงหนึ่งในสี่ของ 

คลังหลวง ทว่าเพื่อคุ้มครองบุตรีที่เป็นทารกตัวเล็กๆ สตรีนางนั้นถึงกับใช้

สมบตัทิี่มคี่ามหาศาล

ยามนั้นเขาเห็นว่าเป็นเพียงการคุ้มครองเด็กน้อยผู้หนึ่ง จึงส่งมู่ตงไป

โดยไม่ได้คดิสิ่งใด ทว่าใครจะรู้เล่าว่าเดก็น้อยผู้นั้นกลบัมผีูค้นมากมายต้องการ

สงัหาร

เมื่อเวลาผ่านไปเด็กน้อยผู้นั้นก็เติบใหญ่กลายเป็นสตรีโง่งมผู้หนึ่ง 

นัยน์ตาของนางช่างมืดบอด หลงรักน้องสามของเขาที่มีดีแค่เปลือกไปได้

อย่างไร สุดท้ายกลายเป็นเพยีงหมากเบี้ยให้คนหลอกใช้ ช่างโง่เง่าโดยแท้

“สตรโีง่งมผู้นั้นไม่รู้ถงึความส�าคญัของหยกสนีลินี้เลยหรอื ไฉนจงึมอบ

ให้เจ้าอย่างง่ายดายเช่นนี้”

“นั่นคือปัญหาที่ข้าเองก็คิดไม่ตกเช่นกันขอรับ บางทีหานหนิงเอ๋ออาจ

จะไม่ได้โง่งมดงัที่เหน็”

ยิ่งได้ฟังหวัคิ้วของเหยยีนช่างเซนิกย็ิ่งไม่อาจคลายออกได้ หากเป็นจรงิ

ดังค�าของมู่ตงว่า ดูแล้วจะเป็นปัญหาใหญ่ หากไม่รู้ถึงความส�าคัญของหยก 

สีนิลคงไม่คิดเผยออกมา แต่ถ้ารู้ถึงความส�าคัญดีก็คงไม่คิดมอบให้มู่ตง

ง่ายดายปานนี้

“กลับไปเสีย คืนนี้ข้าจะไปพบนาง” กล่าวจบเหยียนช่างเซินก็เหยียด

กายตรง แล้วหมุนร่างเข้าไปในต�าหนักเพื่อจัดการแผลที่เริ่มปริของตน และ

เพื่อเตรียมตัวไปพบกับสตรีโง่งมที่ก�าลังจะถูกเนรเทศออกจากเมืองหลวง 

ในอกีไม่กี่วนัข้างหน้า

อนัที่จรงิแล้วเขาเองกรู้็จกัหานหนงิเอ๋อ ทั้งยงัเคยพบปะหลายครา และ

กย็อมรบัว่าสตรนีางนั้นงดงามจนยากจะหาผู้ใดเทยีบเทยีม แต่เมื่อรูว่้านางเป็น

คู่หมายของน้องชาย เขาก็ไม่คิดจะสนใจนาง สตรีที่ถูกผู้อื่นตีตราจองเอาไว้ 
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แม้จะมคีวามงดงามเพยีงใดกไ็ม่น่าสนใจแม้เพยีงนดิ

แม้ยามนี้นางจะกลายเป็นสตรีที่ถูกทิ้งขว้าง แต่เศษเดนของคนอื่นไย

เขาต้องเกบ็มาเล่นให้เสยีมอื

ส่วนบาดแผลที่ไหล่นั้นเขาหาได้สนใจไม่ เพราะอย่างไรกเ็ป็นฝีมอืของ

เขาเอง รอมาตั้งนานแต่กไ็ม่เหน็พวกที่จ้องต�าแหน่งรชัทายาทตาเป็นมนัจะลงมอื

ท�าอะไรสักที อีกทั้งเขาเองก็เบื่อเหลือเกินเลยลงมือสร้างเรื่องขึ้นมานิดหน่อย 

กวนน�้าให้ขุ่นแล้วรอคนลงมาจบัปลาดกีว่า

เล่นกบัคนจบัปลาตอนน�้าขุ่น...น่าสนุกจะตาย

“นางก�านลัสมควรตาย! ไฉนไม่รบีเตรยีมน�้าอุ่นไว้ให้ข้า” คดิแล้วกร็้อง

เสยีงดงัเพื่อกลั่นแกล้งให้นางก�านลัน้อยใหญ่ในต�าหนกัอกสั่นขวญัแขวน ช่าง

เป็นการละเล่นรื่นเรงิที่เขาชื่นชอบยิ่งนกั

ข่าวเรื่องรัชทายาทถูกท�าร้ายแพร่กระจายไปดุจไฟลามทุ่ง ท่ามกลาง

ความสงบสุขของเมอืงหลวง ที่ต�าหนกัใน ต�าหนกัองค์ชายทั้งหลาย และจวน

ขุนนางน้อยใหญ่ ต่างกเ็ตม็ไปด้วยความเคร่งเครยีด แม้เหยยีนช่างเซนิจะถูก

ขนานนามว่ารัชทายาทผู้ไร้ความสามารถ แต่เขาก็สมควรได้รับต�าแหน่ง

รัชทายาทโดยชอบธรรม ไม่ว่าจะเป็นเพราะเขาเป็นโอรสองค์แรกของฮ่องเต้ 

หรอืมพีระมารดาเป็นฮองเฮา สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปราการส�าคญัที่คอยคุม้กนั

