
หนึ่ง
สมรสพระราชทาน

หากโอรสสวรรค์มพีระบญัชา ไม่ว่าเรื่องใดข้าราชบรพิารล้วนน้อมรบั 

ทว่าครานี้แม้กู่เฟยแม่ทัพผู ้ภักดียิ่งชีพจะคุกเข่าเฉพาะพระพักตร์ กลับ 

ไม่ยอมรบัพระราชโองการ...ให้สมรส

“ฝ่าบาท กระหม่อมจะเข้าพิธีวิวาห์ได้อย่างไรพ่ะย่ะค่ะ ให้กระหม่อม

ออกศึกหลั่งเลือดเพื่อพระองค์แทนเถิด” กู่เฟยแสดงเจตจ�านงชัดว่ายอม 

สละชพีแต่ไม่ยอมพลกีาย จะว่าไปตอนนี้เขาเกอืบจะกระอกัโลหติแทบพระบาท

อยู่แล้ว ทว่าฮ่องเต้กลบัทรงพระสรวลอย่างอารมณ์ดี

“เราอยากให้เจ้ามีความสุขมากกว่า จะว่าไปชุดขุนนางสีแดงของเจ้า

เหมาะกบังานมงคลในวนันี้ยิ่งนกั” ฮ่องเต้หงจูเชวี่ยตรสัอย่างร่าเรงิ

กู่เฟยต้องใช้ขันติสงบค�าทั้งที่อยากจะชักกระบี่พุ่งใส่สหายครั้งเยาว์วัย

เป็นอย่างมาก ไม่คิดเลยว่าพระราชโองการด่วนให้เข้าเฝ้ายังต�าหนักหยกขาว

จะเป็นการลวงให้มารับสมรสพระราชทาน หันไปสบตาน้องชาย กู่หานเอง 

ก็มีสีหน้าย�่าแย่พอกันกับเขา และด้วยสติปัญญาที่ถนัดแต่รบทัพจับศึก  

ไม่เชี่ยวชาญเล่ห์กล ย่อมไม่อาจหาทางรอดให้ผู้เป็นพี่ได้

“แม่ทพักู ่ถ้าเจ้ากลวัการววิาห์ เรายนิดยีกนางก�านลัของเหมยเยี่ยเซยีง
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ให้แต่งกบัรองแม่ทพัเป็นเพื่อนเจ้าดไีหม” 

เป็นการแสดงน�้าพระทัยอย่างล้นพ้น ขณะที่เข่าของกู่หานกระทบพื้น

ทันทีที่ได้ยิน ก่อนจะรีบปฏิเสธโดยไม่ต้องเสียเวลาคิด “มิบังอาจพ่ะย่ะค่ะ 

กระหม่อมขอแสดงความยนิดกีบัพี่ชายให้เตม็ที่ดกีว่า”

กู่เฟยเชอืดเฉอืนน้องชายคนเดยีวในใจด้วยความแค้น ยามรบรองแม่ทพั

สยบแดนยอมสละชพีเพื่อแม่ทพั แต่ยามนี้กลบัยอมสละความสุขชั่วชวีติของ

พี่ชายเพื่อไม่ให้ตวัเองต้องตดิร่างแหไปด้วย

“เหน็ไหม น้องชายเจ้ายงัเหน็ดดี้วยกบัการววิาห์ครั้งนี้เลย” รอยแย้ม 

พระโอษฐ์สดใสท�าให้พระพักตร์ฮ่องเต้แคว้นต้าถังเฉิดโฉมเหนือสตรียิ่งกว่า

เคย งามจนกู่เฟยอยากท�าลายพระสริโิฉมยิ่งนกั

“ฝ่าบาทตรสัเหมอืนไม่ได้ข่มขู่เราสองพี่น้อง”

“ข่มขู่หรอื ใครขู่กนั เราไม่ได้พูดเสยีหน่อย งั้นกไ็ม่มปีัญหาอะไรแล้ว

สนิะ ไปตามเหมยเยี่ยเซยีงมาได้แล้ว” ฮ่องเต้ตรสักบัฉางกงกง1 เสรจ็กห็นัไป

เสวยพระสุธารสชาด้วยความส�าราญ ไม่สนพระทัยสักนิดว่าแม่ทัพใหญ่ 

ยงัไม่ได้คุกเข่ากล่าวรบัพระราชโองการของพระองค์

ไม่มีทั้งฤกษ์มงคลและเกี้ยวเจ้าสาว จะว่าไปร่างน้อยในชุดเจ้าสาว

หรูหราเคลื่อนไหวอย่างแช่มช้อยเข้ามาก่อนฉางกงกงจะออกไปตามเสียอีก  

บ่งบอกว่าเจ้าตัวรอที่จะกระโจนรับต�าแหน่งฮูหยินจวนแม่ทัพอยู่แล้ว ตาม

ธรรมเนยีมควรมแีม่สื่อสงูวยัจงูมอืประคอง แต่จากที่เหน็หามใีครกล้าเข้าใกล้

ร่างในอาภรณ์แดงไม่ มเีพยีงสาวใช้สองคนที่มใีบหน้าเหมอืนกนัเดนิตามใกล้ๆ 

ส่วนนางก�านลักบัขนัทนี้อยคนอื่นพากนัถอยครึ่งจั้ง2 ซึ่งกก็ล่าวได้ว่าเป็นเรื่อง

สมเหตสุมผลเพราะสตรทีี่ก�าลงัจะออกเรอืนนี้มฉีายาว่า ‘อสรพษิแห่งวงัหลวง’

ที่ประทบัของฮ่องเต้เตม็ไปด้วยผู้ยิ่งใหญ่ รองจากฮ่องเต้กย็งัมผีูไ้ม่กลวั

1 กงกง ขนัทคีนสนทิของเชื้อพระวงศ์
2 จั้ง หน่วยวดัความยาวของจนีโบราณ โดยที่ 1 จั้ง ยาวประมาณ 3.3 เมตร
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ฟ้าดินมากมาย แต่ไม่มีใครน่ากลัวเท่าหญิงที่ไม่เคยก้าวพ้นต�าหนักหยกขาว 

อนัเป็นที่เกดิสกัก้าวเดยีวอย่างเหมยเยี่ยเซยีง ทุกต�าหนกัในวงัหลวงมใีครบ้าง

ไม่รูจ้กันาง แม้ไม่เคยมผู้ีใดเหน็หน้า แต่กย็งัมคีนกลา่วถงึรปูโฉมวา่อปัลกัษณ์

ยิ่งนัก เนื่องจากเล่นพิษจนเชี่ยวชาญตั้งแต่ยังเยาว์ ต�าหนักหยกขาวที่พ�านัก

ของนางยงัพลอยได้รบัชื่อว่าต�าหนกัพษิ

หากมีผู้ใดต้องพิษในเขตรั้ววังตั้งแต่นางก�านัลไปจนถึงองค์ชาย ถ้า 

เกนิมอืหมอหลวงกต้็องส่งให้นางเป็นผู้รกัษา ทว่าจากข่าวเลา่ลอืเก้าในสบิสว่น

ล้วนต้องฤทธิ์ยาพิษด้วยฝีมือของนางลอบสังหาร จึงไม่แปลกที่ส่วนใหญ ่

จะตายมากกว่ารอดเมื่อถูกหามมายงัที่นี่ จะมสีกักี่คนในวงัที่ไม่เกี่ยวเนื่องกบั

ตระกูลใหญ่ ใบไม้ร่วงยังเป็นปัญหา แล้วนางสังหารคนอย่างไม่แนบเนียน 

มาหลายคราว มหีรอืที่ศตัรูจะน้อย

ก้าวขาออกจากวังเท่ากับชักน�าศึกเข้าจวนสยบแดน ทว่าการฆ่าฟัน 

หรือจะท�าให้เหล่าขุนศึกตระกูลกู่กะพริบตา จะข้าศึกจะศัตรู จะหนึ่งหรือ 

สบิหมื่นย่อมไม่คณนามอื เพยีงแต่ทุกรุ่นของตระกูล จุดอ่อนกลบัอยู่ที่ยาพษิ 

อดีตแม่ทัพสยบแดนผู้เป็นบิดาของกู่เฟยกับกู่หานเองก็ต้องยาพิษจนตาย  

เขาเองกเ็จยีนตายเพราะมนัมาหลายครั้ง ไม่แปลกที่กู่เฟยจะยนิดคีุกเข่ากราบ

ฟ้าดนิกบัอสรพษิมากกว่าเข้าพธิวีวิาห์กบัเหมยเยี่ยเซยีง

แต่ฟ้าจะสั่นดินจะคลอน ใครจะแย้งได้ สุดท้ายแม่ทัพสยบแดน 

ผูห้้าวหาญกต้็องรกัษาสจัจะของวงศ์ตระกลูที่จะ ‘รบเพื่อชาต ิใช้ชวีติเพื่อฮ่องเต้’ 

ด้วยการรบัพระราชโองการแต่งงานกบัมารร้ายที่ทั่วแผ่นดนิเกลยีดชงั

พิธีแต่งงานรวบรัดยิ่งนัก ไม่มีทั้งแม่สื่อ ไม่มีเกี้ยวเจ้าสาว ฮ่องเต้ 

ท�าประหนึ่งดงึตวัเจ้าสาวจากมมุมดืแล้วยดัเยยีดเข้าสูอ้่อมอกเจ้าบ่าว และเพราะ

ไม่ต้องการให้กู่เฟยมีโอกาสบ่ายเบี่ยงหรือชิงหนีออกไปชายแดน จึงจัดพิธี 

เสียที่ต�าหนกัหยกขาวทนัททีี่เจ้าบ่าวคุกเข่ารบัพระราชโองการ ตรสัแค่ค�านบั 

สามทกีถ็อืว่าการแต่งงานเสรจ็สิ้นแล้ว หนึ่งค�านบัฟ้าดนิ เจ้าบ่าวท�าท่าเหมอืน

ค�านบัฟ้า ส่วนเจ้าสาวท�าท่าประหนึ่งค�านบัดนิ ดกูเ็หน็ว่าเป็นน�้าหนึ่งใจเดยีวกนั
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น้อยเพยีงใด สองค�านบับดิามารดา เจ้าบ่าวหางตากระตุกเพราะไร้คนร่วมพธิ ี 

ส่วนตัวแทนบิดามารดาของเจ้าสาวย่อมเป็นฮ่องเต้ นี่ยิ่งท�าให้เจ้าบ่าวใบหน้า 

ด�าคล�้า เมื่อถงึค�านบัสาม ใบหน้าเจ้าบ่าวกร็าวกบัหมกึ

เฮ้อ...พธิรีวบรดั หวงัว่าการววิาห์จะไม่ยนืนาน

 

นี่หรอืสตรอีปัลกัษณ์ผู้น่าชงั กู่เฟยถามตนเองเมื่อผ้าคลมุหน้าเจ้าสาว

พ้นจากใบหน้าของเหมยเยี่ยเซียง ดวงหน้าของนางไม่ได้ด้อยกว่าบุปผา มิม ี

สิ่งใดห่างไกลค�าว่าโฉมสะคราญ แม้น�าแป้งสีและชาดที่ตกแต่งจนฉูดฉาด 

ตามธรรมเนียมออกจนหมด เขาก็รู้ว่านางเป็นสาวงามผู้หนึ่ง ด้วยผิวขาว 

ปานหิมะ คิ้วใบหลิวเรียวงามและดวงตารูปผลซิ่ง3 ส่องประกายเย้ยดารา  

โครงหน้าละมนุงามดั่งภาพวาด ปากรปูคนัศร คอตั้งดุจหงส์ กอปรกบัทรวดทรง

ประหนึ่งนางร�า นางสามารถล่มเมอืงได้โดยไม่ต้องแย้มรมิฝีปากด้วยซ�้า

ชายหนุ่มก�าด้ามกระบี่แน่นเพื่อเรยีกสต ิเขาไม่ได้ใช้ด้ามคนัชั่งหรอืมอื 

แต่ใช้ปลายด้ามกระบี่เลิกผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว เพราะถือว่างานวิวาห์ครานี้ 

