
บทน�ำ
โฉมงำมก้ำนหัก

ปลายยามจื่อ1 สวรรค์เหนือแว่นแคว้นคล�้ามืดดุจธารหมึก โคมทอง

หลุบรัศมีอ่อนเบา ปวงดาราล้วนเร้นซ่อน เบื้องบนหนาครึ้มด้วยมวลเมฆาที่

ก�าลังก่อทัพ หากผู้ใดหาญแหงนหน้ามองยามนี้ เกรงขวัญของเขาคงลี้หาย

ประหนึ่งผจญโทสะอวี้หวงตาตี้2

หลากสรรพส�าเนยีงสงบ ยามกระแสลมโหมกระแทกสิ่งปลูกสร้าง ก่อ

ให้เกดิเสยีงปึงปังองึอลไปทั่วเมอืงหลวง คล้ายกองทพัอนัธพาลรงัแกคน แต่

เท่านั้นหาได้เพยีงพอ เมื่อพวกมนัหนุนน�าละอองดนิลอยฟุ้งเทยีมยอดไท่ซาน 

จะเป็นมนุษย์สุดประเสริฐหรือเดรัจฉาน หากอาศัยในใต้หล้าเดียวกัน ล้วน

ประจกัษ์ขุมพลงัอนัยิ่งใหญ่ที่ส�าแดงเดชอย่างเท่าเทยีม

นายทวารบาลผูเ้ฝ้าประตทู้ายวงัยกมอืขยี้ตา หลงัเศษดนิปลวิตลบสร้าง

ความระคายเคืองแก่เขา รอบบริเวณที่ปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างวังเวง ผู้คน 

มากมายมัวหลงใหลแสงทองอร่ามของพระราชวัง ทว่าจะมีสักกี่คนที่ล่วงรู้ 

1 เรยีกช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00 น. - 00.59 น. ว่า ยามจื่อ
2 อวี้หวงตาตี้ เป็นประมขุของเทพผูค้รองสวรรค์ ส�าเนยีงแต้จิ๋วคอื ‘เงก็เซยีนฮ่องเต้’
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รูปเงาสถานที่สูงส่งเช่นพลทหารชั้นต�่าอย่างเขา

ลาภยศสรรเสริญเบ่งบานละม้ายบุปผชาติ แล้วก็ร่วงโรยสู่ธุลีดินเป็น

สังสารวัฏ เบื้องหลังประตูบานนี้คืออาณาเขตรวมผู้พานพบสัจธรรมดังกล่าว 

มีทั้งควรแก่เวลาและก่อนเวลาอันควร เขาถอนหายใจยามหยาดน�้าศักดิ์สิทธิ์

พรั่งพรูกระทบเกราะนอก

กี่ชีวิตแล้วที่ต้องกลายเป็นเลือดเนื้อหล่อเลี้ยงราชบัลลังก์ และอีกกี่ 

ชวีติที่ถูกไสส่งให้มาหมกัหมม ณ ต�าหนกัท้ายวงั สถานที่ที่บางผู้จากไปโดย

ปรศินา บางผู้กเ็หี่ยวเฉาตราบจนลมหายใจสุดท้าย หากเงี่ยหูฟัง มจิ�าเป็นต้อง

พึ่งพาวรยุทธ์ใดๆ ในส�าเนียงพัดอู้ของสายลม แฝงกระแสครวญคร�่าชวน 

ปรเิวทนาของเหล่าภูตผทีี่ปรารถนาความยุตธิรรม

ด้วยชนิชาในหน้าที่ ทหารฉกรรจ์จงึเพกิเฉยต่อฟ้าฝน แม้แรงพโิรธดงั

ประสานครืนครัน อสนีบาตแลบแปลบปลาบประดุจกิริยาทะยานเหินของ 

หวงหลง3 ที่ปรากฏครั้งแล้วครั้งเล่าบนทะเลเมฆคล�้า

“โอย...”

ผ้าผืนเก่าโดนบิดซ�้าซากจนเปื่อยยุ่ยหลังใช้ซับหยาดเหงื่อที่ผุดทะลัก 

นยัน์ตาสนี�้าตาลอ่อนละม้ายอ�าพนัจ้องเพดานเรอืนที่ทรุดโทรม ความเจบ็ปวด

บบีคั้นกายจนสั่นเทา เช่นเดยีวกบัเปลวเทยีนในตะเกยีงครอบ

“โอย... โอย...”

ฝ่ามือซีดขาวขยุ้มขย�าผ้าปูที่นอน ก่อนจะบิดเกลียวสลับกับถอนทึ้ง 

เส้นผมดกหนากระจายระเรียวหน้าซูบตอบ ที่บัดนี้นางสละสิ้นแล้วซึ่งเค้า 

โฉมสะคราญผู้เคยเป็นที่โปรดปรานของเอกบุรุษแดนจงหยวน4 

3 หวงหลง แปลว่า มงักรทอง
4 ที่ราบภาคกลางของประเทศจีน เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณ ภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่า 

‘ตงง้วน’
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“อ๊า... ข้าทนไม่ไหวแล้ว!”

นางขบเม้มกลบีปากที่ก�าลงัสั่นไหว ท�าให้ผวิแห้งหลุดลอกเป็นขุย

เหตุใด!... วาสนาจึงพาให้นางตกต�่าเพียงนี้ มิใช่เขาที่มีใจเอ็นดูหรือ 

ขณะแนบเนาได้อ่อนหวานชวนหลงใหล ดงันั้น…

เหตุใด!... ความรกัจงึจดืจางรวดเรว็นกั!

สิ้นประโยคทวงถาม เสยีงหวัเราะกส็ะท้อนก้องอย่างเหยยีดหยาม

อ่อนหวาน... หลงใหล... มใีจเอน็ดูหรอื... รกัหรอื!

คงเป็นนางที่หลงละเลงิ บงัอาจไปหยั่งน�้าพระทยัผูเ้ป็นสาม ีจงึต้องทณัฑ์

สาปส่งนี้อยู่ใช่หรอืไม่!

หญงิสาวเหม่อลอยมองขื่อคานเก่าคร�่า หยากไย่ไหวพะเยบิตามแรงพายุ

คล้ายเงามจัจรุาช คลื่นรวดร้าวที่รุมเร้ากซ็ดัสาดนางให้เข้าใกล้ความตายไปทกุที

“ไม่ได้เพคะ! เหนยีงเหนยีง5 จะยอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้เพคะ!”

นางกะพริบตาก่อนหันมาสนใจใบหน้าของคนสนิทที่เนืองนองไปด้วย

น�้าตา รมิฝีปากแห้งเซยีวขยบัขานแผ่วเบา “อารนั...”

มเีพยีงสาวน้อยชาวเผ่าที่จงรกัภกัดตี่อนางด้วยชวีติ และยอมมาอาศยั

ในสถานที่อปัมงคลด้วยกนั เจบ็ปวดนกัที่พวกนางจากทุง่หญ้ากว้างไกลเพื่อไล่

ตามไขว่คว้าภาพลวงตาที่เรยีกว่า ‘รกั’

“ข้า...ข้าผดิต่อเจ้าแล้ว... อภยัให้ด้วยอารนั...”

โฉมเยาว์คลายมอืจากผ้าปเูตยีงมาคว้าแขนสาวใช้ผูเ้ป็นเพื่อนเล่น เพื่อน

คดิ และเพื่อนตาย

“ไม่เพคะ! หม่อมฉันไม่ยอมรับ เหนียงเหนียงต้องสู้! เหนียงเหนียง

ต้องสู้เพคะ เพราะ... ฮอืๆ เพราะข้า...ข้าจะไม่อภยัให้ท่าน! เสี่ยวซอื!”

ถงึคราวอยากล่วงเกนิ จะเป็นโทษสถานเบาหรอืหนกั กระทั่งความตาย

ยงัยั้งชรีนัผู้รู้ใจนายที่สุดไม่ได้

5 เหนยีงเหนยีง คอื พระชายาหรอืพระแม่เจ้า



10
หลงฮวา ดอกไม้มังกร เล่ม 1

“ฮ!ึ อารนั... เจ้าคนโง่งม...”

สตรบีนเตยีงยกมุมปากยิ้ม ด้วยคนโง่งมที่หลุดปากต�าหนไิปหาใช่บ่าว

ไม่ นางก็อยากต่อสู้... อยากกลับคืนวังวนอ�านาจที่เคยแวดล้อม แต่ด้วย 

สภาพนี้น่ะหรอื ไม่ต่างจากผ้าขี้ริ้วที่ฝูงคนเหยยีบย�่า... มนัช่างดั่งฝันเพ้อเจ้อ!

เพยีงรกัษาครรภ์มงักรที่เปี่ยมด้วยพลานุภาพ นางกเ็หนด็เหนื่อยแสน

สาหสัแล้ว!

เขาผู้เป็นสวามไีด้พรากหวัใจนางจากอก อา... บดันี้บุตรในอุทรกก็�าลงั

พรากชวีตินางไปจากร่าง นี่หรอืเส้นทางสวรรค์ลขิติแก่ธดิาผู้สบืเชื้อสายต๋าโม-

เหยยีนชานหย6ู

“เบ่งเจ้าค่ะ! เสี่ยวซอืเบ่ง!”

หญงิสาวกดัฟันท�าตามค�าสั่งแม้ก�าลงัวงัชาจะถดถอยลง แต่ธรรมเนยีม

ปลูกฝังจากเผ่ากลบัผลกัดนัให้จติวญิญาณนกัสู้ฮกึเหมิ

“โอ้! เบ่งอกีเจ้าค่ะ ใกล้... ใกล้แล้ว! อารนัก�าลงัจะได้เหน็พระเศยีร...”

ไม่ว่าสาวใช้คู่ยากพร�่าปลุกปลอบอย่างไร ที่นางยังฝืนทนอยู่ได้ เป็น

เพราะสัญชาตญาณมารดาที่พร้อมให้ก�าเนิดทารกเท่านั้น ร่างแบบบางอดทน

ต่อความเจบ็ปวดที่มุ่งมั่นฉกีขย�้า เพื่อเปิดโชคชะตาแด่อกีหนึ่งชวีติในครรภ์

“โอย!... อ๊า...”