ให้เขารั้งต�าแหน่งรชัทายาทไว้ได้อย่างเหนยีวแน่น

แม้จะเป็นรัชทายาทไร้ความสามารถ แต่เหยียนช่างเซินกลับเป็นโอรส

ที่ฮ่องเต้จิ่นจ้งโปรดปรานที่สดุ เพราะไม่ว่ารชัทายาทจะก่อเรื่องอย่างไร หากไม่

คอขาดบาดตายกไ็ม่รบัสั่งต่อว่าสกัค�า จนมคี�ากล่าวว่าท�าให้ฝ่าบาทกริ้วยงัดกีว่า

ผดิใจรชัทายาท

ณ ต�าหนกัขององค์ชายสาม 

ยามนี้นอกจากองค์ชายสามที่เป็นเจ้าของต�าหนกัแล้ว ยงัมอีงค์ชายห้า
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และองค์ชายแปดรวมอยู่ด้วย แน่นอนว่าองค์ชายทั้งสององค์นั้นต่างก็แอบ

ตกหลุมรกัหานลี่ซอืผู้แสนสดใส

“พี่สาม ท่านคดิว่าเป็นฝีมอืผู้ใด” องค์ชายแปดเหยยีนฮุ่ยเจี๋ยซึ่งยงัเป็น

เด็กหนุ่มเอ่ยถามด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์อย่างมาก แม้เขาจะไม่ชอบใจ

รัชทายาทผู้ไร้ความสามารถ ทว่าการกระท�าอันโจ่งแจ้งไร้ความคิดนี้ช่างโง่งม 

นอกจากจะไม่เป็นประโยชน์อันใดแล้ว ยังท�าให้ต�าแหน่งรัชทายาทของคน 

น่ารงัเกยีจผูน้ั้นมั่นคงยิ่งกว่าเดมิ ครานี้หากมผู้ีใดกล้าร้องเรยีนเรื่องที่รชัทายาท

ไร้ความสามารถละก ็เรยีกได้ว่าหาเรื่องให้เสดจ็พ่อกริ้วชดัๆ

“จะเป็นฝีมอืของผูใ้ด เจ้าจ�าเป็นต้องเดอืดร้อนหรอื อย่างไรกไ็ม่ใช่ฝีมอื

ของพวกเรา มเิหน็ต้องคดิมาก” องค์ชายห้าเหยยีนเจนิเฉงิว่าพลางยกพดัใน

มือเคาะศีรษะน้องชายด้วยความเอ็นดู ก่อนจะพูดต่อ “สิ่งที่เราควรให้ความ

สนใจเวลานี้คอืเรื่องของหานหนงิเอ๋อที่จะถกูเนรเทศออกจากเมอืงต่างหากเลา่ 

ได้ยนิมาว่าตั้งแต่นางฟ้ืนจากล้มป่วยกท็�าตวัประหลาด คล้ายไม่รูส้กึรูส้ากบัการ

ที่ถูกเนรเทศเลยแม้แต่น้อย”

“เฮอะ! สตรนี่ารงัเกยีจที่มดีเีพยีงความงามผู้นั้นน่าสนใจอนัใดกนั อกี

ประเดี๋ยวกถ็ูกเนรเทศไปแล้ว จะเกบ็มาคดิให้เปลอืงสมองไปไย” น�้าเสยีงของ

องค์ชายแปดเต็มไปด้วยความรังเกียจเดียดฉันท์ สตรีโง่งมผู้นั้นคิดหรือว่า

เพียงแค่ความงามจะท�าให้พี่สามหลงรักนางได้ หากไม่ใช่เพราะเป็นสัญญา 

หมั้นหมายที่เสดจ็พ่อท�าไว้ พี่สามคงไม่คดิจะชายตาแลนางแม้แต่น้อย สตรทีี่

มเีพยีงความงามแต่ไร้สมองเช่นนาง มสีิ่งใดคู่ควรกบัพี่สามกนั

“เจ้าไม่คิดว่ามันแปลกบ้างหรือที่นางไม่คิดโวยวายที่ถูกเนรเทศออก 

จากเมอืง”

“แปลกอนัใด นางคงเสยีใจจนปลงตกแล้วมากกว่า”

“เช่นนั้นก็ดี พี่กลัวว่านางจะคิดวางแผนอะไรอีก ยิ่งครานี้ไม่ยอมให้

เสี่ยวจิ้งกบัเสี่ยวหลนัรบัใช้ใกล้ชดิ เลยกลวัว่านางจะรู้แล้วว่าสาวใช้ไม่ได้เรื่อง

ทั้งสองเป็นคนของพวกเรา”
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“พี่ห้าคดิมากเกนิไปแล้ว แค่ล้มป่วยครั้งเดยีวจะท�าให้คนโง่งมฉลาดขึ้น

ได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้แน่นอน”

“พี่เพียงคิดเผื่อไว้ ไฉนเจ้าต้องเสียงดังด้วยเล่า” ว่าแล้วก็ใช้พัดเคาะ

ศรีษะน้องชายอกีคราหนึ่ง ซึ่งคราวนี้เขาไม่ยั้งมอืแม้แต่น้อย

“โอ๊ย! พี่ห้าข้าเจบ็นะ ท่านเอาแต่เคาะหวัข้า ถ้าวนัหนึ่งข้าโง่ขึ้นมา ข้าจะ

เกาะตดิท่านเป็นกาฝาก ให้ท่านเลี้ยงดูข้าจนแก่ตายเลย”

