
หนึ่ง
สตรีผู้โง่งม

ป่ารตัตกิาล เขตแดนแคว้นหมงิ ต้นยามอิ่ว1

ยามนี้บรรยากาศโดยรอบป่ารัตติกาลช่างแปรปรวนยิ่งนัก สายลมพัด

โหมกระโชก สายฝนตกกระหน�่าดั่งฟ้าพิโรธ สายฟ้าฟาดผ่านท้องฟ้าปรากฏ

เป็นเส้นสขีาวเป็นระยะๆ ท่ามกลางพายุฝนที่มดืมน ฟ้าค�ารามร�่าร้องดั่งอสุรา

ก�าลงักริ้วโกรธ

ในขณะเดียวกัน บริเวณชายป่าก็ปรากฏร่างของหญิงสาวผู้บอบบาง 

นางหนึ่งอายรุาวสบิแปดปี วิ่งสะเปะสะปะเข้าไปในป่าลกึ แม้ว่านางจะต้องล้มลกุ

คลุกคลาน แต่กพ็ยายามประคองตวัเองให้ลุกขึ้นเพื่อวิ่งต่อไปข้างหน้า นางจะ

หยุดอยู่ตรงนี้ไม่ได้!

ราวสองเค่อก่อนหน้านี้

เคร้ง! เคร้ง! ฉบั! ฉบั!

เสยีงดาบฟาดฟันของบรุษุสองกลุม่ที่โรมรนัเข้าใส่กนัอย่างมมิใีครเกรง

1 ยามอิ่ว คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 น. - 18.59 น.
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กลวัความตาย ฝ่ายหนึ่งเป็นทหารประจ�าจวนอคัรเสนาบดทีี่ท�าหน้าที่คุ้มครอง

การเดินทางของคุณหนูรองจ�านวนราวสิบนาย อีกฝ่ายเป็นชายในชุดสีด�ามี

จ�านวนราวสามสบิคน ด้วยจ�านวนที่มากกว่ากนัเกอืบสามเท่า ความได้เปรยีบ

จงึตกเป็นของกลุ่มชายชุดด�าไปโดยปรยิาย

“คุณหนูเจ้าคะ ถงึเวลาที่คุณหนูจะต้องหนแีล้วเจ้าค่ะ เหล่าทหารกล้า

ของจวนเราคงจะรับมือไว้ได้อีกไม่นาน บ่าวจะคอยคุ้มกันด้านหลังให้ท่าน  

ท่านรบีหนไีปเถดิเจ้าค่ะ...ไม่ต้องห่วงพวกบ่าว ชาตนิี้พวกบ่าวได้มวีาสนารบัใช้

คุณหนู พวกบ่าวกน็อนตายตาหลบัแล้วเจ้าค่ะ รบีหนไีปเถอะนะเจ้าคะ”

เสี่ยวองิสาวใช้ประจ�ากายข้าเอ่ยขึ้น ก่อนที่นางจะส่งข้าลงทางด้านหลงั

รถม้าแล้วหนักลบัไปต่อสู้เพื่อคุ้มกนัด้านหลงัให้ข้า

ข้าจงึหนัหลงัแล้วออกวิ่ง...วิ่ง...และวิ่งโดยไม่อาจจะหยุดพกั เบื้องหลงั

ได้ยินเสียงเสี่ยวอิงก�าลังเสียทีพลาดท่า เนื่องจากมีชายชุดด�าคนหนึ่งตาม 

พวกข้ามาทนั

“เสี่ยวองิ!” ข้าหนักลบัไปมองนาง และขณะที่ก�าลงัจะวิ่งกลบัไปช่วยนาง 

เสี่ยวองิมองมาที่ข้าแล้วตะโกนบอก

“คุณหนู อย่ากลบัมา! ได้โปรดอย่าท�าให้การเสยีสละของบ่าวสูญเปล่า 

หนีไป รีบหนีไปให้เร็วที่สุด ท�าอย่างไรก็ได้ให้รักษาชีวิตของท่านไว้...หนีไป! 

อั๊กๆ”

เสี่ยวอิงของข้า... นางใช้ตัวเองคุ้มกันข้า นางก�าลังต่อสู้จนตัวตาย  

ส่วนตวัข้านั้นท�าได้แค่เพยีงออกวิ่ง วิ่ง และวิ่งอกีครั้ง ข้าวิ่งไปทั้งน�้าตาที่ไหล 

นองหน้า วิ่งไปในขณะที่มจัจุราชกลุ่มใหญ่ก�าลงัไล่ตามหลงัข้ามา

ปัจจบุนั

แม้ว่าตามร่างกายของข้าจะเต็มไปด้วยรอยบาดแผลมากมายที่ได้มา 

จากการโดนกิ่งไม้เกี่ยวและก้อนหินตามรายทาง ห่างออกไปไม่ไกลมากนัก  

ยังคงมีกลุ่มชายฉกรรจ์จ�านวนนับสิบกว่าคนวิ่งไล่ตามหลังข้ามาอย่างไม่ยอม
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ลดละ ข้าจงึจ�าเป็นต้องแขง็ใจวิ่งต่อไป จนกระทั่งพวกเขาตามข้ามาทนั ก่อนที่

ข้าจะวิ่งไปถงึหน้าผาใหญ่เบื้องหน้า พวกเขาต่างเข้ามาปิดล้อมข้าเอาไว้

“พวกท่านต้องการอะไร ข้าจ�าได้ว่าไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งอันใดกับ 

พวกท่านมาก่อน ไยพวกท่านถงึได้มาตามล่าข้าเช่นนี้เล่า”

ข้าคอืซูเหมยฮวา คุณหนูรองแห่งจวนอคัรเสนาบด ีข้าเพิ่งกลบัมาจาก

เข้าเฝ้าไทเฮา ในระหว่างที่ข้าเดินทางกลับจวนนั้นก็ได้พบกับกลุ่มชายชุดด�า

เหล่านี้เขา้มาขวางรถม้าเอาไว้ ก่อนจะเริ่มลงมอืสงัหารผูต้ดิตามทั้งหมดของข้า 

แล้วตามล่าข้า แต่พวกเขากย็งัคงปิดปากเงยีบไม่ยอมตอบค�าถามใดๆ ทั้งสิ้น 

ไม่แม้จะเอ่ยออกมาเพียงครึ่งค�า นอกจากยืนคุมเชิงรอบๆ ตัวข้าเท่านั้น...  

พวกเขาก�าลงัรอสิ่งใดกนั

แล้วสิ่งที่ซเูหมยฮวาอยากรูก้พ็ลนัปรากฏออกมา... รถม้าที่มตีราประทบั

ของวังอุดร วังประจ�าต�าแหน่งขององค์ชายผู้หนึ่งหยุดลงไม่ไกลจากจุดที่นาง

โดนล้อมอยู่มากนัก องครักษ์นายหนึ่งที่ติดตามมากับรถม้าเอื้อมมือไปเปิด 

ผ้าม่านของรถม้าขึ้น นางก�านลันางหนึ่งก้าวลงมายนืข้างรถม้าอย่างสงบเสงี่ยม

พร้อมกางร่มที่อยู่ในมอืออกมารอคอย

เพียงไม่นานร่างอรชรงดงามของสตรีนางหนึ่งที่ซูเหมยฮวารู้จักเป็น 

อย่างดกี็เยื้องย่างอย่างอ่อนช้อยลงมาจากรถม้า สตรผูี้นั้นคอืซูเยว่ คุณหนูสี่

แห่งจวนอัครเสนาบดี น้องสาวต่างมารดาของนางนั่นเอง เพียงชั่วอึดใจ 

ถดัมากป็รากฏร่างของบุรุษรูปร่างสง่างาม รอบกายแผ่กลิ่นอายสูงศกัดิ์ผู้หนึ่ง

ก้าวตามคุณหนูสี่ลงมา แล้วขบวนเล็กๆ ของคนเหล่านั้นก็ก้าวเข้ามาหานาง

อย่างช้าๆ

“อา... ข้าต้องขอโทษท่านด้วยนะพี่รอง ที่ข้าเลือกลงมือในวันที่ฝน

ตกหนกัเช่นนี้ ดูส ิข้าท�าให้ท่านต้องมาเปรอะเปื้อนดนิโคลนเลอะเทอะไปหมด 

แม้แต่ข้าเองนั้นก็แทบจะจ�าท่านไม่ได้ สภาพของท่านตอนนี้ช่างน่าสมเพช 

ยิ่งนกั ฮ่าๆๆ” ซูเยว่กล่าวพร้อมส่งรอยยิ้มเหยยีดหยามไปให้พี่สาวของนาง

“น้องสี่? เหตุใดเจ้าต้องท�าเช่นนี้ด้วย ข้าไม่เข้าใจเลย นี่ข้าเป็นพี่สาว 
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ของเจ้านะ!” ซูเหมยฮวากล่าวออกมาด้วยน�้าเสยีงที่เตม็ไปด้วยความเจบ็ปวด

‘ท�าไมกนั น้องสาวที่แสนดขีองข้า ท�าไมถงึเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ ลงมอื

อะไร ลงมือท�าร้ายข้าอย่างนั้นหรือ หรือว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของนาง? แล้ว

ไหนจะคนรักของข้าอีกเล่า ท�าไมถึงได้มาพร้อมกับน้องสาวของข้า อีกทั้ง 

ยังดูแลน้องสาวข้าเยี่ยงคนรักเช่นนี้’ ซูเหมยฮวาเฝ้าถามตัวเองด้วยความ 

ไม่เข้าใจ

“องค์ชายสาม นี่พระองค์ทรงก�าลงัท�าสิ่งใดกนัเพคะ”

ใช่แล้ว บุรุษสูงศักดิ์ผู้มาพร้อมกับน้องสาวของข้านั้นคือเจ้านายแห่ง 

วังอุดร องค์ชายสามหมิงเฉิน คู่หมั้นของข้าเอง ตลอดเวลาที่พระองค์มาถึง 

พระองค์ท�าเพียงแค่ยืนเคียงข้างน้องสาวของข้า มิยอมเอื้อนเอ่ยอันใดกับข้า 

แม้เพยีงครึ่งค�า แต่กลบัทรงกุมมอืของน้องสาวข้าเอาไว้ และทอดสายตามอง

ข้าอย่างดูแคลนปนสมเพช... เพยีงเท่านั้น

“เยว่เอ๋อร์ เจ้ารบีจดัการนางให้จบๆ ไปเสยีทเีถดิ ฝนตกหนกัอย่างนี้ 

เจ้าออกมาตั้งนานแล้ว ถ้ายงัต้องละอองฝนนานๆ ร่างกายเจ้าจะป่วยไข้เอาได้ 

ข้าเป็นห่วง” 

