
สามเดอืนก่อน ความฝันแปลกประหลาดของลู่หลนิเริ่มต้นขึ้นและไม่

เคยสิ้นสุดลง ฝันเรื่องเดิมซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำทุกค�่ำคืน ในฝันนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งเอ่ย

ขอควำมช่วยเหลอืจำกสตรตีวัเลก็ๆ แสนงดงำม ซึ่งกค็อืนำง

“ข้ารอเจ้า รอเพยีงเจ้าเท่านั้น หากเจ้าไม่มา ข้าคงไม่อาจมชีวีติต่อไปได้”

“ท่านเป็นใคร มาจากที่ใดหรอื เหตใุดจงึขยนัมาอยูใ่นฝันของข้านกั หาก

ท่านไม่เอ่ยสิ่งใด ข้าจะช่วยท่านได้อย่างไรเล่า”

“ชายแดนมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ข้ารอเจ้ามาท�าเรื่องสนุกด้วยกัน ชีวิต 

ของข้าช่างน่าสงสารนกัเมื่อไร้เจ้าอยู่เคยีงข้าง”

“ชายแดนหรอื... ข้ากว็่าน่าสนุกดเีหมอืนกนั เพยีงแต่ว่า...”

แล้วควำมฝันกห็ำยไป...

ลูห่ลนินอนลมืตำโพลงมองควำมมดืมดิ เหตกุำรณ์ในควำมฝันอำจท�ำให้

นำงกลำยเป็นบ้ำสกัวนัหนึ่ง นำงต้องหยุดควำมฝันนี้ให้ได้เสยีแล้ว

ต�าหนกัอ๋องหลิ่งอี้ในวงัหลวง

“ท่ำนแม่ ข้ำฝันเรื่องเดมิอกีแล้ว” ลู่หลนิเล่ำเรื่องควำมฝันให้มำรดำซึ่ง

หนึ่ง
แรกพบ
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รั้งต�ำแหน่งซำนหวำงเฟยแห่งรำชวงศ์ฟัง

หม่ำลี่หรูมองบุตรสำวอย่ำงเหนื่อยใจ นำงคงก�ำลงัวำงแผนหนอีอกไป

เที่ยวอีกแล้วเป็นแน่ แต่จะกล่ำวโทษผู้ใดได้เล่ำ ตัวนำงเองก็หำใช่สตรีที่

เรียบร้อยไม่ “ลูกแม่ ฐำนะของเจ้ำตอนนี้คือองค์หญิง จะออกจำกวังหลวง

โดยที่ยงัไม่แต่งงำนได้อย่ำงไร ในเมอืงหลวงยงัพอจะควบคุมได้ แต่ชำยแดน

ไม่ใช่สถำนที่ส�ำหรบัเที่ยวเล่น”

“แต่ท่ำนแม่... ข้ำเบื่อที่จะฝันแล้ว” ลู่หลนิกอดแขนมำรดำเหมอืนเดก็

เลก็ๆ ที่ก�ำลงัออดอ้อน

บดิำของนำงคอืพระอนชุำของฮ่องเต้ รั้งต�ำแหน่งอ๋อง ฮ่องเต้รบันำงเป็น

พระธดิำบญุธรรม ลูห่ลนิจงึได้เปลี่ยนบรรดำศกัดิ์จำกท่ำนหญงิเป็นองค์หญงิ 

นำงได้รับเกียรติสูงส่งและมีข้ำรับใช้มำกมำย ทั้งยังสุขสบำยกว่ำยำมที่อยู่ใน

ต�ำหนกัอ๋อง แต่กำรเป็นองค์หญงิกม็กีฎระเบยีบเคร่งครดัที่ผกูมดัผูค้นเกนิไป 

นำงอยำกออกไปโบยบินเหมือนมำรดำที่แสนโชคดี เพรำะบิดำรักและตำมใจ

ทุกอย่ำง ลู่หลินจึงฝันอยำกจะผูกด้ำยแดงแห่งโชคชะตำด้วยตัวเองกับบุรุษ

ที่รกัและตำมใจนำง

อ๋องหลิ่งอี้เป็นสำมีในฝันของสตรีหลำยนำง แต่เขำได้มอบหัวใจให้ 

พระชำยำเพยีงผู้เดยีวตั้งแต่อำยุได้สบิสองปี

ลี่หรสู่งสำยตำขอควำมช่วยเหลอื หลิ่งอี้จงึแกล้งท�ำเสยีงเข้มกบับตุรสำว

ผู้ซุกซน

“บุรุษผู้นั้นเป็นใคร เจ้ำก็ไม่รู้ชัด แล้วยังต้องกำรจะไปเสี่ยงอันตรำย

เพื่อตำมหำคนที่เจ้ำไม่รู้จกัหรอื พ่อไม่อนุญำต”

เหตุผลที่ฮ่องเต้หลิ่งเหวนิรบัลู่หลนิเป็นพระธดิำบุญธรรม เป็นที่ทรำบ

กันดีว่ำ ในวัยเด็กนำงท�ำให้วังหลวงต้องซ่อมแซมท้องพระโรงถึงสิบเจ็ดครั้ง 

และซ่อมประตวูงันบัครั้งไม่ถ้วน นี่ยงัไม่ได้นบักระถำงต้นไม้กบัสิ่งของเลก็น้อย

แต่สูงค่ำ ฮ่องเต้หลิ่งเหวนิผู้เจ้ำเล่ห์มำกแผนกำรต้องยอมแพ้และรบันำงเข้ำวงั

เพื่อแต่งตั้งเป็นองค์หญงิ พระองค์หวงัว่ำภำยใต้กำรอบรมเลี้ยงดูจำกฮองเฮำ
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ฮุ่ยเจนิ จะท�ำให้ตวัป่วนลดควำมป่วนลงบ้ำง

ลู่หลินจึงย้ำยเข้ำไปอยู่ในวังหลวง อ๋องหลิ่งอี้กับพระชำยำลี่หรูพร้อม

ฝำแฝดคู่เล็กย้ำยไปอยู่เมืองหลง ศูนย์กลำงกำรค้ำของอำณำจักรเป่ยเปียน  

ทั้งสองจะกลบัมำเยี่ยมนำงเดอืนละครั้ง ซึ่งทุกครั้งกถ็ูกนำงขอร้องให้พำออก

ไปเที่ยวนอกวงั แต่หลงัๆ มำนี้นำงขอร้องให้พำไปชำยแดนที่ห่ำงไกล หลิ่งอี้ 

ไม่อำจท�ำตำมควำมต้องกำรของนำงได้เพรำะเขำหวงบุตรสำวนั่นเอง

“ท่ำนพ่อ แล้วข้ำควรท�ำอย่ำงไรเจ้ำคะ ข้ำไม่อยำกฝันเหมอืนเดมิอกีแล้ว” 

ลูห่ลนิรู้ว่ำบดิำแค่แกล้งท�ำเสยีงเข้มไปอย่ำงนั้นเอง ขอเพยีงนำงออดอ้อนสกัหน่อย

กพ็อแล้ว

ท่ำนชำยลู่จื้อ ฝำแฝดของลู่หลินที่เดินเข้ำมำในห้องได้ยินนำงเล่ำเรื่อง

ควำมฝัน จงึเสนอวธิกีำรให้น้องสำวฝำแฝด “หลนิเอ๋อร์ เจ้ำกล็องไม่นอนดูส ิ

จะได้ไม่ต้องฝัน”

ลู่หลนิแลบลิ้นปลิ้นตำใส่พี่ชำยฝำแฝดทนัที

ลี่หรูผู้เป็นมำรดำตแีขนบุตรสำวเบำๆ เพื่อตกัเตอืนไม่ให้เสยีกริยิำ

หลิ่งอี้จงึก้มลงกระซบิข้ำงหูพระชำยำตวัป่วนของตวัเอง “ตอนเจ้ำอำยุ

เท่ำนำง ไม่ใช่แค่แลบลิ้นนะ แต่เจ้ำทั้งปีนก�ำแพง แอบมองบุรุษ สร้ำงควำม

ป่วนไปทั่วเมอืงหลวง และยงัวิ่งเข้ำออกร้ำนสุรำ เจ้ำจ�ำไม่ได้หรอื”

ลี่หรูยิ้มหวำนแล้วกระซบิตอบเขำ “คนืนี้...”

หลิ่งอี้ได้ยนิค�ำว่ำ ‘คนืนี้’ กต็ื่นตวัทนัท ีถงึมลีูกสี่คนแล้ว เขำกย็งัมอีกี

ได้ จงึรบีขยบัเข้ำไปใกล้ลี่หรูมำกขึ้นเพื่อฟังค�ำที่ล่อลวงผู้คน

“คนืนี้...ท่ำนนอนนอกห้องเถอะ” เอ่ยจบลี่หรกูจ็งูมอืลูห่ลนิไปยงัต�ำหนกั

ฮองเฮำ

“...” หลิ่งอี้กะพรบิตำปรบิๆ มองตำมทั้งสองคน

“ท่ำนพ่อได้นอนนอกห้องอีกแล้วหรือขอรับ” ท่ำนชำยลู่จื้อเคยชิน 

เสยีแล้ว มำรดำชอบท�ำเป็นงอนใส่บดิำ แต่สุดท้ำยกย็อมให้บดิำเข้ำห้องอยู่ด ี

ถงึบดิำจะรู้ว่ำเป็นเช่นนั้นกย็งัตำมง้อมำรดำทกุครั้ง ไม่เคยเบื่อหรอืร�ำคำญเลย
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“แม้มีภูเขำมำตั้งอยู่ตรงหน้ำ พ่อก็จะข้ำมไปให้ได้” หลิ่งอี้ตัดสินใจจะ

ปีนหน้ำต่ำง

“ลูกเอำใจช่วยขอรบั”

หลิ่งอี้ตบบ่ำลูจ่ื้อ รบัรู้ได้ถงึควำมห่วงใย แล้วรบีเดนิตำมลี่หรกูบัลูห่ลนิ

ไป เขำรู้สึกใจคอไม่ดียำมที่พวกนำงอยู่ห่ำงสำยตำ เพรำะเขำก็บอกไม่ได้วำ่

ระหว่ำงมำรดำกบับุตรสำว ใครเป็นตวัป่วนมำกกว่ำกนั

ท่ำนชำยลู่จื้อส่ำยหน้ำพร้อมด้วยรอยยิ้มกบัควำมน่ำรกัของบดิำ ผ่ำน

ไปหลำยสบิปีแล้ว แต่บดิำกย็งัรกัมำรดำไม่เสื่อมคลำย ชวีติคู่ของท่ำนทั้งสอง

เตม็ไปด้วยเรื่องรำวสนุกสนำนและซำบซึ้งตรงึใจผู้คน

องค์ชายจินหลง โอรสองค์โตของฮ่องเต้หลิ่งเหวินกับฮองเฮาฮุ่ยเจิน 

เดนิเข้ำมำหำท่ำนชำยลู่จื้อผู้เป็นสหำยร่วมเรยีนมำตั้งแต่เลก็ “แผนกำรเตรยีม

พร้อมแล้ว วันที่มีงำนคัดเลือกคู่ให้ลู่หลิน พวกเรำจะเปิดทำงลับให้นำงออก

ไป”

พวกเขำสำมคนคอื องค์ชำยจนิหลง ท่ำนชำยลูจ่ื้อ และองค์หญงิลูห่ลนิ 

วำงแผนจะท�ำให้ควำมฝันของลู่หลินสิ้นสุดเสียที โดยกำรส่งนำงไปหำหมอดู

เทวดำที่นอกวงั ซึ่งเล่ำลอืกนัว่ำมญีำณทพิย์มองเหน็อนำคตได้

ลู่จื้อจ้ำงหมอดูปลอมไว้ เพื่อให้หมอดูบอกลู่หลนิให้เลกิสนใจควำมฝัน

อันเหลวไหล นำงจะได้เลิกพยำยำมหนีออกจำกเมืองหลวงไปยังชำยแดน 

ตำมล�ำพงั เพรำะหำกนำงหนอีอกไปได้ย่อมอนัตรำยอย่ำงยิ่ง อนัตรำยต่อทุก

สรรพสิ่ง ยกเว้นตวันำงเอง

“ข้ำให้เงนิหมอดูเทวดำไปแล้ว แค่รอให้เสดจ็ลุงฮ่องเต้จดังำนคดัเลอืก

คู่ให้หลินเอ๋อร์ วันนั้นก็คือวันลงมือของเรำ อำศัยช่วงเวลำวุ่นวำยให้นำงหนี

ออกไป” ลูจ่ื้อวำงแผนร่วมกบัจนิหลง รบัรองว่ำไม่มทีำงผดิพลำด พวกเขำหวงั

ว่ำเมื่อลู่หลินได้พบหมอดูและตัดใจจำกบุรุษในฝันของนำงแล้ว ทุกอย่ำงจะ

กลับมำสงบสุขเสียที เพรำะตั้งแต่ที่ลู่หลินคิดหนีออกจำกวัง ฮ่องเต้ก็ส่ง
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องครกัษ์คอยเฝ้ำตดิตำมนำงอย่ำงเข้มงวด ตวัป่วนลู่หลนิกส็รรหำหนทำงหนี

ได้แปลกและพสิดำรมำกขึ้น จนวงัหลวงวุ่นวำยไปหมด

จนิหลงพยกัหน้ำ เขำเองกค็ำดหวงัเช่นเดยีวกบัลู่จื้อ

หนึ่งเดอืนต่อมา จากความช่วยเหลอืขององค์ชายจนิหลงกบัท่านชาย 

ลู่จื้อ ลู่หลนิกส็ำมำรถหนอีอกจำกวงัหลวงได้อย่ำงเรยีบร้อยและงดงำม

นำงรบีตรงไปที่ตรอกมชีื่อแห่งนั้นทนัท ีตรอกนี้มชีื่อว่ำ ‘ตรอกแห่งกำร

เรียนรู้’ ผู้คนทั้งเมืองหลวงต่ำงพูดถึงหมอดูเทวดำผู้นี้ว่ำมีญำณทิพย์มองเห็น

อนำคต ลู่หลินต้องรู้ให้ได้ว่ำบุรุษในฝันของนำงเป็นใคร เขำอยู่ที่ใด และ

เกี่ยวข้องกบันำงอย่ำงไร

ขณะที่ลู่หลนิเดนิเข้ำไปในตรอก ทนัใดนั้นท้องฟ้ำกม็ดืลงกะทนัหนั นำง

เงยหน้ำขึ้น เห็นเมฆด�ำเคลื่อนมำรวมกันตรงที่นำงยืนอยู่ ท้องฟ้ำมืดครึ้ม 

คล้ำยฝนก�ำลงัจะตกหนกั เมฆด�ำเคลื่อนไป ตรงกลำงปรำกฏช่องให้แสงสว่ำง

ส่องลงมำ แสงจ้ำส่องเข้ำตำท�ำให้นำงต้องก้มหลบพลำงหลบัตำ เพื่อให้หำยจำก

อำกำรตำพร่ำมวัและหน้ำมดื

ครู่หนึ่งผ่ำนไป เมื่อลู่หลินลืมตำขึ้น แสงสว่ำงจ้ำก็หำยไปแล้ว นำง

กะพรบิตำปรบิๆ พร้อมกบัใช้ควำมคดิจดักำรกบัควำมรู้สกึแปลกประหลำด

อย่ำงรวดเรว็ ที่นี่คอืที่ใดกนั เหตใุดจงึไม่คุน้เคย นำงรบีเดนิย้อนกลบัไปดปู้ำย

ชื่อตรอก ปรำกฏว่ำป้ำยนั้นหำยไปแล้ว

“ท่ำนป้ำ ที่นี่คอืที่ใดหรอื” นำงเข้ำไปถำมท่ำนป้ำที่ขำยซำลำเปำ ท่ำนป้ำ

มองนำงโดยไม่ยอมตอบค�ำถำม นำงจึงหันไปถำมคนอื่นๆ ก็ไม่มีผู้ใดให้ 

ค�ำตอบแก่นำง หรอืค�ำถำมของนำงแปลกเกนิไป

“มอีะไรให้ข้ำช่วยหรอืไม่” เสยีงของบุรุษผู้หนึ่งดงัมำจำกด้ำนหลงัของ 

ลู่หลนิ

นำงหนัหน้ำกลบัไปกเ็หน็คณุชำยหน้ำตำดยีนืยิ้มให้นำงอยู ่กำรแต่งกำย

ภูมฐิำน ดูมฐีำนะ รูปร่ำงสูง สำยตำมเีสน่ห์ดงึดูด รอยยิ้มเจ้ำเล่ห์น่ำหลงใหล 
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ท�ำให้นำงลมืไปเสยีสนทิว่ำตวัเองก�ำลงัท�ำอะไรอยู่