ทว่าเสยีงทุม่เถยีงของทั้งสองคนหาได้หลดุเข้าหขูององค์ชายสามเหยยีน- 

เซวียนเหวิน ผู้เป็นพระเอกของเรื่อง ด้ายแดงลิขิตรัก ที่นั่งเดินหมากอยู ่

คนเดยีวไม่

เมื่อเขาวางหมากด�าตัวสุดท้ายเพื่อพิฆาตหมากขาวจนไม่เหลือโอกาส

ตอบโต้ได้แล้ว จงึหนัไปสนใจคนทั้งสอง

“พวกเจ้าทั้งสองกเ็ลกิเถยีงกนัได้แล้ว หากไม่สบายใจ พรุ่งนี้ค่อยไปดู

นางหน่อยก็แล้วกัน ข้าเองก็อยากรู้นักว่าหมากไร้ค่าตัวนั้นจะท�าเรื่องอันใด 

ได้อกีบ้าง”

พอได้ฟังค�าพูดขององค์ชายสาม องค์ชายห้ากร็ะบายยิ้มก่อนจะยกพดั

ขึ้นมาโบกอย่างพงึพอใจ แตกต่างจากองค์ชายแปดที่ขยบัปากบ่นอย่างไร้เสยีง 

โดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วพี่ชายทั้งสองต่างไม่ได้อยากจะไปเยี่ยมหานหนิงเอ๋อ  

ทว่าต้องการไปหาหานลี่ซอืผู้เป็นนางในดวงใจของพวกเขาต่างหาก



สี่
หมำกของแต่ละคน

หลังจากที่อาบน�า้แต่งตัวเรียบร้อย ยามนี้เธอก็อยู่ในชุดนอนผ้าแพร 

สอีอ่นเนื้อบางเบา ตอนแรกเธอคดิว่าสวมแล้วจะไม่สบายตวั แต่ที่ไหนได้กลบั

สบายจนแทบจะท�าให้เธอเคลิ้มหลบัระหว่างนั่งเล่นหมากอยู่เพยีงคนเดยีว

แม้เธอจะเป็นแค่หัวหน้าแผนกฝ่ายบุคคล แต่เธอก็เป็นถึงเซียนหมาก

เชยีวนะจะบอกให้ ฉายามอืมารที่คนอื่นตั้งให้ไม่ใช่เรื่องลอ้เลน่ โดยเฉพาะการ

ที่เธอชอบแกล้งเดินหมากเพลี่ยงพล�้าจนเกือบพ่ายแพ้ แล้วพลิกเอาชนะด้วย

หมากเพยีงไม่กี่ตวั จนแทบไม่มใีครอยากเดนิหมากกบัเธอเลย

ความรู้สึกตอนเอาชนะทั้งๆ ที่อีกฝ่ายใช้ทุกอย่างจนหมดสิ้นแล้วนี่...

เร้าใจจะตาย ทว่าเธอยังไม่ทันวางหมากขาวตัวสุดท้ายเพื่อพลิกกระดาน 

ที่ถูกหมากด�าปิดล้อมจนหมดสิ้นหนทางไปต่อ กม็แีขกมาเยอืนเสยีก่อน

เสยีงฝีเท้าของแขกผูน้ี้เบามาก ทั้งยงัไม่ได้มาอย่างปกต ิเธอกพ็อจะเดา

ได้ว่าเป็นคนลกึลบัมาก แต่จะมาแบบปกตไิม่ได้หรอื จ�าเป็นไหมที่จะต้องเดนิ

อยู่บนหลงัคาเรอืนคนอื่น

“อยู่บนหลังคาเช่นนั้นไม่กลัวก้าวผิดแล้วหล่นลงมาบ้างหรือเจ้าคะ”  

น�้าเสยีงของเธอกย็งัคงไร้อารมณ์เหมอืนเคย นี่เป็นข้อเสยีของการเกบ็อารมณ์
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เก่ง เธอเองกร็ู้ดแีต่กแ็ก้ไม่ได้สกัท ี

ทว่าเมื่อประโยคนั้นถูกเอ่ยจากปากของหานหนิงเอ๋อกลับฟังไพเราะ 

รื่นหูเสยีเหลอืเกนิ

“เรื่องนี้กไ็ม่น่าห่วงเท่าเรื่องที่แม่นางถกูเนรเทศออกจากเมอืงหลวงหรอก

กระมัง” เสียงที่ตอบกลับมานั้นเหมือนคุยกับคนเอาแต่ใจที่ชอบใช้อารมณ์ 

เป็นใหญ่ แต่กใ็ห้ความรู้สกึที่อสิระและอหงัการ ราวกบัว่าไม่มใีครในโลกนี้จะ

บงัคบัเขาได้ 

จะว่าไปแล้วเธอก็คิดไว้ว่านายท่านของอิ่งเกอจื่อจะเป็นคนเงียบขรึม

เหมือนตัวละครในนิยายเรื่องอื่นๆ เสียอีก เลยรู้สึกผิดคาดเล็กน้อย แค่มี

บทบาทคล้ายกันก็ใช่ว่าจะต้องมีนิสัยเหมือนกันนี่นา ดังนั้นเธอก็ไม่จ�าเป็นจะ

ต้องสนใจ

อย่างไรถ้าจบเรื่องนี้แล้ว เธอกไ็ม่ได้เกี่ยวข้องกบัเขาอกี

“ขอบคุณท่านที่เป็นห่วง แต่เรื่องนี้ไม่ส�าคัญเท่ากับการค้าขายของเรา

กระมงั” กล่าวแล้วกใ็ช้มอืข้างที่ไม่ได้ก�าหมากขาวหยบิผลไม้ที่แม่นมหวงัจดัใส่

จานมาให้เมื่อตอนหัวค�่าเข้าปาก เธอจ�าไม่ได้ว่าเป็นผลไม้อะไร รสชาติคล้าย

ฝรั่ง แต่เนื้อกลบัชุ่มน�้าเหมอืนสาลี่ อร่อยดี

“ค้าขาย? เหตุใดแม่นางคดิว่าข้าจะตกลงท�าการค้าด้วยเล่า”