องค์ชายสามหาได้สนใจตอบค�าถามของสตรีที่อยู่ท่ามกลางวงล้อมไม่ 

แต่กลับประคองหญิงสาวข้างกายพร้อมทั้งกล่าวค�าที่เต็มไปด้วยความห่วงหา

อาทร ดั่งที่แห่งนี้มเีพยีงสุขภาพของสตรขี้างกายเท่านั้นที่ส�าคญั

“ขอบพระทัยเพคะองค์ชายที่ทรงห่วงใย หม่อมฉันจะรีบจัดการนาง

เดี๋ยวนี้เพคะ”

คณุหนสูี่ทลูตอบองค์ชายกลบัไปด้วยรอยยิ้มหวานล�้า ทั้งคูต่่างมองหน้า

กนัและกนัด้วยรอยยิ้ม กระแสแห่งความรกัที่ทั้งคู่มใีห้กนันั้น แม้ซูเหมยฮวา

จะโง่งมเพียงใดก็ยังคงสัมผัสได้ คนทั้งคู่กระท�าราวกับนางที่ยืนหนาวเหน็บ

และเจ็บปวดอยู่ตรงนี้เป็นเพียงแค่อากาศธาตุ ไม่มีความหมาย ไม่มีความ

ส�าคญัอนัใด

แล้วคุณหนูสี่กล็ะสายตาจากบุรุษข้างกาย หนักลบัมาสนใจซูเหมยฮวา
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ต่อ สายตานั้นเหยยีดหยามชงิชงัจนปิดไม่มดิ ก่อนจะเอ่ยถ้อยค�าด้วยน�้าเสยีง

เยน็ชา สร้างความเยน็ยะเยอืกไปถงึใจของผู้รบัฟัง

“พี่สาวที่น่าชงิชงัของข้า... วนันี้คอืวนัตายของท่าน!”



สอง
ความตายที่น่าอดสู

บรเิวณหน้าผาในป่ารตัตกิาล

ซูเยว่เยื้องย่างมาหยุดลงตรงหน้าซูเหมยฮวา โดยมีองค์ชายสามคอย

จบัมอืนางเอาไว้ อกีทั้งยงัคงยนืเคยีงข้างนางอยูต่ลอดเวลา สร้างความเจบ็ปวด

รวดร้าวใจปนความสับสนแก่ซูเหมยฮวาเป็นอย่างมาก แม้ว่านางจะเข้าใจถึง 

สิ่งที่คนทั้งสองสื่อออกมา แต่นางก็ไม่อาจยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้า 

ณ ยามนี้ได้

“หึๆ  ทา่นคงจะแปลกใจมากสนิะพี่รองว่าท�าไมองค์ชายสามกบัข้าถงึมา

ยนือยู่ตรงนี้ แต่ท่านอย่าได้แปลกใจไปเลยนะเจ้าคะ ตรงหน้าท่านกค็อืองค์ชาย 

สามจรงิๆ ท่านไม่ได้ตาฝาดไปแต่อย่างใด พระองค์ใจดเีสดจ็มาเป็นเพื่อนข้า 

คนรักของพระองค์อย่างไรเล่าเจ้าคะ จริงๆ แล้วข้าต่างหากคือคนที่พระองค์

ทรงรกั หาใช่ท่านไม่ แต่ที่พระองค์ต้องยอมกล�้ากลนืฝืนใจหมั้นกบัท่านตลอด

มา กเ็ปน็เพราะขดัพระบญัชาของพระสนมอวี๋กุย้เฟย พระมารดาของพระองค์

มไิด้ต่างหากเล่า!”

ซูเยว่กล่าวออกมาด้วยน�้าเสียงเคียดแค้น เต็มเปี่ยมไปด้วยความ 

ปวดร้าว เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานางต้องอดทนมองคนรกัของนางหมั้นหมาย
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กบัซูเหมยฮวา มนัช่างเป็นช่วงเวลาที่แสนยากล�าบากยิ่งนกั เมื่อนกึขึ้นมากย็ิ่ง

เพิ่มความโกรธเคอืงต่ออกีฝ่ายอย่างทบทว ีจงึกล่าวต่อไป

“สงสยัใช่หรอืไม่ว่าเหตใุดข้าถงึท�ากบัท่านเช่นนี้ กเ็พราะว่าข้าเกลยีดท่าน

อย่างไรเล่า! ข้าเกลยีดที่ท่านอ่อนโยนแสนด ีดูสูงส่งและแสนบรสิุทธิ์ เกลยีด

ที่ท่านเป็นที่รักของทุกคน แม้ว่าท่านจะเป็นเพียงแค่เศษสวะแห่งแคว้น  

ไร้ค่า! ไร้ราคา! และไม่มีความสามารถใดๆ เลยเมื่อเทียบกับข้า” ดวงตาที่

แขง็กร้าวของซูเยว่จ้องมองพี่สาวต่างมารดาตรงหน้าด้วยความชงิชงัแรงกล้า

“เพียงเพราะท่านได้ถือก�าเนิดจากฮูหยินใหญ่ของจวนอัครเสนาบดี... 

ท่านก็กลายเป็นคนส�าคัญของทุกคนขึ้นมาทันที นั่นเป็นเพราะอ�านาจที่ท่านมี

มาตั้งแต่เกิดอย่างไรเล่า มันช่างไม่ยุติธรรม ไม่ยุติธรรมกับข้าเอาเสียเลย!” 

ความเคียดแค้นแรงกล้าพุ่งตรงมายังสตรีบอบบางที่ก�าลังตกอยู่ในวงล้อม 

ตรงหน้า

เมื่อซเูหมยฮวาได้ยนิเรื่องราวจากปากของซเูยว่กเ็ฝ้าร�าพงึอย่างปวดร้าว

ในใจ ‘อา... นี่น้องสาวที่รักของข้าเกลียดข้าเช่นนั้นหรือ แล้วไหนจะคู่หมั้น 

ของข้าอีก พระองค์หาได้รักข้าอย่างที่ข้ารักพระองค์ไม่ นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับ

ชวีติข้ากนั’

เมื่อนางมองเข้าไปในดวงตาของซูเยว่กับองค์ชายสาม สิ่งที่นางเห็นมี

เพยีงแววตาของความเคยีดแค้นชงิชงัและความสมเพชเวทนาเท่านั้น แล้วนั่น

ก็ราวกับเป็นลางบอกเหตุร้ายว่าพวกเขามิได้มาเพียงเพื่อบอกกล่าว หรือแค่

ต้องการฆ่านางเท่านั้น เมื่อนางมองเห็นแววตาสะใจคล้ายรอดูความสนุก 

ของซูเยว่ 

และเมื่อมองไปรอบๆ ตัวก็ให้รู้สึกหวาดกลัวกับชะตากรรมที่ก�าลังจะ

เกิดขึ้น ดุจลางสังหรณ์ว่ามันจะไม่มีเพียงเท่านี้ แล้วสิ่งที่นางกังวลก็เป็นจริง

เมื่อได้ยนิซูเยว่กล่าววาจาถดัมา

“เพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายของเศษสวะเช่นท่าน แต่ไม่ต้อง

กังวลไปหรอกนะพี่รอง เพราะข้าจะให้ท่านตายอย่างมีความสุข! ถือเป็น 
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ของขวญัพเิศษจากข้ากแ็ล้วกนั ฮ่าๆๆ” นางกล่าวพลางส่งยิ้มอย่างมเีลศนยั

“อ๊ะ ข้าเกือบลืมเรื่องส�าคัญไป คนเหล่านี้องค์ชายสามทรงคัดเลือก 

มาเป็นพิเศษเพื่อให้ข้าน�ามาใช้ในงานนี้โดยเฉพาะเชียวนะเจ้าคะ อย่าลืม

ขอบพระทยัในความห่วงใยของพระองค์ด้วยล่ะ ฮ่าๆๆ”

ซูเยว่กล่าวจบก็หัวเราะร่าราวกับต้องการเย้ยหยันซูเหมยฮวา ก่อนจะ

ส่งสญัญาณให้ชายกลุ่มนั้นลงมอื ‘ส่งความสุข’ สุดท้ายให้อกีฝ่ายทนัท ี แล้ว 

หันหลังเดินกลับไปขึ้นรถม้าจากไปพร้อมองค์ชายสาม ทั้งสองคนหาได้สนใจ

ไยดีแม้เพียงน้อยนิดต่อชะตากรรมของซูเหมยฮวา มีเพียงแค่ความสะใจที่

สามารถก�าจัดเสี้ยนหนามไร้ค่าที่คอยทิ่มแทงใจมานานแสนนานได้... เพียง

เท่านั้น

เมื่อรถม้าค่อยๆ เคลื่อนผ่านไป เหล่าชายฉกรรจ์ทั้งสบิสองคนที่ล้อม

นางอยู่ก็กรูเข้ามาหาสตรีผู้โชคร้าย ซูเหมยฮวาพยายามดิ้นรนหลบหนีไปทาง

หน้าผา แต่กถู็กจบัตวักลบัมาได้ ไม่มแีม้โอกาสหนรีอดออกไปจากวงล้อม ตาม

มาด้วยเสยีงกรดีร้องโหยหวนของนางที่ดงัขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง พอๆ กบัระยะ

ทางที่รถม้าเคลื่อนจากไป

“กรี๊ด! ไม่! ได้โปรดอย่าท�าข้า อย่า...” นางพยายามส่งเสยีงร้องอ้อนวอน

พร้อมกับปัดป้องมือมากมายที่ยื่นมาจับต้องฉุดกระชากเสื้อผ้าของนางอย่าง 

ไร้ความปรานี

แควก! แควก! แควก!

เสียงเสื้อผ้าของนางขาดออกจากกันอย่างต่อเนื่อง ไม่มีเหลือแม้เอี๊ยม

ตัวน้อยติดกาย ร่างของนางถูกรุมล้อมด้วยมือและปากอันสกปรกโสโครก 

ของชายเหล่านั้น บางคนก็โอบกอด บางคนก็พยายามป่ายมือสะเปะสะปะ 

ไปทั่วร่างของนาง กระท�าการต�่าช้าเฉกเช่นนางเป็นอาหารค�่าอนัโอชะของเหล่า

หมาป่ากไ็ม่ปาน

“กรี๊ดๆๆ... อย่า! เอามอืของพวกเจ้าออกไปจากตวัข้า ไม่! อย่าท�าข้า 

ได้โปรด... ไม่!” นางได้แต่ร�่าร้องอ้อนวอน พยายามกระเสอืกกระสนหนหี่าง
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จากภยัร้ายเหล่านี้

“องค์ชาย... ได้โปรดกลบัมาช่วยหม่อมฉนัด้วย ฮอืๆ”

“อ๊ากๆๆ น้องสี่ ได้โปรดหยุดพวกเขาท ีได้โปรดปล่อยข้าไปเถดิ ฮอืๆ”

“ไม่! หยุด! อย่าแตะต้องตวัข้า ออกไป! ไม่! ข้ากลวัแล้ว กลวัแล้ว... 

