
บทนํา

กริ๊งๆๆ

กระดิ่งลมสีสันสดใสสะบัดส่งเสียงไพเราะขานรับลมร้อนที่พัดผ่าน 

หญิงสาวเจ้าของร่างเล็กกำาลังตั้งใจนั่งทำางาน เสียงพู่กันเสียดสีกับกระดาษ 

ถูกกลบไปบางจงัหวะ ยามมลีมร้อนระลอกใหม่พดัเข้ามาในห้องสี่เหลี่ยมขนาด

เล็กที่เต็มไปด้วยม้วนเอกสาร ใบหน้าหวานอาบเหงื่อต่างนำ้ายังคงขะมักเขม้น

จดจ่ออยู่กบักระดาษเบื้องหน้า นิ้วเรยีวอกีข้างดดีลกูคดิไปมาฉบัไว ไม่นานนกั

กก็้มหน้าก้มตาเขยีนอกีครั้ง

“เจ้าเพิ่งมาบ้างานเอาตอนนี้ หรือบ้างานมาตั้งแต่สมัยอยู่โลกนั้นแล้ว 

ฟางเอ๋อร์”

เสยีงทุ้มนุ่มเอ่ยทกัจากด้านนอกประตูที่เปิดอ้ารบักระแสลม ชายหนุ่ม

ร่างสูงเพรียวเจ้าของเรือนผมสีดำาสลวยและดวงตาสีเขียวเข้มคมกริบคลี่ยิ้ม

บางๆ ให้คนรกัที่เงยหน้าขึ้นมาโบกมอืทกัทายให้ระคนอารมณ์ด ี

ฮว่านหลนิฟางเหยยีดกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่แขง็เกรง็จากการทำางาน

นั่งโต๊ะมาทั้งวนั ก่อนจะเท้าคางมองคู่หมั้นหนุ่มรปูงามด้วยรอยยิ้ม นานแค่ไหน

แล้วนะที่เขาไม่ได้มาปรากฏกายต่อหน้าเธอเช่นตอนนี้ อีกอย่าง ประโยค 
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แบบนี้อย่างไรก็คงมีเพียงเขาคนเดียวในโลกนี้ที่ถาม เพราะบุรุษตรงหน้าเป็น 

คนเดยีวที่รู้ความลบัของเธอ ว่าเธอหาใช่คนของโลกนี้ตั้งแต่ต้นไม่ มริูว่้าเพราะ

เขาขี้เกียจจะโพนทะนาเรื่องของเธอ หรือเพราะคิดว่าถึงพูดไปอย่างไรก็ไม่ม ี

คนเชื่อกันแน่ ตั้งแต่วันที่รู้เรื่อยมาจนถึงวันนี้ เขาจึงไม่เคยพูดเรื่องนี้ยามมี 

คนอื่นอยู่ด้วยแม้แต่ครั้งเดยีว

“ไม่ดใีจหรอืที่ว่าที่พระชายาของท่านเอาการเอางานถงึเพยีงนี้”

“มใิช่คดิเอาพระทยัเสดจ็พ่อข้าอยูห่รอื” ร่างสงูยิ้มน้อยๆ เย้าแหย่คู่หมั้น

สาวที่ดวงตาฉายชดัว่าไม่เหน็ด้วยกบัคำาพูดของเขาสกันดิ

“ฮ่องเต้คงมใิคร่สนพระทยัเรื่องหยุมหยมิพรรค์นี้เสยีเท่าไรกระมงั”

ไป๋เสวี่ยหยาง หรอืรู้จกักนัในนาม องค์ชายเก้า ยิ้มรบัเสยีงเนอืยๆ ของ

คู่หมั้น ในมือถือถาดใส่ถ้วยกระเบื้องสีมุกบรรจุก้อนวุ้นสีดำาราดด้วยนำ้าตาล-

ทรายแดงหน้าตาน่ากิน เหมาะเป็นของหวานชั้นดีในวันที่อากาศร้อนเช่นนี้  

จากนั้นก็เดินไปหาร่างเล็กซึ่งเพิ่งสังเกตสิ่งที่อยู่ในมือของเขา ก่อนจะวางไว้ 

เบื้องหน้าหญิงสาวที่รีบกวาดงานให้พ้นทาง ท่าทีเห็นเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ ่

เช่นนี้ทำาให้ร่างสงูอดหวัเราะออกมาเบาๆ ไม่ได้ ขณะทรดุตวันั่งตรงข้ามอกีฝ่าย

ที่แววตาทอประกายระยบิระยบัชอบใจกบัของหวานคลายร้อน

“หรอืเสดจ็พ่ออาจชอบเจ้ามากจนอดไม่ได้ที่จะแกล้งแหย่เจ้าเล่น”

หลินฟางได้ยินคำาปลอบถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ พลางเอ่ยด้วย 

นำ้าเสียงเหนื่อยหน่ายยิ่งกว่าเดิม แม้จะมีของกินดับร้อนของโปรดมาวางไว้ 

ตรงหน้า

“ข้าไม่อยากให้ฮ่องเต้ชอบข้าแบบนี้เลย”

“อย่าคิดมาก เจ้ากินเสียหน่อยเถอะ อากาศร้อนเช่นนี้ทำาให้กระหาย 

ได้ง่าย”

“กระหาย...อะไรหรือ” หลินฟางเห็นว่าที่พระสวามีผู้น่ารักเป็นห่วงตน 

จงึแสร้งกระเซ้าด้วยการเว้นวรรคคำาให้อกีฝ่ายเตมิคำาในช่องว่าง
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มอืใหญ่ที่กำาลงัตกัวุน้สดีำาเข้าปากชะงกัไปทนัใด ดวงตาคูค่มเบอืนจาก

ของหวานขึ้นมาสบกับดวงตากลมโตที่ทอประกายแวววาวเย้าแหย่ราวกับ

ต้องการให้เขาพดูคำาบางคำาออกมา ไม่แน่ใจนกัว่าเพราะนางมนีสิยัเช่นนี้อยูแ่ล้ว 

หรืออากาศร้อนจนเพี้ยนไปกันแน่ ถึงได้พูดจาสองแง่สองง่ามชวนให้คิด 

เช่นนั้น

“แล้วเจ้ากระหายอะไรอยู่ล่ะ”

“นั่นสนิะ บางทอีาจเป็น...” หญงิสาวจงใจเว้นวรรคขณะส่งยิ้มแฝงความ

นยัให้ชายหนุ่มที่ไม่ได้เหน็หน้ามาเกอืบเจด็วนั แล้วแสร้งทำาเป็นตดับทราวกบั

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเริ่มขยับกายเข้ามาใกล้จนคลื่นความร้อน

จากร่างของเขาลอยมากระทบผวิของตน

“นำ้าเยน็ๆ กระมงั”

“อย่างนั้นหรือ ข้าคิดว่าบางทีเจ้าอาจต้องการมากกว่านำ้าเย็นๆ นะ”  

เสยีงนุม่แฝงความเจ้าเล่ห์ไว้อย่างเหลอืล้นเอ่ยกบัรา่งเลก็ที่ทำาเป็นไม่รูไ้ม่ชี้แลว้

ตักของหวานเข้าปาก ทว่าร่างนั้นต้องแข็งทื่อเมื่อนิ้วสากของคู่หมั้นหนุ่มที่จู่ๆ 

กไ็ล้ไปตามรมิฝีปากอิ่มแดงราวกบัต้องการยั่วยวนคนที่ก่อไฟไว้แล้วโยนมนัทิ้ง

ไปอย่างหน้าด้านๆ

เคร้ง!

เสียงโลหะกระแทกกับพื้นอย่างแรงเพราะความเหม่อลอยของผู้ถือ 

ซึ่งบัดนี้กำาลังแสร้งแย้มยิ้มอ่อนหวาน แม้ในใจจะสาปแช่งมือไม้ของตัวเองที่

อ่อนเปลี้ยไม่รู้เวลำ่าเวลา

“ขอประทานอภยั”

การก่อกวนมาพร้อมกบัโฉมสะคราญ ที่แม้จะแต่งงานไปแล้วแต่ยงัคง

เสน่ห์เย้ายวนไว้ได้อย่างเหลือล้น ไม่เกรงใจสามีนำ้าแข็งของตนแม้แต่น้อย 

ใบหน้าที่มกัซ่อนไว้ใต้หน้ากากยามปฏบิตัหิน้าที่คลี่ยิ้มหวานหยดย้อยให้สหาย

รักที่มองมายังนางด้วยความประหลาดใจ จะไม่ให้ประหลาดใจก็กระไรอยู่  

คนอย่างนางที่กลวัคูห่มั้นของสหายจนหากไม่มเีรื่องจำาเป็นอนัใดกไ็ม่ขอเสวนา
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หรอืข้องเกี่ยวด้วย วนันี้กลบัหาญกล้ามาขดัจงัหวะสำาคญัเสยีได้

“เหวินเพ่ย” หลินฟางเรียกเพื่อนรักที่จงใจเข้ามาขัดจังหวะเข้าด้าย 

เข้าเขม็ได้อย่างพอดบิพอดี

“ไม่เจอกนันานนะสหาย”

เสยีงหวานใสเอ่ยทกัทาย แต่มคิดิเดนิเข้าไปใกล้ทั้งสอง ซึ่งหนึ่งในนั้น

กำาลังจ้องมองมายังผู้มาใหม่โดยไม่วางตา หากเป็นบุรุษอื่นที่มักมองนางด้วย

ความเสน่ห์หาคงทำาให้เสยีนเหวนิเพ่ยรู้สกึดมีากกว่านี้ ไม่ใช่สายตาที่ต้องการ

จะฆ่าให้ตายเช่นนี้ แม้จะมาจากบุรุษรูปงามกม็อิาจทำาให้นางรู้สกึดไีด้จรงิๆ

“หวงัว่าจะมคีำาอธบิายดีๆ ” เสยีงเยน็ชาแตกต่างจากเสยีงนุ่มอ่อนโยนที่

เคยใชค้ยุกบัคนรกัราวฟ้ากบัเหวนั้น ทำาให้ผู้มาเยอืนขนลกุและถอยหลงัไปอกี

สามก้าว ใจนกึสาปแช่งตวัเองไม่พอ ยงัเผื่อแผ่ไปให้สหายรกัที่หลดุหวัเราะออก

มาเบาๆ เพราะขบขนักบัท่าทขีองนาง

“แน่นอนเพคะ มเิช่นนั้นหม่อมฉนัมบิงัอาจ”

“มเีรื่องอะไรหรอื” หลนิฟางถามสหายผู้หวาดกลวัคู่หมั้นของเธอ ทว่า

มาวนันี้กลบักล้าเข้ามาขดัจงัหวะ เกรงว่าคงไม่ใช่เรื่องใหญ่ระดบัธรรมดา

“องค์หญงิจากแคว้นตี๋มาถงึแล้ว” โฉมสะคราญตอบ ทว่าสายตาเหล่มอง 

ไปยงัใบหน้าคมเข้มที่ปรากฏรงัสทีะมนึไปชั่วขณะ ต่างจากสหายของนางที่นิ่ง

คดิไปสกัพกั ก่อนจะถามนางด้วยรอยยิ้มบางๆ

“มคีำาสั่งลงมาว่าอย่างไรบ้าง”

“คนพี่ถูกส่งเข้าตำาหนกัองค์ชายสี่ ส่วนคนน้องเข้าตำาหนกัองค์ชายห้า”

กระทั่งตอนนี้เหวินเพ่ยก็ยังคงเว้นระยะห่างไว้อย่างชัดเจน แม้จะเห็น

รอยยิ้มขบขันของสหายรักก็มิคิดจะเข้าไปเล่นหัวเฉกเช่นปกติ เมื่อคนรักผู้ 

น่ากลัวของสหายยังคงมองนางนิ่งเช่นนี้ ดูท่าองค์ชายหนุ่มผู้ควบตำาแหน่ง

แม่ทพัอสรูแห่งแดนบรูพาจะยงัไม่คลายความไม่พอใจที่นางบงัอาจมาขดัจงัหวะ 

ส่วนสหายผู้น่ารักก็ตักของหวานเข้าปากมิได้สนใจใคร่รู้บรรยากาศที่คู่หมั้น 

แผ่ออกมาแม้แต่น้อย และยงัถามสบืต่อไปด้วยความสงสยัเตม็ที่
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“ฝ่าบาททรงหวาดระแวงถงึเพยีงนั้น”

“ไม่น่าสงสยัอย่างนั้นหรอื” เหวนิเพ่ยรบีทวนความสำาคญัที่นางมาวนันี้ 

และชี้ให้เหน็ว่ามนัเป็นเรื่องใหญ่มากเพยีงใด

“นั่นสินะ มิใช่ว่ามีข่าวลือว่าจะยกทั้งสองให้องค์ชายเก้าหรอกหรือ  

เช่นนี้องค์ชายเก้าคงเสยีพระทยัแย่” หญงิสาวตกัของหวานเข้าปากไปกก็ระเซ้า

คู ่หมั้นของตนไปพลาง บรรยากาศที่เคยตึงเครียดจึงผ่อนคลายลงบ้าง  

เหวินเพ่ยที่หยุดหายใจไปสักพักเพราะบรรยากาศกดดันจึงได้มีโอกาสหายใจ

หายคอ แม้อยากจะสาปแช่งสหาย แต่ก็อดไม่ได้ที่จะขอบคุณที่ช่วยคลาย

บรรยากาศกดดนัชวนฆ่าตวัตายให้นางได้

“องค์ชายเก้าคงไม่เสียพระทัยหรอก มีคนเดียวก็มีเรื่องให้ปวดหัว

พอแล้ว” เสียงทุ้มตำ่าของบุรุษเพียงหนึ่งเดียวเอ่ยกับหญิงสาวข้างกายที่กำาลัง

ละเลยีดของหวานอย่างเชื่องช้า

“ข้าเหน็ด้วย อกีอย่าง ของใคร ใครกห็วงล่ะนะ” หลนิฟางพยกัหน้า

เหน็ดเีหน็งามไปด้วย ส่วนผู้ชมอย่างแขกผู้มาเยอืนเริ่มรู้สกึถงึความเหงา เมื่อ

คนมคีูก่ำาลงัแสดงความรกัต่อกนัอย่างโจ่งแจ้ง โดยไม่เหน็หวันางที่มไิด้พาสามี

มาด้วยแม้แต่น้อย กลับไปเห็นทีจะต้องหาเวลาส่วนตัวให้สามีนำ้าแข็งบ้าง 

เสยีแล้ว

“ฝ่าบาทส่งไปให้สองคนนั้นเช่นนี้คงมเีหตุผลอยู่ไม่น้อย เหวนิเพ่ย เจ้า

มคีวามเหน็ว่าอย่างไร” หลนิฟางวกกลบัเข้าเรื่องเดมิอย่างชำานาญ ก่อนจะถูก

กระแสความหวานพาออกนอกเรื่องไปจนกู่ไม่กลบั

“บางททีางนั้นอาจไม่ยอมรามอืง่ายๆ จงึส่งสององค์หญงิมาเป็นสายลบั

กเ็ป็นไปได้ไม่น้อย”

“เป็นไปได้ ครานี้คงไม่อาจปฏเิสธได้ว่าไม่เกี่ยวกบัข้า อย่างไรกจ็ะแต่ง

เป็นสะใภ้ตระกูลเดยีวกนั คงต้องหาโอกาสไปคารวะเสยีหน่อย”

ดวงตากลมโตสรีตัตกิาลของเหวนิเพ่ยมองสหายรกัที่โคลงตวักล่าวด้วย

นำ้าเสียงกลั้วหัวเราะ พลางนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อครึ่งปีก่อนซึ่งไม่ชวนให้
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หวัเราะตามไปด้วย

มิใช่พวกมันหรืออย่างไรเจ้าถึงเกือบเอาชีวิตไม่รอด มิใช่พวกมันหรือ

อย่างไรเจ้าถงึสญูเสยีของรกั มใิช่เพราะพวกมนัหรอือย่างไรขาของเจ้าจงึไม่อาจ

กลบัมาใช้การได้ดงัเก่า มใิช่เพราะพวกมนัหรอือย่างไรที่ร่วมมอืกบันงัจิ้งจอก

นั่นจนทำาให้เจ้าเกอืบเสยีทุกอย่างที่เจ้ามี

ถงึจะแสร้งยิ้มสดใสเพยีงใด แต่ความรู้สกึในวนันั้น วนัที่เจ้าโดนทรมาน

เจียนตายเพื่อปกป้องคนที่เจ้ารัก ความหวาดกลัวในตอนนั้นคงไม่มีทาง 

จางหายไป ต่อให้แกร่งแค่ไหนเจ้าก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีจิตใจ สหาย 

ของข้า

ขณะเหวินเพ่ยจมอยู่กับความคิดของตัวเอง เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นฉุด

กระชากลากนางออกจากห้วงอดตีกลบัสู่ปัจจุบนั และภาพที่ปรากฏแก่สายตา

หาใช่สหายรักที่นอนหลับตาหายใจรวยรินอยู่บนเตียงโดยที่ตนทำาอะไรไม่ได้ 

แต่กลบัเป็นภาพองค์ชายกำาลงัเกี่ยวปอยผมของหลนิฟางทดัห ูก่อนจะใช้หว่าง

นิ้วของนิ้วชี้กับนิ้วกลางคีบและออกแรงบีบจมูกรั้นเบาๆ แล้วส่ายไปส่ายมา 

เชงิมนัเขี้ยว

“บรรดาองค์ชายมีชายาและสนมมากมาย เจ้าไม่จำาเป็นต้องคารวะ 

ให้ครบทุกคนหรอก และไม่มคีวามจำาเป็นใดๆ ที่เจ้าต้องทำาด้วยเช่นกนั”

หลนิฟางปัดมอือกีฝ่ายออก ใบหน้าขึ้นสเีลก็น้อยเมื่อคูห่มั้นแหย่เธอเล่น 

ต่อหน้าสหายรกั ปากกต่็อล้อต่อเถยีงเขาพอเป็นพธิเีพื่อกลบความกระดากอาย

ที่เกดิขึ้น “ข้าเองกค็วรผูกมติรคนไว้หน่อยไม่ใช่หรอื”

“ผกูมติรกบัคนย่อมดอียูห่รอก แต่น่าเสยีดายที่ที่เจา้พดูถงึนั้นมนัมแีต่

สงิสาราสตัว์”

ทั้งหลินฟางและเหวินเพ่ยได้ยินประโยคโต้ตอบก็รู้สึกขบขันกับความ

ปากร้ายขององค์ชายหนุ่มหน้าตาย เหวนิเพ่ยพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะไม่หลดุ

หวัเราะ ต่างจากสหายรกัที่หวัเราะพรวดออกมา ปราศจากความเกรงใจเจ้าของ

ประโยค พลางรบัคำาของว่าที่พระสวามดี้วยความขบขนั
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“ถ้าเช่นนั้น ข้าคงได้แต่ทำาตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญเช่นท่าน 

เสยีแล้ว”

ขณะเดยีวกนัที่ตำาหนกัอนัเงยีบสงบขององค์รชัทายาท นงคราญนาง

หนึ่งก้าวลงมาจากรถม้าและยนืนิ่งอยูห่น้าประตตูำาหนกับานใหญ่ด้วยดวงตาที่

อ่านไม่ออก โฉมงามสูดหายใจเข้าลกึๆ มองสำารวจสถานที่ที่จะกลายเป็นบ้าน

หลงัใหม่หลงัจากถูกถบีหวัส่งมาจากบ้านเกดิ ก่อนจะเดนิผ่านประตูเข้าไป

“พวกเรากำาลงัรอเจ้าอยู่พอด”ี

องค์หญงิต่างแคว้นสะดุง้ตกใจกบัเสยีงทุม้ที่ดงัขึ้นพร้อมการปรากฏตวั

ของบรุษุ หรอือาจเป็นสตรผู้ีหนึ่ง แม้จะอยูใ่นชดุบรุษุแต่รปูร่างเพรยีวบาง รวม

ถึงใบหน้าสวยหวานดุจอิสตรีที่มีรอยยิ้มสลายความระแวดระวังนั่นทำาให้นาง

สับสนเพศของคนตรงหน้า เขาคนนั้นแผ่รังสีความเป็นมิตรออกมารอบกาย 

ประหนึ่งโลกนี้ทั้งใบคือสหาย แววตาแสนจะจริงใจและงดงาม ไม่ต่างจาก 

คำาเชิญให้วางใจและเชื่อว่าคนตรงหน้าเป็นคนดีมากพอที่จะถวายหัว ให้ได้

สลายความตงึเครยีดตลอดการเดนิทางที่ผ่านมาให้เดก็สาวคนหนึ่งได้ไม่ยาก

“ยนิดตี้อนรบัสู่แคว้นชวิ องค์หญงิเยยีนฉงิอี๋แห่งแคว้นตี๋”

เมื่อฮ่องเต้ผู้ไม่เคยสนพระทยัในศกึชงิบลัลงัก์ของเหล่าพระโอรสเริ่ม

เดนิหมากในกระดานของตวัเอง

เหล่า ‘ราชนัย์’ จะต้อง ‘ราญ’ เพื่อลดิ ‘รอน’ ศตัรู 

มือของพวกเขาจะต้องเปื้อนเลือดกันอีกเท่าไรถึงจะชิงตำาแหน่งราชัน 

นี้ได้



วันธรรมดาวันหนึ่งในฤดูร้อน ท่ามกลางหมู่ดอกบัวที่ผลิบานส่งกลิ่น

หอมนวลไปทั่ว ร่างสูงใหญ่กำายำาร่างหนึ่งยืนมองฝูงปลาแหวกว่ายในบ่อนำ้า

ขนาดใหญ่จากบนสะพานที่ทำาจากหินก้อนอย่างพิถีพิถัน เสียงของครีบปลา 

กระทบกับผิวนำ้าจนเกิดเป็นระลอกคลื่นวงกลมนั้นดังแผ่วเบาประดุจเสียง

กระซิบ เกล็ดปลาสีทองทอประกายหยอกล้อแสงอาทิตย์จนส่องแสงแยงตา 

ทว่ากม็อิาจทำาให้ผู้มองนกึรำาคาญใจจนหมดความสนใจไปได้ บุรุษผู้นั้นเพยีง

ล้วงมือเข้าไปในอกเสื้อเพื่อหยิบถุงผ้าปักสีเหลืองเรียบลื่นขึ้นมา แล้วเทของ 

ข้างในออกมาบนมอือกีข้าง

อัญมณีสีชมพูสดใสส่องประกายทันทีที่ต้องแสง เรียกให้ดวงตาคู่นั้น

อ่อนแสงลงเล็กน้อย นิ้วเรียวไล้ตุ้มหูบนมือแผ่วเบาราวกับต้องการจะดำาดิ่งสู่

ห้วงความทรงจำา ก่อนจะกำามนัแน่นแล้วเกบ็ใส่ถงุเดมิเมื่อได้ยนิเสยีงฝีเท้าของ

ใครบางคนใกล้เข้ามา

“ฝ่าบาท”