ชีรันดวงตาลุกวาว ประกายตื่นเต้นฉาบแทรกในเงาน�้าตา เด็กสาว 

ยื่นมอืมาประคองทารกน้อยก่อนจะช่วยน�าเขาออกสู่โลกภายนอก

“โอ้! เสี่ยวซอื... หวงัจื่อ7 เจ้าค่ะ เป็นหวงัจื่อ!”

นางประกาศลั่นด้วยความดใีจ มอืไม้ที่โอบอุ้มสั่นเทาและเก้กงั เหงื่อที่

หลั่งไหลไม่ทนัซบัเชด็ คราบโลหติกบัน�้าคร�่ายงัเปรอะเลอะ สาวน้อยกต็กตะลงึ

เมื่อเหน็อกีศรีษะก�าลงัขยบัตามมา

6 ต๋าโมเหยยีนชานหย ูเป็นต�าแหน่งประมขุเผ่าฮวานหนูห่รอืซงหน ูสกลุต๋า ชื่อโมเหยยีน
7 หวงัจื่อ เป็นค�าที่ใช้เรยีกองค์ชายตั้งแต่เพิ่งประสูติ



เหม่ยเหรินเจียว
11

น่ายนิดอีะไรเช่นนี้... สองมงักรในหนึ่งครรภ์!

“หวงัจื่อสองพระองค์! เสี่ยวซอื! ท่านคลอดหวงัจื่อสองพระองค์เจ้าค่ะ!”

มารดาที่เหนื่อยอ่อนควรได้ยินเสียงแรกก�าเนิดซึ่งเป็นประหนึ่งรางวัล 

แต่สายฟ้ากลับฟาดเปรี้ยงลงตรงกลางอุทยานหลวง บังเกิดเสียงสนั่นก้อง 

ข่มกลนืเสยีงทารกที่แหกปากร้อง

เปรี้ยง!

“อุแว้! อุแว้!”

เหตุไฉนค�่าคืนที่ทั่วปฐพีย่อมแซ่ซ้องสรรเสริญ ประมุขเทพบดีผู ้

ปกครองสามโลก สบิทศิ สี่ก�าเนดิ และหกมรรคา กลบัประทานสุรกมัปนาท 

ดั่งบงัเกดิอาเพศกนั

เปรี้ยง!

หรอืจะเป็นวธิกีราดเกรี้ยวเพื่ออ�าพราง...

เปรี้ยง! เปรี้ยง! เปรี้ยง!



หนึ่ง
สองชำติหนึ่งร่ำง

เสยีงปะปนระหว่างทารกร�า่ไห้กบัสตรนีางหนึ่งคร�า่ครวญ ท�าให้เปลอืก

ตาของร่างที่นอนเยน็เฉยีบบนแท่นมคีวามกระด้าง ส�าเนยีงรบกวนที่เพิ่มระดบั

ขึ้นเริ่มฉุดดงึความทรงจ�าสุดท้ายในหนึ่งชาตภิพ...

ข่าวชวนสลดสงัเวชเกี่ยวกบัทารกถกูทอดทิ้ง หายแปลกใหม่ส�าหรบัผกา

ที่เติบโตจากบ้านเด็กก�าพร้า ตั้งแต่จ�าความได้ นามสกุล ‘รื่นรจนา’ ก็เป็น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งให้ เด็กหญิงเคยเฝ้าคอยว่า ในหมู่คนที่เดินผ่านนอกรั้ว

ก�าแพงจะมีใครก้าวมาแนะน�าตัวว่าเป็นพ่อหรือแม่ แล้วขอรับเธอกลับคืนสู่

ครอบครวั

ความหวงัเป็นดั่งฝันสูงสุดที่มอบก�าลงัใจแก่เดก็หญงิผวิคล�้า ผมหยกิ

คล้ายหมูหย็อง มาตลอดหลายปี เธอจึงอดทนต่อการกลั่นแกล้งจากเด็ก 

คนอื่น

ชีวิตในสถานดูแลแต่ละช่วงอายุของรัฐไม่เลวร้ายเกินไป ผกาได้รับ 

การศกึษา มทีี่ซุกหวันอน และท้องกอ็ิ่มทุกมื้อ เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เปี่ยมด้วย

จิตอาสาคอยเยียวยาสภาพบอบช�้าของเยาวชนที่โดนผู้ให้ก�าเนิดลอยแพ แค่

ส่วนน้อยที่ปล่อยปละละเลย มันเป็นเรื่องยากที่องค์กรขนาดใหญ่จะดูแลได ้
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ทั่วถงึ

เด็กหลายคนมีบุญพาส่งเป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวใหม่ แต่ผกา

กลบัอาศยัความดแูลของรฐักระทั่งออกไปเริ่มต้นชวีติตวัเอง ฟองสบูใ่นอากาศ

แตกสลายอย่างไร ช่วงเวลาวยัเยาว์ของเธอกส็ิ้นสุดด้วยวธิเีดยีวกนั

หญงิสาววยัยี่สบิห้า รูปร่างอวบท้วม หน้าตาราบเรยีบไร้จุดเด่น ผมด�า

สนทิหยกิขอดเกาะศรีษะ ผวิที่คล�้าแต่เลก็โตมากเ็ข้มข�าคงเดมิ เสยีงล้อเลยีน 

‘ยายอ้วนด�า... ยายอ้วนด�ามาแล้ว!’ พร้อมกริยิากระโดดโลดเต้นดหูมิ่นต่อหน้า

หายไป แต่มนัย้ายมาปรากฏในแววตาบางคู่ที่ประสานสบ

ผกาเลิกให้น�้าหนักค�าเหล่านี้ในใจมาหลายปีแล้ว ไม่อย่างนั้นคงเรียน

จบระดับปริญญาตรีพร้อมกับท�างานพิเศษไม่ส�าเร็จ แม้รูปกายภายนอกจะ 

หาจุดเจริญตาไม่พบ แต่เธอกลับมีพรสวรรค์ติดตัวมาแต่ก�าเนิดที่บางครั้ง 

ก็เป็นภาระ เนื่องจากเธอสัมผัสภพคู่ขนานหรือมิติลี้ลับได้ หากสาธยายให้ 

ใครฟัง พวกเขาต้องคดิว่าเธอเสยีสตแิน่แล้ว ประสบการณ์หนเดยีวกม็ากพอ 

ที่เธอจะเลือกปิดปาก จึงยังเป็นยายอ้วนด�าธรรมดาๆ ที่ไร้ค�าว่า ‘ขี้โกหก’  

ต่อท้าย

สมัผสัพเิศษน�ามาซึ่งอาชพีเสรมิที่ช่วยเหลอืหรอืบางครั้งกท็�าให้ตกที่นั่ง

ล�าบาก เพราะบรรดาชาวภพไร้ร่างคือแหล่งข่าวและความรู้ชั้นดี ผกาเลย 

ศกึษาศาสตร์ท�านายทุกรูปแบบเป็นงานอดเิรก เธอเอาไว้ใช้สื่อความปรารถนา

จากอกีโลกหนึ่งแก่ผู้เกี่ยวข้อง

ฟังคล้ายถ้าสถาปนาตัวเป็นเจ้าแม่ แล้วเปิดต�าหนักที่เต็มไปด้วย

สานุศิษย์ผู้เลื่อมใส ผกาน่าจะโด่งดัง รวมถึงห่างไกลความล�าบากที่ดิ้นรน 

หาเลี้ยงตวั แต่มแีสงกต็้องมเีงา สิ่งใดในโลกได้มาโดยเปล่า... เคยมดี้วยหรอื!

พลังศรัทธาเปรียบประดุจค�าสาป ให้ไปตามชดใช้ผลกรรมที่ติดตาม

กระทั่งวญิญาณที่สละร่างแล้ว เธอรบัไม่ไหวหรอก ผกาจงึปฏบิตัติวัคล้ายคน

ธรรมะธมัโม ถ่วงดุลความตั้งใจดกีบัความโลภที่ชอบท้าดเีบตกนัเรื่อย

หญิงสาวอาจหาเงินทองง่ายกว่าคนทั่วไป เนื่องด้วยโชคลาภตบเท้ามา
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เยี่ยมเยอืนเสมอืนมติรมั่นคง แต่กห่็างไกลค�าว่าร�่ารวยลน้ฟ้า คลา้ยเธอเป็นได้

แค่ประตูทางผ่านของบรรดาสหาย

ผกาท�างานเป็นล่ามภาษาจีนในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง สวัสดิการดี

พอควร มีลู่ทางเติบโตเป็นหัวหน้าในอีกสองสามปี พอถึงช่วงว่างสุดสัปดาห์ 

หญิงสาวก็สวมบทหมอดูรับปรึกษาปัญหาส่วนตัว บางคราวก็เดินทางไปพบ

ลูกค้าถึงที่ อย่างวันนี้เธอโดนตามตัวมาดูตึกแถวสามคูหาให้เสี่ยวันชัย ชาย 

วยักลางคนที่อยากขยายสาขาธุรกจิของเขา

หลังเสร็จงานและได้รับค่าว่าจ้างแล้ว เธอก็ยืนรอรถประจ�าทางที่ป้าย 

เสี่ยกับลูกน้องอยู่คอยท�าสัญญาเช่ากับเจ้าของตึกต่อ หญิงสาวเหม่อลอยนิด

หน่อย ระหว่างครุ่นคดิถงึสายตาจากชายไร้กายเนื้อผู้ผูกตดิวญิญาณกบัที่ดนิ

ผนืนั้น ก่อนจะได้ยนิเสยีงกรดีร้องเอะอะเป็นทอดๆ 

ผกาเหลยีวหาก่อนจะเบกิตากว้าง เสยีงหวดีแหลมก่อตวัในล�าคอ ยาม

รถยนต์คนัหนึ่งทะยานพุ่งข้ามเกาะกลางถนนมาหาเธอที่ยนืขาแขง็อยู่ พรบิตา

เดียวร่างของเธอก็ลอยหวือไปด้านหลัง ตามมาด้วยความรู้สึกชาหน่วงทั้งตัว 

แผ่นหลงักดชดิตดิก�าแพง ผวิหน้าองัไอร้อนผ่าวของเครื่องยนต์

ท่ามกลางหมู่ชนที่มุงจ้อง สายตากับสติของเธอแยกแยะไม่ออกแล้ว

ว่า...