ได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะ กรี๊ดๆๆ!”

ร่างของซูเหมยฮวาถูกกดให้นอนราบลงบนพื้นดินชุ่มโคลน รายล้อม 

ไปด้วยเหล่าชายฉกรรจ์ซึ่งยังคงรุมทึ้งเศษอาภรณ์ที่เหลือติดกายนางบางส่วน

ออก จนร่างนางเปลอืยเปล่าอวดโฉมสะคราญ แม้จะเปรอะเป้ือนไปด้วยคราบ

โคลนกห็าได้ท�าให้ความงามของนางลดน้อยลง

จิตใจบอบช�้าอย่างหนักของนางก�าลังดิ้นรนเพื่อหาหนทางหลีกหนีจาก

ความทุกข์ทนที่เผชิญอยู่ แต่หนทางของนางก็ช่างมืดมนเสียเหลือเกิน ไม่ว่า

นางจะหันไปทางไหนก็พบแต่ความกักขฬะของชายฉกรรจ์เหล่านี้ ซึ่งตอนนี้

ร่างกายเปลอืยเปล่าไม่แตกต่างจากนาง

ซูเหมยฮวาต้องทนรองรับอารมณ์ที่โหมกระหน�่าของเหล่าชายหยาบช้า 

กิริยาต�่าทรามที่พยายามล่วงเกินนาง ท�าให้นางอยากจะกัดลิ้นตายไปเสียให ้

รูแ้ล้วรูร้อด แต่กเ็หมอืนพวกมนัจะรู้ จงึจบันางกรอกยาพษิให้อ่อนแรงลง ท�าให้

นางไม่สามารถท�าอย่างที่ใจต้องการได้

ร่างกายของสตรผีู้อาภพัต้องทนปรนเปรอเหล่าชายแปลกหน้า จะเดนิ

หน้ากไ็ม่ได้ จะถอยกลบักไ็ม่ได้ ไร้สิ้นหนทางให้ก้าวเดนิ

บรเิวณโดยรอบร่างอนับอบบางของนางเจิ่งนองจนไม่สามารถแยกแยะ

ได้ว่าน�้าที่อยู่รอบตัวนั้นเป็นน�้าฝนที่หลั่งริน หรือว่าเป็นโลหิตที่ไหลออกมา 

ระหว่างเรียวขาขาวอันเรียวงามที่ตอนนี้ก�าลังรองรับแรงกระแทกกระทั้นอย่าง

ไร้ซึ่งการทะนุถนอมใดๆ จากชายชั่ว หรือว่าจะเป็นเลือดที่ไหลออกมา 

จากบาดแผลทั่วร่างของนางกนั?

ความบริสุทธิ์สูงส่งที่นางถนอมมายาวนาน กลับโดนกระท�าย�่ายีจน 

ไร้ค่าท่ามกลางเสียงกรีดร้องราวกับใจแตกสลายของนาง ให้ความรู้สึกที่ช่าง
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แตกต่างและขัดกันเสียเหลือเกินกับเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจ

ของเหล่าชายโฉด ที่สลับหมุนเวียนกันกระท�าการย�่ายีร่างกายของนางอย่าง 

ไม่หยุดพกั ราวกบัยาวนานชั่วนรินัดร์

ซูเหมยฮวาเอ๋ย... สตรผีู้น่าสงสาร



สาม
ลิขิตฟ้าและการกลับมาของดาวหงส์

ป่ารตัตกิาล

สายฝนยังคงตกกระหน�่าอย่างต่อเนื่องราวกับน�้าตาจากฟากฟ้าก�าลัง

หลั่งรินร�่าไห้แก่สตรีผู้น่าสงสารเบื้องล่างนางนั้น พายุฝนคึกคะนองราวกับ

ต้องการจะบอกเล่าถงึความโกรธแค้นชงิชงัที่สตรนีางนั้นก�าลงัรู้สกึ

ซูเหมยฮวาที่ก�าลงัทนรบัความเจบ็ปวดทั้งกายและใจอยู่ในตอนนี้พลนั

เกดิค�าถามขึ้นในใจว่า ท�าไมนางต้องเผชญิกบัความโหดร้ายเช่นนี้ และก่อนที่

ลมหายใจอันรวยรินของนางจะหลุดลอยไปเพราะไม่สามารถทนกับความ 

เจบ็ปวดทั้งหลายได้อกีต่อไปแล้ว ความคดิต่างๆ กพ็รั่งพรูขึ้นในหวัของนาง

‘อา... ข้าเจ็บปวดเหลือเกิน เป็นเพราะข้าอ่อนแอเกินไปเช่นนั้นหรือ  

จงึต้องมาพบจุดจบเช่นนี้ หรอืเป็นเพราะข้าโง่เขลาและเชื่อใจคนอื่นมากเกนิไป

กันเล่า ทั้งน้องสาว ทั้งคนรักของข้า จึงได้ลงมือกับข้าอย่างปราศจากความ

ปรานเีช่นนี้

สวรรค์! ท่านช่างโหดร้ายนกั ข้าท�าความดมีาโดยตลอด แต่กลบัต้อง

มาพบจุดจบเช่นนี้ มนัยุตธิรรมกบัข้าแล้วหรอื

ท่านพ่อ ท่านแม่ ลูกคงไม่อาจรอดกลบัไปหาพวกท่านได้อกีแล้ว ลูก
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ขอโทษนะเจ้าคะ ลูกช่างอกตัญญู คงมิได้ปรนนิบัติดูแลท่านแล้ว พี่ใหญ่  

น้องสาม ข้าขอโทษ ฮวาเอ๋อร์ช่างอาภพันกั คงไม่มโีอกาสกลบัไปหาพวกท่าน

ได้อกี ฮอืๆ หากชาตหิน้ามจีรงิ ข้าขอพบเจอและตอบแทนพวกท่านที่ดูแลข้า

มาตลอดในชาตหิน้า

แต่จะเป็นไปได้หรอืไม่ ถ้าข้าจะอ้อนวอนต่อสวรรค์ด้วยความดทีั้งหมด

ที่ข้าเคยท�ามา หากเกดิชาตหิน้าขอให้ข้าอย่าได้อ่อนแอและโง่งมจนต้องพานพบ 

กบัชะตากรรมเช่นชาตนิี้อกีเลย และขอให้ข้าได้มโีอกาสแก้แค้นคนเหล่านั้นที่

มอบความอดสูนี้แก่ข้า ได้โปรดให้โอกาสข้าได้มอบความทรมานให้พวกมัน

อย่างสาสมดงัที่ข้าต้องทรมานในเวลานี้ด้วยเถดิ แม้ว่าข้าจะต้องรอเป็นร้อยชาติ

พนัชาต ิข้ากพ็ร้อมจะ... รอ’

สิ้นสุดค�าอ้อนวอน ลมหายใจสุดท้ายของซูเหมยฮวากห็มดลง 

แม้จะเป็นเพียงร่างที่ไร้วิญญาณ ทว่าร่างกายของนางยังต้องรองรับ

ความกกัขฬะของชายเหล่านั้นต่อไป ช่างเป็นที่น่าเวทนาและอดสูยิ่งนกั

ชายทั้งสบิสองคนต่างเวยีนกนัหาความสขุกบัร่างของสตรทีี่นอนรองรบั

การย�่ายี ที่ตอนนี้มีสภาพสุดบอบช�้า เสียงครางด้วยความสุขของเหล่าชาย

สามานย์ดงัก้องผนืป่า แข่งกบัเสยีงฟ้าค�ารามที่ยงัคงดงัไม่หยดุ แต่ชายทั้งหมด

ไม่มีใครสังเกตหรือสนใจใดๆ ทั้งสิ้นว่าสตรีบอบบางใต้ร่างนั้นไร้ซึ่งการตอบ

สนอง ปราศจากเสยีงร้องไห้คร�่าครวญให้ได้ยนิอกีต่อไปแล้ว

เวลาผ่านไปนานเท่าไรไม่อาจรู้ได้ แต่ฝนที่ตกหนักราวกับบ้าคลั่งได้ 

ลดระดบัลง เหลอืไว้เพยีงสายฝนพร�า และสายลมพดัมาอย่างเอื่อยเฉื่อย

เมื่อเหล่าชายฉกรรจ์ชั่วช้าราวกับผุดขึ้นมาจากนรกเสร็จสิ้นการกระท�า

ย�่ายีร่างน้อยของหญิงสาวจนอิ่มเอมใจ ก็ต่างช่วยกันจับโยนร่างอันบอบบาง

แสนบอบช�้าและเหลวแหลก ไร้ซึ่งวิญญาณของนางลงไปในหุบเหวด้านหน้า 

ขณะที่ร่างของนางก�าลงัร่วงหล่นลงไป ชายโฉดทั้งหลายต่างพากนัเลยีรมิฝีปาก

อย่างกระหยิ่มยิ้มย่อง อีกทั้งยังหัวเราะเริงร่าในภารกิจที่พวกตนท�าส�าเร็จ 

จากนั้นกพ็ากนัแยกย้ายจากไป
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ตลอดช่วงเวลาแห่งความเลวร้ายนั้น สายตาคมกริบคู่หนึ่งจับจ้อง 