เกิดขึ้นเพราะเขาต้องรักษาค�ามั่นของวงศ์ตระกูลขุนศึก ที่หยิบดาบสู้รบเพื่อ

กษตัรย์ิมาหลายรุน่ แล้วยงัเป็นการพ่ายแพ้กลศกึครั้งแรกในชวีติของเขาด้วย 

แพ้จนต้องเสยีวาจา

“ข้าจะแต่งงานกบัเจ้า” เป็นค�ามั่นที่กู่เฟยในวยัสบิสามมอบให้ท่านหญงิ

อ้วนเตียว โฉมงามบรรณาการแห่งแคว้นถู่ปอด้วยความสงสาร เพราะเห็น

ดรุณนี้อยจะฆ่าตวัตาย

ทว่าแม่ทัพเช่นเขาเสียชีพไม่อาจเสียสัตย์ฉันใดก็ไม่อาจเสียค�าสาบาน 

ที่ว่าจะจงรักภักดีได้ฉันนั้น มือที่ก�าด้ามกระบี่ลดลงวางมันไว้บนโต๊ะเคียงคู ่

จอกสุรามงคล ผ้าแดงคลุมหน้าเจ้าสาวกต็กลงมาทบัผ้าคาดกระบี่ที่อ้วนเตยีว

แอบส่งจากวงัมาให้ เหมอืนย�้าว่าสญัญาได้ถูกซ้อนทบัท�าลายแล้ว

3 ผลซิ่ง คอื อลัมอนด์
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ชายหนุ่มคร้านจะท�าสิ่งใดนอกจากถอนใจ จงึไม่ได้ดงึสายตาออกจาก

ใบหน้าของหญิงสาวเช่นกัน แต่ก็แค่มองเท่านั้น ฮ่องเต้สั่งให้เขาสมรสได้  

สั่งให้เขายกน�้าชากราบไหว้ฟ้าดนิได้ แต่อย่าหวงัจะสั่งเขาถงึในห้องหอ 

ขณะที่กู่เฟยก�าลังใคร่ครวญว่าจะท�าอย่างไรกับสตรีงดงามที่ขึ้นชื่อว่า

อ�ามหติด ีอสรพษิแห่งวงัหลวงกส็บตาเขาอย่างเปิดเผย นางไม่มท่ีวงท่าเอยีงอาย 

และไม่ย�าเกรงสายตาดุดันของเขาสักนิด เพียงแต่มองด้วยความสงสัยและ 

เอ่ยปากถามอย่างตรงไปตรงมา

“ท่านเลกิผ้าคลมุเจ้าสาวแล้ว ขั้นต่อไปข้าต้องถอดเสื้อผ้าให้ท่านหรอืไม่”

“ว่าไงนะ! กล่าวใหม่ซ”ิ 

เสยีงตวาดของเจ้าบ่าวท�าเอาเจ้าสาวสะดุ้ง หรอืบุรุษเป็นพวกเข้าใจยาก 

เหมยเยี่ยเซยีงเคยพบและพดูคยุกบับรุษุน้อยนกั ส่วนใหญ่ถ้าไม่มาแบบปางตาย

ก็ตายไปแล้ว ไหนเลยจะเคยคุยกัน จะว่าไปมีเพียงสองคนเท่านั้นที่นาง 

เคยสนทนาด้วย หนึ่งคืออดีตฮ่องเต้หงชิงหลง สองคือฮ่องเต้หงจูเชวี่ย  

คนหลังนางเคยพบปะแค่หนเดียวก็สั่งให้ขันทีกับแม่นมแจ้งข่าวว่านางต้อง 

ผลัดเปลี่ยนชุดเพื่อเข้าพิธีวิวาห์ ด้วยเพราะไม่คุ้นเคยกับนิสัยบุรุษ หญิงสาว 

จึงย�้าถามอีกรอบจะได้ไม่ต้องเสียเวลานั่งจ้องหน้า ทว่าเขากลับตวาดโวยวาย

ดงักว่าเมื่อครู่

“ไร้ยางอายนัก! กล้าถามเช่นนี้ได้อย่างไร” เขาตวาดก้องแล้วตบโต๊ะ 

ดงัปัง แต่ไม่ได้ให้ความกระจ่างใดๆ เลย

หรือเข้าหอต้องสวมเสื้อผ้า...ความคิดของเหมยเยี่ยเซียงเต็มไปด้วย

ค�าถาม แม้จะเป็นสตรใีนวงัหลงั นางกไ็ม่ด้อยเดยีงสา เคยรกัษาเชื้อพระวงศ์

และเหล่าราชองครกัษ์หลวงมาหลายคน ส่วนใดใต้ร่มผ้ากเ็คยเหน็กระจ่างตา

มาก่อนจะรู้จกัค�าว่าเอยีงอาย หน�าซ�้าการวางยา บางครากไ็ม่ใช่ทางปากหรอื

จมูกเสมอไป

มีนางห้ามผู้หนึ่งขโมยวัตถุสร้างความส�าราญของนางห้ามอีกคน  

เลยโดนแกล้งให้ได้รับพิษตรงส่วนลับ กว่าจะถึงมือนางก็ปางตาย อีกครา... 
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จวิ้นอ๋องผู้นยิมความพสิดาร อาศยัหน้าที่ขนส่งเงนิหลวงฉุดคร่าสตรที้องถิ่น 

บังคับสตรีจากแดนใต้สร้างความสุขให้ ไม่คิดว่านางผู้นั้นคับแค้นที่ถูกหยาม

หมิ่นจึงวางยาด้วยปาก อ๋องผู้เป็นบิดาคุกเข่าขอให้อดีตฮ่องเต้ช่วยเหลือ 

เสียดายเพราะมัวกลัวเสียชื่อเสียง กว่าจะมาถึงก็มีสภาพไม่ต่างจากขันท ี

บาปกรรมใครก่อผู้นั้นย่อมรับ แต่สุดท้ายเพื่อรักษาหน้าตัวเองกลับโทษว่า 

นางเป็นผูว้างยาพษิ นางจงึไม่ยอมลงมอืช่วยเหลอื ปล่อยให้คนบรสิทุธิ์ตกตาย

พกิาร ชื่อเสยีงอสรพษิแห่งวงัหลวงของเหมยเยี่ยเซยีงจงึดงัไปทั่วหล้า

เฮ้อ...โลกเต็มไปด้วยเรื่องกามา เบื้องหลังเหล่าผู้ทรงศักดิ์รักษาหน้า

ล้วนกระท�าการน่าอบัอายกนัทั้งนั้น แต่ท�าไมนางผู้ยงัคงความบรสิุทธิ์ผุดผ่อง

ดุจบัวกลางบึงถึงถูกกล่าวหาว่าไร้ยางอายได้ จะว่าไปเรื่องไร้ยางอายที่นางท�า

มเีพยีงอย่างเดยีวเท่านั้น คอืมองสามตีวัเองตาเป็นมนั

ส่วนใหญ่บุรุษที่เคยเข้าไปในต�าหนักหยกขาวถ้าไม่หน้าขาวปากแดง 

เป็นขนัทกีเ็จบ็ป่วยสิ้นท่า บรุษุแขง็แรงกร้าวแกร่งจงึแปลกตาส�าหรบันางยิ่งนกั 

อดตีฮ่องเต้ผูล่้วงลบักเ็ข้าสูว่ยัชราแล้ว ส่วนหงจเูชวี่ยแม้รปูงามแต่กค็ล้ายสตรี

ไปหลายส่วน ผดิกบักู่เฟย โครงหน้าคมคาย คิ้วกระบี่ นยัน์ตาเหยี่ยว ท่วงท่า

องอาจดุจพยัคฆ์ คราแรกที่มองเห็นเขาคุกเข่าอยู่เบื้องพระพักตร์ นางแทบ 

จะไม่รู้เลยว่ามีอีกหนึ่งบุรุษอยู่ด้วย ยิ่งเมื่อผ้าคลุมหน้าพ้นไปจากดวงตา  

นางกย็ิ่งเหมอืนละเมอทั้งที่ตื่น ใจสั่นไหวแปลกๆ กบัการจบัจ้องของเขา ทว่า

ยามนี้มเีรื่องที่ควรกระท�ามากกว่าจ้องตา หรอืคดิเปลื้องผ้าสามี

“ก็ข้าไม่รู ้ว ่าต้องท�าอย่างไร” เหมยเยี่ยเซียงเชี่ยวชาญการใช้พิษ 

แต่สิ้นความรู้เรื่องการเจรจา นางอาศัยเวลานั่งเกี้ยวเจ้าสาวจากวังหลวงมา 

จวนแม่ทพัสองชั่วยามอ่านต�ารา บญัญตัสิตร ี เจด็ถงึแปดเล่มคร่าวๆ แม้จะ

ไม่รู้ทุกตัวอักษร แต่ด้วยสติปัญญาเหนือคนทั่วไปก็พอจะจับใจความได้ว่า 

ควรท�าเช่นไร “ข้ารู้ว่าไม่ใช่สตรีที่ท่านคาดหวังจะสมรสด้วย แต่เวลานี้ไม้ได้

กลายเป็นเรอื ยังไงเราทั้งคู่กไ็ด้ร่วมคุกเข่าไหว้ฟ้าดนิ ท่านอย่าได้สร้างความ

ล�าบากให้แก่ข้าในภายภาคหน้าด้วยการเมนิเฉยธรรมเนยีมคนืววิาห์” ไม่มเีวลา
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จะกล่าวอ้อมค้อมแล้ว นางจงึเข้าประเดน็โดยไว

“เจ้าหมายความว่าต้องการเป็นฮูหยินจริงๆ ของข้า” ใบหน้าคล�้า 

ของกู่เฟยเข้มขึ้นด้วยสแีดง ดวงตาส่องประกายโทสะ

คิ้วใบหลวิของเหมยเยี่ยเซยีงขมวดมุ่น หาได้เข้าใจสกันดิว่าท�าไมกู่เฟย

ถงึได้โกรธเกรี้ยวไม่หยุดหย่อน สุดท้ายเป็นเขาที่ถอนใจดงั ระบายโทสะแล้ว

เจรจาความนยั 

“ข้าไม่ต้องการแตะต้องเจ้า เพราะว่าข้าผูกสญัญากบัผู้อื่นเอาไว้แล้ว”

“คงเป็นท่านหญงิอ้วนเตยีวสนิะ”

“เจ้ารู้!” เป็นอกีคราที่กู่เฟยตวาดก้อง ตบโต๊ะจนสุรามงคลกระฉอก 

เหมยเยี่ยเซียงรู ้สึกเสียดายปนคอแห้งเลยยกมาจิบก่อนเจรจาต่อ  

“เรื่องเล่าลือในวังหลวงมากมาย เป็นข้าว่างงานจนรู้มาบ้าง” เหมยเยี่ยเซียง 

ไม่เห็นความจ�าเป็นต้องเล่าว่าอดีตฮ่องเต้ทรงน�าเรื่องเหล่านั้นมาเล่าให้นางฟัง

ยามเสด็จมาเยี่ยม ทั้งคู่ถูกขังเช่นเดียวกัน แม้ห้องคุมขังของอดีตฮ่องเต้จะ 

กว้างกว่า ทว่าอนัตรายกว่า มเีพยีงไม่กี่ยามเท่านั้นที่สามารถท�าตามอ�าเภอใจ

ได้เพราะถูกหูตามากมายจบัจ้อง ดงันั้นเมื่อมโีอกาสใช้ทางลบัเสดจ็มาสนทนา

กับเหมยเยี่ยเซียง อดีตฮ่องเต้หงชิงหลงจึงตรัสทุกอย่างที่ส�าคัญให้นางได้รู้ 

ก�าชับว่าหากเกิดเหตุการณ์เกินคาดเดาขึ้น ให้นางติดต่อขอความช่วยเหลือ 

จากผู้ใดได้บ้าง

“หามผีู้ใดซื่อสตัย์เท่าแม่ทพักู่” 

และเพราะค�าตรสันั้น เหมยเยี่ยเซยีงจงึมั่นใจว่ากู่เฟยจะพาให้นางรอด

จากอนัตราย อกีทั้งเพราะอยากรู้จกัคนที่ฝ่าบาทไว้วางพระทยั เหมยเยี่ยเซยีง

จึงรวบรวมข้อมูลผ่านนางก�านัลจนรู้ว่านอกจากแม่ทัพใหญ่จะซื่อสัตย์ภักดี 

ต่อฮ่องเต้ ยังรักษาค�ามั่นกับท่านหญิงอ้วนเตียวด้วย ทั้งคู่ให้ค�าสัญญาว่าจะ

แต่งงานกนัมากว่าเก้าปี ฝ่ายชายถวายหนงัสอืขอหมั้นตั้งแต่ท่านหญงิเข้าสู่วยั

เหมาะสม ถงึอดตีฮ่องเต้จะไม่ทรงประกาศพระราชโองการ แต่การที่ไม่ปฏเิสธ

เท่ากบัยอมรบั
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ส่วนฝา่ยหญงิแม้จะเป็นเครื่องบรรณาการ แต่โฉมสะคราญแห่งแควน้