บรุุษผูย้นือยู่ก่อนแล้วเพยีงเบอืนไปมองผูม้าใหม่ด้วยดวงตาทรงอำานาจ 

สมเป็นผูท้ี่ยนือยู่เหนอืคนอื่น บารมทีี่เปล่งประกายออกมาจากร่างอย่างงดงาม

หนึ่ง
คลื่นที่เริ่มก่อตัว
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นั่น แม้จะไม่สวมฉลองพระองค์สทีองกม็อิาจมผีู้ใดกล้าเสยีมารยาท

“ฝ่าบาท เหล่าขุนนางมารอที่ท้องพระโรงแล้วพ่ะย่ะค่ะ”

“ให้องค์รัชทายาทเข้าร่วมแทนแล้วกัน” พระสุรเสียงทุ้มใหญ่ตรัส 

ออกมา ก่อนเบอืนสายพระเนตรกลบัไปยงัฝูงนกเป็ดนำ้าที่ว่ายเคยีงคูก่นัราวกบั

ไม่คดิแยกจากกนัไปไหน

ท่าทีที่ไม่แยแสต่อการประชุมครั้งสำาคัญทำาให้ข้ารับใช้อย่างล่ายกงกง

แทบรำ่าไห้ พยายามนกึหาเหตุผลอนัดมีาโน้มน้าวฝ่าบาทให้เข้าร่วม เนื่องจาก

หนึ่งในประเด็นใหญ่สำาหรับการประชุมครั้งนี้มีเพียงฝ่าบาทพระองค์เดียว 

เท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินพระทัย หากให้องค์รัชทายาทไปแทนก็เกรงว่าสุดท้ายก็

ต้องรอฝ่าบาทลงความเหน็ซึ่งจะทำาให้เรื่องล่าช้าไปอกี

“ฝ่าบาท แต่ครั้งนี้เป็นหัวข้อที่พระองค์พระราชทานมงคลสมรสให้ 

องค์ชายเก้ากบัท่านกุ้ยองิ1 นะพ่ะย่ะค่ะ”

ล่ายกงกงกล่าวด้วยความเป็นกงัวล ทั้งข่าวลอืมากมายที่ตนเพิ่งทราบ

และท่าทีราชสำานักนั่นอีก แม้ฝ่าบาทจะประกาศรับว่าจะพระราชทานมงคล 

สมรสให้ข้าราชการหญิงผู้สร้างคุณงามความดีไว้มากมายกับองค์ชายแม่ทัพ 

ผู้รักสันโดษ แต่เมื่อสามวันก่อนพระองค์เพิ่งประกาศฤกษ์มงคลสมรสที่จะมี

ขึ้นในเดอืนหน้าให้แก่ทั้งสอง ร้อนถงึบรรดาขนุนางน้อยใหญ่ที่ออกมาถกเถยีง

กนัเรื่องอำานาจของตระกลูฮว่านในราชสำานกัว่าเหมาะสมแล้วหรอืที่จะปล่อยให้

มอีำานาจถงึเพยีงนี้ หรอืแท้จรงิแล้วพยายามปกป้องผลประโยชน์ของตวัเองที่

อาจเสยีไปเท่านั้น

ดวงพระเนตรสีนำ้าหมึกทอดพระเนตรร่างของขันทีคนสนิทเรียบนิ่ง  

ล่ายกงกงเข้าใจความหมายนายเหนือหัวของตนดีรีบขยายความไม่คิดชักช้า 

ถ่วงเวลาแต่อย่างไร เมื่อฝ่าบาทเริ่มให้ความสนพระทยักบัเรื่องนี้

“ฝ่าบาท บรรดาขุนนางคดิว่ามนัเรว็เกนิไปที่จะจดังานมงคล ทั้งที่เพิ่ง

1 ตำาแหน่งข้าราชการหญงิของฮว่านหลนิฟางที่ปรากฏเฉพาะในเรื่อง
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พ้นการไว้ทกุข์ให้ไทฮองไทเฮาไป และอกีหลายฝ่ายไม่เหน็ด้วยที่จะให้สตรอีายุ

มากเพยีงนั้นมาเป็นพระชายาเอกขององค์ชายเก้า บางส่วนกลวัการระสำ่าระสาย

ของบลัลงัก์ที่พระองค์ยอมให้คนตระกูลฮว่านมามอีทิธพิลในราชสำานกั”

ฮ่องเต้หรี่พระเนตรลงอย่างจับผิดสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อายุมากเกิน

ไป? เรว็เกนิไป? สรุปจะช้าเกนิไปหรอืเรว็เกนิไป มใิช่ว่าสองคนนั้นรู้จกักนัมา

เนิ่นนานแล้วหรอื เพราะมแีต่เรื่องยุ่งๆ ถงึยงัไม่ได้แต่งกนัมใิช่หรอือย่างไร ถ้า

คิดว่าเร็วเกินไปที่จะจัด เหตุใดจึงไม่คัดค้านตั้งแต่งานมงคลขององค์ชายสี่ 

และองค์ชายห้ากบัองค์หญงิต่างแคว้นเล่า หรอืคดิจะลองดกีบัอำานาจของเรา

“เดี๋ยวนี้พวกขุนนางกล้ากนัมากขึ้นเยอะเลยนะ ถงึกล้าวพิากษ์วจิารณ์

การตดัสนิใจของเรา...เหน็ทพีกัหลงัมานี้เราคงใจดมีากไปหน่อย”

พระสุรเสียงเรียบนิ่งราวกับมิได้คิดเอาความไม่อาจทำาให้ล่ายกงกงใจ

สงบลงได้ เมื่อบรรยากาศเยน็ยะเยอืกแผ่ออกมาสวนทางกบัท่าทนีิ่งเฉย เสยีง

แผ่นนำ้าจากปีกของนกเป็ดนำ้าตีกระทบผิวนำ้าทำาให้ล่ายกงกงที่ยืนเหงื่อตก 

สะดุ้งสุดตวัได้ไม่ยาก ทว่าพระพกัตร์ของฮ่องเต้กลบัยงัคงทอดพระเนตรไปที่ 

นกเป็ดนำ้าเหล่านั้น ราวกบัมนัน่าสนใจมากกว่าขนุนางนบัร้อยที่รอคอยพระองค์

เข้าร่วมการประชุม

“เจ้ามเีรื่องอะไรที่ยงัไม่ได้กล่าวอกี”

“ฝ่าบาท ตอนนี้ในเมอืงหลวงกำาลงัลอืกนัไปทั่วว่า...ท่านกุ้ยองิคบผู้ชาย

ซำ้าซ้อน ทั้งยงัสงสารองค์ชายเก้าที่ถูกว่าที่พระชายาสวมเขาอกีด้วย”

ล่ายกงกงไม่ประหลาดใจที่จู่ๆ นายเหนือหัวจะตรัสถามเช่นนั้น แต่ก็

อดเป็นกงัวลกบัเรื่องที่เกดิขึ้นไม่ได้ ทว่าเมื่อลอบมองดวงพระเนตรสนีำ้าหมกึที่

ทอประกายวาบคล้ายถกูใจบางสิ่ง ขนทั้งตวัพลนัลุกพนัเป็นเกลยีว ความหนาว

เยน็แล่นไปตามไขสนัหลงั แม้ไม่ทราบว่าเรื่องที่ลอืกนันั้นจรงิเทจ็เพยีงใด แต่

ใจกอ็ดนกึสงสารข้าราชการหญงิคนนั้นไม่ได้

“ฮว่านหลนิฟางหนอฮว่านหลนิฟาง”

พระสรุเสยีงเจอืความขบขนัดงัขึ้นราวกบัอารมณ์หมองมวัจากท่าทขีอง
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พวกขุนนางจางหายวับไปทันทีเมื่อได้ยินเรื่องนี้ การเห็นความเดือดร้อนของ

เดก็น้อยคนนี้ไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งกจ็ะทรงพระสรวลได้ไม่ยาก เดก็ประหลาด

ที่อยู่เฉยๆ กม็เีรื่องวิ่งเข้าหาตวัจนน่าขบขนัยิ่ง แลการตอบโต้ของนางยิ่งน่าชม 

ไปใหญ่ เรื่องน่าสนุกแบบนี้เหน็ทถี้าไม่ตดิตามกค็งน่าเสยีดาย

“ใครเป็นคนปล่อยข่าว”

“ฝ่าบาท กระหม่อมขอบังอาจทูลถามว่าเหตุใดพระองค์ถึงคิดว่าเป็น

เพยีงการใส่ความ” ล่ายกงกงอดไม่ได้ที่จะถาม เหตุใดโอรสแห่งสวรรค์ถงึไม่

สงสยัหรอืเชื่อขา่วลอืนั้น ทั้งที่หากเป็นสตรอีื่นคงใหไ้ปลากตวัมาสอบสวนแล้ว

แท้ๆ ไหนจะท่าทสีนอกสนใจเตม็ที่ เสมอืนว่าไม่ต้องการปล่อยให้คลาดสายตา 

นี่มนัอะไรกนั

“เจ้าคดิว่าท่านกุย้องิของพวกเจ้าเป็นคนเช่นไรกนั” ฮ่องเต้ย้อนถามเพยีง

ประโยคเดียวระหว่างรอให้อีกฝ่ายที่น่าจะยังไม่ไปสืบหาต้นตอข่าวลือกลับไป

หาข่าวเสยี เรื่องแบบนี้ไม่ควรรอช้า รบีไปสบืมาสร้างความบนัเทงิใจให้เราแทน

เรื่องในวงัอนัน่าเบื่อหน่ายนี่เสยีท ีแม้อยากจะทรงพระสรวลให้ดงัลั่น แล้วส่ง

คนไปเรยีกตวัข้าราชการหญงิที่ว่ามานั่งฟังสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ ทว่ากท็ราบ

ดวี่าหากเรยีกตวัมาในตอนนี้เรื่องราวจะเป็นเช่นไร

“กระหม่อมจะรบีส่งคนไปสบืพ่ะย่ะค่ะ”

“ด ีและอย่าลมืไปตามองค์รชัทายาทเข้าประชุมแทนเราด้วยล่ะ”

โอรสแห่งสวรรค์ตรัสเพียงเท่านั้นก็กลับเข้าสู่โลกส่วนตัวอีกครั้ง โดย

ไม่ลืมที่จะแผ่บรรยากาศไม่ให้คนเข้ามายุ่ง ขันทีคนสนิทจึงทำาได้เพียงทำา 

ความเคารพลาและเดินคอตกจากไป เมื่อผู้มาเยือนจากไปแล้วฮ่องเต้จึงทรง 

พระสรวลออกมาด้วยความขบขนั

เด็กนี่มันอะไรกัน จะทำาอะไรก็มีแต่คนขัดขวาง เพียงจะแต่งงานยัง

อุตส่าห์มีเรื่องมาขัดขวางอีกจนได้ โอรสแห่งสวรรค์กลั้นพระสรวลเสียจน 

พระอสัสุชลเอ่อล้นขอบพระเนตร

เยว่เอ๋อร์ เราว่าหากเจ้ายังอยู่เจ้าคงถูกใจลูกสะใภ้คนนี้เป็นแน่ แต่ว่า
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ก่อนหน้านั้นโอรสของพวกเราอาจต้องออกแรงนดิหน่อย

ลูกเก้า เจ้าจะปกป้องผู้หญงิที่เจ้ารกันกัหนาได้หรอืไม่ แล้วฮว่านหลนิ-

ฟางจะจดัการกบัปัญหาเหล่านี้อย่างไร แต่อย่างไรพวกเจ้าควรรบีหน่อย เพราะ

หลังจากนี้คงมีเรื่องสนุกมากกว่านี้รอคอยพวกเจ้าอยู่อย่างแน่นอน และหาก

เจ้าพลาดครั้งนี้...

โอรสแหง่สวรรค์เพยีงสะบดักระบอกเสื้อที่ใช้ซบัพระอสัสชุลเมื่อสกัครู่

แล้วหมุนพระวรกายจากไปด้วยพระพักตร์นิ่งสนิทราวกับเมื่อครู่ไม่ได้มีเรื่อง

ขบขันแต่อย่างไร ทิ้งไว้เพียงเสียงร้องของนกเป็ดนำ้าและเสียงของเหล่าใบไม้

เสยีดสกีนัยามต้องลมร้อน

เจ้าอาจต้องชวดงานแต่งงานกบัผู้หญงิที่เจ้ารกัมากที่สุดไปตลอดชวีติ

ณ สำานักอสรพิษ แหล่งรวมตัวของมือสังหารอันลือชื่อในหุบเขา 

เร้นลับที่ซ่อนกายอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวง เสียนเหวินเพ่ยผู้ดำารงตำาแหน่ง 

เจ้าสำานกัเหยยีดกายอยู่บนเก้าอี้ไม้ตวัยาว มอืบางลูบท้องที่โตขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ

มีอีกสิ่งมีชีวิตอยู่ภายใน ดวงตาสีรัตติกาลคู่งามกลอกไปมาอย่างใช้ความคิด

ขณะรบัฟังรายงานข่าวจากสายลบั

“อย่างนั้นหรอื องค์ชายสี่ใกล้จะกลบัมาแล้วสนิะ องค์ชายห้าคดิจะทำา

อย่างไรต่อ”

เสยีงหวานพมึพำาอย่างใช้ความคดิ คิ้วโก่งดุจคนัศรขมวดมุ่นเลก็น้อย 

องค์ชายสี่ทะเยอทะยานถึงเพียงนั้น ไม่มีทางยอมรับตำาแหน่งองค์รัชทายาท

ขององค์ชายห้าเช่นเดยีวกบัองค์ชายสาม ศกึองค์ชายสามเพยีงด้านเดยีวนบัว่า

รากเลือดแล้ว หากมีองค์ชายสี่มาเข้าร่วมด้วยละก็ ต่อให้เป็นองค์ชายห้า  

นางกไ็ม่เหน็โอกาสที่จะชนะแม้แต่น้อย

เหน็ทจีะเป็นเรื่องอกีแล้วสิ

เหวินเพ่ยยังคงลูบท้องของตนต่อประหนึ่งต้องการปลอบประโลมสิ่งมี

ชวีติตวัน้อยที่อยูใ่นครรภ์ คราที่แล้วโชคดไีด้สหายรกัซึ่งเป็นถงึข้าราชการหญงิ
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ระดบัสงูคนเดยีวในราชสำานกัช่วยเหลอื เรื่องราวจงึจบลงที่องค์ชายห้าได้ครอง

ตำาแหน่งองค์รัชทายาท ทว่าคราที่แล้วหลินฟางยอมเข้ามายุ่งเพียงเพราะ

ต้องการแก้แค้นให้ตัวเองและครอบครัว แต่ครานี้...เหมือนไม่มีเหตุผลจูงใจ

อะไรให้สหายยอมมาเสี่ยงอกี หากให้นางคนเดยีวจดัการกบัองค์ชายสามและ

องค์ชายสี่ที่มเีล่ห์เหลี่ยมแพรวพราวเหน็ทจีะไม่น่ารอด

“นายหญงิ ยงัมขี่าวลอืเรื่องสหายของท่าน”

บุรุษในชุดสีดำาปิดหน้าปิดตาคุกเข่ารายงานข่าวที่ตนสืบมาได้ต่อนาย

เหนอืหวั ท่าทางขงึขงัและจรงิจงันั้นเรยีกสายตาของนงคราญที่กำาลงัเหม่อออก

ไปนอกหน้าต่างให้หนักลบัมาที่ร่างนั้นได้ไม่ยาก มอืที่ลบูท้องอยูห่ยดุลง บ่งชดั

ว่านางกำาลงัให้ความสนใจกบัเรื่องที่คนของตนจะรายงาน ความตงึเครยีดค่อยๆ 

แล่นไปทั่วไขสนัหลงั สมองไพล่นกึไปถงึรอยยิ้มครั้งล่าสดุของสหายที่เย้าแหย่

กบัคนรกัแล้วนกึถอนหายใจ จะเกดิเรื่องร้ายอะไรที่พรากรอยยิ้มสดใสเช่นนั้น

ไปจากสหายของนางอกีอย่างนั้นหรอื

“หลนิฟาง”

“ขอรบั”

แต่จดหมายฉบบัล่าสุดของสหายที่เพิ่งมาถงึเมื่อเช้าไม่เหน็พดูถงึปัญหา

อะไร มีเพียงกำาชับให้นางกินยาบำารุงและอย่าหักโหมหรือเล่นสนุกเกินงาม 

บางทนีางอาจจะกงัวลมากเกนิไป เหวนิเพ่ยคดิพลางยกชาขึ้นจบิรอฟังคำาจาก

ลูกน้อง

“ในเมืองหลวงมีข่าวลือว่าท่านกุ้ยอิงคบผู้ชายซำ้าซ้อน...” ยังไม่ทันจบ

ประโยคชาในปากโฉมงามก็พุ่งออกมา สายลับหนุ่มเพียงเบี่ยงกายหลบเล็ก

น้อยก่อนจะเอ่ยต่อ “ทั้งยงัสงสารองค์ชายเก้าที่ถกูว่าที่พระชายาสวมหมวกเขยีว

ให้อกีขอรบั”

เหวนิเพ่ยหวัเราะเสยีงดงัอย่างกลั้นไม่อยู่ มอืเรยีวทุบโต๊ะระบายความ

ขบขัน ความตึงเครียดใดที่เคยมีก่อนหน้านี้สลายไปสิ้นเมื่อนึกถึงใบหน้าของ

สหายยามทราบเรื่องนี้ นกึว่าคู่ต่อสู้จะน่ากลวัมากกว่านี้ ถ้าเพยีงเท่านี้คงไม่มี
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สิ่งใดให้นางต้องกงัวล อกีอย่าง คนอย่างหลนิฟางไปมชีู้…

แค่คิดก็อยากจะหัวเราะให้ฟันร่วง ใครกันช่างคิดเสียจริง ความคิด

บรรเจิดแบบนี้คงไม่พ้นพวกผู้ดีในวังหลวง หากคนที่อยู่ในโลกแบบที่นางอยู่ 

คงไม่มใีครกล้ากล่าวหาคนรกัของอสูรตนนั้นแน่

โง่เง่า...โง่เง่ายิ่งนกั โง่เกนิหาคำาใดมาจำากดัความ ฮ่าๆๆ

นิ้วเรียวปาดนำ้าตาออกจากหางตา พยายามกลั้นหัวเราะ นางกล้า 

เดิมพันหมดหน้าตักว่าหลินฟางไม่รู ้เรื่องไร้สาระพวกนี้เช่นเคย คนอย่าง 

หลินฟางเคยสนใจเรื่องไร้สาระพรรค์นี้เสียเมื่อไร แต่เรื่องพรรค์นี้คงไม่มีทาง

พ้นหูองค์ชายเก้าเป็นแน่ พวกโง่นี่ช่างวอนหาที่ตายจรงิ

โธ่ สหายรกั ชาตทิี่แล้วเจ้าไปทำากรรมอะไรไว้ ชาตนิี้ถงึได้มแีต่ปัญหา

วิ่งเข้าหาเจ้าไม่หยุดหย่อน ดวงตาสดีำาดุจตากวางที่พราวไปด้วยนำ้าตากะพรบิถีๆ่   

รอยยิ้มหวานอาบยาพษิปรากฏขึ้นที่มุมปาก

ถงึเจ้าจะดวงไม่ดเีท่าไรที่มแีต่ปัญหาวิ่งเข้าหา แต่อย่าห่วงไปเลยสหายรกั 

เพราะสหายของเจ้าคนนี้จะช่วยเหลอืเจ้าให้เรื่องมนัสนุกมากกว่าเดมิเอง

“ข้าจะไป ‘เล่นสนุก’ ในเมอืงหลวง เตรยีมตวัให้พร้อม”

“ขอรบั”

ร่างในชุดดำาหายตวัไปทนัททีี่ได้รบัคำาสั่ง ทิ้งให้ร่างบางนั่งจบิชาต่อด้วย

ดวงตาทอประกาย ความเครียดที่ต้องตามแก้ปัญหาเรื่องผู้สนับสนุนสำานัก

ค่อยๆ ซาไปเมื่อนกึถงึสหายรกั ซึ่งหากทราบข่าวลอืไร้สาระพวกนั้นคงไม่พ้น

นั่งสาปแช่งเจ้าพวกโง่เง่านั่น และวางแผนสนุกๆ แก้แค้นเป็นแน่

“หึๆ ” โฉมงามหวัเราะในลำาคอ พลางมองออกนอกหน้าต่างไปยงัทศิที่

เมอืงหลวงตั้งอยู่ด้วยรอยยิ้มอนัเบกิบาน

หลนิฟาง...สหายผู้น่ารกัของข้า ข้ากำาลงัจะไปหาเจ้าแล้ว

ขณะเดยีวกนั กลางป่าที่เงยีบงนัในฤดรู้อน เสยีงธาราไหลเอื่อยชวน

ให้ใจสงบดงัขบักล่อมใจที่กำาลงัว้าวุ่นของร่างเลก็ ที่นั่งเตะนำา้ไปมาเพื่อหวงัให้
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มนัช่วยคลายร้อน เรอืนผมสนีำ้าตาลทอประกายแดงถูกมดัเป็นมวยสูงเผยให้

