
บทนำ�

‘ที่นี่ที่ไหนกนั หรอืว่าเราตายแล้วอย่างงั้นหรอื’

หญงิสาวเรอืนร่างระหงทว่าผอมบาง ผู้เป็นเจ้าของใบหน้างดงามแต่แสน

ซดีเซยีวเฝ้าครุ่นคดิถามตวัเอง ก่อนจะใช้ดวงตาสดีำาสนทิกวาดมองพร้อมกบั

สงัเกตไปรอบๆ กายด้วยความแปลกประหลาดใจ จากนั้นเพยีงชั่วครู่ใบหน้า

งดงามไร้สเีลอืดกค็ลี่ยิ้มสมใจขึ้นมาเมื่อรบัรู้ถงึอะไรบางอย่าง

สมองเริ่มมีภาพเหตุการณ์ในอดีตปรากฏ ความทรงจำาฉายผุดขึ้นมา

ช้าๆ ราวกบัแผ่นซดีภีาพยนตร์ที่กำาลงัโหลดเล่น

ใช่แล้ว... ตอนนั้นเธอเดนิอยูบ่นบาทวถิกีบัหลานสาวตวัน้อยผูเ้กี่ยวข้อง

กนัแค่ในนาม เพราะอกีฝ่ายบอกว่าอยากจะกนินำ้าแขง็ไส

“น้าลนิเดนิให้เรว็ๆ หน่อยได้ไหม น้องเนยอยากกนินำ้าแขง็ไสไวๆ”

เดก็น้อยชี้นิ้วบอกเธอด้วยนำ้าเสยีงเอาแต่ใจ จากนั้นร่างเลก็ๆ จงึวิ่งข้าม

ไปยงัฝ่ังตรงข้ามอย่างรวดเรว็ ไม่คดิสนใจเกวลนิที่เดนิตามอยูด้่านหลงั เพราะ

รู้สึกว่าอีกฝ่ายนั้นชักช้างุ่มง่ามนักในสายตาตน โดยที่ผู้สูงวัยกว่ายังไม่ทันจะ

ได้เอ่ยปากห้ามปราม คนโตกว่าจงึจำาต้องวิ่งตามไปตดิๆ

รถเก๋งสขีาวคนังามยี่ห้อคุน้ตาคนัหนึ่งแล่นตรงเข้ามายงัพวกเธอ พร้อม



8
เหมยฮวาฤดูหนาว เล่ม 1

กับเสียงเบรกห้ามล้อดังสนั่น ร่างบางหันไปมองรถที่แล่นเข้ามาอย่างรวดเร็ว

จนเกือบจะถึงตรงที่เธอกับเด็กน้อยยืนอยู่ หญิงสาวตัดสินใจผลักร่างเล็ก 

นั้นให้พ้นจากวถิรีถเก๋งคนันั้นทนัที

ใบหน้างดงามหันกลับไปมองรถคันเดิมอีกครั้ง เสี้ยวขณะนั้นดวงตา

ดอกท้อสบประสานกบัดวงตาเกรี้ยวกราดของผู้ที่อยู่ภายในรถ

เธอไม่ได้หลบัตาหรอืหนัหน้าหนตีามสญัชาตญาณระวงัภยั ทวา่ดวงตา

ปากคอคิ้วคางกลบัมรีอยยิ้มเจดิจ้าปรากฏ และนี่คงเป็นยิ้มเดยีวที่มตีั้งแต่เธอ

เกดิมาได้สบิเก้าปี

จากนั้นร่างเธอกล็อยละลิ่วปลวิไปด้วยแรงปะทะ หไูด้ยนิเสยีงเบรกห้าม

ล้อดงัสนั่นไปทั้งถนน ก่อนจะตามมาด้วยเสยีงดงัตุ้บ! เมื่อร่างบอบบางปะทะ

กบัรถอย่างจงั จนร่างของเธอกระเดน็ห่างจากจุดที่ถูกชนไปหลายเมตร หูแว่ว

ได้ยินเสียงร้องไห้จ้าของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นหลานสาวเพียงแค่ในนาม ก่อนที่สติ

ของเธอจะดบัวูบลงไม่รบัรู้ต่อสิ่งใดอกีต่อไป

ทว่าใบหน้านั้นยงัคงแต่งแต้มไปด้วยรอยยิ้ม ขอบคุณ... ที่ปลดปล่อย...

‘ตายแล้ว เธอต้องตายแล้วแน่ๆ’

เธอคดิกบัตวัเองอย่างมั่นใจ เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในอดตี บวกกบัสภาพ

ทิวทัศน์แปลกตาที่เห็นตรงหน้า ทำาให้ใบหน้างดงามซีดขาวไร้สีเลือดและริม

ฝีปากซดีจางแสยะยิ้มกว้าง ก่อนที่...

“ตายแล้ว... ฮ่าๆๆ ในที่สุดฉนักต็ายแล้ว”



เจ้าของร่างระหงยนืแหงนหน้าแผดเสยีงหวัเราะดงัลั่น เรยีกได้ว่าไม่

สนฟ้าแคร์ดนิใดๆ ทั้งสิ้น เธอในตอนนี้ไร้ความรู้สกึเสยีใจต่อการจบชวีติของ

ตวัเองอย่างสิ้นเชงิ ความยนิดนีั้นมมีากมายจนทำาให้ไม่ทนัได้สงัเกตว่าห่างออก

ไปยงัมสีายตาอกีสองคู่จบัจ้องมาที่เธอ

“แน่ใจแล้วหรอืท่านผู้เฒ่า ว่านางเป็นวญิญาณจากเขตของท่าน” หนึ่ง

ในสองเป็นชายหนุ่มผู้มีใบหน้าหล่อใส กับการแต่งกายสไตล์เกาหลีซึ่งกำาลัง

เป็นที่นยิมในยุคสมยันี้กล่าวขึ้น

“แล้วนั่นนางเป็นอะไรของนาง ดวงวญิญาณกเ็ป็นบ้าได้ด้วยหรอื”

สายตาของเขาจับจ้องร่างที่อยู่ห่างออกไปเบื้องหน้าอย่างไม่ลดละ ใน

แววตายังแฝงไว้ด้วยความหวาดระแวงลึกๆ ผู้ที่ถูกเรียกว่าผู้เฒ่าหันหน้ามา

มองคูส่นทนา ก่อนจะหนัหน้ากลบัไปมองร่างบอบบางนั้นอกีครั้ง แล้วเอ่ยตอบ

อย่างจนปัญญา

“ข้าเองกไ็ม่แน่ใจนกั ไม่เคยมเีหตุการณ์แบบนี้เกดิขึ้น หรอืว่าวญิญาณ

ของนางจะได้รบัผลกระทบจากความผดิพลาด”

คนหนุม่กว่าเม้มรมิฝีปากแน่นกบัคำาตอบที่ได้รบั ก่อนจะยอมรบัเงยีบๆ 

หนึ่ง
กำ�เนิดใหม่
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ในใจ

‘ใช่แล้ว มันไม่เคยเป็นแบบนี้ ไม่เคยมียมทูตหรือผู้รับดวงวิญญาณ 

ตนใดบนัทกึเอาไว้ว่าเคยพบเจอวญิญาณคนตายที่เป็นบ้า! เพราะต่อให้เป็นคนบ้า

สติไม่ดี หรือคนพิการไม่สมประกอบใดๆ เมื่อตายตกมาแล้วก็จะคืนรูปเป็น

วญิญาณที่สมประกอบ แตกต่างกบัสตรตีรงหน้าที่แลดูจะวปิลาสโดยแท้’

“แล้วแบบนี้ ถ้าโดนนางกดัเข้าละก ็พวกเราจะตดิไหม”

คนแก่หนัมามองหน้าคนหนุม่กว่าพลางขมวดคิ้ว ก่อนจะถามด้วยความ

งุนงง เนื่องจากไม่เข้าใจความหมายในคำาถามเท่าใดนกั

“ตดิสิ่งใดกนั”

“ข้าเคยได้ยนิผู้คนพูดกนัว่า ที่โลกมนุษย์นั้นจะมโีรคชนดิหนึ่ง หากถูก

กดัจะถ่ายทอดทางนำ้าลาย เรยีกกนัว่าโรคพษิสุนขับ้า”

โป๊ก!

“โอ๊ย! ท่านเขกหวัข้าด้วยเรื่องอะไรกนัเล่า”

ผู้อ่อนวัยกว่าร้องด้วยความเจ็บปวดพลางยกมือขึ้นลูบศีรษะป้อยๆ 

ใบหน้าหงกิงอแสดงออกถงึความไม่พอใจอย่างชดัเจน

“เขกให้เจ้าหายบ้าน่ะส ิดูท่าว่าเจ้าจะคลุกคลกีบัพวกมนุษย์มากเกนิไป

แล้วกระมัง ถึงได้คิดอะไรโง่ๆ แบบนี้ออกมาได้” ชายชราก่นด่าอีกฝ่าย  

นำ้าเสยีงที่ใช้บ่งบอกถงึความหงดุหงดิ ก่อนที่เขาจะหนักลบัไปมองเป้าหมายของ

ตนเองต่ออกีครั้ง

“จ้ากๆๆ”

สิ้นเสียงร้องร่างของผู้เฒ่าก็ผวาเฮือก กระโดดตัวลอยขึ้นไปเกาะกอด

คนหนุ่มกว่าโดยที่อกีฝ่ายไม่ทนัได้ตั้งตวั แต่เขากอ็้าแขนรบัด้วยสญัชาตญาณ

“เจ้าๆๆ มาเมื่อไรกนันี่”

ชายชราร้องถามร่างบางที่บดันี้มายนือยูข้่างตนอย่างเงยีบเชยีบโดยที่เขา

ไม่ทนัรู้สกึตวั เกวลนิเหลอืบตามองคนทั้งสอง เหน็อกีฝ่ายอยู่ในท่าคล้ายแม่

ลิงกำาลังอุ้มลูก ร่างบางพลันมีรอยยิ้มมุมปากน้อยๆ ตอบด้วยนำ้าเสียงสดใส 
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ผดิกบัใบหน้าที่ซดีขาว

“กม็าเมื่อเหน็นั่นแหละ ลุงคอืคนที่จะมารบัดวงวญิญาณฉนัใช่ไหม”

คราวนี้ทั้งคู่ต่างรบีพยกัหน้าให้เธออย่างรวัเรว็เป็นการตอบรบั

“อา... งั้นกไ็ปกนัเถอะ ฉนัพร้อมแล้ว”

ผู้มารับหันหน้ามามองสบตากัน แล้วก็นิ่งอึ้งงงงวยไปชั่วครู่หนึ่งด้วย

ความแปลกใจกบัเหตุการณ์ดวงวญิญาณเป็นฝ่ายรบีร้อนให้พาไปเสยีเอง

ตั้งแต่พวกเขาทำาหน้าที่นี้มา จวบจนจะปลดเกษยีณแล้ว กเ็พิ่งเคยพบ

เคยเห็นเรื่องราวเช่นนี้ เพราะโดยทั่วไปแล้วมนุษย์ทุกผู้ทุกคนเมื่อสิ้นชีพ 

ดบัชวีาวายลง จะแบ่งแยกได้อยู่สามจำาพวกหลกั...

จำาพวกแรกเป็นผู้มีบุคคลอันเป็นที่รักเป็นห่วงยึดติด พอได้รับรู้ว่า

ตนเองได้สิ้นชพีลงแล้วกม็กัจะอาลยัอาวรณ์ต่อชวีติเมื่อครั้งยงัไม่ตาย เป็นเหตุ

ให้โศกเศร้าเสยีใจกบัการตายของตนยิ่งนกั

จำาพวกที่สองนั้นหรอื มกัเป็นผู้ที่ถูกทำาร้ายทั้งจากคนที่ไม่รู้จกั หรอืคน

ที่ไว้ใจ แม้กระทั่งคนที่ตนรัก คนจำาพวกนี้เมื่อรับรู้ว่าตนได้ตายกลายเป็น

วญิญาณแล้วมกัจะมคีวามอาฆาตพยาบาท เกลยีดชงัโกรธแค้นต่อผู้ที่ทำาร้าย

ตนเองอย่างยิ่ง จนเกิดเหตุวิญญาณบางดวงที่มีพลังแกร่งกล้าจากแรงแค้น 

หลบหนจีากพวกเขาเพื่อไปล้างแค้นผู้ที่ทำาร้ายตนอยู่เนอืงๆ

ส่วนจำาพวกที่สามนั้นเป็นผูท้ี่คดิทำาลายชวีติตนเอง ไม่ว่าจะด้วยเหตผุล

อันใดก็ตาม ทว่าส่วนใหญ่เมื่อสิ้นชีพลงตามการกระทำา ก็ใช่ว่าทุกคนจะม ี

ความสขุอย่างที่คดิ เพราะเมื่อได้สญูสิ้นชวีติอนัมค่ีาลง กลบักลายเป็นดวงวญิญาณ

มองเหน็ภาพผู้ที่อยู่เบื้องหลงัร้องไห้ครำา่ครวญถงึตวัเอง ได้รบัรู้ถงึผู้ที่รกัและ

ปรารถนาดแีก่ตน พวกเขาเหล่านั้นกม็กัจะรำ่าร้องว่า “ไม่อยากตาย” หรอืไม่ก็

มกัเอ่ยว่า “รู้อย่างนี้คงไม่ทำาแบบนี้”

แต่ชวีติหาใช่การเล่นเกม ต่อให้คดิได้เพยีงใด ผลออกมากม็กัจะสาย

เกินไปเสียแล้ว ต่อให้ร้องไห้โศกาเพียงใด ก็มิอาจทำาให้ตนเองฟื้นคืนชีวิต 

ขึ้นมาได้อกี ทกุคนจงึจำาต้องก้มหน้ารบัผลกรรมที่ตนได้กระทำามา โดยส่วนมาก
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แล้ว วิญญาณทุกดวงมักจะมีอารมณ์คล้ายคลึงกัน คือมีความอาลัยอาวรณ์

หรอืโกรธเคอืงเคยีดแค้น ไม่กร็นัทดเสยีใจ

ทว่าวิญญาณหญิงสาวเบื้องหน้าพวกเขานั้นกลับไม่มีความรู้สึกอาทร

ร้อนใจที่ตัวเองตายให้เห็นสักนิด แถมเจ้าตัวยังเป็นฝ่ายเร่งเร้าให้พาดวง

วญิญาณไป โดยไม่มที่าทแีสดงออกถงึความอาวรณ์ในชวีติแม้แต่น้อย กล่าว

ได้ว่าหญงิสาวนั้นสงบนิ่งคล้ายผู้หลุดพ้นจากข้อผูกรั้งใดๆ ทั้งมวลแล้วกว็่าได้

“ฮะแอ้มๆ งั้นในฐานะที่ข้าเป็นผู้มารบัดวงวญิญาณเจ้า ข้าจะอนุโลมให้

เจ้าสามารถกลบัไปรำ่าลาคนที่เจ้ารกัได้ ดไีหมล่ะ”

ผู้เฒ่าเอ่ยขึ้นเพื่อแก้หน้าและรกัษาภาพพจน์อนัเหลอืเพยีงน้อยนดิของ

อาชพีตนไว้ หลงัจากไต่ลงมาจากเอวของเพื่อนร่วมงานเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว

“ไม่จำาเป็น” เสยีงเยน็ชาขดัขึ้นทนัทเีมื่อได้ยนิคำาพูดประโยคนั้น

“เจ้าไม่ปรารถนาจะไปลาพวกพ้อง?”