“แม่นำง มอีะไรให้ข้ำช่วยหรอืไม่” เขำถำมย�้ำอกีครั้ง

ลู่หลินได้สติก็อยำกตีตัวเองนัก แค่ได้พบบุรุษหน้ำตำดี เหตุใดสติจึง

หลุดลอยไปเสียได้ เหลวไหลแล้ว หำกมำรดำรู้เข้ำต้องสั่งให้นำงคัดลอก

คุณธรรมของสตรรี้อยจบเป็นแน่ “เอ่อ... คอื... ข้ำหลงทำง”

ฉเีจิ้งมองสตรตีรงหน้ำด้วยควำมสนใจ นำงบอกคนแปลกหน้ำว่ำตวัเอง

หลงทำง ช่ำงไว้ใจคนง่ำยเหลอืเกนิ

หน้ำตำงดงำมโดดเด่น ดวงตำสดใส ให้ควำมรู้สึกดั่งดอกไมในฤดู 

ใบไม้ผล ิยำมที่นำงแย้มยิ้ม หวัใจของเขำกค็ล้ำยจะหยุดชะงกัไปครู่หนึ่งแล้ว

เต้นแรงขึ้นอย่ำงห้ำมไม่ได้ เขำยิ้มตำมนำงอย่ำงเลื่อนลอย ควำมรู้สึกเช่นนี้ 

ไม่เคยเกดิขึ้นมำก่อน

“บ้ำนของเจ้ำอยู่ที่ใดหรอื ข้ำจะไปส่ง”

“วงัหลวง” ลู่หลนิอยำกถำมเขำว่ำยนิดจีะมำเป็นรำชบตุรเขยหรอืไม่ เมื่อ

เขำยิ้มตอบ รอยยิ้มของนำงกย็ิ่งเจดิจ้ำขึ้น

ฉเีจิ้งมองนำงอกีครั้งอย่ำงพจิำรณำ หรอืว่ำนำงคดิจะถวำยตวั เช่นนั้น

ก็น่ำสนุกนัก “รถม้ำของข้ำก�ำลังจะผ่ำนไปทำงวังหลวงพอดี หำกไม่รังเกียจ 

เชญิแม่นำงขึ้นรถม้ำ ข้ำจะพำไปส่ง ข้ำแซ่ฉ ีมนีำมว่ำเจิ้ง”

หัวหน้ำองครักษ์เฉินผู้ติดตำมถวำยอำรักขำฮ่องเต้ อยำกเตือนสตรี

น้อยหน้ำตำงดงำมผู้นี้เหลอืเกนิว่ำอย่ำไว้วำงใจคนแปลกหน้ำเพยีงเพรำะหน้ำตำ

อนัหล่อเหลำเป็นอนัขำด โดยเฉพำะควำมหล่อเหลำที่มำพร้อมรอยยิ้มของบรุษุ

ผู้นี้

ฉีเจิ้งคือฮ่องเต้องค์ปัจจุบันของอำณำจักรฉี องค์หญิงฉีลี่เจิน พระ

ขนษิฐำเรยีกพระองค์ว่ำฮ่องเต้ตวัร้ำย

พระบดิำของฮ่องเต้ฉเีจิ้งมพีระนำมว่ำฉหียวน

หนึ่งปีก่อนองค์ฉีหยวนทรงสละบัลลังก์ให้องค์ชำยใหญ่ฉีเจิ้งสืบต่อ 

เพรำะทรงประสงค์จะพำฮองเฮำหลี่เล่อเดินทำงท่องเที่ยวไปทั่วแผ่นดินตำมที่

้
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นำงปรำรถนำ และยงัมอีกีจุดประสงค์หนึ่งซ่อนไว้

ลูห่ลนินิ่งคดิ แม้ต้องใช้ควำมคดิ แต่รอยยิ้มยงัคงอยู่ นำงคงจะสบืทอด

ควำมใจง่ำยมำจำกมำรดำ เพรำะมำรดำของนำงตกลงแต่งงำนกับบิดำตั้งแต่

พบกนัครั้งแรก เวลำนี้นำงก�ำลงัจะขึ้นรถม้ำของบุรุษที่นำงได้พบเป็นครั้งแรก

เช่นกนั

นำงบอกตวัเองว่ำเขำดไูม่เหมอืนโจรผู้ร้ำยเลยสกันดิ ให้เขำไปส่งนำงคง

ไม่เป็นไร ได้ยนิเขำพูดว่ำ ‘หำกไม่รงัเกยีจ’ นำงอยำกตอบกลบัไปว่ำ ‘ยนิดมีำก 

คุณชำยผู้หล่อเหลำ’

ฉีเจิ้งยิ้มขณะที่มองนำงอย่ำงสนุกสนำน เขำลองหยั่งเชิงบอกนำมจริง

ของตวัเองไป ทว่ำนำงกลบัไม่แสดงอำกำรตื่นตกใจ หรอืแม้แต่พระนำมของ

ฮ่องเต้องค์ปัจจุบนั... นำงยงัจ�ำไม่ได้ แล้วคดิจะถวำยตวัหรอื ช่ำงน่ำสนใจนกั

“เจ้ำชื่ออะไร” เขำยิ้มเพื่อล่อลวง พร้อมกับเลิกคิ้วเล็กน้อยเพื่อโปรย

เสน่ห์ หวงัจะโน้มน้ำวใจสตรงีดงำมตรงหน้ำ

“ข้ำชื่อลู่หลนิ” นำงยิ้มกว้ำงตอบเขำทนัท ีแม้แต่ดวงตำกย็ิ้มไปด้วย

และแล้วลู่หลินผู้สืบทอดควำมใจง่ำยมำจำกมำรดำก็ขึ้นรถม้ำของคน

แปลกหน้ำ ด้วยเหตุผลที่บอกตัวเองว่ำเขำหน้ำตำหล่อเหลำเกินกว่ำจะเป็น 

โจรร้ำย

“ดื่มชำสกัหน่อยเถดิ เจ้ำคงกระหำยน�้ำ” ฉเีจิ้งยื่นถ้วยชำให้นำงพร้อม

รอยยิ้ม

ลู่หลนิไม่ได้คดิอะไรเพรำะนำงไม่ว่ำงคดิ ในใจนกึชื่นชมเขำยิ่งนกั นำง

จงึยื่นมอืไปรบัถ้วยชำด้วยควำมใจง่ำยก่อนจะดื่มอั้กๆ

“ขอบคณุมำก” นำงยื่นถ้วยคนืให้เขำพร้อมกะพรบิตำปรบิๆ ด้วยควำม

ซำบซึ้ง

“เจ้ำคิดจะไปวังหลวงเพรำะเหตุใดหรือ” ฉีเจิ้งก�ำลังรอเวลำให้ยำ 

นอนหลบัออกฤทธิ์ ไม่ใช่ว่ำมจีุดประสงค์จะท�ำมดิมีริ้ำยนำงแต่อย่ำงใด เพยีง

แค่เล่นสนุกเบำๆ เท่ำนั้น



14
ลู่หลิน ท่านหญิงตัวป่วน

“ที่วงัหลวงมฮี่องเต้อยู่ ข้ำจะไปหำฮ่องเต้” ลู่หลนิคดิว่ำตวัเองคงเลอะ

เลือนกับสิ่งที่เกิดขึ้น กลับไปที่วังหลวงและขออภัยโทษต่อเสด็จพ่อฮ่องเต้ 

ก่อนดกีว่ำ

‘ข้ำก็นั่งอยู่ตรงนี้อย่ำงไรล่ะ เจ้ำจะไปหำใครอีกหรือ หลินเอ๋อร์ หึๆ’  

ฉเีจิ้งยิ่งสนใจนำงมำกขึ้น

นั่งรถม้ำไปได้เกือบหนึ่งเค่อ1 ลู่หลินก็เริ่มง่วงนอน สติของนำงเริ่ม 

เลือนรำง ดวงตำสองข้ำงของนำงปิดไปครึ่งหนึ่งแล้ว นำงเห็นว่ำเขำก�ำลังยิ้ม

และพยกัหน้ำ แต่ไม่เข้ำใจว่ำเขำดใีจเรื่องอะไร ครู่ต่อมำร่ำงกำยของนำงกเ็ริ่ม

หมดแรง แล้วนำงกห็มดสตไิป

“นอนหลับพักผ่อนให้สบำยนะ หลินเอ๋อร์” ฉีเจิ้งลูบแก้มนำงอย่ำง 

แผ่วเบำ ควำมงดงำมของนำงเรยีกได้ว่ำล่มบ้ำนล่มเมอืง แต่ลองให้นำงพสิูจน์

ตวัเองสกัหน่อยเถอะ แล้วเขำค่อยพำนำงเข้ำวงัตำมควำมตั้งใจของนำง

หัวหน้ำองครักษ์เฉินถอนหำยใจออกมำ หำกให้เหล่ำขุนนำงทรำบว่ำ

ฮ่องเต้วำงยำนอนหลับสตรีผู้หนึ่งเพื่อพำนำงไปยังสถำนที่แห่งนั้น คงมีฎีกำ

แนะน�ำมำอกีหลำยร้อยฉบบัเป็นแน่ เฮ้อ...

รถม้าวิ่งมาหยดุที่หน้าหอนางโลมชื่อดงัของเมอืงหลวง ‘หอหมื่นบปุผา’

“หวัหน้ำองครกัษ์เฉนิ เจ้ำรออยูต่รงนี้” ฉเีจิ้งอุม้หญงิงำมที่สลบไม่ได้สติ

ไว้ ยิ้มพร้อมกบัมองนำงอย่ำงอ่อนโยน

หวัหน้ำองครกัษ์เฉนิเป็นองครกัษ์ของฮ่องเต้พระองค์ก่อน เมื่อฮ่องเต้

ฉีเจิ้งขึ้นครองบัลลังก์ เขำก็ถวำยควำมจงรักภักดีและติดตำมใกล้ชิดฮ่องเต้ 

ฉเีจิ้ง เขำรูจ้กัพระองค์ด ีหำกพระองค์มรีอยยิ้มอบอุน่อ่อนโยน แสดงว่ำมแีผน

ร้ำยน่ำกลวัซ่อนอยู่ แม้จะนกึถงึคุณธรรมอยู่บ้ำง แต่เขำกท็�ำได้เพยีงโค้งกำย

ต�่ำรบัค�ำสั่งเพื่อรกัษำตวัรอดจำกแผนร้ำยนั้น

1 เค่อ เทยีบเท่ำกบั 15 นำทโีดยประมำณตำมเวลำสำกล ในหนึ่งวนัมทีั้งหมด 100 เค่อ ในแต่ละ

ชั่วยำมมทีั้งหมด 8 เค่อ



Ana K.
15

“พ่ะย่ะค่ะ”

ฉีเจิ้งอุ้มลู่หลินเข้ำไปในหอหมื่นบุปผำท่ำมกลำงสำยตำของบุรุษเจ้ำชู้ 

ที่จ้องมองลู่หลนิอย่ำงเสยีมำรยำท ฉเีจิ้งจ้องกลบัไป พวกเขำจงึท�ำเป็นมองไป

ทำงอื่น

แม่เล้ำผู้ดูแลหอนำงโลมอำยุรำวสำมสบิปลำยๆ เดนินวยนำดเข้ำมำหำ

พลำงยิ้มให้เขำอย่ำงคุ้นเคย

“นำยท่ำนเจิ้ง วันนี้ให้เฟยเซียงมำปรนนิบัติเหมือนเดิมหรือไม่เจ้ำคะ” 

แม่เล้ำไม่รูว้ำ่เขำเป็นใคร แตเ่พรำะเขำจำ่ยหนกั นำงจงึต้อนรบัเขำอย่ำงด ีและ

ยกให้เป็นแขกพเิศษของที่นี่

ฉเีจิ้งเคยมำที่แห่งนี้หลำยครั้งเพื่อมำฟังเฟยเซยีงเล่นพณิ นำงขำยศลิปะ 

แต่ไม่ขำยตวั

“ข้ำพำหญงิงำมมำแนะน�ำให้เจ้ำ” ฉเีจิ้งพดูกบัแม่เล้ำในขณะที่ก้มมองคน

ที่อยู่ในอ้อมอก

แม่เล้ำมองสตรทีี่นำยท่ำนเจิ้งอุ้มอยู่ แม้จะเหน็เพยีงใบหน้ำด้ำนข้ำงกร็ู้

ว่ำนำงเป็นหญงิงำมผู้หนึ่ง นำยท่ำนเจิ้งพำนำงมำขำยไม่เสยีดำยแย่หรอื “นำย

ท่ำนจะขำยนำงหรอืเจ้ำคะ”

“ข้ำจะขำยนำง และจะซื้อนำง เจ้ำจะให้นำงไปปรนนบิตัผิู้อื่นไม่ได้ นำง

ต้องปรนนบิตัขิ้ำเท่ำนั้น”

แม่เล้ำยิ่งไม่เข้ำใจมำกขึ้น หำกท�ำตำมที่นำยท่ำนเจิ้งว่ำมำ ไม่สู้เกบ็นำง

ไว้ที่จวน ดกีว่ำล�ำบำกพำนำงมำขำย แล้วกม็ำหำนำงที่นี่ เช่นนี้ไม่ควรเรยีกว่ำ 

‘ขำย’ น่ำจะเรยีกว่ำ ‘ฝำก’ มำกกว่ำ

“จัดห้องส่วนตัวให้นำงอยู่ ต้องเป็นห้องที่ข้ำมำค้ำงกับนำงได้ และเจ้ำ

ต้องให้คนเฝ้ำนำงไว้ตลอดเวลำ ข้ำจะจ่ำยเจ้ำเดอืนละห้ำสบิต�ำลงึ เจ้ำต้องดูแล

นำงให้ดี ฝึกนำงเหมือนที่เจ้ำฝึกคนของเจ้ำ แต่ห้ำมให้บุรุษอื่นแตะต้องนำง 

แม้แต่กำรเปิดเผยใบหน้ำให้บุรุษอื่นเหน็กห็้ำมเดด็ขำด”