ถู่ปอกด็�ารงตนเป็นที่รกัใคร่ของฝ่ายในจนใครๆ ล้วนสนบัสนุนให้ได้ครองรกั

สมใจ เกิดอุปสรรคขัดขวางหลายคราแต่ใช่ว่าสาวเจ้าจะย่อท้อ เมื่อเกิดศึก 

แดนเหนือ ท่านหญิงยังหนีการถวายตัวไปถือศีลบ�าเพ็ญเพียรในต�าหนัก 

เปี่ยมธรรมของไทเฮา ไม่ยอมย่างเท้าออกมาแม้ก้าวเดยีว เท่ากบัเวลาสามปีที่

ท่านแม่ทัพต้องออกรบและไว้ทุกข์ให้บิดามารดา ช่างเป็นคู่ชายหญิงที่รักมั่น

จนน่ายกย่อง เสยีดายที่พ่ายแก่อสรพษิเช่นนาง คดิแลว้เหมยเยี่ยเซยีงกห็นัไป 

รนิสุราให้ตนเอง คร้านจะมองหน้าหาเรื่องสามี

“ในเมื่อเจ้ารู้เรื่องของข้ากับอ้วนเตียว ก็ต้องรู้ว่านางเป็นสตรีที่ดี ข้า 

ไม่ต้องการให้นางเสียใจ” กู่เฟยกล่าวกระทบใจเหมยเยี่ยเซียงพอดี นางจึง 

อดเอ่ยปากไม่ได้

“งั้นคนชั่วอย่างข้าเสยีใจกไ็ม่เป็นไรสนิะ” อ้วนเตยีวถอืศลีสามปี ท�าแค่

สวดมนต์เช้าเยน็ มชีื่อเสยีงดงีามดุจเทพเซยีน เหมยเยี่ยเซยีงถูกขงัในต�าหนกั

หยกขาวมาชั่วชีวิต หาวิธีปรุงยาช่วยเหลือผู้ถูกพิษอย่างยากล�าบาก แทบจะ

แลกด้วยชีวิตตนเอง กลับได้ชื่อว่าอสรพิษแห่งวังหลวง ครานี้คงได้ชื่อว่า  

ผูท้�าลายยวนยาง4 นางไม่นกึชงัอกีฝ่าย เพราะที่น่าชงัคอืชะตาตนเองที่หามผีูใ้ด 

เหน็ใจไม่

“ข้ามิได้กล่าวเช่นนั้น และไม่ต้องการให้เจ้าเสียใจ” ถ้อยค�าของกู่เฟย

หนกัแน่น 

เหมยเยี่ยเซียงพิจารณาแล้วเห็นเพียงความจริงใจ เป็นอีกครั้งที่นาง 

นึกชังชะตาตนเองที่ปราศจากคนดีเช่นเขาอยู่ใกล้ ถึงเวลาพบพานก็ด้วย

สถานการณ์ที่ไม่เป็นใจ ทว่าชะตาย่อมเป็นชะตา นางท�าได้แค่วิ่งไปตามเส้นทาง

ที่สวรรค์ลขิติเอาไว้ “ถ้าท่านทั้งสองรกักนั กไ็ม่ได้แปลว่าไร้ซึ่งหนทาง”

4 ยวนยาง นกเป็ดน�้าแมนดารนิ มคีู่เดยีวตลอดชวีติ จงึเป็นสญัลกัษณ์แทนความรกัของ

หนุ่มสาว
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“อย่าได้กล่าวไร้สาระ มีหนทางใดกัน” กู่เฟยคร้านจะกล่าวว่าเขามิได ้

มใีจรกัอ้วนเตยีว เพยีงคดิรกัษาสญัญาเท่านั้น จงึคว้าจอกสรุามงคลมาดื่มบ้าง 

กลายเป็นคู่บ่าวสาวใช้เวลาเข้าหอร�่าสุราหารอืยุตกิารสมรส

“มอียู่สามทาง แต่ทางที่ดทีี่สุดคอืให้ข้าเป็นฮูหยนิของท่านในระยะเวลา

หนึ่งจนฮ่องเต้ตายใจ แล้วจงึปล่อยให้ข้าหนหีายไป ข้าก่อเรื่องอปัยศต่อท่าน 

ท่านย่อมสามารถเข้าเฝ้า ขอพระราชโองการหย่าร้างได้”

“ไม่ได้!” หาทั่วหล้าคงมแีค่ฮูหยนิของเขาที่บอกจะหนสีามหีน้าตาเฉย

“ท�าไมจะไม่ได้ นั่นเป็นความปรารถนาเดยีวของข้า ซึ่งพูดไปท่านย่อม

ไม่เข้าใจ” เหมยเยี่ยเซยีงมองใบหน้าคล้ามเข้มตรงหน้าแล้วได้แต่ทอดถอนใจ 

นามของเขาคอืเฟย แปลว่าโบยบนิ มหีรอืจะเข้าใจการถูกลดิรอนอสิระ

“การหนไีม่ช่วยแก้ปัญหา อกีสองทางเล่า” อย่างไรนางกแ็ต่งเข้าจวนเขา 

หากปล่อยให้นางหนไีปเผชญิชะตากรรม เขาคงละอายใจไปชั่วชวีติ

“ทางแรกคือท�าหนังสือหย่าเลย ซึ่งฮ่องเต้คงไม่ทรงยินยอม กับสอง 

ท่านฆ่าข้าแล้วไปแต่งงานใหม่ ซึ่งข้าไม่ยนิยอม”

“ถงึอย่างไรข้ากไ็ม่เหน็ด้วยกบัทางเลอืกของเจ้า แต่เอาเถอะ ในเมื่อเรา

ทั้งคู่ยงัหาทางออกไม่ได้ งั้นเจ้าจงอยู่จวนข้าในฐานะฮูหยนิไปก่อน”

“แล้วแต่ท่านเถดิ ขอแค่จ�าไว้ว่าท่านจะไม่เชื่อใจข้ากช็่าง จะชงิชงัข้ากด็ ี

แต่ถ้าท่านช่วยเหลือให้ข้าหนีพ้นไปจากที่นี่ ข้ายินดีจะช่วยให้ท่านสมหวัง  

เอาละ ได้เวลาร่วมเตยีงแล้ว” 

เป็นอีกคราวที่กู่เฟยผงะกับวาจาของเหมยเยี่ยเซียง “เจ้านี่มันยังไง  

ไร้ยางอายสิ้นด ีเอะอะกค็ดิจะลากข้าขึ้นเตยีง”

หรอืบรุษุไม่จ�าเป็นต้องอ่านต�าราครองเรอืน?...เหมยเยี่ยเซยีงนกึสงสยั

ความรู้น้อยนดิที่ตนม ีแล้วกไ็ด้ค�าตอบว่าแม่ทพัใหญ่ที่เอาแต่ออกรบเหนอืใต้

ไหนเลยจะรู้เกี่ยวกับการรบราของสตรีในวังหลัง ถึงรู้กู่เฟยคงไม่ทราบว่า 

นางเป็นเสี้ยนหนามต�าใจไทเฮากบัฮองเฮาเพยีงไหน ขอแค่มเีหตสุกันดิ ทั้งสอง

คงไม่ปล่อยให้นางหายใจ 
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“ข้ามไิด้อยากขึ้นเตยีงกบัท่าน นอกเหนอืจากนอนหลบัพกัผ่อน พรุ่งนี้

ฮองเฮาต้องทรงส่งเหล่านางก�านัลกับขันทีมาตรวจสอบฟูกนอนหาเหตุถ่วงน�้า

ข้าแน่ ต่อให้ฝืนใจก็ต้องขึ้นเตียงกับท่านให้ได้” เพราะเคยอยู่แต่กับศพและ 

คนเจ็บปางตาย เหมยเยี่ยเซียงเลยไม่รู้จักถนอมวาจา ผลคือกู่เฟยโกรธจน 

หน้าแดงก�่าอกีรอบ

“ไม่ต้อง! ข้ายินดีสละเลือดแทนจะฝืนใจใคร” ว่าแล้วก็ชักกระบี่ 

หวงัเชอืดมอืตนเองสร้างเรื่องกลบเกลื่อน ทว่าถูกยดึข้อมอืแล้วโดนด่าซ�้า

“อย่าโง่น่า ข้าวางแผนถึงขนาดหนีจากท่านในวันหน้าอย่างไร มีหรือ 

จะยอมตายเพราะความสะเพร่าของท่านในวนันี้”

ไม่รู้อสรพิษมากเล่ห์ไปหามาได้อย่างไร จู่ๆ นางก็ชักผ้าปูเตียงเปื้อน

คราบโลหติของสาวบรสิุทธิ์คนอื่นจากซอกลบักระโปรงออกมาชใูหดู้ว่าพร้อม

ขนาดไหน ค�าก็ว่าโง่ สองค�าก็ว่าโง่ กู่เฟยยิ่งมองนางยิ่งฟังนาง ยิ่งอยากจะ 

คว้ากระบี่ฟันนางมากขึ้นเรื่อยๆ สิบปีในสนามรบไม่เคยมีใครท�าเขาปั่นป่วน

จนอยากยกมอืกุมขมบัเท่าเหมยเยี่ยเซยีงมาก่อนเลย 

เฮ้อ...ใครกไ็ด้เอานางมารนี่ไปที



“ท่านแม่ทพัช่างแขง็แรงยิ่งนกั ผ่านราตรเีข้าหอยงัสามารถตื่นแต่เช้า

มาร�าดาบได้อีก” จั๋วกงกงกล่าวหยอกล้อหลังจากทักทายด้วยรอยยิ้มแต่ 

มิปิดบังความนัยว่าจ้องจับผิดเอาไว้เลย เขาและเหล่านางก�านัลสูงวัยเดินทาง

มาเยือนจวนแม่ทัพสยบแดนแต่เช้าตรู่ ทว่าเจ้าของจวนกลับตื่นมาร�าดาบ 

หนักแปดสิบแปดชั่ง5 อยู่ก่อนแล้ว ด้วยท่วงท่าเพลงดาบดุดันเหมือนจะโจน

ทะยานออกศกึไปบั่นศรีษะผูใ้ด ไม่ว่าอย่างไรกแ็สดงให้เหน็ว่าการววิาห์คราวนี้

ไม่เป็นที่พอใจของเจ้าบ่าว แม่ทพักู่ยงัคงฝืนยิ้มประสานมอืคารวะจั๋วกงกงอยู่

หน้าประตูจวน ก่อนจะเชญิไปสนทนาในห้องรบัแขก ทว่าอกีฝ่ายไม่อ้อมค้อม

“ฮองเฮาทรงให้ข้าน้อยมาตรวจดูตามธรรมเนียม หวังว่าท่านแม่ทัพ 

จะไม่ขดัข้อง”

เจ้าบ้านได้แต่ยิ้ม เขาจะขดัข้องได้อย่างไร เหตุที่เขามาควงดาบฟาดฟัน

สอง
ฮูหยินท่านแม่ทัพ

5 ชั่ง เป็นหน่วยวดัน�้าหนกัของจนีโบราณ โดยที่ 1 ชั่ง หนกัเท่ากบั 500 กรมั ในประเทศ

จีนแผ่นดินใหญ่, หนักเท่ากับ 600 กรัม ในไต้หวัน, ภูมิภาคอื่นของจีนหนักประมาณ  

604 - 605 กรมั
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อากาศแต่เช้าตรูก่เ็พื่อสงบใจไม่ฟันคอภรรยาตนเองที่กวนใจเขาเรื่องผ้าปนูอน