เหน็คอขาวบอบบาง ราวกบัหากกำาแรงเพยีงนดิคงหกัได้อย่างง่ายดาย มอืเรยีว

สองข้างคำ้ายันที่พื้น เอนตัวไปด้านหลัง ใบหน้าหวานเชิดสูงขึ้น จมูกโด่งรั้น 

ได้รูปสดูกลิ่นป่าเข้าไปเตม็ปอด หวงัให้มนัช่วยผ่อนคลายความสบัสนในจติใจ 

แพขนตายาวงอนปิดซ่อนดวงตาคู่งามไว้สนิท ภาพตรงหน้าช่างงดงามและ

ผสานไปกบัฉากหลงัอย่างลงตวั ประหนึ่งภาพวาดของศลิปินเอก

อกีหนึ่งเดอืนจะถงึงานแต่งของเธอแล้วอย่างนั้นสนิะ

เปลอืกตาที่ปกคลุมไปด้วยแพขนตายาวลมืขึ้นช้าๆ เผยให้เหน็ดวงตา

สนีำ้าตาลอ่อนที่เตม็ไปด้วยความกงัวลใจ ทั้งที่ตนเป็นคนขอพระราชทานมงคล

สมรสนี้แท้ๆ เหตุใดถึงได้กังวลนัก เธอควรดีใจที่จะได้อยู่กับคนที่ตนรัก

มากกว่ามใิช่หรอือย่างไร หลนิฟางถามตวัเองอย่างนกึสงสยั

ทว่าเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นไม่ไกลนักทำาให้เปลือกตาต้องขยับลืมขึ้น แล้ว

มองไปยงัแหล่งกำาเนดิเสยีงซึ่งบดันี้ทิ้งกายนั่งลงขนาบข้างเธออย่างสนทิสนม

“พี่เพ่ยหย ีพี่หลี่จวนิ” หลนิฟางเรยีกพี่ชายทั้งสองที่มาปรากฏกายข้าง

กายเธอด้วยความประหลาดใจ พวกเขามาทำาอะไรกลางป่ากลางเขา

ฮว่านเพ่ยหยี บุรุษเจ้าของใบหน้าหล่อเหลา ดวงตาสีนำ้าตาลเข้มทอ

ประกายสดใส จมูกโด่งราวกบัสนัเขื่อน คิ้วสเีข้มวาดผ่านอย่างลงตวั เรอืนผม

สีนำ้าตาลเข้มยุ่งเหยิงเล็กน้อยตามประสาคนไม่ค่อยสนใจ ร่างสูงยิ้มกว้างให้

น้องสาวคนเลก็ที่คนทั้งจวนกำาลงัตามหาอย่างร่าเรงิ

“น้องเล็กผู้เก่งกล้าของพี่ เหตุใดเจ้าถึงมานั่งเหม่อลอยกลางป่าเขา 

ตามลำาพงัเช่นนี้”

“ข้าแค่อยากใช้ความคดินดิหน่อย”

หลินฟางยิ้มบางๆ ตอบพี่ชายคนโตที่เอามือมาลูบคิ้วซึ่งขมวดโดยไม่

ตั้งใจของเธอให้คลายออก

“กงัวลเรื่องงานแต่งหรอื”

เสียงทุ้มเย็นจากทางด้านขวาทำาให้หญิงสาวหันไปหาพี่ชายคนรอง ผู้
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มหีน้าตาคมเข้มต่างจากพี่ชายคนโต ทั้งนสิยั ความสุขุมและเยน็ชาถอดแบบ

มาจากบิดาทั้งหมด ฮว่านหลี่จวินยิ้มบางๆ ให้สตรีเพียงหนึ่งเดียวที่ทำาเพียง

เงยีบตอบ พี่ชายผูแ้สนเยน็ชาในสายตาคนนอกครอบครวัจงึอดไม่ได้ที่จะโยก

ศรีษะน้องสาวคนเลก็อย่างหยอกล้อ

“น้องเลก็ เจ้ากงัวลเรื่องอะไรกนั มใิช่เจ้าเป็นคนขอพระราชทานมงคล

สมรสหรอกหรอื หรอืเจ้าทะเลาะกบัองค์ชายเก้ามา”

เพ่ยหยถีามน้องสาวผู้ใจกล้าเกนิบรุษุ ไม่ใช่น้องสาวเขาเองหรอกหรอืที่

เป็นฝ่ายร้องขอพระราชทานมงคลสมรสต่อฝ่าบาทจนคนในตระกูลแทบ 

เป็นลมกบัความไม่สมหญงิของนาง ทว่าเมื่อได้ข่าวเขากลบันกึยนิด ีน้องสาว

ของเขาสมควรได้รับความสุขในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง แม้จะเป็นน้องสาวที่ 

ออกไปไขว่คว้าหามาเองก็ไม่เห็นจะเป็นไร คนเราสมควรที่จะรับผิดชอบ 

ความสุขของตวัเองกนัทั้งนั้น

“ตอนพวกท่านพี่แต่งงาน พวกท่านไม่กังวลกันหรือ ในเมื่อความรัก 

กบัการอยู่กนิด้วยกนัน่ะมนัคนละความหมายเลยมใิช่หรอือย่างไร”

เสียงแผ่วเบาดุจเสียงกระซิบของสายลมเอ่ยถามพี่ชายทั้งสอง อาจ

เพราะเคยชินกับบรรยากาศรอบตัวทำาให้เผลอลืมตัวเอ่ยสิ่งที่อยู่ในใจออกมา 

กว่าจะรู้สึกตัวเธอก็ไม่อาจเรียกคำาพูดเหล่านั้นกลับคืนมาได้อีกแล้ว จึงได้แต่

ส่งยิ้มบางๆ ไปให้บรรดาพี่ชาย

พี่ชายทั้งสองเพยีงเลกิคิ้วประหลาดใจ เพ่ยหยโีอบรอบไหล่บางแล้วดงึ

เข้าหาตวั ให้น้องน้อยได้ซบบ่าตนหวงัเป็นที่พกัพงิให้น้องสาวใจแกร่ง “ฟางฟาง 

หากเจ้าไม่มั่นใจเหตุใดถงึเอ่ยขอองค์ชายเก้าจากฮ่องเต้เล่าน้องรกั”

“คงไม่อาจเรียกได้ว่าไม่มั่นใจ แต่เพราะอนาคตมันไม่แน่นอนจึงได้ 

หวั่นไหว”...รวมถงึใจคนเราเช่นกนั หลนิฟางเอ่ยต่อในใจ พลางลอบถอนหายใจ

ออกมาเมื่อสมัผสัได้ถงึความอ่อนโยนปนเป็นห่วงจากพี่ชาย

“ทุกคนย่อมมีความกังวลใจน้องเล็ก เพียงแต่จะทุกข์กับสิ่งที่ยัง 

มาไม่ถงึในเวลาที่ควรยนิดจีะได้อยูก่บัคนที่เจ้ารกัเช่นนี้ มนัไม่เป็นการเสยีเวลา 
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ในชีวิตหรือ” หลี่จวินตอบน้องสาว ดวงตาคู่คมพิจารณาน้องน้อยที่มีท่าที 

แปลกไป และยำ้าอกีหนึ่งประโยค “ชวีติมนัสั้นนะน้องเลก็”

“ใช่น้องเล็ก อีกอย่าง เจ้าก็ทุกข์มามากพอแล้ว เหตุใดยังหาเรื่อง 

ทุกข์ใจให้ตวัเองอกี” เพ่ยหยถีามน้องสาวคนเลก็ที่เอาหวัพงิไหล่ตนอยู่

“ข้าเข้าใจสิ่งที่ท่านพี่พูด หากใจคนเราสั่งได้โดยง่ายกค็งด”ี

หลนิฟางเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางๆ กบัความห่วงใยของพี่ชาย อาจเพราะ

ได้ปรบัทกุข์กบัพวกพี่ชายมาบ้าง ความสงบในจติใจที่สั่นคลอนมาตั้งแต่ได้ยนิ

ฤกษ์งานแต่งงานจงึค่อยเบาบางลง พร้อมกบัคำาตอบที่เธอเฝ้าตามหา

บางททีี่เธอหวั่นใจอาจเป็นเพราะเธอกลวัการเปลี่ยนแปลงกเ็ป็นได้

ดวงตาสีนำ้าตาลอ่อนมองท้องฟ้ากระจ่างใสในหน้าร้อนอย่างเหม่อลอย 

กลิ่นอายและความอบอุ่นอนัคุ้นเคยจากพี่ชายทั้งสอง ทำาให้เธอรู้สกึว่าไหล่เบา

ลงราวกับมีใครมาช่วยยกปัญหาออกจากบ่า ต้องจากคนที่เคยอยู่ร่วมชายคา

เดยีวกนันบัสบิปี ทั้งบดิา มารดา พี่ชาย พี่สะใภ้ หลานแบเบาะทั้งสอง ความ

เคยชินกับความวุ่นวายปนเปไปกับความสบายใจที่คงไม่ได้สัมผัสอีกแล้ว 

กท็ำาให้ใจรู้สกึว้าเหว่ไม่น้อย

ที่แท้เธอกย็ดึตดิกบัอะไรเดมิๆ เพราะความเดมิๆ เหล่านั้นทำาให้รู้สกึ

สบายใจยิ่งจนไม่อยากเปลี่ยนแปลง แต่คงไม่มอีะไรที่จะไม่มวีนัเปลี่ยนแปลง 

บิดากับมารดาคงไม่มีทางยอมให้เธออยู่กับพวกท่านจนแก่เฒ่า พวกท่านคง

พยายามจะหาบรุษุที่ไว้วางใจได้มาอยูเ่ป็นเพื่อนคอยดแูล คอยปกป้องเธอเสยี

มากกว่า หากเป็นเช่นนั้น การที่เธอเป็นคนเลอืกเองเช่นนี้น่าจะดกีบัตนมากกว่า

แม้แต่นก...สกัวนักต็้องโผบนิออกจากรงั

“เจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าไม่ได้ทะเลาะกบัองค์ชายเก้า” เพ่ยหยถีามยำ้าอกีครั้ง

อย่างไม่วางใจ นกึสงสยัท่าทปีระหลาดไปจากยามปกตขิองน้องสาวที่ยงัเอนพงิ

ศรีษะกบับ่าของเขาเหมอืนต้องการจะขอที่พกัพงิทางใจอย่างหาได้ยาก

“อมื ข้าไม่ได้ทะเลาะกบัเขา”

“เจ้ากังวลเรื่องในวังใช่หรือไม่” หลี่จวินเอ่ยขึ้นหลังจากนั่งสังเกตท่าที
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ของน้องสาวมาสกัพกั แล้วพบว่ายงัมคีวามกงัวลซ่อนอยู่ในท่าทขีองนาง

“หากข้าตอบว่าไม่กังวลคงเป็นการโกหก” หลินฟางเสยผมที่ปรกหน้า

ขึ้นเลก็น้อยหลงัจากผละจากไหล่พี่ชายคนโต แล้วนั่งเหยยีดหลงัตรงเผชญิหน้า 

กบัสายตาสงสยัของพี่ชายคนรอง

“เจ้าน่าจะทราบดีว่าถึงแม้องค์ชายเก้าจะเป็นองค์ชาย แต่ตำาหนักของ

เขาอยู่นอกวัง เจ้าไม่ต้องห่วงว่าพวกคนในวังจะทำาอะไรเจ้าได้โดยง่ายหรอก 

อกีอย่าง องค์ชายเก้าไม่มทีางยอมให้เกดิเรื่องเช่นนั้นกบัเจ้า”

หลี่จวนิปลอบน้องสาวผู้กล้าแกร่ง แต่ยามนี้กลบัยอมแสดงท่าทเีหมอืน

ผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการที่พึ่งพาให้พวกเขาได้เห็น เหตุใดเขาจะไม่ทราบว่า 

น้องสาวกงัวลเรื่องนี้เพราะเหตผุลอะไร น้องเลก็ต่างจากน้องสาวคนรองที่อยาก

เข้าวงัจนตวัสั่น แต่เพยีงเพราะคนที่น้องเลก็รกัอยูใ่นวงั นางถงึจำาต้องยอมก้าว

เข้าไปสูส่ถานที่ที่เตม็ไปด้วยคนที่เคยทำาร้ายนาง จะเรยีกวา่น้องสาวคนรองกบั

น้องสาวคนเลก็เตรยีมใจมาต่างกนักว็่าได้

“น้องเลก็ ไม่ว่าเมื่อไหร่เจ้ากย็งัมตีระกูลฮว่าน หากเจ้าเหนื่อยกก็ลบัมา

จวนเสีย” เพ่ยหยีลูบหัวน้องสาวคนเล็กที่ยิ้มรับ “แต่เวลานี้เจ้ากลับจวน 

ก่อนเถดิ ท่านพ่อท่านแม่ตามหาตวัเจ้าให้วุ่นแล้ว”

“ท่านพ่อท่านแม่?”

“เหมอืนพวกท่านมเีรื่องอยากคยุกบัเจ้า แต่ว่าเจ้าไม่อยูใ่นเรอืน พอถาม

หมนิฮวา นางกห็น้าซดี ตอบเพยีงว่าเมื่อสกัครู่เจ้ายงันั่งแกะสลกัอยู่ นางแค่

ไปเอานำ้าชาเจ้าก็หายไปแล้ว ทิ้งเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนว่าจะออกไป 

เดนิเล่น จะกลบัมาก่อนมื้อเยน็” เพ่ยหยรี่ายยาวตั้งแต่ต้นจนหลี่จวนิส่ายหน้า

กบัอาการพูดมากของพี่ชายที่กำาเรบิอกีครั้ง

“พวกท่านพี่ทราบได้อย่างไรว่าข้าอยู่ที่นี่” หญิงสาวรู้สึกประหลาดใจ 

เพราะน้อยคนนกัจะทราบว่าเธออยู่ที่นี่

พี่ชายทั้งสองหันมามองหน้ากัน พวกเขาเองก็ไม่เคยรู้ว่าน้องเล็กชอบ

หายไปไหน นางชอบตระเวนไปทั่วไม่มีหลักแหล่ง จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้ว  
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หลังจากที่น้องสาวหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในวันตัดสินโทษที่นางถูกใส่ร้าย

วางยาเชื้อพระวงศ์ครั้งนั้น องค์ชายเก้าก็ได้ส่งคนมาค้นที่ป่านี้ทุกซอกทุกมุม 

โดยเฉพาะที่แห่งนี้ถูกสั่งให้ค้นซำ้าไปซำ้ามาไม่หยุด จนกระทั่งวันที่น้องสาว

ปรากฏกายในสภาพไร้สตกิลางหมิะ องค์ชายเก้าถงึยอมวางมอื เพราะเหตุนั้น

ทำาให้พวกเขารู้ว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่น้องเล็กจะมายามต้องการใช้ความคิดเพียง

ลำาพัง แต่จะให้บอกความจริงออกไป น้องเล็กคงได้เปลี่ยนสถานที่ใหม่  

คราวนี้คงหาไม่เจออกีเช่นเคย

“พี่เดาเอาน่ะ” เพ่ยหยตีอบด้วยรอยยิ้มร่าเรงิชวนน่าเชื่อถอื

หลินฟางขมวดคิ้วอย่างข้องใจ แต่ก็ไม่ถามต่อ เพียงลุกตามพี่ชาย 

ทั้งสองกลับจวนอย่างเชื่องช้า เนื่องจากขาที่เพิ่งกลับมาเดินได้ไม่กี่เดือนไม่

อำานวยให้ก้าวเรว็ๆ นกั

ครานี้มเีรื่องอะไรเกดิขึ้นอกีอย่างนั้นหรอื

หญิงสาวคิดอย่างทอดถอนใจ กระนั้นก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเดินแต่

อย่างไร

เอาเถอะ อะไรจะเกดิกต็้องเกดิ



ณ ห้องทำางานของหวัหน้าตระกลูฮว่าน

บรุษุร่างสงูใหญ่ผูด้ำารงตำาแหน่งหวัหน้าตระกลูอย่างแม่ทพัฮว่านมสีหีน้า

เคร่งเครยีดกว่าปกต ิดวงตาสนีำ้าตาลอ่อนฉายชดัถงึความกงัวลใจ คิ้วสนีำ้าตาล

เข้มรบักบัใบหน้าเยน็ชาขมวดมุ่น เรอืนผมสนีำ้าตาลเข้มรวบไว้อย่างเรยีบร้อย 

ข้างกายมสีตรรี่างบางที่มอีายุใกล้เคยีงกนั ใบหน้าหวานตดิจะซดีขาว ดวงตา

กลมโตสดีำาดจุผนืราตรฉีายชดัถงึความตระหนก คิ้วเรยีวสวยดงัใบหลวิขมวด

แน่น บ่งชดัถงึความกงัวลใจได้เป็นอย่างดี

หลินฟางที่เพิ่งเข้ามาในห้องต้องขมวดคิ้วตามภาพตรงหน้าบ้าง นึก

สงสยัยามเหน็สหีน้าเคร่งเครยีดของมารดาผู้อ่อนหวาน แต่ยงัไม่ทนัได้อ้าปาก

ถาม ฮว่านหยงชางผู้เป็นบดิากลบัเป็นฝ่ายเล่าเสยีก่อน

“ฟางฟาง มข่ีาวไปทั่วเมอืงว่าเจ้าคบกบัขนุนางคนหนึ่ง” เสยีงเคร่งเครยีด

เอ่ยบอกลูกสาวตัวดีที่เพิ่งมาปรากฏกายเอาป่านนี้ หลังจากเสียเวลาควาน 

หาตวัไปค่อนวนั

คำาของบดิาทำาให้ร่างเลก็รู้สกึมนึงงจนเผลออ้าปากค้าง เสวี่ยหยางเป็น

แม่ทพั เช่นนี้ถอืว่าเป็นขุนนางด้วยรเึปล่า หรอืเขารบังานเพิ่ม ถ้าเช่นนั้นจะไป

สอง
สัญญาณของปัญหา
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ลอืกนัทำาไมให้ยุ่งยากอกี ไม่นานพวกเธอกจ็ะแต่งกนัแล้วแท้ๆ

แม่ทพัฮว่านพยกัหน้าให้สาวใช้ที่ยนือยูม่มุห้องเล่าเรื่องที่เกดิขึ้นในเมอืง

ให้เจ้าของประเด็นร้อนในเวลานี้ที่ดูไม่รู้เรื่องราวอันใดเลยสักเศษเสี้ยว เมื่อ

เจยีวจงิได้รบัสญัญาณอนุญาตจงึเอ่ยเล่าด้วยสหีน้าเป็นกงัวล ห่วงคุณหนูของ

ตนที่ถูกคนบ่อนทำาลายชื่อเสยีง

“คุณหนู...ที่ตลาดลือกันให้ทั่วเลยเจ้าค่ะว่าคุณหนูคนเล็กแห่งตระกูล 

ฮว่านคบผู้ชายซำา้ซ้อน เอ่อ...แล้วยงั...” เจยีวจงิอกึอกัเมื่อสิ่งที่ตนได้ยนิมาช่าง

หยาบคายและเสียมารยาทต่อคุณหนูยิ่งนัก จนไม่กล้าเอ่ยออกมา แต่ต้อง

ประหลาดใจและอึ้งงนัไปเมื่อคณุหนทูี่นางเคารพรกัเป็นคนต่อคำาจนจบประโยค 

โดยไม่สนใจใบหน้าซีดขาวที่จวนจะเป็นลมของนายหญิงประจำาจวนตระกูล 

ฮว่านแต่อย่างไร

“ผู้หญงิสำาส่อนสนิะ”

หลินฟางต่อคำาให้เมื่อพอคาดเดาได้ว่าเรื่องราวน่าจะเป็นเช่นไร เธอ 

ถอนหายใจอย่างเหนื่อยอ่อน ก่อนจะทิ้งร่างนั่งตรงข้ามกับบิดามารดาเพราะ 

รู้ว่าเรื่องนี้คงต้องคุยกันอีกยาว ตกใจแทบแย่ คิดว่าเสวี่ยหยางนึกบ้ารับงาน

เพิ่มเสยีอกี เธอขี้เกยีจจำาตำาแหน่งอนัยาวเหยยีดของเขาจะตายไป

“ว่าแต่ผู้ชายซำ้าซ้อนที่พวกเขาว่าเป็นใครกนั”

หลนิฟางเอ่ยถามอย่างนกึสงสยั คนปล่อยข่าวลอืกเ็หลอืเกนิ ช่วงนี้เธอ

โดนกกับรเิวณอยู่แต่ในจวนและห้ามพบหน้าเจ้าบ่าว จะเอาเวลาไหนไปมชีู้ได้ 

อกีอย่าง หากเขาได้ยนิข่าวนี้ ธรรมเนยีมกธ็รรมเนยีมเถอะ อกีไม่นานคงได้

ปรากฏตัวแน่ ยิ่งคิดหลินฟางยิ่งรู้สึกเหนื่อยใจจนอยากขุดดินแล้วลงไปนอน

เล่นในหลมุแก้เครยีดเสยีเหลอืเกนิ คนที่เธอไม่รูจ้กัพวกนี้จะได้เลกิเล่นงานเธอ

ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเสยีที

“ข้าได้ยินว่าเป็นคนของตระกูลลู่เจ้าค่ะ” เจียวจิงรายงานตามที่ตน 

ได้ยนิมา

“ตระกูลลู่อย่างนั้นหรือ” ร่างเล็กลูบกำาไลข้อมืออย่างใช้ความคิด ริม-
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ฝีปากเรียวขยับเอื้อนเอ่ยสิ่งที่ค้างคาใจ “ข้าจำาได้ว่าข้าไม่เคยมีเรื่องบาดหมาง

กบัตระกูลลู่นะ”

“เจ้าแน่ใจหรอืว่าไม่เคยมคีวามสมัพนัธ์ใดกบัพวกเขา” เสยีงเคร่งเครยีด

จากบดิาถามอย่างเป็นกงัวล แม้จะรูแ้ก่ใจดว่ีาลูกสาวไม่มทีางทำาเรื่องเช่นนี้ แต่

กอ็ดไม่ได้ที่จะถามยำ้าเพื่อความมั่นใจ

“ท่านพ่อคดิว่าลูกเป็นคนเช่นไรกนั”

หลนิฟางถามผูเ้ป็นบดิาด้วยแววตาไร้อารมณ์ นิ้วเรยีวยาวลบูกำาไลหยก

ที่สลกัเป็นรปูกล้วยไม้แผ่วเบา สมองคดิไตร่ตรองถงึความเป็นไปได้ของตวัการ

ต่อ

“ไร้สาระ”

หลี่จวินพึมพำาออกมา รู้สึกไม่พอใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เหตุใดคน

พวกนั้นต้องมาวุ่นวายกบัน้องเลก็ของเขา 

ดวงตาสีนำ้าตาลเข้มเย็นลงเมื่อเห็นท่าทีนิ่งคิดไปของน้องสาวตัวน้อย 

คราที่แล้วเขาปกป้องนางไม่ได้...นางถูกทรมานให้รับผิดแทนตระกูลจนเกือบ

พกิาร ทั้งยงัต้องแกล้งความจำาเสื่อมเพื่อหลอกคนอื่นว่าช่วงเวลาที่หายไปรกัษา

ตัวนั้นหายไปที่ใด นางเพิ่งมีความสุขกับการที่จะได้แต่งงานกับบุรุษที่นางรัก 

แล้วเขาในฐานะพี่ชายจะยอมปล่อยให้เรื่องไร้สาระพรรค์นั้นมาทำาลายความสขุ

ของน้องสาวผู้ไม่เคยเรยีกร้องอะไรอย่างนั้นหรอื...