“กข็้าช�าระไปแล้วไม่ใช่หรอื ท่านคงไม่คดิจะฉ้อโกงข้ากระมงั”

“ช�าระไปแล้ว? คงไม่ได้คดิว่าแค่หยกสนีลิแผ่นเดยีวจะมค่ีาจนท�าให้ข้า

ตกลงค้าขายกบัแม่นางได้หรอกนะ”

“หากไม่มีค่า ไฉนท่านถึงรับไว้ ไม่คืนมันกลับมาให้ข้าเล่า” เธอตอบ 

กลบัไปแล้ววางหมากขาวลงบนกระดานอย่างเบามอื น่าฉงนนกั วางหมากเพยีง

ตัวเดียว หมากขาวที่เห็นว่าหมดสิ้นหนทางแล้วกลับพลิกฟื้น กลายเป็นมี

หนทางไปต่อได้อย่างไม่น่าเชื่อ และแน่นอนว่าหมากกระดานนี้มเีธอเหน็เพยีง

คนเดยีวเท่านั้น

ในระหว่างที่ความเงยีบครอบง�าพร้อมกบักาลเวลาที่หมุนผ่าน ในที่สุด
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คนบนหลงัคากถ็อนหายใจเฮอืกใหญ่

“แม่นางเองคงไม่ได้โง่งมดงัค�าผู้อื่นกล่าวว่าสนิะ”

“ไม่หรอก ตัวข้านั้นโง่งมมาก และจนบัดนี้ก็ยังโง่งมอยู่ แต่ช่างเถิด 

อย่างไรเรื่องนี้กไ็ม่ส�าคญัเท่าการค้าขายของเรา ท่านจะเอาอย่างไร ยงัจะด�าเนนิ

ต่อไปหรอืไม่”

เธอถามก่อนจะหยบิหมากด�าขึ้นมาขบคดิ ทบทวนความจ�าตวัเอง ทั้ง

ยังคาดเดาลักษณะนิสัยของคู่ต่อสู้ และมันก็เป็นจริงอย่างที่เธอพูด แต่ไหน 

แต่ไรเธอไม่ใช่คนฉลาด เรื่องการเรยีนของเธอกแ็ค่ปานกลางไม่ได้เก่งอะไร คดิ

ค�านวณกไ็ม่ได้เรื่อง ที่ได้เรื่องอย่างเดยีวกค็อื เธอดูคนเป็นและคาดเดาลกัษณะ

นิสัยของคนที่คลุกคลีด้วยระยะหนึ่งได้ แม้จะไม่แม่นย�านัก แต่ก็มากพอจะ

ท�าให้เธอรั้งต�าแหน่งหวัหน้าแผนกฝ่ายบุคคลได้ทั้งที่เพิ่งเรยีนจบไม่กี่ปี

เธอไม่ใช่คนที่รู้ล่วงหน้า แต่เธอแค่คาดเดาว่าอีกฝ่ายจะลงมือท�าสิ่งใด

จากลักษณะนิสัยของอีกฝ่ายที่เธอรับรู้ ซึ่งมันก็ไม่ได้แม่นย�าเหมือนตาเห็น  

แต่กอ็ยู่ในขอบข่ายที่เธอคาดเดาไว้

“มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าที่ท่านต้องการนั้นเหมาะสมกับราคาที่จ่ายมา

หรอืไม่” 

เมื่อได้ยินค�าตอบกลับมาเธอก็ต้องขมวดคิ้ว เพราะน�้าเสียงของเขา 

ยามที่เอ่ยประโยคนี้เตม็ไปด้วยความสนุกสนานจนน่าขนลุก

“คุม้หรอืไม่คุม้ ต้องลองฟังถงึจะรู ้แต่เราจะเจรจากนัแบบนี้หรอืเจ้าคะ”

“แม่นางคงลมืไปแล้วกระมงั ว่าชายหญงิไม่ควรชดิใกล้ยามวกิาล”

“แล้วอย่างไร เวลานี้ชื่อเสียงของข้าใช่ว่าจะดีอะไร เพิ่มเรื่องให้ผู้อื่น

นนิทาอกีสกัเรื่องคงไม่ท�าให้ข้าตกต�่ากว่าที่เป็นอยูไ่ด้หรอก อกีประเดี๋ยวน�้าค้าง

กล็ง ท่านอยู่ข้างบนนั้นอาจจะเป็นหวดัเอาได้”

“ไม่เป็นไร ข้าเป็นคนแขง็แรงดยีิ่ง แม่นางมอีะไรกก็ล่าวมาเถดิ”

“เช่นนั้นแล้วท่านโปรดฟังให้ด ีที่ข้าต้องการมเีพยีงสามสิ่งเท่านั้น...”
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เมื่อคืนกว่าจะบอกรายละเอียดสิ่งที่ต้องการให้นายใหญ่ผู้นั้นเข้าใจก็