แม้แม่เล้ำจะยงัไม่เข้ำใจจดุประสงค์ของนำยท่ำนเจิ้ง แต่เงนิห้ำสบิต�ำลงึ
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กท็�ำให้นำงพอใจ “ได้เจ้ำค่ะ เชญิตำมข้ำมำ” แม่เล้ำเดนิน�ำขึ้นไปบนชั้นสอง

ฉเีจิ้งวำงลู่หลนิลงบนเตยีงด้วยควำมทะนุถนอม

แม่เล้ำรีบเข้ำไปห่มผ้ำให้นำง แล้วปิดม่ำนเตียงอย่ำงเรียบร้อย “นำย

ท่ำนจะเรยีกเฟยเซยีงมำหรอืไม่เจ้ำคะ”

เมื่อฉเีจิ้งพยกัหน้ำ แม่เล้ำจงึรบีวิ่งออกไปเรยีกเฟยเซยีงให้มำปรนนบิตัิ

นำยท่ำนเจิ้งที่ห้องด้ำนข้ำง

“หลินเอ๋อร์ วันนี้พักผ่อนให้สบำย อีกเจ็ดวันข้ำจะมำหำเจ้ำอีกครั้ง”  

ฉีเจิ้งยิ้มให้คนที่ก�ำลังนอนหลับไม่รู้เรื่องรู้รำวว่ำตอนนี้ตัวเองถูกขำยให้หอ 

นำงโลมเสยีแล้ว หำกตื่นขึ้นมำและยงัควบคุมสตไิว้ได้กค็งแปลกนกั

เขำสั่งใหอ้งครกัษ์ลบัคอยดูแลและคุ้มกนันำงแลว้ กำรมสีถำนที่ลบักบั

สตรงีดงำมกน่็ำตื่นเต้นดไีม่น้อย ฉเีจิ้งเดนิออกจำกห้องด้วยควำมรูส้กึคำดหวงั

และรอคอย

‘หลนิเอ๋อร์ เจ้ำต้องเป็นของข้ำทั้งร่ำงกำยและหวัใจ’



ลู่หลินตื่นขึ้นมาพร้อมอาการปวดศีรษะ นางพยายามรื้อฟื้นความ 

ทรงจ�ำ กน็กึถงึบุรุษหน้ำตำหล่อเหลำผู้นั้น เขำบอกว่ำจะพำนำงไปส่งวงัหลวง 

แต่เหมอืนนำงจะหลบัไประหว่ำงทำง ลูห่ลนิมองส�ำรวจรอบๆ ห้อง ที่นี่ตกแต่ง

ด้วยสสีนัสดใส กำรจดัเตยีงนอน ตู้ และข้ำวของต่ำงๆ ล้วนคล้ำยกบั... หอ

นำงโลม!

ลู่หลนิลุกขึ้นยนืด้วยควำมตกใจ เหตุใดนำงจงึตื่นขึ้นมำในหอนำงโลม

ได้เล่ำ

“ตื่นแล้วหรอื” สตรผีู้หนึ่งเปิดประตูเข้ำมำพร้อมด้วยถำดอำหำร

ลู่หลนิหนัไปตำมเสยีงกเ็หน็สตรทีี่เลยวยัแรกรุ่นไปแล้ว แต่นำงยงัคง

งดงำมน่ำมองอยู่ กำรแต่งกำยของนำงไม่ต้องบอกกร็ู้ว่ำท�ำอำชพีอะไร เพรำะ

ลูห่ลนิเคยแอบหนอีอกจำกวงัหลวงไปเปิดหเูปิดตำที่หอนำงโลมนบัครั้งไม่ถ้วน

“ท่ำนเป็นใคร” ลู่หลนิเดนิถอยหลงัไปสองก้ำว

แม่เล้ำเดินประชิดเข้ำไปหนึ่งก้ำว “ข้ำชื่ออะไรไม่ส�ำคัญ นับจำกนี้เจ้ำ

ต้องเรยีกข้ำว่ำแม่ฮวน” แม่เล้ำยิ้มอย่ำงเป็นมติร

“ท่ำนด.ู.. ไม่เหมอืนมำรดำของข้ำเลยสกันดิ” ลูห่ลนิถอยหลงัไปอกีก้ำว

สอง
เพราะความใจง่ายโดยแท้
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หนึ่ง จะให้นำงเรียกคนแปลกหน้ำว่ำแม่ได้อย่ำงไร ต่อให้สตรีอื่นจะงดงำม 

เพยีงใดกไ็ม่อำจสู้มำรดำของนำงได้หรอก บดิำของนำงสอนมำเช่นนี้

“ทุกคนที่นี่เรยีกข้ำว่ำแม่ฮวน เจ้ำอยู่ที่นี่กต็้องท�ำตำมกฎ” แม่ฮวนเดนิ

ประชดินำงเข้ำไปอกีก้ำว

“ท่ำนเหน็คณุชำยที่มำกบัข้ำหรอืไม่” ลูห่ลนิเริ่มปวดศรีษะอกีครั้ง ก่อน

จะยกมอืขึ้นนวดขมบัทั้งสองข้ำง

“เจ้ำคงหมำยถงึนำยท่ำนเจิ้ง เขำกลบัไปแล้วละ แต่อกีเจด็วนัจะมำใหม่ 

ในระหว่ำงนี้เจ้ำต้องเชื่อฟังข้ำ ข้ำจะเปลี่ยนให้เจ้ำเป็นบุปผำงำมแย้มบำนน่ำ

หลงใหล” นำยท่ำนเจิ้งให้เงินนำงไว้ร้อยต�ำลึงเป็นค่ำอำหำรและค่ำใช้จ่ำยของ

สตรนี้อยนำงนี้ ไม่รวมกบัค่ำจ้ำงอกีเดอืนละห้ำสบิต�ำลงึ

ลู่หลินพยำยำมท�ำควำมเข้ำใจกับสิ่งที่แม่ฮวนพูด “คุณชำย... คือข้ำ

หมำยถงึนำยท่ำนเจิ้ง เขำขำยข้ำให้ท่ำนหรอื” นำงอยำกได้ยนิค�ำตอบว่ำ ‘ไม่’ 

จำกแม่ฮวน

แม่ฮวนยิ้มกว้ำงก่อนจะตอบนำง “ถูกต้องแล้ว”

ลู่หลินถอยหลังชนขอบเก้ำอี้จนล้มลงนั่ง จิตใจผิดหวัง กำยหมด

เรี่ยวแรง เขำ... หลอกพำนำงมำขำย แล้วกจ็ะกลบัมำซื้อตวันำง ลูห่ลนิหลบัตำ

พลำงตบแก้มตวัเองสองครั้ง เผื่อว่ำนี่เป็นควำมฝัน นำงจะได้ตื่น ตบแล้วและ

เจบ็แล้ว แต่กห็ำได้มสีิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปไม่

แม่ฮวนรบีวำงถำดอำหำรแล้วเข้ำมำจบัมอืนำงไว้ “อย่ำตตีวัเองส ิเดี๋ยว

แก้มนุ่มๆ นี้จะช�้ำหมด นำยท่ำนเจิ้งคงไม่พอใจที่ต้องสมัผสัแก้มที่มรีอยช�้ำ”

“...” ลู่หลนิอยำกหลั่งน�้ำตำ นี่นำงกลำยเป็นคณกิำไปแล้วหรอื ควำม

ใจง่ำยน�ำหำยนะมำให้โดยแท้

“กินอะไรก่อนเถอะหลินหลิน ผอมมำกไปก็จะไม่เต็มไม้เต็มมือ มำๆ 

ข้ำยกอำหำรมำให้เจ้ำแล้ว” แม่ฮวนจูงมอืลู่หลนิไปที่โต๊ะกลมตรงกลำงห้อง

‘หึๆ’ ลู่หลินได้แต่หัวเรำะทั้งน�้ำตำอยู่ในใจ ‘หลินหลินอะไร เต็มไม้ 

เตม็มอือะไรกนั ข้ำเป็นองค์หญงิเชยีวนะ!’
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แม่ฮวนเห็นลู่หลินท�ำหน้ำโมโหก็รีบรินชำให้อย่ำงเอำใจ กำรจะท�ำให ้

เด็กสำวกลำยเป็นหญิงสำวทรงเสน่ห์ที่ภักดีต่อหอนำงโลมได้ต้องหลอกให้ไว้

วำงใจแม่เล้ำเสียก่อน “หำกไม่กินก็จะหมดแรง พอหมดแรงแล้วคิดจะท�ำ 

สิ่งใดกท็�ำไม่ได้อย่ำงใจคดิ”

ลูห่ลนิหลบัตำพร้อมสูดลมหำยใจเข้ำลกึๆ เพื่อข่มอำรมณ์ที่คกุรุน่ ฉเีจิ้ง

หักหลังควำมหลงใหลของนำง น่ำโมโหนัก! เขำกลับมำเมื่อไรจะต้องได้รับ 

กำรแก้แค้นอย่ำงแน่นอน นำงขอสญัญำต่อหน้ำควำมใจง่ำยของตวัเองไว้ ณ 

ที่แห่งนี้

แม่ฮวนเหน็ลู่หลนิลมืตำขึ้นมำพร้อมรอยยิ้ม จงึยิ้มตำมด้วยควำมพอใจ 

ดูแล้วคงจดักำรได้ไม่ยำกนกั “มำๆ กนิข้ำวก่อน”

ลู่หลนิพยกัหน้ำขอบคุณแม่ฮวน แล้วจบัตะเกยีบเพื่อจะกนิข้ำว นำงมี

แผนกำรแก้แค้น แต่ก่อนจะลงมอืต้องท�ำให้คนพวกนี้ตำยใจเสยีก่อน ‘พวกเจ้ำ

บงัอำจมำกที่มำลูบคมคนอย่ำงข้ำ’

ลู่หลินกินข้ำวไปพลำงวำงแผนไปพลำง ติดหนี้บุญคุณต้องทดแทน  

มหีนี้แค้นต้องแก้แค้นให้สำสม

“กนิให้มำกๆ อิ่มแล้วข้ำจะพำไปแนะน�ำให้รู้จกักบัคนอื่น” แม่ฮวนคบี

กบัข้ำวให้นำงอย่ำงเอำใจใส่ เหมอืนก�ำลงัเลี้ยงเนื้อไว้เป็นเหยื่อชั้นด ีเสยีดำยที่

นำงเป็นคนของนำยท่ำนเจิ้ง จึงใช้ท�ำก�ำไรเข้ำหอไม่ได้ แต่ก็ช่ำงเถอะ ได้เงิน

เดอืนจำกกำรให้นำงอยู่ที่นี่ และเงนิสำมก้อนที่ตกลงกนัไว้ว่ำจะจ่ำยให้อกีสำม

ครั้งกค็ุ้มค่ำไม่น้อย

ยามซื่อ2 

แม่ฮวนพำลู่หลินไปศึกษำกำรท�ำงำนของหญิงคณิกำในหอ พวกนำง

ล้วนงดงำมและงดงำมมำก โดยเฉพำะคนที่มนีำมว่ำเฟยเซยีง นำงดสูงบนิ่งและ

ลกึลบั คงมบีุรุษหลำยคนหลงเสน่ห์เป็นแน่

2 ยำมซื่อ คอืช่วงเวลำตั้งแต่ 09.00 น. - 10.59 น.
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หอนำงโลมนี้มชีื่อว่ำหอหมื่นบุปผำ เป็นชื่อที่ไม่คุ้นหูเอำเสยีเลย นำงไป

มำทกุหอนำงโลมในเมอืงหลวงแล้ว เหตใุดจงึไม่มชีื่อหอหมื่นบปุผำอยูใ่นควำม

ทรงจ�ำหนอ ลูห่ลนิครุน่คดิก่อนจะเอ่ยถำมด้วยควำมสงสยั “หอนำงโลมแห่งนี้

เพิ่งตั้งใหม่หรอื”

“ข้ำสร้ำงที่นี่มำห้ำปีแล้ว” แม่ฮวนคอยตอบค�ำถำมของนำงด้วยควำม

เตม็ใจ

ลู่หลินเริ่มคิดถึงบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ไม่น่ำเป็นไปได้ นำงตัดสินใจถำม

ค�ำถำมส�ำคญั “รำชวงศ์ที่ปกครองอำณำจกัรนี้คอืรำชวงศ์ใด”

แม่ฮวนมองลูห่ลนิอย่ำงประหลำดใจ หรอืนำงจะควำมจ�ำเสื่อมจำกกำร

ถูกวำงยำนอนหลับ สงสัยว่ำนำยท่ำนเจิ้งคงใช้ยำแรงไปกระมัง “รำชวงศ์ฉ ี

ฮ่องเต้พระองค์นี้เป็นฮ่องเต้องค์ที่สี่”

ลู่หลนิได้ฟัง ร่ำงกซ็วนเซจนไปชนกบัเสำไม้ แม่ฮวนรบีเข้ำมำประคอง

เพรำะกลวัร่ำงกำยของอกีฝ่ำยจะบอบช�้ำ

“หลนิหลนิ เป็นอะไรไป”

ลู่หลนิไม่ยอมรบัควำมจรงิ นำงไม่อยำกเชื่อว่ำตวัเองอยู่ผดิเวลำ นำง

ไม่อยำกเชื่อว่ำกำรข้ำมเวลำจะมีอยู่จริง เคยมีทูตจำกอำณำจักรอันไกลโพ้น 

เล่ำให้นำงฟังเรื่องกำรข้ำมเวลำ นำงได้แต่หวัเรำะเพรำะไม่เชื่อ

“ข้ำขอกลบัไปพกั รูส้กึจะปวดหวัขึ้นมำอกีแล้ว” ลูห่ลนิฝืนยิ้มให้แม่ฮวน 

แล้วรีบเดินกลับห้องของตัวเอง นำงเดินชนเสำไม้ต้นถัดไปเหมือนคนไรสต ิ 

แม่ฮวนมองตำมนำงอย่ำงเป็นห่วง

‘รำชวงศ์ฉ.ี.. อยู่ช่วงเวลำใดในหน้ำประวตัศิำสตร์’

ลูห่ลนิคดิจนปวดศรีษะกค็ดิไม่ออกจงึเลกิคดิ แล้วกลบัมำวำงแผนกำร 

‘แก้แค้น’ นำยทำ่นเจิ้งต่อ นำงจะข้ำมเวลำมำจรงิหรอืไม่ หรอืจะกลบับ้ำนเมอืง

อย่ำงไร เอำไว้ให้นำงแก้แค้นนำยท่ำนเจิ้งให้เรียบร้อย แล้วหนีออกจำกหอ 

นำงโลมไปที่วงัหลวง นำงกจ็ะรู้ควำมจรงิเอง บำงทเีขำอำจจะจ้ำงคนพวกนี้ให้

แต่งเรื่องหลอกนำงกเ็ป็นได้ ว่ำแต่เขำท�ำเรื่องเหล่ำนี้เพื่ออะไรกนั... สนกุนกัหรอื!