ทั้งคนื

ผ้าที่เหมยเยี่ยเซยีงน�ามาใหญ่กว่าผ้าเชด็หน้าเลก็น้อย พอกู่เฟยชี้ให้เหน็

นางกส็วนกลบัวา่เอามาเพื่อเป็นตวัอย่าง คนโง่เท่านั้นถงึแยกรอยเลอืดเก่าใหม่

ไม่ออก แต่ที่ห้ามไม่ให้เขาเชอืดมอืกเ็พราะรอยแผลจะเหน็ได้ชดัเจน เกรงว่า

คนอื่นจะเหน็พริธุ คดิถงึตรงนี้แม่ทพัหนุม่กโ็มโหจนคิ้วกระตกุ หญงิไร้ยางอาย

คนนั้นคดิจะถลกชายกางเกงของเขาขึ้นเพื่อจะกรดีขาเอาเลอืดมาสร้างหลกัฐาน

เท็จ ก่อนจะแสร้งท�าเป็นลืมเลือนว่าข้อแขนก็ใช้ได้ แล้วยังลูบๆ คล�าๆ ชม 

กล้ามเนื้อเขาอีกว่าเยี่ยมกว่าคนป่วยคนตายมาก แต่อย่างไรเขาก็นับถือฝีมือ

มีดของนาง แล้วยังจะฝีมือในการซุกซ่อนของ นอกจากผ้าตัวอย่างนางยังม ี

มดีพก ไม่ใช่แค่เล่มเดยีว แต่มเีป็นชุดพอๆ กบัหมอทหารในค่าย

ใช้เลือดสร้างหลักฐานเท็จเสร็จ เหมยเยี่ยเซียงก็ล้วงตลับยาออกมา 

จากอกเสื้อ กู่เฟยเคยใช้แต่ผงห้ามเลอืด ไม่เคยเหน็ยาทามาก่อน แต่เมื่อนาง

ไม่มคีวามจ�าเป็นให้เขาตาย หน�าซ�้าต้องให้เขาช่วย จงึต้องยอมเชื่อนางอกีครา 

แล้วก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาว่านางมีถุงหนังเก็บผ้าพันแผลเอาไว้ในเสื้อด้วย 

ตามด้วยชดุน�้ามนัเลก็ๆ ที่ดกีว่าน�้ามนัตะเกยีงหลายเท่าเอาไว้เผาท�าลายผ้าปเูตยีง

ผืนเล็กที่ตนแอบพกมา ยังดีที่นางไม่พกกระถางไฟเอาไว้ในกระโปรงเจ้าสาว 

อ้อ...ระหว่างนั้นนางกล็้วงเอาซาลาเปาออกจากอกเสื้อมาอกีสองลูก ถามเขาว่า

จะกนิด้วยไหม พอถูกปฏเิสธกก็นิไปบ่นไปเรื่องที่เขาท�าให้นางอดอยาก

เสรจ็เรื่องกู่เฟยกพ็ร้อมจะทิ้งตวัลงนอนบนพื้นหน้าประตหู้อง แต่มหีรอื

นางมารน้อยจะยอมให้เขานอนห่างออกไป 

“ผ้าปูเปื้อนเลอืดแต่ไร้รอยยบั คนโง่ที่ไหนกด็ูออกว่าจดัฉาก”

ชายหนุ่มไม่อยากทราบว่านางไปเอาความคิดพิลึกพิลั่นนี้มาจากไหน  

ได้แต่ไล่นางไปนอนด้านใน ให้รอยเลอืดขวางระหว่างทั้งคู ่แต่นางกย็งัมปัีญหา

ให้เขาจดัการไม่หยุดหย่อน

“ข้าถอดชุดออกเองไม่ได้” ชุดเจ้าสาวพระราชทานหนาเจด็ชั้น จะหาว่า
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นางเจตนายั่วยวนกใ็ช่ที่

กู่เฟยเองก็นึกขึ้นได้ว่าจัดฉากขนาดนี้ หากทั้งคู่นอนทั้งเสื้อผ้าเต็มยศ 

คงเป็นการเตรียมการที่สูญเปล่า จึงต้องช่วยเหมยเยี่ยเซียงถอดเสื้อและ

กระโปรงออกจนถึงชั้นใน เพ่งสมาธิไปยังข้าวของที่นางซุกซ่อนเอาไว้ในเสื้อ

แทนการไปใส่ใจผวิเนื้อขาวเนยีนดั่งหยกที่ค่อยๆ เผยออกมา ถงึนางจะไม่ใช่

หญงิที่เขาพงึใจ แต่ยงัคงเป็นหญงิที่ชายเลอืดระอุปรารถนา

หลายชั่วยามผ่านไปด้วยความทรมาน ฟูกนอนกว้างขวางมากเสียจน 

ทั้งคู่ห่างกันเกือบห้าฉื่อ6 แต่กลับให้ความรู้สึกเหมือนใกล้กันเพียงครึ่งชุ่น7 

กู่เฟยได้แต่นอนนิ่งนบัลมหายใจตนเอง แต่สวรรค์ยงัคงทดสอบความอดทน

ของเขาผ่านฮูหยนิตวัน้อยไม่หยุดหย่อน

“ขยบัหน่อยส ิท่านนอนนิ่งแบบนี้ ผ้าปูนอนจะยบัได้ยงัไง” 

คราวนี้เขาเกบ็ความสงสยัเอาไว้ไม่ไหว “เจ้ารูไ้ด้ยงัไงว่าคนืเข้าหอจะเกดิ

อะไรขึ้นบ้าง” กู่เฟยนึกเสียใจที่เอ่ยถาม เพราะเหมยเยี่ยเซียงล้วงเอาต�ารา 

เล่มบางที่ซุกเอาไว้ในอกเสื้อให้เขาดู

“ฮ่องเต้พระราชทานแก่ข้า บอกว่าท่านอยู่แต่ในสนามรบ ข้าอยู่แต ่

วงัหลงั กลวัไม่รู้เรื่องราว”

กู่เฟยใช้ชุดน�้ามันของเหมยเยี่ยเซียงเผาต�าราลับเล่มนั้นจนมอดไหม้ 

โดยไม่คดิจะเปิดดูสกัหน้า มหีรอืว่าเขาจะไม่รู้เนื้อความ และมหีรอืว่าฮ่องเต้

หน้าใสอย่างหงจูเชวี่ยจะหวังดีจริง แต่เพราะมันท�าให้เขาต้องนอนกระสับ-

กระส่ายไปตลอดคืน ต่างจากนางที่หลับสนิท พอถามถึงได้รู้ว่านางพกเข็ม

ยาสลบ พร้อมปักเขาได้ตลอดเวลาหากคดิล่วงเกนิ ยั่วโมโหขนาดนี้ ไม่แปลก

เลยที่กู่เฟยนกึอยากฆ่าภรรยาตามด้วยฮ่องเต้ที่พระราชทานนางแก่เขา จนต้อง

ออกมาร�าดาบยกัษ์จนเหงื่อท่วมตวัแต่เช้ามดื หมดความอดทนจะจดัฉากต่อ

6 ฉื่อ เป็นหน่วยวดัระยะของจนีโบราณ โดยที่ 1 ฉื่อ ยาวเท่ากบั 10 นิ้ว (ราวๆ 1 ฟุต)
7 ชุ่น เป็นหน่วยวดัระยะของจนีโบราณ โดยที่ 1 ชุ่น ยาวเท่ากบั 1 นิ้ว
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“ฝากกงกงน�าค�าขอบคุณของข้าน้อยกราบทูลฮองเฮาด้วย” เหมย- 

เยี่ยเซยีงส่งถ้วยยาพระราชทานคนืให้นางก�านลั ตามด้วยขยบัมอืส่งสญัญาณ

ให้บ่าวคนสนทิน�าของก�านลัให้จั๋วกงกงและเหล่าแม่นม ถงึนางจะอยูแ่ต่ในต�าหนกั 

หยกขาวกม็ไิด้แปลว่าไม่รูธ้รรมเนยีม และใช่ว่าจะไม่รูอ้นัตรายจากคนในวงัหลงั

หรือมารดาของแผ่นดินคงจะระแวงจนเลอะเลือนว่าใครเชี่ยวชาญ 

เรื่องพิษ เหมยเยี่ยเซียงลอบยิ้มเยาะทั้งกับฮองเฮาและชีวิตที่ถูกปองร้าย 

มาตลอดของตน คิดว่ามิมีผู้ใดสังเกตเห็น ลืมนึกไปถึงสายตาแหลมคมของ 

ผู้ผ่านศกึ เขาไล่สาวใช้ของภรรยาไปหาน�้าชาของว่างก่อนตั้งค�าถาม

“คิดสิ่งใดอยู่” สายตาคมปลาบของกู่เฟยบอกว่าอย่าได้ปิดบัง แต่ 

ในเมื่อทั้งคู่ล่มหวัจมท้ายกนัมาถงึขั้นนี้ นางกเ็ลอืกจะเอ่ยตามตรง

“ฮองเฮาทรงก�าลงักลวัว่าข้าจะมบีุตรของท่านเป็นเครื่องต่อรอง ถงึกบั

ส่งจั๋วกงกงมามอบยาห้ามครรภ์ให้ข้าดื่ม” ยาบ�ารงุจากฮองเฮาที่อ้างว่าช่วยบ�ารงุ

ร่างกายสตรีเพื่อให้ตั้งครรภ์ง่าย ความจริงคือยาห้ามครรภ์ แล้วมีผลให ้

ไม่อาจตั้งครรภ์ได้เป็นปี ถงึนางไม่ได้จะคดิมบีุตรอยู่แล้ว ทว่ายงัไงกต็้องหา

ยาแก้เพื่อไม่ให้พษิไปสะสมในร่าง

“ท�าไมพระนางถึงกล้าขนาดนี้” กู่เฟยไม่กล่าวว่าเหมยเยี่ยเซียงโกหก 

แล้วยงัรู้ด้วยว่ารอบตวันางเตม็ไปด้วยศตัรู

“เดิมพันสูงยิ่งนัก ท่านคงรอน้องชายมาสนทนาด้วยสินะ จึงไม่ถาม 

ข้าว่าสมรสพระราชทานเกดิขึ้นได้อย่างไร” 

กู ่เฟยพิจารณาฮูหยินที่ฮ่องเต้พระราชทานแล้วครุ่นคิด เขาเองก็ 

อยากรู้ตั้งแต่เมื่อวาน ทว่าอยากดูท่าทีของนางและปรึกษาหารือกับน้องชาย 

ไปด้วย วันนี้เหมยเยี่ยเซียงเกล้าผมทรงสตรีออกเรือนปักปิ่นเงิน เผยล�าคอ

ขาวผ่องและท่วงท่าดุจนางหงส์ แล้วกเ็ป็นดงัที่เขาคาด แม้ไม่แต่งหน้าแต่งตา

นางก็ยังคงงามยากหาที่เปรียบ ดวงตาสุกสว่าง ปากแดง ผิวเนียนละเอียด 

และยังโชยกลิ่นหอมจางๆ ชวนหลงใหล แต่เขาหาชื่นชอบไม่ เพราะมิรู้ว่า 

เจอืสิ่งใดไว้ในความงามบ้าง
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“เมื่อคนืเป็นคนืววิาห์ของเรากจ็รงิ แต่ทหารต้องร่วมดื่มสุรากบัแม่ทพั

เว่ย คงใกล้จะกลบัแล้ว”

เมื่อคืนนัดหมายล่วงหน้าจึงยากจะเสียมารยาท แล้วแม่ทัพเฒ่าเว่ย-

เทียนสิงที่คอยแต่จะกอบกุมอ�านาจเหนือทหารทั้งในเมืองและชายแดน 

ก็คงอยากรู้เช่นกันว่าฮ่องเต้ทรงวางแผนอะไรไว้ คาดว่ากู่หานคงหลีกเลี่ยง 

ไม่เปิดปากสกัค�า ปล่อยให้อกีฝ่ายคาดเดาเอาเอง ประกอบกบัตั้งแต่ครองราชย์  

หงจูเชวี่ยมพีระราชโองการประหลาดมากมาย ขนุนางบุน๋บูถ๊งึอยากจะส่ายหน้า

แต่กต็้องก้มหน้าท�าตาม อย่างสมรสพระราชทานเมื่อวาน เหล่าขุนนางยงัลอบ

คุยกนัว่าฮ่องเต้คงไม่พอพระทยักู่เฟยบางอย่าง อาจเพราะหวงับางอย่างเกี่ยว

กบัแม่ทพักู่แล้วไม่ส�าเรจ็จงึกลั่นแกล้งส่งอสรพษิแห่งวงัหลวงมาอยู่ในจวน

เหมยเยี่ยเซียงเลือกนิ่งเงียบดูท่าทีของกู่เฟย นึกรู้ว่าเขาไม่เชื่อใจนาง 

และบ่าว จึงรอน้องชายมาจ้องจับผิด แต่หญิงสาวไม่ถือสักนิด เพราะนาง 

กไ็ม่อาจเสี่ยงชวีติไว้ใจผู้ใดเช่นกนั

“บอกมาว่าพระราชโองการสมรสคราวนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร” กู่เฟย 