พวกเขาคอืคนหรอืวญิญาณ!

“เสี่ยวซอื!”

“เสี่ยวซอื!”

หญิงสาวที่นอนตาลอยเปลี่ยนเป็นขยับกะพริบ ในความคิดสับสน

อลหม่าน เธอเหน็ใบหน้าหลากหลายล้อมวงอยูห่่างๆ พวกเขาแต่งตวัประหลาด

ราวกบัฉากละครจนีโบราณที่ฮติตดิกระแสบนัเทงิ

“เสี่ยวซอื! ท่านได้สตแิล้ว! อารนัยนิดยีิ่งเจ้าค่ะ... ฮอืๆ”

เสียงแหบเครือที่เก็บความตื่นกลัวไว้ไม่มิดท�าให้ผกากลอกตามอง 
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เด็กสาวหน้าตามอมแมม จากนั้นก็รู้ว่าเสียงทารกร้องไห้ไม่หยุดดังมาจาก 

ห่อผ้าสองห่อในอ้อมแขนสาวน้อยคนนี้

ภาพติดตาสุดท้ายคือเธอถูกรถพุ่งมาชนและอัดตัวลอยไปติดก�าแพง

หลงัป้ายรถเมล์ แต่ที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาล ไม่มกีลิ่นยาฆ่าเชื้อ ยกเว้นกลิ่นอบัชื้น

ที่ฉุนกกึ!

พอลองเคลื่อนไหว ผกากพ็บว่าเธอยงัอ่อนล้ามาก ร่างกายช่วงล่างตั้งแต่

เอวลงไปเจบ็ปนปวดชนดิที่อธบิายยาก แต่ประสาทสั่งการนิ้วมอืและเท้าปกติ

ด ีต่างจากตอนถูกชนอดัก�าแพงที่ไม่รู้สกึอะไรเลย หญงิสาวค่อยๆ ชูแขนขึ้น

ดู ก่อนจะชะงกัค้างในท่านั้น

หา!

ท�าไม... ท�าไมแขนเธอเลก็และขาวขนาดนี้ล่ะ!

ภายใต้แสงโทนส้มเหลืองกระจายคลุมห้อง แขนปริศนาข้างนั้นยัง

ผุดผ่องชดัเจน!

ผกาทิ้งแขนลงพลางขมวดคิ้ว ก่อนเหลือกตาส�ารวจสถานที่อย่าง 

แตกตื่น แล้วก็พบว่าตัวเองนอนหงายอยู่บนเตียงที่ปูด้วยฟูกแข็ง อากาศ 

ยะเยือกคอยแต่จะหาช่องว่างเสียดแทงผิว พอได้ซึมลึกถึงข้อกระดูกส่วน 

ต่างๆ ก็ไม่รอช้าที่จะท�าให้เธอปวดร้าวเกินกล่าว และท่ามกลางกลิ่นอับชื้น 

ของไม้เปียกน�้า จมูกเริ่มแยกแยะกลิ่นคาวเลอืดอย่างรุนแรงได้

พวกเขาย้ายตวัเธอมารกัษาที่ไหน ท�าไมไม่ใช่โรงพยาบาล!

เกดิอะไรขึ้นตอนที่เธอหมดสต!ิ

รถคนันั้นไม่ได้พุ่งชนเธอเหรอ!

ด้วยความแรงขนาดนั้น ถ้ายงัรอดชวีติ อย่างน้อยกต็้องพกิารส!ิ

ผกาขมวดคิ้วหนกัขึ้น หรอืเธอก�าลงัสบัสนระหว่างความเป็นจรงิกบันมิติ

ของวญิญาณที่มพีลงัจติแก่กล้า...

“เสี่ยวซอื! เอ่อ... เหนยีงเหนยีง! ทรงเป็นอย่างไรบ้างเพคะ ตรสักบั

หม่อมฉนัเถดิ หม่อมฉนัจะได้จดัพระโอสถถวาย”
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ร่างบนเตยีงเบนสายตามาทางสาวน้อย อยากถามว่าใครคอืเสี่ยวซอื ใคร

คอืเหนยีงเหนยีง แต่ปากกลบัปิดผนกึราวกบัถกูหนบี เดก็สาวขยบัตวักระสบั- 

กระส่าย ท่าทางอยากจะเข้ามาปรนนบิตัใิกล้ชดิ แววตาจงรกัภกัดจีดจ้องเธอ

อย่างห่วงใย แต่ตดิขดัทารกสองคนที่แหกปากแข่งกบัฟ้าฝน

อะไรนะ... ฟ้าผ่ากบัฝนตก!

ตอนนั้นที่ป้ายรถเมล์ฟ้าแจ้งแดดแจ๋... มนัเลยวนันั้นมากี่วนัแล้ว!

ผกาปวดศีรษะจี๊ด พยายามขบคิดเท่าไรก็ไร้ค�าตอบ และเธอยัง 

อ่อนเพลยีเกนิไป แค่ขยบัคิ้วกลอกลูกตากเ็หนื่อยเกอืบขาดใจ ช่วงลา่งดนัเจบ็ 

เป็นบ้าอกี เหมอืนมแีผลกรดีสดระหว่างขา หา…

อะไรนะ!

ตรงหว่างขากบัเดก็ทารกอกีสองคน!

นัยน์ตาสีน�้าตาลอ่อนเหลือกถลนในพริบตา ก่อนหญิงสาวจะสูดลม

หายใจลึก รวบรวมสติให้นิ่งที่สุด ขณะเดียวกันก็กลืนน�้าลายฝืดเฝื่อน เธอ

ค่อยๆ จ้องไปทางปลายเท้า แต่ไม่เหน็อะไรนอกจากผ้าห่มผนืเก่าที่มลีายพร้อย

ด้วยรอยปะชุน ไม่ทันหาข้อสรุปกับสภาพที่เป็นอยู่ ผกาก็ตะลึงตาแข็งค้าง  

เมื่อสาวน้อยยดัเยยีดเดก็อ่อนในห่อผ้าให้เธออุ้มคนหนึ่ง

ทารกแรกคลอดร้องไห้จนหน้าย่นยับ ผิวแดงก�่า แต่ชั่วขณะที่สัมผัส

เธอ พวกเขากย็อมหยดุหลบัหหูลบัตาร้อง และจ้องตาอยูค่รูห่นึ่ง ก่อนประสาน

เสยีงดงัลั่นใหม่ ท�าเอาผกาถงึกบัหูอื้อ แก้วหูสะท้อนเสยีงวิ้งๆ 

“เหนยีงเหนยีงเพคะ เสี่ยวหวงัจื่อน่าจะทรงหวิมาก ให้ชรีนัช่วยนะเพคะ” 

สาวน้อยกล่าวพลางถือวิสาสะจัดท่าทางแม่ลูก แล้วฉวยโอกาสที่นายสาว

อ่อนแอไร้เรี่ยวแรง แหวกอาภรณ์เนื้อหยาบที่ผกาสวม ความเย็นกรูเข้าล้อม

และกระตุ้นยอดสชีมพูเข้มจนหดรดั เมื่อทารกที่แหกปากโดนสะกดิ เมื่อหน้า

ถูไถกบัปลายถนั กพ็บหนทางสนองกระเพาะอาหารน้อยๆ 

ผกาสมองมึนชากระทั่งลืมสั่งการ ได้แต่จ้องการกระท�าของเด็กอ่อน

อย่างแตกตื่น สัญชาตญาณทารกท�าให้เขาดูดน�้านมอย่างหนักหน่วง ก�าปั้น
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เลก็ๆ กดบนผวิอุ่นของมารดา ปากน้อยๆ จบัจองยอดอกอย่างแนบแน่น

ความรู้สึกแรกที่พุ่งกระโจนมาคือเธอเจ็บยอดอกแปลบ แต่ฉับพลัน 

สายเลอืดที่แปรเป็นน�้านมรนิไหล ความทรงจ�าของอกีชาตภิพจงึเฉลยตวั...



สอง
พระชำยำจำกนอกด่ำน

เนนิเขากว้างไกลสดุลกูหลูกูตาซ่อนเร้นระหว่างหบุลกึ มอ้ีอมแขนของ

เทอืกเขาสงูทะมนึกางโอบป้อง สายลมโชยอ่อนพาเกสรจากทุง่ดอกไม้ป่ารวยรนิ 

อาชาตัวก�าย�าโลดแล่นน�ากลุ่มชายฉกรรจ์บนหลังม้าฝึก พวกเขาทรงตัวอย่าง

เป็นอสิระจากบงัเหยีนและอานรองนั่ง ล�าขาแขง็แกร่งแนบกระชบัสขี้างสตัว์ที่

เป็นพาหนะ สองมือขยุ้มแผงคอที่สะบัดกระจายท้าสายลม สีหน้าทุกคน 

ยิ้มแย้มผ่องใสเช่นเดียวกับผู้ย�่าเดินรอบกระโจมหนังสัตว์ ชาวเผ่านอกด่าน 

ไร้อารยะเช่นพวกเขาอาจเร่ร่อน ไม่มีดินแดนถือครองเป็นหลักแหล่ง แต่นี่ 

คอืวถิชีวีติจากบรรพชนที่พวกเขาภาคภูมใิจ

เสียงหัวเราะเริ่มจางหาย เมื่อต๋าโมเหยียนชานหยูผู้สูญเสียภรรยากับ

บตุรชายล้มป่วยลง ไม่ช้าท่านกส็ละร่างตดิตามลกูเมยีที่เป็นมารดากบัน้องชาย

ของนางไป ทอดทิ้งเด็กสาวซึ่งฉายแววงามเลิศดั่งเทพธิดาจากแดนสรวงไว้ 

เบื้องหลงั อ�านาจปกครองเผ่าจงึตกทอดแก่ต๋าปาหนานผู้เป็นอา

ถงึปักษ์ไป๋ลู่8 ที่กกัตุนเสบยีงรบัเหมนัตฤดู ฝีเท้าอาชาศกึกส็ั่นสะเทอืน

เลื่อนลั่นประหนึ่งรวักลองชยั พวกมนัเหยยีบทลายทุง่หญ้าสงบสขุจนวอดวาย 

เพลิงสงครามคราวนี้กลับลุกลามสวนทาง เนื่องจากต้นก�าเนิดคือหลังแนว
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ก�าแพงของชาวฮั่น นกัรบฉกรรจ์หลดุร่วงลงจากหลงัสตัว์คู่ชวีติรายแล้วรายเล่า 