“ใช่”

“เจ้าไม่คดิจะไปลาคนรกั?”

“ฉนัไม่มคีนรกั”

“ครอบครวัเล่า?”

“ฉนัไม่มคีรอบครวั”

เธอบอกอกีฝ่ายเรยีบๆ ทว่าในใจหวนคดิถงึคำาว่า ‘ครอบครวั’ นั่นยิ่ง

ทำาให้เธอรู้สึกอยากอาเจียนกับคำาคำานี้ยิ่งนัก ใบหน้างดงามนิ่งเรียบ ดวงตา 

สดีำาเผยแววเยน็ชา แต่นำ้าเสยีงที่ตอบกลบัเยน็ชายิ่งกว่า เป็นผลให้ผู้เฒ่าไม่คดิ

ซกัถามสิ่งใดต่อ

‘ไม่รู้ว่านางไปพบเจอกับอะไรมา ถึงได้ดูเฉยเมยต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้

เยี่ยงนี้’

คนหนุ่มครุ่นคิดกับตัวเอง แต่เขาก็เลือกที่จะไม่เอ่ยสิ่งใดต่อไปอีก 

เพราะทุกคนบนโลกล้วนแล้วแต่มีชะตากรรมเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะพบเจอ

สิ่งใดมา นั่นถือเป็นโชคชะตาของหญิงสาวทั้งสิ้น พวกเขามีหน้าที่มารับดวง
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วญิญาณเพยีงเท่านั้น

ร่างบางของเกวลนิก้าวเดนิตามแถวไปข้างหน้าเรื่อยๆ ส่วนผู้มารบัทั้ง

สองเมื่อหมดหน้าที่ลงแล้วจึงหายไปหลังจากที่นำาเธอมาต่อแถว พอมาถึงคิว

ของหญงิสาว สตรชีราหลงัค่อมในชุดสดีำามอซอกต็กันำ้าสใีสใส่ชาม พลางยื่น

มอืเหี่ยวย่นที่มชีามนำ้าแกงใสๆ ส่งมาให้

“นี่คอื?”

“นี่คอืนำ้าแกงลมืเลอืน หลงัจากเจ้าได้ไปเกดิยงัชาตภิพใหม่ จะลมืความ

ทรงจำาของชาตภิพเก่าได้หมดสิ้น” เสยีงแหบพร่าของหญงิชราตรงหน้าเอ่ย

‘ฮ!ึ ลมืงั้นหรอื ลมืแล้วเธอกอ็าจจะต้องตายทั้งเป็นเหมอืนที่เคย เพราะ

ไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมของคนที่คดิร้าย เช่นนั้นชาตเิดยีวกเ็กนิพอแล้วมั้ง’

ไวเท่าความคดิ มอืขาวเลก็ควำ่าชามนำ้าแกงในมอืที่รบัมาทิ้งทนัทโีดยไม่

คดิจะดื่มแม้แต่น้อย หญงิชราเงยหน้าขึ้นสบตาอกีฝ่ายชั่วครูห่นึ่ง ก่อนจะชี้มอื

ไปยังบ่อนำ้าสีทองส่องประกายสดใสไกลออกไปข้างหน้าโดยไร้คำาพูดอธิบาย

ใดๆ จากนั้นนางก็หันไปตักนำ้าแกงให้ดวงวิญญาณดวงอื่นต่อ คล้ายกับว่า 

เมื่อครู่ไม่มสีิ่งผดิปกตใิดเกดิขึ้น

ทว่าในชั่วขณะที่ประสานสายตากับคนตรงหน้า เกวลินกลับรับรู้และ

รู้สกึได้ถงึแววตาเวทนาสงสารของอกีฝ่ายที่ส่งมาให้เธออย่างท่วมท้น ร่างบาง

เดนิไปยงับ่อนำ้าที่หญงิชราชี้เมื่อครู่อย่างช้าๆ ก่อนจะทิ้งกายลงสู่พื้นนำ้าสสีว่าง

นั้นโดยไม่ลงัเล

‘เกดิชาตใิหม่ ฉนัจะไม่ยอมให้ใครมาอยู่เหนอืตวัเองได้อกี ไม่ว่าเรื่อง

อะไรจะไม่ยอมให้ใครมาบงัคบัได้ ฉนัขอสาบาน!’

หญงิชราผู้ตกันำ้าแกงหนัไปมองยงัทศิที่หญงิสาวเดนิจากไป ในดวงตา

แห้งแล้งคู่นั้นพลนัมนีำ้าตาเอ่อคลอขึ้นมา ก่อนจะก้มหน้าลง มอืกต็กันำ้าแกงให้

ผูท้ี่มายนืต่อแถวเบื้องหน้าต่อ หยดนำ้าสใีสที่คลออยูใ่นดวงตาหญงิชราหยดรนิ

ร่วงลงสู่พื้นโดยไม่มีผู้ใดได้ทันสังเกตเห็น นางรู้ดีว่าหญิงสาวเมื่อครู่ผ่าน
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เหตุการณ์ใดมา

‘นี่คงเป็นสิ่งเดยีวที่แม่ผู้เลวทรามคนนี้จะทำาให้เจ้าได้ แม้ไม่อาจชดเชย

กับสิ่งที่แม่ทำาร้ายเจ้าในชาติภพก่อน แต่ก็ขอให้ภายหน้าเจ้าได้พบกับสิ่งดีๆ 

ด้วยเถดิ’

แม้เป็นเพยีงหนึ่งชาตทิี่เคยพบปะ กถ็อืเป็นวาสนาแล้วมใิช่หรอื...

 



“โอ๊ย! ปวดเหลอืเกนิ ท�าไมถงึได้ปวดเยี่ยงนี้กนันะ”

เสยีงกรดีร้องของสตรดีงัลั่นสะท้านไปทั่วทั้งจวนไร้พ่าย จวบจนบรเิวณ

บ้านเรอืนที่อยู่เคยีงข้างต่างกไ็ด้ยนิกนัชดัเจน เป็นที่ทราบโดยทั่วกนัว่าฮูหยนิ

ของท่านแม่ทพัจ้าวแห่งจวนไร้พ่ายเจบ็ท้องคลอดบุตรมาเป็นเวลาสามวนัแล้ว 

ทว่าทารกน้อยยังไม่ยอมคลอดออกมา บรรดาหมอตำาแยที่มีอยู่เกือบทั่วทั้ง

แคว้นล้วนถูกท่านแม่ทัพตามตัวมาจนหมดสิ้น แต่ก็ไม่มีใครหาสาเหตุได้ว่า

เป็นเพราะอะไร เวลาล่วงเลยจนถงึป่านนี้ ทายาทสกุลจ้าวกย็งัไม่ยอมออกมา

ดูโลกเสยีที

ภายในห้องนอนของท่านแม่ทพัมสีตรผีู้มใีบหน้างดงามเป็นหนึ่ง แม้ว่า

ในเวลานี้จะอยู่ในสภาพเหงื่อท่วมกายก็ตาม นางนอนร้องครวญครางอย่าง

ทรมานเจียนจะขาดใจ บรรดาหมอตำาแยทั้งหลายต่างมีสีหน้าเคร่งเครียดไป

ตามๆ กัน ด้วยจนปัญญาที่จะทำาสิ่งใด เพราะทารกน้อยในครรภ์นั้นมิยอม

กลบัหวัเสยีท ี เกรงเหลอืเกนิว่าหากมเีหตุอนัใดเกดิขึ้นกบัฮูหยนิจ้าวและบุตร

ในครรภ์ พวกตนคงไม่แคล้วต้องมอีนัเป็นไปด้วยเป็นแน่

ด้านนอกมชีายหนุ่มรูปร่างสูงสง่า ใบหน้าหล่อเหลาคมเข้ม ดวงตาสดีำา

สอง
บิด�ผู้เฝ้�รอ
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สนิทของเขามแีววร้อนอกร้อนใจฉายชัด ยามนี้เจ้าตัวกำาลงัเดินวนไปเวยีนมา

ไม่ยอมหยุด

“ทำาอย่างไรดนีะ! จะทำาอย่างไรด”ี

เวลานี้เขานกึห่วงภรรยาสาวที่อยูใ่นห้องยิ่งนกั ยิ่งยามใดที่หไูด้ยนิเสยีง

นางกรดีร้อง ใบหน้าหล่อเหลากพ็ลอยบดิเบี้ยวไปด้วย

เขากค็อื ‘จ้าวหมงิหลง’ แม่ทพัไร้พ่ายผู้ชนะศกึประกาศศกัดามาทั่วทุก

แคว้นแดนเหนอืใต้นั่นเอง ทว่ายามนี้ชื่อเสยีงเหล่านั้นกลบัไม่สามารถช่วยอะไร

ได้เลย ใบหน้าหล่อเหลามีแต่ความกังวลฉายชัด ยิ่งยามได้ยินเสียงภรรยา 

ร้องเอ่ยถงึเขา ใบหน้าของท่านแม่ทพัหนุ่มกย็ิ่งหดเลก็ลงไปทุกขณะ

“หมิงหลง เจ้าคนชั่วช้า ข้าต้องทรมานเช่นนี้เพราะเจ้าคนเดียว ไม่

ยุติธรรมเลยสักนิด ทั้งที่เจ้าเป็นคนทำาแท้ๆ นับแต่นี้ต่อไปเจ้าอย่าได้คิดหวัง 

จะเข้าห้องข้าอกีเลย”

เสยีงหวานแผดร้องโวยวายดงัลั่นจวน ประโยคที่เอ่ยออกมานั้นทำาเอา

คนเป็นหมอตำาแย ตลอดจนบรรดาบ่าวไพร่ในเรือนต้องก้มหน้ากลั้นหัวเราะ 

ทว่ากลบัมผีลต่อคนที่ยนืฟังอยูด้่านหน้าประตอูย่างยิ่ง เมื่อเขาได้ยนิแล้วถงึกบั

คอตกไปในทนัทเีลยทเีดยีว

“จางฟง เจ้าลองฟังคำาที่เซยีนเอ๋อร์พูดส ินางห้ามข้าเข้าห้องนางด้วย จะ

ทำาอย่างไรดเีล่า”

เขาหนัไปฟ้องพ่อบ้านคนสนทิที่ตอนนี้นั่งพงิเสาหลบัตา ด้วยว่ามองตาม

ผูเ้ป็นนายเดนิไปเดนิมาจนตาลาย ต้องมานั่งพกัหลงัจากโก่งคออาเจยีนนั่นเอง

“นายท่านขอรบั ฮหูยนิเพยีงแค่รูส้กึเจบ็ปวดมากกเ็ลยต้องหาทางระบาย

ออกเท่านั้นเอง ท่านอย่าได้วติกกงัวลไปเลยขอรบั”

ว่าแล้วจางฟงก็มีอันต้องหันไปโก่งคออีกรอบ เพราะแค่ช่วงเวลาที่พูด

คุยกนั นายท่านของเขากเ็ดนิไปเดนิกลบันบัได้แปดรอบ!

“กข็้าเป็นห่วงนางนี่นา” จ้าวหมงิหลงบ่นเสยีงอ่อยกบับ่าวคนสนทิด้วย

ท่าทางหงุดหงดิใจ
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‘โธ่ เซยีนเอ๋อร์ยอดรกั ข้าหาได้มคีวามคดิที่จะเอาเปรยีบเจ้าไม่ แต่จะ

ให้ทำาอย่างไรได้เล่า กส็วรรค์ไม่ยนิยอมให้ข้าตั้งท้องนี่นา’

ยิ่งคดิชายหนุ่มกย็ิ่งหงุดหงดิ ทำาไมนะ ทำาไมกนั เพราะเหตุใดบุรุษถงึ

ตั้งครรภ์ไม่ได้ เพราะอะไรโลกนี้ถงึมแีค่สตรเีท่านั้นที่อุ้มท้องคลอดบุตรได้

“มนัไม่ยุตธิรรมเลยสกันดิ เพราะเหตุใดบุรุษถงึตั้งท้องไม่ได้ ทำาไมถงึ

ไม่เท่าเทยีมกนั ข้าต้องการความเท่าเทยีม สวรรค์! ทำาไมท่านถงึไม่ให้ข้าท้อง

เล่า”

นำ้าเสยีงเกรี้ยวกราดและแฝงไปด้วยพลงัปราณเอ่ยดงัลั่น ทำาเอาจางฟง

ที่ทำาท่าจะลุกมอีนัต้องทรุดลงไปนั่งบนพื้นอกีครั้งหนึ่ง

สวรรค์!