้
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ยามซว3ี 

แม่ฮวนเคำะประตูเรียกลู่หลิน เพื่อพำนำงไปดูว่ำหญิงคณิกำในหอ 

นำงโลมท�ำงำนกนัอย่ำงไร “ข้ำจะพำเจ้ำไปดูคนอื่นท�ำงำน”

“แล้วนั่นอะไร” ลู่หลนิมองผ้ำโปร่งสขีำวในมอืของแม่ฮวน

“เอำไว้ปกปิดใบหนำ้ของเจ้ำ” นำยทำ่นเจิ้งสั่งแม่ฮวนไว้ว่ำห้ำมบุรุษใด

แตะต้องและมองใบหน้ำของลู่หลนิเป็นเดด็ขำด

“หำกข้ำไม่ไปเล่ำ” ลู่หลินคิดว่ำคนที่เป็นแม่เล้ำย่อมต้องทะนุถนอม 

หญงิสำวที่จะใช้เป็นสนิค้ำไม่ให้มรีอยขดีข่วนเพื่อให้แขกพอใจ

“หำกเจ้ำไป ข้ำจะไม่ให้คนเดินตำมเจ้ำ แค่ห้ำมออกนอกหอแห่งนี้ 

เท่ำนั้น” แม่ฮวนเปิดหอนำงโลมมำหลำยปี นำงมีวิธีจัดกำรคนทุกรูปแบบ 

ภำยนอกของแม่นำงน้อยผู้นี้ดูเป็นคนเอำเรื่องอยู่ ยิ่งบงัคบักจ็ะยิ่งดื้อ ต้องให้

อิสระแก่นำงบ้ำง ให้นำงได้เดินอย่ำงมีอิสระอยู่ในหอแห่งนี้ หำกนำงคิดหนี 

ก็คงท�ำได้แค่คิด เพรำะนอกจำกคนของหอนำงโลมที่เฝ้ำอยู่ ยังมีคนของ 

นำยท่ำนเจิ้งเฝ้ำอยู่รอบๆ หอนำงโลมอกีจ�ำนวนหนึ่ง

ลู่หลินคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ตอบตกลง เพรำะนำงต้องกำรส�ำรวจเส้นทำง 

หลบหนีไว้หลังจำกแก้แค้นนำยท่ำนเจิ้งแล้ว และนำงต้องกำรอำวุธมำเตรียม

ไว้ด้วย มำรดำสอนว่ำอำวุธที่ดีที่สุดคือมำรยำของสตรี แต่ถ้ำเวลำนี้นำงใช้

มำรยำกับนำยท่ำนเจิ้งก็เสี่ยงจะถูกเขำจับกินโดยง่ำย ทำงที่ดีควรเตรียมของ 

มคีมไว้ป้องกนัตวัจงึจะน่ำวำงใจ

ลู่หลนิเดนิลงไปชั้นล่างของหอนางโลม มสีาวงามที่เป็นลกูๆ ของแม่

ฮวนก�ำลงัรนิสุรำให้บรรดำแขกเหรื่ออย่ำงแนบชดิ

“นำยท่ำน ดื่มอกีสกัจอกสเิจ้ำคะ”

หญิงคณิกำนำงหนึ่งออดอ้อนบุรุษวัยเกือบชรำให้ดื่มสุรำเพื่อมอมเมำ 

หวงัรดีไถเงนิทองโดยง่ำย แต่บรุษุวยัเกอืบชรำผูน้ั้นกลบัจ้องมองแต่นกัดนตรี

3 ยำมซว ีคอืช่วงเวลำตั้งแต่ 19.00 น. - 20.59 น.
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หญงิที่งดงำมกวำ่ใครในที่นี้ นำงกค็อืเฟยเซยีง หญงิงำมที่ขำยแต่ศลิปะไม่ขำย

ร่ำงกำยนั่นเอง

“ให้นกัดนตรหีญงิมำรนิสุรำให้ข้ำ” เขำผลกัจอกสุรำออก แล้วจบัจ้อง

แต่เฟยเซยีงด้วยสำยตำแทะโลม

“แต่นำยท่ำนเจ้ำคะ นำงเป็นนกัดนตร ีเล่นแต่ดนตรแีละฟ้อนร�ำ ไม่ได้

ปรนนบิตัแิขกเจ้ำค่ะ”

“เจ้ำไม่รู้หรอืว่ำข้ำเป็นใคร ไปเรยีกนำงมำให้ข้ำเดี๋ยวนี้” เขำลุกขึ้นแล้ว 

ชี้นิ้วไปที่เฟยเซยีง ใบหน้ำอ้วนกลมแดงก�่ำด้วยฤทธิ์ของสุรำ

“แต่ว่ำ...” หญิงคณิกำนำงนั้นไม่กล้ำขัดใจลูกค้ำ แต่ก็ไม่กล้ำเรียก 

เฟยเซยีงมำเช่นกนั

ลูห่ลนิทนไม่ได้ เพรำะนำงต้องกำรช่วยเฟยเซยีงและไม่ชอบคนอวดเบ่ง 

นำงจงึเดนิไปที่โต๊ะแล้วนั่งลง โดยไม่รอให้ใครเชญิ “ข้ำจะรนิสุรำให้ท่ำนเอง”

บรุษุวยัเกอืบชรำหนัมำมองนำงอย่ำงมนึงง เขำค่อยๆ ก้มหน้ำลงต�่ำเพื่อ

มองหน้ำลู่หลนิผ่ำนผ้ำโปร่ง

“หำกท่ำนอยำกยลโฉมข้ำก็ดื่มสุรำกำนี้ให้หมดเสียก่อน กำที่หนึ่งข้ำ 

ดึงเชือกผูก กำที่สองข้ำจะเปิดผ้ำครึ่งหนึ่ง กำที่สำมข้ำจะเปิดเผยใบหน้ำให ้

ท่ำนได้เหน็” ลู่หลนิใช้นิ้วมอืเรยีวบำงหมุนจอกสุรำเล่นเบำๆ พลำงเอยีงศรีษะ 

เลก็น้อยมองจอกสุรำผ่ำนผ้ำโปร่ง

“เจ้ำเป็นใคร”

“ข้ำกค็อืลูกคนใหม่ของแม่ฮวน ข้ำยงัไม่เคยรบัแขก ควำมงดงำมของ

ข้ำท�ำให้แม่ฮวนตกตะลึงจนต้องทุ่มเงินซื้อตัวข้ำมำโดยไม่สนใจว่ำต้องจ่ำย

เท่ำไร” ลู่หลนิกรดีนิ้วมอืจบัหูหิ้วกำสุรำอย่ำงมจีรติ แล้วค่อยๆ ยกสุรำรนิใส่

จอก ท่ำทำงของนำงดึงดูดสำยตำของเหล่ำบุรุษที่อยู่รอบโต๊ะให้หันมำมอง 

ด้วยควำมสนใจ

บรุษุวยัเกอืบชรำกลนืน�้ำลำยอย่ำงล�ำบำก เขำค่อยๆ นั่งลงข้ำงหญงิสำว

ผู้ลึกลับมีเสน่ห์ แค่นิ้วมือยังน่ำสัมผัสถึงเพียงนี้ แล้วอย่ำงอื่นเล่ำ... แค่คิด 



Ana K.
23

กต็ื่นเต้นแล้ว

“ข้ำจะดื่มสุรำกำนั้นเอง”

“ข้ำจะดื่ม”

“ข้ำขอจ่ำยห้ำสบิต�ำลงึเพื่อสุรำกำนั้น”

“ข้ำจ่ำยร้อยต�ำลงึ”

“นี่เจ้ำก�ำลงัข่มข้ำอยู่หรอื”

“เจ้ำกจ็่ำยให้หนกักว่ำข้ำส”ิ

รอบๆ โต๊ะที่ลู่หลินนั่งเริ่มมีเสียงโวยวำยจำกบุรุษที่แย่งกันจะดื่มสุรำ 

เพื่อให้ได้เห็นใบหน้ำของนำงเป็นคนแรก ‘หึๆ มำรยำแค่นี้ข้ำเห็นมำเยอะนัก 

ไม่เกนิควำมสำมำรถของข้ำหรอกที่จะท�ำให้บรุษุลุม่หลงได้ แม้เหน็แค่ปลำยนิ้ว’

แม้แต่เฟยเซียงก็มองมำอย่ำงสนใจ คนอื่นในหอนำงโลมก็จับจ้อง 

มองมำด้วยเช่นกนั

“นำงยื่นข้อเสนอให้ข้ำ ข้ำสทิี่ต้องดื่ม” บุรุษวยัเกอืบชรำยกจอกสุรำขึ้น

ดื่มอย่ำงรวดเรว็

บุรุษหนุ่มที่ยอมจ่ำยห้ำสิบต�ำลึงเดินเข้ำมำผลักบุรุษวัยเกือบชรำจน 

ล้มลง แล้วเขำกย็กกำสุรำขึ้นดื่ม บุรุษที่เสนอเงนิร้อยต�ำลงึสั่งลูกน้องให้เข้ำมำ

จบับุรุษที่เสนอเงนิห้ำสบิต�ำลงึออกไป แล้วเขำกเ็ข้ำมำแทนที่ เกดิควำมวุ่นวำย

ย่อมๆ อยู่หน้ำเวทกีำรแสดงดนตรี

แม่ฮวนที่ได้ยินเสียงวุ่นวำยด้ำนล่ำงจึงรีบมำดู ก็เห็นบุรุษมำกมำย

พยำยำมเข้ำใกล้หญงิสำวของนำยท่ำนเจิ้ง ในใจของนำงกร็้องว่ำแย่แล้ว! หำก

ให้นำยท่ำนเจิ้งรู้เข้ำ ไม่รู้จะพำหลนิหลนิกลบัไปหรอืไม่ หำกเป็นเช่นนั้น เงนิที่

หอนำงโลมควรได้รบักจ็ะหำยไปด้วย ไม่ได้กำรเสยีแล้ว

“เดก็ๆ ไปพำนำงออกมำ!” แม่ฮวนหนัไปสั่งลูกน้องสองคน ก่อนจะหนั

กลบัไปมองด้ำนล่ำงอกีครั้ง

คนชดุด�ำสำมคนเดนิเข้ำไปเตะบรุุษเหล่ำนั้นจนกระเดน็ไปคนละทำง คน

ชดุด�ำอกีคนเข้ำไปจบัข้อมอืของลูห่ลนิไว้แน่นแล้วดงึนำงเพื่อพำขึ้นไปยงัชั้นบน 
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พอนำงขดัขนื คนชุดด�ำกใ็ช้ก�ำลงัโดยจบันำงพำดบ่ำแล้วเดนิขึ้นชั้นสองไป

แม่ฮวนเดำว่ำคงเป็นคนของนำยท่ำนเจิ้งเป็นแน่

“ไปบอกนำยท่ำนเหล่ำนั้นว่ำวันนี้ข้ำเลี้ยงสุรำ ส่งทุกคนกลับไปเถอะ  

วนันี้ข้ำจะปิดหอนำงโลมเรว็หน่อย” แม่ฮวนเหน็ควำมเสยีหำยที่เกดิขึ้น แต่นำง

จะท�ำให้นำยท่ำนเจิ้งไม่พอใจไม่ได้ ดูแค่จ�ำนวนคนที่ส่งมำเฝ้ำคนคนหนึ่งก็

มำกกว่ำทหำรหนึ่งหน่วยของเมอืงนี้เสยีอกี

ลูห่ลนิก�าลงัมนึงง เพราะอยูด่ีๆ  กม็คีนชดุด�าเข้ามาจบัข้อมอืนางไว้แน่น 

เขำใช้แรงกระชำกนำงลุกขึ้นอย่ำงเสยีมำรยำท แล้วกบ็งัคบัแบกนำงกลบัห้อง 

หลงัโยนนำงเข้ำมำในห้อง เขำกป็ิดประตูเสยีงดงั แล้วทิ้งให้นำงอยู่เพยีงล�ำพงั

นำงยกมอืข้ำงซ้ำยขึ้นมำแบออก เหน็สิ่งที่คนชดุด�ำยดัใสม่อืนำงก่อนจะ

ออกจำกห้องไป สิ่งนั้นคือกระดำษแผ่นหนึ่ง เมื่อคลี่กระดำษออกดูก็พบ 

ตวัอกัษรไม่กี่ตวั แต่ดูวำงอ�ำนำจยิ่งนกั

‘เจ้าเป็นของข้า’

ไม่ต้องลงนำมกร็ู้ว่ำคนเขยีนคอืฉเีจิ้งตวัร้ำย แต่เขำมสีทิธิ์อะไรมำบอก

ว่ำนำงเป็นของเขำ นำงตอบตกลงแล้วหรอื น่ำโมโหนกั!

ลู่หลนิขย�ำกระดำษด้วยควำมแค้น แต่แล้วนำงกฉ็ุกคดิขึ้นได้ เขำโมโห

สนิะที่นำงใกล้ชดิบุรุษอื่น เช่นนั้นกด็ ีนำงคดิแผนกำรเอำคนืเขำในขั้นแรกได้

แล้ว

‘ยิ่งท่ำนโมโห ข้ำกย็ิ่งดใีจ บงัอำจหลอกข้ำมำขำย แล้วกม็ำวำงอ�ำนำจ

แสดงควำมเป็นเจ้ำของข้ำ ไม่รู้เสยีแล้วว่ำข้ำเป็นใคร ข้ำจะท�ำให้ท่ำนโมโหจน

ตำยไปเลย ฉเีจิ้ง!’