เป็นช่วงเวลาดึกดื่น วันนี้เธอเลยตื่นเสียสายโด่ง เพราะหานหนิงเอ๋อก�าลังจะ

ถูกเนรเทศ เลยไม่มีใครสนใจมายุ่งวุ่นวายกับกิริยาที่ไม่สมกับการเป็นสตร ี

ดีงาม หรือจะพูดให้ถูกก็คือ เธอจะเป็นหรือตายก็ไม่มีใครสนใจอยู่แล้ว ซึ่ง

แน่นอนว่านั่นเป็นผลดกีบัเธอที่สุด

เฮ้อ เข้ามาอยู่ในร่างของหานหนงิเอ๋อแค่วนัเดยีว เธอกร็ู้สกึเหมอืนใช้

ชวีติเป็นนางร้ายผูน่้าสงสารมาเป็นปี เวลาเพยีงวนัเดยีวกท็�าให้เธอรูส้กึหมดสิ้น

เรี่ยวแรง ราวกบัท�างานล่วงเวลาตดิต่อกนัทั้งสปัดาห์

เหนื่อยกายไม่เท่าไร แต่เหนื่อยใจนี่ส ิ ยิ่งเมื่อคนืตอนพูดกบันายใหญ่

อะไรนั่น เธอยิ่งรู้สกึเหนด็เหนื่อย ใครใช้ให้คนโบราณเหล่านี้ถนดัการใช้ถ้อยค�า

ที่สวยหรูแต่ซ่อนนยัเอาไว้ แทนที่จะพูดกนัตรงๆ ให้เข้าใจไปเลยด้วยเล่า

วนันี้ตั้งแตต่ื่นนอนเธอกจ็ดัการตวัเอง โดยไม่ได้เรยีกสาวใช้นกสองหวั

พวกนั้นให้ติดเสนียด สองสาวใช้เองก็คงชอบใจเป็นอันมากที่เธอท�าอย่างนี้  

ใครอยากขลุกอยู่กบันกัโทษที่จะถูกเนรเทศกนั

พอพดูถงึเรื่องเนรเทศ ดเูหมอืนว่าเธอจะต้องออกจากเมอืงหลวงในอกี

สามวนัข้างหน้า จะว่าเรว็กเ็รว็ จะว่าช้ากช็้า ไม่รู้ว่านายใหญ่จดัเตรยีมสิ่งที่เธอ

ต้องการได้ภายในสามวนัหรอืเปล่า แต่ส�าหรบัเธอแล้ว สามวนันี่ช้ามาก ถ้าเธอ

ต้องอยู่ในสถานที่แบบนี้ตลอดไปละก ็คงได้อกแตกตายแน่

จริงๆ การอยู่คนเดียวบนโลกก็ไม่ได้แย่นักหรอก แต่ก็ใช่ว่าจะดีต่อ

สุขภาพจติ ถงึเมื่อก่อนเธอจะมมีนุษยสมัพนัธ์ตดิลบ ทว่าเธอกย็งัมมีติรสหาย

ให้คบหา แต่สภาพแวดล้อมเวลานี้แย่มากๆ การอยูต่วัคนเดยีวท่ามกลางผู้คน

แปลกหน้า หนัไปทางไหนกไ็ว้ใจใครไม่ได้ ทั้งยงัมสีถานการณ์เลวร้ายเหมอืน

มมีดีเล่มคมจ่อคออยู่แบบนี้...ไม่ดเีลย

ด้วยสภาพแวดล้อมแบบนี้ ไม่แปลกที่หานหนงิเอ๋อจะเฝ้ารอวนัแต่งให้

องค์ชายสามขนาดนั้น มารดากต็ายจาก จะพึ่งพาบดิากร็ู้สกึเป็นส่วนเกนิ ส่วน

ชายที่หวงัฝากชวีติ...กลบัพบเจอเช่นนี้ กส็มควรแล้วที่หานหนงิเอ๋อจะผดิหวงั
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จนท�าเรื่องร้ายๆ 

ส�าหรบัหานหนงิเอ๋อ ความรู้สกึตอนที่เหน็หานลี่ซอืกบัองค์ชายสามอยู่

ด้วยกนั แล้วองค์ชายสามปกป้องหานลี่ซอื กค็งรูส้กึเหมอืนโลกทั้งใบพงัทลาย

ลง ชวีติของโฉมงามผู้นี้ช่างน่าสงสารเสยีจนเธอแทบจะหลั่งน�้าตา

ขณะที่เธออยู่ในโหมดดราม่าอยู่นั้น ประตูเรือนของเธอก็เปิดผางโดย

สาวใช้นกสองหัว ก่อนจะตามมาด้วยขบวนหนุ่มๆ ผู้มีใบหน้าหล่อเหลาที่

สามารถท�าลายล้างหัวใจสาวน้อยช่างฝันได้ แม้จะโดดเด่นไม่เท่าบุรุษที่เดิน

เคยีงสตรทีี่แค่เหน็เงาเธอกร็บัรู้ได้ ว่านั่นคอืน้องสาวต่างมารดาของหานหนงิเอ๋อ  

แต่พวกหนุ่มๆ กน็บัว่าหล่อเหลาเอาการ

แม้จะท�าใจไว้แล้วว่าต้องได้พบเจอกันแน่ แต่ก็ไม่คิดว่าคุณพระเอก

สารเลวจะมาพร้อมกบันางเอกน่าตาย คอื...ท�าแบบนี้ต้องการอะไร อยากเหน็

หานหนงิเอ๋อร้องไห้ฟมูฟาย เจบ็ปวดหวัใจสลาย หรอืต้องการจะตอกย�้าซ�้าเตมิ

หานหนงิเอ๋อให้เจบ็ปวดจนขาดใจตายเลยใช่ไหม

รู้นะว่ารกักนั แต่จ�าเป็นต้องควงกนัมาเย้ยขนาดนี้ไหม กไ็ปรกักนัที่อื่น

สิ ท�าไมต้องมาแสดงต่อหน้าหานหนิงเอ๋อด้วย ขณะที่ร่างกายและหัวใจของ

หานหนงิเอ๋อก�าลงัร�่าไห้ ทว่าสมองที่เธอควบคุมอยู่ก�าลงัร้อนระอุ หากเป็นใน

การ์ตูนละก ็ป่านนี้คงมไีอพวยพุ่งออกมาจากหวักบัหูของเธอเป็นแน่ คราแรก

ก็คิดว่าจะเอาคืนเพียงเบาะๆ ให้อยู่กันอย่างไม่สงบสุข แต่พอได้เห็นกับตา 

แบบนี้...อย่าหวงัว่าหนทางที่วางไว้จะราบรื่นเลย เธอคนนี้จะท�าตวัเป็นมารผจญ

ให้ดู!