ไม่รั้งรอที่จะตั้งค�าถาม ทว่ายังเก็บง�าความนัยเอาไว้ ป้องกันการบอกข่าวแก่ 

ฮูหยนิที่เขายงัไม่อาจเชื่อใจ

“ข้ารู้ว่าท่านทั้งคู่คุ้นเคยกับฮ่องเต้มาก่อน” ถ้อยค�าของเหมยเยี่ยเซียง

สร้างความตระหนกแก่กู่หาน แต่กู่เฟยยงัคงนิ่ง

“ข่าวเล่าลอืของฮ่องเต้บางเรื่องไม่เหมาะกบัค�าว่าคุ้นเคย” เป็นค�าแก้ต่าง

ว่าท�าไมน้องชายของเขาจงึหน้าเปลี่ยนสกีบัประโยคที่นางยกมา

“ฮ ึอย่ามาปิดบงัเลย อดตีฮ่องเต้ทรงเล่าให้ข้าฟังหมดแล้วว่าท่านทั้งสอง

กบัฮ่องเต้หงจเูชวี่ยเคยเป็นศษิย์ร่วมอาจารย์กนั และข่าวลอืเสื่อมเสยีไม่เป็นจรงิ

แม้สกัส่วน”

ในวังและนอกวังล้วนลือหนาหูว่าฮ่องเต้หงจูเชวี่ยทรงชื่นชอบบุรุษ  

การถูกเนรเทศให้ไปถือศีลที่เขาไท่ซานในวัยสิบเอ็ดปีด้วยข้อหาประพฤติตน 
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ไม่เหมาะสมกเ็พราะแอบนยิมราชองครกัษ์ลบั ข่าวเช่นนี้เสื่อมเสยีต่อชื่อเสยีง

ฮ่องเต้นัก จึงมีข่าวเล่าลือต่อมาอีกว่าหลังขึ้นครองราชย์ใช้ให้เหมยเยี่ยเซียง

วางยาพษิทกุผูค้น ไม่ว่าใครที่กล้าเอ่ยว่าพระองค์มใิช่ชายชาตร ีนางก�านลัขนัที

ตายปรศินาหลายราย สนบัสนนุข่าวลอืที่ว่าอสรพษิแห่งวงัหลวงเป็นเครื่องมอื

สังหารของฮ่องเต้ผู้อื้อฉาว กู่เฟยไม่รู้ว่าควรคิดเช่นไรกับการรู้เบื้องลึกของ 

เหมยเยี่ยเซยีง แม้การที่เขากบัน้องได้ชื่อว่าเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้เพราะ

รสนิยมประหลาดจะชวนให้กระอักกระอ่วน แต่การปล่อยให้ผู้ไม่แน่ใจใน

เจตนาต่อฮ่องเต้รู้ความลบัส�าคญักไ็ม่เป็นการดี

“อาซ้อได้โปรดอย่าถนอมความอีกเลย ไหนๆ ท่านก็รู้แล้วว่าพวกเรา 

มีฐานะใด บอกมาเถิดว่าฮ่องเต้ทรงประสงค์สิ่งใด” กู่หานตัดบทตามประสา 

คนใจร้อน แต่คราวนี้กู่เฟยนึกชอบความไร้เล่ห์เหลี่ยมเจรจาของน้องชาย 

เพราะยิ่งต่อความยิ่งเสยีเปรยีบ

“ถ้าอยากคยุกนัให้นาน รองแม่ทพัอย่าเรยีกข้าว่าอาซ้อ ฟังแล้วข้าอยาก

ผสมยาพษิ” เสยีงหวานเน้นค�าด้วยแววตาอ�ามหติ กูห่านได้แต่กระแอมกระไอ

แล้วรับค�าอย่างไม่บ่ายเบี่ยง “ฮ่องเต้ทรงส่งข้าออกนอกวังก็เพราะต้องการ 

ให้ข้าสืบหาผู้อยู่เบื้องหลังการสวรรคตของอดีตฮ่องเต้” ระหว่างเจรจานางก ็

จบิชาไปด้วยเหมอืนไม่ใช่เรื่องหนกัหนาปานฟ้าถล่ม สองแม่ทพัจงึไม่คดิปิดบงั

ความเช่นกนั

“เรื่องนั้นพวกเราก็สืบอยู่ แต่แค่แลกเปลี่ยนข้อมูลก็น่าจะพอ เหตุใด 

ถงึกบัต้องส่งเจ้าออกนอกวงัด้วยวธินีี้”

เหมยเยี่ยเซียงสามารถวิเคราะห์ยาพิษที่ถูกน�ามาใช้ลอบปลงพระชนม์

ได้จากในวงั ส่วนเขาสองพี่น้องสามารถสบืข่าวได้โดยไม่ต้องมภีรรยา

“หนึ่งคือยาพิษนี้ซับซ้อนกว่าที่คิด สองคือมีผู้ต้องสงสัยหลายราย  

สามคอืข้าไม่อยากตาย” ว่าแล้วนางกเ็อี้ยวตวัเหนี่ยวคอเสื้อลงนดิๆ เผยให้เหน็

รอยคมมดีพาดบรเิวณด้านหลงัล�าคอขาวผ่อง บอกให้รูว่้ามนีกัฆ่าหมายเอาชวีติ 

ของนางถงึในวงัหลวง
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“อ�ามหตินกั” ถงึกู่หานจะเตบิโตกลางกองทพั แต่กร็ู้จกัรกัหยกถนอม

บุปผา ทว่าจังหวะที่จะมองรอยแผลให้ชัดกลับถูกพี่ชายเบียดให้พ้น หน�าซ�้า 

ยงัเอื้อมไปจบัคอเสื้อของเหมยเยี่ยเซยีงเข้าที่เดมิ

นางไร้ยางอาย แต่เขายังรักหน้า กู่เฟยไม่รู้จะต�าหนิภรรยาในนาม 

ของตนอย่างไรที่เปิดเผยผิวเนื้อตนให้น้องชายของเขาได้ยล แต่ระหว่างจับ 

คอเสื้อของเหมยเยี่ยเซียงหลังนิ้วก็บังเอิญสัมผัสผิวนุ่ม ท�าให้นึกสะท้อนใจ 

ปนสงสารว่าร่างบางเพียงนี้ ผิวอ่อนเพียงนี้ กลับต้องถูกคนร้ายคิดคร่าชีวิต

เพยีงเพราะเชี่ยวชาญด้านพษิ

“เพราะเจ้าอ่อนแอ ฮ่องเต้จึงทรงโยนภาระมาให้ข้าสินะ ความจริง 

ขอแค่ฝ่าบาทรบัสั่ง ข้าย่อมดูแลเจ้าอยู่แล้ว ท�าไมต้องบงัคบัให้ใช้การแต่งงาน

บงัหน้า” สงสารกส็่วนสงสาร แต่โทสะกค็อืโทสะ โดยเฉพาะเมื่อต้องรบัสตร ี

ที่ไม่รู้จกัสงบปากสงบค�ามาเป็นฮูหยนิ

“มันแน่นอนอยู่แล้ว ก็เพื่อให้ท่านปกป้องข้าตลอดเวลาน่ะสิ คนอื่น 

ตายได้ ยงัไงข้ากไ็ม่ยอมตายแน่นอน” 

วาจาขวานผ่าซากของนางท�าเอาเขาอยากส่ายหน้า ไม่รู้ว่าควรชังหรือ

ควรห่วงดี

“แล้วเจ้าออกมาแบบนี้ได้น�าพิษมาด้วยใช่หรือไม่” กู่หานที่ไม่รู้ว่านาง 

มคีวามสามารถพเิศษพกของสารพดัตดิตวัถามขึ้นเพื่อความแน่ใจ

“ข้าจะออกมาโดยไม่มีมันได้อย่างไร” รอยยิ้มของนางปนเศร้านิดๆ 

เหมอืนคราวที่ถามแกมตดัพ้อว่าตนชั่วจนสมควรปล่อยให้เสยีใจได้ใช่หรอืไม่ 

กู่เฟยนึกสังหรณ์จากรอยยิ้มว่าการที่เหมยเยี่ยเซียงน�ายาออกมาต้อง

แลกด้วยบางสิ่ง มคิดิว่าจะหนกัหนาเพยีงนี้

“ข้าใส่ตวัอย่างยาพษิลงในกระแสเลอืดตนเอง น�าข้าออกจากวงักเ็ท่ากบั

เอายาพษิออกจากวงั”

“ท�าไมถงึเหี้ยมโหดต่อตนเองนกั!” กู่เฟยตวาดถามแล้วตบโต๊ะ

ท�าไมชอบใช้ก�าลงักบัโต๊ะนกั...เหมยเยี่ยเซยีงอยากถามเช่นกนั ไม่เข้าใจ
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บุรุษผู้นี้เลย เอะอะเขาก็เสียงดัง เอะอะก็ตบโต๊ะโวยวาย แต่เห็นได้ชัดว่า 

ไม่พอใจเพราะวธิกีารของนาง แต่ผู้โดนท�าร้ายมานกัต่อนกัยากจะเข้าข้างตนเอง

ว่าคนแปลกหน้ามอบความห่วงใยให้ จงึคดิไปว่าเขาเป็นพวกเมตตาต่อผู้ด้อย

กว่า จงึไม่พอใจกบัการใช้แผนท�าร้ายร่างตนเองเพื่องาน

“สิ่งของอย่างอื่นหากโดนค้นตัวก็ยังกลบเกลื่อนได้ แต่ยาพิษเป็นของ

ส�าคัญ หน�าซ�้ายังไม่อาจปล่อยให้สูญหายหรือตกไปอยู่ในน�้ามือผู้อื่น” นาง 

มเีหตุผลสมควร แต่สามกี�ามะลอยงัมวิายค่อนแคะ

“เลยคดิสละชพีเพื่อสบืคดสีนิะ”

“อย่ากล่าวโง่ๆ น่า ข้าบอกแล้วไง ใครจะตายไม่ส�าคญั ข้าต้องรอด” 

ต่อให้สิบฮ่องเต้ สามราชวงศ์ต้องสูญ นางก็ไม่คิดจะตายเพื่อใคร ที่ยอมท�า

ขนาดนี้กเ็พราะสภาพในวงัของนางไม่ต่างจากตะพาบในไห หากรั้งรอกค็งถูก

จบัสงัหารในเรว็วนั

“ข้าก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีของอาซ้อเช่นกัน” กู่หานแทรกมาเข้าข้างพี่ชาย 

อย่างไรพวกเขาก็เป็นบุรุษ ย่อมมีหน้าที่ปกป้องสตรี ถึงจะเป็นสตรีร้ายกาจ 

จนน่าขนลุกกต็าม

“เตอืนแล้วนะว่าอย่าเรยีกข้าว่าอาซ้อ!” เป็นเหมยเยี่ยเซยีงตบโต๊ะเลยีน

แบบกู่เฟยบ้าง นางพบว่าช่างเจ็บมือยิ่งนัก เลยเปลี่ยนมาลอบเตรียมเข็มพิษ 

ในชายแขนเสื้อเอาไว้ให้พร้อม หากกู่หานหลุดปากเรียกนางอย่างเมื่อครู่อีก 

อย่าได้หาว่านางไร้เมตตาต่อน้องสามี

“แล้วจะเอาพษิออกจากร่างของเจ้าได้เมื่อไหร่” เหน็ได้ชดัว่ากู่เฟยต้อง

พ่นลมระบายโทสะหลายรอบกว่าจะตั้งค�าถามได้

“ต้องใช้เวลา แต่ไม่ต้องห่วง พษิเป็นแบบสะสม ข้ารบัมาในปรมิาณน้อย 

อย่างไรกไ็ม่ถงึชวีติ” นางไม่บอกว่าตนต้องเจบ็ปวดแค่ไหนในการเกบ็พษิเอาไว้

ในร่าง หากไม่จ�าเป็นคงไม่ท�าเช่นนี้ “ยากตรงเป็นตัวยาซับซ้อน จะใจร้อน 

ตรวจสอบไม่ได้ เสยีเวลาไปเกอืบปีแล้ว คงต้องเสยีเวลาอกีอย่างน้อยหนึ่งเดอืน 

จงึจะสามารถน�ามนัออกมาวเิคราะห์หาส่วนผสมได้”
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“เจ้านี่ประหลาดนัก ร่างกายเป็นไหสุรา ขวดยาหรืออย่างไร ท�าไม 

เอาพษิเข้า เอาพษิออกได้อย่างใจ” 