เฝ้ามองด้วยความสงสารเวทนา แต่เป็นเพราะลิขิตฟ้าที่ตนมิอาจยื่นมือเข้าไป

ช่วยเหลือได้ในทันที จึงได้แต่เฝ้ารอเวลาที่เหมาะสม เมื่อดาวหงส์ที่ริบหรี่ลง 

เคลื่อนย้ายเคยีงคู่ดาวมงักร ส่งผลต่อชะตาดาวหงส์ให้กลายกลบัพลกิฟื้นคนื

สว่างสกุใสอกีครา เมื่อนั้นจงึจะถงึเวลาแห่งลขิติฟ้าเปิดทางให้นางหงส์หวนคนื 

เพื่อเคยีงข้างมงักรดั่งหลายชาตพินัภพที่ผ่านมา

และแล้วเมื่อเวลานั้นมาถึง ก็ปรากฏร่างของพยัคฆ์ใหญ่สีขาวนวล 

เปล่งประกายตลอดทั่วทั้งร่างที่ก้นเหว พยัคฆ์ผู้เป็นเจ้าของดวงตาคมกริบที่

คอยเฝ้ามองซูเหมยฮวาตลอดเวลา แต่มอิาจก้าวก่ายลขิติฟ้าจนกระทั่งเวลานี้ 

เทพพยคัฆ์ผูย้ิ่งใหญ่กล้าแกร่งและมพีนัธะผกูพนัมาเนิ่นนานกบัสตรผู้ีน่าสงสาร 

ก้าวย่างไปหยุดลงตรงหน้าร่างอนัแหลกเหลวของหญงิสาว พร้อมทั้งเปล่งวาจา

น่าเกรงขามทว่าแฝงไว้ซึ่งความอ่อนโยน

“ซูเหมยฮวาเอ๋ย... ด้วยเป็นเพราะเคราะห์กรรมก�าหนดให้เจ้าต้องผ่าน

พ้นความเลวร้ายตรงนี้ไปให้ได้เสียก่อน เจ้าจักต้องพบเจอกับความสิ้นหวังที่

โหดร้ายจากความอ่อนแอของเจ้าเอง จากนั้นเจ้าจงึจะกลบัไปท�าหน้าที่ที่แท้จรงิ

ของเจ้าได้ ชะตาชีวิตที่แท้จริงของเจ้ากับคนผู้นั้นก�าลังรอเจ้าอยู่ มิต้องรอถึง

ชาตหิน้าหรอก เพราะว่าพวกข้ากไ็ม่สามารถรอเจ้าทั้งสองไปมากกว่าชาตนิี้ได้

อีกแล้ว ที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่บททดสอบส�าหรับการฝ่าด่านของสวรรค์ด่าน

หนึ่งเท่านั้น ตอนนี้ถงึเวลาแล้วที่เจ้าจะกลบัไปตดัสนิชะตาชวีติที่แท้จรงิของเจ้า 

จงอย่าลมืที่จะเข้มแขง็! เพราะหนทางข้างหน้า เจ้าจ�าเป็นที่จะต้องใช้มนั... ข้า

ขออวยพรให้เจ้าโชคด ีจนกว่าจะถงึวนัที่พวกเราได้พบกนัอกีครั้ง”

สิ้นเสียงที่เปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและเมตตา ก็เกิดแสงสีขาวนวล

สว่างไสวล้อมรอบร่างอนัไร้ลมหายใจของหญงิสาว ก่อนจะรวมตวักนัตรงกลาง

หน้าผากของนางแล้วหายวับไป พร้อมกับเสียงฟ้าค�ารามดังสนั่นกึกก้อง 

อสุนีบาตฟาดเปรี้ยงขึ้นสามครั้งดั่งเบื้องบนรับรู้และเปิดทางให้แก่การกลับมา

ของดาวหงส์ โดยความช่วยเหลอืของเทพแห่งป่ารตัตกิาล ‘เทพไป๋หู่’
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จวนอคัรเสนาบดแีคว้นหมงิ ต้นยามเหม่า2

ภายในห้องนอนของบุตรสาวคนโตประจ�าตระกูล ร่างของหญงิสาววยั

แรกแย้มผู้เป็นเจ้าของห้องก�าลังนอนกระสับกระส่ายราวกับตกอยู่ในฝันร้าย 

เหงื่อโซมท่วมร่างของนาง อาภรณ์บางเบาเปียกชุม่ไปด้วยเหงื่อ นางเฝ้าพร�่าเพ้อ

ไม่เป็นศัพท์ จวบจนกระทั่งสาวใช้ที่นอนเฝ้าข้างกายนางตื่นขึ้นมาพบและ

พยายามปลุกเจ้านายตนให้ตื่นจากฝันร้าย

“คุณหนูเจ้าคะ ตื่นเถิดเจ้าค่ะ โปรดลืมตาขึ้นมาเถิดเจ้าค่ะ ไม่มีอะไร

แล้วนะเจ้าคะ ท่านแค่ฝันไป เพยีงท่านลมืตากจ็ะดขีึ้นนะเจ้าคะ ตื่นเถดิเจ้าค่ะ 

ตื่น! ลมืตาขึ้นมาเจ้าค่ะ!”

เสี่ยวอิงสาวใช้ประจ�าตัวคุณหนูรองพยายามปลุกเจ้านายให้ตื่นจาก 

ฝันร้ายที่ดูเหมือนจะสร้างความทรมานและเจ็บปวดให้แก่คุณหนูของนาง 

เป็นอย่างมาก เพราะคุณหนูกรดีร้องแทบไม่เป็นภาษา

“กรี๊ด! ไม่! อย่าท�าข้า ได้โปรด... ไม่! อ๊าก...”

พรบึ!

ความพยายามของเสี่ยวองิส�าเรจ็ในที่สุด คุณหนูของนางตื่นขึ้นมาจาก

ฝันร้าย แล้วพลนัลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเรว็ เมื่อคุณหนูของนางลมืตาแล้วหนัมา

เห็นนางเข้าก็แสดงสีหน้าดีใจเป็นที่สุด พร้อมทั้งเอื้อมมือมากอดนางไว้อย่าง

รวดเรว็ แม้ว่าทั่วทั้งร่างของคุณหนูจะยงัสั่นเทากต็าม

“คณุหนเูจ้าคะ ตอนนี้คณุหนตูื่นแล้วนะเจ้าคะ มนัเป็นแค่ฝันร้ายเท่านั้น

เจ้าค่ะ ไม่เป็นไรแล้วนะเจ้าคะ” เสี่ยวองิพยายามกล่าวและกอดปลอบประโลม

ไปพร้อมกนั

“เสี่ยวองิ! ข้าดใีจเหลอืเกนิที่เจอเจ้า ใช่ ข้าฝันร้ายมากๆ เลย แต่ว่าข้า...

ข้าคดิว่าข้าไม่เป็นอะไรแล้วละ” ซูเหมยฮวากล่าวระหว่างพยายามรวบรวมสติ

ที่กระเจดิกระเจงิไปของนางให้กลบัมาอกีครั้ง

2 ยามเหม่า คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00 น. - 06.59 น.
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“ท่านแน่ใจนะเจ้าคะคุณหนูว่าไม่เป็นอันใดแล้ว” เสี่ยวอิงถามย�้าด้วย

ความห่วงใย

“ข้าแน่ใจ เจ้าช่วยไปเตรยีมน�้าอาบให้ข้าดกีว่า ตอนนี้ข้ารู้สกึเหนยีวตวั

เหลอืเกนิ” ซูเหมยฮวาพยายามให้ความมั่นใจแก่เสี่ยวองิ เนื่องจากเหตุการณ์

ในฝันนั้นช่างสับสนและยุ่งเหยิงยิ่งนัก นางจึงอยากมีเวลาส่วนตัวคิดทบทวน

กบัสิ่งที่เกดิขึ้นให้ดเีสยีก่อน

“ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวบ่าวจะออกไปสั่งให้เหล่าบ่าวรบัใช้ด้านนอกเตรยีมน�้า

มาให้ท่านอาบนะเจ้าคะ แช่น�้าอุ่นๆ น่าจะช่วยให้ท่านรู้สกึดขีึ้น” เสี่ยวองิกล่าว

พร้อมก้าวออกไปจากห้องหลงัจากที่ซูเหมยฮวาพยกัหน้าให้นางไปได้

คล้อยหลงัเสี่ยวองิไป ซูเหมยฮวา คุณหนูรองประจ�าจวนอคัรเสนาบด ี

กพ็ยายามสงบสตอิารมณ์แล้วเริ่มทบทวนถงึสิ่งที่เกดิขึ้นในความฝันของนาง

ในฝันนั้นนางกลับมาจากเข้าเฝ้าไทเฮา ระหว่างทางกลบัจวนกถู็กลอบ

ท�าร้ายโดยคนรักของนางกับน้องสาวต่างมารดา ซึ่งทั้งสองได้ส่งคนมากระท�า

ย�่ายนีางจนตาย เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นช่างเหมอืนจรงิยิ่งนกั นางรู้สกึได้ถงึความ

แปลกประหลาด แต่ไม่มั่นใจว่ามันผิดแปลกที่ตรงไหน ด้วยเรื่องราวตอนนี้

ล้วนไม่ต่อเนื่องนักในความคิดของนาง จนกระทั่งนางเริ่มก้มลงมองส�ารวจ 

ตวัเอง

‘โอ... เหมือนกับว่ามือของข้าจะเล็กลงไปหรือไม่นะ อือ… เหมือนจะ

ไม่ใช่แค่มอืแล้วละที่ผดิขนาดไป’ นางคดิพลางเริ่มส�ารวจร่างกายของตวัเอง

และเพื่อความแน่นอนนางจงึรบีลงจากเตยีงไปที่หน้าคนัฉ่องทองเหลอืง

ซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าต่างทันที เมื่อนางจ้องมองไปที่คันฉ่อง สิ่งที่ปรากฏตรงหน้า

ตอกย�้าถึงบางอย่างที่ผิดแปลกไป ดวงหน้าสวยหวานของสตรีอายุประมาณ 

สบิสี่ปี ถงึแม้ใบหน้านั้นจะเป็นของนางเอง ทว่าเป็นนางที่เพิ่งมอีายุสบิสี่ปี!