วงัหลวง

ฉีเจิ้งลุกขึ้นก่อนจะนั่งลง แล้วก็ลุกขึ้น หลังจำกนั้นก็เดินไปหยุดยัง 

หน้ำประตูห้องทรงงำน ต่อมำกเ็ดนิกลบัมำนั่งที่เดมิ

หัวหน้ำองครักษ์เฉินมองตำมฮ่องเต้อย่ำงมึนงง หลังจำกเมื่อคืนวำน

ฮ่องเต้แต่งชุดด�ำไปแอบดูแม่นำงลู่หลนิที่หอนำงโลม และได้เข้ำไปฉุดกระชำก

นำงให้ออกมำจำกฝูงบุรุษหื่นกำมแล้ว พระองค์ก็ยังคงแอบเฝ้ำดูนำงทั้งคืน  

พอพระองค์กลบัมำวงัหลวงกแ็สดงท่ำทำงกระวนกระวำยเช่นนี้

“นี่ข้ำเป็นอะไร” ฉเีจิ้งพดูออกมำพร้อมกบัใช้ก�ำป้ันทบุโต๊ะ คล้ำยไม่พอใจ

บำงสิ่ง

หัวหน้ำองครักษ์คิดในใจ ‘พระองค์เป็นอะไร... พระองค์เองยังไม่รู้ 

แล้วใครจะรู้หรอืพ่ะย่ะค่ะ’

“แล้วนำงเป็นใคร” ฉีเจิ้งยกจอกน�้ำชำขึ้นดื่ม แล้ววำงจอกลงบนโต๊ะ 

อย่ำงแรง

หัวหน้ำองครักษ์คิดในใจ ‘กระหม่อมคงตอบพระองค์ไม่ได้ เพรำะ

กระหม่อมไม่ใช่นำงพ่ะย่ะค่ะ’

สาม
รอวันจะได้พบกันอีกครั้ง
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“หรือข้ำควรจะพำนำงเข้ำมำอยู่ในวังหลวงเสียเลย ไม่ดี...ไม่ดี ข้ำยัง 

ไม่ได้เล่นสนุกเลย ให้นำงอยู่ต่ออกีหน่อยเถอะ” ฉเีจิ้งจบัพู่กนัเตรยีมจะตรวจ

ฎกีำต่อ

หวัหน้ำองครกัษ์จงึค่อยๆ เดนิถอยหลงัเพื่อออกจำกห้อง แต่เขำกต็้อง

หยุดกะทนัหนั เพรำะเหน็ฮ่องเต้ลุกขึ้นพร้อมกบัจ้องมองมำที่เขำ เขำจงึรอฟัง

ว่ำพระองค์จะตรสัสิ่งใด

“ย้ำยหอนำงโลมเข้ำมำอยูใ่นวงัหลวงเลยดหีรอืไม่” ฉเีจิ้งส่ำยหน้ำ “ไม่ด ี

...ไม่ด”ี เอ่ยจบแล้วเขำกน็ั่งลง

หัวหน้ำองครักษ์คิดในใจ ‘ไม่ใช่ไม่ดีพ่ะย่ะค่ะ แต่ทรงท�ำเช่นนั้นไม่ได้

เดด็ขำด’

“ไปกัน” ฉีเจิ้งวำงพู่กันแล้วเรียกนำงก�ำนัลเข้ำมำช่วยเปลี่ยนชุดเพื่อจะ

ออกไปนอกวงั

“ฝ่ำบำทจะเสดจ็ไปที่ใดหรอืพ่ะย่ะค่ะ” หวัหน้ำองครกัษ์มองฮ่องเต้อย่ำง

มนึงง เพรำะพระองค์เพิ่งกลบัมำถงึวงัหลวงตอนฟ้ำใกล้สำง ทว่ำพระองค์จะ

ออกไปอกีแล้วหรอื

“ไปหอหมื่นบุปผำ”

“แต่ว่ำพระองค์ตรัสให้เสนำบดีกรมโยธำมำเข้ำเฝ้ำในอีกหนึ่งชั่วยำม4  

นะพ่ะย่ะค่ะ”

“ให้เขำตำมไปที่หอนำงโลมส”ิ

“เอ่อ... ท�ำเช่นนั้นไม่ได้พ่ะย่ะค่ะ” หำกให้เสนำบดกีรมโยธำรู้ว่ำฮ่องเต้

เสด็จไปหอนำงโลม เรื่องนี้ต้องรู้ถึงหูอดีตฮ่องเต้ที่ก�ำลังเดินทำงท่องเที่ยวอยู่

เป็นแน่ และเขำก็จะถูกลงโทษเป็นคนแรกโทษฐำนที่ไม่ห้ำมฮ่องเต้ในฐำนะ 

ที่เป็นหวัหน้ำองครกัษ์อย่ำงไม่ต้องสงสยั

ฉีเจิ้งถอนหำยใจออกมำ ก่อนจะกลับไปนั่งตรวจฎีกำอีกครั้ง “ข้ำจะ

อดทนจนครบเจด็วนัให้ได้”

4 1 ชั่วยำม เทยีบเท่ำกบั 2 ชั่วโมงตำมเวลำสำกล
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“พ่ะย่ะค่ะ” หัวหน้ำองครักษ์เห็นว่ำฮ่องเต้เริ่มตรวจฎีกำ จึงได้ถอย 

ออกจำกห้องไป

ฉีเจิ้งไม่มีสมำธิอ่ำนฎีกำแม้แต่น้อย ใจของเขำเฝ้ำคิดถึงแต่ใบหน้ำของ

นำง ท่ำทำงที่นำงยั่วยวนบุรุษเหล่ำนั้นท�ำให้เขำโมโหนัก เขำเป็นฮ่องเต้ เมื่อ

ต้องกำรใครกต้็องได้ เขำจบัจองนำงไว้แล้ว นำงต้องเป็นของเขำคนเดยีวเท่ำนั้น

หอหมื่นบปุผา

เช้ำวันถัดมำ ลู่หลินตื่นขึ้น นำงจ�ำได้ว่ำเมื่อคืนแม่ฮวนแวะมำดูนำง 

ครั้งหนึ่งแล้วก็กลับไป ก่อนนอนนำงไม่ลืมเตะกระดำษก้อนที่นำงขย�ำทิ้ง 

อกีครั้งด้วยควำมโมโห

“หลนิหลนิ เจ้ำตื่นหรอืยงั” แม่ฮวนยนืถำมอยู่ตรงหน้ำห้อง หำกเป็นคน

อื่นนำงคงเปิดประตเูข้ำไปปลุกแล้ว แต่เพรำะหลนิหลนิเป็นคนของนำยท่ำนเจิ้ง 

จงึได้รบักำรปฏบิตัอิย่ำงดเีป็นพเิศษ

“ข้ำตื่นแล้ว” ลู่หลินก้ำวลงจำกเตียงแล้วเดินไปเปิดประตูให้แม่ฮวน 

เข้ำมำ

“ข้ำจะให้คนยกส�ำรับอำหำรขึ้นมำให้ พอยำมซื่อเจ้ำก็ไปเรียนพิณกับ 

เฟยเซยีง ส่วนยำมเซนิ5 กไ็ปเรยีนร่ำยร�ำกบัหลนัหลนั”

“เหตุใดข้ำต้องฝึกเรื่องพวกนั้น... เฮ้อ... ข้ำรู้แล้ว” ลู่หลนิหยุดต่อปำก

ต่อค�ำ เพรำะนำงรู้ว่ำต่อให้เถยีงจนเสยีงแหบแห้ง แม่ฮวนกจ็ะยกนำยท่ำนเจิ้ง 

มำอ้ำงและบงัคบัให้นำงท�ำจนได้ หำกนำงอยำกอยู่อย่ำงสบำยๆ และหำโอกำส

หน ีกต็้องแกล้งเชื่อฟังแม่ฮวนผู้นี้ แล้วรอโอกำสและเวลำ

เฟยเซียงเล่นพิณได้ไพเราะมาก ลู่หลินนั่งฟังพร้อมด้วยรอยยิ้มพึง

พอใจ นำงนึกถึงมำรดำของตัวเองแล้วหลุดข�ำออกมำ เพรำะเวลำมำรดำนึก

สนุกลุกขึ้นมำเล่นพิณ ทุกคนในต�ำหนักล้วนปิดหูกันแทบไม่ทัน มีเพียงบิดำ 

6 ยำมเซนิ คอืช่วงเวลำตั้งแต่ 15.00 น. - 16.59 น.
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ที่ไม่กล้ำปิดห ูทั้งยงันั่งฟังพร้อมรอยยิ้ม ปรบมอืและเอ่ยชมมำรดำไม่ขำดปำก 

ประหนึ่งว่ำมำรดำคอืยอดนกัพณิอนัดบัหนึ่งในแผ่นดนิ ทั้งที่ผู้อื่นฟังแล้วแทบ

กระอกัโลหติออกมำ

“ฝีมอืกำรเล่นพณิของข้ำท�ำให้ท่ำนข�ำหรอื” เฟยเซยีงหยุดเล่นพณิแล้ว

“หำมิได้ ข้ำแค่คิดถึงบิดำมำรดำของตัวเองเท่ำนั้น ฝีมือกำรเล่นพิณ 

ของท่ำนนบัว่ำยอดเยี่ยมมำก”

เฟยเซียงโค้งศีรษะขอบคุณ “ไม่ทรำบว่ำแม่นำงมีพื้นฐำนกำรเล่นพิณ 

มำก่อนหรอืไม่”

“เรียกข้ำว่ำหลินเอ๋อร์เถอะ” ลู่หลินรู้สึกชอบเฟยเซียงผู้นี้เพรำะนำง

แสดงออกอย่ำงจรงิใจ ไม่ได้มรี้อยมำรยำเหมอืนสตรอีื่นที่อยู่ในหอนำงโลม

“ท่ำนเป็นคนของนำยท่ำนเจิ้ง ข้ำไม่อำจเรยีกท่ำนเช่นนั้นได้”

“ใครบอกว่ำข้ำเป็นคนของเขำ” ลู่หลนิท�ำปำกเบ้อย่ำงขดัใจ

“นำยท่ำนเจิ้งเป็นคนบอกข้ำเอง” เฟยเซยีงมโีอกำสต้อนรบันำยท่ำนเจิ้ง

เป็นประจ�ำ นำงไม่เคยเหน็นำยท่ำนเจิ้งใส่ใจสตรนีำงใดเท่ำแม่นำงผู้นี้

“เขำบอกกเ็รื่องของเขำ ไม่เกี่ยวกบัข้ำ เฟยเซยีง ต่อไปเจ้ำจงอย่ำคดิว่ำ

ข้ำเป็นคนของเขำ เพรำะข้ำไม่ใช่” ลู่หลินกล่ำวอย่ำงหนักแน่น พร้อมกับทุบ

หน้ำอกดงัปึกๆ เพื่อยนืยนัให้หนกัแน่นยิ่งขึ้น

เฟยเซียงพยักหน้ำรับรู้ แม่นำงผู้นี้คงยังท�ำใจไม่ได้กระมัง “มำเถอะ 

ลองเล่นพณิให้ข้ำฟังสกัหน่อย”

“ย่อมได้” ลู่หลนิก้มลงมองพณิที่อยู่ตรงหน้ำ พร้อมกบัพยำยำมนกึถงึ

สิ่งที่อำจำรย์เคยสอน นำงเคยเรยีนพณิเพรำะถูกมำรดำบงัคบั แต่ดูเหมอืนว่ำ

อำจำรย์จะขอถอนตวัไปทั้งสำมคน นำงจงึยงัเล่นพณิไม่ได้เสยีท ีแต่พณิมแีค่

ห้ำสำยเท่ำนั้น ดดีๆ ไปกค็งออกมำเป็นเสยีงดนตรกีระมงั ลู่หลนิคดิแล้วจงึ

เริ่มลงมอืดดีพณิ

เสยีงพณิของลู่หลนิดงัไปทั่วหอนำงโลม

แม่ฮวนก�ำลังจะยกชำขึ้นดื่ม พอได้ยินเสียงพิณดังมำจำกห้องของ 
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เฟยเซียง จอกชำในมือก็หล่นลงบนพื้นจนแตกกระจำย หญิงคณิกำที่ก�ำลัง 

พักผ่อนอยู่ก็สะดุ้งตื่น บำงคนที่ก�ำลังเขียนคิ้วก็ลำกเลยไปถึงใบหู พ่อครัว 

ที่ก�ำลงัปรุงอำหำรกต็กใจจนท�ำเกลอืหกลงไปทั้งขวด

เสยีงพณินี้เรยีกได้ว่ำ ‘หำยนะโดยแท้’

ลู่หลินเห็นเฟยเซียงอ้ำปำกค้ำง นำงจึงหยุดเล่นก่อนจะถำมเฟยเซียง 

ยิ้มๆ “เหตุใดจงึอ้ำปำกค้ำงเช่นนั้นเล่ำเฟยเซยีง เพรำะฝีมอืกำรเล่นพณิของข้ำ

ไพเรำะมำกหรอื”

สำวใช้ของเฟยเซียงที่ก�ำลังยกชำเข้ำมำเกือบสะดุดล้มเพรำะเสียงพิณ

เมื่อครู่ เสยีงพณินั้นไม่ได้ใกล้เคยีงกบัค�ำว่ำไพเรำะเลย แค่จะเรยีกว่ำเป็นกำร

เล่นพณิยงัไม่อำจเรยีกได้

“เอ่อ... ข้ำคดิว่ำ...” เฟยเซยีงไม่อยำกท�ำร้ำยควำมรู้สกึของลู่หลนิจงึไม่

กล้ำเอ่ยปำก

“ใครเล่นพณิเมื่อครู่นี้ เป็นเพลงพณิสงัหำรหรอื” มเีสยีงตะโกนมำจำก

ห้องด้ำนข้ำง

ลู่หลินมองตำมเสียงนั้นแล้วหันกลับมำมองหน้ำเฟยเซียง เห็นอีกฝ่ำย

ท�ำหน้ำล�ำบำกใจนำงจงึเข้ำใจ “ข้ำกค็ดิว่ำคงไม่ไพเรำะหรอก เพรำะแม้แต่มำรดำ

ของข้ำที่ไม่รู้เรื่องพณิเลย ยงับอกว่ำเสยีงพณิของข้ำสำมำรถฆ่ำคนได้”

เฟยเซยีงเหน็ลูห่ลนิก้มหน้ำเสยีใจกน็กึเหน็ใจนำง จงึจบัมอืนำงมำกุมไว้

แล้วเอ่ยปลอบใจ “อย่ำเสยีใจไปเลย ทุกอย่ำงย่อมเรยีนรู้กนัได้”

ลู่หลนิพยกัหน้ำทั้งที่ยงัไม่เงยหน้ำเพรำะนำงก�ำลงัยิ้ม และไม่ได้เสยีใจ

อะไรเลย นำงเพิ่งคดิไดว่้ำหำกนำงเลน่พณิให้ฉเีจิ้งฟัง เขำจะหูแตกตำยหรอืไม่ 

น่ำสนใจดแีท้ หึๆ

เฟยเซียงเห็นไหล่ของลู่หลินสั่นก็คิดว่ำนำงก�ำลังร้องไห้ จึงลูบหลังมือ

ของนำงเบำๆ เพื่อให้ก�ำลงัใจ “หำกวันนี้ท่ำนยังไม่พร้อมเรยีนกพ็ักก่อนเถอะ 

ไว้ท่ำนพร้อมแล้วข้ำจะสอนท่ำน ท่ำนต้องเล่นพณิได้แน่ๆ”

ลูห่ลนิพยำยำมกลั้นหวัเรำะ นำงก�ำลงันกึภำพตวัเองเล่นพณิให้ฉเีจิ้งฟัง 
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ท�ำให้เขำตำค้ำงไป จำกนั้นก็อ้ำปำกแลบลิ้นออกมำเพรำะควำมอึดอัดทรมำน 

ในอก แล้วเขำกล็งไปนอนกลิ้งชกัดิ้นชกังอ ก่อนจะตำย... ฮ่ำๆๆ ลู่หลนิคดิ

อย่ำงพงึพอใจยิ่งนกั

“ขอบคณุมำกเฟยเซยีง แต่ได้โปรดเรยีกข้ำว่ำหลนิเอ๋อร์เถอะนะ” ลูห่ลนิ

ท�ำหน้ำตำให้น่ำสงสำรที่สุด เรื่องเช่นนี้นำงถนดันกั เพรำะนำงใช้กบัเสดจ็พ่อ

ฮ่องเต้ของนำงอยู่เสมอ

“ได้ หลนิเอ๋อร์ เจ้ำกลบัไปพกัเถอะนะ” เฟยเซยีงเหน็นำงท�ำหน้ำเศร้ำ 

กย็ิ่งรู้สกึเหน็ใจ

“ได้ เช่นนั้นข้ำกลบัห้องก่อนนะ”