ต่อให้โดนหัวเราะเยาะ แต่เหมยเยี่ยเซียงก็ชอบที่กู่หานกล่าวว่านาง 

เป็นขวดเป็นไหมากกว่าเรยีกว่าอาซ้อ เหลอืบมองไปทางกู่เฟย เหน็เขานิ่งเงยีบ

และกล่าวเสยีงหนกั 

“อย่างไรการแต่งงานกเ็ป็นเรื่องจรงิ เจ้ากบัข้าต้องเลน่ละครให้คนนอก

ดู อย่าได้ปล่อยให้มีพิรุธ” เรื่องนี้เหมยเยี่ยเซียงรับได้ แต่ไม่พอใจกับเรื่อง 

ต่อมา “แล้วต่อไปอาหาน เจ้าต้องเรยีกนางว่าอาซ้อ แล้วให้เกยีรตนิางในฐานะ

ภรรยาของข้า”

เหมยเยี่ยเซียงขุ่นเคืองจนหางตากระตุก แต่สุดท้ายก็ยอมรับค�าสั่ง 

ของแม่ทพักู่ ปล่อยให้รองแม่ทพัที่แก่กว่าหลายปีเรยีกขานนางว่าอาซ้อ แล้ว

เพื่อความแนบเนียนนางจึงหันไปอ่าน บัญญัติสตรี อย่างละเอียด ปรึกษา 

สองบ่าวที่ไร้ความรู้ในการออกเรือนให้ช่วยคิดว่าจะตั้งท่าเป็นฮูหยินอย่างไร 

ให้เหมาะสม แต่สามหัวรวมกันอย่างไรก็คิดไม่ออก ให้แก้พิษให้วางยาไม่ใช่

ปัญหา แต่ให้เป็นแม่เรือนที่ดี เชื่อฟังสามี ตั้งส�ารับเช้าเย็น ปักผ้า ดูแล 

บ้านเรอืน ปกป้องศกัดิ์ศร ีและเชดิชูวงศ์ตระกูล นางจนด้วยปัญญา ง่ายสุด

กค็งเป็นรกัษาชวีติ

เอ...หรอืว่านางควรพยายามฆ่ากู่เฟยแล้วค่อยช่วยชวีติเขาดี

แล้วตัวช่วยของเหมยเยี่ยเซียงก็ได้แก่พ่อบ้านหลัวผู้รับใช้สกุลกู ่

มาหลายสบิปี รู้ความว่าอะไรควรไม่ควร ทั้งยงัเสนอแนะอย่างละมุนละม่อม

ว่างานบ่าวไพร่หนักหนา ควรให้เขาจัดการเอง ส่วนฮูหยินมีหน้าที่เป็นคู่คิด 

ท่านแม่ทพักเ็พยีงพอ

คู่คดิหรอื หึๆ ๆ นบัเป็นค�าแนะน�าที่ดยีิ่ง...

หลงัจากออกไปฝึกหนกัซ้อมอาวุธให้ทหารตลอดวนั แทนที่จะกลบัมา

เจอความโกลาหลในจวนภายใต้การดูแลของฮูหยินคนใหม่ กู่เฟยและกู่หาน
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กลับเจอหน้าโฉมงามที่ต้อนรับขับสู้ด้วยรอยยิ้ม พร้อมกับจัดเรียงอาหารไว้

คอยท่า ไม่แสดงความเคอืงขุ่นด้วยซ�้าเมื่อถูกเย้าแหย่ด้วยค�าว่าอาซ้อ

“ดจีรงิๆ ที่มอีาซ้อมาคอยดูแล” เมื่อร่วมเป็นพนัธมติร นสิยัปากพลอ่ย

ของกู่หานกพ็ลอยก�าเรบิ “อาหารมื้อนี้อร่อยกว่าทุกวนั คงเพราะอาซ้อแสดง

ฝีมือลงครัวด้วยตนเองอย่างแน่นอน อย่างว่า มือบุรุษจับดาบหรือจะสู ้

มอือนัอ่อนโยนของสตรี” กู่หานพูดไปกย็กัคิ้วหลิ่วตาแกล้งล้อไปพลาง ก่อน

จะยิ้มค้างร่วงลงไปนอนบนพื้น 

จากที่เหมยเยี่ยเซยีงจะออกปากว่านางไม่ได้ปรงุอาหารเองกเ็ปลี่ยนเป็น

ยิ้มกริ่ม เพราะนางเป็นคนจดัการกบัอาหารบนโต๊ะจรงิๆ

“อาหาร!”

กู่เฟยผุดลุกขึ้นด้วยความตกใจ คิดจะไปดูอาการน้องชาย แต่กลับ 

รู้สกึชาทั่วแขนขา แม้ไม่ถงึกบัล้มลง ทว่ายงัต้องทรุดลงไปนั่งบนเก้าอี้ เหลอืบ

มองภรรยาก็เห็นรอยยิ้มเยียบเย็นจึงนึกรู้ว่าเสียท่า เขาลืมไปได้อย่างไรว่า 

นางมฉีายาอสรพษิแห่งวงัหลวง

“อย่ามองข้าอย่างนั้น ข้าเคยพดูแล้วว่าข้าต้องอาศยัท่านเพื่อเอาชวีติรอด 

ไหนเลยจะคดิสงัหาร กแ็ค่วางยาเลก็น้อยแล้วค่อยให้ยาแก้” ว่าแล้วนางกคุ็กเข่า

ป้อนยาให้กู่หานก่อน เพราะจากอาการแสดงว่าเขาวรยุทธ์ด้อยกว่าพี่ชายอยู่

หลายส่วน หลังป้อนยาให้กู่เฟยเสร็จ รองแม่ทัพก็ลุกกลับมานั่งด้วยใบหน้า 

บึ้งตงึ 

“เจ้ามันชั่วร้ายสมกับที่เขาร�่าลือจริงๆ กล้าวางยาแม้กระทั่งคนใน

ครอบครวั”

เหน็กูห่านโกรธจนบรภิาษ เหมยเยี่ยเซยีงกลบัยิ้มสมใจ มองหน้าผูเ้ป็น

น้องสามแีล้วหนัมาส่งยิ้มหวานประหนึ่งน�้าเชื่อมให้กู่เฟย “กพ็วกท่านอยากให้

ข้าเล่นบทเป็นฮูหยินแม่ทัพนักไม่ใช่หรือ แล้วยังให้ท่านรองแม่ทัพเรียกข้าว่า

อาซ้อ ข้าเลยต้องท�าหน้าที่ฮูหยินกับพี่สะใภ้ที่ดี คอยฝึกให้พวกท่านทนทาน 

ต่อพิษ จากนี้จะวางยาหลากชนิดไม่ให้รู้ตัว ต่อไปจะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะโดน
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ใครวางยา” แค่นี้นางก็เกื้อหนุนสามีให้พร้อมรบ รักษาศักดิ์ศรีวงศ์ตระกูล 

ไม่ให้แพ้ศึกด้วยพิษ ดูแล (คนใน) จวนไม่ให้ใครปองร้ายได้ง่าย ถึงจะไม่ 

หาข้าวหาปลา เยบ็ปักถกัร้อย กถ็อืว่านางเป็นคูค่ดิที่มองการศกึในภายภาคหน้า

ให้สามีด้วยการชิงลงมือก่อน ดูเหมือนนางจะลืมเรื่องการเชื่อฟังสามี แต่คง 

ไม่ส�าคญัเท่าไรกระมงั

แล้วอสรพษิจากวงัหลวงกค็บีอาหารกนิต่ออย่างมคีวามสขุ ไม่สนสหีน้า

คนร่วมโต๊ะ ไม่เฉลยด้วยว่าจานไหนที่ผสมยาชาเอาไว้ ในเมื่อเขาอยากได้ฮูหยนิ 

ที่ด ีนางกพ็ร้อมจะท�าหน้าที่อย่างเตม็ความสามารถ ถ้าพลั้งพลาดหนกัมอืไป

กต็้องขออภยักนัในชาตหิน้า

‘ชาตนิี้ใครจะตายกช็่าง ข้าต้องรอด’



“ท�าไมยงัไม่นอน!” กู่เฟยถามเสยีงดงัเมื่อเหน็เหมยเยี่ยเซยีงยนืมอง

จากหน้าตา่งดเูขาร�าดาบ ซึ่งเหตขุองการออกแรงก่อนนอนกม็าจากความโกรธ

ที่โดนนางวางยาตอนมื้อเยน็ 

เช้ากร็�าดาบ ดกึกร็�าดาบ คาดว่าผ่านการววิาห์ไปครึ่งปี ร่างกายของเขา

คงบกึบนึปานม้าปานววั หากไม่ตายเพราะพษิของนางเสยีก่อน

“ข้าอยากดูท่าน” ไม่เคยเลยที่เหมยเยี่ยเซียงจะอ้อมค้อม แล้วสายตา

นางกไ็ม่คลาดเคลื่อนไปจากท่อนบนเปลอืยเปล่าของเขาสกันดิ 

เป็นกู่เฟยเองที่ต้องรีบพลิ้วกายไปคว้าเสื้อมาสวมโดยผูกรัดเอวมิดชิด 

แม่ทพัหนุม่หนัมากเ็จอนางมารที่ได้ชื่อว่าฮหูยนิถลงึตาใส่ข้อหาบดบงัทศันยีภาพ

ที่สวยงาม นางด้านกไ็ด้ อายกไ็ม่กลวั เขาอยากต�าหนวิ่านางไร้ยางอายกด็ูจะ

เป็นการกล่าวซ�้าซาก ตอนป้อนยาแก้พษิให้เขาเมื่อเยน็ยงัแอบลูบคล�า คดิแล้ว 

กู่เฟยกอ็ยากร�าดาบอกีรอบ แต่กลวัเหมยเยี่ยเซยีงถอืโอกาสแทะโลมเขาด้วย

สายตาอกี ประหนึ่งนางเป็นอนัธพาลใจหยาบ ส่วนเขาเป็นชายบ�าเรอ

“ห้องของเจ้าสะดวกสบายหรือไม่ หากต้องการอะไรเพิ่มเติมก็บอก 

พ่อบ้านหลัวได้” เมื่อต�าหนิไม่ได้ก็กล่าวธุระแทน อย่างไรนางก็เป็นฮูหยิน

สาม
ในฐานะแม่ทัพและสามี
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พระราชทาน หน�าซ�้ายงัมหีน้าที่ส�าคญัในการสบืหาคนร้ายคดลีอบปลงพระชนม์

อดตีฮ่องเต้ แม้ไม่นกึชอบหน้า แต่นางอยู่ในจวนเขาย่อมต้องดูแลอย่างดี

เหมยเยี่ยเซียงอยากกล่าวว่า ‘ท่านไงที่ห้องของข้าขาด’ แต่คิดแล้วก็ 

ไม่รูว้า่จะเอากูเ่ฟยมาท�าอะไร นางแค่ต้องการมองเท่านั้น ลบูคล�าสกัหน่อยกด็ ี

แต่มิได้ต้องการเขาในฐานะสามี แล้วห้องนี้ก็หันหน้าออกทางสวนดอกไม ้

กลางจวน ผูช้มชอบร�าดาบเช่นเขาย่อมออกมาเสมอ ร�าทกีเ็ปลอืยอกท ีคดิแล้ว

มอีนัใดที่นางจะไม่พอใจ

“ขา้อยากได้ห้องส�าหรบัปรุงยา แล้วกส็มนุไพรจ�านวนมากด้วย” ไหนๆ 

เขากอ็อกปาก ท�าไมต้องเกรงใจ

“ย่อมได้ ในจวนมีสมุนไพรจ�าเป็นอยู่บ้าง หากเจ้าตรวจดูแล้วขาด 

ตวัไหน สั่งให้พ่อบ้านหลวัจดัหาได้เลย” 

พอเขารบัปากง่ายๆ นางจงึถอืโอกาส “แล้วข้าเดนิเล่นไปรอบๆ จวนได้

หรอืไม่”

“ตามใจเจ้า”

เป็นอีกคราวที่นางได้ในสิ่งที่ขอ ก็แค่เดินเล่น มีอันใดน่าห่วง เพียง 

อย่าออกไปไหนกพ็อ

“จะท�าอะไร!” ไม่คดิเลยว่าพอได้รบัอนุญาต นางกต็ื่นเต้นเสยีจนถลา

ออกมาจากห้อง พุ่งไปที่รั้วก�าแพงของจวน แต่ยังไม่ทันจะเข้าใกล้ก�าแพง 

กโ็ดนคว้าแขนไว้ได้ก่อน “ดกึแล้ว เจ้าอยากให้บ่าวไพร่ตื่นตกใจหรอือย่างไร” 

มอืหนึ่งยงัถอืดาบ ส่วนอกีมอืกค็ว้าแขนนางเอาไว้ นกึอยากจะฟาดสกัที

“ข้าก็แค่อยากปีนก�าแพงมองจวนจากที่สูง กลางวันอากาศร้อน ผู้คน

มากมาย ข้าจะท�าแบบที่ว่ามาได้อย่างไร ดกึๆ สเิหมาะ ไม่ได้ท�าให้ใครเดอืดร้อน

เสยีหน่อย”