‘โอ้… สวรรค์! ฝันร้ายของข้าหาใช่ความฝันไม่’ ทนัใดนั้นภาพเหตกุารณ์

ตั้งแต่ต้นจนนางตายกผ็ุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

“ข้าน้อยซูเหมยฮวา ขอขอบพระคุณท่านเทพไป๋หู่มากเจ้าค่ะ ส�าหรับ
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ความช่วยเหลือของท่านที่มีต่อข้าในครั้งนี้ ข้าจะไม่ท�าให้โอกาสครั้งนี้ที่ท่าน 

มอบให้เสียเปล่า ข้าจะต้องแข็งแกร่งและไม่โง่งมจนพบจุดจบดังที่ผ่านมา”  

นางกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจต่อโอกาสที่ได้รับ ก่อนที่นางจะก�ามือแน่นเมื่อ

นึกถึงความอัปรีย์ระย�าที่เคยเกิดขึ้นกับนาง ดวงตานางแปรเปลี่ยนเป็นสีแดง

เลอืดโชนแสงอย่างแรงกล้าราวกบัเปลวเพลงิจากนรก ความแค้นมากมท่ีวมท้น 

ดุจเพลงิกลัป์เผาผลาญ

“ส�าหรบัพวกเจ้าทั้งหลายที่ท�าร้ายข้า... จงระวงัตวัไว้ให้ด ีเพราะว่าข้านั้น

ได้กลบัมาแล้ว! ข้าจะตามเกบ็ทุกเบี้ยหมากความแค้นที่ข้าได้รบั ต่อจากนี้ไป 

ใครดีมาข้าดีตอบ ใครท�าความชอบข้าจะตอบแทน ใครร้ายกับข้า ข้าจะร้าย

แสนร้ายกลบัเป็นพนัเท่าหมื่นทวใีห้เหมอืนที่พวกมนัท�า!” ซเูหมยฮวาเอื้อนเอ่ย

วาจาดั่งค�าสญัญาที่เตม็ไปด้วยไฟแห่งความแค้น



3 ชั่วเวลาจบิชา เท่ากบัเวลาประมาณ 10 นาที

สี่
เสี่ยวอิงผู้ตกอยู่ในภวังค์และครอบครัวของข้า

ชั่วเวลาจบิชา3 ต่อมา

ซูเหมยฮวาพยายามรวบรวมสติจากอารมณ์ที่คั่งค้างรุนแรงสักพัก 

นางจงึสงบลงได้ เมื่อสตมิาปัญญากเ็กดิ นางจดัวางความคดิและจุดผดิพลาด

ต่างๆ ที่เคยเกดิขึ้น เกบ็เรยีบเรยีงและแบ่งแยกความส�าคญัต่างๆ ไว้

‘ใช่สิ ข้าจะมัวมานั่งเสียใจหรือนึกคิดถึงแต่สิ่งเก่าๆ ที่ผ่านมาไม่ได้  

ข้าจะต้องก้าวต่อไปข้างหน้า ใช้โอกาสที่ได้มาให้คุ้ม เพราะฉะนั้นข้าจะต้อง

รอบคอบและรัดกุม แต่ว่าตอนนี้ข้า... หิวเหลือเกิน สมควรที่ข้าจะต้องรีบ

จดัการกบัตวัเองโดยเรว็แล้ว’

ขณะที่นางคดินั้น เสี่ยวองิกก็ลบัเข้ามาพร้อมบ่าวรบัใช้ที่หิ้วถงัน�้ามาด้วย 

หลังจากที่สั่งการเหล่าบ่าวรับใช้ให้เตรียมน�้าอาบเสร็จเรียบร้อย เสี่ยวอิงก็มา

ตามคุณหนูของนางทนัที

“คุณหนูเจ้าคะ น�้าส�าหรับอาบพร้อมแล้วเจ้าค่ะ อุ่นก�าลังดีเชียวนะ 

เจ้าคะ เดี๋ยวบ่าวจะช่วยท่านถหูลงั นวดคอให้นะเจ้าคะ จะได้ผ่อนคลายเจ้าค่ะ” 
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เสี่ยวองิกล่าวพลางจดัเตรยีมอุปกรณ์ส�าหรบัช่วยคุณหนูของนางอาบน�้า

“ขอบใจเจ้ามากเสี่ยวองิ ออื... ช่างสบายยิ่งนกั เจ้าช่างมฝีีมอืด้านนี้จรงิๆ 

ว่าแต่ช่วงนี้ข้างนอกจวนมีเรื่องราวอันใดน่าสนใจบ้างหรือไม่ เจ้าพอจะรู้เห็น 

สิ่งใดเป็นพเิศษบ้าง... หอื”

ระหว่างที่รอรบัการปรนนบิตัจิากเสี่ยวองิ ซูเหมยฮวากท็�าการ ‘หลอก

ถาม’ ไม่ใช่ส ิ ‘สบืเรื่องราว’ กบัทางเสี่ยวองิเกี่ยวกบัสถานการณ์ในช่วงเวลานี้

ไปด้วย เพราะถงึแม้จะรู้ว่านางนั้นย้อนกลบัมาตอนอายุราวสบิสี่ปี แต่ถ้าจะมา

มวัคาดเดาเรื่องราวต่างๆ ตอนนี้ ไม่สู้ถามกบัเสี่ยวองิเลยดกีว่า

“ช่วงนี้หรือเจ้าคะ นอกจากงานชมบุปผาที่ฮองเฮาจะทรงจัดขึ้นในอีก

สองวนั ซึ่งคุณหนูได้เทยีบเชญิเป็นปีแรก กไ็ม่มสีิ่งใดน่าสนใจไปกว่านี้อกีแล้ว

เจ้าค่ะ” เสี่ยวองิกล่าวตอบ

เสี่ยวอิงออกจะงุนงงไม่น้อยกับท่าทางที่แปลกไปของคุณหนู เพราะ 

โดยปกติแล้วคุณหนูของนางหาได้สนใจสิ่งเหล่านี้ไม่ ถึงแม้คุณหนูของนาง 

จะเรยีกได้ว่าเป็นอจัฉรยิะวยัเยาว์ แต่ด้วยนสิยัส่วนตวัที่แสนจะเรยีบง่าย ไม่

ชอบความวุน่วาย ทั้งยงัรกัและเวทนาคุณหนสูี่เป็นอย่างมาก ท�าให้คณุหนขูอง

นางเก็บซ่อนความสามารถตัวเองเอาไว้ไม่ยอมน�าออกมาใช้ เพื่อที่คุณหนูสี่ 

จะได้โดดเด่น แสดงความสามารถตวัเองได้อย่างไร้ซึ่งอปุสรรคใดๆ มาขดัขวาง

และเพื่อที่คุณหนูสี่จะได้มีที่ทางในใจของนายท่านบ้าง แม้ว่านางจะ 

คดิว่าคณุหนขูองนางท�าไปโดยเปล่าประโยชน์กต็าม เพราะเป็นที่รูก้นัดว่ีาในใจ

ของนายท่านนั้นมเีพยีงฮูหยนิใหญ่เป็นที่หนึ่ง ตามด้วยคุณชายใหญ่ คุณชาย

สาม และคุณหนูรองเพยีงเท่านั้น ส่วนคุณหนูสี่ได้รบัเพยีงความสะดวกสบาย

อย่างเดยีว นายท่านหาได้สนใจไยดคีุณหนูสี่ไม่

แต่ทั้งนี้ก็ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าสิ่งที่คุณหนูของนางท�านั้นไร้ความหมาย

โดยสิ้นเชงิ เพราะในเวลานี้ต�าแหน่งของคุณหนูสี่ในเมอืงหลวงกค็อื ‘ยอดพธู

แห่งเมืองหลวง’ ซึ่งนางรั้งต�าแหน่งนี้เพียงผู้เดียว เพราะคุณหนูรองของนาง

สละสิทธิ์ไม่เข้าร่วมประลองไปเมื่อเดือนที่แล้ว ผลที่ออกมาจึงเป็นไปตามที่ 
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คุณหนูรองของนางคาดการณ์ไว้ ต�าแหน่งนั้นตกเป็นของคุณหนูสี่แบบแทบ 

ไม่ต้องลงแรงอนัใดเลย

“เสี่ยวอิง! เจ้าใจลอยไปถึงไหนกัน ข้าเรียกเจ้าเสียหลายครั้งแต่เจ้าก ็

ไม่ขานรับข้า” ซูเหมยฮวาเอ่ยพลางคิดว่าเสี่ยวอิงของนางใจลอยไปไกลมาก

จริงๆ เพราะหลังจากที่เสี่ยวอิงบอกนางเรื่องงานชมบุปผาเสร็จแล้ว เสี่ยวอิง 

กเ็หมอืนตกอยู่ในภวงัค์จนนางต้องเพิ่มระดบัเสยีงเพื่อดงึสตสิาวใช้กลบัมา

“เจ้าคะ… คุณหนูว่าอนัใดนะเจ้าคะ บ่าวขออภยัด้วยเจ้าค่ะ พอดบี่าว

คดิอะไรเพลนิไปหน่อย” นางกระวกีระวาดขานตอบคุณหนูไป

“ช่างเถอะๆ ข้ามไิด้ว่าอนัใด เจ้ารบีมาช่วยข้าอาบน�้าแต่งตวัดกีว่า น�้า

เริ่มเยน็แล้ว อกีอย่างที่ส�าคญัมาก ข้าหวิมากๆ เลยตอนนี้ ถ้าเจ้ายงัมวัแต่ชกัช้า

หรอืเหม่อลอยอกี ข้าจะจบัเจ้ากนิแทนมื้อเช้านี้” ซูเหมยฮวาอดหยอกเสี่ยวองิ

ไม่ได้

เพราะนางรกัหรอกจงึหยอกเล่น แม้ว่านางจะหวิจรงิๆ กต็ามท ีหึๆ ... 

ซูเหมยฮวาคดิพลางลอบยิ้มข�ากบัท่าทางของเสี่ยวองิ

“...” เสี่ยวองิได้แต่นิ่งงนัไปกบัการหยอกล้อของคุณหนู ตั้งแต่คุณหนู

ของนางตื่นขึ้นมาก็มีท่าทีเปลี่ยนไป สร้างความประหลาดใจให้นางเหลือคณา 

แต่เสี่ยวองิกผ็ลกัความคดิต่างๆ ทิ้งไป ก่อนจะช่วยคุณหนูของนางแต่งตวั

หลังจากซูเหมยฮวาเปลี่ยนอาภรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในตอนนี้นาง

อยู่ในชุดสีชมพูอ่อนเรียบง่าย ทว่าเมื่อมันอยู่บนตัวของนางแล้วกลับยิ่งเสริม

ให้ดวงหน้าเรียวงดงามยิ่งขึ้นไปอีก แม้ว่านางจะมิได้แต่งแต้มใบหน้าเพิ่มแต่

อย่างใด ด้วยดวงตาที่กลมโตสดใส คิ้วงามโก่งดั่งคนัศร รมิฝีปากบางสแีดง

ธรรมชาติโดยมิต้องพึ่งพาชาดใดๆ อีกทั้งแก้มเนียนใสเต็มไปด้วยเลือดฝาด

ท�าให้ดูระเรื่อเป็นธรรมชาติ ประกอบกับรูปร่างที่อรชรอ้อนแอ้น แต่แฝงไป 

ด้วยความเยือกเย็นที่ติดตัวนางมาจากชาติที่แล้ว ส่งผลให้นางยิ่งดูงามสง่า

ลกึลบั น่าค้นหาเป็นยิ่งนกั

เสี่ยวอิงได้แต่ตกตะลึงด้วยคุณหนูของนางช่างดูแปลกตากว่าทุกวัน  
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ทว่านางมอิาจตอบได้ว่าตรงไหนกนัที่แตกต่างไป แล้วนางกต็้องสะดุ้งอกีครั้ง