ถงึเธอจะไม่ฉลาดมาก แต่เธอกร็ู้เรื่องอนาคตมากกว่าพวกเขาแน่นอน 

ดังนั้นเธอจะก่อกวนแผนการครองบัลลังก์ ท�าให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับ  

ต่อให้ขึ้นครองบลัลงัก์เป็นฮ่องเต้กอ็ยู่ไม่เป็นสุข แต่ละวนัจะมแีต่เรื่องปวดหวั

ให้จดัการ

ส่วนสตรน่ีาตายผูน้ั้นอยากเป็นชายาเอกองค์ชายสาม อยากเป็นฮองเฮา

นกัใช่ไหม ได้...เธออยากรู้นกัว่าถ้ามคีนรู้เรื่องที่นางเป็นลูกชู้ขึ้นมา ต�าแหน่งที่
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หานลี่ซอืจะได้ครอบครองในอนาคตนั้นยงัจะสมปรารถนาหรอืไม่

ดูท่าแล้ววันนี้คงกะจะมาเยาะเย้ยเธอเต็มที่ คงอยากเห็นหานหนิงเอ๋อ 

ผู้นี้ล้มลงอย่างสิ้นหวังมากเลยสินะ แต่ฝันไปเถอะ! วันนี้เธออยู่ในร่างของ 

หานหนงิเอ๋อ เธอไม่แสดงท่าทางน่าสมเพชแบบที่พวกเขาหวงัแน่นอน อยากดู

นกัใช่ไหมว่าหานหนงิเอ๋อจะเป็นอย่างไร ได้...อย่างนั้นกด็ูเสยีให้พอใจ

“คุณหนูตื่นแล้วหรือเจ้าคะ บ่าวเห็นคุณหนูเงียบไปก็นึกว่าคุณหนูจะ 

ล้มป่วยอกี จงึถอืวสิาสะเข้ามาดู ระหว่างทางกพ็บว่าองค์ชายมาเยี่ยมคุณหนู  

บ่าวกเ็ลยพามาด้วยกนัเสยีเลย คงไม่รบกวนคุณหนูใช่หรอืไม่เจ้าคะ” เสี่ยวจิ้ง

เสนอหน้าพูดก่อน 

เธอท�าเพยีงปรายตามองดนูางด้วยสายตาเรยีบเฉยและวา่งเปลา่ ทั้งยงั

เยน็ชาและห่างเหนิเหมอืนไม่รู้จกันาง นกสองหวัพวกนี้เกบ็ไว้ไม่ได้ คดิแล้วก็

ปรายตามองเหล่าองค์ชาย ก่อนจะยอบกายค�านบัด้วยท่าทางอ่อนช้อย

“คารวะองค์ชายทั้งสามเพคะ” แน่นอนว่าเธอไม่จ�าเป็นต้องรอให้ใคร

อนุญาต หลงัจากคารวะเสรจ็เธอกเ็หยยีดตวัตรง มองดูพวกเขาเงยีบๆ ด้วย

สายตาและสีหน้าไร้อารมณ์ มีเพียงสวรรค์และตัวเธอเท่านั้นที่รู้ว่า เวลานี้

อารมณ์และความรู้สกึของเธอไม่ได้เป็นเช่นที่แสดงออก

“บังอาจ! นักโทษเช่นเจ้ากล้าใช้สายตาเช่นนั้นมององค์ชายเช่นพวกข้า

ด้วยหรอื” ผูพ้ดูเป็นเดก็หนุม่ที่ใบหน้าหล่อเหลา ทั้งยงัแฝงไปด้วยความดื้อรั้น 

ผูน้ี้คอืองค์ชายแปดที่อนาคตจะเป็นแม่ทพัผูเ้กรยีงไกรกระมงั ด้วยนสิยัมุทะลุ

และชอบใช้กล้ามเนื้อมากกว่าสมอง จนพลาดท่าให้ข้าศกึหลายครั้งหลายครา 

หากไม่ใช่เพราะมีองค์ชายห้าผู้แสนชาญฉลาดคอยช่วยเหลือ คงทิ้งชีวิตไว้ที่

สนามรบไปแล้ว

แน่นอนว่าเธอไม่อยากจะเสยีเวลาคยุกบัเดก็ไม่รูจ้กัโต เธอจงึละสายตา

จากเขาไปมององค์ชายห้าที่ยนืเคยีงข้างเขาแทน องค์ชายห้ามใีบหน้าหล่อเหลา

ที่ประดับด้วยรอยยิ้มเจ้าส�าราญ ท่าทางไม่อินังขังขอบของเขานั้นแฝงไว้ด้วย

แผนการร้ายต่างๆ นานา คนผู้นี้ได้ชื่อว่าเป็นกุนซอืคนส�าคญัขององค์ชายสาม
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ผู้เป็นพระเอกเลยทีเดียว แผนการต่างๆ ล้วนแล้วแต่ส�าเร็จลุล่วงเพราะเขา 