เฟยเซยีงพยกัหน้ำแล้วให้สำวใช้เดนิไปส่งลู่หลนิ

ลู่หลินเดินกลับห้องอย่ำงอำรมณ์ดี แค่คิดว่ำฉีเจิ้งจะมีจุดจบเช่นไร  

นำงกส็บำยใจแล้ว

วงัหลวง

“ฮดัเช้ย!” ฉเีจิ้งจำมออกมำ เขำลูบจมูกตวัเองแล้วอ่ำนฎกีำต่อ คดิว่ำ

อำกำศคงเปลี่ยนเท่ำนั้น จงึก้มหน้ำอ่ำนฎกีำอกีครึ่งชั่วยำมแล้วหลบัตำพกั พอ

หลบัตำกค็ดิถงึใบหน้ำของนำงอกีแล้ว

นี่เขำเป็นอะไรไป

“ทูลฝ่ำบำท เสนำบดีกรมโยธำขอเข้ำเฝ้ำพ่ะย่ะค่ะ” เสียงหัวหน้ำขันที 

ดงัมำจำกหน้ำห้อง

“ให้เข้ำมำ” ฉเีจิ้งท�ำเสยีงเครยีดพลำงขยบันั่งตวัตรง

เสนำบดีกรมโยธำอำยุมำกแล้ว เขำรับรำชกำรมำตั้งแต่รัชสมัยของ 

พระบดิำ ฉเีจิ้งไม่ต้องกำรให้เขำเสยีหน้ำ จงึได้เรยีกมำพูดกนัเป็นกำรส่วนตวั

“ท่ำนเสนำบด ีท่ำนรู้หรอืไม่ว่ำข้ำเรยีกท่ำนมำเพรำะสำเหตุใด”

เสนำบดกีรมโยธำก้มหน้ำนิ่ง “ขอพระรำชทำนอภยั กระหม่อมไม่ทรำบ

พ่ะย่ะค่ะ”
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“มคีนกล่ำวหำว่ำท่ำนรบัสนิบนจำกกลุม่พ่อค้ำ... เป็นควำมจรงิหรอืไม่”

เสนำบดีกรมโยธำคุกเข่ำลงทันที “ไม่มีเรื่องเช่นนั้นแน่นอนพ่ะย่ะค่ะ  

ฝ่ำบำทโปรดเชื่อกระหม่อม กระหม่อมไม่มีวันกระท�ำเรื่องทุจริตแน่นอน 

พ่ะย่ะค่ะ”

“ข้ำเชื่อท่ำน” ฉเีจิ้งพยกัหน้ำให้หวัหน้ำขนัทเีข้ำไปพยุงเสนำบดกีรมโยธำ

ให้ลุกขึ้น “แต่ข้ำไม่เชื่อในควำมซื่อสตัย์ของบุตรชำยคนโตของท่ำน”

เสนำบดกีรมโยธำนิ่งอึ้งไป

บุตรชำยคนโตของเสนำบดีกรมโยธำมีนำมว่ำอ้ำวหลิว ด�ำรงต�ำแหน่ง

เป็นรองเสนำบดกีรมโยธำ เพรำะควำมดขีองบดิำ บตุรจงึได้ด ีอ้ำวหลวิเป็นคน

โลภมำก กลุ่มพ่อค้ำจงึใช้เขำเพื่อผลประโยชน์ทำงกำรค้ำ

กำรรวมกลุม่พ่อค้ำท�ำให้รำษฎรที่ท�ำกำรเกษตร กำรค้ำย่อย และกลุม่

คนใช้แรงงำนถูกเอำรดัเอำเปรยีบ เกดิควำมเหลื่อมล�้ำที่ชดัเจน ท�ำให้บำงคน

ถงึกบัต้องขำยทุกอย่ำง แม้กระทั่งลูกของตวัเอง แต่ฝั่งพ่อค้ำกลบัร�่ำรวยขึ้น 

ทุกวนั

เริ่มแรกบ้ำนเมอืงเจรญิรุ่งเรอืงด้ำนกำรค้ำเป็นอย่ำงด ีรำษฎรมงีำนท�ำ

ทุกคน รำชส�ำนกัเกบ็ภำษไีด้เตม็จ�ำนวน แต่พอผ่ำนไปหลำยสบิปี เหล่ำพ่อค้ำ

ก็เริ่มมีควำมต้องกำรมำกขึ้น พวกเขำเริ่มกว้ำนซื้อที่ดิน กดรำคำแรงงำน  

ต่อรองกับทำงกำร ท�ำให้ทำงกำรเสียเปรียบ ที่ท�ำให้ฉีเจิ้งโมโหยิ่งกว่ำคือมี

ขุนนำงบำงคนรับผลประโยชน์จำกพ่อค้ำเลยปกป้องพ่อค้ำเหล่ำนั้น โดยไม่

นึกถึงรำษฎรที่ก�ำลังล�ำบำก พระบิดำของเขำก็เป็นห่วงเรื่องนี้ แต่ด้วยใน 

รชัสมยัของพระองค์เพิ่งปรำบปรำมกบฏตำมชำยแดนได้ จงึท�ำให้ละเลยกำร

ควบคุมกลุ่มพ่อค้ำไป พวกเขำจงึถอืโอกำสสร้ำงอทิธพิลจนแขง็แกร่ง

ฉีเจิ้งวำงแผนจะลดอิทธิพลของกลุ่มพ่อค้ำลง และคืนสิทธิ์ในกำรรับ 

ผลประโยชน์ให้รำษฎรมำกขึ้น โดยเขำต้องจดักำรขุนนำงที่ทุจรติเสยีก่อน

“อ้ำวหลิวรับเงินจำกไป๋จูที่เป็นหัวหน้ำกลุ่มพ่อค้ำ เพื่อให้ทำงกำรเลือก

ซื้อเหลก็จำกกลุม่ของไป๋จ ูไม่ให้ซื้อจำกโรงงำนโดยตรง ทำงกำรกต้็องซื้อเหลก็
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ในรำคำที่สูง ทั้งที่โรงงำนของรำษฎรขำยเหลก็ให้กลุ่มพ่อค้ำในรำคำต�่ำ คนที่

ได้ผลประโยชน์มำกที่สุดคอืกลุ่มพ่อค้ำ แต่คนที่น่ำเหน็ใจคอืรำษฎร”

เสนำบดกีรมโยธำคุกเข่ำลงอกีครั้ง “กระหม่อมสั่งสอนลูกไม่ด ี โปรด

ลงอำญำกระหม่อมด้วยพ่ะย่ะค่ะ”

“อ้ำวหลิวเป็นบุตรชำยผู้สืบสกุลของท่ำน ข้ำไม่อำจตัดอนำคตเขำได้ 

เพรำะท่ำนเป็นขุนนำงเก่ำแก่ แต่ท่ำนต้องท�ำให้เขำช่วยข้ำจดักำรกลุ่มพ่อค้ำให้

ได้ หำกไป๋จูถูกลงโทษ โทษของอ้ำวหลวิ... ข้ำจะลดให้”

เวลำนี้ทกุคนไม่ว่ำจะเป็นขนุนำงหรอืรำษฎรต่ำงกร็ูจ้กัไป๋จ ูเพรำะเขำเป็น

คนหนุม่ที่เจ้ำเล่ห์มำกแผนกำรและมกัใหญ่ เขำอยำกเป็นขนุนำงแต่ตระกลูของ

เขำเป็นพ่อค้ำจึงสอบขุนนำงไม่ได้ เขำเก็บควำมคับแค้นใจไว้แล้วสร้ำงตัวเอง

เพื่อกลบัมำเอำคนืรำชส�ำนกั ฮ่องเต้ต้องกำรจะก�ำจดัไป๋จูและจดัระเบยีบกลุ่ม

พ่อค้ำที่โลภมำก พวกเขำไม่ได้โลภเพยีงเงนิทอง แต่ยงัสะสมก�ำลงัคนเพื่อสร้ำง

อทิธพิลขึ้นมำด้วย ไม่รู้ว่ำก�ำลงัวำงแผนกำรร้ำยอื่นใดอกี

“กระหม่อมจะพำอ้ำวหลวิมำเข้ำเฝ้ำพ่ะย่ะค่ะ”

“ไม่ต้องหรอก หำกพำเขำมำพบข้ำในวงั ไป๋จูต้องรู้แน่ ให้เขำไปหำข้ำ 

ที่หอหมื่นบุปผำในอกีห้ำวนัข้ำงหน้ำกแ็ล้วกนั”

เสนำบดกีรมโยธำเงยหน้ำขึ้นมองฮ่องเต้ทนัท ีหอหมื่นบปุผำที่พระองค์

ตรสัถงึ... ใช่หอนำงโลมชื่อดงัหรอืไม่ เหตุใดจงึให้ไปพบที่นั่น หรอืพระองค์

เคยไปมำแล้ว ทว่ำเขำกไ็ม่กล้ำถำม จงึได้แต่โค้งกำยเพื่อรบัค�ำสั่ง

หัวหน้ำองครักษ์เฉินได้ยินที่ฮ่องเต้ตรัสสั่งให้อ้ำวหลิวไปเข้ำเฝ้ำที่หอ

หมื่นบปุผำ กค็ดิในใจว่ำตกลงพระองค์ก�ำลงัวำงแผนจดักำรกบักลุม่พ่อค้ำหรอื

วำงแผนจดักำรหญงิงำมอยู่กนัแน่

ฉเีจิ้งยิ้มพอใจ เขำรอคอยที่จะได้พบหน้ำนำงอกีครั้งแทบไม่ไหว ได้อยู่

กบัหญงิงำมและได้ท�ำงำนบ้ำนเมอืงไปด้วย พระบดิำกบัพระมำรดำคงไม่ต�ำหนิ

ว่ำเขำไปเที่ยวหอนำงโลมอกีกระมงั หึๆ



ลู่หลินต้องไปเรียนร่ายร�ากับหลันหลัน ซึ่งเป็นนางร�ามีชื่อของหอ 

หมื่นบุปผำ นำงไม่เคยเรยีนร่ำยร�ำมำก่อน แต่เคยเรยีนร�ำกระบี่

‘ท่วงท่ำกค็งไม่ต่ำงกนัมำกกระมงั’ ลู่หลนิบอกตวัเอง

“ข้ำจะสอนท่ำพื้นฐำนให้เจ้ำ ท�ำตำมข้ำนะ” หลนัหลนัมรีปูร่ำงเพรยีวบำง 

คล้ำยว่ำหำกมใีครหำยใจแรง นำงกพ็ร้อมจะปลวิได้ทุกเมื่อ

ลู่หลนิเหน็หลนัหลนัเขย่งปลำยเท้ำ นำงกท็�ำตำม ด้วยมพีื้นฐำนกำรฝึก

กระบี่ กำรทรงตวัของนำงจงึไม่เป็นปัญหำ

“เวลำร่ำยร�ำ ต้องมองคนดูไปด้วย”

หลันหลันท�ำให้ดูเป็นตัวอย่ำง รอยยิ้มของนำงดูยั่วยวนและมีเสน่ห์  

ลู่หลนิจงึท�ำตำม

หลนัหลนัเข้ำมำตนีำงทนัท ี“เจ้ำต้องมองด้วยสำยตำยั่วยวนที่จะเอำชนะ

ใจคนได้ ไม่ใช่สำยตำคล้ำยจะไปฆ่ำคนเช่นนี้”

ลู่หลินลูบแขนตัวเอง แรงที่หลันหลันตีนำงนั้นคล้ำยเดินเฉียดปุยฝ้ำย 

กไ็ม่ปำน สำยตำยั่วยวนจะดกีว่ำสำยตำนี้ของนำงได้อย่ำงไร อำจำรย์ที่สอนวชิำ

กระบี่สั่งสอนว่ำห้ำมละสำยตำจำกศตัรู เอำชนะจติใจของคู่ต่อสู้ด้วยกำรจ้อง

สี่
ลักพาตัว
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มอง กำรจ้องของนำงนี่ละที่จะสยบทุกผู้คนในใต้หล้ำ ลู่หลนิมั่นใจ

“ไหนลองยิ้มให้ข้ำดูใหม่ซ”ิ หลนัหลนับอกลู่หลนิ

ลู่หลนิยิ้มอกีครั้งตำมที่อกีฝ่ำยขอ หลนัหลนัอยำกจะเป็นลม นั่นเรยีก

ว่ำรอยยิ้มหรอื ควรเรยีกว่ำ ‘แสยะยิ้ม’ มำกกว่ำกระมงั

ลู่หลินเห็นหลันหลันส่ำยหน้ำก็คิดว่ำตัวเองยังยิ้มกว้ำงไม่พอ นำงจึง 

ฉกียิ้มกว้ำงกว่ำเดมิอกี

หลนัหลนัตำค้ำงมองรอยยิ้มสยดสยองตรงหน้ำ ออื... ไม่ไหวแลว้ นำง

ทนไม่ไหวแล้ว ขอไปพกัหำยใจสกัครู่เถอะ คดิแล้วนำงกเ็ดนิออกไปทนัที

ลู่หลนิตะโกนตำมหลงัหลนัหลนัโดยที่ยงัไม่หุบยิ้ม “หลนัหลนั นั่นเจ้ำ

จะไปไหน ไม่ฝึกกนัต่อแล้วหรอื”

หญงิรบัใช้เดนิเอำชำเข้ำมำเปลี่ยนจงึได้เหน็รอยยิ้มสยดสยองของลูห่ลนิ

พอดี นำงเผลอปล่อยมือท�ำถำดรองกำน�้ำชำหล่นลงบนพื้น ในใจของหญิง 

รับใช้คิดว่ำเหตุใดใบหน้ำของหญิงงำมผู้หนึ่งถึงได้น่ำกลัวนัก นำงรีบเก็บเศษ

กระเบื้องแล้วออกจำกห้องไป โดยไม่ยอมหนัไปมองลู่หลนิอกี

ลู่หลินใช้สองมือลูบแก้มตัวเองเพื่อนวด เมื่อครู่นำงยิ้มกว้ำงเกินไปจึง

ปวดแก้มไปหมด ด้วยควำมสงสยันำงเลยเดนิไปที่กระจกแล้วยิ้มแบบเมื่อครู่

อกีครั้ง

“ฮ่ำๆๆ” ลูห่ลนิหวัเรำะอย่ำงอำรมณ์ด ีนำงมวีธิไีล่ฉเีจิ้งเพิ่มขึ้นอกีวธิแีล้ว 

คดิจะท�ำอะไรนำงเช่นนั้นหรอื รู้จกัลู่หลนิคนนี้น้อยไปเสยีแล้ว

ไป๋จูเป็นพ่อค้า ท�าการค้ามาเจ็ดปี สืบทอดกิจการของตระกูลเป็นรุ่น 

ที่สำม แต่เดิมตระกูลไป๋ไม่ได้มีอิทธิพลมำกนัก แต่ด้วยควำมฉลำดเจ้ำเล่ห ์

ของเขำ ท�ำให้ตระกูลไป๋เริ่มมชีื่อเสยีงและอ�ำนำจทั้งในวงกำรค้ำและในรำชส�ำนกั

ไป๋เจี้ยนเป็นพี่ชำยของไป๋จ ูมนีสิยัแตกต่ำงจำกน้องชำย แม้เป็นบตุรชำย

คนโตของตระกูลแต่กลบัไม่เอำไหน จงึต้องพึ่งพำน้องชำยอยู่ตลอดเวลำ

“นำยท่ำนขอรบั ฮหูยนิรองให้มำเรยีนว่ำนำงไม่สบำย ต้องกำรพบนำยท่ำน 
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ขอรับ” พ่อบ้ำนตระกูลไป๋เข้ำมำกระซิบบอกไป๋เจี้ยนที่นั่งดื่มสุรำอยู่ในหอ 