หยาดโลหิตสาดทารากไม้ใบหญ้าให้แดงฉานดั่งทุ่งหงเหมยกุ้ย9 ราวกับยังมิ

ฉูดฉาดเพียงพอ ผืนดินจึงถูกบดขยี้ซ�้าภายใต้การยาตราทัพที่เกรียงไกรของ

แคว้นจิ้น

เพื่อปกปักเชื้อสายชาวเผ่า ต๋าปาหนานชานหยูส่งนางไปเป็นหนึ่งใน

บรรณาการล�้าค่า และยังละทิ้งศักดิ์ศรีเดินทางมาขอสวามิภักดิ์ต่อจักรพรรดิ

จิ้นด้วยตวัเอง หน้าที่ที่มาพร้อมชาตกิ�าเนดิบงัคบัสาวน้อยให้น้อมรบัชะตากรรม 

ถ้าการพลรีูปโฉมแลกเปลี่ยนชวีติชาวเผ่าได้ นางจะยอมสละบ้านเกดิแล้วก้าว

เข้าสู่วงัหลวงโอ่อ่าอนัเพยีบพร้อมด้วยหญงิงามนบัพนัชวีติ

แรกพานพบบุรุษผู้ทรงอ�านาจแห่งจงหยวน นางยอบกายถวายความ

เคารพตามราชประเพณ ีก่อนได้รบัอนุญาตให้ลุกขึ้น นางก�านลัหลวงผู้อบรม

ย�้านักหนาว่าห้ามจ้องพระพักตร์หวงช่าง10 และหวงโฮ่ว11 แต่ความอยากรู้

อยากเหน็พาให้อดไม่ได้ เดก็สาวจงึเผลอช�าเลอืงบลัลงัก์มงักรทองอร่าม

พระอจัฉรยิภาพด้านการศกึและการปกครองของเจ้าแคว้นลอืลั่นไปทั่ว

แดนนอกด่าน เอกบรุษุแห่งจิ้นที่เพยีงได้ยนิพระสมญัญานาม ทกุผู้กห็วาดผวา

ย�าเกรง กลบักลายเป็นชายหนุ่มรปูงาม หาใช่บรุษุสงูวยัดงัที่คาดคดิไม่ พระองค์

ประทบัสง่าผ่าเผยเคยีงข้างนางพญาหงส์แดงแห่งวงัหลงั ที่กรงทองค�าเลอค่านี้ 

พวกเขาล้วนเฉดิโฉมดุร้ายเหมาะสมกนั

นางเงยหน้าตามพระกระแสรบัสั่ง สองสายตาสบประสาน หวัใจในอก

เต้นถี่ระรัว ห่างไกลกันเพียงนี้ สายพระเนตรยังคมกริบ ละม้ายพญามังกร 

8 ปักษ์ไป๋ลู ่ประมาณวนัที่ 7 ถงึ 9 เดอืนกนัยายน ที่ดวงอาทติย์ท�ามมุ 165 องศา อากาศ

เริ่มเยน็ลง บนใบไม้มนี�้าค้าง
9 หงเหมยกุย้ คอื ดอกกหุลาบสแีดง
10 หวงช่าง เป็นค�าที่ใช้เรยีกจกัรพรรดิ
11 หวงโฮ่ว เป็นค�าที่ใช้เรยีกพระอคัรมเหสใีนจกัรพรรด ิหรอืเรยีกอกีอย่างว่าฮองเฮา
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บนฉลองพระองค์สเีหลอืงสด

เสียงขันทีประกาศราชโองการของโอรสสวรรค์ดังผ่านหู สตรีต่างเผ่า

เข้าใจใจความนั้นเพยีงครึ่ง แม้มารดามเีชื้อสายฮั่นผสม สบืเนื่องจากราชวงศ์

ก่อนๆ ชาวจงหยวนนยิมส่งองค์หญงิชั้นล่างมาอภเิษกสมรสกบัผูด้�ารงต�าแหน่ง 

ชานหยูเพื่อแลกเปลี่ยนสันติภาพ ท่านอยู่สอนภาษากับมารยาทให้ไม่นานก็ 

ชงิลาจาก บดิาเฝ้าทกุข์ตรมต่อการสญูเสยีภรยิาและบตุรชายที่คาดหวงั กระทั่ง

ลมืค�านงึถงึบุตรสาวคนเดยีวที่ม ีกาฝากไฉนเลยจะคงสถานะเก่า ท่านอายอม

เลี้ยงดูนางกถ็อืว่ามพีระคุณแล้ว

จากบุตรสาวอดีตหัวหน้าเผ่าในฐานะบรรณาการสวามิภักดิ์ นางได้รับ

พระเมตตาแต่งตั้งเป็นพระสนมชั้นเหม่ยเหรนิ มตี�าหนกัเลก็ๆ เงยีบสงบและ

เป็นส่วนตวั แต่ป้ายชื่อไม่อาจปรากฏบนถาดร่วมกบันางในคนอื่น จนกว่าจะ

ได้รับการอบรมให้ครบถ้วนเสียก่อน เด็กสาวพลัดถิ่นจึงมีเวลาปรับตัวเพื่อ 

ให้พร้อมถวายการปรนนบิตัิ

เมื่อป้ายโฉมงามที่ครองต�าหนักเล็กๆ บนถาดได้รับเลือกครั้งแรก 

จักรพรรดิก็เสด็จมาเยือนในยามซวี12 หลังส่งขบวนขันทีมาประกาศเตือนให้

นางเตรยีมตวั เหม่ยเหรนิจากนอกด่านผู้พลิาสล�้าจงึถูกขดัสฉีววีรรณ พาให้ผู้

พบพานต่างทอดถอนใจ เหน็ทวี่านางคงสบืเชื้อสายหวงัเฉยีง13 ที่ฮั่นหยวนตี้

ส่งตวัให้หูฮนัเซยี และพทิกัษ์สนัตสิุขที่ชายแดนนบัหกสบิปี

12 เรยีกช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00 น. - 20.59 น. ว่า ยามซวี
13 หรอืที่รูจ้กักนัในนาม ‘หวงัเจาจวนิ’ เป็นหนึ่งในสี่สาวงามของจนี ฉายาคอื ‘ปักษตีกนภา’ 

หมายถึง กระทั่งนกก็หลงมองความงามจนลืมบินและตกจากฟ้า หวังเฉียงเป็นนางใน 

ราชส�านกัฮ่องเต้ฮั่นหยวนตี้ที่ส่งไปอภเิษกสมรสกบัหวัหน้าเผ่าซงหนู ตลอดช่วงเวลาที่อยู่

ในวัง นางไม่เคยถวายตัวรับใช้เลยสักครั้งเดียว เนื่องจากภาพวาดงามไม่เท่าตัวจริง จึง 

ไม่เป็นที่สนพระทัย แต่เมื่อได้เข้าเฝ้าฮ่องเต้ในท้องพระโรง ทุกคนถึงกับตกตะลึง และ

ฮ่องเต้ฮั่นหยวนตี้กอ็ดเสยีดายหญงิงามไม่ได้
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บุรุษรูปงามกบัโฉมสะคราญประคองกนัเข้าห้องหบัมดิชดิ ดั่งภาพวาด

ที่ชวนให้ผู้คนเคลิบเคลิ้ม ยามลับสายตาข้ารับใช้ในต�าหนักและกงกงส่วน

พระองค์ เจ้าแคว้นจิ้นพานางไปทอดกายเคียงกันบนตั่งนอน พระวรกาย 

หวงช่างล�้าค่าและต้องห้าม ทว่าไม่ทรงถือโทษที่ระหว่างร่วมอภิรมย์นาง

อาจหาญล่วงเกนิไปเสยีหลายริ้ว

ด้วยรสเสน่หาหวานซ่านจรุงใจ ล่อหลอกให้ดรุณีน้อยหลงใหลราวกับ 

แมลงภู่มัวเมาโถมธุรส จากเด็กสาวไร้เดียงสาก็ตื่นมาเป็นหญิงงามร่านราคะ 

ยิ่งเป็นที่โปรดปราน นางก็ยิ่งตกเป็นเป้าริษยาชิงชัง ทุกครั้งที่โดนพระชายา

ต�าแหน่งสูงกว่าหาเรื่องกลั่นแกล้ง จักรพรรดิจะพระราชทานขบวนข้าวของ

ปลอบขวญั มลูค่าขึ้นอยูก่บัความร้ายแรงบนเรอืนร่างที่เลอโฉม จนพระมารดา

แห่งแผ่นดินผู้สวมมงกุฎหงส์ยังหยุดไตร่ตรอง ก่อนกระทบกระเทียบนาง 

สกัประโยค

เพียงพริบตาหนึ่ง จากเหม่ยเหรินก็ไต่ทะยานสู่เสียนเฟย นางได้รับ

พระราชทานนามที่โอรสสวรรค์ทรงตั้งให้ว่า ‘ไป๋เฟิน’ มคีวามหมายสอดคล้อง

กับชื่อชาวเผ่า ดอกไม้งามย่อมหอมบริสุทธิ์ จึงเป็นที่ตราตรึงพระหฤทัยชาย 

ผู้ยิ่งใหญ่ แต่เหตุไฉนเลยที่เดก็น้อยเช่นนางจะล่วงรู้นยัแอบแฝง!