ท่านแม่ทัพไร้พ่ายผู้เป็นมัจจุราชแห่งแคว้นต้าเฉินที่แคว้นอื่นต่าง 

หวั่นกลวัและหวาดเกรงนั้น มคีวามต้องการจะตั้งครรภ์คลอดบุตรเอง!

คาดว่าหากบุรุษอื่นได้ล่วงรู้ความคิดนี้ คงพร้อมใจกันเอาศีรษะโขก

ต้นไม้ตายไปตามๆ กนัแน่ เนื่องจากแม่ทพัจ้าวผู้เป็นวรีบุรุษของแคว้นต้าเฉนิ 

มีความต้องการที่จะตั้งครรภ์แทนฮูหยิน เพียงเพราะว่ากลัวฮูหยินของตนจะ

ไม่ยอมให้เข้าห้อง!

จ้าวหมงิหลงยงัคงเดนิไปเดนิมาไม่หยดุ ปากกร้็องก่นด่าตนเองไปด้วย

ความคบัข้องใจที่ไม่สามารถตั้งครรภ์แทนฮูหยนิสุดที่รกัได้ โดยไม่ทนัได้มอง

เห็นสายตาของพ่อบ้านคนสนิทที่ทอดมองมายังเขาอย่างท้อแท้ ด้วยอับจน

ปัญญาจะหาคำาพูดใดๆ มากล่าวกบัผู้เป็นนายได้อกี

‘เอาที่ท่านสบายใจเลยขอรบั... นายท่าน’

 



และแล้วในยามเช้าตรู ่ของวันที่สี่ แสงสีทองของดวงอาทิตย์เริ่ม 

สาดส่องจับขอบฟ้ารำาไร พระจันทร์ทิ้งตัวร่วงหล่นลงสู่พื้นผิวนำ้า ดวงดารา 

น้อยใหญ่บนผนืฟ้าต่างพากนัหลบเร้นกาย

เหมยฮวาสแีดงสดเบ่งบานงามสะพรั่ง หยาดนำ้าค้างเกาะตามกลบีดอก

สีสดใส สะท้อนแสงแวววาวหยอกล้อกับแสงอ่อนๆ ในยามเช้า ส่งผลให้

ทวิทศัน์รอบบรเิวณงดงามปานสรวงสวรรค์ชั้นฟ้า

ทว่าในจวนท่านแม่ทัพไร้พ่ายนั้นเล่า หาได้มีผู้ใดคิดจะให้ความสนใจ

กบัความงามของทศันยีภาพไม่ ด้วยว่าเวลานี้มเีสยีงร้องเลก็ๆ เสยีงหนึ่งดงัขึ้น

ในจวน ดงึความสนใจของพวกเขาได้ชะงดันกั

“อุแว้ๆๆ”

ในห้องนอนเตม็ไปด้วยบรรดาหมอตำาแยที่แม่ทพัหนุ่มดั้นด้นวิ่งไปลาก

ตามตวัมา จนกลุ่มคนแทบจะล้นออกมานอกห้อง

ณ เวลานี้แต่ละคนล้วนมีสีหน้ายินดีปรีดากันถ้วนทั่ว จ้าวเฟยเซียน 

เผยรอยยิ้มอ่อนหวานแฝงความยนิด ีใบหน้านางเตม็ไปด้วยความอ่อนล้า ทว่า

ยงัคงงดงามดงัเดมิ แม้ยามนี้จะเตม็ไปด้วยหยาดเหงื่อเมด็โตกต็าม

ส�ม
ท�รกน้อยเหมยฮว�



เหลียนฮวาสีชมพู
19

ยิ่งเมื่อสายตามองเห็นร่างเล็กๆ ในห่อผ้าสีขาวสะอาดตาที่หมอตำาแย

คนหนึ่งอุม้มาเบื้องหน้า ฮหูยนิจ้าวกแ็ทบหายคลายความเหนื่อยล้าเป็นปลดิทิ้ง

“ยนิดดี้วยเจ้าค่ะฮูหยนิ ท่านได้บุตรสาว”

หมอตำาแยวัยชราผู้อุ้มร่างเล็กในห่อผ้าเอ่ยขึ้น พลางยื่นส่งทารกน้อย 

ให้ผู้เป็นมารดาได้ชื่นชมบุตรตีวัเองบ้าง

หญงิสาวรบัร่างน้อยๆ นั้นมากอดไว้แนบอกด้วยความทะนุถนอม ความ

ปลาบปลื้มปีตยินิดพีลนับงัเกดิขึ้นในใจอย่างล้นหลาม

อา... ลูกรกัของนางถอืกำาเนดิแล้ว

“เซยีนเอ๋อร์! เจ้าเป็นอย่างไรบ้าง”

เมื่อประตูห้องนอนเปิดออก ร่างสูงใหญ่กำายำาของท่านแม่ทัพไร้พ่าย 

ก็ถลันกายเข้ามาในห้องอย่างรีบร้อน ก่อนจะร้องถามภรรยารักด้วยนำ้าเสียง 

โล่งใจระคนยนิดี

ร่างบางบนเตียงส่งยิ้มอ่อนหวานเต็มใบหน้าให้สามี ก่อนจะยื่นห่อผ้า 

ที่มบีุตรสาวอยู่ภายในอ้อมกอดให้ผู้เป็นบดิาได้เชยชมเจ้าตวัน้อยบ้าง

“ลูกพ่อ เจ้าช่างน่ารกัน่าชงัยิ่งนกั”

จ้าวหมงิหลงก้มลงหอมทารกน้อยที่อยู่ในห่อผ้าเบาๆ ด้วยเกรงว่าหาก

ทำารุนแรงไปบุตรสาวตัวน้อยจะเจ็บเอาได้ วงหน้าหล่อเหลามีรอยยิ้มกว้าง  

แววตามคีวามรกัใคร่เอน็ดูฉายอยู่ตลอด

“ผิวขาวราวกับหิมะ ปากแดง หน้าตาจิ้มลิ้มนัก โตขึ้นมาเจ้าจะต้อง 

เป็นสาวงามเหนอืใครเหมอืนแม่ของเจ้าอย่างแน่นอน”

ท่านแม่ทัพไร้พ่ายที่บัดนี้ผันตัวเองมาเป็นบิดาเห่อบุตรเอ่ยพรรณนา

เยนิยอบุตรสาวในอ้อมแขนเป็นชุด พลางส่งเสยีงหวัเราะยนิดอีอกมาไม่หยุด

จางฟงที่ยนือยู่ข้างๆ ได้ยนิดงันั้นกอ็ดใจไม่ไหวต้องชะโงกหน้าเข้ามาดู

ร่างเลก็ในห่อผ้าบ้าง เมื่อเหน็แล้วพ่อบ้านจงึเอ่ยแย้งขึ้นอย่างอดไม่ได้

“สาวงามอนัใดกนั ตวัเลก็ๆ แดงๆ ผวิหนงัหรอืกเ็หี่ยวย่น นายท่าน  

ข้าน้อยว่านี่ไม่ต่างจากลูกลงิที่อยู่ในป่าเลยนะขอรบั”
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คำาพดูของคนสนทิประดุจสายฟ้าฟาดลงกลางใจท่านแม่ทพั ไวเท่าความ

คดิ ไม่ตอ้งรอใหอ้กีฝ่ายได้กล่าวคำาพดูใดต่อไป เท้าใหญ่สมรปูร่าง นำ้าหนกัสม

ฉายามจัจุราชแห่งต้าเฉนิกป็ระเคนเข้าใส่กลางลำาตวัของบ่าวผู้ไม่รู้จกัดูทศิทาง

ลมทนัทแีบบเน้นๆ

“จางฟง หากเจ้าไม่ใช่คนสนทิของข้า เจ้าได้ตายแน่!”

จ้าวหมิงหลงคำารามเสียงตำ่าบอกอีกฝ่าย เพียงแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่รู้นั้น

คอืจางฟงในยามนี้นอนไร้สตอิยู่บนพื้น ไม่ได้ยนิคำาพูดเหล่านั้นเสยีแล้ว

เมื่อเฟยเซยีนเหน็ดงันั้น กเ็ลื่อนมอืออกจากใต้หมอนที่มมีดีสั้นประดบั

พลอยวางสอดไว้อย่างช้าๆ หากจางฟงสามารถรบัรู้อนาคตได้แล้วละก ็เขาคง

ต้องโขกศรีษะขอบคณุหมงิหลงไม่ได้หยดุเป็นแน่แท้ เพราะหากหมงิหลงไม่ชงิ

ลงมอืเสยีก่อน คาดว่าจดุที่มดีในมอืฮหูยนิจ้าวจะขว้างออกไปนั้นคงเป็นลำาคอ

บ่าวคนสนทิของสามอีย่างแน่นอน

‘นบัว่าโชคของเจ้ายงัดอียู่ คราวหน้าหากกล้าเอ่ยว่าลูกข้าอกี ข้าจะตดั

ลิ้นเจ้าทิ้งเสยีเลย’

นางคิดคาดโทษอีกฝ่ายไว้ในใจ ก่อนจะหันไปถามผู้เป็นสามีด้วย 

นำ้าเสยีงอนัอ่อนหวาน ผดิกบัความคดิเมื่อครู่

“ท่านพี่ ท่านจะตั้งชื่อให้ลูกเราว่าอะไรดเีจ้าคะ”

จ้าวหมงิหลงทอดสายตาเปี่ยมสุขมองออกไปนอกหน้าต่างห้อง ดวงตา

คมกล้าจดจ้องไปที่ต้นเหมยฮวาสีแดงสดซึ่งยามนี้ออกดอกบานเต็มต้น

ท่ามกลางหมิะโปรยปราย เป็นผลให้ทศันยีภาพที่เหน็นั้นงดงามจบัตา

ก่อนที่เขาจะก้มลงมองบุตรสาวในวงแขนตัวเอง ใบหน้าหล่อเหลามี 

รอยยิ้มกว้าง ดวงตาเตม็ไปด้วยความรกัใคร่เอน็ดูขณะเอ่ยคำาพูดขึ้นช้าๆ

“นางเกดิในวนัที่ท้องฟ้าสดใส แต่กลบัมหีมิะโปรยปราย เหมยฮวาใน

จวนบานสะพรั่ง ถ้าอย่างนั้นก็ให้ชื่อ ‘เหมยฮวา’ แล้วกัน เจ้าคิดว่าอย่างไร 

น้องหญงิ”

เฟยเซยีนมองตามสายตาของผู้เป็นสามอีอกไปด้านนอกหน้าต่าง เหน็
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เหมยฮวาเบง่บานผลดิอกเตม็ต้นท่ามกลางหมิะ ดแูลว้งดงามจบัตายิ่งนกั นาง

พยกัหน้าเหน็ดดี้วย ก่อนจะเอนร่างซบไหล่แกร่งที่อุ้มบุตรสาวอยู่ข้างกาย

‘เหมยฮวา เหมยน้อยของแม่ แม่ปรารถนาให้เจ้าเตบิใหญ่อย่างมคีวาม

สขุ และไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคใดๆ เฉกเช่นเดยีวกบัเหมยฮวาที่สามารถเบ่งบาน

อย่างงดงามได้แม้ในวนัที่มหีมิะตกหนกั’

ในห้องนอน สามคนพ่อแม่ลูกต่างซมึซบัความรู้สกึดีๆ  ในช่วงเวลานั้น

ไว้ในใจ โดยไม่มีผู้ใดให้ความสนใจต่อร่างพ่อบ้านของจวนที่นอนกองติด 

ขา้งฝาดจุกองผ้าขี้ริ้วเก่าๆ ผนืหนึ่ง ที่ยามนี้ยงันอนไม่ได้สตอิยูภ่ายใต้หน้าต่าง

บานที่พวกเขามองเหม่อ... แม้แต่น้อย

 



วงัหลวง

ภายในท้องพระโรงอันยิ่งใหญ่ สถานที่ว่าราชกิจของฮ่องเต้ บรรดา

ขุนนางน้อยใหญ่ต่างยนืเรยีงรายกนัตามลำาดบัขั้นชั้นของแต่ละคน

ที่อยู่เบื้องหน้าของทุกคนคือพระวรกายสูงสง่า พระพกัตร์งดงามแลดู

อิ่มเอิบ ตามลักษณะของผู้มีบุญญาธิการเหนือผู้ใดในแผ่นดิน พระองค์ทรง

ภูษาสีเหลืองปักดิ้นลายมังกรสีทองประจำาตำาแหน่ง ร่างนั้นตระหง่านประทับ

บนบลัลงัก์มงักร เปล่งรศัมแีลดูน่าเกรงขามยิ่ง

“เอาละ ผูใ้ดมเีรื่องอะไรจะกล่าวอกีหรอืไม่” สรุเสยีงทุม้กงัวานเตม็เป่ียม

ไปด้วยอำานาจและบารมีตรัสขึ้น ก่อนพระเนตรคมกล้าจะไล่มองทุกคนที่อยู่

เบื้องหน้า

ขนุนางชราขั้นสามผูห้นึ่งยกมอืเตรยีมอ้าปากกราบทลู เขาขยบักายเพื่อ

ออกมาพูดเบื้องหน้าพระพักตร์ ก่อนจะมีอันต้องหุบปากลดมือแล้วยืนขาสั่น

พั่บๆ แทนเมื่อสมัผสัได้ถงึรงัสกีดดนัพุ่งมาทางตน และต้นตอที่แผ่มานั้นกห็า

ใช่ใครอื่นไม่ แต่เป็นแม่ทพัคู่พระทยัขององค์ฮ่องเต้เอง โดยที่เขากไ็ม่เข้าใจว่า

ตัวเองทำาสิ่งใดผิด ท่านแม่ทัพไร้พ่ายจึงต้องจ้องเขม็งแผดรังสีร้อนแรงใส่ถึง

สี่
ท่�นแม่ทัพกับคุณหนูเหมยฮว� (1)
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ขนาดนี้