เมื่อคุณหนูเอ่ยเรยีกนางเสยีงค่อนข้างดงั

“เสี่ยวอิง พวกเรารีบไปกันเถอะ ปล่อยให้ท่านพ่อท่านแม่รอนานจะ 

ไม่ดี” ซูเหมยฮวากล่าวเสร็จก็รีบเดินน�าหน้าเร่งออกจากห้องของนางไปโดย 

ไม่รั้งรอเสี่ยวองิที่ท�าท่าจะเหม่อลอยอกีครั้ง 

เสี่ยวอิงที่ได้สติกลับมาจึงได้แต่รีบวิ่งตามคุณหนูของนางไป “คุณหนู

เจ้าคะ คุณหนูรอง รอบ่าวด้วยเจ้าค่ะ โธ่... บ่าวเผลอไปเพยีงชั่วครู่ คุณหนูก็

ทิ้งบ่าวเสยีแล้ว”

เรอืนส่องตะวนั จวนอคัรเสนาบดแีคว้นหมงิ

ภายในเรือนส่องตะวันซึ่งเป็นเรือนหลักส�าหรับกินอาหารของจวนอัคร

เสนาบดีได้รับการตกแต่งไว้อย่างเลิศหรูอลังการ จนเป็นที่รู้กันดีว่าความ

สวยงามของเรือนส่องตะวันนั้นกล่าวได้ว่าเป็นรองแค่เพียงวังหลวงเท่านั้น  

แม้จะเป็นค�ากล่าวที่อาจสร้างปัญหาใหญ่หลวงแก่คนทั่วไปได้ แต่ด้วยที่นี่คือ

จวนอคัรเสนาบด ี เรื่องเพยีงเลก็น้อยเท่านี้คงมอิาจกระทบกระเทอืนต่อความ

ส�าคญัในใจขององค์ฮ่องเต้แห่งแคว้นที่มตี่อจวนแห่งนี้ได้

เมื่อซูเหมยฮวาก้าวเข้ามาในเรือนส่องตะวันก็พบว่าที่โต๊ะกินข้าวกลาง

เรอืนนั้นถูกจบัจองไปด้วยสามบุรุษและหนึ่งสตรอียู่ก่อนแล้ว นางได้แต่ยนือึ้ง

ซึมซับกับภาพตรงหน้า ดวงตาที่เคยสดใสบัดนี้เอ่อคลอไปด้วยหยาดน�้าตาที่

ใกล้จะรนิไหลออกมา แต่ถูกสะกดกลั้นเอาไว้

‘นี่คอืครอบครวัของข้า ครอบครวัที่ข้าจะท�าทกุอย่างเพื่อให้ทกุคนได้อยู่

ด้วยกนัเหมอืนเช่นเวลานี้’

ตรงหน้าคือท่านอัครเสนาบดีซูอวิ๋น ที่แม้ว่าวัยจะล่วงเลยเข้าสามสิบ

ปลายๆ แล้ว แต่กย็งัคงความสง่างามน่าเกรงขาม แลดูเฉลยีวฉลาด มพีลงั

ปราณอยู่ในระดบัจอมทพัขั้นปลาย สมดงัต�าแหน่งอคัรเสนาบดเีอกแห่งแคว้น

ส่วนสตรีทางซ้ายมือของท่านอัครเสนาบดีนั้นคือฮูหยินใหญ่หมิงเฟิง-
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เหมย อดตีองค์หญงิห้า มพีลงัปราณเพยีงระดบัจอมทพัขั้นต้น แต่ด้วยความ

ที่นางเป็นธดิาบญุธรรมซึ่งไทเฮารกัมาก และเป็นน้องสาวบญุธรรมที่ฮ่องเต้องค์

ปัจจบุนัใหอ้ภสิทิธิ์เหนอืใคร แม้เมื่อคราวที่นางแต่งให้ซอูวิ๋นจะขอคนืฐานนัดร

ศกัดิ์องค์หญงิ ขอเป็นเพยีงฮหูยนิใหญ่ประจ�าจวนอคัรเสนาบดเีท่านั้น แต่ความ

รกัความโปรดปรานที่ได้รบักม็เิคยลดหย่อนไปจากแต่ก่อนเลย

อีกหนึ่งบุรุษทางขวาของท่านอัครเสนาบดีคือคุณชายใหญ่ซูเฟิงหยาง 

แม้จะอายุแค่เพยีงสบิแปดปี แต่ด้วยความเจ้าเล่ห์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเงยีบ

ขรมึอนัเย่อหยิ่งเจ้าแผนการ แถมเป็นอจัฉรยิะแห่งแคว้น ด้วยพลงัปราณระดบั

จกัรพรรดขิั้นต้น จงึได้รบัต�าแหน่งหวัหน้ากองก�าลงัลบั ‘พยคัฆ์ค�าราม’ กอง

ก�าลงัที่ว่ากนัว่าลงมอืดุจปีศาจ ไปมาไร้ร่องรอย เป็นกองก�าลงัส�าคญัที่สุดแห่ง

แคว้นหมงิ

ส่วนบุรุษคนสุดท้ายที่ก�าลังจ้องมองนางด้วยสายตาเจ้าเล่ห์เป็นที่สุด  

แม้จะแฝงไปด้วยความรักมากแค่ไหนก็ตาม แต่ความมากเล่ห์ของเขาก็ยัง

ปรากฏเด่นชัด เขาคือน้องสามซูเฟิงอวิ๋น น้องชายฝาแฝดของนางที่คลาน 

ตามหลงันางออกมาแค่เพยีงไม่กี่นาทนีั่นเอง

“โอ… พี่รอง ที่ท่านยนืนิ่งเช่นนั้นเป็นเพราะท่านก�าลงัตกตะลงึในความ

หล่อของข้าอยู่หรือไม่ ท่านถึงได้ยืนนิ่งเฉยไม่ขยับเข้ามาสักที แหมๆ ข้าก็

พยายามที่จะหล่อให้น้อยลงแล้วนะ แต่ไม่รู้ว่าท�าไมยิ่งเวลาผ่านพ้นไป ข้ายิ่ง

ไม่สามารถห้ามความหล่อเหลาของตวัเองได้เลย”

ซูเฟิงอวิ๋นขยิบตาให้นางก่อนจะเอ่ยวาจาที่ท�าให้นางแทบจะลืมความ

ปลาบปลื้มที่ได้พบกบัครอบครวัไปในทนัที

“เจ้าสาม... เจ้าเอ่ยวาจาผายลมอนัใดออกมา ค�ากล่าวเหล่านั้นเจ้าคดิดี

แล้วร ึช่างกล้าอวดอ้างเกนิความจรงิ ทุกคนในจวนนี้ต่างกร็ู้ดวี่าข้าต่างหากเล่า

ที่หล่อเหลาที่สุดในจวนแห่งนี้ ใช่หรอืไม่ฮูหยนิที่รกัของข้า” 

แล้วก็เป็นบิดาของนางที่เอ่ยออกมา นางจึงได้แต่หลุบตามองพื้นด้วย

ต้องการซ่อนรอยยิ้มขบขัน ไม่แปลกใจเลยว่าน้องสามของนางนั้นได้สืบทอด
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นสิยัมาจากใครกนั

“หยุดได้แล้วทั้งคู่ ท�าไมถึงไม่รู้จักถ่อมตนอย่างหยางเอ๋อร์กันบ้างนะ  

ข้าบอกได้เลยว่าหยางเอ๋อร์ต่างหากคอืคนที่ดูดทีี่สุดในจวนนี้” 

มารดาของนางช่างเก่งกาจยิ่งนัก ท�าเอาบิดากับน้องสามเงียบลงเพียง

แค่เอ่ยประโยคเดยีว ส่วนพี่ใหญ่ของนางน่ะหรอื กไ็ด้แต่ยิ้มชอบใจไปน่ะสิ

“ฮวาเอ๋อร์… เจ้าอย่ามัวแต่ยืนนิ่งอยู่เลย รีบมานั่งเร็วเข้า ข้าได้ยินว่า 

เจ้าหวิมากมใิช่หรอื” หมงิเฟิงเหมยว่าพลางหวัเราะชอบใจ

‘ออื… ท่านแม่ช่างหูไวตาไวเสยีจรงิ’ เมื่อซูเหมยฮวาได้ยนิค�าหยอกล้อ

ถึงความหิวโหยของนางแล้วก็ได้แต่ทอดถอนใจ ความรู้สึกของนางช่างส่งถึง

มารดาได้รวดเร็วจริงๆ ตอนนี้นางจึงได้แต่รีบก้าวเข้าไปด้านในเพื่อท�าความ

เคารพครอบครวัของตน

“ฮวาเอ๋อร์คารวะท่านพ่อ ท่านแม่ พี่ใหญ่ และน้องสามเจ้าค่ะ” ซูเหมย- 

ฮวาท�าความเคารพทุกคน นางอดไม่ได้ที่จะหยอกล้อน้องสามของตน ด้วย 

การท�าความเคารพเขาราวกับอาวุโสกว่านางเสียมากมาย หลังจากนั้นก็ 

ตรงเข้าไปกอดทุกคนอย่างรวดเร็ว สร้างความงุนงงปนตกใจให้ทุกคนเป็น 

อย่างมาก

“เจ้าเป็นอะไรไปลูกแม่ แม่มไิด้ว่าอนัใดเจ้าเลยนะ เหตใุดจงึดเูศร้าหมอง

นกัเล่า”

“ลูกพ่อ ใครรงัแกเจ้า / น้องรอง ใครรงัแกเจ้า / พี่รอง ใครรงัแกท่าน

อย่างนั้นหรอื” เหล่าบุรุษแห่งจวนพากนัเอ่ยขึ้นแทบจะพร้อมกนั

“มมิสีิ่งใดหรอกเจ้าค่ะ ข้าแค่อยากกอดพวกท่านเพยีงเท่านั้น” นางตอบ

ออกไปด้วยรู้ว่าไม่สามารถเอ่ยสิ่งที่คดิจรงิๆ ออกไปได้ ว่าแท้จรงิแล้วนางนั้น

ดีใจที่ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้ง “ฮวาเอ๋อร์แค่เพียงอยากกอด อยาก 

บอกรกัพวกท่านเจ้าค่ะ ข้ารกัเจ้าด้วยเช่นกนันะน้องสาม… รกัทุกคนเลย”

อาจเป็นเพราะนางเคยตายมาแล้ว ท�าให้นางรู้ว่ามนัส�าคญัเพยีงใดที่จะ

บอกให้คนที่นางรกัได้รูถ้งึความรูส้กึนี้ แต่ด้วยไม่อยากให้ทกุคนคดิมากเพราะ
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จะท�าให้เสยีบรรยากาศในการกนิอาหารมื้อนี้ นางจงึซบัน�้าตาแล้วเปลี่ยนท่วงท่า