วงัหลวงเป็นอทุยานดอกไม้ที่ไม่อาจปล่อยใจให้เพลดิเพลนิ ทกุซอกมมุ

ร�่าพิษมาดร้ายถึงฆาต แม้ตั้งมั่นระมัดระวังและหมั่นฝนลับไหวพริบ ทั้งยัง

พยายามเพิ่มพนูความโปรดปรานเพื่อรกัษาตวัให้พ้นภยัที่มุง่มั่นหาทางเล่นงาน 

แต่นางกย็งัมวิายผดิพลั้ง

ต่อหน้าการไต่สวนคดีปลิดชีพพระสนมขั้นจิ่วผิน14 ที่ก�าลังตั้งครรภ์

มงักร เขาเข้าร่วมด้วยสพีระพกัตร์เฉยชา ช่างไร้ใจไร้อาลยั นางจงึทราบความ

จรงิว่า ทั้งหมดนี้เป็นเวทมีหรสพที่ทุกคนเตรยีมบทร้องร�า จงัหวะจะโคนล้วน

ปราศจากจุดบกพร่อง

14 จิ่วผนิ คอื เก้าพระสนมเอก นบัเป็นขั้นสอง มทีั้งหมดเก้าต�าแหน่ง ต�าแหน่งละหนึ่งคน
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เป็นนางที่วิ่งทะเล่อทะล่าเอง เป็นนางที่หลงยนิดคีว้ารปูควนั แล้วหลอก

ใจว่าเป็นทองค�าถ่วงน�้าพระทยัสาม ีแต่คราวควนัในอุง้มอืสญูสลาย กป็ระหนึ่ง

บรรลพุระธรรมเทศนา และถกูส่งตวัไปจองจ�าที่ต�าหนกัท้ายวงัพร้อมนางก�านลั

คนสนทิตลอดชพี

ล�าพงัตกทกุข์ได้ยากคงไม่เป็นที่พงึพระทยั เทพชะตาจงึบนัดาลให้หอบ

อุม้เชื้อสายมงักรมาสูส่ถานที่แห่งนี้ด้วย ต�าหนกัเยน็ย่อมเยอืกเยน็สมชื่อ อาหาร 

เครื่องนุ่งห่ม ยา และเครื่องใช้สอยล้วนขาดแคลน ถ้าร่างกายที่หมดค่าส�าคญั

นี้มิได้เติบใหญ่จากท้องทุ่งทรหด มีหรือนางจะแบกครรภ์จนครบก�าหนด 

คลอดไหว

ชีวิตตามมีตามเกิด หลังสิ้นวาสนาล�าบากยิ่งกว่าออกเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์

นอกก�าแพงหมื่นลี้ อย่างน้อยข้างนอกนั่นนางกย็งัมอีสิระจะโบยบนิใช่หรอืไม่!

ทุกค�่าคืนยามสิ้นแสงตะวันส่อง นางมักแว่วเสียงกรีดร้องของสตรีอื่น 

ที่โดนกักขัง ท�าให้ก�าลังใจถดถอย สักวันตนเองคงกลายเป็นหนึ่งในนั้น ยิ่ง

กลุ้มกงัวล ความโศกเศร้ากย็ิ่งบงัเกดิ

นางโหยหาทุง่หญ้า คดิถงึการเปลอืยเท้าไล่ตามฝูงม้าป่า ทั้งยงัปรารถนา

แหงนหน้ามองเงาปีกพญาอนิทรรี่อนเวหา การหวนคะนงึหาบ้านเกดิ รงัแต่จะ

พาใหย้ากสงบใจ แม้แต่ห้วงฝันที่นอนทรุนทรุาย กลบัพบวา่เขาออกค�าสั่งขนัที

และนางในให้พนัธนาการจติวญิญาณของนางไว้ตรงนี้

ถ้าไม่ต้องการลงเอยเช่นเจยีชวิเยวี่ยน15 แม้ตายทั้งกลม แต่มวิายถูก

ใช้เป็นโคลนสาดใส่ผู้อื่น นางกต็้องอาศยัในที่แห่งนี้อย่างเงยีบเชยีบ อ�าพราง

ครรภ์มงักรให้ด ีในเมื่อหวงัหวงโฮ่วและมูกุ่ย้เฟย16 ช่างทรงคณุธรรมปานฉะนี้!

แต่ผู้ที่ประเสริฐกว่าพวกนางกลับเป็นสวามีผู้ยืนยงหมื่นปี หมื่นปี 

หมื่นๆ ปี...

15 เจยีชวิเยวี่ยน คอื พระสนมเอกผู้งดงามวจิติร สกุลเจยี ล�าดบัที่หกในเก้าพระสนมเอก
16 มูกุ่ย้เฟย คอื พระชายาผูสู้งศกัดิ์ล�้าค่า มศีกัดิ์สูงเป็นล�าดบัที่หนึ่งในสี่พระชายา สกลุมู่
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เฉยีงหลงหวงตี้แห่งแคว้นจิ้น!

เกดิมาใต้ฟ้ากว้างใหญ่ ถงึจะมรีปูโฉมเป็นทรพัย์ล�้าหน้าทกุผู ้งามนกั... 

งามจนปลาจม นกร่วง จนัทร์หลบ หรอืดอกไม้อาย17 พวกนางกล้็วนแต่อาภพั!

ความทรงจ�ากับอารมณ์ขมขื่นที่ผุดทะลัก พาน�้าตาร้อนๆ คลอรื้น  

รักหรือ... แค้นหรือ... จ�าแนกได้ยากเย็น แท้จริงเจ้าของกายเนื้อประสบ 

เส้นทางชวีติสาหสักว่ายายอ้วนด�าอย่างเธอ สตรทีี่ปราศจากพลงัก�าหนดทศิทาง

ความปรารถนาส่วนตน เสี้ยวฝันหรอืจะส�าคญักว่าหน้าที่ในสงัคมที่เชดิชูบุรุษ

หญิงสาวลดสายตามองศีรษะน้อยๆ ที่ซุกทรวงอก พอหยุดร้องไห้

อาละวาด ใบหน้าของพวกเขากเ็หมอืนกนัราวกบัส่องกระจก จงัหวะเคลื่อนไหว

แขนขาอ่อนนุ่มพร้อมเพรยีง ชวนเอน็ดูจนใจอ่อนเหลว ควรหรอืที่เดก็ๆ จะ

ประสบเคราะห์ก�าพร้าเช่นเดยีวกบัเธอและพระชายาผู้งดงาม

ประหนึ่งเวลาที่ด�าเนินอยู่ค่อยๆ ชะงักหยุด เด็กสาวที่นั่งคุกเข่าอยู ่

ขา้งเตยีงกแ็ขง็ค้างในท่าชะโงกหน้าดูนายสาวกบัพระโอรสยามดดูน�้านม ทารก

อีกคนก�าลังลืมตาแป๋วจ้องคู่แฝดของเขา ด้วยลางสังหรณ์ละม้ายเสียงสะกิด

เรยีก ผกาจงึเงยหน้ามองทางปลายเท้า

ที่นั่นปรากฏร่างเลอืนรางของโฉมสะคราญ ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องราวรนัทด

หนึ่งชาตทิี่ร่วมรบัรูเ้มื่อสกัครู ่ข้างกายนางผูส้วมชดุชาวเผ่าสขีาวคอืร่างสงูใหญ่

ในชุดคลุมยาว เขาเปล่งรศัมผี่องกระจ่างแตกต่างจากดวงวญิญาณอื่น

ผกาเพิ่งตระหนกั ตั้งแต่ลมืตาขึ้นมาในร่างพระชายานอกด่าน บรรดา

ผู้คนที่เหน็รายล้อมหนาแน่นล้วนเป็นวญิญาณ สถานการณ์คล้ายกนันี้ ใช่ว่า

ไม่เคยเกดิขึ้น แต่นั่นเธออยู่ในร่างตวัเอง ไม่ใช่ร่างคนอื่น!

17 มจัฉาจมวาร ีคอื ฉายาของไซซ ีปักษตีกนภาคอืฉายาของหวงัเจาจวนิ จนัทร์หลบโฉม

สุดาคือฉายาของเตียวเสี้ยน มวลผกาละอายนางคือฉายาของหยางกุ้ยเฟย พวกนางคือ 

สี่สุดยอดสาวงามของจนี
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หญงิสาวหวาดผวาในใจ พวกเขาก�าลงัมาทวงร่างใช่หรอืเปล่า... สดุท้าย

เธอถูกรถชนตายจรงิๆ แล้วใช่ไหม!

‘ไม่ต้องกลวั ข้าไม่ได้ต้องการท�าร้ายเจ้า ข้าเพยีงต้องการต่อวาสนาแก่

เอ๋อร์จื่อ18 ทั้งสอง แม้วญิญาณจะดบัสลายแลกเปลี่ยน...’

อดีตหญิงงามเป็นหนึ่งในวังหลวงแย้มยิ้มอ่อนหวาน ทว่าท�าให้เธอ 

ขนหวัลุกชนั

‘เจ้าคงรู้ช่วงชวีติที่ผ่านมาของข้า แต่ไม่รูเ้หตผุลที่เจ้ามาอยู่ในร่างข้า โดย

ข้าหลุดลอยเป็นวิญญาณเร่ร่อน นั่นเพราะเจ้ากับข้าสองเราต่างเป็นส่วนหนึ่ง

ของกันและกัน ทว่าด�ารงต่างภพต่างมิติ สถานที่นี้หาใช่โลกอดีตที่เรียกว่า

ประวัติศาสตร์ของเจ้า เช่นเดียวกับสถานที่ที่เจ้าจากมาหาใช่อนาคตของโลก 

ใบนี้ มนัอาจยากแก่การเข้าใจ แต่พรสวรรค์เปิดมุมมองพสิดารแก่เจ้าแล้ว ข้า

พูดถูกหรอืไม่’

หญงิสาวอ�้าอึ้ง ไม่กล้าปฏเิสธหรอืยอมรบั เธอพอรู้ว่ามอีกีหลายอย่าง

ที่สัมผัสพิเศษซ่อนเร้น วิทยาศาสตร์ก็มีทฤษฎีมิติทับซ้อน ใช่ว่าไม่มีทางเป็น

ไปได้ แต่ให้เผชิญหน้ากับความจริงที่ละจากโลกใบเก่ามาสู่โลกใบใหม่ หรือ

เป็นมติคิู่ขนาน เป็นภพพศิวงบนแกนมติทิี่สี่ หรอืจะเรยีกอะไรกแ็ล้วแต่ได้ไง

ล่ะ!

มนัไม่ใช่แค่หมอวนิจิฉยัว่าเป็นหวดั รบัยามากนิ แล้วตื่นมาเธอกห็าย

สกัหน่อย!