หมื่นบุปผำ

“นำงไม่สบำยกไ็ปตำมหมอ ไม่ใช่มำตำมข้ำ” ไป๋เจี้ยนอำรมณ์เสยี เขำ

ไม่มภีรรยำเอกเพรำะนำงขอหย่ำ ซึ่งเขำกไ็ม่ได้ใส่ใจ เขำมภีรรยำรองอกีสำม

คน พวกนำงผลดักนัสร้ำงควำมร�ำคำญให้เขำไม่หยุดหย่อน เขำสงสยัว่ำเหตุ

ใดสตรจีงึเปลี่ยนไปหลงัแต่งงำน แต่พวกนำงเอำแต่พดูว่ำเขำต่ำงหำกที่เปลี่ยน

ไป เหลวไหลกนัใหญ่แล้ว

พ่อบ้ำนรู้ว่ำฮูหยนิรองคนที่หนึ่งท�ำให้นำยท่ำนไม่พอใจเสยีแล้ว เขำจงึ

ถอยออกไปอย่ำงรู้ควำม เพรำะเวลำนำยท่ำนไม่พอใจขึ้นมำ พวกข้ำรบัใช้กจ็ะ

กลำยเป็นที่ระบำยอำรมณ์อย่ำงน่ำสงสำร

ไป๋เจี้ยนนั่งโอบหญิงงำมพลำงร�่ำสุรำฟังเพลงต่อ ขณะที่เขำมองขึ้นไป

ชั้นบน ให้บงัเอญิเหน็หญงิงำมผู้หนึ่งเดนิจำกฝั่งซ้ำยไปยงัฝั่งขวำ ควำมงดงำม

ของนำงสะดุดตำยิ่งนกั

“นำงมำใหม่หรอื” ไป๋เจี้ยนถำมออกไป

“คนไหนหรอืเจ้ำคะ” หญงิคณกิำรนิสุรำแล้วเงยหน้ำขึ้นมองตำมสำยตำ

ไป๋เจี้ยน

“คนที่อยู่บนชั้นสอง”

“อ๋อ... หลินหลิน นำงเพิ่งมำใหม่เจ้ำค่ะ แต่นำงมีเจ้ำของแล้ว ไม่ได้

รบัแขกเจ้ำค่ะ”

ไป๋เจี้ยนยกสุรำขึ้นดื่มพร้อมกับคิดวำงแผนจะเชยชมหญิงงำมนำงนั้น 

นำงงดงำมกว่ำสตรใีดที่เขำเคยพบ คนงำมมำอยู่ในหอนำงโลมเช่นนี้จะบอกว่ำ

มีเจ้ำของได้อย่ำงไร เขำต้องได้ตัวนำง คนที่อ้ำงว่ำเป็นเจ้ำของนำงจะเป็นใคร 

กช็่ำง เขำพร้อมทุ่มให้มำกกว่ำ

ไป๋เจี้ยนให้หญิงคณิกำไปตำมแม่ฮวนมำเจรจำต่อรองรำคำของคนงำม

ที่มนีำมว่ำหลนิหลนิ

“ไม่ได้เจ้ำค่ะ” แม่ฮวนโค้งตวัเพื่อขออภยัและปฏเิสธ แม้นำงจะเกรงกลวั
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ตระกูลไป๋ แต่นำงก็ไม่อำจยกลู ่หลินให้เขำได้ เพรำะนำยท่ำนเจิ้งเองก็ 

หำใช่คนธรรมดำ ดูจำกจ�ำนวนคนที่ส่งมำเฝ้ำลู่หลนิแล้วนบัได้หนึ่งกองทหำร

เลยทเีดยีว นำยท่ำนเจิ้งต้องเป็นขุนนำงที่มตี�ำแหน่งใหญ่โตมำกแน่นอน

“คนอื่นจ่ำยเท่ำไร ข้ำจ่ำยมำกกว่ำสำมเท่ำ” ไป๋เจี้ยนต้องกำรครอบครอง

นำงจงึยอมทุ่มเงนิแบบไม่เสยีดำย ตวัน่ำร�ำคำญสำมคนที่บ้ำน... เขำเบื่อแล้ว

เลยต้องกำรคนใหม่

“ข้ำขำยนำงไม่ได้จริงๆ เจ้ำค่ะ นำยท่ำน” แม่ฮวนเริ่มกังวลใจเพรำะ

ควำมดื้อด้ำนของไป๋เจี้ยน

ไป๋เจี้ยนโบกมอืให้คนคุ้มกนัเข้ำมำยนืล้อมด้ำนหลงัแม่ฮวน

“ข้ำไม่เคยขอร้องใคร หำกเจ้ำไม่ขำยนำง ข้ำก็จะพำนำงไป ทำงที่ดี 

เจ้ำควรพำตวันำงมำให้ข้ำ ก่อนที่ข้ำจะหมดควำมอดทน”

“ไม่ได้เจ้ำค่ะ” 

แม่ฮวนหวำดกลัวจนตัวสั่น เพรำะไป๋เจี้ยนผู้นี้เคยท�ำร้ำยสตรีเจ้ำของ

หอร้อยสรุำจนได้รบับำดเจบ็สำหสั เพยีงเพรำะนำงไม่ยอมยกสรุำที่คนอื่นจอง

ไว้แล้วให้เขำ พอคดิถงึนำยท่ำนเจิ้ง นำงกย็ิ่งท�ำอะไรไม่ถูก

“อย่ำหำว่ำข้ำไร้ไมตร”ี ไป๋เจี้ยนสั่งให้คนคุ้มกนัท�ำลำยข้ำวของ

แม่ฮวนรีบเข้ำไปห้ำมพวกเขำ แต่กลับถูกจับเหวี่ยงกระเด็นไปชนเสำ 

จนล้มพบัไป เหล่ำหญงิคณกิำต่ำงกรดีร้องโวยวำยพร้อมกบัวิ่งหนกีนัจ้ำละหวั่น

ลู่หลินได้ยินเสียงดังมำจำกชั้นล่ำงจึงเดินออกจำกห้อง นำงเห็นควำม

วุ่นวำยจำกผูค้นที่วิ่งสวนกนัไปมำและข้ำวของถกูรื้อพงั แม่ฮวนนั่งพงิเสำอย่ำง

หมดเรี่ยวแรง ไม่ไกลจำกแม่ฮวน มีบุรุษแต่งตัวดีทว่ำดูไม่เอำไหนคนหนึ่ง 

หน้ำตำดแีต่บคุลกิเหลำะแหละอ่อนแอ ก�ำลงัสั่งให้คนของตวัเองท�ำลำยหอแห่ง

นี้ ฉบัพลนัสำยตำของเขำกเ็ลื่อนมำสบตำกบันำงพอด ีเขำยิ้มให้นำง... เป็นยิ้ม

ที่น่ำรงัเกยีจนกั

“ไปเอำตวันำงมำให้ข้ำ” ไป๋เจี้ยนสั่งคนของตวัเองให้ไปจบัหญงิงำมที่เขำ

ต้องกำรมำ
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ลู่หลินไม่รู้ว่ำเขำพูดอะไร เพรำะเสียงกรีดร้องของหญิงคณิกำหลำย 

นำงและเสยีงของหล่นแตกดงักลบเสยีงพูดของคนผู้นั้น นำงเหน็ชำยร่ำงกำย

ก�ำย�ำคนหนึ่งเดนิตรงขึ้นมำที่ชั้นสอง ลู่หลนิจงึรู้ว่ำนำงคอืเป้ำหมำย ขณะที่ก�ำลงั

จะหนัหลงัหนกีถ็ูกบุรุษอกีผู้หนึ่งมำขวำงไว้ ไม่รู้เขำมำตั้งแต่เมื่อไร นำงก�ำลงั

จะยกเท้ำเตะ คนผู้นี้ก็หลบได้อย่ำงคล่องแคล่ว นำงระวังเพียงด้ำนหน้ำ จึง

ไม่ทันระวังด้ำนหลัง บุรุษอีกคนก็เข้ำมำประชิด เขำใช้สันมือกระแทกเข้ำที่

ท้ำยทอยของลู่หลนิ ท�ำให้นำงสลบ จำกนั้นคนที่อยู่ด้ำนหน้ำกใ็ช้ผ้ำคลุมศรีษะ

นำงแล้วแบกนำงขึ้นพำดบ่ำ ก่อนจะพำไปหำนำยท่ำนของพวกเขำ

“พำนำงไป” ไป๋เจี้ยนได้คนแล้วจึงสั่งให้คนคุ้มกันหยุดท�ำลำยข้ำวของ 

หลังจำกโยนถุงเงินไปตรงหน้ำแม่ฮวนก็เดินน�ำออกไป แสดงท่ำทำงอวดเบ่ง 

ไร้จติส�ำนกึ

เหล่าองครักษ์ของฉีเจิ้งที่เฝ้าอยู่รอบหอนางโลมเห็นคนกลุ่มหนึ่งเดิน

ออกมำ ในกลุ่มนั้นมไีป๋เจี้ยนคนไม่เอำไหนที่พวกเขำรู้จกัดเีดนิน�ำหน้ำ และมี

ชำยร่ำงกำยก�ำย�ำแบกสตรีไว้บนบ่ำ พวกเขำลังเลว่ำควรท�ำอย่ำงไรดี เพรำะ

ฮ่องเต้สั่งให้เฝ้ำแม่นำงลู่หลนิ ห้ำมนำงหนอีอกจำกหอนำงโลม แต่เวลำนี้พวก

เขำไม่เหน็หน้ำคนที่ถูกพำไป จงึไม่แน่ใจว่ำใช่แม่นำงลู่หลนิหรอืไม่

“ส่งคนเข้ำไปดูในหอนำงโลม” หวัหน้ำหน่วยออกค�ำสั่ง

ครึ่งชั่วยำมที่ผ่ำนมำคนของไป๋เจี้ยนเฝ้ำประตูทุกบำนรวมทั้งหน้ำต่ำง 

พวกเขำจงึเข้ำไปสงัเกตกำรณ์ใกล้ๆ ไม่ได้

ผ่ำนไปครู่หนึ่งคนที่ถูกส่งเข้ำไปกก็ลบัออกมำรำยงำน “แม่นำงลู่ถูกพำ

ตวัไปแล้วขอรบั”

หัวหน้ำหน่วยเกือบหยุดหำยใจ เขำรีบตั้งสติแล้วออกค�ำสั่งอีกครั้ง 

เพรำะหำกแม่นำงลู่หลนิเป็นอะไรไป ไม่รู้ว่ำฮ่องเต้จะกริ้วมำกเพยีงใด “ส่งคน

ตำมไปเ๋จี้ยนไป หำกมโีอกำสให้ช่วยแม่นำงลูก่ลบัมำทนัท ีแต่ต้องระวงัตวัด้วย 

คนของตระกูลไป๋มอียู่ทั่วทุกที่ ข้ำจะกลบัไปกรำบทูลฮ่องเต้ให้ทรงทรำบ และ
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ขอก�ำลงัเสรมิมำช่วย”

“ขอรบั”

คนอย่ำงไป๋เจี้ยนไม่น่ำกลวั แต่คนที่น่ำกลวัคอืน้องชำยของเขำ... ไป๋จู 

กำรไปช่วยแม่นำงลู่หลินครั้งนี้ไม่รู้ว่ำจะส�ำเร็จหรือไม่ เพรำะที่ผ่ำนมำไป๋จ ู

ไม่เคยแสดงควำมเคำรพฮ่องเต้อย่ำงที่ควร เขำคดิว่ำรำชส�ำนกัต้องพึ่งพวกเขำ

ที่เป็นกลุ่มพ่อค้ำ มีขุนนำงหลำยคนคอยหนุนหลังไป๋จู ฮ่องเต้พยำยำมก�ำจัด

คนผู้นี้แต่ไม่เคยส�ำเรจ็

เคยมีข่ำวลือว่ำไป๋จูคิดกำรใหญ่จะยึดบัลลังก์ แต่ฮ่องเต้ไม่อำจอำศัย

ข่ำวลือเพื่อปรำบปรำมไป๋จูได้ พระองค์ต้องกำรหลักฐำนที่พระองค์หำไม่พบ 

หำกพระองค์บุม่บ่ำมท�ำอะไรไป๋จโูดยไร้หลกัฐำน กลุม่พ่อค้ำที่เหลอืต้องลกุฮอื

ขึ้นมำต่อต้ำน เครอืข่ำยของพวกเขำมอียู่ทั่วแผ่นดนิ คดิจะก�ำจดักต็้องก�ำจดั

ทั้งหมด ซึ่งฮ่องเต้พระองค์ก่อนใช้ควำมพยำยำมมำหลำยปีแต่กล้็มเหลว ฮ่องเต้

องค์ปัจจุบันเพิ่งขึ้นครองบัลลังก์ได้เพียงหนึ่งปีเท่ำนั้น พระองค์ต้องกำรจัด

ระเบยีบกลุ่มพ่อค้ำเช่นกนั หวัหน้ำหน่วยนกึกงัวลระหว่ำงทำงกลบัวงัหลวง

วงัหลวง

ฉีเจิ้งสั่งให้ส่งองครักษ์ไปที่บ้ำนตระกูลไป๋ แต่ถูกหัวหน้ำองครักษ์

ทดัทำนไว้

“หำกพระองค์ส่งองครกัษ์ไป ไป๋จคูงไม่ยอมปล่อยแม่นำงลูห่ลนิแน่นอน

พ่ะย่ะค่ะ แม้เขำจะรู้ว่ำพี่ชำยของตัวเองท�ำผิดก็ตำม เขำคงเลือกที่จะต่อต้ำน

พระองค์มำกกว่ำ” 

หวัหน้ำองครกัษ์อยำกก�ำจดัตระกลูไป๋ แต่กต้็องคดิถงึรำษฎรส่วนใหญ่

ที่ยงัอยู่ภำยใต้อ�ำนำจของกลุ่มพ่อค้ำ

ฮ่องเต้ก�ำลงัพยำยำมลดอ�ำนำจของพวกเขำเพื่อช่วยรำษฎร ไป๋จผููน้ี้เป็น

คนไม่รู้ฟ้ำสูงแผ่นดินต�่ำ เขำท้ำทำยอ�ำนำจรำชส�ำนักเพรำะเห็นว่ำกลุ่มพ่อค้ำ 

ได้เปรยีบ
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“หำกไป๋เจี้ยนท�ำอะไรลู่หลนิ ข้ำจะสบัมนัเป็นหมื่นชิ้น” ฉเีจิ้งไม่สำมำรถ

อดทนรออยู่ได้เพรำะกลัวว่ำลู่หลินจะถูกคนชั่วช้ำตระกูลไป๋รังแก แล้วนำงก็

จะเจ็บปวดทั้งร่ำงกำยและจิตใจ เขำก็ไม่รู้ว่ำเพรำะเหตุใดจึงเป็นห่วงนำงมำก

ถงึเพยีงนี้

มทีหำรเข้ำมำรำยงำนหวัหน้ำองครกัษ์เฉนิ

“ไป๋เจี้ยนเปลี่ยนใจพำแม่นำงลู่ออกนอกเมอืง เพรำะไม่ต้องกำรให้ฮหูยนิ

รองของเขำล่วงรู้ แผนกำรของไป๋เจี้ยนเปลี่ยนไป กเ็ป็นโอกำสของพระองค์ที่

จะช่วยแม่นำงลู่พ่ะย่ะค่ะ”