เป็นร่าเรงิแจ่มใสแทน

“ข้านี่ช่างแย่จรงิๆ มาท�าให้ทุกคนเป็นห่วงตอนที่จะกนิมื้อเช้ากนัเสยีได้ 

ข้าไม่เป็นไรจรงิๆ ข้าว่าพวกเราเริ่มกนิกนัเถดิเจ้าค่ะ ข้าหวิมากแล้วจรงิๆ” กล่าว

จบนางกร็บีนั่งลงประจ�าที่แล้วสั่งให้บ่าวรบัใช้ทยอยน�าอาหารขึ้นโต๊ะทนัท ีพลาง

เอ่ยชวนทุกคนให้เริ่มกนิอาหารเช้าด้วยกนั

สี่คนที่ยังคงตกตะลึงกับทั้งค�าพูดและการกระท�าของซูเหมยฮวาก็ต้อง

เปลี่ยนอารมณ์ตามแทบไม่ทันเมื่อนางเริ่มกินอาหาร แต่ถึงแม้จะติดใจสงสัย

เพยีงใดพวกเขากเ็กบ็ความสงสยัไว้ในใจ เพราะรูด้ว่ีาถ้าเมื่อใดที่นางไม่ต้องการ

บอกกล่าวสิ่งใดกไ็ม่อาจคาดคั้นเอาค�าตอบจากนางได้ แต่นั่นกไ็ม่ได้หมายความ

ว่าทุกคนจะปล่อยผ่านไป เพียงแค่ทุกคนจะคอยเฝ้าระวังและค้นหาค�าตอบ

ตามวธิขีองตนทหีลงัเท่านั้น

“พวกข้ากร็กัเจ้าเช่นกนัฮวาเอ๋อร์” ทุกคนกล่าวออกมาพร้อมกนั ก่อน

จะเริ่มกนิอาหารตามที่ซูเหมยฮวาต้องการ และสรรหาเรื่องราวอื่นๆ มาพูดคุย

กนัแทน

แล้วบรรยากาศที่รายล้อมเรอืนส่องตะวนักถ็กูโอบกอดไปด้วยความรกั 

เสยีงหวัเราะ และความอบอุน่ เตม็ไปด้วยสายใยแห่งความรกัความผกูพนัของ

ครอบครวัที่ตา่งดแูลเอาใจใส่ซึ่งกนัและกนั ผลดักนัคบีอาหารให้กนั หยอกลอ้

และพูดคุยกนัเลก็ๆ น้อยๆ

ขณะที่ทา่นอคัรเสนาบดกีบัฮหูยนิใหญ่ต่างกพ็ยายามแสดงความหวาน

ใส่กนั แม้จะอยูต่่อหน้าลูกๆ แต่กเ็ป็นเหตกุารณ์ปกตปิระจ�าทกุวนั ด้วยทกุคน

ต่างคุน้เคยกนัดเีพราะบดิาของพวกเขานั้นทั้งรกัและแสนจะเกรงใจมารดาเป็น

อย่างมาก ไม่เคยอายที่จะแสดงความรู้สกึทั้งรกัและอาทรออกมา อกีทั้งยงัให้

สทิธิ์ขาดในการตดัสนิใจทกุอย่างภายในจวนแห่งนี้ไว้ในก�ามอืน้อยๆ ของมารดา

อกีด้วย

ฮูหยนิใหญ่ได้ออกกฎของตระกูลเอาไว้ว่า เมื่อใดที่เป็นเวลาครอบครวั 
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ประเพณหีรอืธรรมเนยีมปฏบิตัต่ิางๆ ที่ถอืปฏบิตัโิดยทั่วไปจะได้รบัการยกเว้น

ภายในก�าแพงจวนแห่งนี้ กฎระเบียบใดๆ บนโต๊ะอาหารหาได้ส�าคัญกับจวน

อคัรเสนาบดแีห่งนี้เท่ากบัเวลาที่พวกเขาใช้ร่วมกนั ทกุคนสามารถพดูคุยหยอก

ล้อกนัได้โดยมมิคีวามผดิใดๆ ซึ่งนั่นท�าให้ครอบครวัหลกัของจวนอคัรเสนาบดี

มคีวามผูกพนักนัอย่างแนบแน่น

ทว่าในขณะที่เรอืนส่องตะวนัเตม็ไปด้วยความอบอุ่น สายตาที่เตม็ไป

ด้วยความริษยาคู่หนึ่งกลับจับจ้องมองมาอย่างไม่คลาดสายตากับความสุขที่

กระจายล้อมเรือนแห่งนั้น ยิ่งมองยิ่งจับจ้องก็เหมือนจะกรีดแทงลึกลงไปใน

หวัใจดวงเดมิซ�้าไปซ�้ามา สายตาคูน่ั้นกค็อืหนึ่งในเจ้าของเรอืนเยว่เทยีนนั่นเอง

เรือนเยว่เทียนแห่งนี้คือเรือนของอนุเจียงซินผู้อยู่อย่างสงบเสงี่ยม 

เพราะรู้ซึ้งถึงผลกระทบที่เกิดจากความคิดผิดชั่ววูบริอ่านวางยานายท่านของ

จวน แม้จะได้แต่งเป็นอนุเพราะตั้งครรภ์ แต่กไ็ม่สามารถอยู่ในใจนายท่านได้ 

จงึส่งผลกระทบต่อจติใจของนางมาตลอดสบิห้าปี และแม้จะทุม่เททั้งความรกั

ความเอาใจใส่ที่เหลอืให้แก่บุตรขีองตนมากเพยีงใด แต่กร็ู้ดวี่าไม่สามารถเตมิ

เต็มความต้องการของบุตรสาวนางได้ เพราะเมื่อมองลึกลงไปในดวงตาของ 

บตุรสาว กลบัมองเหน็ตวัเองครั้งหลงผดิในตอนนั้น…

เจ้าของเรือนเยว่เทียนอีกคนหนึ่งก็คือคุณหนูสี่ เจ้าของสายตาริษยาที่

จบัจ้องเรอืนส่องตะวนัอย่างไม่วางตาคูน่ั้นคอืซเูยว่ คุณหนสูี่ผูเ้ตม็ไปด้วยความ

ร้อนรุ่มแห่งเพลงิรษิยา ผูท้ี่คดิว่าตนเองไม่ได้รบัความเท่าเทยีมในฐานะบตุรคีน

หนึ่งของจวนอคัรเสนาบดแีห่งนี้นั่นเอง

แม้ว่านางจะพรั่งพร้อมไปด้วยความสะดวกสบายเพยีงใดในจวนแห่งนี้ 

แม้ว่าบรรดาบ่าวรับใช้จะให้ความส�าคัญแก่นางเทียบเท่าคุณหนูรองของจวน

กต็ามท ี แต่มนักย็งัไม่เพยีงพอ! ไม่เพยีงพอเลยสกันดิ เพยีงเพราะบดิาของ

นางไม่เคยก้าวเท้าเข้ามาเหยียบในเรือนแห่งนี้อีกเลยหลังจากจับได้ว่านางเป็น

คนผลักพี่รองตกต้นไม้ที่หน้าเรือนใหญ่ตอนที่นางอายุเพียงสี่ขวบ ทั้งๆ ที่ 
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พี่รองก็ไม่ได้เป็นอันใดมาก อีกทั้งยังมิได้ถือโทษโกรธเคืองนางแม้เพียงนิด  

แต่กลบัท�าให้บดิาหนัหลงัให้นางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ด้วยเหตนุี้ไม่ว่าจะได้รบัความรกัล้นเหลอืจากอนเุจยีงซนิมารดาของนาง

เพียงใด หรือความรักจากบรรดาพี่ทั้งสามจะมากแค่ไหน หรือแม้แต่ความ

เคารพนับถือจากบ่าวไพร่จะมากมายเพียงใด แต่ทั้งหมดนั้นก็ไม่สามารถถม

ลงในหัวใจที่เต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาอาฆาตของนางได้แม้แต่น้อย แม้ 

พี่รองจะพยายามท�าทุกอย่างให้นางมากเท่าไร นางกค็ดิแต่เพยีงว่านางสมควร

จะได้รับสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้ว เพราะทุกอย่างของพี่รองสมควรจะเป็นของนาง 

มาตั้งแต่ต้น!

ดงันั้นนางจงึหาได้ใส่ใจต่อสิ่งใด ไม่ว่าจะต้องท�าอย่างไร ไม่ว่าด้วยวธิี

การใด ไม่ว่าจะต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมมากแค่ไหน นางจะต้องได้ครอบครอง จะ

ต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างของพี่รองมาเป็นของนางให้ได้!



ห้า
เหล่าผู้พิทักษ์ฮวาเอ๋อร์

เรอืนส่องตะวนั

หลังจากซูเหมยฮวาแยกกลับเรือนของตนไปแล้ว ครอบครัวของนาง 

กย็งัคงรวมตวักนัอยูท่ี่เรอืนส่องตะวนั เพราะพวกเขารบัรูไ้ด้ว่ามบีางสิ่งบางอย่าง 

ผิดปกติไป ทั้งหมดจึงรั้งอยู่เพื่อปรึกษากันและกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสตรีผู ้

เป็นที่รกัยิ่งของทุกคน

“ท่านพี่ ท่านคิดว่ามันเกิดสิ่งใดขึ้นกับลูกของเรากัน” เป็นฮูหยินใหญ่ 

ที่เริ่มเอ่ยขึ้นมา

“ข้าคดิว่าคงมสีิ่งใดรบกวนใจของนางอยู่เป็นแน่”

“ข้าและน้องสามกเ็หน็ด้วยกบัที่ท่านพ่อกล่าวมาเช่นกนัขอรบั”

“แล้วพวกเราจะท�าอย่างไรดเีล่าท่านพี่ เจ้าใหญ่ เจ้าสาม” ฮูหยนิใหญ่

กล่าวด้วยความเป็นห่วงบุตรขีองตน

“ข้าคดิว่าคงต้องให้เสี่ยวองิคอยสงัเกตนางไปก่อน ระหว่างนี้ข้าจะเพิ่ม 

‘เงา’ เพื่อตดิตามดแูลนพิ่มอกีสกัห้าคน เพราะนี่กใ็กล้งานชมบปุผาแล้ว ข้ากลวั

จะเกดิเรื่องกบัน้องรอง ป้องกนัไว้น่าจะดกีว่าต้องมาตามแก้ ดหีรอืไม่ขอรบั” 