จ้าวหมงิหลงพยายามส่งสายตาพฆิาต อกีทั้งยงัแผ่รงัสกีดดนัใส่อกีฝ่าย 

จนขุนนางเฒ่าผู้นั้นแข้งขาอ่อนปวกเปียกยนืประคองตนแทบไม่อยู่ คดิว่าหาก

มไิด้ยนือยู่หน้าพระพกัตร์ เจ้าตวัคงปล่อยร่างให้ทรุดฮวบลงไปแล้ว เมื่อเหน็

ดงันั้นใบหน้าคมดุจงึลอบยิ้มมุมปากด้วยความสาสมใจ ยิ่งเหน็ว่าไม่มผีูใ้ดกล้า

ออกมากล่าวอะไรต่ออีก รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ก็ยิ่งผุดกว้างขึ้นมาบนใบหน้าคมเข้ม

อย่างพงึพอใจ

บุรุษบนบัลลังก์มังกรทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด พระองค ์

ทรงส่ายพระพักตร์เพียงเล็กน้อยด้วยความอิดหนาระอาใจต่อการกระทำาของ

แม่ทพัผู้เป็นสหายสนทิ

“เอาละ ในเมื่อไม่มสีิ่งใดแล้วกจ็งแยกย้ายกนัเสยี ใครมอีะไรต้องทำาก็

ไปทำาให้เสรจ็สิ้น ส่วนแม่ทพัจ้าวตามเราไปที่ห้องทรงอกัษรเดี๋ยวนี้”

เจ้าของพระวรกายสูงสง่าตรัส จากนั้นจึงสะบัดชายผ้าคลุมลุกจากไป

อย่างรวดเรว็ ทิ้งให้เหล่าขนุนางที่อยูด้่านหลงัพากนัถวายความเคารพตามหลงั

แทบไม่ทนั

จ้าวหมิงหลงเดินไปตามรับสั่งด้วยใบหน้ายับย่น พลางบ่นกระปอด

กระแปดตลอดทางอย่างหงุดหงิด เพราะตนเองนั้นอยากจะรีบกลับจวนไปดู

บุตรตีวัน้อยไวๆ

“อวี้หลาง เจ้าจะเรยีกข้ามาท�าไมกนั”

แม่ทพัหนุ่มโวยวายไม่สบอารมณ์ ก่อนจะทิ้งตวัลงนั่งเบื้องหน้าอกีฝ่าย

ด้วยท่าทกีระแทกกระทั้น บ่งบอกให้รู้เป็นนยัๆ ว่าเขากำาลงัไม่พอใจ

อวี้หลางฮ่องเต้เหลือบพระเนตรตวัดค้อนให้พลางแยกเขี้ยวใส่คน 

ตรงหน้า ก่อนจะตรสัด้วยสุรเสยีงฉุนเฉยีว

“แล้วเจ้าทำาอะไรลงไปบ้างเล่า เจ้าแม่ทพับ้า!”

ในแคว้นต้าเฉนิแห่งนี้คงไม่มผีู้ใดที่อาจหาญกล้าเอ่ยนามเจ้าชวีติตรงๆ 
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เยี่ยงนี้ แต่ย่อมไม่ใช่กบัจ้าวหมงิหลงผู้นี้แน่นอน ด้วยว่าทั้งคู่นั้นเป็นสหายกนั

มาตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย อีกทั้งคนตรงหน้ายังเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือพระองค์

มาโดยตลอด ตั้งแต่เมื่อครั้งยงัเป็นเพยีงองค์ชายน้อยไร้ศกัดิ์ที่ไม่มผีู้ใดคดิให้

ความสำาคญั

สิ่งเหล่านั้นทำาให้อวี้หลางฮ่องเต้ไม่ได้มองคนตรงหน้าเป็นเพียงแค่ข้า 

รบัใช้ ซำ้ายงัทำาให้เขายกย่องสถานะของอกีฝ่ายไว้ดุจพี่น้องร่วมอุทรด้วย

“เจ้าทำาตวัแบบนี้ อยากจะให้ข้าอกแตกตายหรอือย่างไรกนั หมงิหลง”

ฮ่องเต้หนุ่มตรสัสุรเสยีงไม่จรงิจงัเท่าใดนกั ทว่าครั้นจะไม่บ่นหรอืกไ็ม่

ได้ เพราะนับจากวันที่บุตรีของเขาเกิดมาจนถึงแปดปีนั้น จ้าวหมิงหลงยังคง

ไม่ยอมเลิกทำาตนเป็นบิดาเห่อบุตรีเสียที เดือดร้อนถึงพระองค์ต้องคอย 

ออกมาปรามให้เพลาๆ หลายต่อหลายครั้ง ถงึกระนั้นอกีฝ่ายกใ็ช่ว่าจะฟังคำาเสยี

เมื่อไรกนั

ฮ่องเต้หนุม่คดิย้อนถงึเมื่อแปดปีก่อน พอทารกน้อยลมืตาออกมาดูโลก 

แม่ทพัคู่พระทยักม็าลาคลอดกบัพระองค์ทนัท ีใช่ ฟังไม่ผดิหรอก เจ้าคนน่า

ตายผู้นี้มาลาคลอดกบัพระองค์ ประหนึ่งว่าตวัเองเป็นคนตั้งท้องเสยีกระนั้น

ด้วยความที่อวี้หลางเหน็แก่ความเป็นสหายสนทิ และฮูหยนิจ้าวผู้เป็น

น้องสาวตน จงึได้ทรงยนิยอมให้แม่ทพัหนุ่มได้ลาไปคลอด เอ๊ย! เลี้ยงบุตร 

ถงึสองปีตามใจปรารถนา

เมื่อย่างเข้าปีที่สาม แม่ทพัไร้พ่ายจงึกลบัมาทำางานตามเดมิ ทว่าเจ้าบ้า

นี่ก็ยังไม่เลิกเห่อบุตรสาว เข้าเฝ้าสองวัน ลาป่วยลากิจอีกห้าวัน ช่วงนั้น 

อวี้หลางต้องเผชญิหน้ากบัสารพดัคำาลางานที่อกีฝ่ายสรรหามาใช้ไม่จบไม่สิ้น จน

พระองค์แทบจะสติแตกตายไปเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นสุนัขวิ่งตัดหน้ารถม้า 

แมวเดนิผ่าน สตรมีคีรรภ์เดนิสวนทาง เดก็น้อยจ้องมอง หรอืแม้แต่หนอนตวั

เลก็ๆ คลานตดัหน้ารถม้า จวบจนกระทั่งครั้งสดุท้ายที่ทำาเอาพระองค์ถงึขนาด

ทนไม่ไหว ตัดสินพระทัยไปพบฮูหยินจ้าวผู้เป็นน้องสาวบุญธรรม เพื่อบอก

กล่าวเล่าถงึพฤตกิรรมของแม่ทพัผู้เป็นสามใีห้นางฟังอย่างหมดไส้หมดพุง
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“แม่ทัพยื่นหนังสือขอลางานเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพราะมดขึ้นรถม้า 

เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นลางร้าย”

ลางานหนึ่งเดอืนเพยีงเพราะมดขึ้นรถม้า มารดามนัเถดิ!

แน่นอนว่าครั้นพอฮูหยนิไร้พ่ายทราบ วนัรุ่งขึ้นท่านแม่ทพัใหญ่กก็ลบั

ไปทำางานตามปกต ิเพิ่มเตมิคอืรอยฟกชำ้าเตม็ใบหน้าอนัหล่อเหลา

ซึ่งเหตกุารณ์ในครั้งนั้นทำาเอาท่านแม่ทพัอารมณ์บดูขนาดหนกั จนต้อง

ไปยืนทะเลาะกับเสาท้องพระโรงระบายอารมณ์อยู่เสียหลายวันเลยทีเดียว  

อวี้หลางฮ่องเต้และขนุนางคนอื่นต่างยนืนิ่งมองภาพแม่ทพัไร้พ่ายยนืโวยวายใส่

เสาท้องพระโรง จากนั้นจงึพร้อมใจกนัส่ายหน้าหมดคำาพูด

คนบ้าอะไรทะเลาะกบัเสากไ็ด้...

“ในเมื่อเจ้าไม่มธีุระสำาคญัอะไร ถ้าอย่างนั้นข้าไปละนะ”

โดยไม่คิดรอให้อีกฝ่ายเอ่ยปากอนุญาต ร่างสูงใหญ่ของท่านแม่ทัพก็

ดีดกายเผ่นแผล็วไปจากห้องทรงพระอักษรทันที ทิ้งให้ฮ่องเต้หนุ่มทอด

พระเนตรตามหลังสหายสนิทอย่างเหนื่อยหน่าย เอือมระอากับนิสัยเอาแต่ใจ

ตวัเองของอกีฝ่ายเสยีเหลอืเกนิ

ร่างสงูเดนิจากมาได้ระยะหนึ่งจงึชะลอผ่อนฝีเท้าลง พลางเดนิผวิปาก

เล่นอย่างคนอารมณ์ดดี้วยท่าทสีบายใจ ในที่สุดเขากจ็ะได้กลบัจวนเสยีที

“ท่านแม่ทัพจ้าว! ท่านแม่ทัพ โปรดรอข้าด้วย” เสียงชายสูงวัยในชุด

ขนุนางขั้นหนึ่งร้องเรยีกไม่เบานกั ก่อนที่อกีฝ่ายจะพยายามเร่งฝีเท้าพาร่างอวบ

ขึ้นมาเดนิตคีู่กบัเขา

“มธีุระอนัใดกบัข้าหรอื ท่านเสนาบดฝี่ายซ้าย”

แม่ทพัจ้าวร้องถามอกีฝ่ายนำ้าเสยีงนุ่มนวล ทว่าจงใจเร่งฝีเท้าให้เรว็ขึ้น

กว่าเดมิ ทำาเอาขุนนางร่างอวบต้องออกแรงวิ่งจนพุงหนากระเพื่อมตามตวั

เสนาบดีฝ่ายซ้ายฉีหลิงเฟยพยายามวิ่งไล่ตามร่างสูงจนทัน ใบหน้า 

อวบอมูของเขาเตม็ไปด้วยหยาดเหงื่อที่ไหลต่างนำ้า ก่อนที่เจ้าตวัจะวิ่งมาเคยีงข้าง
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ร่างสูงกำายำาด้วยอาการหอบถี่ๆ

“ข้าได้ยินข่าวมาว่าคุณหนูจ้าวบุตรีของท่านตอนนี้อายุได้แปดขวบแล้ว 

เยว่จนิบุตรชายข้าปีนี้กอ็ายุได้สบิขวบพอด ีท่านแม่ทพัคดิว่าอย่างไรหากพวก

เราจะให้เดก็ๆ ได้ทำาความรู้จกักนัเสยีแต่เนิ่นๆ เพื่อเป็นทองแผ่นเดยีวกนัใน

ภายหน้า”

เสนาบดีฝ่ายซ้ายเอ่ยด้วยนำ้าเสียงมั่นใจ เขาเชื่อมั่นว่าคนข้างๆ จะไม่

ปฏิเสธอย่างแน่นอน อย่างไรเสียตระกูลฉีของเขาก็ยิ่งใหญ่ไม่ใช่น้อย อีกทั้ง

บุตรีคนโตก็เป็นถึงกุ้ยเฟยที่ฮ่องเต้โปรดปราน หากว่าได้เกี่ยวดองกับตระกูล

จ้าวที่มากไปด้วยอำานาจทางการทหารแล้วไซร้ อำานาจในมอืจะไปไหนเสยี

จ้าวหมิงหลงเหลือบตามองใบหน้าอ้วนฉุของคู่สนทนา พลางกัดฟัน

กรอด นกึเดอืดดาลคำารามลั่นในใจ ไม่แสดงท่าทใีดให้เหน็ภายนอก

‘ฉหีลงิเฟย ไอ้ลูกเต่าผสมสกุรเอ้ย นี่เจ้าคดิเอาดวงใจของข้าจ้าวหมงิหลง

ผู้นี้มาเป็นฐานเพื่อสร้างอำานาจให้แก่ตระกูลฉขีองเจ้าเชยีวหรอื’

“บุตรสาวของข้าเพิ่งจะอายุเพยีงแปดขวบ นบัได้ว่ายงัเลก็นกั ข้าจงึยงั

มิคิดเรื่องนี้ อีกทั้งตระกูลจ้าวของข้านั้นยิ่งใหญ่เกรียงไกรพอแล้ว ไม่จำาเป็น

ต้องสละความสุขของบุตรหลานในตระกูลเพียงเพื่อแลกกับอำานาจความยิ่ง

ใหญ่ใดๆ เพราะฉะนั้นข้าจึงไม่คิดจะยกบุตรสาวข้าให้แก่บุตรชายของท่าน 

เพยีงเพื่อให้ได้มาซึ่งอำานาจอนัไร้สาระ”

กล่าวจบจู่ๆ ร่างสูงกห็ยุดเท้ายนืนิ่ง ก่อนมอืใหญ่กร้านจะคว้าหมบัเข้า

ที่คอเสื้อของอีกฝ่าย แล้วยกขึ้นสูงจนร่างอวบระยะสุดท้ายของเสนาบดีเฒ่า

ลอยขึ้นเหนือพื้น พร้อมเอ่ยคำารามนำ้าเสียงตำ่าดุดัน ไม่ต่างกับดวงตาคู่คมที่ 

ยามนี้เตม็ไปด้วยรงัสสีงัหารดงัเช่นยามออกไล่เข่นฆ่าเหล่าอรศิตัรู

“อย่าได้คิดมองตระกูลจ้าวของข้าเป็นเพียงแค่ฐานรองเหยียบเพื่อปีน

ป่ายหาอำานาจให้แก่ตระกูลฉขีองท่าน มอิย่างนั้นข้าเกรงเหลอืเกนิว่าตระกูลฉี

อาจได้หลงเหลอืเพยีงแค่ชื่อสบืไป”