มอืใหญ่กำาแน่นจนเลบ็จกิเข้าไปในฝ่ามอื แต่หลี่จวนิกลบัไม่รูส้กึเจบ็ปวด 

เลยสกันดิ 

เขาจะไม่ยอมให้พวกมนัยุ่งเกี่ยวกบัน้องเลก็มากไปกว่านี้อกีแล้ว

“ลูกไม้ตำ่าๆ” เพ่ยหยพีมึพำาเสยีงเครยีด หวัเริ่มคดิว่าใครจะมสีมองอนั

ชาญฉลาดใช้มุกโง่งมเช่นนี้กบัน้องเลก็ของเขาได้ ไม่กลวัองค์ชายผู้นั้นฆ่าตาย

ก่อนหรอือย่างไร 

เพ่ยหยีเบือนหน้าไปมองน้องชายที่จ้องกลับมาที่เขาเช่นกัน ดวงตา 

สองคู่ของสองพี่ชายผู้หวงน้องสาวจงึสบกนัก่อนสื่อสารผ่านทางสายตา
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หลงัจากนี้พวกเขาคงต้องเป็นฝ่ายลงมอืสบืและลงมอืเองบ้างเสยีแล้ว

“อาจไม่ไร้สาระและไม่ใช่ลูกไม้ตำ่าๆ กเ็ป็นได้” หยงชางเอ่ยขดัลูกๆ ที่

ต่างจมอยู่ในห้วงความคดิของตนเอง

“ท่านพี่หมายความว่าอย่างไร”

ฮว่านฮูหยนิรบีถามสามอีย่างร้อนรน ดวงหน้าหวานยงัคงซดีเซยีวจาก

เรื่องที่ลกูสาวของนางกำาลงัประสบ ทั้งที่เพิ่งดใีจที่ลกูสาวได้ออกเรอืน กลบัต้อง

มานั่งกลุม้ใจเพราะลูกสาวถกูปล่อยข่าวลอืเสยีๆ หายๆ และยงักงัวลว่าองค์ชาย 

หนุ่มจะเข้าใจผดิจนยกเลกิงานแต่งงานของบุตรคีนเลก็ที่นางรอมาเนิ่นนาน

“ฟางฟาง พ่อคดิว่าเขาคงต้องการปล่อยข่าวทำาลายชื่อเสยีงของเจ้า ทั้ง

ยงัอาจส่งผลให้มกีารยกเลกิการแต่งงานนี้”

ดวงตาสเีดยีวกนัสบมองกนัอย่างพยายามควานหาสิ่งที่อกีฝ่ายซุกซ่อน 

แม่ทัพฮว่านมองลูกสาวที่นั่งนิ่งเป็นทองไม่รู้ร้อนอย่างเหนื่อยใจ เขารู้ดีว่า 

เจ้าลูกสาวคนนี้ไม่เคยสนใจเรื่องชื่อเสียงว่าใครจะเอาตัวเองไปลืออย่างไร  

หากปล่อยไปเช่นนี้รงัแต่จะเกดิผลเสยี

“ท่านพ่อ เช่นนั้นพวกเราควรทำาเช่นไรด”ี

เพ่ยหยี พี่ชายคนโตผู้ร่าเริงถามอย่างร้อนใจ อีกใจก็นึกกลัวว่าสหาย

สนทิที่ได้ยนิข่าวลอืพวกนั้นจะเลอืดขึ้นหน้าแล้วมาลงกบัน้องสาวของเขา โทสะ

ขององค์ชายเก้า สหายสนทิที่โตมาด้วยกนั เขาย่อมเคยเหน็และทราบดวี่ามนั

น่ากลวัแค่ไหน

“มแีตค่นโง่ที่เชื่อข่าวลอืโดยไม่ไต่ถามความจรงิ” ร่างเลก็สดุในห้องเอ่ย

อย่างไม่แยแส ขณะยกชาที่วางไว้บนโต๊ะของมารดาขึ้นจบิราวกบัเรื่องทั้งหมด

ไม่ใช่เรื่องของตน ไม่ได้เกี่ยวข้องกบัตนแต่อย่างไร

“น่าเสยีดายที่แคว้นเรามแีต่คนโง่” 

บรุษุใบหน้าคมเข้มคล้ายกบัผู้นำาตระกลูฮว่านกล่าวด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด 

หลี่จวนิพยายามเค้นสมองหาทางแก้สถานการณ์ที่ดูจะเลวร้ายด้วยลูกไม้ตื้นๆ 

อย่างไม่น่าเชื่อ



28
ราญรอนราชันย์

“ฟางฟาง อย่างไรเสยีชื่อเสยีงมผีลต่อความน่าเชื่อถอื อย่างน้อยเจ้าก็

ควรใส่ใจมนัเสยีหน่อย” หยงชางเอ่ยเตอืนบตุรทีี่เริ่มนั่งกนิของว่างที่เคยเตรยีม

ไว้รบัแขก ไม่ได้รู้สกึอนาทรร้อนใจแต่อย่างใด

“ชื่อเสยีงกเ็หมอืนความเชื่อ ลูกไม่สามารถบงัคบัความเชื่อของคนอื่นได้

หรอกท่านพ่อ ยิ่งพวกเขาพอใจจะเชื่อแบบนั้นด้วยแล้ว ไม่ว่าลูกจะทำาอะไร 

ต่อจากนี้ล้วนดูเป็นการแก้ตวัไปเสยีหมด”

หลนิฟางยกชาขึ้นจบิอกีอกึ ตามด้วยหยบิส้มในตะกร้ามาปอกเปลอืก

แล้วเอ่ยต่อ “หากโต้ตอบกเ็หมอืนจะเป็นการร้อนตวั หากนิ่งเฉยกเ็หมอืนการ

ยอมรบัโดยดุษณ ี ไม่ว่าทางไหนผลลพัธ์กด็ูไม่ต่างกนันกั สู้ลูกเลอืกอยู่เฉยๆ 

ไม่เปลอืงพลงัและเวลาไปกบัเรื่องไร้สาระนี้ไม่ดกีว่าหรอื”

หลนิฟางมองตาบดิา รมิฝีปากสชีาดขยบัเอื้อนเอ่ยช้าๆ เน้นยำ้าทกุคำาพดู

ที่ทำาให้คนในห้องต้องยอมรบั

“ลูกเชื่อว่าฝ่าบาทมีวิจารณญาณและดุลพินิจมากเพียงพอที่จะไม่ถอน

ราชโองการ และคงไม่มใีครโง่คดิคดัค้านโอรสแห่งสวรรค์ รวมทั้งลกูเชื่อว่าเขา

ไม่มทีางเชื่อข่าวนี้ แค่นี้กเ็พยีงพอแล้ว”

“ฟางฟาง แต่ชื่อเสยีงของลูก...” 

ฮว่านฮูหยนิเอ่ยด้วยความเป็นกงัวล หากเรื่องนี้ลอืออกไป ลูกสาวของ

นางจะสูห้น้าคนในแว่นแคว้นได้อย่างไร ไม่ว่าทางไหนลกูสาวนางล้วนเป็นฝ่าย

เสยีหาย

“สำาหรับลูก แค่คนที่ลูกให้ความสำาคัญเชื่อใจลูกก็พอ ที่เหลือล้วนไม่

เกี่ยวกับลูก” ร่างเล็กยิ้มปลอบมารดา “ท่านแม่ ชื่อเสียงเป็นเพียงสิ่งที่บอก

คุณค่าในตวัเราที่คนอื่นพากนัตดัสนิ แต่คุณค่าของตวัเองนั้น คนที่รู้มากที่สุด

คงไม่พ้นตวัเราเอง เช่นนั้นเหตุใดเราจำาต้องเดอืดร้อนเพยีงเพราะคนที่ไม่รู้จกั

เราบอกว่าเราเป็นคนอย่างไร หรอืมคีุณค่าหรอืไม่ด้วย คุณค่าของคนเราหาได้

อยู่ที่ลมปากคนอื่นไม่” หลินฟางยกชาขึ้นจิบอีกอึกตบท้ายท่ามกลางความ 

เงยีบงนัของคนในครอบครวั
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หยงชางหรอืแม่ทพัฮว่านเพยีงยกยิ้มที่มุมปากอย่างถูกใจในสิ่งที่ได้ยนิ 

ดวงตาที่แสนเยน็ชาฉายชดัถงึความภมูใิจ แม้แนวคดิของลกูสาวจะประหลาด

กว่าใครที่เขาเคยรู้จกั แต่กลบัมเีหตุผลในตวัของมนัเอง

การจะขึ้นเป็นใหญ่ได้ บางครั้งกจ็ำาเป็นที่จะต้องเอามอืปิดหูเสยีบ้าง

“น้องเล็กเจ้าไปเรียนรู้วิธีคิดพวกนี้มาจากไหน” เพ่ยหยีถามอย่างนึก

ประหลาดใจและตดิใจกบัคำากล่าวของน้องสาวคนเลก็ที่มกัโตเกนิวยั

หลนิฟางเพยีงยิ้มตอบพี่ชายคนโต ก่อนจะหยบิส้มเข้าปาก หวัไพล่นกึ

ไปถงึตวัการที่มคีวามเป็นไปได้ซึ่งจะอยู่เบื้องหลงัเรื่องไร้สาระนี้...

แย่จงัแฮะ เหมอืนจะมคีวามเป็นไปได้เยอะเกนิไป ทั้งฮองเฮา องค์ชาย

สาม องค์ชายสี่ ตระกูลขุนนางเสนาทั้งหลาย เฮ้อ ศตัรูของเธอเยอะขนาดนี้

ตั้งแต่เมื่อไรกนั

“พระสนมลูเ่ฟยไม่ถกูชะตากบัพระสนมฮว่านเฟยของเรา” ฮวา่นฮหูยนิ

เอ่ยขึ้นมาบ้างหลงัจากนั่งเงยีบมาเนิ่นนาน ความสงสยัค่อยๆ คบืคลานเข้ามา

ในใจเมื่อสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวบางอย่างได้

“ท่านแม่หมายความเช่นไร” เพ่ยหยถีามมารดาด้วยความสงสยั

“ทุกคนในวังหลังล้วนทราบดีว่าใครเป็นศัตรูกับใคร ก่อนหน้านี้แม่ไป

หาพระสนมฮว่านเฟยมา จึงพอได้ยินเรื่องเหล่านี้มาบ้าง” ฮว่านฮูหยินตอบ

ลูกชายด้วยความเป็นกังวลใจ เรื่องนี้ชักไปกันใหญ่แล้ว หากเป็นจริงอย่างที่

คาด นางเองกไ็ม่เข้าใจเหตผุลที่พระสนมลูเ่ฟยเอาความไม่พอใจเหล่านั้นมาลง

กบัลูกสาวคนเลก็ของนาง

ไม่...แค่พระสนมคนเดียวไม่น่ากล้าทำาเรื่องใหญ่ถึงเพียงนี้ หลินฟาง

มองส้มในมอืนิ่ง มั่นใจเกนิครึ่งว่าเรื่องนี้ต้องมอีะไรมากกว่านั้น

“แล้วเหตุใดถงึลากน้องเลก็ไปเกี่ยวด้วย” เพ่ยหยเีอ่ยต่ออย่างไม่เข้าใจ

สถานการณ์ที่ดูจะใหญ่กว่าที่ตนคาดการณ์ไว้เสยีแล้ว

“แรงรษิยาของผู้หญงิน่ะ น่ากลวักว่าที่เจ้าจะหยั่งถงึนะ เพ่ยหย”ี 

ฮว่านฮูหยินยังคงเป็นคนตอบคำาถามด้วยท่าทีที่ขรึมลงเมื่อสมองเริ่ม
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สรุปอะไรบางอย่างได้ ข่าวลอืไร้สาระที่เคยได้ยนิเกี่ยวกบัวงัหลงัเหน็ทจีะมมีูล

ความจรงิอยู่ไม่มากกน็้อย

“มากกว่าแรงรษิยาเหน็ทจีะเป็นเรื่องสมดุลอำานาจ” 

แม่ทพัฮว่านกล่าวขึ้นมาบ้างหลงัจากเงยีบไปเนิ่นนาน หญงิสาวเจ้าของ

ปัญหาจึงพยักหน้าเห็นด้วยกับบิดา เมื่อคำาตอบของผู้เป็นบิดาตอบคำาถาม 

ในใจของเธอเช่นกนั

“ตระกูลลู่เป็นตระกูลมีอำานาจไม่น้อยในราชสำานัก โดยเฉพาะในกรม

ราชทณัฑ์ เหน็ทจีะลำาบากพวกเราเสยีแล้ว” หลี่จวนิพมึพำาอย่างใช้ความคดิ

กรมราชทณัฑ์อย่างนั้นหรอื 

ดวงตาสนีำ้าตาลอ่อนทอประกายวาบ หรอืว่าที่เธอโดนทรมานเจยีนตาย

เมื่อคราก่อน คนตระกูลลู่จะมีเอี่ยว หลินฟางจิกเล็บลงกับฝ่ามืออย่างสะกด

กลั้นโทสะและความแค้น

ถ้าพวกมนัมเีอี่ยว เธอกก็ำาลงัทำาพลาดครั้งใหญ่

แม้จะเคร่งเครียดแค่ไหนใบหน้าอ่อนเยาว์เพียงปรากฏรอยยิ้มบางๆ 

แล้วเอ่ยปลอบคนในครอบครวัไม่ให้คดิมากหรอืวติกกงัวลไปกวา่นี้ “ช่างเถอะ 

ข่าวลอืรออกีหน่อยคงซาไปเอง หรอืไม่กห็าข่าวที่มนัน่าสนใจกว่าไปปล่อยเสยี” 

ระหว่างที่พูดนั้นจู่ๆ ส่วนหนึ่งของคำาพูดของสหายในอดีตก็แวบเข้ามาในหัว  

ในที่สุดเธอกน็กึออก

พระสนมลูเ่ฟยหนึ่งในผู้ต้องสงสยัที่เหวนิเพ่ยหมายหวัไว้เรื่องวางยาพษิ

พระสนมฮว่านเฟย แต่ยามนั้นเพราะมีเรื่องมากมายประดังประเดเข้ามา ทั้ง

หลักฐานยังไร้นำ้าหนัก เธอจึงไม่ได้สนใจมันมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัง

จากเหน็ฮ่องเต้ให้การปกป้องพระสนมฮว่านเฟย เธอกไ็ม่ได้สนใจอะไรอกี

กำาลงัพลาดจรงิๆ แล้วสนิะ

“เจ้าจะทำาเช่นไรหลังจากนี้ฟางฟาง” หยงชางถามลูกสาวที่กินส้มอย่าง

สงบ ไม่ตื่นตูมไปกบัข่าวสารที่ได้รบั หารู้ไม่ว่ามนัเป็นเพยีงบทละครบทหนึ่งที่

บุตรคีนเลก็ซึ่งในใจกำาลงัลุกเป็นไฟแสดงออกมาให้ตนสบายใจ
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“ไม่ต้องทำาอะไรก็คงมีคนทำาแทนลูกอยู่แล้ว ยังมีอีกคนที่รอคอยงาน

แต่งนี้มาเนิ่นนาน เขาคงไม่ยอมให้ใครขวางหรอก” ร่างเล็กเอ่ยด้วยนำ้าเสียง

กลั้วหัวเราะเมื่อนึกถึงคนรัก เกรงว่าป่านนี้คงหัวเสียคันไม้คันมืออยากฆ่าคน

ทิ้งแล้วแน่นอน

ครอบครัวตระกูลฮว่านที่กำาลังว้าวุ่นใจและเคร่งเครียดเปลี่ยนเป็นยิ้ม

ออกมาทนัใด เมื่อเหน็บตุรสาวตวัน้อยผู้ไม่เคยคดิจะแต่งงานเอ่ยถงึคูห่มั้นด้วย

ความสบายใจ ใบหน้าที่อ่อนโยนลงสมเป็นหญิงสาววัยแรกรักสามารถเรียก

ความเอน็ดูจากพวกเขาได้ไม่ยาก

“น้องเลก็ ในที่สดุเจ้ากท็ำาตวัสมเป็นสตรเีสยีท”ี เพ่ยหยกีระเซ้าน้องสาว

ด้วยรอยยิ้มละไม จนคนเป็นน้องหน้าแดงระเรื่อ ยิ่งทำาให้คนในตระกูลฮว่าน

หัวเราะเสียงดังยิ่งกว่าเดิม บรรยากาศที่เคยตึงเครียดเปลี่ยนเป็นสดใสขึ้น

ทันใด ราวกับความกังวลใจที่เคยมีก่อนหน้านี้ถูกยกออกไปด้วยมือที่มอง 

ไม่เหน็

โธ่เว้ย หากขาไม่เดี้ยงอยู่ออกโรงเองแน่ แต่ตอนนี้คงต้องขอให้เขาช่วย

ออกหน้าไปก่อนแล้วกนั หลนิฟางคดิอย่างไม่สบอารมณ์นกั พลางซ่อนความ

เยน็ยะเยอืกไว้ในใจตนอย่างแนบเนยีน 

แต่ว่า...เธอคงต้องหาโอกาสไปเยี่ยมเยยีนวงัหลงัเสยีแล้ว

เจียวจิงยืนมองภาพครอบครัวนายเหนือหัวของตัวเองก็อดจะยิ้มออก

มาไม่ได้ เมื่อคุณหนูทำาตัวสมเป็นสตรีครั้งแรก ทั้งยังดูอ่อนหวานอย่างหาได้

ยาก แต่ถงึจะเป็นแบบนั้น ข่าวลอืกย็งัมอิาจจางหายไปในเรว็วนั เหน็ทคีุณหนู

ของนางจะตกที่นั่งลำาบากเสยีแล้ว

ความเงียบสงบของราตรีกาลถูกทำาลายลงด้วยเสียงโครมครามของ

สิ่งของกระแทกกับพื้น ตามด้วยเสียงของแตก เสียงที่ว่าดังลอดออกมาจาก

ทางหน้าต่างบานใหญ่ที่แง้มเปิดไว้เพยีงเลก็น้อยของตำาหนกัแห่งหนึ่งในวงัหลงั 

เสยีงนั้นดงัขึ้นเป็นพกัๆ แว่วเสยีงกรดีร้องของเหล่านางกำานลัซึ่งคงพยายามหา
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ที่หลบพายุอารมณ์ของผู้มีอำานาจสูงสุดในวังหลัง ทว่าผู้มีอำานาจนั้นกลับไม่

สนใจเสียงกรีดร้องเหล่านั้นแม้แต่น้อย ยังคงปาข้าวของที่คว้ามาได้ต่อไปจน

กระทั่งหายใจหอบ

ตั้งแตไ่ดย้นิว่าโอรสแหง่สวรรค์พระราชทานฤกษ์มงคลสมรสให้เดก็บ้า

นั่น ข้าวของในตำาหนกักเ็สยีหายไปไม่รู้อกีเท่าไร 

หากอยากให้ลูกสามได้ครองบัลลังก์ย่อมต้องมีสตรีที่มีอำานาจและ

คุณสมบัติมากเพียงพอถึงจะทำาให้พวกขุนนางปากมากพวกนั้นสงบปากลงได้ 

และสตรทีี่ว่าดนัมแีต่คุณหนตูระกลูฮว่านที่มอีำานาจมากมายในราชสำานกั ตั้งแต่

บิดาผู้เป็นแม่ทัพที่ฝ่าบาททรงยอมรับในฝีมือ พี่ชายทั้งสองที่สร้างผลงานมา 

นบัไม่ถ้วน หรอืจะเป็นพี่สาวคนรองที่เป็นถงึพระสนม ไม่นบัตระกลูย่อยที่คอย

ให้การสนบัสนนุตระกลูฮว่าน ความสามารถของนางเองที่ไม่วา่ใครต่างต้องพา

กนัยอมรบั ไม่เว้นแม้แต่พวกต่างถิ่น ความรกัใคร่ของประชาชนที่มต่ีอนางและ

ความโปรดปรานของฝ่าบาทที่มตี่อคุณหนูคนเลก็แห่งตระกูลฮว่านนั่นอกี

น่าเสยีดายที่ตระกลูฮว่านสนบัสนนุองค์ชายห้า และแม่นางน้อยที่ว่าดนั

ไปตกหลุมรกัองค์ชายที่สมควรตายไปพร้อมมารดาเมื่อนานมาแล้วนั่นอกี

หงส์เคียงบัลลังก์เพียงถอนพระทัยเพื่อระงับโทสะ แผนการบางอย่าง

ถกูวาดในใจอย่างรวดเรว็ ไม่ว่าอย่างไรกจ็ะไม่ยอมให้เรื่องราวจบลงเช่นนี้ ตราบ

เท่าที่ยงัมชีวีติ พระโอรสจะต้องได้รบัตำาแหน่งองค์รชัทายาท

“ชิงจู” ฮองเฮาเรียกนางกำานัลคนสนิทหลังจากนั่งไตร่ตรองบางอย่าง 

ในใจ การแต่งงานขององค์ชายเก้ากับข้าราชการหญิงเพียงคนเดียวแห่งราช-

สำานักที่มีศักดิ์เทียบเท่าขุนนางขั้นที่สามยังคงเป็นที่ฮือฮาในวังหลวงเรื่อยมา  

ยิ่งใกล้ถงึวนัมงคลสมรส โอกาสที่จะเปลี่ยนพระทยัฮ่องเต้ให้ถอนราชโองการ

นี้ของฮองเฮายิ่งรบิหรี่ลง

เมื่อหางตาเหลอืบเหน็นางกำานลัคนโปรดเข้ามาในห้องจงึตรสัขึ้นทนัใด 

“ไปเรยีกพระสนมฮว่านเฟยมาหาข้า ข้ามเีรื่องอยากหารอืกบันาง” 