ซูเฟิงหยางเสนอแนะออกมาเป็นคนแรก
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“ส่วนข้าจะสั่งก�าชบัให้คนของโรงเตี๊ยมเรอืนเร้นกายและหอหมื่นส�าราญ

เปิดซื้อขายข่าวสารให้กว้างขวางกว่าเดิม เผื่อว่าจะมีหนูที่รอดหูรอดตาคน 

ของข้าออกมาสร้างความร�าคาญใจได้ขอรับ” ซูเฟิงอวิ๋นเสริมทัพด้านข่าวสาร

ออกมา เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของเขา คุณชายสามผู ้มี 

ภาพลกัษณ์ของหนุ่มน้อยเจ้าส�าราญกพ็ลนัเคร่งขรมึเป็นงานเป็นการทนัที

“ระหว่างนี้ข้าจะสั่งก�าชับให้เหล่าเงาที่แฝงตัวสืบอยู่ที่เรือนเยว่เทียน

ตดิตามคณุหนสูี่อย่างใกล้ชดิโดยไม่ให้นางรู้ตวัได้เป็นอนัขาด ฮหูยนิที่รกัโปรด

วางใจ” ซูอวิ๋นว่าพลางโอบกอดนางอนัเป็นที่รกัไว้แนบกาย ให้นางเอนกายพงิ

ซบอกกว้าง ประคองนางด้วยสองมอือย่างทะนุถนอมราวหยกล�้าค่า ด้วยรู้ว่า

สตรใีนอ้อมกอดของตนก�าลงัทุกข์ใจเพราะห่วงใยในบุตรเีป็นที่สุด

“นี่ถ้าไม่เป็นเพราะหวงช่างขอให้ข้าช่วยเกบ็อสรพษิไว้ใกล้ตวัเพื่อสบืหา

ตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังสงครามระหว่างแคว้นเมื่อสิบห้าปีก่อน ข้าคงจะ

จัดการสังหารมันด้วยการแล่เนื้อเป็นชิ้นๆ แล้วโยนให้สุนัขกินไปตั้งนานแล้ว 

ตดิตรงที่ว่าตวัการใหญ่ยงัคงกบดานเงยีบอยู ่ข้าจงึได้แต่ต้องทนดูลกูหลานมนั

มาท�าร้ายบตุรสาวของข้าอยูเ่ช่นนี้ ช่างน่าอดึอดัใจยิ่งนกั” ฮหูยนิใหญ่กล่าวด้วย

น�้าเสยีงกราดเกรี้ยว

แม้จะคับอกคับใจด้วยอุปสรรคมากมาย แต่นางก็ยังคงเอนกายเข้าสู่

อ้อมกอดของสามแีต่โดยด ีเพราะว่าอ้อมกอดของสามนีางนี้ ต่อให้ผ่านไปนาน

เพยีงใดกย็งัคงให้ความอบอุน่และความรูส้กึปลอดภยัเช่นเดมิไม่เปลี่ยนแปลง 

โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่แสนจะขุ่นข้องหมองมวัเช่นนี้

“ทุกคนกร็ู้สกึไม่ต่างไปจากเจ้าเท่าไรหรอก ฮูหยนิของข้า แต่ทุกคนรู้ว่า

เพื่อปกป้องฮวาเอ๋อร์ที่ไม่มีพลังปราณ มีเพียงแค่จิตใจที่อ่อนโยนแสนดีนั้น 

พวกเราจ�าต้องทนแสร้งปฏิบัติตัวกันอย่างที่แล้วมาต่อไป ไม่เช่นนั้นเราจะ 

เสยีงานใหญ่เอาได้” ซูอวิ๋นว่าพลางกระชบัอ้อมกอดแน่นขึ้นมาอกีนดิ

“ใช่แล้วท่านแม่ พวกเราอดทนรอมาได้เป็นสิบกว่าปี อดทนรออีก 

สักหน่อยย่อมต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นแน่ เพราะตอนนี้ข้าได้ข่าวจาก 
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น้องสามว่าทางแคว้นจ้าวเริ่มมคีวามเคลื่อนไหว เนื่องจากองค์ฮ่องเต้ของแคว้น

จ้าวสละราชบัลลังก์ขึ้นเป็นไท่ซ่างหวงให้องค์รัชทายาทจ้าวหยางหลงเป็นที่

เรยีบร้อยแล้ว ดงันั้นข้าเชื่อว่าอกีไม่นานตวัการใหญ่จะต้องทนไม่ไหวแล้วเริ่ม

เคลื่อนไหวอย่างแน่นอนขอรบั”

“ท่านพ่อ ท่านแม่ พี่ใหญ่ พวกท่านโปรดวางใจ ข้ารู้สกึได้ว่าที่ฮวาเอ๋อร์

เกดิความเปลี่ยนแปลงในเวลานี้มใิช่เรื่องที่เลวร้ายส�าหรบัพวกเราอย่างแน่นอน 

ข้าขอใช้ความหล่อเหลาของข้ารบัประกนัขอรบั”

“เจ้าสาม!” ทั้งสามเอ่ยขึ้นพร้อมกนั

“ไม่ใช่เวลาที่จะมาเอ่ยวาจาล้อเล่นเช่นนี้ เพลาๆ ลงบ้างเถดิเจ้าสาม แม่

เริ่มที่จะเตม็กลนืกบัความหล่อเหลาของเจ้าเสยีแล้ว”

“โธ่... ท่านแม่ ข้าเพยีงไม่อยากให้ทุกคนเคร่งเครยีดจนเกนิไปกเ็ท่านั้น 

แต่ว่าพวกท่านทกุคน สิ่งที่ข้ากล่าวเกี่ยวกบัฮวาเอ๋อร์ก่อนหน้านี้ ข้าหาได้ล้อเล่น

ไม่ พวกท่านกค็งรู้ดวี่าระหว่างข้ากบัฮวาเอ๋อร์มสีายใยผูกพนัพเิศษระหว่างกนั 

ข้าสามารถรู้ได้ถึงความผิดปกติถ้ามีสิ่งใดเกิดขึ้นกับนาง แบบเดียวกับที่ 

นางรู้สึกได้ถึงข้าเช่นกัน ดั่งคันฉ่องสองบานที่สะท้อนซึ่งกันและกันอย่างไร 

อย่างนั้น เช่นตอนที่พวกข้าอายุได้สี่ขวบยงัไงเล่า สิ่งที่เกดิขึ้นตอนที่ข้าพาพวก

ท่านไปช่วยนางได้ทัน ก็คงเป็นข้อยืนยันในค�าพูดของข้าได้เป็นอย่างดีใช่ 

หรอืไม่ขอรบั”

“จริงอย่างที่เจ้าสามพูดนะฮูหยิน” ซูอวิ๋นนิ่งคิดเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ 

ในครั้งนั้นขึ้นมาได้

“ใช่แล้วขอรับท่านแม่ ข้าก็เกือบลืมเรื่องสายใยผูกพันพิเศษระหว่าง 

น้องรองกบัเจ้าสามไป เช่นนั้นพวกเราพยายามท�าตามแผนการที่วางไว้กแ็ล้วกนั 

นะทุกคน ส่วนน้องสาม ถ้าเจ้ารู้สกึว่าจะเกดิเรื่องกบัน้องรอง จงรบีมาแจ้งข่าว

แก่พวกเราทนัทกีแ็ล้วกนั แต่เจ้ากอ็ย่าลมืระวงัตวัเองด้วย เพราะถ้าเกดิอะไร

ขึ้นกบัเจ้า สายสมัพนัธ์พเิศษกค็งจะไม่พเิศษอกีต่อไป” ซูเฟิงหยางกล่าวออกมา 

โดยไม่ลมืที่จะเตอืนให้น้องสามระวงัตวัด้วยเช่นกนั
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“ได้ขอรับพี่ใหญ่ ท่านไม่ต้องเป็นห่วงไป คนหน้าตาดีเช่นข้าย่อมต้อง 

ไม่ท�าสิ่งใดผดิพลาดแน่นอน”

หลังจากนั้นทุกคนก็นั่งพูดคุยหารือเรื่องอื่นกันต่อ อีกราวหนึ่งก้านธูป

ก็ต่างแยกย้ายกันไปท�าภารกิจของตน และอย่างที่รู้กันดีว่าภารกิจหลักของ 

ทุกคนที่ส�าคญัมาเป็นอนัดบัหนึ่งกค็อืเรื่องของซูเหมยฮวานั่นเอง

หลงัจากกนิอาหารมื้อเช้าเสรจ็สิ้น ซเูหมยฮวาได้ให้เสี่ยวองิไปแจ้งแก่

พ่อบ้านหลี่ประจ�าจวนว่านางต้องการออกไปเดินเล่นข้างนอก ให้เขาช่วยจัด

เตรยีมคนให้นางด้วย

วันนี้ซูเหมยฮวามีนัดพบปะกับลูกหนี้คนส�าคัญ! เพราะว่าในต้น 

ยามเว่ย4 ของวันนี้ในอดีตนั้นมีเหตุการณ์ส�าคัญที่ลูกหนี้ของนางจะแสดง 

งิ้วฉากเลก็ๆ ที่โรงเตี๊ยมเรอืนเร้นกายของน้องสาม แม้ว่าในช่วงเวลานี้น้องสาม

จะปดิบงัตวัตนถงึความเกี่ยวพนัระหว่างตนเองกบัโรงเตี๊ยมเรอืนเร้นกาย จะมี

ก็แต่บิดา มารดา พี่ใหญ่ ฮ่องเต้ และไทเฮาเท่านั้นที่รู้เรื่อง กว่าจะเปิดเผย 

ตัวตนก็จนกระทั่งเกิดเหตุปะทะรุนแรงระหว่างน้องสามกับน้องสี่ในงานเลี้ยง 

วนัเกดิมารดาอกีสี่ปีข้างหน้า

ดังนั้นในวันนี้ นางควรเรียกเก็บดอกเบี้ยเล็กๆ น้อยๆ จากลูกหนี้ 

ของนางเสยีหน่อย นางจะไม่เรยีกเกบ็หนี้ทั้งหมดทเีดยีวเพราะมนัดงูา่ยเกนิไป 

และออกจะดูสบายจนเกินไป แน่นอนว่านางจะไม่เลือกใช้วิธีเดียวกับที่นาง 

ต้องเจอะเจอ เพราะยงัมทีางตายให้เลอืกอกีหลายทาง และนางจะค่อยๆ ให้

พวกมนัได้เรยีนรู้และเจอะเจอกบัทางตายเหล่านั้นด้วยตวัเอง!

4 ยามเว่ย คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 13.00 น. - 14.59 น.