เดอืดร้อนส.ิ..กูเ่ฟยโกรธจนเส้นเลอืดบนขมบัโป่งพอง ยามวกิาลเยี่ยงนี้ 

เวรยามในจวนรดักุมยิ่ง หากมสีตรปีีนป่ายก�าแพง องครกัษ์ในจวนคงวุ่นวาย

ไม่น้อย
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“แค่อยากดูรอบๆ จวนจากที่สูงรึ ได้ ข้าจะให้เจ้าดู แต่แค่สองเค่อ8 

เท่านั้นนะ แล้วอย่าได้ต่อรองอีก” ถ้าวุ่นวายนัก ไม่ต้องพึ่งยาสลบของนาง  

เขานี่ละจะตนีางให้สลบเอง

เหมยเยี่ยเซียงยิ้มสมใจ แต่ไม่ทันได้เดินไปหาก�าแพงที่เห็นอยู่ไกลๆ  

ก็ต้องร้องว้ายเมื่อกู่เฟยทิ้งดาบ โอบเอวนางพาทะยานขึ้นด้วยวิชาตัวเบา 

เหนิไปบนหลงัคา

“ท่าน...ท่าน...” เป็นเหมยเยี่ยเซียงที่ทั้งโกรธทั้งตกใจจนกล่าวไม่ออก

บ้าง

“จะดูอะไรกด็ู ข้าให้เวลาสองเค่อ” กู่เฟยไม่ยิ้ม แต่เน้นย�้าด้วยแววตา

สุขสนัต์

ปากแดงเม้มอย่างโกรธเคือง หันขวับไปมองรอบตัว ผ่านไปครู่เดียว 

กล็มืเลอืนความโกรธเสยีสิ้น หนัมาถามคนข้างกายอย่างตื่นเต้น “ท่านๆ ดูส ิ

กลางจวนของท่านมสีวนวงกตด้วย” 

น�้าเสียงชื่นชมของเหมยเยี่ยเซียงเกือบท�าให้กู่เฟยแย้มยิ้ม สวนวงกต

ของนางก็คือสวนสี่ฤดู เป็นสถานที่ซึ่งยามเยาว์วัยเขากับน้องๆ ใช้เป็นที่เล่น

ซุกซนเมื่อมาเมืองหลวง จึงไม่มีอันใดน่าสนใจ แต่เมื่อมีคนชื่นชอบจนออก 

นอกหน้าเยี่ยงนี้ ในฐานะเจ้าของจงึอดมองอย่างภาคภูมใิจไม่ได้ 

คนข้างตัวไม่ได้ใส่ใจว่าเขาคิดเช่นไร กวาดตามองแล้วถามต่อด้วย 

ความสนอกสนใจ กู่เฟยเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับเวรยามรอบจวนจึงตอบสั้นๆ 

แต่ค�าถามของนางกลบัยดืยาวไม่หยุดหย่อน

“นั่นคอืโรงม้าใช่หรอืไม่” 

“แล้วนั่นโรงครวัหรอื” 

“ท�าไมสนามฝึกถงึห่างเพยีงนั้นเล่า” 

“นี่ๆ  ข้าออกไปป่าตรงโน้นได้ไหม” 

8 เค่อ เป็นหน่วยวดัเวลาของจนีโบราณ โดยที่ 1 เค่อ เท่ากบั 15 นาที
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“ท�าไมโรงนอนของบ่าวไพร่ถงึใหญ่โตนกั”

การตอบค�าถามของนางช่างน่าเวียนหัวเหมือนตอบค�าถามเด็กน้อย 

สบิคนในคราวเดยีว นั่นจงึเป็นเหตุให้กู่เฟยวงิเวยีนเสยีจนปล่อยเวลาผ่านเลย

กว่าที่ตั้งใจ

“ครึ่งชั่วยาม9 แล้ว เจ้าไม่นอน แต่ข้าต้องนอน” แม่ทพัหนุ่มไม่สนคน

โวยวาย ต่อให้นางใช้มือเกาะหลังคาแน่นเป็นตุ๊กแกเขาก็ใช้วิชาตัวเบาโอบเอว

พานางลงมาด้านล่าง

สหีน้าของเหมยเยี่ยเซยีงช่างน่าขนั นางจ้องหน้าท�าตาพอง รมิฝีปากยื่น

และท�าแก้มป่องจนกู่เฟยขบขัน หลังจากโดนนางเล่นงานมาหลายคราก็ช่าง

สุขใจนกัยามเหน็นางมอีารมณ์โกรธขึ้ง

“เจ้าจะอยู่บนหลังคาต่อก็ได้นะ แต่ต้องปีนขึ้นไปเอง” เขาจ�าได้ว่านาง 

รกัตวักลวัตายยิ่ง หลงัคาสูงหลายจั้ง พลาดพลั้งไปคงบาดเจบ็หนกั ไม่มทีาง

ที่นางจะปีนขึ้นไปได้โดยไร้คนช่วย

“ข้าไม่ดูแล้วก็ได้ แต่อย่าลืมว่าท่านอนุญาตให้ข้าไปไหนมาไหนในจวน

ได้อย่างอสิระ” ว่าแล้วกก็ระแทกเท้าเดนิเข้าห้อง ปิดประตูตามหลงัดงัปังเพื่อ

ระบายโทสะ

กู่เฟยหวัเราะตามหลงั ก่อนจะใคร่ครวญว่าต้องสั่งการอะไรบ้างเพื่อให้

เหมยเยี่ยเซียงไปไหนก็ได้ แต่ห้ามย่างเท้าออกนอกจวนเด็ดขาด มิหน�าซ�้า 

ยังต้องระแวดระวังไม่ให้นางหาเรื่องเจ็บตัวด้วย คิดถึงตรงนี้แม่ทัพใหญ่ 

กถ็อนใจยาว ยกมอืขึ้นกุมขมบั ดูเหมอืนว่าการดูแลสตรตีวัเลก็ๆ จะเป็นการ

สิ้นเปลอืงเรี่ยวแรงและสมองไม่น้อย

เฮ้อ...ใครกไ็ด้ เอานางมารนี่ไปที

9 ชั่วยาม เป็นหน่วยวดัเวลาของจนีโบราณ โดยที่ 1 ชั่วยาม เท่ากบั 2 ชั่วโมง
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เบื้องหลงัรอยยิ้มของกู่เฟยคอืความเคร่งเครยีดของกู่หาน รองแม่ทพั

ซึ่งท�าตามค�าสั่งพี่ชายไม่บิดพลิ้ว ระหว่างแม่ทัพร�าดาบกลางแจ้งเขาก็คอย 

เฝ้าดูปฏกิริยิาโดยรอบ รู้สกึอายแทนผู้เป็นพี่ที่ถูกพี่สะใภ้แทะโลมด้วยสายตา  

ต่อมาก็กังขาสิ่งที่กู่เฟยกระท�า เวลานี้ยังต้องจดจ�ารายชื่อของบ่าวไพร่และ 

ทหารรบัใช้หลายนาย

“ได้รายชื่อหรอืไม่” เพยีงหนักายเข้าห้องหนงัสอืกพ็บกูเ่ฟยมารออยูแ่ล้ว

กู่หานรายงานปากเปล่า กู่เฟยฟังแล้วขมวดคิ้วตามไปด้วย ในจวน 

สยบแดนไม่มบ่ีาวหรอืทหารมาใหม่ หน�าซ�้าเคร่งครดัอย่างยิ่งสมเป็นจวนทหาร 

พฤตกิรรมผดิแปลกเพยีงน้อยกส็มควรสงสยัได้ว่ามเีจตนาไม่บรสิุทธิ์

“พี่ใหญ่ หากพวกนี้ว่าเป็นสายลับแฝงตัวมาจริง จะมีคนส่งพวกเขา 

ล่วงหน้ามาก่อนแม่นางเหมยไวเพียงนี้เชียวหรือ” ไม่แปลกที่กู ่หานกังขา  

เหมยเยี่ยเซยีงเพิ่งก้าวขาเข้าจวนมาเพยีงสองวนั กลบัพบว่ามคีนคอยจบัตามอง

เหมอืนลกัลอบสบืข่าวนางมากมาย

“อาจมผีู้ส่งมาเพื่อจบัตาพวกเราก่อนแล้ว แต่การมาของเหมยเยี่ยเซยีง

เร่งให้พวกมนัเผยพริุธ” จะนับว่านี่เป็นข้อดขีองการววิาห์กะทันหนั เขากพ็ูด

ได้ไม่เตม็ปาก

“แล้วควรท�าเช่นไรกับพวกมัน” ถ้าเป็นในสนามรบ กู่หานคงบั่นคอ 

หรอืไม่กจ็บัตวัมาเค้นสอบสวน

“ปล่อยไป”

“หา! ปล่อยไป” รองแม่ทพัถงึกบัเผลอเสยีงดงักบัค�าสั่งผู้บงัคบับญัชา

“ตราบใดที่พวกมนัไม่เคลื่อนไหวชดัแจ้ง เราสมควรจบัตามองพวกมนั

อกีต่อ ข้าจะคอยอยู่ที่แจ้งดแูลนางเอง” คงมเีพยีงวธินีี้เท่านั้น เขาถงึคอยจบัตา

ดูเหมยเยี่ยเซยีงไปด้วยได้

“มิใช่พี่ใหญ่อยากอยู่ใกล้สาวงามหรือ” กู่หานยิ้มหยอกล้อ แม้รู้ว่า 

ไม่มทีางที่พี่ชายจะเหน็ว่าแม่นางน้อยที่มนีสิยัชอบวางยาพษิน่าผกูสมคัรรกัใคร่

“ถ้ามีทางเลือก ข้าหรือจะอยากอยู่ใกล้นาง” เสียงตบโต๊ะแสดงความ
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โมโหชดัเจน

กู่หานเข้าใจความโกรธของกู่เฟย เวลาสามปีไม่เพียงพอกับการท�าใจ 

ในความสูญเสียบิดามารดา แม่ทัพสยบแดนกู่ถานผู้เกรียงไกรกับฮูหยิน 

ผู้อ่อนโยนทว่าเด็ดเดี่ยวเป็นความทรงจ�าที่งดงามยิ่งนัก แต่ผู้กวัดแกว่งดาบ 

สร้างปณธิานให้แก่ลูกๆ กลบัตายเพราะถูกพษิ อดตีกู่ฮูหยนิผู้มอบแรงใจให้

ครอบครวัจากแดนหลงักส็ิ้นใจตามไป เหลอืเพยีงความเจบ็ปวดที่ไม่จางหาย 

คิดถึงผู้ใช้พิษ มือทั้งคู่ก็อยากคว้าจับอาวุธเข่นฆ่าให้หมดไปจากแผ่นดิน  

ทว่าฮ่องเต้กลับทรงส่งคนเช่นนั้นมาอยู่ในจวนสยบแดนภายใต้การดูแล 

ของพวกเขา แต่ไม่ว่าอย่างไรกู่เฟยก็วางหน้าที่ไว้เหนือหัวใจเสมอ ใช้เวลา 

จดัเวรยามลบัร่วมกบัน้องชายก่อนเอ่ยย�้า

“ตอนนี้สิ่งที่พวกเราควรท�าคือวางแผนรับมือกับเรื่องไม่คาดฝันนี้”  

กู่เฟยมั่นใจว่านอกจากพวกเขา ยังมีอีกหลายคนที่ตกอยู่ภายใต้แผนการของ

หงจูเชวี่ยโดยไม่รู้ตวั

“รู้ตัวหรือไม่ว่าท�าสิ่งใดผิด” ไทเฮาตรัสด้วยพระสุรเสียงที่ดังผิดกับ 

ค�าอ้างว่าประชวรหนกัด้วยโรคลมเพื่อให้ฮ่องเต้เสดจ็มาเยี่ยม

“ลกูท�าผดิอนัใดหรอืเสดจ็แม่” หงจเูชวี่ยคงเป็นผู้เดยีวที่แย้มพระโอษฐ์

แล้วท�าให้คนแทบกระอกัเลอืดได้

“ไม่ผิดรึ เจ้าบังคับให้แม่ทัพกู ่แต่งกับนังอสรพิษนั่นทั้งที่รู ้ว ่าเขา 

หมั้นหมายกบัอ้วนเตยีว เจ้ายงัเหน็แก่หน้าข้าบ้างหรอืไม่!” ไทเฮากริ้วจนแทบ 

จะประชวรด้วยโรคลมแล้วจรงิๆ

กู่เฟยอายุยังน้อย แต่ความชอบใหญ่หลวง บัดนี้ก้าวหน้าเป็นขุนนาง 

ขั้นสามชั้นโท แม้จะได้รบัปูนบ�าเหนจ็เป็นการพระราชทานสมรสกบัองค์หญงิ

ก็ยังไม่นับว่าด้อย แต่ที่ยังรั้งรอก็เพราะใครๆ ต่างรู้ดีว่าแม่ทัพหนุ่มมีพันธะ

ทางวาจาอยู่ก่อนแล้ว หน�าซ�้าอ้วนเตยีวยงัได้ชื่อว่าเป็นคนของไทเฮา การจบัคู่

ของฮ่องเต้ในคราวนี้จงึนบัเป็นการหกัหน้าพระนางอย่างยิ่ง
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“หมั้นหรอื ท�าไมลกูไม่รูเ้รื่องนี้ คงเป็นเพราะลกูถกูเนรเทศไปสบิกว่าปี