ชิงจูเพียงทำาความเคารพ รับคำาและรีบหมุนกายจากไปทันทีเพื่อรีบ 
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นำาสาส์นไปบอกแก่พระสนมฮว่านเฟย โดยไม่ทันสังเกตรอยยิ้มลึกลับปนเป 

ไปกบัความถูกใจของนายเหนอืหวั

ต่อให้เป็นกุ้ยอิง คงไม่คาดคิดหรอกกระมังว่าจะโดนคนในครอบครัว

ตวัเองเล่นงานเช่นนี้



เช้าวันถัดมา ในสวนพฤกษานานาพันธุ์ของเรือนคุณหนูคนเล็ก 

ตระกูลฮว่าน มร่ีางบางในชดุตวับางที่สวมเสื้อคลมุทบัไว้อกีชั้น เรอืนผมสนีำ้าตาล 

ทอประกายแดงปล่อยยาวสยายและยุ่งเหยงิตามประสาคนเพิ่งตื่นนอน

ยามนี้เป็นเพยีงยามอิ๋น ดวงตะวนัยงัไม่เอ่ยทกัทายฟ้าวนัใหม่ ผู้คนยงั

ไม่ตื่นจากห้วงนิทรา มือขาวซีดตักนำ้าในถังรดต้นไม้ที่ตนเพิ่งปลูกได้ไม่นาน 

เนื่องจากทกุคนในจวนมคีวามเหน็ว่าควรหางานอะไรให้เธอทำา เธอจะได้ไม่ออก

ไปเพ่นพ่านข้างนอก พี่สะใภ้แสนดผีู้อ่อนหวานอย่างซนิอจีงึได้ให้คนขนต้นไม้

ขึ้นชื่อจากตระกูลของนางมาให้เธอดูแล ทั้งยังรู้ดีว่าหากเป็นดอกไม้ธรรมดา

เธอคงไม่สนใจนกั จงึสั่งคนให้ไปตามหาดอกไม้หายากทั้งหลายมา

จะให้ทิ้งขว้างเดี๋ยวพี่สะใภ้แสนดคีงได้เสยีนำ้าตา เธอจงึคอยดแูลพวกมนั

เรื่อยมา

หลินฟางเอามือปิดปากหาวด้วยความง่วงงุน แต่จะให้นอนต่อก็นอน 

ไม่หลบัเสยีแล้ว ตั้งแต่ภพก่อน เวลานี้คอืเวลาที่เธอตื่นมาเตรยีมบทเรยีนของ

วนัถดัไป พอมาอยู่ภพนี้นสิยัเดมิๆ กท็ำาให้ตื่นเช้าเรื่อยมา

ขณะที่ตกันำ้ารดต้นไม้ ร่างของใครคนหนึ่งกป็รากฏอยูเ่บื้องหลงั ดวงตา

สาม
ยามรุ่งอรุณ
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ของคนที่แสร้งรดนำ้าต่อทอประกายวาบอย่างระวงัภยั ก่อนจะหมุนตวักลบัไป

เผชญิหน้ากบัร่างนั้นอย่างรวดเรว็ แต่กช้็ากว่าเมื่อก่อนยิ่ง เท้าที่ไม่ได้รบับาดเจบ็

ยกขึ้นฟาดหมายโจมตีบุคคลที่มาปรากฏกายยามวิกาล ทว่ากลับถูกร่างนั้น 

รบัไว้ได้ทนัท่วงที

เมื่อมีจังหวะเธอจึงสังเกตเห็นร่างนั้นชัดเจนแก่สายตา ใบหน้าคมเข้ม

ซดีไปกวา่ยามปกต ิแต่ยามกระทบกบัแสงจนัทร์กลบัแลดนู่าหลงใหลมากกวา่

เดิม เรือนผมสีดำาสนิทของเขายุ่งเหยิงเล็กน้อย ดวงตาสีมรกตโดดเด่น 

สุกสกาวภายใต้ความมืด ราวกับดวงดาวบนฟากฟ้า หลินฟางเลิกคิ้วขึ้น 

ด้วยความประหลาดใจที่เขามาปรากฏกายที่นี่เวลานี้ ก่อนยกเท้าลงกลบัไปยนื

ตรงเช่นเดมิ

“เจ้าบ่าวทำาผดิธรรมเนยีมเช่นนี้ไม่กลวัฟ้าดนิลงโทษหรอื”

หลนิฟางวางถงันำ้าลงกบัพื้นขณะมองคนที่ลอบเข้ามาในเรอืนด้วยดวงตา

แพรวพราว สองเท้าเลก็ก้าวไปหาเขาเลก็น้อย ร่างนั้นเพยีงส่งยิ้มบางๆ ให้ไม่

เปลี่ยนไปจากความทรงจำาเท่าไรนกั

“ข้าได้ยนิข่าวลอื เป็นห่วงเจ้าเลยมาหา” เสยีงทุม้ตดิจะนุ่มนวลเอ่ยตอบ

“ยามนี้น่ะนะ” หลนิฟางทวนคำา ไม่อยากเชื่อคำาพูดเขาแม้แต่น้อย

“อมื ข้าเพิ่งกลบัเข้าเมอืงหลวง และพอดอียากให้เจ้าช่วย” เสวี่ยหยาง

บอกร่างเลก็ที่ยนืกอดอกมองเขาอย่างพจิารณา เวลานี้กไ็ม่สมควรจรงิๆ นั่นแหละ 

แต่เขารู้ดวี่าปกตนิางกต็ื่นนอนแล้วจงึกล้ามาหา

“ช่วย?”

“ข้าโดนพษิไม่รู้จกัมา อยากให้เจ้าช่วยดู”

ตอนแรกเสวี่ยหยางจะมาหานางเพราะอยากถามวิธีจัดการกับข่าวลือ

ของนางก่อน ใครจะคาดคดิว่าระหว่างเดนิทางกลบัจะโดนซุ่มโจมตี

“แล้วเพิ่งบอก ป่านนี้พษิคงวิ่งไปทั่วร่างแล้วกระมงั” หลนิฟางกล่าวอย่าง

ไม่สบอารมณ์ รีบปราดตัวเข้าไปหาร่างสูงแล้วพลิกแขนข้างที่เธอเพิ่งเห็นว่า

เปื้อนเลอืด ผ้าพนัแผลสขีาวสะอาดที่ปกปิดบาดแผลชุ่มไปด้วยเลอืด
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“ข้าขบัพษิมาแล้ว แต่ไม่ทราบว่าเหตุใดเลอืดยงัไม่หยุดไหลจงึอยากให้

เจ้าช่วยตรวจดู” เสวี่ยหยางบอกคนที่พศิมองแผลอย่างพนิจิพเิคราะห์

“ตามข้ามา”

หลินฟางเอ่ยขณะเดินนำาไปยังห้องที่ตนมักใช้เก็บของที่แกะสลัก  

มอืหยบิตะเกยีงอนัเลก็ที่วางไว้บนโต๊ะหนิไปด้วย

เสวี่ยหยางเดินตามร่างเล็กเข้ามาในห้องที่เขาเคยนั่งดูหญิงสาว 

แกะสลกั ร่างเลก็ดงึพรมที่ทออย่างวจิติรและประณตีซึ่งอยู่บนพื้นออก เผยให้

เหน็รอยแยกของพื้นที่เป็นรูปประตู แล้วดงึประตูไม้ขึ้นอย่างชำานาญ ก่อนจะ

เดินนำาลงไปสู่ห้องอันมืดมิด หลินฟางเพียงใช้เทียนที่หยิบจากห้องนั้นจ่อที่

ตะเกยีงแล้วจดุที่ข้างบนัไดหนิ ไม่นานนกัเปลวไฟกว็ิ่งเป็นเส้นส่องสว่างให้เหน็

ทางเดนิภายในห้องใต้ดนิได้อย่างชดัเจน

“ไม่คดิว่าเจ้าจะมหี้องลบัด้วย”

เสวี่ยหยางอุทานอย่างนึกตะลึง หลังจากลงบันไดมาสุดทางเขาก็พบ

ประตูไม้สองบานทางด้านซ้ายขวา หลินฟางพาเขาเดินไปที่ห้องทางซ้ายซึ่ง

ภายในมดืสนทิ แต่เมื่อนางนำาเทยีนไปจ่อข้างผนงัเปลวไฟกว็ิ่งไปรอบห้องทนัท ี

ห้องทั้งห้องสว่างขึ้นทนัใด กลางห้องมโีต๊ะไม้และตำารามากมายวางกองไว้อย่าง

ไม่เปน็ระเบยีบนกั แม้จะเป็นห้องใต้ดนิแต่กม็ลีมเยน็สบายๆ พดัผ่าน เมื่อเงย

หน้าขึ้นเขาจงึพบช่องสำาหรบัระบายอากาศบนเพดานมากมาย ทั้งยงัมหีน้าต่าง

ระบายอากาศบนเพดาน เป็นช่องให้แสงของวนัใหม่สาดส่องลงมา ไม่เหมอืน

อยูใ่ต้ดนิเลยสกันดิ มมุห้องมกีองหมอนและผ้าห่มอยูด้่วย คาดว่าหลนิฟางคง

อาศยัที่นี่เป็นฐานทพัลบั ในตู้ไม้ด้านซ้ายมอืเตม็ไปด้วยขวดยามากมาย ส่วน

ฝ่ังตรงข้ามเป็นตูไ้ม้ราบเรยีบเช่นกนั เตม็ไปด้วยหนงัสอืที่อดัแน่นจนตูน้ั้นแทบ

จะรบันำ้าหนกัไม่ไหว

“ไม่ว่าใครก็ต้องมีที่หลบภัยของตัวเองไม่ใช่หรือ” ร่างเล็กเอ่ยขณะยก

กองหนงัสอืออกจากเก้าอี้ไปกองไว้บนพื้นใต้โต๊ะ แล้วปัดๆ เลก็น้อย “นั่งนี่ก่อน”
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หลินฟางทิ้งร่างสูงที่มองสำารวจรอบห้องอย่างสนใจไว้ ก่อนจะกลับมา

พร้อมนำ้าสะอาดและผ้าพันแผลผืนใหม่ และทรุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้าม 

เสวี่ยหยางเพื่อทำาแผล แล้วขมวดคิ้วจนยุ่งเหยิงเมื่อเห็นบาดแผลที่บวมเป่ง

คล้ายจะอักเสบ ยิ่งพิศมองยิ่งร้อนใจ มือเล็กรีบจับชีพจรข้อมือใหญ่ทันท ี

ดวงตาสนีำ้าตาลอ่อนหรี่ลงเมื่อพบความผดิปกต ิรมิฝีปากเรยีวพมึพำา

“พษินี้...ข้าไม่รู้จกั”

หญิงสาวเอ่ยด้วยความกังวล ก่อนจะเดินไปรื้อค้นตำาราที่อยู่ในตู้ออก

มาสองสามเล่มแล้วเปิดไล่หา เรือนผมสีนำ้าตาลทอประกายแดงยังคงปล่อย

สยายอยู่แบบนั้น บางทนีางอาจลมื ซึ่งธรรมเนยีมห้ามสยายผมต่อหน้าคนที่

ไม่ได้เป็นสาม ี หรอืบางทนีางอาจไม่ถอื เพราะอย่างไรอกีไม่นานพวกเขากจ็ะ

แต่งงานกนัอยู่แล้ว ดวงตาคู่คมจบัจ้องที่ร่างบางซึ่งกำาลงัพลกิตำาราอย่างร้อนรน

พษิแบบนี้...หากเป็นภพเก่าเธอคงเอาเลอืดเขาเข้าแลบ็แล้วให้ยาช่วยให้

เลือดแข็งตัวไปแล้ว แต่พอมาภพนี้หากไม่ดูให้ดีว่าพิษนี้ทำามาจากอะไร  

เกรงว่าอาจช่วยเสรมิพษิจนทำาให้อาการแย่ลงได้ จะว่าไปซฉีว ีสหายเซยีนพษิ

ที่เธอพบตอนไปเที่ยวเล่นทางเหนอืเคยให้หนงัสอืเล่มหนึ่งมา เขาบอกว่าพวก

นี้เป็นพิษใหม่ที่เพิ่งมีการคิดค้นขึ้นโดยตัวเขาเอง ลักษณะอาการหลังโดนพิษ

จะว่าไปกค็ล้ายๆ กบัของเสวี่ยหยางอยู่

เธอค้นหนังสือจากกองที่อยู่บนโต๊ะ แต่ด้วยความที่รกเกินไปจึงหาได้

ยากนกั เหงื่อเมด็โตผุดพรายขึ้นบรเิวณหน้าผาก ความกงัวลใจว่าเขาจะตาย

ทำาให้เธอร้อนใจ

บ้าเอ๊ย เอาไปไว้ไหนนะ

มือที่พยายามค้นหนังสือนั้นสั่นไหวเพราะความหวาดกลัวว่าจะเสีย 

เขาไป ภาพในอดตีที่เหน็เขานอนซดีอยู่บนเตยีงหลงัจากได้รบัการวนิจิฉยัจาก

หมอหลวงว่าโดนพิษร้ายและยืดเวลาได้เพียงห้าวันย้อนกลับมาอีกครั้ง ท่าที

ของนางทำาให้มือใหญ่ต้องดึงมือเล็กที่กำาลังสั่นสะท้านอย่างรุนแรงหยุดมือ

ชั่วคราว ดวงตากลมโตหนัไปมองเจ้าของดวงตาสเีขยีวเข้มที่สงบนิ่ง ทนัใดนั้น
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รอยยิ้มอ่อนโยนของเขาก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากราวกับไม่ได้โดนพิษร้ายแรง

ประการใด

“ใจเยน็ลงหน่อยเถดิ ข้าขบัพษิมาบ้างแล้ว เจ้าอย่าได้กงัวล เจา้หาสิ่งใด 

อยู่บอกมา ข้าจะช่วยหา”

ใจเย็น เขาโดนพิษบ้าอะไรไม่รู้ยังจะมาบอกให้เธอใจเย็น...เฮ้ย! เธอ 

ขี้เกยีจหาคนรู้ใจใหม่นะ

แม้ใจจะเตน้รวัเพราะความหวาดกลวั แต่ยงัคงแสร้งยิ้มเพราะไม่อยาก

ให้เขาแตกตื่น ด้วยกลัวว่าพิษจะวิ่งไปทั่วร่าง แม้เธอจะนึกภาพเขาแตกตื่น 

ไม่ออกกต็าม

“ไม่...ไม่เป็นไร ท่านนั่งพกัเถดิ”

หลนิฟางส่งยิ้มบางๆ ให้ ก่อนจะโยนหนงัสอืที่ไม่ใช่เล่มที่ตนตามหาลง

บนพื้นข้างโต๊ะ เธอทำาแบบนั้นอยู่พกัใหญ่ จนกระทั่งพบคำาตอบที่ตามหาและ

นกึอยากฆ่าคนที่สร้างมนัขึ้นมาไม่น้อย

“ข้าจะไปเตรียมยาถอนพิษให้ โปรดรอสักพัก ท่านไม่รีบไปไหนใช่ 

หรอืไม่”

“ไม่หรอก ข้ารอได้” เสยีงทุ้มตอบอย่างใจเยน็

ช่างทำาตวัเหมอืนคนไม่ได้โดนพษิร้ายแรงจนว่าที่พระชายาเช่นเธออยาก

เอาตำาราทุบหวัเขาเสยีจรงิ แต่กท็ำาได้เพยีงถอนหายใจ เพราะไม่ว่าเหตุการณ์

ใดเขากส็ามารถสงบสตไิด้ไม่ใช่หรอือย่างไร เธอถงึปล่อยใจตวัเองยามอยู่กบั

เขา เอาเถอะ อย่างไรกย็งัไม่ตาย หลนิฟางคดิก่อนกลบัหลงัหนัเดนิไปยงัห้อง

ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม

เสวี่ยหยางเดนิตามคนรกัที่เหมอืนจะหมกมุน่เรื่องยาถอนพษิจนลมืเขา

ชั่วคราวไปยังอีกห้อง ห้องนี้โครงสร้างไม่ต่างจากห้องเก่านัก นางเดินไปมา 

ทั่วห้อง หยบินูน่หยบินี่มาวางไว้บนโต๊ะกลางห้อง เรอืนผมยุง่เหยงิถกูรวบแล้ว

ใช้พู่กันแทนปิ่นเสียบไว้ง่ายๆ รอบห้องเต็มไปด้วยตู้เก็บสมุนไพร ในห้องมี

บันไดใช้ปีนขึ้นไปหยิบวัตถุดิบที่อยู่ชั้นสูงเกินกว่าแขนจะเอื้อมถึง เสวี่ยหยาง
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ยนืมองคู่หมั้นสาวที่เดนิวุ่นไปมา เดี๋ยวหยบิหม้อ เดี๋ยวตกันำา้ที่กกัเกบ็ไว้ในถงั

ขนาดใหญ่ใส่หม้อ

“เหตใุดพษิของซฉีวถีงึมาอยูน่ี่ มนัไม่ควรมใีนเมอืงหลวงมใิช่หรอื หรอื

เขามาเที่ยวเล่นแถวนี้”

“ซฉีว”ี อาจเพราะที่นี่เงยีบเกนิไป เสวี่ยหยางจงึได้ยนิคำาพมึพำานั้นชดัเจน

“ท่าน นกึว่ารออยู่ห้องนั้น” หลนิฟางตกใจกบัเสยีงของร่างสูงจนเกอืบ

เผลอปล่อยตะกร้าใส่สมนุไพรร่วง แต่กร็วบรวมสตกิลบัมาตอบคำาถามอกีฝ่าย

ได้โดยใช้เวลาไม่นาน “ไม่มอีะไรหรอก แค่สหายข้าน่ะ”

“ว่าแต่ท่านพอทราบหรือไม่ว่าพระสนมลู่เฟยอยู่ฝั่งไหน” หลินฟาง

เปลี่ยนเรื่องไป ทว่ายงัคงตดิใจในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย

เสวี่ยหยางขมวดคิ้วเลก็น้อยแล้วตอบ “เรื่องวงัหลงัข้าไม่ค่อยรู้มากนกั 

แต่จะให้คนไปสบืมาให้”

“ขอบคุณ” หญงิสาวส่งยิ้มบางๆ ให้ว่าที่พระสวาม ีก่อนจะหนัไปต้มยา

ต่อ หลังจากนั้นบทสนทนาของทั้งสองจึงเงียบหายไป เสวี่ยหยางเอาแต่มอง

ท่าทางอันสง่างามของร่างเล็กที่วุ่นวายกับการต้มยาจนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนาน

เท่าใด รู้สกึตวัอกีทกีต็อนที่หลนิฟางต้มยาเสรจ็แล้ว

“ฟางเอ๋อร์ เจ้าคดิจะจดัการลู่ฉเีช่นไร”

เสวี่ยหยางยกยาขึ้นดื่มหมดแล้วเอ่ยถามคนที่ช่วยทำาแผลให้ เขาเปลี่ยน

กลบัไปเรยีกนางว่า ‘ฟางเอ๋อร์’ ตามเดมิ หลงัจากเรยีกนางว่า ‘ฮวาเอ๋อร์’ มา

พักใหญ่ เพื่อบอกนางว่าเขายอมรับตัวตนของนางก่อนที่จะมายังโลกนี้ด้วย 

ทว่าหลังจากนางได้ไปทูลขอพระราชทานมงคลสมรสจากโอรสแห่งสวรรค์  

แม้นางจะรู้สึกขอบคุณที่เขาคิดเผื่อแผ่ห่วงใย ต่อจากนี้ขอให้เรียกนางว่า  

‘ฟางเอ๋อร์’ ตามเดมิเหน็ทจีะเหมาะสมกว่า นางเองกอ็ยากเริ่มต้นใหม่ ทั้งพวก

บ่าวใช้จะได้ไม่มึนงงและพากันไปลือไร้สาระต่างๆ นานา เขาจึงตามใจนาง 

ตามหลกัสามทีี่ดี

“ยังไม่กล้าลงมือ เพราะไม่แน่ใจว่าใครอยู่เบื้องหลังพระสนมลู่เฟย” 
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หลินฟางตอบอย่างฉะฉาน แล้วตบแขนเขาเบาๆ เป็นเชิงว่าทำาแผลให้เสร็จ

เรยีบร้อย

“ข่าวลอืนั่นเจ้าไม่ต้องห่วง ดเูหมอืนคนของเจ้าจะจดัการไปส่วนหนึ่งแล้ว”

“คนของข้า”

“คนที่เจ้าเคยช่วยเขาไว้ รวมทั้งทายาทรุ่นที่สองของอดีตนักโทษที่เจ้า

เคยขอให้พวกเขาได้ออกจากหุบเขา”