กล่าวจบแม่ทัพหนุ่มจึงคลายมือ ปล่อยให้ร่างอวบของขุนนางเฒ่าผู้
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กระหายอำานาจทรุดลงไปกองกับพื้นโดยไม่สามารถประคองตัวไว้ได้ จาก 

นั้นกห็นัหลงัเดนิจากไปอย่างไม่ไยดี

‘น่ากลวั! ช่างน่ากลวัเหลอืเกนิ ฉายามจัจุราชแห่งต้าเฉนิหาใช่เพยีงคำา

เล่าลอืไม่’

ฉหีลงิเฟยบอกกบัตนเองในใจ ใบหน้าเตม็ไปด้วยเหงื่อเยน็ แววตายงั

มีความหวาดหวั่นไม่น้อย ความกดดันเมื่อครู่ทำาเอาขุนนางร่างอวบแทบหยุด

หายใจ ทว่าอำานาจที่อยู่ในมอืของอกีฝ่ายยงัคงล่อตาล่อใจเขาไม่เสื่อมคลาย

‘แล้วอย่างไรเล่า ต้องแบบนี้สถิงึจะเหมาะสมกนั จ้าวหมงิหลง ยงัไงเสยี

ข้าต้องได้บุตรสาวเจ้ามาเพื่อตระกูลฉ ีและด้วยอำานาจทั้งหลายที่ต้องการ’

‘‘หากเป็นรบัสั่งของฝ่าบาท อย่างไรเจ้ากไ็ม่มทีางปฏเิสธได้ จ้าวหมงิหลง 

เจ้ารอดูได้เลย ข้าไม่ถอยแค่นี้แน่’’

ขุนนางร่างอวบพมึพำาเสยีงตำ่าในลำาคออย่างเคยีดแค้น ความอบัอายที่

ได้รบัมาในวนันี้ เขาจะต้องทวงคนืให้อกีฝ่ายได้ชดใช้อย่างสาสมแน่นอน!

 



ท่านแม่ทัพไร้พ่ายเร่งฝีเท้าเดินจ�้าอ้าวด้วยความเร็ว หลังจากที่สลัด

เสนาบดฝ่ีายซ้ายออกไปให้พ้นทางตนได้ ถงึแม้จะข่มขูใ่ห้อกีฝ่ายหยดุความคดิ

เช่นนั้นไปแล้ว ทว่าใบหน้าคมเข้มของแม่ทัพหนุ่มยังคงมีริ้วรอยแห่งความ 

กังวลใจแฝงอยู่ไม่น้อย เพราะเขาไม่มีความมั่นใจเลยสักนิด หากอีกฝ่าย 

ไม่เกรงกลวัคำาขูเ่ช่นหมไูม่เกรงนำ้าร้อน คดิหาหนทางใช้ความดคีวามชอบขอให้

ฮ่องเต้มรีาชโองการขึ้นมา ฮวาเอ๋อร์บุตรสาวสุดที่รกัของเขาคงมแิคล้วต้องถูก

บีบให้ยอมจำานนหมั้นหมายกับเจ้าเด็กน้อยตระกูลฉีเป็นแน่แท้ อย่างไรเสีย 

ฉหีลงิเฟย เจ้าเสนาบดเีฒ่าคงไม่มทีางยอมถอยหลงักบัแค่เจอคำาขู่ลอยๆ นั้น

เป็นแน่

‘เอ... หรอืว่าข้าจะทำาให้เจ้าเดก็เยว่จนินั่นพกิารดนีะ ออื... ไม่ได้ๆ เกดิ

อวี้หลางบ้าจี้สงสารมัน แล้วมีราชโองการให้ฮวาเอ๋อร์ของข้าแต่งเข้าตระกูลฉ ี

ลูกสาวข้ามติ้องกลายเป็นเมยีคนพกิารหรอกหรอื’

ท่านแม่ทพัผู้ออกอาการหวงบุตรสาวครุ่นคดิ ก่อนจะเผยรอยยิ้มยนิดี

ออกมาเมื่อคดิหาทางออกได้

‘ใช่แล้ว จะไปยากอะไรเล่า หากทำาให้พกิารแล้วเป็นปัญหา ถ้าอย่างนั้น

ห้�
ท่�นแม่ทัพกับคุณหนูเหมยฮว� (2)
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กเ็ชอืดทิ้งไปเสยีเลยส ิไหนๆ กไ็หนๆ แล้ว งั้นกร็อเกบ็รวดเดยีวเลย ตระกูล

ไหนกล้ามาทาบทามลูกสาวข้า ข้าจะเกบ็พวกมนัรวดเดยีวเลย’

“ใช่ ต้องแบบนี้แหละ ฮ่าๆๆ ดูสวิ่าคราวนี้ยงัจะมไีอ้หน้าโง่คนไหนกล้า

เสนอลูกชายตวัเองมาให้ฮวาเอ๋อร์ของข้าอกี”

ท่านแม่ทัพไร้พ่ายส่งเสียงหัวเราะร่วน เดินกระหยิ่มยิ้มย่องลำาพองไป

ทางรถม้าที่จอดรออยู่ด้วยความสบายใจที่ตวัเองสามารถคดิหาหนทางออกได้

“ฮดัเช้ยๆ!”

บุรุษในชุดมังกรพลันจามติดๆ กัน มือเรียวยกขึ้นลูบปลายจมูกโด่ง 

ได้รูป พลางตรสักบัตวัเองด้วยสุรเสยีงงุนงง

“เอ... แปลกนกั นำ้ามูกหรอืกไ็ม่ม ีแต่ทำาไมจามได้ขนาดนี้”

หลวิกงกงขนัทปีระจำาพระองค์ก้าวเข้ามา ก่อนส่งถ้วยนำ้าขงิที่มคีวนัลอย

หอมกรุ่นให้

“ฝ่าบาททรงเสวยนำ้าขงิร้อนๆ ก่อนเถดิ ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะทรงโหม

งานหนกัจนเกนิไปน่ะพ่ะย่ะค่ะ”

ฮ่องเต้หนุม่รบัถ้วยนำ้าขงิมาแล้วค่อยๆ จบิ ก่อนจะส่งกลบัคนืให้อกีฝ่าย 

แล้วนั่งครุ่นคดิในใจต่อ พระองค์กำาลงัหมายมั่นป้ันมอืจะจบับตุรสาวของสหาย

รกัหมั้นหมายกบัองค์ชายน้อยของพระองค์อยู่

‘เจ้าสาม เจ้าห้า หรอืว่าเจ้าแปดดนีะ แต่ไมว่า่จะอย่างไรกต็าม หมงิหลง 

ลูกสาวเจ้าจะต้องเป็นชายาของคนที่จะขึ้นเป็นรชัทายาท’

อวี้หลางฮ่องเต้คิดสรุปในใจเงียบๆ พระพักตร์งดงามราวกับสตรีมี 

รอยยิ้มยินดีระบายทั่ว ยามคิดถึงตอนที่สหายรักได้รับรู ้ถึงสิ่งที่พระองค ์

กำาลงัจะทำา

‘นี่ถ้าหมงิหลงรู้ว่าข้ายกย่องบตุรสาวเขาถงึขนาดนี้ละก ็คงจะดใีจไม่น้อย

ทเีดยีว’ ฮ่องเต้คดิพลางหวัเราะด้วยความปีติ

อนิจจา! หากพระองค์มีญาณทิพย์สามารถล่วงรู้ได้ว่า สหายรักที่
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พระองค์กำาลังคิดพระราชทานโอรสของตนเพื่อให้เป็นว่าที่ลูกเขยของอีกฝ่าย 

ในยามนี้คิดวางแผนที่จะกำาจัดบรรดาเหล่าเด็กชายทั้งหลายแหล่ที่จะนำามา 

เสนอให้แก่บตุรสาวของตนอยู ่คาดว่าพระองค์คงเลกิล้มความคดินี้แทบไม่ทนั

แน่ๆ

“ท่านแม่ทพัจ้าว ท่านก�าลงัจะกลบัจวนหรอื”

เสียงเล็กร้องถามจากด้านหลัง เจ้าของเสียงนั้นเป็นเด็กชายในชุด 

แต่งกายสีสันสดใส ใบหน้าจิ้มลิ้มราวกับเด็กผู้หญิง มีเค้าโครงของอวี้หลาง

ฮ่องเต้อยู่มนิ้อย

“ใช่พ่ะย่ะค่ะ องค์ชายแปดทรงมธีุระอะไรกบักระหม่อมหรอืพ่ะย่ะค่ะ”

“ไม่มหีรอก ข้าเพยีงแค่รูส้กึเบื่อและเหงา ในวงักไ็ม่มอีะไรให้เล่นสนุกเลย”

องค์ชายแปดอวี้เยี่ยนบ่นลอยๆ ให้คนตรงหน้าฟัง ก่อนจะยกยิ้มมุม

ปากแสร้งก้มหน้าถามเสยีงเศร้า ทว่าดวงตานั้นฉายแววเจ้าเล่ห์อย่างที่เดก็วยันี้ 

ไม่ควรมี

“ข้าอยากขอไปเที่ยวเล่นที่จวนของท่าน ท่านแม่ทพัให้ข้าไปด้วยได้หรอืไม่”

จ้าวหมงิหลงที่เมื่อครูอ่ดนกึสงสารองค์ชายน้อยไม่ได้พลนัรูส้กึตวัสะดุ้ง

เฮอืก การจะพาไปนั้นหาใช่เรื่องยาก ทว่าร้อยวนัพนัปีมเิคยเหน็ว่าอกีฝ่ายจะมี

ท่าทสีนใจไปเที่ยวเล่นที่จวนของเขาเลยนี่นา

ดวงตาคมหรี่มองใบหน้าเลก็จิ้มลิ้มอย่างสำารวจ ก่อนจะสรุปกบัตนเอง

อย่างมั่นใจว่าองค์ชายตวัน้อยพระองค์นี้น่าจะมเีป้าหมายอยู่ที่บตุรสาวสดุที่รกั

ของเขาอย่างแน่นอน

‘ฝันไปเถดิเจ้าเดก็น้อย ถงึเจ้าจะเป็นโอรสของฮ่องเต้สหายข้ากต็าม แล้ว

อย่างไรเล่า อย่าหวงัเลยว่าจะได้ลูกข้าไปครอง’

“ขออภยัด้วยจรงิๆ พ่ะย่ะค่ะองค์ชาย กระหม่อมกอ็ยากให้พระองค์ไป

ด้วย เพียงแต่ยามนี้บุตรสาวกระหม่อมกำาลังป่วยเป็นโรคร้ายอยู่ หากให้

พระองค์เสด็จตามไปด้วยละก็ เกรงว่าอาจจะทรงติดโรคจากบุตรสาวของ
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กระหม่อมได้”

แม่ทพัหนุม่เอ่ยนำ้าเสยีงเบาหววิ ใบหน้าซดีขาวไร้สเีลอืด อวี้เยี่ยนได้ยนิ

ดงันั้นกร็บีถอยร่างหนหี่าง ดวงตาหงส์คู่เลก็จ้องมองอกีฝ่ายอย่างเกรงๆ

“บุตรสาวของท่านป่วยเป็นโรคตดิต่ออย่างนั้นหรอื”

จ้าวหมงิหลงซ่อนยิ้ม ผงกศรีษะรบัคำาโดยทนัที

‘ฮึ! เจ้าเด็กน้อย คิดหรือจะสู้เล่ห์เหลี่ยมกับผู้ใหญ่ได้ เจ้ามารยามา 

ข้าก็มารยากลับ ไม่โกงกันอยู่แล้ว ไม่มีข้อห้ามใดห้ามไม่ให้ผู้ใหญ่มารยา 

นี่นา’

“บุตรสาวของกระหม่อม นางป่วยเป็นโรคที่สามารถตดิต่อทางผวิหนงั

ได้พ่ะย่ะค่ะ โดยอาการที่เป็นจะมตีุม่นำ้าหนองขึ้นตามร่างกาย ถ้าตุม่ไหนขึ้นมา

นานแล้วกจ็ะแตก เวลาแตกผวิหนงันางจะแยกออกจนเหน็เนื้อด้านในเน่าเฟะ 

นำ้าหนองจะไหลเยิ้มออกมา ที่สำาคญัคอื... หากสมัผสัถกูตวักจ็ะตดิโรคเช่นเดยีว

กับนางไปด้วย ยามนี้กระหม่อมต้องส่งสาวใช้ที่คอยดูแลนางกลับบ้านไป 

ถงึสามคนแล้วพ่ะย่ะค่ะ”

แม่ทพัหนุ่มสาธยายพลางลอบสงัเกตสหีน้าเดก็น้อยคู่สนทนา เมื่อเหน็

ว่าองค์ชายแปดแสดงท่าทรีงัเกยีจหวาดเกรงในตวัเขา มอืใหญ่จงึยื่นมาข้างหน้า

คล้ายจะจบัต้องถูกเนื้อตวัอกีฝ่าย

อวี้เยี่ยนผงะร่างก้าวถอยหลงั หลกีหนมีอืใหญ่ตรงหน้าอย่างหวาดกลวั 

ใบหน้าจิ้มลิ้มราวกบัเดก็หญงินั้นบดิเบี้ยวนดิๆ แววตาฉายความรงัเกยีจให้เหน็

อย่างไม่อาจปิดบงั ก่อนจะหมุนกายหนัหลงัวิ่งหนจีากไปโดยไม่คดิรำ่าลา

ถงึแม้ว่าพระมารดาจะสั่งให้เขาตสีนทิและหาทางเป็นบตุรเขยของแม่ทพั

จ้าวกเ็ถอะ แต่แบบนี้กไ็ม่ไหวนะ เขายงัไม่อยากตดิโรคไปด้วยนี่นา

‘เสดจ็แม่... มนัไม่ใช่ แบบนี้ลูกไม่ไหวจรงิๆ พ่ะย่ะค่ะ’