‘อาจเป็นบารมแีขง็กล้าของเอ๋อร์จื่อชกัน�าเจ้าจากที่นั่น ข้าคงเป็นเหนยีง19 

ที่ไร้บญุญาธกิารหนนุน�าพวกเขา เจ้ารูแ้ล้วว่าข้าโดนลงทณัฑ์เช่นไร อ่อนแอและ

ไร้วาสนาดงันี้ จะเกบ็ซ่อนพวกเขาจากหูตาคนได้นานเท่าใด หากโดนล่วงรู้ จะ

ไม่มผีูใ้ดรอดชวีติจากสถานที่นี้ กระทั่งโอรสมงักรทั้งสองพระองค์ แต่เจ้าท�าได้! 

18 เอ๋อร์จื่อ แปลว่า ลูกชาย
19 เหนยีง แปลว่า แม่
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ข้ารู้... เจ้าช่วยเหลอืพวกเขาได้!’

ผกาท�าหน้าอดึอดั เมื่อพระชายาจ้องเขมง็อย่างคาดหวงั

‘พรสวรรค์ของเจ้าจะกลับด�าเป็นขาว กลับขาวเป็นด�าอย่างที่ข้าไม่อาจ

กระท�า เชื้อสายมงักรคูน่ี้ หากมเีจ้าเกื้อหนนุ ย่อมสามารถเตบิโตเป็นใหญ่เหนอื

ผู้คนดั่งสวรรค์ลขิติ...’

สายตาหญงิงามเบนไปหาบตุรชายฝาแฝดผู้เป็นเลอืดเนื้อเชื้อไข เธออาจ

ไม่ซาบซึ้งความสมัพนัธ์ระหว่างแม่กบัลูก แต่คลื่นอารมณ์ของพระชายาก�าลงั

ครอบง�าให้ถ่วงหนักกลางอก ล�าคอตีบตันคล้ายโดนบีบอัด ผกากลั้นน�้าตา 

ด้วยแพ้ทางกระแสอาลยัรกัที่แผ่ซ่านคลุมใจ

‘เอ๋อร์จื่อเอ๋ย... บุญและวาสนาเหนยีงนี้มตีดิตวัน้อยนกั ไม่อาจอุ้มชูเจ้า

ให้ยิ่งใหญ่เหนอืใครเขา แต่เหนยีงเสยีสละทุกสิ่งที่มไีด้เพื่อพวกเจ้า เหนยีงจะ

ไปเวยีนว่ายตายเกดิในภพผู้มพีระคุณ นางจะได้เวยีนว่ายตายเกดิในภพของ

เหนยีง นบัจากนี้พวกเจ้าสองคนจงดูแลกนัและกนัให้ด’ี

หลังสั่งเสียบุตรน้อยที่ยังไม่รู้ความ พระชายาก็เคลื่อนสายตามาหา 

กายเนื้อ แต่วญิญาณภายในเป็นสตรจีากโลกต่างใบ

‘ข้าต๋าน่าหลนัซอืซอืแห่งหรวนตี้20 ต้องรบกวนเจ้า ขอฝากฝังเอ๋อร์จื่อ

ทั้งสองให้อุ้มชูได้หรอืไม่ บุญคุณนี้ข้าจะชดใช้ให้ภายหลงั’

ผกาบอกไม่ถูกว่าท�าไมถึงพร้อมใจรับภาระเอาง่ายๆ ทั้งยังต้องการ 

ช่วยเหลือพระชายาผู้นี้ให้สมหวัง คล้ายหัวใจเชื่อถือค�ากล่าวโดยไร้ข้อกังขา 

บางทีเธอคงพ่ายแพ้พลังมุ่งมั่นแรงกล้าของสาวสวยที่ทุกข์ตรมจนอกไหม้ขม

เข้าแล้ว

‘ข้าเหลือเวลาไม่มาก โปรดรับปากให้ข้าจากไปอย่างไร้ห่วงด้วยเถิด 

ล�าพงัที่ท่านผู้นี้ยอมให้ข้าได้เจรจากบัเจ้า กถ็อืว่าท่านเมตตามากแล้ว’

หญงิสาวมองร่างสขีาวเจดิจ้าที่ยนืเคยีงข้างวญิญาณพระชายา ก่อนจะ

20 หรวนตี้ คอื ชื่อเผ่า
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ผงกศรีษะรบั

“ฉนัจะช่วยคุณเองค่ะ อย่างไรฉนักไ็ม่มอีะไรผูกพนักบัโลกโน้น จะที่นี่

หรอืที่นั่น ฉนัคดิว่ามนัคงไม่แตกต่างหรอกมั้ง...”

หางเสยีงผกาสั่นไหว บ่งบอกว่าสลดัความลงัเลไม่พ้น แต่กลบัชดัเจน

และหนักแน่นพอให้น่าหลันซือซือหมุนกายไปค้อมตัวแก่ร่างเงาขาวจ้า แล้ว

บอกอกีฝ่ายอย่างนบนอบ

‘เซี่ยปี้อนัต้าเหรนิ21 เจ้าคะ เสี่ยวเหรนิ22 พร้อมแล้วเจ้าค่ะ’

แต่ก่อนเขาจะพานางไปยังต่างโลก วิญญาณสาวงามก็เข้ามามองหน้า

บุตรชายทั้งคู่ให้ชดั จากนั้นกร็�่าลากบันางก�านลัคนสนทิ

‘หากรู้ความจริงแล้ว อย่าถือโทษโกรธเสี่ยวซือว่าทอดทิ้งเลยนะอารัน 

วาสนาเรามรี่วมกนัเพยีงเท่านี้ เจ้าเสยีใจ ข้ากเ็สยีใจ...’

หญิงสาวเผยอปากค้างพลางหยีตาหลบ เมื่อสองร่างพร้อมกับกลุ่มผี

เลือนหายไปในวงแสงส่องวาบ พอลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง ห้วงเวลาที่หยุดนิ่ง 

ชั่วขณะกก็ลบัมาเคลื่อนไหว สมัผสัจากทารกน้อยที่ดูดนมหวนคนื ควบคู่กบั

เสยีงไถ่ถามอาการของเดก็สาว

ผกาเงยีบงนั เนื่องจากบรรดาร่างต่างภพที่ทยอยปรากฏใหม่ เป็นผกีลุม่

ที่เธอระลึกจากความจ�าได้ว่าเห็นตอนตื่นมาในร่างของพระชายา แล้วใบหน้า

แต่ละตนกบ่็งบอกเค้าพายวุุน่วายที่ใกล้พดัถล่มชวีตินบัจากนี้ นอกจากเร่งฟ้ืนฟู

ร่างกายและปรับตัวเข้ากับโลกใหม่ เธอต้องเตรียมรับบรรดาแขกที่ไม่มีใคร 

มองเหน็ด้วยสนิะ!

อาชพีสื่อสารเคยง่ายเสยีที่ไหน!

21 เซี่ยปี้อนัต้าเหรนิ คอื ใต้เท้ายมทูตขาว
22 เสี่ยวเหรนิ แปลว่า ข้าน้อย



สำม
ซ้ำยก็ผี ขวำก็ผี

จากความทรงจ�าของน่าหลันซือซือที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ ไม่เพียง 

รบัรู้สาเหตพุระชายาชาวนอกด่านที่ตกทกุข์เพราะกลการเมอืงหลงับ้านจกัรพรรด ิ

ผกายงัอาศยัแยกแยะฐานะบรรดาผทีี่พุง่ความสนใจมาที่ทารกฝาแฝดได้ ที่แท้

แต่งกายแนวนี้คือเหล่าขันที... กงกง นางก�านัลสูงวัย... กูกู และนางก�านัล

น้อย... กงปี้ของวงัหลวง

คนอื่นเจอเรื่องเกนิเชื่ออาจท�าใจยอมรบัไม่ง่าย แต่ผกากลบัเป็นตรงข้าม 

ยิ่งอยู่ในร่างนี้นานเท่าไร ราวกับตัวตนผู้หญิงสองคนค่อยๆ ผสานด้วยกัน 

อารมณ์ที่น่าหลันซือซือชอบปลดปล่อยสุดโต่งก็ถูกเหตุผลเธอถ่วงรั้งไว้เหลือ

ครึ่งหนึ่ง หมายความว่านบัจากนี้ ผกา รื่นรจนา... จะไม่มตีวัตนอกีแล้ว

มแีค่ต๋าน่าหลนัซอืซอืที่สมองบรรจุเรื่องราวต่างมติ!ิ

ชีรันดูแลนายสาวกับพระโอรสฝาแฝดเสร็จแล้ว จึงท�าความสะอาด

บริเวณที่ใช้ท�าคลอด เด็กสาวชาวนอกด่านผู้นี้เดินสวนทะลุวิญญาณกลุ่มนั้น

หลายหน พวกเขาไม่สะดุ้งสะเทือน คล้ายคุ้นเคยกับวิถีไร้ตัวตนในสายตา 

คนเป็น

น่าหลนัซอืซอืไม่อยากมองผใีห้ผสีะกดิใจถงึพรสวรรค์พเิศษ เพราะยงั
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ไม่พร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ นางจึงเหลือบดูกลุ ่มวิญญาณเป็น 