เสวี่ยหยางโยกศรีษะคนที่ทำาหน้ามนึงงไปมาแผ่วเบา แม้ข่าวลอืเรื่องที่ 

ผูห้ญงิคบผูช้ายซำ้าซ้อนอาจเกดิจากการที่ถกูผูค้นด่วนตดัสนิโดยไม่ได้พจิารณา

ว่าเป็นจรงิหรอืไม่จะเป็นเรื่องที่เกดิขึ้นบ่อยครั้งในแว่นแคว้นนี้ แต่หลายครั้งก็

ทำาให้ฝ่ายหญิงผูกคอตายเพื่อหลบหนีคำาครหา จนบัดนี้เรื่องที่ไม่ควรปกต ิ

เช่นนี้กลับกลายเป็นเรื่องปกติ นับว่าโชคดีที่หลินฟางไม่เคยใส่ใจคำาครหา 

พรรค์นี้เสียเท่าไร เขาจึงไม่ต้องกังวลว่านางจะผูกคอตายเหมือนผู้หญิงจิตใจ

อ่อนไหวดุจปลายหญ้าต้องลมพวกนั้น

“บางครั้งโลกกไ็ม่ได้เลวร้ายอย่างที่เจ้าคดินกัหรอก”

แม้ใบหน้าจะเรียบนิ่งเฉกเช่นปกติ แต่ความอ่อนโยนของเขานั้นทำาให้

ใจคนฟังสั่นไหวได้ไม่ยาก หลนิฟางยงัคงปล่อยให้เขาเล่นหวัต่อไป และแย้ง

โดยไม่เหน็ด้วยกบัคำากล่าวของเขาเสยีเท่าไร

“แต่บางครั้งมนักเ็ลวร้ายกว่าที่คาดเอาไว้”

หลงัจากที่เอ่ยประโยคนี้ออกไป เขากร็วบเธอเข้าไปกอดไว้แน่นราวกบั

หมั่นไส้เด็กดื้อด้านอย่างเธอ กลิ่นหอมจางที่คุ้นเคยลอยมาแตะจมูกชวนให้

ความคดิที่ยุ่งเหยงิสงบลง ไออุ่นที่โอบล้อมไว้ทำาให้เธอรู้สกึปลอดภยัและเริ่ม

เสพติดอ้อมกอดของเขาอย่างน่าประหลาดใจ เสวี่ยหยางพ่นลมหายใจรด 

ศรีษะของเธอ จงใจพมึพำาให้ได้ยนิคำาว่ากล่าวที่ทำาให้เธอหวัเราะในลำาคออย่าง 

เหน็ด้วย

“เจ้านี่ดื้อจรงิๆ เลยนะ”

“ในภพเก่า มคีนกล่าวเช่นนั้นหลายคนอยู่”
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“ไม่เป็นไร หากสถานการณ์ยงัไม่ดขีึ้น ที่เหลอืข้าจะจดัการเอง เจ้าเอง

กค็วรพกับ้าง เจ้าสาวที่ไหนหน้าตาโทรมประหนึ่งผ่านสงครามมาเช่นนี้กนั”

เสวี่ยหยางเอ่ยด้วยนำ้าเสียงเย้าแหย่ มือใหญ่ลูบดวงหน้าหวานอย่าง

ทะนุถนอม หลนิฟางเพยีงแนบมอืไว้บนหลงัมอืของเขา ให้มอืใหญ่อนัอบอุ่น

แนบกบัแก้มตนมากขึ้น

“เจ้าบ่าวเช่นท่านกค็วรพกัเสยีบ้าง โชคดทีี่ข้ามสีมุนไพรครบพอด ีหาก

ช้ากว่านี้เกรงว่าทุกอย่างจะแย่ลง”

ดวงตาต่างสสีบจ้องสื่อสารโดยไร้สำาเนยีง อ้อมแขนแกร่งโอบรดัร่างเลก็

เข้ามาใกล้ตวั ขณะที่เขายื่นหน้าเข้าไปใกล้ร่างเลก็หมายจะจุมพติให้หายคดิถงึ 

ทว่าเสียงโวยวายจากด้านบนก็ดังขึ้นขัดจังหวะที่นานๆ จะมีสักหนในช่วงนี้ 

ทำาให้ทั้งสองรู้สกึหงุดหงดิใจ

“คุณหนู คุณหนูเจ้าคะ”

เสียงโวยวายจากด้านบนทำาให้หลินฟางถอนหายใจกับอาการตื่นตูม 

ทุกครั้งที่เธอหายตวัไปของสาวใช้ในเรอืน คนพวกนี้ยงัไม่ชนิอกีหรอืไร

“เช่นนั้นข้าไปก่อน ไว้จะแวะมาหาเจ้าใหม่”

เสวี่ยหยางคลายอ้อมกอดจากร่างเลก็อย่างเสยีดาย พยายามท่องในใจ

ว่าหลังจากนี้มีเวลาอีกมาก และเขาจะไม่ยอมให้ใครมาขัดจังหวะเช่นนี้อีก 

เดด็ขาด ถ้าใครขดั หลงัจากนี้เขากม็สีทิธิ์อนัชอบธรรมที่จะสงัหารมนัทิ้งเสยี

“เอายาพวกนี้ไปด้วย กนิวนัละขวดเดี๋ยวกห็าย” หลนิฟางเอ่ยขณะยื่น

ขวดยาขนาดเลก็ประมาณฝ่ามอืให้สามขวด

“ข้าจะส่งคนให้มาบอกเจ้าในเรว็วนั”

เสวี่ยหยางเกบ็ขวดยาเรยีบร้อยกเ็อ่ยบอก ขาเรยีวยาวเดนิไปจมุพติบน

หน้าผากมนของว่าที่พระชายาด้วยความรักใคร่ปนเปไปกับความเสียดายที่ 

วนันี้มเีวลาจะอยู่ด้วยกนัเพยีงเท่านี้

“ขอบคุณล่วงหน้า รกัษาตวัด้วย”

หลินฟางยิ้มขบขันให้ว่าที่พระสวามีที่เดินออกจากห้องไปอย่างเชื่องช้า
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ประหนึ่งไม่อยากจากไปไหน มอืเรยีวหยบิบรรดาข้าวของที่รื้อออกมาต้มยาไป

ล้างแล้วเกบ็ไว้ที่เดมิ ก่อนจะดบัไฟข้างทางและในห้องอกีห้องหนึ่ง ห้องที่เคย

สว่างจึงมืดลง ร่างสะคราญเดินเอื่อยเฉื่อยย้อนกลับไปยังทางที่ตนลงมา ไม่

สนใจเสียงตะโกนโหวกเหวกที่เรียกหาตนแต่อย่างใด พลางคิดถึงคนที่อยู ่

เบื้องหลงัการโจมตเีสวี่ยหยางด้วยพษิของสหายต่างถิ่น

สงสยัต้องลองส่งจดหมายไปถามซฉีวเีรื่องพษินี้เสยีแล้ว

ตำาหนักเล็กๆ แห่งหนึ่งในวังหลัง นงคราญผู้งดงามนางหนึ่งกำาลัง 

ดีดพิณสะกดใจผู้คนที่เดินผ่านไปมาอย่างเหม่อลอย เรือนผมสีนำ้าตาลเข้ม 

เช่นเดยีวกบัสตีาเกล้าไว้อย่างด ีเรอืนร่างอรชรซ่อนไว้ภายใต้ชดุของสตรชีาววงั

ชั้นสูงสีชมพูอ่อนพลิ้วไหว ดวงตาสีนำ้าตาลเข้มเหม่อนึกไปถึงบทสนทนาที่ตน

เพิ่งคุยกบัมารดาของแผ่นดนิ

“หากเจ้าเปลี่ยนใจน้องสาวของเจ้าให้ขอฝ่าบาทถอนราชโองการ หรือ

เปลี่ยนตวัเจ้าบ่าวได้ ข้าจะมอบตำาแหน่งกุย้เฟยให้เจ้า หากทำาไม่ได้ เจ้าคงทราบ

ดวี่าจุดจบของพระสนมที่ไม่มทีายาทมงักรให้ราชวงศ์จะเป็นเช่นไร”

“พระสนม ท่านกุ้ยองิมาถงึแล้วเพคะ”

เสยีงของนางกำานลัเอ่ยขึ้นพร้อมกบัการปรากฏกายของน้องสาวคนเลก็

ที่ไม่ได้เหน็หน้ามานบัปี นางเพยีงพยกัหน้ารบั ดวงตาสนีำ้าตาลเข้มที่เตม็ไปด้วย

ความเย่อหยิ่งหันไปกวาดมองน้องสาวตนเล็กน้อย ก่อนจะเอ่ยไล่บรรดา 

นางกำานลัออกไป จนสุดท้ายเหลอืเพยีงตนกบัน้องสาวในห้อง 

“ฟางฟางนั่งก่อนส”ิ

หลนิฟางนั่งลงตามคำาเชื้อเชญิ ดวงตาฉายแววเรยีบเฉยไม่ต่างจากภาพ

ในความทรงจำาของพระสนมฮว่านเฟยนกั ความเรยีบเฉยที่ไม่วา่เมื่อไรกน็ำาพา

มาแต่ความไม่สบอารมณ์ให้แก่นาง

“ไม่ได้เจอกนันาน เจ้าโตเป็นสาวเสยีแล้ว”

นางเอ่ยด้วยรอยยิ้มหวานหยดยามมองน้องสาวที่อยู่ในชุดสีม่วงเข้ม 
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บนหัวมีปิ่นปักผมที่สลักลายกล้วยไม้ที่ผู้คนพากันกล่าวถึง มือบางของพระ

สนมรนิชาให้น้องสาวตวัเองอย่างมจีรติสมกบัสาวชาววงั

“เราพี่น้องไม่ได้เจอกนัเสยีนาน หากข้าจำาไม่ผดิ เมื่อก่อนเจ้าเอาแต่หนี

การดูตัวจนทำาให้ชื่อเสียงตระกูลฮว่านด่างพร้อย แต่วันนี้กลับเป็นคนร้องขอ

พระราชทานมงคลสมรส ข้านึกสงสัยจึงอยากถามเจ้าว่าเหตุใดจึงตัดสินใจ 

เช่นนี้”

แขกผู้มาเยือนมองพี่สาวด้วยสายตาเรียบเฉยเช่นเดิม ในใจกำาลัง

ประมวลเหตผุลที่เป็นไปได้ที่พี่สาวซึ่งไม่เคยถกูชะตากบัตนถาม เพราะรูจ้กักนั

มานานและรู้ดวี่าพี่สาวตรงหน้าไม่ได้มคีวามรู้สกึดีๆ  ให้เธอเสยีเท่าไรจงึทำาได้

เพียงยิ้มตอบ “พระสนมฮว่านเฟย เมื่อถึงเวลาทุกอย่างก็ควรเป็นไปตาม

ครรลองของมนัมใิช่หรอื”

คำาตอบเหมือนไม่ได้ตอบเช่นนี้ทำาให้คนที่มักถูกตามใจต้องพยายาม 

หกัห้ามใจไม่แสดงโทสะออกมา ร่างสะคราญยิ้มหวานให้ผู้เป็นน้อง แต่มอิาจ

ตบตาคนที่เข้าใจภาษากายคนอื่นได้ดเีท่าไรนกั

“ฟางฟาง พวกเรากเ็ป็นพี่น้องกนั แต่ข้ากลบัไม่ค่อยรู้เรื่องของเจ้าเลย 

ข้านี่มนัเป็นพี่สาวที่ไม่ได้เรื่องจรงิๆ”

เมื่อถามปกติไม่ได้ผล นางจึงจำาเป็นต้องเล่นบทโศก หวังให้น้องสาว

หลงเชื่อ โดยลมืไปว่าคู่สนทนานั้นแท้จรงิแล้วเป็นใคร แม้จะเป็นน้องสาว แต่

อีกด้านหนึ่งเป็นถึงข้าราชการหญิงคนแรกและคนเดียวในราชสำานัก ทั้งยังมี

ตำาแหน่งเทียบเท่าขุนนางขั้นที่สาม มีหรือจะมองไม่ออกว่าพี่สาวพยายามเอ่ย

ถงึสิ่งใด

“พระสนมฮว่านเฟยอย่ากล่าวเช่นนั้นเลย” หลนิฟางเพยีงตอบกลบัด้วย

รอยยิ้ม

“เฮ้อ พี่อยู่ที่นี่กท็ราบเพยีงข่าวลอืเสยีมากกว่า อย่างเรื่องที่เจ้าปฏเิสธ

การจบัคู่กบัองค์ชายสาม แล้วร้องขอพระราชทานมงคลสมรสกบัองค์ชายเก้า

แทน” กล่าวไปพลางลอบสงัเกตปฏกิริยิาของน้องสาว แต่ที่ได้รบักลบัมเีพยีง
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ท่าทีนิ่งเฉยไม่แปรเปลี่ยน นางเกลียดท่าทีไม่รู้ร้อนรู้หนาวของน้องสาวคนนี้ 

เป็นที่สุดตั้งแต่สมยัเดก็แล้ว

“ฟางฟาง เจ้าช่วยบอกเหตผุลพี่ได้ไหมว่าเหตใุดเจ้าถงึเลอืกองค์ชายเก้า

แทนที่จะเป็นองค์รัชทายาทที่จะขึ้นเป็นมังกรในอนาคต หรือองค์ชายสาม 

ผู้น่าหลงใหล บุรุษรูปงามอนัดบัหนึ่งแห่งแผ่นดนิ”

“พระสนมฮว่านเฟย” ร่างเล็กวางถ้วยชาลงบนจานกระเบื้องบนโต๊ะไม้ 

แล้วหนัไปเผชญิหน้ากบัพี่สาวตรงๆ “เหตุใดท่านถงึได้สนใจเรื่องนี้นกั”

“ฟางฟาง อย่างไรเจ้ากเ็ป็นน้องสาวข้า ข้าอยากรูค้วามเป็นไปของเจ้าบ้าง 

ไม่ได้หรอือย่างไรกนั”

ทั้งๆ ที่ไม่สนใจเธอมาหลายปีอย่างนั้นหรือ ดวงตาของผู้เป็นน้อง 

สบจ้องลึกเข้าไปในดวงตาสีนำ้าตาลเข้มของพี่สาวอย่างไม่เกรงกลัวในฐานะที่

แตกตา่ง ราวกบัตอ้งการอ่านให้ถงึก้นลกึในจติใจ ก่อนจะยิ้มให้พี่สาวเลก็น้อย

พลางเอ่ย “หากท่านประสงค์เช่นนั้นหม่อมฉันเองก็ยินดีที่จะตอบ เหตุที่ 

หม่อมฉนัเลอืกองค์ชายเก้าเพราะหม่อมฉนัอยู่กบัเขาแล้วสบายใจ และยงัเป็น

ตวัของตวัเองได้เตม็ที่ แค่นี้คงเพยีงพอแล้วที่หม่อมฉนัจะตดัสนิใจเลอืกเขา”

พระสนมฮว่านเฟยชะงักไปทันใด นางไม่นึกว่าน้องสาวจะยอมตอบ 

โดยง่าย แถมคำาตอบยงัเรยีบง่ายยิ่ง ราวกบัเพราะหลนิฟางพอใจองค์ชายเก้า

จงึขอพระราชทานมงคลสมรสกบัเขาโดยไม่ได้คำานงึถงึตำาแหน่งหรอือำานาจ

“เจ้าหมายความว่าองค์ชายเก้า ‘ดกีว่า’ องค์รชัทายาทและองค์ชายสาม

ที่สตรทีั้งแผ่นดนิพากนัทอดกายถวายตวัให้อย่างนั้นหรอื”

หลนิฟางยกถ้วยชาขึ้นจบิด้วยท่าทสีงบไม่หวั่นไหวต่อคำาถามชี้นำาแม้แต่

น้อย เพยีงเลอืกที่จะตอบโดยไม่คดิล่วงเกนิใคร 

“หม่อมฉนัไม่ได้กล่าวว่าใครดกีว่าใคร เพยีงแต่หม่อมฉนัพอใจที่จะอยู่

กับเขา พระสนมฮว่านเฟย บางครั้งความสัมพันธ์ของคนสองคนก็ไม่ได้เป็น

เรื่องเกี่ยวกับอำานาจใดๆ บางครั้งมันเป็นเพียงเรื่องของความรู้สึกที่ดูแล้ว 

ไร้เหตุผล และที่สำาคญั...หม่อมฉนัรกัองค์ชายเก้า”
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สามคำาสั้นๆ ที่ทำาให้พระสนมฮว่านเฟยเบกิตากว้าง นางไม่เคยคาดคดิ

ว่าน้องสาวผู้ไม่สมหญิงจะเอ่ยถ้อยคำานี้ออกมาอย่างหนักแน่น ไร้ซึ่งท่าท ี

เหนยีมอายอย่างสตรทีั่วไป ราวกบัคำาว่า ‘รกั’ ของหลนิฟางกบัเขาช่างลกึซึ้งเสยี

จนคนนอกอย่างนางนกึอจิฉา

รกัอย่างนั้นหรอื นางรกัฝ่าบาทหมดหวัใจ แต่สิ่งที่ได้กลบัมาเป็นเพยีง

ตำาหนักหนึ่งกับการถูกกลั่นแกล้ง การดูถูกและเหยียดหยามจากพระสนม 

คนอื่นหลังจากแท้งโอรสมังกรไป นางพยายามอย่างยิ่งที่จะปรนนิบัติเขา 

อย่างด ีแต่สิ่งที่ได้รบัมเีพยีงความเอน็ดเูพราะนางเป็นคนตระกูลฮว่าน ต่างจาก

น้องสาวที่พระองค์โปรดปรานและให้เกยีรติ

เพราะรกั...นางถงึร้องไห้ทกุครั้งที่คนรกัไปนอนกบัหญงิอื่น เพราะรกั...

ถึงยอมโง่ ทนอยู่ในวังแห่งนี้เรื่อยมา นางอยากหัวเราะเยาะใส่หน้าน้องสาว 

อยากบอกหลนิฟางว่า น้องช่างใสซื่อยิ่ง คดิว่าความรกัของบรุษุเป็นสิ่งที่ยั่งยนื

อย่างนั้นหรอื พอเบื่อกท็ิ้งขว้างพวกเรา ไม่ต่างจากสิ่งของที่ไร้ราคาค่างวดใดๆ

ทั้งที่อยากทำาแบบนั้น แต่เมื่อสบมองดวงตากลมโตที่ไร้ซึ่งความลังเล

ในแววตานางกพ็ดูไม่ออก ใจหนึ่งกส็งสารน้องสาวที่ตกหลมุที่บรุษุสร้างขึ้น แต่

อีกใจก็นึกสงสัย แม้จะไม่ถูกชะตากัน แต่นางรู้จักนิสัยน้องสาวคนนี้ หาก 

ไม่ตัดสินใจดีแล้วน้องสาวไม่มีทางพูด และไม่โง่ที่จะตัดสินใจผิดพลาด 

เหมอืนนาง

เหตุใดหลนิฟางสามารถพูดคำาว่า ‘รกั’ โดยปราศจากความลงัเลได้ถงึ

เพยีงนั้น ทั้งที่ยามเจ้าทุกข์ ถูกทรมานในคุกหลวง เขากไ็ม่ได้มาช่วยเจ้ามใิช่

หรือ หรือน้องสาวผู้แสนชาญฉลาดของนางถูกความรักทำาให้ดวงตามืดบอด

กลายเป็นคนโง่เสยีแล้ว

“ฟางฟาง ตอนที่เจ้าถกูทรมานเขากท็ิ้งเจ้าให้เผชญิหน้ากบัมนัเพยีงลำาพงั 

เหตุใดเจ้าถงึยงัคดิรกับุรุษผู้นั้นกนั”

โดยไม่ทันรู้ตัว เสียงที่ออกมาจากริมฝีปากอิ่มได้รูปนั้นแสดงให้เห็น

ความรู้สกึสมเพชที่ยากเกนิกว่าจะกกัเกบ็
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หรอืบางทนี้องสาวคนนี้อาจหวัทบึกว่าที่คดิไว้

“พระสนมฮว่านเฟย เหตุที่เขาไม่มาช่วยหม่อมฉันในคราที่ถูกจับไป

ทรมานนั้น หม่อมฉนัทราบเหตุผลของเขาด ี และอกีอย่าง ไม่มใีครบนโลกนี้

จะถูกช่วยเหลอืไว้ได้ตลอดเวลาหรอกจรงิไหม”

นำ้าเสียงราบเรียบไม่บ่งบอกอารมณ์ของผู้เป็นน้องสาวทำาให้พระสนม 

ฮว่านเฟยเงยหน้าจากถ้วยชามามองร่างเลก็ข้างกาย ทั้งที่ผ่านเรื่องราวเลวร้าย

มามากมาย แต่แผ่นหลงัของน้องสาวยงัคงเหยยีดตรงราวกบัสามารถยนืหยดั

ได้ด้วยตวัเอง ไม่ต่างจากครั้งสุดท้ายที่พวกเราได้พบกนั

“แต่ไหนแต่ไรมาหม่อมฉันไม่เคยคิดว่าในเวลาเช่นนั้นจะมีใครมาช่วย

อยู่แล้ว และหม่อมฉันเองก็ไม่คิดรอความช่วยเหลือจากใคร หากทำาได้  

หม่อมฉันจะทำาด้วยตัวเอง ยามเกิดปัญหาที่คาบเกี่ยวระหว่างความเป็น 

ความตาย หม่อมฉนัมกัมทีางเลอืกให้ตวัเองอย่างน้อยสองทางเสมอ” หลนิฟาง

คลี่ยิ้มบางให้พี่สาวที่นั่งฟังนิ่งๆ

“จะอยู่หรอืจะตาย หากอยูอ่ย่างน้อยต้องเอาตวัรอดได้ด้วยตวัเอง และ

หากตายต้องตายอย่างมศีกัดิ์ศร”ี

นำ้าเสียงหนักแน่นจริงจังทำาให้คนฟังถึงกับขนลุกซู่ อำานาจในนำ้าเสียง

และดวงตานั้นไม่อาจทำาให้นางปฏเิสธได้เลยว่า น้องสาวของนางคดิเช่นนี้จรงิ 

และเดก็นี่กล้าที่จะทำาตามที่พูด

“พระสนมฮว่านเฟย หม่อมฉันขอขอบคุณสำาหรับความเมตตาและ 

เป็นห่วงของท่าน”

หลินฟางเพียงแสดงท่าทีเคารพต่อพี่สาวที่กำาลังตกใจอย่างเห็นได้ชัด 

หลังจากพระสนมฮว่านเฟยเรียกสติตนกลับมา และเก็บท่าทางตกใจไป

เรียบร้อยแล้วจึงถาม “ฟางฟาง เจ้าคิดบ้างหรือไม่ว่าหากยามนั้นเจ้าเลือก 

องค์ชายสาม ทุกอย่างอาจไม่เป็นเช่นนี้”

“มนัอาจไม่เป็นเช่นนี้ มนัอาจดกีว่านี้ หรอือาจแย่กว่านี้กเ็ป็นได้” 

ร่างเลก็ตอบพี่สาวด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะเปลี่ยนเรื่องเพราะไม่เหน็ความ
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สำาคญัที่จะต้องต่อบทสนทนาเรื่องนี้ให้ยาวยดื “พระสนม ขอหม่อมฉนัได้ตรวจ

ชีพจรของท่านจะได้หรือไม่ ก่อนหน้านี้เพราะมีแต่เรื่องยุ่งจึงไม่อาจหาทาง 

มาหาท่านได้ แต่ยามนี้...”