จ้าวหมิงหลงมองตามร่างเล็กที่วิ่งหนีไปจนลับตา ก่อนจะเผยรอยยิ้ม

เหี้ยมเกรียมขณะมองตามไป เจ้าเด็กนี่อายุเพียงเท่านี้ ในใจคิดเริ่มวางแผน

การแล้วหรอื
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‘เหน็แก่หน้าบดิาของเจ้า ข้าจะไม่ทำาให้เจ้าเจบ็ตวั แต่ถ้ามคีราวหน้า ข้า

จะเล่นงานเจ้าที่ใจแทน’

“กลบั!” สิ้นเสยีงคำาสั่ง รถม้าคนัใหญ่กม็ุ่งหน้าสู่จวนไร้พ่ายทนัที

เมื่อลบัร่างทกุคนไปแล้ว กพ็ลนัปรากฏร่างเดก็หนุม่สองคนในวยัไล่เลี่ย

กนั ทั้งคู่ก้าวออกมาจากพุ่มไม้ทางด้านหนึ่ง

“น้องห้า เจ้าว่าท่านแม่ทพัน่าสงสารหรอืไม่”

เด็กหนุ่มที่ดูอายุมากกว่าหันไปถามผู้มีศักดิ์เป็นน้อง พลางเหม่อมอง

ตามหลงัรถม้าของแม่ทพัไร้พ่ายไป ทั้งสองคอืองค์ชายสามอวี้เจี้ยนกบัองค์ชาย

ห้าอวี้เหลยีนนั่นเอง

อวี้เหลยีนหนัไปมองตามสายตาของพี่ชายยงัทศิที่แม่ทพัจากไป นยัน์ตา

สีดำาเป็นประกายทอแสงวูบหนึ่ง เขามั่นใจว่าคำาพูดประโยคเมื่อสักครู่นี้ของ

แม่ทพัจ้าวโกหกแน่นอน ทว่าองค์ชายห้าผูฉ้ลาดเฉลยีวทรงยดึถอืในคตปิระจำา

ใจของตนเอง นั่นคอื...

ไม่คดิยุ่งเรื่องของผู้อื่น

ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะตอบออกไปไม่ตรงคำาถามเท่าใดนัก “หากเป็น 

ดั่งคำาที่ท่านแม่ทพัเอ่ยมา ข้าว่าเขากน็่าสงสารอยู่”

ใช่... ถ้าเป็นความจรงิกน่็าสงสาร แต่ในเมื่อโกหกย่อมไม่น่าสงสารอนัใด

อวี้เจี้ยนมองตามสายตาน้องชายแล้วถอนหายใจเบาๆ เอาเถิด ท่าน

แม่ทพัเองกร็บกบัข้าศกึเพื่อปกป้องบ้านเมอืงมาอย่างยากลำาบาก สร้างความดี

ความชอบมากม็ใิช่น้อย

‘ในอนาคตหากแม้บตุรขีองท่านสามารถมชีวีติรอด ไม่มผีูใ้ดมาสูข่อนาง

เป็นภรรยา ข้าจะรบันางมาเป็นชายาให้เอง’

อวี้เจี้ยนผู้อ่อนโยนคดิพลางบอกกบัตวัเองเงยีบๆ

หลงัจากนั้นในเมอืงหลวงกบ็งัเกดิข่าวลอืขึ้นมา และกลายเป็นประเดน็

ร้อนแห่งแคว้นเลยทีเดียว ข่าวนั้นเล่าลือกันว่า... บุตรสาวท่านแม่ทัพไร้พ่าย 
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คุณหนูคนเดียวของสกุลจ้าวเป็นโรคติดต่อทางร่างกาย จนทำาให้มีใบหน้า

อปัลกัษณ์ยิ่งนกั แถมร่างกายยงัพกิลพกิารด้วยโรคนี้อกีด้วย

ข่าวนี้เล่าลือกันจนหนาหู ได้ยินไปถึงพระกรรณองค์ฮ่องเต้ พระองค์

ทรงร้อนพระทยัถงึกบัต้องไปถามคาดคั้นเอากบัสหายสนทิ

ยิ่งเหน็สหายรกัก้มหน้านิ่งไม่เอ่ยสิ่งใด ฮ่องเต้หนุม่ยิ่งกำาสรดด้วยความ

สงสารและเหน็ใจอกีฝ่าย ส่วนท่านแม่ทพักใ็ห้นกึยนิดใีนใจ นบัว่าองค์ชายแปด

กบัพระสนมเต๋อเฟยช่างเป็นหอกระจายข่าวชั้นดขีองเขาจรงิๆ ทำาได้ยอดเยี่ยม

ยิ่งนกั

จะมีให้ขัดใจบ้างคงเป็นองค์ชายสามอวี้เจี้ยนนี่แหละ มาเอ่ยปากบอก

ว่า หากฮวาเอ๋อร์ของเขารอดไปได้จนเตบิใหญ่ละก ็พระองค์ยนิดจีะรบับตุรสาว

สกุลจ้าวมาเป็นพระชายา ทำาเอาฮ่องเต้กับท่านแม่ทัพถึงกับนำ้าตาซึมกันเลย 

ทเีดยีว

จะแตกต่างกันก็ตรงที่ฮ่องเต้นั้นนำ้าตาซึมเพราะทรงปลาบปลื้มพระทัย

ที่โอรสของพระองค์มจีติใจดงีาม ไม่คดิรงัเกยีจบุตรขีองสหายรกั

ส่วนท่านแม่ทพันั้นน่ะหรอื นำ้าตาซมึเพราะคดิว่าตนอตุส่าห์กำาจดัคนอื่น

ได้แล้ว กลบัมอีงค์ชายสามโผล่เข้ามาอกี

‘องค์ชายสาม ท่านจะมเีมตตาทำาไมถงึไม่ถามกนัก่อนเล่า ว่ากระหม่อม

ต้องการหรอืไม่’

แม่ทพันำ้าตาซมึ ต่อว่าอกีฝ่ายในใจ ใบหน้าหล่อเหลาบดิเบี้ยวเหยเกด้วย

ความโมโหองค์ชายสามผู้หวงัดทีี่เขาไม่ต้องการสกันดิ

ทว่าต่างกบัฮ่องเต้ที่มรีอยยิ้มกว้างบนพระพกัตร์ เพราะคดิว่าสหายของ

พระองค์นั้นร้องไห้เพราะความซาบซึ้งใจ

ส่วนองค์ชายห้าผู้ฉลาดเฉลียวเกินวัย พอจะเดาได้ถึงความคิดในใจ

แม่ทพัจ้าวกบัพระบดิาตน เขาจงึได้แต่อดทนนั่งกลั้นหวัเราะเสยีจนหน้าเขยีว

หน้าดำาอยู่ผู้เดยีว อนจิจา...

 



จ้าวเฟยเซียน... ฮูหยินหนึ่งเดียวแห่งจวนไร้พ่ายยืนตัวตรงสง่าจ้อง

มองบรรดากลุ่มคนที่ยนืแออดักนัอยู่หน้าจวน

นางพ่นลมหายใจน้อยๆ นับเป็นเวลาเกือบปีแล้วกระมังที่จวนไร้พ่าย

มักจะมีชาวบ้านชาวเมืองแห่แหนกันนำาข้าวของมามอบให้แก่คุณหนูจ้าวเสมอ 

เช่นวนันี้…

ส่วนสาเหตนุ่ะหรอื เป็นเพราะท่านแม่ทพัผูเ้ป็นสามตีวัดขีองนางอย่างไร

เล่า ที่ดันปล่อยข่าวลือเสียใหญ่โตว่าทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลจ้าวนั้น

เกิดล้มป่วยเป็นโรคประหลาด ทำาให้ใบหน้าอัปลักษณ์และร่างกายพิการน่า

สงสารยิ่ง บรรดาชาวบ้านที่รู้ข่าวนี้ รวมถงึเหล่าตระกูลน้อยใหญ่ในเมอืง ต่าง

พากันสรรหาข้าวของ บ้างก็นำาหยูกยาสมุนไพรเลอค่าต่างๆ ที่คิดว่าน่าจะ

สามารถใช้รักษาโรคร้ายของคุณหนูจ้าวให้หายดีดังเดิมได้มามอบให้แก่คนใน

จวนไม่เว้นแต่ละวนั

จำาได้วา่พอฮหูยนิจ้าวรู้เรื่องนี้ และสบืจนทราบวา่เป็นฝีมอืของใคร นาง

ถึงกับลงมือซ้อมสามีตัวดีเสียจนใบหน้าบวมฉึ่ง แถมท้ายด้วยคำาสั่งให้นอน 

หน้าเรอืนอกีเจด็วนั

หก
คุณหนูเหมยฮว�แห่งจวนไร้พ่�ย
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“ฮึ่ย มนัน่าฆ่าให้ตายนกั สามพีรรค์นี้” ฮูหยนิจวนไร้พ่ายสบถ ก่อนจะ

สอดส่ายสายตามองหาบุตรสาว เมื่อไม่เห็นว่าอีกฝ่ายอยู่ในบริเวณนั้นจึงเอ่ย

ถามพ่อบ้าน “จางฟง คุณหนูเล่า”

พ่อบ้านจางยามนี้กำาลงัง่วนอยูก่บัการจดบนัทกึรายการข้าวของทั้งหลาย

ที่บรรดาตระกูลใหญ่น้อยต่างสรรหามากำานัลแด่ตระกูลจ้าว เขาหันมาตอบ 

ผู้เป็นนายหญงิด้วยรอยยิ้มหวาน

“ตอนนี้คุณหนูน่าจะกำาลังฝึกวิชาอยู่กับนายท่านที่ลานด้านหลังจวน

ขอรบั”

จ้าวเฟยเซยีนพยกัหน้าเป็นเชงิรบัรู้ หญงิสาวหนัไปมองกระดาษที่อยูใ่น

มอืพ่อบ้าน ก่อนจะถามขึ้นด้วยความสงสยั

“แล้วนั่นเจ้ากำาลงัเขยีนสิ่งใดอยู่”

จางฟงยิ้มจนตาที่หยอียู่แล้วแทบจะปิด ก่อนจะตอบออกมาด้วยความ

ภูมใิจ “ข้าน้อยกำาลงัจดบนัทกึรายการของขวญัที่ตระกูลต่างๆ ส่งมาให้ขอรบั”

ว่าแล้วพ่อบ้านก็ส่งกระดาษแผ่นนั้นให้นายหญิงอ่าน... ภูมิใจนำาเสนอ

เสยียิ่งนกั

“อะไรกนัเนี่ย ตระกลูฉส่ีงโสมหมิะร้อยปีมา ตระกลูหลนิส่งหญ้านำ้าค้าง

หยกมาให้ จะเอามาทำาไมกนั ลูกข้าไม่ได้ชำ้าในเสยีหน่อย ออื… บวัหมิะพนัปี

แก้พษิร้อน ว่านจนัทรารกัษาอาการคนั เอ๊ะ! แล้วนี่อะไร” สายตาฮูหยนิจ้าว

พลนัสะดุดกบัหุ่นฟางรูปคนบนโต๊ะจงึเอ่ยถามขึ้น

“อ๋อ... อันนี้ข้าน้อยทำาเองขอรับ ว่าจะทำาให้นายท่านกับคุณหนู พอด ี

ข้าน้อยไปอ่านเจอในหนงัสอื เขาบอกว่าถ้าทำาหุ่นฟางรูปคน เขยีนชื่อแล้วนำาไป

ตอกกับต้นไม้ในยามดกึไม่ให้ผู้ใดพบเหน็ จะทำาให้คนคนนั้นสุขภาพแขง็แรง

ไม่มโีรคภยั และจะได้ผลอย่างแน่นอนหากเรานำาผมของคนคนนั้นยดัใสไ่ปใน

หุ่นฟางด้วย”

จางฟงอธบิาย เขาเพิ่งเจอตำาราเล่มนี้ในรายการของที่ผู้คนนำามาฝากให้

คุณหนู พ่อบ้านที่แสนซื่อสตัย์จงึคดิทดลองทำาให้นายท่านกบัคุณหนูตนเอง
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เฟยเซียนมองหน้าจางฟงสลับกับหุ่นฟาง ก่อนขมวดคิ้วเรียวงามเล็ก

น้อย เนื่องจากนางเป็นศิษย์จอมยุทธ์ฟ่งผู้เป็นเลิศทั้งความรู้และเพลงยุทธ์  

จึงพอจะเคยได้ยินอาจารย์เอ่ยถึงศาสตร์ด้านมืดที่ทางแคว้นห่างไกลออกไป 

มกันำามาใช้ทำาร้ายผู้คน หญงิสาวจงึนกึสบถในใจเบาๆ

‘สุขภาพแข็งแรงอย่างนั้นหรือ มารดามันเถิด! นั่นดูอย่างไรก็หุ่นฟาง

สาปแช่งชดัๆ’

แตถ่งึกระนั้นเฟยเซยีนกไ็ม่อาจทำาลายความหวงัดอีนัใสซื่อของอกีฝ่าย

ได้ หญงิสาวจงึตดัสนิใจลอบดดียาสลายกระดกูไปที่หุน่ฟางทั้งสองตวั ยาสลาย

กระดูกนั้นมีฤทธิ์สมชื่อ เพียงแค่หยดเดียวหุ่นฟางสองตัวนั้นก็ย่อยสลาย 

หายไปไม่เหลอืซากใดๆ

“อะ...อะไรกนั” จางฟงร้องด้วยใบหน้าตกตะลงึ เมื่อหุ่นฟางที่ทำาขึ้นมา

ด้วยความยากลำาบากนั้นบดันี้สลายไปต่อหน้าต่อตาเขา ไม่มเีหลอืแม้แต่ซาก

“ข้าว่ามนัอาจไม่ได้ผลนะ เช่นนี้ทำาไมเจ้าไม่ลองกบัตวัเองก่อนเล่า ผล

เป็นอย่างไรแล้วค่อยมาบอกข้า”