คนนี้เป็นผู้วางแผน

แต่หลังจากที่ส�ารวจองค์ชายทั้งสองแล้ว เธอก็ไม่คิดจะมองเลยไป

ส�ารวจองค์ชายอกีองค์ เพราะเธอไม่มั่นใจว่าจะห้ามน�้าตาได้

ต่อให้สมองของเธอร้องตะโกนว่าเกลยีดเขา แต่หวัใจและร่างกายของ

หานหนงิเอ๋อกลบัร�่าร้องว่ารกัเขาเหลอืเกนิ

“ขออภัยองค์ชายทั้งสามที่หม่อมฉันบังอาจ เพียงแต่ไม่คิดว่าองค์ชาย

ทั้งสามจะมธีุระอะไรกบันกัโทษที่ถูกเนรเทศออกจากเมอืงหลวงเช่นหม่อมฉนั

เท่านั้นเพคะ” ถงึจะพดูไปอย่างนั้น แต่น�้าเสยีงและสหีน้ากลบัราบเรยีบไร้ความ

รู้สกึส�านกึผดิ ทุกค�าที่พูดมาล้วนแล้วแต่พูดตามมารยาททั้งนั้น

“ข้าได้ยนิว่าเจ้าล้มป่วยเลยมาเยี่ยม ไม่คดิว่าจะรบกวนเจ้าแต่อย่างใด” 

องค์ชายห้าเป็นฝ่ายพูด แม้จะเป็นค�าพูดปกติ ทว่ากลับหันปลายดาบมาพาด

คอเธอได้อย่างง่ายดาย

“ไม่บงัอาจหรอกเพคะ เพยีงแค่หม่อมฉนัเพิ่งรู้ว่ามารยาทของชนชั้นสูง

นั้นสามารถบุกรุกเข้าเรือนผู้อื่นได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตก่อน นั่นคงเป็น

อภสิทิธิ์ขององค์ชายสนิะเพคะ” พูดแล้วเธอกแ็ย้มยิ้มอย่างไร้อารมณ์ กล้าเอา

ข้อหาลบหลู่องค์ชายมาทุ่มใส่เธอ อย่างนั้นก็เอาข้อหาใช้อภิสิทธิ์ของเชื้อ 

พระวงศ์บุกรุกที่พกัของผู้อื่นกลบัไปกแ็ล้วกนั คดิว่าเป็นองค์ชายแล้วจะรงัแก

เธอได้หรอื เรว็ไปสบิปีแสง

ไม่ต้องรอให้องค์ชายห้าตอบ เธอก็รีบพูดประโยคสวยหรูยาวเหยียด 

“หากพวกองค์ชายมาเยี่ยมเยยีนด้วยความจรงิใจ หม่อมฉนักข็อขอบพระทยั

เป็นอย่างยิ่ง ยามนี้หม่อมฉนัสบายด ีไม่มอีะไรจะสบายดไีปกว่านี้อกีแล้ว แต่

เพื่อไม่ให้เป็นการเสยีเวลา ได้โปรดจากไปเถดิ ประตอูยู่ตรงนั้น ทลูเชญิเพคะ” 

พูดจบก็ผายมือเชื้อเชิญให้พวกเขาจากไปทันที ทั้งยังไม่คิดจะมองพวกเขา 

ให้เสยีสายตา เอ่ยปากไล่ขนาดนี้จะไปกไ็ปส ิอย่างไรกไ็ม่ได้อยากจะมาเยี่ยม

เธออยู่แล้ว รบีพาหน้าหล่อๆ จากไปเถอะ
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“พี่รองเจ้าคะ...” หานลี่ซอืเอ่ยค�า 

แน่นอนว่าเธอมองเมนินางทนัท ีอยากรบับทน้องสาวแสนดทีี่ถูกพี่สาว

รงัแกนกักร็บัไปส ิรบัเสยีให้พอใจ

“ลี่เอ๋อร์ ไม่ต้องไปสนใจนกัโทษเช่นนาง ข้าเองกไ็ม่ได้อยากอยู่ที่แห่งนี้

ให้เสนยีดตดิ ไปกนัเถดิ” 