ครั้งคราว ส่วนบรรดาผกีจ็ดจ้องทารกแฝดอย่างอดทนอยู่ที่เดมิ

พอชีรันปูผ้าหน้าเตียงเจ้านายแล้ว เด็กสาวก็ล้มตัวลงนอน ส่วนสอง

ทารกสายเลือดมังกรก็หลับปุ๋ยร่วมเตียงกับมารดา ตอนแรกคนหนึ่งอยู่ใน 

เปลไกวที่เตรยีมก่อนก�าหนดคลอดสี่เดอืน ไม่คาดว่าครรภ์นี้จะให้ก�าเนดิฝาแฝด 

อีกคนหนึ่งเลยได้นอนอยู่ในตะกร้าสานรองผ้าอุ่นแก้ขัด แต่ทารกสองคนไม่

ยอมแยกจากกัน ร่วมใจกันร้องไห้โยเย จนชีรันต้องอุ้มคนหนึ่งจากเปลมา 

นอนเบยีดในตะกร้าซึ่งมขีนาดใหญ่กว่า พวกเขาจงึสงบเสงี่ยม

หลงัดบัไฟตะเกยีง ทั้งห้องกม็ดืสลวั ยกเว้นกลุม่วญิญาณที่ส่องแสงเรอืง

รอบรูปเนรมติ แต่ด้วยจ�านวนหลายตนจงึสว่างพอควร เดก็สาวรบัใช้นอนหลบั

ไปแล้ว เช่นเดียวกับสองแฝดแรกเกิด น่าหลันซือซืออยากหลับตามพวกเขา

แทบแย่ แต่ต้องทนทรมานตาค้างแข็ง ด้วยมีผีหนึ่งฝูงจ้องเขม็ง ท�าเอานาง 

หายง่วงเป็นปลดิทิ้ง ยงัดทีี่มม่ีานมุง้บางๆ กางกั้นจากพวกเขา หญงิสาวถงึกล้า

ลืมตาในความมืดดูท่าที เนื่องจากไม่รู้เจตนาในการมาว่าดีหรือร้ายต่อเด็กๆ  

ที่เพิ่งรบัฝากจากมารดาตวัจรงิ

คนบนเตยีงกบัผจี้องคุมเชงิผ่านม่านมุ้ง ไม่รู้กี่ยามล่วงผ่าน วญิญาณ

ยังปักหลักแน่วแน่อยู่ที่เดิมจนหญิงสาวสับสน ทว่าเป็นรูปพลังงานย่อมได้

เปรยีบกว่า พวกเขาปราศจากกายเนื้อให้เมื่อยขบ เจบ็ปวด หรอืหลบัตานอน 

น่าหลันซือซือจึงชักลืมตั้งป้อมเจตนาบรรดาผีแล้ว นางแค่หวังให้ห้องนี้ไม่ใช่

สถานที่สงิสู่โดยปกตขิองพวกเขากเ็พยีงพอ

สาวงามหลับตา จากนั้นความอ่อนเพลียผสมความอ่อนแอก็พาให้

สลบไสลยาว มารู้สึกตัวตื่นช่วงสายของอีกวันเพราะเสียงร้องไห้ของเด็กๆ  

น่าหลันซือซือไม่ทันขยับกายหรือพลิกหน้าหาต้นเสียง ชีรันก็ร้องขออนุญาต

พบัม่านโปร่งขึ้น แล้วช่วยมารดามอืใหม่ให้นมบุตรชาย

พอเดก็น้อยอยูใ่นอ้อมแขนกเ็ผยเสี้ยวหนึ่งของโองการฟ้า นางถงึเข้าใจ

เหตุผลที่น่าหลนัซอืซอืกล่าวให้ฟังเมื่อคนืว่าวาสนาคู่ฝาแฝดสูงส่งนกั!
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หญิงสาวเริ่มไม่มั่นใจว่าจะเป็นนาวาพาทั้งคู่ส่งถึงฝั่งโดยปลอดภัยไหว 

วังหลังอัดแน่นด้วยคลื่นลมรุนแรง ทั้งยังมีแง่หินแหลมคม น่าหลันซือซือ 

ยกยิ้ม ยามแหย่นิ้วเขี่ยผวิอ่อนนุ่มแล้ว มอืน้อยๆ กป็ัดไล่โต้ตอบ ก่อนดวงตา

สนี�้าตาลอ่อนใสตามเชื้อสายชาวเผ่าจะสะดดุเศษผ้าผูกรอบข้อมอืทารกที่ก�าลงั

ดื่มด�่ากบัเต้านม นางจงึเอ่ยปากถามคนสนทิ

“อารนั ผูกข้อมอืนี้เพื่ออะไรหรอื”

“ทูลเหนยีงเหนยีง หวงัจื่อเป็นมงักรแฝด หม่อมฉนัเกรงจดจ�าไม่ได้ว่า

หวงัจื่อองค์ไหนประสูตกิ่อน จงึผูกผ้าช่วยแยกแยะเพคะ”

“แล้วข้อมอืนี้เป็นต้าหวงัจื่อหรอืเสี่ยวหวงัจื่อกนัล่ะ”

“ต้าหวงัจื่อเพคะ”

นางหนัมายิ้มชมเชยเดก็สาว สมกบัที่น่าหลนัซอืซอืไว้ใจให้ใกล้ชดิจรงิๆ

“อารนัรอบคอบมาก ข้านกึไม่ออกเลยว่าถ้าไร้เจ้าจะเป็นอย่างไร จากนี้

กข็อฝากเนื้อฝากตวั ล�าบากอารนัอกีแล้วนะ”

“อย่าตรัสเช่นนั้นเลยเพคะ เป็นบุญของหม่อมฉันที่ได้ติดตามเหนียง-

เหนยีงมากกว่าเพคะ”

น่าหลันซือซือหยุดคิดชั่วครู่ ค่อยชวนสาวน้อยคุยต่อ “ตอนนี้ข้าไม่มี

ต�าแหน่งแล้ว เรากลบัมาเรยีกกนัเหมอืนเดมิดไีหม อารนั”

“เอ่อ... เหนยีงเหนยีง...”

นายสาวส่ายหน้าก่อนจะบบีบงัคบัด้วยสายตา จนอกีฝ่ายค่อยๆ อกึอกั 

เรยีกฉายาเก่าของน่าหลนัซอืซอื

“เสี่ยวซอื...”

เพราะร่างนี้มีเชื้อสายชาวฮั่นผสมผสาน รูปร่างจึงอ้อนแอ้นกว่าหญิง 

ชาวเผ่าแท้ๆ อย่างชรีนั แม้แก่วยักว่าสาวใช้สามปี แต่ชรีนักต็วัสูงเหมอืนเป็น

พี่สาวน่าหลนัซอืซอื

ชาตกิ�าเนดิของสาวน้อยคนสนทิไม่ได้ด้อยกว่ากนัมากนกั ชรีนัเป็นบตุรี

คนเล็กของนักรบเลื่องชื่อประจ�าเผ่าหรวนตี้ นางสืบทอดวรยุทธ์ขั้นคุ้มครอง
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คนได้จากบดิาและพี่ชาย ขณะที่น่าหลนัซอืซอืท�าเป็นแค่เล่นซนขี่ม้าล่าสตัว์ไป

วนัๆ เหตผุลที่อารนัตดิตามเสี่ยวซอืนั้นสบืเนื่องเพราะต๋าโมเหยยีนชานหย ูบดิา

ของน่าหลนัซอืซอืเคยร้องขอบดิาของชรีนั

ยามหัวหน้าเผ่าหรวนตี้คนเก่าสิ้นบุญ ทอดทิ้งบุตรสาวอยู่ล�าพังกับ

ครอบครัวท่านอา ความสะดวกสบายที่เคยได้รับก็อ�าลาพร้อมร่มเงาของบิดา 

แต่ชรีนัยงัตดิตามพทิกัษ์ดุจเดมิ นางคอยเป็นสหายปลอบใจ เป็นองครกัษ์ไล่

ผู้หมายรงัแก และยอมจากบ้านเกดิมากบัน่าหลนัซอืซอื

ชาตินี้นางจะละทิ้งหรือลงมือท�าร้ายใครย่อมไม่รู้สึกผิด ถ้าผู้นั้นมิใช่ 

ชรีนั!

หญิงสาวรับรู้ถึงความผูกพันที่หยั่งรากลึก ผ่านการร่วมทุกข์สุขของ 

สองนายบ่าวด ีชรีนัเป็นคนหนึ่งที่น่าหลนัซอืซอืห่วงอาลยัไม่แพ้บตุรชายทั้งสอง

พอทารกฝาแฝดอิ่มหน�าก็ตาปรือจะนอนต่อท่าเดียว เลี้ยงง่ายกินง่าย

เช่นนี้ถือเป็นเด็กฉลาดรู้สถานการณ์ล�าบากของมารดา ชีรันประคองนายสาว

ลุกขึ้นนั่ง ก่อนช่วยผลดัเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ แล้วจบันอนห่มผ้ามดิชดิ เพราะ

ขาดแคลนข้าวของจากโทษกกับรเิวณตลอดชวีติ นางจงึได้ลองอยู่ไฟหลงัคลอด

แบบอนาถา

อาหารที่ต้องกินล้วนเย็นชืดไร้รสชาติ ทว่าให้ประทังท้องและมีน�้านม

เลี้ยงบุตร น่าหลันซือซือจ�าทนกระเดือกสารอาหารบ�ารุงร่างกาย ท่ามกลาง 

น�้าตารื้นคลอของชรีนั

เมื่อรู้สึกถึงการมองของเด็กสาว นางที่เพิ่งนึกออกจึงรามือจากถาด

อาหารซึ่งพร่องหายเกนิกึ่งหนึ่ง แล้วยกชายผ้าขึ้นซบัมุมปาก

“ข้าอิ่มแล้ว อารนัเกบ็ถาดไปเถดิ”

ต�าหนักเย็นหรือจะสมบูรณ์พูนสุขเหมือนอยู่ต�าหนักไป๋ฮวา23 คราว 

ครั้งด�ารงต�าแหน่งไป๋เฟินเสยีนเฟย พระชายาผูพ้ร้อมด้วยคุณธรรมและปัญญา 

23 ไป๋ฮวา แปลว่า ดอกไม้ขาว
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มาคดิตอนนี้ สามจีกิกดันสิยันางเก่งกว่าสตรแีท้ๆ เสยีอกี

“เหนยีงเหนยีง...”

ชรีนัท้วงได้เพยีงนั้นแล้วกต็้องรบีเปลี่ยนค�าเรยีกขาน เมื่อได้รบัสายตา

จ้องต�าหนจิากบนเตยีง

“เอ้อ... เสี่ยวซอื ท่านเพิ่งให้ก�าเนดิหวงัจื่อ กนิให้มากกว่านี้เถดิ อารนั

ปันส่วนไว้แล้ว ไม่ต้องห่วง...”

เดก็ดื้อผู้นี้หลอกเจ้านายได้หน้าชื่นอกตรม!