“นั่นสินะขอรับ ถ้าอย่างนั้นขอข้าน้อยทดสอบดูก่อน ได้ผลแล้วค่อย

มาบอกนะขอรบั”

กล่าวจบจางฟงผู้ใสซื่อก็วิ่งจากไป เฟยเซียนถอนหายใจน้อยๆ ที่ตน

สามารถสกัดความหวังดีของพ่อบ้านประจำาจวนลงได้ นางนึกถึงภาพจางฟง 

ยนืตอกหุ่นฟางตดิกบัต้นไม้ยามคำ่าคนืแล้วให้นกึสยองในใจยิ่งนกั

จากนั้นร่างระหงจงึก้าวไปยงัลานฝึกยทุธ์ด้านหลงัจวนตามที่จางฟงบอก 

เพื่อไปหาบุตรสาวตัวน้อยตามความตั้งใจแรกของตน ยิ่งย่างกรายเข้าไปใกล้

ลานฝึกซ้อมเท่าใด หูก็แว่วได้ยินเสียงแหวกอากาศดังใกล้ขึ้นทุกที บ่งบอก 

ให้รู้ว่านางเดนิใกล้ถงึจุดหมายปลายทางเข้าไปเรื่อยๆ แล้ว

จนในที่สดุสายตากม็องเหน็ร่างสองร่างที่พวัพนักนัอยูก่ลางลานได้อย่าง

ชดัเจน หนึ่งโตในชุดตวัยาวสดีำา หนึ่งเลก็ในชุดกระโปรงขาวปักลายบุปผา

ฮูหยนิท่านแม่ทพัพลนันิ่งอึ้งไปชั่วขณะจติด้วยความตกใจ เมื่อสายตา
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มองเหน็อาวธุสขีาวเงาวบัส่องประกายสะท้อนแสงแดดที่บตุรถีอือยูใ่นมอื นาง

ใจหายวาบรบีร้องตะโกนก้อง

“หมงิหลงคนชั่ว! ท่านใช้ดาบจรงิเยี่ยงนี้ ท่านจะฆ่าลูกข้าหรอืไร!”

จ้าวหมิงหลงที่ในตอนนี้กำาลังรับกระบวนท่าจากกระบี่สีเงินในมือ 

บุตรสาว เมื่อได้ยินเสียงแผดร้องอย่างเกรี้ยวกราดของผู้เป็นภรรยาในใจก็

กระตุกวูบ เป็นผลให้สมาธแิตกซ่านเปิดช่องโหว่ให้คู่ต่อสู้เหน็

เด็กหญิงร่างเล็กบอบบางใบหน้าหมดจด ขยับกระบี่ในมือพลางตวัด

กระบวนท่าพุ่งเข้าใส่จุดอ่อนที่บดิาเผยให้เหน็อย่างว่องไว นางหมายพชิติบดิา

ที่เวลานี้กำาลังเข้าตาจนเสียแล้ว เสียงใสเอ่ยยินดีด้วยความมั่นใจว่าตนต้อง 

ชนะเป็นแน่

“ท่านพ่อ แพ้แล้วอย่าลมืสญัญานะเจ้าคะ”

คำาพูดของบุตรสาวทำาให้จ้าวหมงิหลงได้สต ิทว่ากระบี่ในมอืเลก็พุ่งเข้า

จุดอบัอย่างแม่นยำา จนคดิว่าอาจจะเพลี่ยงพลำ้าเสยีแล้ว

‘‘ท่านพ่อ หากฮวาเอ๋อร์ชนะการประลองครั้งนี้ ลูกขอออกไปนอกจวน

นะเจ้าคะ และท่านพ่อต้องยอมให้ท่านแม่พาลกูไปเที่ยววงัหลวงด้วยนะเจ้าคะ’’

“ได้ส ิหากเจ้าเอาชนะเพลงกระบี่พ่อได้นะ”

แม่ทพัตอบตกลงอย่างกระหยิ่ม ด้วยรูด้ว่ีาตวัเองนั้นไม่มทีางแพ้แน่นอน 

จ้าวเหมยฮวามองหน้าบดิากน็กึรู้ทนัในความคดิ แต่นางไม่มทีางเลอืกมากนกั 

เพราะตลอดเวลาแปดปีนบัจากที่เตบิโตมา เดก็หญงิไม่เคยได้ก้าวขาออกจาก

จวนเลยแม้แต่ครั้งเดยีว ดงันั้นคราวนี้ไม่ว่าอย่างไรกจ็ะต้องเป็นผู้ชนะให้ได้

‘‘เจ้าค่ะ แต่ว่าลูกมเีงื่อนไข ต้องประลองโดยการใช้กระบี่จรงินะเจ้าคะ’’

แม่ทพัหนุม่อึ้งไปเลก็น้อย เขาไม่เข้าใจว่าเพราะเหตใุดบตุรสาวถงึขอให้

ใช้กระบี่จรงิทั้งที่ตนเองเสยีเปรยีบขนาดนี้ แต่ผูเ้ป็นบดิากย็นิยอมทำาตามที่นาง

เรยีกร้อง

อันที่จริงแล้วจ้าวเหมยฮวานั้นย่อมรู้ดีกว่าผู้ใด ว่าหากประลองกันจะ

เสียเปรียบบิดาเพียงใด ที่ขอเงื่อนไขแบบนี้เพราะนางมั่นใจว่าการทำาเช่นนี้จะ
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เพิ่มโอกาสชนะให้ตนเองขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย เนื่องจากความห่างชั้นของ

ฝีมือระหว่างนางกับบิดา หากใช้กระบี่ไม้แล้วไซร้ เพียงไม่กี่ชั่วอึดใจคงได้ 

พ่ายแพ้อย่างแน่นอน แต่ถ้าใช้กระบี่จริง แปดในสิบส่วนอีกฝ่ายย่อมต้อง 

ออมมอื ไม่กล้าทุม่ฝีมอืทั้งหมดมาหกัหาญเอาชนะด้วยเกรงว่านางจะเป็นอนัตราย

จ้าวหมิงหลงพลิกร่างหลบเลี่ยงการโจมตีจากร่างเล็กไปได้อย่างเฉียด

ฉวิ ก่อนจะใช้ฝ่ามอืเข้าจู่โจมหมายแย่งอาวุธ ด้วยความไวที่เหนอืกว่า เพยีง

พริบตาเดียวกระบี่ในมือน้อยพลันถูกบิดาชิงไปอย่างง่ายดาย แม่ทัพหนุ่ม

บงัเกดิรอยยิ้มร่าเตม็ใบหน้าเมื่อมองเหน็แววชนะอยู่รำาไร

จู่ๆ ร่างเลก็ตรงหน้ากถ็ลนัตามมาด้วยความว่องไว ฉบัพลนันั้นกแ็ปร

เปลี่ยนกระบวนท่า เสอืกกายเข้าหากระบี่ในมอืใหญ่เพยีงชั่วกะพรบิตา ผู้เป็น

บดิาเบกิตากว้างจนแทบถลน แต่ไม่อาจหยุดอาวุธที่อยู่ในมอืได้ ก่อนที่กระบี่

เล่มคมจะสร้างบาดแผลให้แก่บุตรสาว แม่ทัพไร้พ่ายก็ใช้มือซ้ายของตนเข้า

สกดั เสยีงปะทะกนัระหว่างเนื้อกบัโลหะดงัก้องกงัวาน กระบี่สเีงนิในมอืขวา

ร่วงหล่นลงสู่พื้นเสยีงดงัเคร้ง! ท่ามกลางความใจหายใจควำ่าของผู้เป็นบดิา

“ในที่สุดพ่อกช็นะ ฮวาเอ๋อร์ ลูกยอมแพ้แล้วหรอืยงั”

แม่ทพัหนัไปถามบตุรสาวด้วยใบหน้าอย่างผู้มชียั จ้าวเหมยฮวาเหนิกาย

ถอยจากการปะทะไปยนืห่างบดิาเลก็น้อย เดก็หญงิอมยิ้มนดิๆ ทำาให้ใบหน้า

น่ารกันั้นแลดูงดงามสมวยั

“ใครชนะกนัหรอืเจ้าคะ ท่านพ่อ”

ผูเ้ป็นบดิาได้ยนิประโยคนั้นกย็กนิ้วหมายจะชี้หน้าเจ้าตวัเลก็ที่คดิจะโกง 

ทว่ากต็้องตกใจเมื่อมอิาจบงัคบัมอืให้ขยบัดั่งความคดิ

ร่างสูงพยายามขยับเคลื่อนไหวร่างกายส่วนอื่น กลับมิมีส่วนไหนใน

ร่างกายที่จะขยบัดั่งใจเขา ผู้เป็นบุตรสาวมองแล้วคลี่ยิ้มกว้าง ก่อนจะเฉลยให้

บดิาได้รู้

“ท่านพ่อเพยีงแย่งกระบี่จากมอืลกูได้ แต่ว่าลูกนั้นสามารถสกดัจดุท่าน

พ่อได้ แล้วแบบนี้ใครคอืผู้ชนะที่แท้จรงิเจ้าคะ”
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แม่ทพัได้ยนิดงันั้นกน็กึออกโดยพลนั บงัเกดิความเสยีใจขึ้นมาในทนัท ี

เขาเสยีรูน้างมารน้อยนี่เสยีแล้ว ที่แท้นางวางแผนไว้หมดสิ้น ที่จงใจขอใช้กระบี่

จริงก็หาใช่แค่วางแผนให้เขาออมมือ แต่ต้องการหลอกล่อให้เขาเข้าช่วยเพื่อ

ฉวยจงัหวะนั้นเอาชยัเหนอืเขาผู้เป็นบดิา

“ไม่นะฮวาเอ๋อร์ ข้างนอกนั่นมีแต่พวกคนนิสัยไม่ดี หากเจ้าอยากได้ 

สิ่งใดจงบอกพ่อ ให้พ่อหาให้กเ็พยีงพอแล้วนี่”

ท่านแม่ทพัร้องบอกธดิาด้วยนำ้าเสยีงร้อนรน จ้าวเหมยฮวามองหน้าบดิา

กใ็ห้นกึเหนื่อยหน่ายใจ นบัแต่เกดิจวบจนอายุได้แปดขวบ นางไม่เคยได้ก้าว

ขาออกนอกจวนไร้พ่ายแห่งนี้ ด้วยว่าบดิาแสนจะหวงนกัหวงหนา แม้แต่ยาม

ที่มารดาเข้าวงัหลวงไปกบับดิา เดก็หญงิกท็ำาได้เพยีงแต่รออยู่ที่จวน

ใช่ว่าจะไม่รู้เรื่องข่าวลือที่อีกฝ่ายปล่อยออกมาเกี่ยวกับตัวเอง แล้วจะ

เป็นอนัใดเล่า นางรู้สกึดดี้วยซำ้าไปเพราะจะได้ไม่มใีครกล้ามายุ่งเกี่ยวด้วย

แม้ตอนนี้จะอายุเพยีงแปดขวบ แต่ถ้ารวมกบัชาตทิี่แล้ว จ้าวเหมยฮวา

กถ็อืได้ว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่ง ย่อมต้องรู้และเข้าใจในขนบธรรมเนยีมประเพณี

ของที่นี่ดีพอ ยุคสมัยของนางในชาตินี้อายุเพียงสิบกว่าปีก็นิยมแต่งงานออก

เรอืนกนัแล้ว

ยิ่งเป็นบุตรสาวตระกูลใหญ่ก็ยิ่งดึงดูดตระกูลอื่นให้สนใจมาเกี่ยวดอง

ด้วย ดงันั้นการแต่งงานของบตุรสาวสกลุใหญ่ทั้งหลายจงึมกัเป็นการสมรสเพื่อ

เสรมิอำานาจให้แก่ตระกูลสามขีองพวกนาง

ยิ่งเป็นตระกูลจ้าวด้วยแล้ว มีใครบ้างไม่รู้ว่าแม่ทัพไร้พ่ายนั้นยิ่งใหญ่

เพียงใด เป็นทั้งสหายสนิทของฮ่องเต้ที่ทรงไว้วางพระทัย อีกทั้งยังควบคุม

กำาลงัทหารทั้งหมดไว้ในกำามอื

อำานาจของแม่ทัพมีเท่าไรทุกคนย่อมรู้กันดี หากจะเป็นรอง ก็คงเป็น

รองเพยีงฮ่องเต้เท่านั้น ดั่งคำาที่ว่า...