“ตามใจเจ้าเถอะ” พระสนมฮว่านเฟยเอ่ย พร้อมกับยื่นข้อมือบางให ้

น้องสาวจบัอย่างไม่คาดหวงัอะไรมากนกั หลงัจากแท้งครานั้น แม้แต่หมอหลวง

ยังบอกว่าไร้โอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้อีก นางร้องไห้อยู่หลายวันจนร่างกาย 

ทรุดโทรม

ผูห้ญงิหากไม่สามารถมทีายาทสบืต่อให้คนที่รกัได้...จะไปมคีวามหมาย

อะไร

โดยเฉพาะผู้หญงิในวงัหลงัเช่นนาง

“หม่อมฉันจะจัดยาและมาส่งให้ด้วยตัวเอง ก่อนกินอาหาร ของว่าง 

หรอืดื่มอะไรกต็าม ท่านควรใช้สิ่งนี้ตรวจสอบดูก่อน”

หลินฟางหยิบกล่องไม้ขนาดเท่าฝ่ามือกล่องหนึ่งออกมาจากแขนเสื้อ 

เมื่อพระสนมรับแล้วมาเปิดออกดู จึงพบว่ามันเป็นแหวนเงินเกลี้ยงเกลาที่มี

ลวดลายเถาวัลย์สลักไว้อย่างวิจิตร “เมื่อแหวนนี้สัมผัสถูกพิษมันจะเปลี่ยนส ี

และอยากให้พระสนมจดจำาไว้อย่างหนึ่งว่า ห้ามรบัยาจากคนอื่นในเวลาเช่นนี้ 

ยกเว้นหม่อมฉนัโดยเดด็ขาด แม้แต่หมอหลวง ให้หาทางเททิ้งเสยี ห้ามกนิ

โดยเดด็ขาด”

“เหตุใดข้าต้องทำาตามที่เจ้าพูด”

“หากท่านยงัต้องการมทีายาทมงักร”

ดวงตาสีนำ้าตาลเข้มของผู้เป็นพระสนมเบิกกว้างอย่างตะลึงงัน ก่อน

เปลี่ยนไปเป็นความคาดหวัง จนกระทั่งหายตกใจแล้วจึงรีบเอ่ยถามน้องสาว

ทนัทดี้วยเกบ็ความดใีจไว้อยู่ 

“ฟางฟาง เจ้าหมายความว่าอย่างไร”

“หม่อมฉนัสามารถทำาให้ท่านกลบัมาตั้งครรภ์ได้ เพยีงแต่ท่านห้ามดื่ม

ยาใดๆ เด็ดขาดในช่วงนี้ ยกเว้นยาที่หม่อมฉันเอามาส่งให้ หม่อมฉันจะขอ 
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ฝ่าบาทมาเยี่ยมท่านบ่อยๆ ฝ่าบาทคงไม่ว่าอะไร”

“ฟางฟาง” พระสนมฮว่านเฟยเรยีกน้องสาว ไม่อยากจะเชื่อว่าคนอย่าง

หลนิฟางที่ไม่เคยจะลงรอยกนัจะยอมช่วยคนอย่างนาง

“อย่างไรเสยีทางนี้คงดกีบัพระสนมมากกว่า หม่อมฉนัเกอืบลมืไป ท่าน

พ่อท่านแม่และพวกพี่ๆ  ฝากความคดิถงึมาถงึท่านด้วย”

พระสนมฮว่านเฟยลังเลว่าควรทำาเช่นไรต่อเมื่อทุกอย่างผิดคาดกับที่

นางคิดเอาไว้มาก จึงต้องถามออกไปตรงๆ เพื่อบอกจุดประสงค์ของตนให้

ชดัเจน 

“ฟางฟาง เจ้าคดิจะแต่งกบัเขาจรงิๆ อย่างนั้นหรอื”

“อมื หม่อมฉนัตดัสนิใจแล้ว”

“หากข้าจะขอให้ฝ่าบาทถอนราชโองการล่ะ”

คำาพูดจากพี่สาวทำาให้ฮว่านหลินฟางที่กำาลังจิบชาชะงักไป ดวงตา 

เรียบเฉยคู่นั้นมองพี่สาวอย่างใช้ความคิด ก่อนเปลี่ยนเป็นแย้มยิ้มแล้วตอบ

กลบัอย่างใจเยน็ “หม่อมฉนัคงทำาตามที่พระสนมร้องขอไม่ได้ และจะส่งคนมา

คุม้ครองท่าน วนันี้หม่อมฉนัคงต้องขอตวัก่อน ไว้หม่อมฉนัจะเอายามาให้ ส่วน

แหวนนั่นถอืเป็นของขวญัจากหม่อมฉนัแล้วกนั” หลนิฟางกล่าวขณะเดนิออก

จากห้อง ทิ้งให้เจ้าของตำาหนกัอยู่กบัห้วงความคดิของตวัเองตามลำาพงั

น้องสาวของนางจากไปโดยไม่คดิรอคำาท้วงจากนางแม้แต่น้อย

แล้วนางจะบอกกบัฮองเฮาเช่นไรดี



ลมร้อนพดัพาให้สาวงามสะบดัพดัในมอืไปมาคลายร้อน เหงื่อเมด็โต

ที่ผุดขึ้นบริเวณขมับค่อยๆ ไหลลงมาอย่างอ้อยอิ่งราวกับกำาลังรั้งรอช่วงเวลา

สำาคัญ แผ่นหลังเหนียวเหนอะไปหมดเพราะหยาดเหงื่อทั้งที่ทำาเพียงยืนชี้นิ้ว

สั่งให้คนขนของแท้ๆ เหวนิเพ่ยปาดเหงื่อขณะกำากบับ่าวไพร่ให้จดัเตรยีมของ

ให้ดีสำาหรับเตรียมตัวไปอยู่เมืองหลวงสักพัก อย่างน้อยก็คงจนกว่าสหายรัก

จะแต่งงาน

“ท้องโตถงึเพยีงนี้ เจ้ายงัคดิไปไหนกนั”

เสียงทักที่มาพร้อมบรรยากาศเย็นยะเยือกจากทางด้านหลังทำาให้นาง

สูดลมหายใจลึกๆ แล้วหันไปยิ้มหวานหยดย้อยให้สามีที่เหมือนจะกลับมา 

เรว็กว่าที่คาดไว้

ไหนไอ้พวกบ้านั่นมนับอกจะกลบัมาอกีสองวนัหลงัจากนี้มใิช่หรอื

“พี่เทยีนเหงิ เหตุใดถงึกลบัมาเรว็นกั”

เสยีนเทยีนเหงิฟังเสยีงหวานหยดย้อยของภรรยาด้วยใบหน้าเรยีบเฉย 

ทวา่มทีา่ทตีำาหนแิละดวงตาฉายชดัถงึความดุดนัยงัไม่ลดลงแม้แต่น้อย แสดง

ให้เหน็ถงึความไม่พอใจมากล้นของเขา จนแม้แต่คนโง่หรอืแสร้งโง่ยงัลอบกลนื

สี่
บีบ
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นำ้าลายลงคออย่างอดไม่ได้ 

“ถ้ากลบัมาช้ากว่านี้ข้ากค็งไม่รู้ว่าเจ้าจะไปเล่นสนุกในเมอืงหลวง”

ไอ้พวกลูกน้องปากมาก

เจ้าสำานกัขบเขี้ยวเคี้ยวฟันอย่างหงุดหงดิ ไม่ต้องสงสยัว่าเหตุใดเขาจงึ

ทราบ เจ้าพวกนั้นคงเป็นห่วงคนกำาลงัท้องกำาลงัไส้อย่างนางเลยคดิจะปรามแต่

ไม่มปีัญญา จนต้องไปขอยมืมอืสามขีองนาง 

มนัน่าจบัลงโทษเสยีให้หมด

“แค่จะไปช่วยสหายตระเตรียมงานแต่งเอง” เสียงหวานและแววตา 

ออดอ้อนยังคงทำาหน้าที่ของมันต่อไปจนดวงตาที่แสนจะดุดันนั้นเริ่มฉายแวว

ใจอ่อน 

ฮ ึ หลงัจากอยู่กนิด้วยกนัมา มหีรอืนางจะไม่รู้ว่าต้องทำาอย่างไรเขาจงึ

จะไม่กล้าปฏเิสธ

“ข้าคดิว่ามคีนช่วยเหลอืนางมากพอแล้ว เจ้าไม่เหน็จำาเป็นต้องไปกไ็ด้”

“แต่ข้าจะไป”

“เพ่ยเอ๋อร์ ไม่ห่วงตวัเองกห็่วงลูกบ้าง”

“กข็้าจะไป” 

เมื่อเริ่มหมดความอดทนในการออดอ้อน เหวนิเพ่ยกก็ลบัมาใช้นสิยัเก่า 

ด้วยการตหีน้าตายแล้วเอ่ยสิ่งที่ตวัเองต้องการซำ้าๆ จนอกีฝ่ายนกึรำาคาญแล้ว

ปล่อยตวัไป

“เพ่ยเอ๋อร์ เจ้าอย่าทำาให้ลูกเขยพ่อลำาบากใจส”ิ

ทพัเสรมิมาแล้ว เหวนิเพ่ยกมุขมบักบัความสมัพนัธ์ที่เข้ากนัได้ดเีกนิไป

ของพ่อตากับลูกเขย ตั้งแต่ตั้งครรภ์นี่บิดาของนางแทบจะเข้าข้างเทียนเหิง 

ทุกอย่าง ตั้งแต่ให้นางพกังานจนไม่มอีะไรทำา ยนัไม่ให้แอบออกไปเที่ยวไหน

ยามคำ่าคนื นางอยากจะบ้าตาย

“ท่านพ่อกช่็วยบอกลกูเขยของท่านด้วยว่าอย่าทำาให้ลกูสาวลำาบากใจได้

หรอืไม่”
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“เจ้ากำาลงัท้องกำาลงัไส้ จะให้เดนิทางไกลเช่นนี้ได้อย่างไร เดี๋ยวหลานข้า 

กห็ลุดออกมากนัพอด”ี

“ท่านพ่อ แต่นี่ข้ากำาลงัจะไปหาหลนิฟางเพื่อขอคำาแนะนำาเรื่องการดูแล

ตวัเองอยู่นะ แล้วว่าจะให้นางตรวจดูด้วย” 

เจ้าสำานกันกึข้อแก้ตวัไม่ออกจงึอ้างชื่อสหายอย่างหน้าด้านๆ นกึในใจ

ว่าต้องไปเตรยีมบทพดูกบัสหายรกัและตดิสนิบนเหล้าเพิ่มอกีสกันดิสกัหน่อย 

เมื่อเหน็ผู้เป็นบดิายงัไม่มที่าทเีหน็ด้วยจงึเอ่ยเสรมิ “ท่านพ่อ ข้าเครยีดจะแย่

อยู่แล้ว วันๆ พวกท่านเอาแต่ห้ามข้าไม่ให้ทำานู่นทำานี่ จนตอนนี้แม้แต่วิธี 

ถือช้อนข้าจะถือไม่เป็นแล้วเสียด้วยซำ้า ให้ข้าไปหานางเถอะ อย่างน้อยนางก ็

ช่วยคลายเครยีดให้ข้าได้”

“แล้วเขาช่วยเจ้าไม่ได้อย่างนั้นหรอื” คนเป็นบดิาหนัไปมองลูกเขย เชงิ

ถามว่าเจ้าหมอนี่ที่เป็นสามขีองเจ้าใช้ไม่ได้หรอือย่างไร

“กม็นัไม่เหมอืนกนันี่” เหวนิเพ่ยเถยีงข้างๆ คูๆ นางอยากจะรบีวิ่งไป

เกาะติดสถานการณ์น่าสนุกนั่นจะแย่ ทั้งยังห่างไกลจากเรื่องจู้จี้ของคนใน 

สำานกั ทำาไมคนพวกนี้ชอบขดัขวางความสนุกสนานของนางนกั

“เช่นนั้น ทำาตามใจเจ้าเถอะ”

“ท่านพ่อ” ครานี้เป็นเทยีนเหงิบ้างที่ร้องขึ้นมาอย่างไม่พอใจ

“แต่พาเจ้านี่ไปด้วย ตกลงหรอืไม่ หากไม่กไ็ม่ต้องไป”

เหวนิเพ่ยที่กำาลงัหวัใจพองฟเูพราะได้รบัการปลดปล่อยให้เป็นอสิระจาก

เสียงจู้จี้ในสำานักเป็นอันต้องแฟบลงทันใด เมื่อเจ้านี่ที่ว่าของบิดาคือสามีที่ 

กำาลงัยิ้มขอบคุณท่านพ่อตาทางแววตาของนางเอง

แล้วมนัจะต่างจากอยูท่ี่นี่ตรงไหน เหวนิเพ่ยอดคดิเสยีไม่ได้ ทว่ากท็ำาได้

เพียงถอนหายใจและทำาใจยอมรับอย่างฝืดเฝื่อน เอาเถอะ อย่างน้อยก็คงดี

กว่าอยู่ที่นี่ละกนั

หวังเพียงว่าตอนนี้สหายรักจะไม่ได้เริ่มความบันเทิงโดยที่ขาดนางไป

หรอกนะ
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กริ๊งๆๆ

เสยีงกระดิ่งลมดงัขึ้นแผ่วเบายามสายลมร้อนพดัพาเข้ามาในห้อง ร่าง

เล็กของผู้เป็นเจ้าของห้องกำาลังขะมักเขม้นอยู่กับตำาราในมือ แผ่นหลังที่เคย

เหยยีดตรงบดันี้คดโค้งลงเลก็น้อยเพราะความเมื่อยล้า แม้จะเหมอืนกำาลงัตั้งใจ

จนถงึขั้นหมกมุน่อยูก่บัตวัอกัษรเหล่านั้น ทว่ากลบัปล่อยใจให้ล่องลอยไปตาม

กระแสความคิด ตัวอักษรที่สะท้อนในดวงตาคู่นั้นไม่ได้มีความหมายแต่

อย่างไร

ผ่านมาสามวันแล้วหลังจากไปเยี่ยมเยียนพระสนมฮว่านเฟยผู้เป็น 

พี่สาว แม้จะผดิคาดไปเสยีหน่อยที่อกีฝ่ายเหมอืนจะพยายามเกลี้ยกล่อมเธอ

ให้ขอยกเลิกงานแต่งงาน คนอย่างเธอน่ะหรือจะมีอะไรไปต่อกรกับโอรส 

แห่งสวรรค์ ต่อให้ไม่พอใจจรงิ มหีรอืจะกล้าหน้าด้านขอเปลี่ยนตวัเจ้าบ่าว

เมื่อคดิแบบนี้เธอจงึเผลอหลุดเสยีงหวัเราะในลำาคอ ไม่ใคร่ดถูกูแต่เป็น

ตลกฝืดที่ประเมินความโปรดปรานที่ฮ่องเต้มีต่อเธอสูงเกินไป สำาหรับฮ่องเต้

พระองค์นั้นเธอกไ็ม่ต่างจากของเล่นแก้เครยีดเสยีเท่าไร

เรื่องทายาทมงักรจะซื้อตวัพระสนมได้ไหมหนอ 

เธอได้แต่คิดแบบนั้นซำ้าไปซำ้ามาไม่หยุดตั้งแต่วันที่กลับมาจากตำาหนัก

อนัเงยีบเหงาแหง่นั้น แม้จะแต่งตวัหรูราคาแพงและสดใสเพยีงใด ทวา่กม็อิาจ

ปิดกั้นความขมขื่นที่เพยีรหลบซ่อนไว้ได้เลย ความขมขื่นที่พระสนมคนนั้นคง

มไิด้เตรยีมใจไว้ตั้งแต่ต้น

หากเป็นพี่ชายผู้แสนเยน็ชาคนนั้นรบัรู้ว่าคนมสีายเลอืดเดยีวกนัคดิไม่

ซื่อกบัตนจะทำาเช่นไรนะ

หลินฟางคิดพลางหมุนขวดเหล้าในมือไปมา เสียงของเหลวภายใน

กระทบผวิขวดฟังๆ ไปกค็ล้ายเสยีงฮมัเพลง จนอดไม่ได้ที่จะหวัเราะและหยบิ

ขึ้นจิบประหนึ่งกำาลังรื่นรมย์กับความทุกข์ของตัวเอง โดยเฉพาะยามเผลอ 

นึกไปถึงเรื่องราวในโลกเก่าด้วยแล้วนั้นความร้อนในดวงตาก็แผ่พุ่งออกมา  

บางครั้งกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองโหยหามากเพียงใดก็เป็นตอนที่นำ้าตาหนึ่งหยดได้
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ตกลงกระทบกบัโต๊ะเสยีแล้ว

หากเป็นพี่ชายคนนั้น หากเป็นพี่หลางแล้วละก็ คงไม่มีทางมานั่ง 

จบิเหล้าหลอกตวัเองเช่นเธอเป็นแน่ คนอย่างเขาแม้ในความทรงจำาสุดท้ายจะ

กลายเป็นพี่ชายแสนใจดีที่เธอโหยหามาตั้งแต่เด็ก แม้จะจำาภาพเขายิ้มแสน 

บิดเบี้ยวมาให้เธอ หยาดนำ้าตาที่ไม่ต่างจากเพชรเม็ดงามร่วงหล่นลงมา และ

คำาขอโทษที่สั่นเครอื สิ่งเหล่านั้นช่างชดัเจนจนเจบ็ปวด 

เธอค่อยๆ ปิดเปลือกตาลงอย่างแช่มช้า หวังปล่อยให้ตัวเองที่หา

ทางออกไม่ได้ในปัจจุบนัโลดแล่นไปกบัความทรงจำาที่แสนสุขเหล่านั้น

อดีตที่เธอเป็นเพียงหลี่เหม่ยฮวาที่ประสบอุบัติเหตุสาหัสจนนอนให้ 

นำ้าเกลอืบนเตยีงอนัหนานุ่มในห้องพกัระดบัวไีอพ ีมองประธานบรษิทัอสงัหา- 

ริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ผู้เป็นพี่ชายที่นั่งปอกแอปเปิลให้เธอกินด้วยรอยยิ้มอัน

อบอุ่น

“พี่หลาง เรื่องบรษิทั พี่คงลำาบาก...” เธอเอ่ยกบัพี่ชายที่เงยหน้ามามอง

เธอด้วยดวงตาที่อ่อนลงกว่าในภาพความทรงจำา อ่อนลงจนเธอสงสัยว่าคน 

ตรงหน้าใช่พี่ชายจรงิๆ ของเธอหรอืไม่

“น้องควรพกัเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนนะ”

เสียงทุ้มโอนอ่อนเอ่ยบอกเธอที่ยังคงไม่สามารถขยับตัวได้อย่างใจนึก 

รมิฝีปากแห้งผากอ้ารบัแอปเปิลชิ้นขนาดพอดคีำาที่พี่ชายเป็นคนป้อนด้วยความ

เขนิอาย ตั้งแต่เดก็เธอไม่เคยถูกใครป้อนมาก่อน ทำาให้หน้าของเธอร้อนเห่อ

เพราะความกระดากอายปนเปไปกบัความอบอุ่นที่เกดิขึ้นในหวัใจ

“แต่ว่า...”