เป็นแน่” รอยแย้มพระโอษฐ์ชวนให้คั่งแค้นยิ่งนกั ไทเฮาก�ามอืแน่น เจบ็แค้น

กบัวาจาเสยีดสนีี้ เพราะสบิสี่ปีก่อนพระนางเป็นสาเหตุให้หงจเูชวี่ยต้องออกไป 

จากวงัหลวงพร้อมชื่อเสยีงอื้อฉาว

“จูเชวี่ย เจ้าหกัหน้าข้า ยงักล้ากล่าววาจาเยี่ยงนี้อกีร ึ อกตญัญูยิ่งนกั” 

คงมเีพยีงไทเฮาเท่านั้นที่กล้าเอ่ยพระนามฮ่องเต้ตามด้วยการบรภิาษ

“หรือเสด็จแม่จะให้ลูกยกเลิกการแต่งงาน แบบนี้มิผิดธรรมเนียม

หรอกหรอื”

“วาจาดจุผายลมเช่นนี้ เจ้ากล้าพดูออกมาได้อย่างไร” ไทเฮากริ้วเสยีจน

ไม่รูจ้ะกริ้วอย่างไรเมื่อทราบข่าวพระราชโองการ พระนางรบีให้คนไปขดัขวาง

ขบวนเกี้ยวเจ้าสาว พบว่าช้าเกินการณ์ ป่านนี้ไม้คงกลายเป็นเรือ มีหรือ 

จะแก้ไขได้ มเีพยีงการเรยีกฮ่องเต้มาต�าหนเิท่านั้น แต่อกีฝ่ายกลบัหลกีเลี่ยง

จนพระนางต้องให้หมอหลวงไปแจ้งว่าประชวรถงึได้เหน็หน้า

“ลูกมีแต่จะท�าให้เสด็จแม่ประชวร ละอายใจยิ่งนัก ขอเสด็จแม่ 

ระงบัอารมณ์ อย่าให้ลูกไดช้ื่อว่าเป็นต้นเหตใุห้ประชวรหนกั ถ้าเสดจ็แม่สิ้นใจ

ลูกคงแบกรบัความผดิไม่ไหว”

“เจ้า...เจ้าแช่งข้าร”ึ ไทเฮาถงึกบัชี้หน้าฮ่องเต้แล้วตวาดก้อง

“ลูกไม่ได้พูดนะเสด็จแม่” หงจูเชวี่ยกล่าวด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะเดิน 

จากไปโดยไม่กล่าวลา

ไทเฮาหายใจหอบหนัก นึกเสียดายที่รู้ตัวช้าเกินไป ไม่แค่ขัดขวาง 

เหมยเยี่ยเซียงให้ออกจากวังไม่ได้ ยังไม่รู้ด้วยว่าฮ่องเต้ที่ตนเกลียดชังก�าลัง

วางแผนการอนัใด

“ถ้าพวกเจ้าไม่มแีผนร้ายจะเข้าไปในห้องของข้าท�าไม” เหมยเยี่ยเซยีง

นั่งจบิชาถามอย่างสงบ ขดักบัท่าทางของบ่าวหญงิที่ก�าลงัทุรนทุราย

หลักฐานการท�าผิดชัดแจ้งเพราะมือสองข้างของบ่าวไม่รักดีเห่อด้วย
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รอยจ�้าแดง แสดงให้รู้ว่าจับต้องผงพิษบางอย่าง ของเหล่านั้นหากไม่ใช่จาก 

ที่อนัเป็นส่วนตวัของเหมยเยี่ยเซยีงจะเป็นที่ใด ห้องโถงที่ใช้พจิารณาความผดิ

เตม็ไปด้วยบ่าวไพร่ ทว่าหาใครกล้าเอ่ยปากขอร้องแทน

“บ่าวสนุขั! ยงัไม่รบีสารภาพอกี พวกเจ้าคดิวางแผนร้ายอนัใด” พ่อบ้าน

หลวัเองกโ็กรธจนหนวดเครากระดกิ เขารบัหน้าที่ดแูลความเรยีบร้อยในจวน

สยบแดนมาหลายสบิปี ไม่เคยต้องเสยีหน้าเพราะควบคุมบ่าวไพร่ไม่ได้มาก่อน 

ผิดกับเหมยเยี่ยเซียงที่นั่งเก้าอี้ไทเฟย10 มองบ่าวตรงหน้าอย่างมิ 

เดอืดร้อนอนัใด “ไม่ต้องห่วงท่านพ่อบ้านหลวั นางจะไม่บอกกไ็ด้ แต่ถ้าพษิ 

ซมึเข้ากระดกูเมื่อไหร่ มอืสองข้างคงต้องตดัทิ้ง ถงึขั้นนั้นชวีติกค็งยากจะรกัษา” 

“ฮูหยิน บ่าวผิดไปแล้ว บ่าวส�านึกแล้ว ฮูหยินโปรดเมตตา บ่าวแค่

ต้องการขโมยของมคี่าไปเพื่อไถ่ตวั มไิด้มเีจตนาร้ายใดๆ”

“เจ้าพูดแบบนี้แล้วข้าต้องเชื่อด้วยหรือ” คิ้วใบหลิวเลิกสูง บ่งบอกว่า

พร้อมเหน็คนตกตาย แต่ไม่พร้อมเชื่อใจใคร โดยง่าย

“แก้พษิให้นางก่อน แล้วที่เหลอืข้าจดัการเอง” กู่เฟยกล่าวแทรกขณะที่

ก้าวเท้ายาวๆ เข้ามาในห้องโถง

“หากแก้พษิแล้วนางไม่พูดเล่า ข้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าปล่อยนางรอด

วนันี้แล้วจะไม่ท�าให้ข้าสิ้นชพีในวนัหน้า” อะไรกต็ามที่เกี่ยวพนักบัความปลอดภยั

ของตน เหมยเยี่ยเซยีงไม่ยอมผ่อนปรนเดด็ขาด

“งั้นก็ตามใจฮูหยิน ข้าก็แค่เสนอทางไม่ให้เลือดเปื้อนมือเจ้า หน�าซ�้า 

ยังสามารถลากคอคนอื่นตามนางไปด้วยได้” ค�าพูดของแม่ทัพใหญ่ท�าเอา 

บ่าวไพร่ที่ยืนดูเหตุการณ์หน้าซีด กลัวตนเองจะโดนลากชื่อลงหลุมไปด้วย  

กู่เฟยหาสนใจใครไม่ เขามองตรงมายงัฮูหยนิของตน

“ท่านจะท�าเพื่อข้าร”ึ

กูเ่ฟยไม่พยกัหน้าหรอืรบัค�าใด ผ่านไปชั่วครูเ่หมยเยี่ยเซยีงกโ็บกมอืให้

10 เก้าอี้ไทเฟย เป็นเก้าอี้นั่งที่มทีี่เท้าแขนเชื่อมต่อกบัพนกั สามารถเอนได้ นั่งแล้วรูส้กึสบาย



36
ยอดพธูคู่แผ่นดิน

จื๋อซู่น�ายาแก้พษิไปให้บ่าวชั่ว ระหว่างนั้นผู้เป็นนายกต็่างมองกนัและกนัอย่าง

หยั่งเชิงไปมา มีเพียงทหารคนสนิทลอบสังเกตท่าทีของคนโดยรอบ พอเห็น

อาการนางทุเลาลงกเ็ป็นแม่ทพักู่ที่ออกค�าสั่งต่อ 

“โต้วสือ เอานางไปขัง ตีตรวนแล้วให้อดข้าวอดน�้า ข้าจะสอบสวน 

ด้วยตนเอง ระหว่างนั้นห้ามใครเข้าพบนาง”

โต้วสอืเป็นคนสนทิของกู่เฟย มนีสิยัหยาบกระด้าง การให้เขาจดัการ

รวมถงึประกาศจะสอบสวนด้วยตนเอง แสดงให้เหน็ว่ากูเ่ฟยต้องการจะจดัการ

เรื่องนี้ให้กระจ่าง 

หลังจบเรื่องราวพ่อบ้านหลัวก็ไล่บ่าวไพร่ไปท�างาน เหมยเยี่ยเซียง 

คดิจะสอบถามสาม ีแต่เขากเ็ดนิจากไปเสยีก่อน นางสบโอกาสกเ็มื่อถงึตอนดกึ

หลงัเขาซ้อมร�าดาบเสรจ็สิ้น

“ถ้าท่านไม่พาข้าขึ้นไปบนหลงัคาจวน ข้าจะให้คนมาต่อบนัไดปีนขึ้นไป” 

คงมแีต่นางเท่านั้นที่กล้าเท้าเอวออกค�าสั่ง ตามด้วยการข่มขู่แม่ทพั

“เจ้านี่มนัเหลอืเกนิจรงิๆ” กูเ่ฟยไม่นกึอยากรู้ว่าเหมยเยี่ยเซยีงจะบ้าบิ่น

ท�าเช่นนั้นจรงิหรอืไม่ ใช้วชิาตวัเบาพานางเหนิขึ้นไป

“ข้าอยากรู้ว่าอยู่ที่นี่จะปลอดภัยหรือไม่” ระหว่างถามสายตาของนาง 

กก็วาดมองไปรอบจวน แววตาสนใจใคร่รู้นั้นเจอืแววหวาดระแวงหลายส่วน

จนคนมองนิ่วหน้า

“จะไม่มผีู้ใดท�าอนัตรายเจ้าได้” กู่เฟยกล่าวอย่างหนกัแน่น เขาไม่เพยีง

จะสอบสวนผู้ต้องสงสัยด้วยตนเอง แต่ยังด�าเนินการคุ้มครองนางอย่างลับๆ 

ด้วย วันนี้ใช้แผนแหวกหญ้าให้งูตื่นเพื่อให้นางปลอดภัย เขาสิ้นเปลืองแรง

วางแผนไม่น้อย

เหมยเยี่ยเซียงละสายตาจากทิวทัศน์ยามค�่าคืนที่นางหลงใหลมามอง

หน้ากู่เฟย นิ่งนานเป็นครู่ก่อนจะถามสิ่งที่ตนกงัขาเสยียิ่งกว่าเรื่องผู้ต้องสงสยั

ที่คดิร้ายต่อนางในวนันี้ “เพราะเหตใุด ในเมื่อท่านไม่ชอบข้า ไม่อยากแต่งกบัข้า 

แล้วข้าก็รู้ดีว่าท่านเกลียดผู้ใช้พิษ” ทุกประโยคล้วนเป็นความจริงที่ทั้งคู่รู้ด ี
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เป็นข้อขดัแย้งที่มอิาจคลี่คลาย คนตอบกลบัไม่ลงัเลสกันดิ

“เพราะเจ้าอยู่ภายใต้การดูแลของข้า เป็นหน้าที่ข้าที่จะต้องปกป้องเจ้า 

และเพราะเจ้าเป็นฮูหยินของข้า เป็นหน้าที่ของข้าที่จะดูแลเจ้า” กู่เฟยไม่คิด

สมรสกับเหมยเยี่ยเซียง ไม่คิดเชื่อใจและไม่คิดชื่นชอบ แต่ในฐานะสาม ี

และแม่ทพัสยบแดน เขาจะไม่ให้ผู้ใดแตะต้องนาง ไม่จ�าเป็นกจ็ะไม่บงัคบัใจ...

แต่ครบสองเค่อแล้ว นางยงัไม่ยอมลงจากหลงัคาโดยง่ายเช่นเคย 

เฮ้อ...ใครกไ็ด้ เอานางมารนี่ไปที