‘อยู่ใต้คนคนเดยีว แต่อยู่เหนอืคนทั้งปวง’

เยี่ยงนั้นแล้วสิ่งที่บดิาทำาลงไปนบัเป็นเรื่องดสีำาหรบัตวัจ้าวเหมยฮวาเอง 
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เพราะนั่นบ่งบอกให้รู้ว่าบิดาย่อมไม่คิดจะบังคับให้นางแต่งงานเพื่อการเมือง

แน่นอน แต่การอยูแ่ต่ในจวนเฉยๆ เป็นเวลาถงึแปดปี มนักท็ำาให้นางเบื่อหน่าย

มใิช่น้อย ถงึแม้จะมพี่อบ้านจางกบัจิ้งเหยยีน สาวใช้คนสนทิของมารดาไว้ให้

คอยกลั่นแกล้งยามเหงากต็ามที

ว่าแต่พอนึกถึงจางฟง ไม่รู้ว่าตำาราคำาสาปที่นางอุตส่าห์นั่งหลังขด 

หลงัแขง็เขยีนส่งให้ เขาทำาไปถงึไหนแล้วนะ ไม่รู้ว่าจะทำาหุน่ฟางเสรจ็หมดแลว้

หรอืยงั

ดวงตาคู่โตส่องประกายสดใสแพรวพราวระยับยามนึกถึงพ่อบ้านจาง

แสนซื่อที่นางเพิ่งกลั่นแกล้งไป นางได้เขียนตำาราถึงวิธีสาปแช่งแบบร้อยแปด

จากความรู้ในอดีตของนาง โดยเขียนหน้าปกว่า ต�าราเพิ่มความสุขตามหลัก

สวรรค์ ก่อนจะแอบลอบนำาไปปะปนกับข้าวของกองโตที่ผู้คนนำามามอบให้ 

แน่นอนว่านางรอดูหุ่นฟางจากจางฟงที่ทำาตามหนงัสอืนั่นอยู่

เด็กหญิงหันมาให้ความสนใจบิดาอีกครั้ง ริมฝีปากแดงดุจผลอิงเถา

ขยับยิ้มหวาน ก่อนที่ร่างเล็กจะเดินไปเกาะท่อนแขนที่แข็งทื่อของผู้เป็นบิดา

พลางเอ่ยนำ้าเสยีงออดอ้อน

“นะเจ้าคะท่านพ่อ ลูกอยากออกไปดูภายนอกจวนบ้าง หรือท่านพ่อ 

คดิจะให้ฮวาเอ๋อร์เกบ็ตวัอยู่ในจวนไปชั่วชวีติ ไม่ต้องพบปะกบัผู้ใด”

จ้าวหมงิหลงได้ฟังคำาพดูประโยคดงักล่าว พลนัเกดิอาการอบัจนคำาพดู

จะโต้เถยีงกบับุตร ีจรงิดงัคำาที่บุตรสาวตวัน้อยของเขากล่าว เขามอิาจกกัเกบ็

นางไว้ในจวนแห่งนี้จนชั่วชวีติได้

“ตกลง พ่อจะยอมให้เจ้าออกไปไหนมาไหนได้ แต่...”

จ้าวเหมยฮวายิ้มรบัคำาบดิา ก่อนจะมุ่ยหน้าลงเลก็น้อยเมื่อได้ยนิคำาว่า

แต่

“แต่อนัใดเจ้าคะ”

แม่ทพัหนุม่ยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์พร้อมตอบด้วยนำ้าเสยีงสดใส “พ่อมข้ีอห้าม

อยู่สองข้อ หนึ่ง... ห้ามลูกเปิดเผยใบหน้าให้ผู้ใดได้เหน็ สอง... ลูกต้องบอก
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กบัคนอื่นๆ ว่าลูกยงัไม่หายด”ี

ใบหน้าหวานจิ้มลิ้มรบีพยกัหน้ารบัคำาบดิาทนัททีี่ฟังจบ “ได้เจ้าค่ะ”

ข้อตกลงของบิดามีผลดีต่อนางจะตาย ไม่มีเหตุผลให้ต้องคิดฝ่าฝืน 

สกันดิ ห้ามเปิดเผยใบหน้าอย่างนั้นหรอื จะเปิดหรอืปิดต่างอนัใดกนัเล่า

ต้องบอกใครต่อใครว่านางยงัไม่หายจากโรคประหลาด... ดเีสยีอกี จะ

ได้เป็นเกราะป้องกนัตวัจากบรรดาพวกเสอืหวิจากตระกูลต่างๆ ไม่ให้มายุ่มย่าม

ได้

“เอาละ ถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันตกลงตามนี้” จ้าวหมิงหลงสรุป จากนั้น

สองพ่อลูกจงึประสานเสยีงหวัเราะกนัสดใส

เฟยเซยีนเดนิมาหาทั้งคู่ พลางส่งยิ้มหวานหยดให้แก่สาม ี แม่ทพัจ้าว

มองรอยยิ้มฮูหยนิตวัเองแล้วให้นกึหวาดระแวงในใจยิ่งนกั เพราะทุกๆ ครั้ง

ก่อนจะลงมอืซ้อมเขา นางกย็ิ้มให้เช่นนี้ทุกคราไป

“ท่านแม่”

เด็กหญิงหันไปเรียกมารดานำ้าเสียงกระจ่างใส ร่างเล็กโถมกายเข้าหา

อ้อมกอดมารดาเมื่อเหน็ร่างระหงขยบัเดนิมาใกล้ ที่นางทำาแบบนี้มใิช่ว่าดใีจที่

เหน็มารดาหรอกนะ ทว่ากลวัความผดิตดิตวัเรื่องที่นำากระบี่จรงิมาใช้ต่างหาก

เฟยเซียนอ้าแขนออกรับร่างน้อยของธิดาที่โถมเข้ามากอดตัวเองเสีย

แน่น ความคิดจะดุบุตรีหายวับไปเพราะกิริยาออดอ้อนและใบหน้าเล็กๆ ที่

เปื้อนรอยยิ้มนั้นเสยีหมดสิ้น

บุตรสาวของนางยังเด็ก จะหาญกล้านำากระบี่จริงมาเล่นเยี่ยงนี้ได้

อย่างไร หากจะมผีู้ใดผดิ คนคนนั้นกค็วรจะเป็นสามนี่าตายของนางมากกว่า 

ร่างบางคดิพลางตวดัสายตาเขยีวปั๊ดใส่ร่างสูงที่ยนือยู่ด้วยกนั

จ้าวหมิงหลงมองสบตาภรรยา เห็นกระบี่วาววับในมือของนางก็นึก 

ขึ้นได้ ถงึกบัสะดุ้งเฮอืก

‘ไอ้หยา ตายแน่ซี้แหง๋ เซียนเอ๋อร์ยิ่งไม่ชอบให้ข้าฝึกยุทธ์ให้ฮวาเอ๋อร์

ด้วย นี่มาเหน็ตอนใช้กระบี่จรงิอกี’
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“หมิงหลง ท่านขัดคำาสั่งข้า ฝึกยุทธ์ให้ฮวาเอ๋อร์ยังไม่พอ ยังจงใจใช้

กระบี่จรงิอกี ท่านมเีจตนาจะสงัหารลูกข้าอย่างนั้นหรอื”

ใบหน้าแม่ทัพหนุ่มซีดเผือดลงทันที ด้วยรู้ฤทธิ์ฝ่ามือของภรรยาตนดี

ว่าหนกัแค่ไหน ดงันั้นเขาจงึรบีกล่าวคำาอธบิายด้วยนำ้าเสยีงร้อนรน

“เซยีนเอ๋อร์ใจเยน็ก่อนนะ เรื่องมนัไม่ใช่อย่างที่เจ้าคดิ ใช่ไหมฮวาเอ๋อร์”

ท่านแม่ทพัหนัไปขอความช่วยเหลอืจากบตุรสาวสดุที่รกั เพื่อให้ช่วยแก้

ต่างข้อกล่าวหาให้ตนเอง ทว่าอกีฝ่ายกลบัแสร้งหนัไปอกีทาง ไม่คดิสบตากบั

ผู้เป็นบดิาแม้แต่น้อย

‘ขอโทษนะเจ้าคะท่านพ่อ ถ้าท่านแม่รูว่้าลูกเป็นคนท้า ทั้งยงัขอใช้กระบี่

จริง ลูกคงไม่แคล้วต้องโดนทำาโทษให้นั่งคัดตัวอักษรไปอีกเป็นชาติแน่ๆ ใน

ฐานะบดิา ท่านพ่อกร็บัแทนลูกไปแล้วกนั’

ใบหน้าน่ารกัเงยขึ้นสบตาผู้เป็นบดิา ดวงตาสดีำาส่องประกายสื่อขอร้อง

และอ้อนวอน จ้าวหมิงหลงแทบรำ่าไห้นำ้าตาเป็นสายเลือดเมื่อเห็นสายตาของ

บุตรสาวที่ส่งมาเว้าวอน เอาเถดิ เพื่อบุตรสาวสุดที่รกัแล้วเขาทนได้

แม่ทพัหนุ่มฮดึสู้ ก่อนจะทำาใจกล้าเอ่ยคำาอธบิายให้ฮูหยนิของตนฟัง

“คอืน้องหญงิ ข้ากแ็ค่อยากให้ลูกของเราคุ้น… อั๊ก!”

ผวัะ! พลั่ก! ปึ่ก!

เสียงดังชัดถนัดหู เมื่อร่างบอบบางแต่ทรงพลังของฮูหยินจ้าวหมุนตัว

ปล่อยบุตรสาวลงให้ยืนห่างๆ อย่างว่องไว ก่อนจะวาดฝ่ามือเป็นวงแล้วพุ่ง 

เข้าใส่ร่างหนาของสามตีวัดี

ฝ่ายแม่ทพัหนุ่มเมื่อโดนฝ่ามอืของภรรยาเข้าไปเตม็ๆ ถงึกบัตวังอเป็น

กุ้ง เสยีงจะเอ่ยคำาพูดหายไปด้วยรู้สกึจุก เนื่องจากยามนี้เขามอิาจขยบัตวัได้

เพราะโดนบุตรสีกดัจุดไว้ จำาต้องยอมรบัแรงฝ่ามอืจากภรรยาเข้าไปเตม็รกั

จ้าวเหมยฮวานิ่วหน้าตามเสียงที่ได้ยิน ครั้นจะเข้าไปคลายสกัดจุดให้

บิดา ก็เกรงเหลือเกินว่าอาจจะโดนลูกหลงไปด้วย เพราะรู้ดีว่ายามมารดามี

โทสะไม่มทีางไว้หน้าผู้ใด นางจงึไม่กล้าทำาอะไรผลผีลาม
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เวลานี้ร่างสงูใหญ่ของแม่ทพัไร้พ่ายจงึจำาต้องผนัตนเองมาเป็นกระสอบ

ทรายให้ผู้เป็นภรรยาประเคนทั้งฝ่ามอืและหมดัใส่ โดยที่เขามอิาจโต้ตอบหรอื

ป้องกนัตวัได้เลย

“จ้าวหมงิหลง ท่านถอืว่าตวัเก่งกาจนกัใช่ไหมถงึไม่ยอมตอบโต้ ไม่คดิ

แม้แต่จะหลบอย่างนั้นหรอื ได้ เมื่อท่านคดิว่าตวัเองเก่งนกั ข้ากจ็ะซดัจนกว่า

ท่านจะยอมลงมอื”

กล่าวจบร่างบางพลันตวัดเท้าเตะเข้ากลางลำาตัวผู้เป็นสามีด้วยวิชา 

เท้าไร้เงาที่อาจารย์เคยสั่งสอนมาทนัที

จ้าวหมิงหลงในยามนี้จุกจนไร้เสียง อีกทั้งยังไม่อาจปกป้องตัวเองได้ 

จำาต้องยอมกลายร่างเป็นกระสอบทรายให้ภรรยาเตะต่อยอย่างไม่อาจหลกีเลี่ยง

ร่างเลก็ยนืหน้าเสยี ในใจนกึสยดสยองเมื่อหูได้ยนิเสยีงหมดัเสยีงเท้า

ยามกระทบเนื้อดงัสนั่น

จิ้งเหยยีน สาวใช้ประจำาตวัเดนิมากอดร่างน้อยเอาไว้ ด้วยเกรงว่าหาก

คุณหนูเข้าไปห้ามคงได้ของแถมตดิมาแน่

พ่อบ้านจางได้ยินเสียงสบถแผดร้องเกรี้ยวกราดของฮูหยินก็รีบวิ่ง 

เข้ามายนืหอบข้างๆ คุณหนูของตน ก่อนเอ่ยถามขึ้น “นี่มนั... เกดิอะไรขึ้น”

จิ้งเหยียนหันไปตอบนำ้าเสียงเฉยชา ด้วยเห็นเหตุการณ์เช่นนี้มาเยอะ

แล้ว “เหมอืนทุกทนีั่นแหละ ท่านแม่ทพัทำาให้ฮูหยนิโกรธ”

พ่อบ้านได้ยนิดงันั้นกน็กึรูแ้ละเข้าใจทนัท ีเขารูด้ว่ีานายท่านมฝีีมอืดกีว่า

ฮูหยนิมากมาย จงึไม่ได้เป็นห่วงอกีฝ่ายมากนกั

‘กด็เูอาส ิแม้แต่ยามนี้นายท่านยงัคงยนืนิ่ง ปลอ่ยให้ฮหูยนิตบตโีดยไม่

ปัดป้องตัวเอง ฮูหยินเป็นถึงศิษย์ท่านฟ่ง จอมยุทธ์ผู้เก่งกาจเป็นลำาดับต้นๆ 

ของยุทธภพเลยนะ’

จางฟงยิ้มให้ผู้เป็นนายอย่างชื่นชม จ้าวหมิงหลงหันมาเห็นคนสนิทก็

รู้สึกยินดีอย่างยิ่ง เขาจึงไม่รอช้ารีบส่งสายตาขอความช่วยเหลือจากอีกฝ่าย 

ทนัที



44
เหมยฮวาฤดูหนาว เล่ม 1

เจ้านายกบัลูกน้องประสานสายตากนั สื่อใจถงึใจ ก่อนที่จางฟงจะยิ้ม

เชดิหน้า เข้าใจได้ในทนัทวี่าอกีฝ่ายต้องการอะไรจากการสบตาเมื่อครู่

เขาล้วงมอืเข้าไปในแขนเสื้อตวัเอง แล้วคว้าเอาเส้นฟางที่ไปเกบ็มาสดๆ 

ร้อนๆ ชูขึ้นเหนอืศรีษะ ก่อนจะเปล่งเสยีงอนัดงัลั่นออกมา “นายท่านอดทนไว้

นะขอรบั”

แม่ทัพไร้พ่ายพลันกระอักเลือดคำาโต นึกด่าตนเองที่หลงคิดไปว่าบ่าว

คนสนทิจะเข้าใจเขา

‘ทำาไมข้าถงึได้เอาควายมาเลี้ยงไว้ในจวนเยี่ยงนี้นะ!’

 