หญงิสาวยกมอืหยุดค�าพูดของอกีฝ่าย

“อารัน... นิสัยเจ้า ข้าก็รู้แจ้งเช่นเจ้า เรื่องแอบปันส่วน แม้แต่คิด 

เกรงวา่ยงัไม่กล้าคดิ ข้าอิ่มแล้ว อารนักก็นิให้อิ่ม จงรูร้กัษาตวัเพื่อข้าสกัหน่อย 

เกดิอารนัเป็นอะไรไป เสี่ยวซอืคนนี้จะท�าเช่นไร”

สาวน้อยน�้าตาร่วงรนิ กล่าวเสยีงเครอื

“เป็นอารนัไร้ความสามารถ ท่านจงึทุกข์สาหสัเช่นนี้ หากอารนั...”

“อย่าเสยีเวลาโทษตวัเองเลย เปล่าประโยชน์ มสิู้อยู่กบัปัจจุบนัแล้วมุ่ง

ไปข้างหน้าด้วยกนัดไีหม”

น่าหลนัซอืซอืชงิขดัก่อนเบนสายตาไปที่หน้าต่าง ร่องไม้แตกบิ่น เปิด

ให้เหน็สวนแห้งแล้ง ถ้าฟ้ืนฟรู่างกายนี้ได้แขง็แรง นางคงไม่มเีวลานอนว่างงาน

อกี

“จะ...เจ้าค่ะ”

เด็กสาวปาดเช็ดน�้าตาก่อนยกถาดอาหารออกไป ชีรันเงียบหายไป 

พกัหนึ่งแล้วกลบัมาพร้อมถ้วยยาบ�ารุง นอกจากนั่งกนิกบัข้าวที่เหลอื นางคง

เสียเวลาต้มสมุนไพรด้วย น่าหลันซือซือขมวดคิ้วโก่ง เมื่อจมูกสัมผัสกลิ่น 

ขมเขยีวเข้ากท็�าหน้าเบ้ แต่กย็นิยอมกลั้นใจดื่มจนหมด

“ยายงัเหลอือกีเยอะไหม”

ชรีนัชะงกัด้วยสหีน้าอดึอดั ก่อนบอกเสยีงเบาอย่างสิ้นหวงั

“เทยีบนี้คอืเทยีบสุดท้ายแล้วเจ้าค่ะ”
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หญิงสาวบนเตียงถอนหายใจ แปลว่าสมบัติเก่าที่น่าหลันซือซือเก็บไว้ 

ก็หมดด้วย ที่ผ่านมาสองนายบ่าวปลดของมีค่าติดตัวไปจ�าน�า มอบเป็น 

สินใต้โต๊ะยามเฝ้าประตูที่มือเติบไม่น้อย ชีรันจึงสามารถลอบเข้าออกอย่าง 

เปิดเผยได้ในบางโอกาส โชคดีอีกอย่าง... ท้ายวังไม่เป็นจุดสนใจ ละแวกนี้

คล้ายแดนเสนยีดที่ทกุคนงดกรายใกล้ ฝ่ายส่งเสบยีงยงัมาบ้างไม่มาบ้าง ราวกบั

รอบเดอืนวยัแรกสาว ข้าวของยิ่งแล้วใหญ่ มแีค่น้อยนดิกบัน้อยมาก

น่าหลันซือซือทอดกายลงนอน อยากยกมือก่ายหน้าผาก อะไรๆ ก็

ล�าบากเป็นทวคีณูเวลาหมดเงนิ ตรรกะนี้ทนัสมยัทกุภพทกุโลก โอ๊ย! ไหนจะ... 

ร่างกายหลังคลอดที่ท�าอะไรก็เจ็บแสบ ท�าไมนางไม่ได้มาสบายๆ เหมือน

นางเอกนยิายที่เคยอ่านบ้าง

ตอบ! สวรรค์ตอบ!

อยูไ่ฟกต้็องปิดประตหูน้าต่างมดิชดิ นางจะหายใจไม่ออกตายอยูแ่ล้ว!

หรือเพราะคนไม่สวยมาเข้าร่างคนสวย จึงต้องจ่ายค่าท�าศัลยกรรม 

ทั้งตวัด้วยวธินีี้!

สวรรค์... ลดราคาลงหน่อยได้ไหม!

ตกกลางคนืพวกผีๆ  กม็าอกี แต่เป็นกลุ่มใหม่ มคีุ้นหน้าแค่สองตน 

ยืนเจี๋ยมเจี้ยมอยู่หลังวิญญาณสาวที่แต่งตัวเฉิดฉาย น่าหลันซือซือนอนมอง

จากในมุ้งจนผล็อยหลับไป พวกเขาก็ไม่กระดุกกระดิก พอเหตุการณ์ย�้าซ�้า

ตดิต่อกนัสามคนื หญงิสาวเลยคร้านเฝ้าวเิคราะห์พฤตกิรรมบรรดาผใีนวงัหลงั

วญิญาณกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าผลดักนัยนืมองมารดากบัทารกแฝด คล้าย

มาเที่ยวสวนสัตว์และยืนส่องสัตว์สายพันธุ์แปลกใหม่ที่อยู่ในกรงทุกค�่าคืน 

อยากเฝ้ากเ็ฝ้าไป... นางขอเข้าฝันก่อนดกีว่า!

คิดแล้วน่าหลันซือซือก็หลบัสบายใจ กระทั่งได้ยนิเสียงเด็กร้องอ้อแอ้

อยู่ข้างหู เมื่อฟังชดัเป็นเสยีงหวัเราะเอิ๊กอ๊าก หญงิสาวกส็ะดุ้งตื่น แล้วหนัขวบั

ไปหาทารกแฝดด้วยสัญชาตญาณห่วงระวังทันที เนื่องจากเกิดอะไรขึ้นกับ 
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พวกเขาไม่ได้เดด็ขาด นางจะคลอดมงักรแฝดมาชดใช้สวรรค์กบัน่าหลนัซอืซอื

ตวัจรงิไหวได้อย่างไร!

แต่หาได้คาดคิดว่าจะหันมาปะใบหน้าขาวเรืองแสงของสตรีนางหนึ่ง 

ดวงตาน่าหลันซือซือขยายกว้างอย่างตกใจ เพราะเจอหน้าคนที่ไม่ใช่คนใน 

ระยะประชิด ครึ่งท่อนบนของสาวสวยคนนี้ทะลุผ่านม่านบางๆ เข้ามา อีก 

ครึ่งท่อนล่างโผล่อยู่ข้างนอก เหตุผลที่ไม่ทนัตั้งสตนิี่ละ นางจงึหลุดอุทาน

“อ๊ะ!”

นิ้วสวมปลอกสวยงามที่ยื่นแหย่ทารกน้อยหยุดกึก นัยน์ตาผีสาว 

จ้องตอบคนเป็นอย่างเบิกกว้างเท่ากัน ท�าให้น่าหลันซือซือหันไปส่งยิ้มให ้

เดก็แฝด

“หะ...หวัเราะอะไรเหรอเอ๋อร์จื่อของเหนยีง...”

ผสีาวแสนสวยย่นคิ้วก่อนจะเลื่อนตวัลอยเข้ามาใกล้ กระทั่งหน้าขาวใส

แทบชนจมูกนาง น่าหลนัซอืซอืกย็งัรั้นท�านิ่ง ทั้งที่รู้ว่าสายเกนิไปแล้ว

“ว่าไงเอ๋อร์จื่อ มอีะไรเหรอ”

นางกลั้นใจ วาดมือทะลวงใบหน้านั้นไปแหย่นิ้วล้อทารก ผีสาวที่ท�า 

หน้านิ่วคิ้วขมวดยอมถอยห่าง ก่อนจะเอียงคอมองกิริยาของน่าหลันซือซือ 

แล้วแสยะยิ้มชวนขนหัวลุกมากเป็นพิเศษ รูปหน้าสวยงามแต่แรกเห็นเริ่ม

เปลี่ยนแปลง ถ้าขวญัไม่แขง็ต่อเนื่องมาจากโลกใบก่อน มหีวงัหวดีร้องเสยีสต ิ

กบัสภาพหนองไหลทะลกั หนอนอวบอ้วนผลุบโผล่มาทกัทายคนแน่นอน

แต่ถงึอย่างนั้นหญงิสาวกอ็ดสยดสยองไม่ไหว

‘เจ้า... เหน็ข้า...’

น�้าเสยีงลากเยน็เจาะจงหมายหวั ทว่านางยงัฝืนปิดหปิูดตา บอกแล้วว่า

คนยงัไม่พร้อมรบัจ๊อบพเิศษไงล่ะ!

“โอ๋ๆ แก้มนุ้มนุ่มน่าฟัดจงัเลย...”

น่าหลันซือซือจิ้มนิ้วบนผิวอ่อน เพ่งสายตาไปที่เด็ก ละข้ามภาพที่น�า

จนิตนาการไปถงึกลิ่นตุๆ เองแล้ว
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‘เจ้าเหน็ข้า... ข้ารู้ว่าเจ้าเหน็ข้า...’

ผสีาวขยบัหน้าทุเรศทุรงัเข้าบงัระหว่างน่าหลนัซอืซอืกบัแฝดคนพี่ นาง

เลยสบตาเขา้เตม็ที่ สหีน้าคนเป็นค่อยๆ เผยความเหยเกเป็นอนัวา่หมดข้ออ้าง 

สิ้นข้อแก้ตวักนัละทนีี้!

‘เจ้าเหน็ข้า! เจ้าเหน็ข้า! เจ้าเหน็ข้าจรงิด้วย!’

ร่างโปร่งแสงคนืกลบัสู่สภาพเจรญิตาเจรญิใจแล้วผลุบหายไปจากม่าน 

ก่อนจะพาให้น่าหลันซือซือขนหัวลุก ที่มีอีกหลายใบหน้าโผล่ทะลุมุ้งมามุง 

รอบด้าน สหีน้าชายหญงิเหล่านั้นล้วนเรงิร่าปรดีา แต่น่าหลนัซอืซอืกลบัถอน

หายใจ ด้วยรู้ว่าผีพวกนี้คงตามตอแยนางจนกว่าจะยอมรับความจริงกับ 

พวกเขาทั้งคนืแน่

ดูแต่ละตนเถอะ ฉีกปากยิ้มอย่างกับเห็นน่าหลันซือซือเป็นขุมทรัพย์

ล�้าค่า!