เมื่อเหน็ว่าเธอเมนิสุดที่รกัของเขา องค์ชายแปดกฉ็ุดแขนหานลี่ซอืเดนิ

จากไปทนัท ี โดยมอีงค์ชายห้าตามไปตดิๆ คงเหลอืเพยีงองค์ชายสามที่ยงัรั้ง

อยู่ ดูท่าคงมอีะไรจะพูดกบัหานหนงิเอ๋อกระมงั ทั้งที่เธอแสดงท่าทางไม่อยาก

พูดคุยกบัเขาอย่างชดัเจนแล้วแท้ๆ

เธอทอดถอนใจแล้วช้อนสายตาขึ้นสบกบัดวงตาของเขาอย่างช่วยไม่ได้ 

องค์ชายสามผู้นี้มีใบหน้าที่หล่อเหลามากทีเดียว คิ้วเข้มเฉียง ดวงตาคมทอ

ประกายเจ้าความคิดและเด็ดเดี่ยว ซึ่งเป็นแววตาของคนคิดการใหญ่ที่ท�าให้

หานหนงิเอ๋อลุ่มหลง จากดวงตากม็าถงึจมูกโด่งเป็นสนั และรมิฝีปากหยกัลกึ 

นี่หรอืบรุษุที่ท�าให้หานหนงิเอ๋อหลงรกัจนสุดท้ายกลายเป็นสตรร้ีายกาจ

นี่หรอืบุรุษที่เป็นโลกทั้งใบของสตรโีฉมงามผู้หนึ่ง และเป็นผู้เหยยีบย�่า

โลกทั้งใบของสตรผีู้นั้นจนพงัทลาย...องค์ชายสามเหยยีนเซวยีนเหวนิ

หัวใจของหานหนิงเอ๋อเต้นกระหน�่า เจ็บปวดดุจถูกเข็มนับล้านทิ่ม

แทงใจ ท�าให้เธอแทบจะหลุดสะอื้นออกมา

เพยีงหวัใจของเธอกระตุกวูบ กระบอกตาของเธอกเ็ริ่มร้อนผ่าว แม้จะ

เป็นเธอที่อยูใ่นร่างและไม่ได้รู้สกึลกึซึ้งอะไรกบัเขาคนนี้ ทวา่ร่างกายและหวัใจ

ดวงนี้ยงัคงจดจ�าได้ว่า ‘รกั’ เขามากมายเหลอืเกนิอยู่ดี

นางเปลี่ยนไปเช่นที่ผูอ้ื่นกล่าว สตรตีรงหน้าผูน้ี้ดไูม่คล้ายหานหนงิเอ๋อ 

ที่เขารู้จกั แม้รูปร่างหน้าตาของนางยงัคงเดมิ แต่ความรู้สกึยามที่ได้มองนาง

กลบัเปลี่ยนไป ทั้งแววตาที่นางใช้มองเขาช่างว่างเปล่าราวกบัมองคนแปลกหน้า

จากที่ถูกนางมองด้วยสายตารกัและเทดิทูนเสมอ แม้ในวนัที่รู้ว่าเขาไม่



ฐ.ณัฏฐ์
49

ได้รกั นางกย็งัคงมองเขาด้วยสายตาที่มคีวามรกัเตม็เปี่ยม แต่พอวนันี้ดวงตา

คู่งามของนางกลับไม่มีความรู้สึกเหล่านั้นพาดผ่าน ทั้งยังเย็นชาและห่างเหิน

จนท�าให้ใจของเขาแกว่งไกว

ความรู้สึกเหมือนท�าสิ่งของที่ควรเป็นของเขาหายไปพลันเกิดขึ้นในอก 

ทว่าเป็นเขาเองที่โยนนางทิ้ง ที่เขาหมั้นกบันางตอนนั้นกเ็พยีงเพราะว่าต้องการ

ให้เสดจ็พ่อเหน็เขาอยูใ่นสายพระเนตร ทว่าความจรงิกลบัไม่ใช่ ส�าหรบัพระองค์

แล้วมเีพยีงรชัทายาทช่างเซนิเท่านั้น

ดงันั้นไม่จ�าเป็นต้องเกบ็หมากที่ไร้ค่านี้เอาไว้ แม้นางจะงดงาม แต่ยาม

ที่อยู่ด้วยกลบัไม่ท�าให้สบายใจเช่นน้องสาวของนาง ในเมื่อนางไม่มปีระโยชน์

และเขากไ็ม่ได้รกั การเขี่ยนางออกไปจากชวีติของเขากเ็ป็นเรื่องที่สมควร เมื่อ

เป็นเช่นนี้เขาจะรู้สกึเสยีดายท�าไม

“หานหนงิเอ๋อ เจ้าเปลี่ยนไปดงัค�าที่ผู้อื่นว่าจรงิๆ” กระนั้นเขากไ็ม่คดิว่า

จะเอ่ยประโยคนี้ออกไป

“หม่อมฉันไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกเพคะ เพียงแค่กลับมาเป็นตัวของ

หม่อมฉนัเองแล้วเท่านั้น รบีไปเถดิ ไม่เช่นนั้นสดุที่รกัของพระองค์อาจจะเข้าใจ

ผดิกเ็ป็นได้” 

น่าแปลก พอนางกล่าวด้วยน�้าเสยีงไร้อารมณ์เช่นนี้ เขากลบัรู้สกึไม่สบ

อารมณ์ ไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบใจในค�าเรยีกหาของนาง แต่เขากลบัไม่พอใจที่นาง

กล่าวประหนึ่งว่าเขากับนางไม่เคยเป็นอะไรกัน กล่าวราวกับว่าเขาเป็นเพียง 

คนรกัของน้องสาว...ไม่เคยเป็นคนรกัของนางมาก่อน

เขามองลกึเข้าไปในดวงตาคู่งามเพื่อค้นหาวา่ นางซกุซ่อนแผนการหรอื

เสแสร้งแกล้งท�าเป็นเยน็ชาหรอืไม่ ทว่าสิ่งที่เขาเหน็มเีพยีงความว่างเปล่าและ

ความด�ามดืที่ลกึล�้าดุจบ่อน�้าไร้ก้น

“เข้าใจกด็ ีเช่นนั้นอย่าได้ก่อเรื่องอะไรอกี” กล่าวจบเขากส็ะบดัแขนเสื้อ

แล้วเดนิจากมา แม้ว่าเขาจะไม่ค้นพบสิ่งใด กระนั้นเขากลบัไม่อาจท�าจติใจให้

สงบได้
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หรอืเขาวางหมากใดผดิพลาดไป ความคดิขององค์ชายสามวนเวยีนอยู่

กบัค�าถามนี้ แต่เมื่อได้ยนิน�้าเสยีงใสแสนสะกดใจของหานลี่ซอื เขากล็มืเลอืน

มนัไปจนหมดสิ้น