“พี่รู้เรื่องที่น้องทำาแล้ว”

ดวงตาของเธอที่นอนไร้เรี่ยวแรงอยู่บนเตียงเบิกกว้างขึ้นด้วยความ

ตกใจ ยิ่งเหน็สายตาของคนที่ตนเรยีกว่าพี่ชายยิ่งตกใจกว่าเดมิ บ้าน่า เขารู้ได้

อย่างไรกนั กเ็ธอเป็นคนจดัการคนเดยีวนี่ นกัฆ่านั่นเธอกจ้็างมาจากต่างประเทศ 

เป็นมือหนึ่งเลยเชียวนะ ไม่มีทางจะสืบได้ง่ายๆ หรอก เธอในตอนนั้นคิด 
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ขณะที่เหงื่อคนโง่ค่อยๆ ไหลออกมา แม้จะมั่นใจว่าอย่างไรอีกฝ่ายก็ไม่ม ี

หลกัฐาน แต่กไ็ม่อยากให้พี่ชายรู้เสยีเท่าไร

“ขอโทษที่พี่มาช้านะ”

หลี่หลางขอโทษครอบครัวเพียงคนเดียวที่เหลืออยู ่อีกครั้ง นำ้าตา 

ลูกผู้ชายเอ่อคลอหน่วย แต่พยายามฝืนไม่ให้ไหลออกมา ดวงตาคู่คมนั้นเตม็

ไปด้วยความเจบ็ปวด ราวกบัต้องการจะพูดว่า เพราะความเหน็แก่ตวัของเขา

บีบให้น้องสาวที่เต็มไปด้วยบาดแผลลงมือทำาเรื่องโหดร้ายลงไป เขายังกล้า

เรยีกตวัเองว่า ‘พี่ชาย’ เช่นนี้ มนัหน้าไม่อายเลยจรงิๆ

คนป่วยกลนืนำา้ลายขมๆ ลงคออย่างยากลำาบาก ดวงตาที่เคยเบกิกว้าง

หลุบตำ่าลงอย่างพยายามซ่อนนำ้าตาตนไว้ ก่อนมองพี่ชายอีกครั้งแล้วแย้มยิ้ม

ออกมาอย่างขอบคุณที่เขาเอ่ยถ้อยคำานี้ออกมา เธอรู้นสิยัพี่ชายคนนี้ด ี การที่

เขายอมทิ้งศักดิ์ศรีซึ่งแบกไว้เต็มบ่าลงแล้วก้มหัวขอโทษเธอเช่นนี้ มันช่าง 

เหนอืความคาดหมายยิ่งนกั

“อีกไม่นานพวกตำารวจก็คงรู้” หลี่เหม่ยฮวาเอ่ยด้วยรอยยิ้มปราศจาก

ความเกรงกลัวที่อาจต้องถูกจับ มือใหญ่ของคนเป็นพี่เอื้อมมาบีบมือบาง 

ซดีขาวอนัไร้เรี่ยวแรงเบาๆ เพื่อให้กำาลงัใจ

“น้องฮวา เรื่องนั้นพี่จดัการเอง น้องวางใจพี่ชายคนนี้เถอะนะ”

“พี่หลาง เรื่องแบบนั้นต่อให้เป็นพี่...” กค็งไม่อาจหนกีฎหมายได้หรอก 

หลี่เหม่ยฮวาต่อประโยคนั้นด้วยรอยยิ้มสมเพชตวัเองในใจ ตั้งแต่ตอนลงมอืทำา 

เธอกเ็ตรยีมใจที่จะตดิคุกไว้แล้ว ดงันั้นต่อให้ตดิคุกกไ็ม่เป็นอะไรหรอก

ไม่เป็นอะไรจริงๆ แม้จะคิดแบบนั้น แต่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในใจ

เหมือนเป็นสัญญาณยำ้าเตือนบางอย่าง เพียงเบือนสายตาไปสบตากับพี่ชายที่

กำาลงัร้อนรน รอยยิ้มโล่งใจกลบัปรากฏขึ้นอย่างห้ามไม่อยู่ ขอเพยีงพี่ไม่เป็น

อะไรกด็แีล้วละ

“น้องฮวา เรื่องแบบนั้นพี่จดัการได้อยู่แล้ว สมยัทุนนยิมเช่นนี้จ่ายเงนิ

กับเส้นสายนิดหน่อย จากผิดก็กลายเป็นถูกได้โดยง่าย” หลี่หลางกล่าวด้วย
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ท่าทีของประธานบริษัทหนุ่มไฟแรงที่คุ้นเคยกับเรื่องสกปรกเบื้องหลังธุรกิจด ี

ทำาเอาเธอที่ควรเครยีดหลุดหวัเราะออกมาเบาๆ กบัเรื่องที่ไม่ควรหวัเราะได้

“แล้วพวกลุงป้า...”

“แม้จะสายเลอืดเดยีวกนักบัเรา หากคดิทำาร้ายเรา เรากไ็ม่จำาเป็นต้อง 

ออมมอืหรอก” เสยีงเยน็ชาที่แสนจะคุ้นเคยของพี่ชายเอ่ย แต่เมื่อดวงตาแสน

เย็นชาสบเข้ากับดวงตาของเธอ มันก็รีบเปลี่ยนเป็นอบอุ่นและเต็มไปด้วย 

รอยยิ้มทนัท ี“น้องฮวา โลกนี้ยงัมเีรื่องที่เบื้องหน้าดูสกปรก แต่ข้างในสกปรก

ยิ่งกว่าจนน้องคาดไม่ถึงอีกมาก บางคนครอบครัวเดียวกันยังสามารถฆ่ากัน

เพยีงเพื่อสมบตัไิด้ เพราะแบบนั้นน้องอย่าได้ใจอ่อน หากแน่ใจแล้วว่าเขาเป็น

ภยัต่อเรา กำาจดัได้กต็้องกำาจดั”

ความเยน็ชาจนหนาวยะเยอืกทำาให้เธอหวัเราะออกมา รู้สกึว่า ‘อ่า ท่าที

แบบนี้สจิงึจะเหมาะกบัพี่ชายของเธอมากกว่า’ ราวกบัเขาจะเรยีกสตไิด้ หรอื

นกึสมเพชเธอ จงึรบีกล่าวแก้ตวัด้วยนำ้าเสยีงร้อนรนจนน่าขนั แต่อบอุน่เสยีจน

เธอสะกดกลั้นนำ้าตาไว้ไม่อยู่ 

“แต่น้องฮวาอย่าเข้าใจผดิ พี่จะไม่มวีนัทรยศน้อง พี่จะไม่ให้น้องต้อง

เจบ็อกี เพราะฉะนั้นพกัเถอะนะ”

คำาตอบจากพี่ชายสายเลอืดเดยีวกนั ทำาให้ตวัเธอในวนันั้นที่ไม่เคยเข้าใจ

อะไรเลยได้เข้าใจอะไรมากขึ้น 

ไม่ใช่เพียงเธอที่มีบาดแผล พี่ชายเธอเองก็มีบาดแผลที่มองไม่เห็น

จำานวนไม่น้อยเช่นเดยีวกนั

ร่างเลก็ที่เอนตวัพงิพนกัทั้งที่ยงัหลบัตาอยูย่ิ้มเศร้าออกมายามภาพความ

ทรงจำานั้นจบลงและมภีาพอื่นแทรกขึ้นมาแทนที่ สายลมที่พดัเข้ามาในห้องช่วย

คลายร้อนใหเ้ธอได้เพยีงเลก็น้อยเท่านั้น หากลมืตาตอนนี้ละก ็เธอคงได้เผลอ

ปล่อยใหน้ำ้าตาตวัเองสิ้นเปลอืงไปโดยเปล่าประโยชน์อกีเป็นแน่ แม้จะเป็นช่วง

เวลาสั้นๆ แต่บทสนทนาของเธอกับพี่ชายเพียงคนเดียวยังคงแจ่มชัดและ 

ติดอยู่ในหัวจนยากที่จะลืมมันไปได้ ก่อนจะลืมตาแล้วต้องสะดุ้งสุดตัว 
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เมื่อสัมผัสได้ถึงความเย็นเยียบที่นาบบริเวณแก้ม พอหันหน้าไปมองจึงพบ 

สายตาดุๆ ของว่าที่เจ้าบ่าวผู้ชอบแหกธรรมเนยีม

เขาห้ามบ่าวสาวเจอหน้ากนัก่อนวนัแต่งงาน ว่าที่เจ้าบ่าวของเธอกข็ยนั

มาหาจรงิ

“เจ้าดื่มอีกแล้ว” เสียงดุเจือไปด้วยการตำาหนิทั้งที่น่าจะสร้างความไม่

พอใจให้เธอแท้ๆ แต่ไม่รู้เหตุใดหัวใจที่เคยหดหู่กลับรู้สึกอบอุ่นขึ้นจนทำาได้

เพยีงส่งยิ้มให้แขกผู้มาเยอืน

เสวี่ยหยางที่สงัเกตเหน็ความผดิปกตขิองร่างเลก็ลบูศรีษะอกีฝ่ายที่พาด

กบัพนกัพงิเบาๆ แล้วเอ่ยถามด้วยนำ้าเสยีงเจอืความเป็นห่วง 

“เป็นอะไรไป”

“อะไรที่ทำาให้ถามแบบนั้น”

“แสดงว่าเกดิอะไรขึ้นจรงิ”

บทสรุปที่ทำาให้หลนิฟางต้องหวัเราะออกมา คู่หมั้นของเธอช่างรู้จกัเธอ

ดเีสยีเหลอืเกนิ ก่อนจะเปลี่ยนเรื่องคุย

“เรื่องตระกูลลู่ว่าอย่างไรบ้าง”

“ตระกูลลู่วางตวัเป็นกลาง”

เมื่อได้ฟังคำาตอบของเสวี่ยหยาง เจ้าของห้องที่เหม่อมองออกไปนอก

หน้าต่างเพลนิๆ กเ็บอืนหน้ากลบัมามองเขาทนัท ีเพราะไม่อยากเชื่อ ยิ่งฟังคำา

ยำ้าแล้วไซร้ ยิ่งอดไม่ได้ที่จะแสดงสหีน้าเหลอืเชื่อออกมา

“ตระกูลลู่รบัใช้ราชวงศ์มาหลายชั่วอายุคน ประวตัขิาวสะอาดยิ่ง ไร้ซึ่ง

มลทนิใดๆ”

“เป็นไปไม่ได้” หลนิฟางครางออกมาเบาๆ เธอไม่เชื่อว่าคนที่วางยาให้

พระสนมคนอื่นแท้งจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีประวัติใสสะอาดไร้มลทินดังที่

ได้ยนิ นอกจากจะเกบ็กวาดได้ดเีสยีเหลอืเกนิ

“ข้ากค็ดิเช่นนั้น”

เสวี่ยหยางเห็นด้วยกับคู่หมั้น พลางหยิบขวดเหล้าที่นางวางไว้บนโต๊ะ
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ขึ้นดื่มจนหมด คิ้วเข้มขมวดมุ่นเมื่อสมัผสัได้ถงึความร้อนไหลผ่านลำาคอ

“ทำาไมเจ้าดื่มเหล้าแรงขนาดนี้”

“คำาตอบท่านกท็ราบดอียู่แล้ว เหตุใดจงึถามขึ้นมาอกี”

หลินฟางตอบอย่างใจเย็น ดวงตากลมโตคู่นั้นมีเพียงรอยยิ้มบางๆ  

วาดผ่าน ทั้งสองสบตากันเนิ่นนานราวกับต้องการสื่อความนัยบางอย่าง จน

กระทั่งร่างสูงเอ่ยทำาลายความเงยีบ

“เช่นนั้นเหตุใดเจ้าไม่เอ่ยเรื่องที่อยู่ในใจออกมา มันจะไม่ดีสำาหรับเรา 

ทั้งคู่หรอกหรอื”

เสยีงทุ้มนุ่มเอ่ย พยายามเกลี้ยกล่อมคนที่คดิจะแบกทุกอย่างไว้กบัตวั

อีกครั้ง หลินฟางทำาได้เพียงมองคนที่มาเยือนแบบไม่มีสัญญาณเบื้องหน้านิ่ง

สกัพกัก่อนถอนหายใจ ตดัสนิใจเล่าปัญหาที่ตนประสบให้เขาได้รบัรู ้ถ้าไม่บอก

วนันี้เขากค็งไล่ต้อนเธอไม่เลกิเป็นแน่

“ฮองเฮาพยายามใช้พระสนมฮว่านเฟยมาบบีข้า”

ดวงตาสีมรกตวาววับทันทีที่ได้ยิน ดูเหมือนจะถึงเวลาตัดหัวใครบาง

คนตามคำาเตอืนที่เคยให้ไว้เสยีแล้ว เหน็แก่ที่นางยงัเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้ 

เขาจงึพยายามห้ามใจตนเรื่อยมา แต่เมื่อคดิมาทำาลายงานแต่งของเขากบันาง

เช่นนี้ เหน็ทกีารอยู่นิ่งเฉยจะเป็นการเสยีมารยาทมากเกนิไป...คงต้องทำาอะไร

สกัอย่าง

“ท่านคดิว่าประโยคที่ว่า ‘เลอืดย่อมข้นกว่านำ้า’ มนัจะเป็นจรงิแค่ไหน”

หลนิฟางถามคนรกัอย่างเหนื่อยอ่อน คำาของพี่ชายในภพเก่ายงัคงดงัซำ้า

ในหวัราวกบัต้องการตอกยำ้าความเป็นจรงิที่อยากจะมองข้าม

หากปิดตาลงข้างหนึ่งแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี มันก็คงจะดีไม่

น้อย ทว่าความเป็นจรงิคงมอิาจทำาเช่นนั้นได้เลย ช่างน่าเหนื่อยใจเสยีเหลอืเกนิ

คำากล่าวที่ทำาให้คู่หมั้นหนุ่มชะงักงันไป ความนัยที่ซ่อนอยู่ในประโยค

นั้นไม่ต่างจากคำาบอกว่านางคดิว่าพี่สาวของนางจะทรยศ เพราะแบบนั้นถงึได้

ดูเหนื่อยหน่ายและท้อแท้อย่างนั้นหรอื
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หลินฟางเข้าใจดีว่าการให้เขาตอบคำาถามแบบนั้นในสถานการณ์เช่นนี้

คงจะกระอักกระอ่วนใจไม่น้อย จึงยกขาตนขึ้นมาชันแล้วกอดเข่าตัวเองไว้  

เกยหน้ากบัเข่าแล้วเอ่ยต่อว่ามไิด้ต้องการคำาตอบจากเขาจรงิจงันกั

“ตอนที่ข้าสลบไปในภพนี้แล้วฟื้นในภพนั้น พี่หลางเคยบอกข้าว่า ‘แม้

จะสายเลอืดเดยีวกบัเรา แต่หากคดิทำาร้ายเรา เรากไ็ม่จำาเป็นต้องออมมอืหรอก’ 

แล้วยังบอกข้าอีกว่า ‘บางคน ครอบครัวเดียวกันยังสามารถฆ่ากันเพียงเพื่อ

สมบตัไิด้ เพราะแบบนั้นน้องอย่าได้ใจอ่อน หากแน่ใจแล้วว่าเขาเป็นภยัต่อเรา 

กำาจดัได้กต็้องกำาจดั’ ”

‘พี่น้องคูน่ี้ผา่นโลกแบบไหนกนัมา’ นี่เป็นคำาถามที่เกดิขึ้นในใจองค์ชาย

หนุ่มหลังจากได้ยินคำาสอนของพี่ชายว่าที่พระชายาซึ่งเหมือนจะกลายเป็นคติ

ประจำาใจนางในอีกไม่ช้า เขาเพียงปรายตามองร่างเล็กที่นั่งกอดเข่าโยกตัวไป

ข้างหน้าและถอยไปข้างหลังไปมาเบาๆ ราวกับตกอยู่ในห้วงความคิดของตน

โดยไม่รู้ว่าในยามนี้ควรจะทำาตวัเช่นไรดี

“หากเป็นภพก่อนข้าคงไม่ลังเลกับคำาว่า ‘กำาจัดได้ก็ต้องกำาจัด’ ของ 

พี่หลางนกัหรอก แต่มาภพนี้เพยีงข้านกึภาพครอบครวัข้าที่จะเกดิขึ้นหลงัจาก

นั้น...” ร่างเลก็หยุดโยกตวัไปมา ทำาเพยีงแค่กอดเข่าตนนิ่ง ดวงตาเหม่อมอง

ไปยังภาพไม้แกะสลักขนาดกว้างยาวหนึ่งศอกที่แกะเป็นรูปสมาชิกในตระกูล 

ฮว่าน ริมฝีปากสีชาดก็ขยับต่อราวกับสติไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัว “ข้าก็ไม่กล้า

ลงมอืเสยีแล้ว จะไม่ให้ข้าใจอ่อนได้อย่างไรกนั ในเมื่อพวกเขาให้สิ่งที่ข้าใฝ่หา

มากมายถงึเพยีงนี้”

คำาว่า ‘ครอบครัว’ ที่ตลอดยี่สิบกว่าปีในภพก่อนไม่เคยได้สัมผัส มา 

ภพนี้พวกเขากใ็หเ้ธอได้สมัผสัจนมากเกนิพอ มากเกนิกวา่ที่เธอเคยคาดคดิไว้

รอยยิ้มแสนเจบ็ปวดคลี่ออกบางๆ จนแทบมองไม่เหน็ ทว่าคนที่มอง

หลินฟางมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและคอยอยู่เคียงข้างไม่ห่างไปไหนเพียง

ยกมือลูบศีรษะแผ่วเบาเป็นเชิงปลอบประโลม จนเธอทำาได้เพียงซ่อนรอยยิ้ม

ที่แสนจะเศร้าสร้อยของตวัเองไว้เบื้องหลงัเข่าทั้งสองข้าง หลงัจากนั้นทั้งห้องก็
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กลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้ง ต่างคนต่างจมอยู่ในห้วงคิดของตนเองและไม่มี

บทสนทนาใดเกดิขึ้นอกี

เมื่อกล่าวถงึสถานที่ที่บรรดาสาวงามพยายามแย่งชงิกนัไขว่คว้า ภายใต้ 

ฉากหน้าที่แสนจะสวยหรเูตม็ไปด้วยพษิร้ายและวธิสีกปรกสารพดั คงไม่มใีคร

ไม่นกึถงึวงัหลงั สถานที่ที่โหดร้าย ทว่ากลบัทำาให้คนพยายามแย่งชงิมนัมาเสยี

ให้ได้ ไม่ต่างจากหญงิสาวคนหนึ่งที่นบัว่างามหมดจดไร้สิ่งตำาหน ิ หากมสีิ่งที่

ชวนให้ขมวดคิ้วคงมเีพยีงใบหน้าสวยหวานที่บดิเบี้ยวเพราะความไม่พอใจและ

เสยีงกรดีร้องแหลมสูงที่พร้อมจะฉกีกระชากแก้วหูคนฟังอย่างโหดร้าย

“เจ้าจะบอกข้าว่า ท่านกุ้ยองิไปหาพระสนมฮว่านอย่างนั้นหรอื”

นางกำานัลที่คุกเข่าโขกศีรษะกับพื้นพยักหน้าแรงๆ ให้นายหญิงที่มี 

สทิธิ์ขาดในชวีติของนางด้วยความหวาดกลวั

“เหตุใดถงึไปหาพระสนมฮว่าน หรอืนางนกึสงสยัเรื่องนั้น”

นงคราญที่ตกแต่งเครื่องประทินโฉมอย่างงดงาม กลิ่นนำ้าหอมอ่อนๆ 

ทำาให้บรุุษใดล้วนหลงใหล รปูร่างอรชรสมส่วนเอนกายอยู่บนตั่ง มอืเรยีวหยบิ

ผลองิเถาเข้าปากด้วยท่าทางยั่วยวน จนใครเหน็เป็นต้องกระโจนเข้าหาแล้วยำ่ายี

นางเสยี ท่าทางที่จู่ๆ  กเ็ปลี่ยนไปฉบัพลนันั้นทำาให้บรรดานางกำานลัต่างมองหน้า

กนั ไม่รู้ว่าควรกล่าวอะไรหรอืไม่ในเวลาเช่นนี้

“พระสนมเพคะ”

เป่าเป้ย สาวใช้ที่ติดตามตั้งแต่ก่อนพระสนมลู่เฟยจะเข้าวังรีบเดิน 

เข้ามากระซิบบอกข่าวสารบางอย่างที่ทำาให้ดวงตาของโฉมสะคราญเย็นลง  

มอืงามโบกไล่นางกำานลัคนอื่นออกไป ก่อนย้อนถามสาวใช้คนสนทิอกีครั้งเพื่อ

ความแน่ใจ

“เจ้าแน่ใจหรอืว่าเป็นเช่นนั้น”

“เพคะ หม่อมฉันได้ยินมาเต็มสองรูหูเลยเพคะ แต่ถึงจะเป็นแบบนั้น 

ท่านกุ้ยองิกเ็ป็นที่รกัของผู้ตกทุกข์ได้ยาก การจะทำาลายนางอาจเป็นเรื่องยาก
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เกินไป” เป่าเป้ยเอ่ยบอกผู้เป็นนายที่ดูมีท่าทีไม่พอใจนักกับสิ่งที่ได้ยิน เมื่อ

แผนการที่อุตส่าห์วางมาเนิ่นนานถูกทำาลายไม่เป็นท่า โดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้

ทำาอะไรเลยเสยีด้วยซำ้า

ฮึ ท่านกุ้ยอิง กล้านักนะที่เอ่ยขอพระราชทานมงคลสมรสให้ตัวเอง 

เช่นนั้น เพียงเพราะฝ่าบาทโปรดปรานก็อย่าผยองให้มากนักเลย โฉมงาม 

กดัปลายนิ้วหวัแม่มอืตวัเองด้วยความรษิยาเมื่อเหน็ว่ามคีนได้ดกีว่าตน 

พี่ชายมักมากของนางก็ทำางานได้ไม่ดีอย่างที่อวดอ้างเลยจริงๆ ช่างน่า

รำาคาญยิ่ง

เจ้าคนหนีการดูตัวพรรค์นั้นกล้าทำาให้องค์ชายทั้งหลายสนใจนางได้

อย่างไรกนั โดยเฉพาะองค์ชายสาม เกลยีดมนันกั! แม้แต่คนที่นางหลงรกัซึ่ง

ไม่เคยชายตามองนาง กลับสนใจเด็กนั่นจนออกนอกหน้า ในวันประหาร 

ไทฮองไทเฮานางเหน็สิ่งที่องค์ชายสามทำาด ีเลบ็ยาวจกิเข้าที่ฝ่ามอืตวัเอง ดวงตา

คูง่ามทอประกายวาวโรจน์อย่างไม่พอใจ ต่อให้เจ้าได้แต่งกบัองค์ชายนอกคอก

นั่นจรงิ ขา้กจ็ะไม่มวีนัให้พวกเจ้าอยูอ่ย่างสงบสขุ ยิ่งองค์ชายนั่นเป็นโอรสของ

พระสนมที่แย่งความสนใจของฮ่องเต้ไปจากข้าด้วยแล้ว พวกเจ้าต้องตายตก

ไปตามกนั! แล้วเอ่ยด้วยนำ้าเสยีงหวานที่กดไม่ให้แหลมสงูเกนิไปอย่างพยายาม

ระงบัอารมณ์

“บอกพี่ชายข้าให้เตรยีมแผนการสำาหรบังานนำ้าชาที่ข้าจะจดัขึ้นให้ด”ี

“เพคะ” เป่าเป้ยรบัคำาอย่างนอบน้อม

แค่เริ่มต้นเท่านั้น ข้าจะไม่มวีนัยอมให้พวกเจ้าพี่น้องตระกูลฮว่านและ

องค์ชายนอกคอกนั่นอยู่อย่างสงบสุขเป็นแน่ พระสนมลู่เฟยบีบผลอิงเถาใน

มือราวกับจำาลองเป็นหัวของคนตระกูลฮว่านจนเละแหลกเหลวคานิ้วงาม 

ดวงตาคู่สวยหยาดเยิ้มทอประกายวาวโรจน์

พวกขวางหูขวางตาต้องโดนกำาจดั!