“ข้ำจะพำองครกัษ์ไป ส่วนเจ้ำคอยดูแลวงัหลวง” ฉเีจิ้งต้องอดทน ไม่

ท�ำกำรบุ่มบ่ำมเพื่อผลส�ำเรจ็ของแผนกำร แต่ใจที่ร้อนเป็นไฟในขณะนี้ ไม่รู้ว่ำ

จะห้ำมกระบี่ในมอืไม่ให้ตดัคอไป๋เจี้ยนได้หรอืไม่ หำกไม่ต้องสนใจสิ่งใดกค็ง

ด ีเขำอยำกใช้ก�ำลงัทหำรก�ำจดัตระกูลไป๋ให้สิ้น แต่ถ้ำท�ำเช่นนั้น ควำมล�ำบำก

ของพระบดิำกจ็ะสูญเปล่ำ

“พ่ะย่ะค่ะ” หวัหน้ำองครกัษ์เฉนิน้อมรบัค�ำสั่ง

นอกเมอืงหลวง

ฉีเจิ้งปลอมตัวลอบออกจำกเมืองหลวงพร้อมองครักษ์ฝีมือดีจ�ำนวน

หนึ่ง แม้ในเมอืงหลวงจะมคีนของตระกูลไป๋เฝ้ำอยู่ แต่อย่ำลมืว่ำเขำคอืฮ่องเต้ 

ย่อมมีวิธีออกจำกเมืองโดยไม่ให้ใครรู้ เรื่องนี้ต้องไม่ให้ไป๋จูรู้ตัว เขำจึงจะใช้

ประโยชน์จำกไป๋เจี้ยนได้

เวลำนี้องครกัษ์แต่งตวัเหมอืนโจร ส่วนฉเีจิ้งกเ็ป็นหวัหน้ำโจร พวกเขำ

ควบม้ำจนตำมทันขบวนของไป๋เจี้ยน คนของไป๋เจี้ยนรู้ตัวจึงชักกระบี่เตรียม

ต่อสู้ มแีต่รถม้ำของไป๋เจี้ยนวิ่งต่อไปแล้วทิ้งคนอื่นไว้เบื้องหลงั

ฉเีจิ้งก�ำมอืแน่น จ้องมองรถม้ำที่วิ่งไกลออกไป ไม่ต้องบอกกร็ูว่้ำลูห่ลนิ

อยู่ในรถม้ำคนันั้น

“ฆ่ำ!” 
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ฉีเจิ้งออกค�ำสั่ง วันนี้เขำจะไม่ละเว้นแม้ครึ่งชีวิตของคนที่ไร้ประโยชน์ 

เขำต้องเร่งมอืเพื่อไปช่วยลู่หลนิให้ทนั หำกไปไม่ทนั เขำจะไม่มวีนัให้อภยัตวัเอง

อกีเลย ฉเีจิ้งแน่ใจแล้วว่ำลู่หลนิคอืคนส�ำคญัในหวัใจของเขำ

‘ลู่หลนิ เจ้ำต้องปลอดภยั’



ลูห่ลนิตื่นขึ้นมาในบ้านร้าง นางรูส้กึมนึศรีษะจากการถกูฟาดที่ต้นคอ

“ตื่นแล้วหรอื”

ลูห่ลนิหนัไปตำมเสยีงนั้น คนที่ถำมนำงสวมชดุด�ำและมผ้ีำปิดบงัใบหน้ำ 

มองเห็นแค่ดวงตำของเขำเท่ำนั้น นำงมองดวงตำคู่นั้นอย่ำงเหม่อลอยเพรำะ

มนัดูคุ้นยิ่งนกั

“หำกเจ้ำพร้อมกถ็อดเสื้อผ้ำเถอะ” ชำยชุดด�ำเริ่มเดนิเข้ำไปใกล้

ลูห่ลนิตระหนก ก่อนจะรบียกผ้ำห่มขึ้นปิดบงัร่ำงกำย แม้เสื้อผ้ำจะอยู่

ครบ แต่นำงก็ไม่ต้องกำรให้คนผู้นี้เห็น เพรำะเขำแสดงสำยตำแทะโลมนำง

อย่ำงเสยีมำรยำท นำงจงึรบีคดิหำวธิเีอำตวัรอด

“เจ้ำอย่ำคิดหนีเลย ด้ำนนอกนั้นมีแต่คนของข้ำเฝ้ำอยู่ หำกเจ้ำยอม 

เปน็ของขำ้ดีๆ  ข้ำจะท�ำให้เจ้ำสุขสบำยไปตลอดชวีติ” คนชดุด�ำเดนิเข้ำไปจนชดิ

ขอบเตยีง

ในที่สุดลู่หลนิกค็ดิออกแล้ว นำงค่อยๆ ปล่อยผ้ำห่มลงแล้วขยบัเข้ำไป

ใกล้คนชุดด�ำ

คนชุดด�ำอึ้งไป ด้วยไม่คิดว่ำนำงจะเปลี่ยนท่ำทีได้รวดเร็วถึงเพียงนี้ 

ห้า
เหตุใดจึงไม่ฆ่า
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สำยตำของนำงนั่นอกี ไม่ใช่ก�ำลงัยั่วยวนอยู่หรอกหรอื ยิ่งนำงขยบัเข้ำมำใกล้ 

เขำกย็ิ่งถอยห่ำง

ลู่หลนิมคีวำมมั่นใจมำกขึ้น นำงลุกจำกเตยีงและเดนิเข้ำไปประชดิคน

ชุดด�ำจนหลงัของเขำตดิผนงั

“เหตุใดจึงถอยหนีข้ำเล่ำ มำสิ ข้ำพร้อมแล้ว” นำงแสยะยิ้มแบบที่ 

หลนัหลนัต้องรบีวิ่งหนอีอกไป

คนชุดด�ำพูดอะไรไม่ออก เพรำะเขำไม่คิดว่ำนำงจะมีควำมกล้ำเช่นนี้ 

แล้วรอยยิ้มของนำงหมำยควำมว่ำอย่ำงไร นั่นเรยีกว่ำยิ้มหรอื

ลู่หลินแสยะยิ้มอย่ำงชั่วร้ำย นำงคว้ำโอกำสที่เขำก�ำลังตกตะลึงเตะไป

ตรงหว่ำงขำของเขำ

“อั๊ก!” เสยีงคนชุดด�ำร้องออกมำพร้อมกบัคุกเข่ำลง เขำชี้หน้ำนำง แต่

พูดอะไรไม่ออกเพรำะก�ำลงัจุก

“ฮ่ำๆๆ” ลู่หลนิหวัเรำะออกมำอย่ำงสะใจ นำงค่อยๆ ยื่นมอืไปปลดผ้ำ

ปิดหน้ำของเขำออก แล้วก็ใช่เขำ... ฉีเจิ้งตัวร้ำย แต่เวลำนี้ใบหน้ำของเขำด ู

เขยีวคล�้ำ คิ้วกข็มวด รมิฝีปำกกเ็ม้มแน่น ซึ่งเป็นผลมำจำกฝีเท้ำของนำงเอง 

“ข้ำจ�ำดวงตำของท่ำนได้ ฉเีจิ้ง”

“นี่เจ้ำ...” ฉเีจิ้งพยำยำมจะลุกขึ้นแต่กล็ุกไม่ไหว

ลูห่ลนินั่งลงหวัเรำะเขำอย่ำงสำแก่ใจ “ฉเีจิ้ง... อ๊ะ” นำงร้องออกมำอย่ำง

ตกใจ เพรำะเพียงชั่วลมหำยใจเข้ำออก ฉีเจิ้งก็จับข้อมือนำงไว้แล้วดึงนำงให้

นอนลง จำกนั้นเขำกท็ำบทบันำงไว้ไม่ให้ดิ้นหนี

“หอื... เหตใุดจงึไม่หวัเรำะต่อเล่ำ” ฉเีจิ้งยิ้มขณะที่มองลูห่ลนิกะพรบิตำ

ปรบิๆ

ลู่หลินเม้มริมฝีปำกแน่นคล้ำยก�ำลังใช้ควำมคิด ‘เขำหำยเจ็บเร็วถึง 

เพยีงนี้เลยหรอื’ ลู่หลนิตื่นตกใจ นำงพลำดแล้วที่ไปยั่วเขำไว้มำกมำย เขำจะ

เอำคนืไหมหนอ

ฉีเจิ้งถอนหำยใจออกมำ เวลำนี้ต้องอดทนไว้ก่อน เขำยิ้มให้นำงอย่ำง
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อ่อนโยนแล้วจงึลุกขึ้น

ลู่หลนิยิ่งแปลกใจมำกขึ้น เพรำะอยู่ดีๆ  เขำกล็ุกออกไปจำกตวันำง มอื

ของเขำที่ยื่นมำรอนำงนั่นอกี เขำไม่ถอืสำที่นำงท�ำร้ำยเขำเมื่อครูแ่ลว้หรอื แลว้

นำงกย็ื่นมอืไปจบัมอืเขำอย่ำงห้ำมใจตวัเองไม่ได้ นี่สนิะที่เหล่ำหญงิคณกิำบอก

ว่ำ บุรุษที่เวลำปกติท�ำตัวร้ำย แต่พอเขำแสดงควำมอ่อนโยนครั้งหนึ่ง พวก 

นำงกแ็ทบอยำกมอบทุกอย่ำงที่มใีห้

ฉเีจิ้งยิ้มกว้ำงมำกขึ้น เวลำนำงนิ่งเงยีบเพรำะท�ำตวัไม่ถกูกน่็ำรกัไม่น้อย

“ข้ำช่วยเจ้ำไว้ เจ้ำจะไม่ขอบคุณข้ำสกัหน่อยหรอื”

ลู่หลนิเงยหน้ำมองเขำ “ท่ำนฆ่ำทุกคนหรอืไม่”

ฉเีจิ้งส่ำยหน้ำ

“คนที่มนัท�ำแบบนี้กบัข้ำ...” ลู่หลนิท�ำท่ำสบัมอืพร้อมท�ำหน้ำโหดให้เขำ

เหน็ “จนข้ำสลบไป ท่ำนฆ่ำเขำแล้วใช่หรอืไม่”

ฉเีจิ้งหวัเรำะออกมำเพรำะท่ำทำงของนำงไม่อำจเรยีกว่ำโหดได้ เนื่องจำก

ใบหน้ำของนำงงดงำมเกนิไป “ข้ำไม่ได้ฆ่ำไป๋เจี้ยน”

“เหตุใดจงึไม่ฆ่ำ” ลู่หลนิเพิ่มจ�ำนวนคนที่อยำกแก้แค้นไว้แล้ว หนึ่งคอื

คนที่อยู่ตรงหน้ำ สองคอืคนที่สั่งให้จบัตวันำงมำ สำมคอืคนที่ท�ำให้นำงหมด

สต ิแต่เนื่องจำกล�ำพงันำงคนเดยีวไม่อำจท�ำได้ จงึต้องใช้ฉเีจิ้งช่วยเพื่อแก้แค้น

อกีสองคน แล้วนำงค่อยจดักำรฉเีจิ้งเป็นคนสดุท้ำย นำงพยกัหน้ำเหน็ด้วยกบั

แผนกำรของตวัเอง

“เพรำะข้ำมวีธิทีี่ดกีว่ำนั้น” ฉเีจิ้งเดนิไปนั่งก่อนจะรนิน�้ำชำให้ตวัเอง

ลู่หลินเดินไปนั่งข้ำงเขำเพรำะควำมอยำกรู้ “แล้วเวลำนี้พวกเขำอยู่

ที่ไหน”

ฉเีจิ้งยกถ้วยชำขึ้นจบิอย่ำงผ่อนคลำย แตกต่ำงจำกอกีคนที่ก�ำลงัท�ำท่ำ

กระเหี้ยนกระหอืรอือยำกฆ่ำคน

“เจ้ำถำมหำพวกเขำท�ำไมหรอื”

“ข้ำจะฆ่ำคนที่มันท�ำ...” ลู่หลินท�ำท่ำสับมือพร้อมท�ำหน้ำโหดอีกครั้ง  



44
ลู่หลิน ท่านหญิงตัวป่วน

“...แบบนี้กบัข้ำ”

‘เจ้ำจะโหดไปไหนหลนิเอ๋อร์’ ฉเีจิ้งคดิในใจอย่ำงขบขนั ก่อนจะกวกัมอื

เรยีกให้นำงเข้ำมำใกล้ นำงกเ็ข้ำมำใกล้อย่ำงว่ำง่ำย กลิ่นกำยของนำงช่ำงหอม

นกั

“รอให้ข้ำจัดกำรคนผู้หนึ่งได้ ข้ำจะให้เจ้ำฆ่ำคนที่เจ้ำอยำกฆ่ำได้ตำม

สบำย”

“จรงิหรอื” ลู่หลนิคดิว่ำเขำคงเป็นคนใหญ่คนโต ฆ่ำคนได้โดยไม่ถกูจบั 

เป็นเช่นนี้กย็ิ่งดตี่อแผนกำรของนำง

“เจ้ำรู้หรอืไม่ว่ำข้ำเป็นใคร” เขำถำม

“ท่ำนหรือ... ท่ำนก็คือ...” ‘...คนที่ข้ำอยำกฆ่ำอีกคนหนึ่งอย่ำงไรล่ะ’  

ลู่หลนิไม่ลมืหรอกว่ำเขำเป็นคนหลอกพำนำงไปขำยให้หอนำงโลม แต่นำงต้อง

แก้แค้นคนที่จบันำงมำที่นี่ก่อน โดยให้เขำมำช่วยท�ำให้ง่ำยขึ้น

“นำยท่ำนขอรบั” คนชุดด�ำอกีคนเอ่ยเรยีกจำกด้ำนนอก

ฉีเจิ้งรินชำให้นำงถ้วยหนึ่งแล้วจึงลุกขึ้น “ดื่มชำก่อน แล้วข้ำจะให้คน 

ไปส่งที่หอหมื่นบุปผำ ข้ำสญัญำว่ำจะไม่ให้ใครท�ำร้ำยเจ้ำได้อกี”

ลู่หลนิจ้องมองถ้วยชำอย่ำงไม่วำงใจ

“วำงใจเถอะ ไม่มยีำนอนหลบัหรอก” ฉเีจิ้งยิ้มให้นำงก่อนจะเดนิออก

จำกห้องไป

ลู่หลนิท�ำตำขวำงใส่แผ่นหลงัของเขำ เวลำนี้นำงยงัไม่พร้อมจงึต้องไหล

ไปตำมน�้ำก่อน

‘รอก่อนเถอะ... ฉเีจิ้ง!’

หอหมื่นบปุผา

เฟยเซยีงจบัตวัลู่หลนิหนัไปมำเพื่อส�ำรวจว่ำนำงปลอดภยัด ีคนของนำย

ท่ำนเจิ้งเพิ่งพำนำงมำส่งเมื่อครู่นี้ เฟยเซียงไม่เคยสนิทสนมกับใครจนกระทั่ง

มำเจอลู่หลนิ ถงึนำงจะดดีพณิไม่เก่ง แต่นำงกเ็ป็นคนจรงิใจคนหนึ่ง
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“เจ้ำบำดเจบ็ตรงไหนหรอืไม่หลนิเอ๋อร์”

ในเมืองหลวงไม่มีใครไม่รู้จักไป๋เจี้ยน คนในหอนำงโลมเห็นลู่หลิน 

ถูกจับตัวไปก็คิดว่ำนำงคงไม่ได้กลับมำอีกแล้ว แต่นำยท่ำนเจิ้งสำมำรถช่วย

นำงกลบัมำได้ แสดงถงึอ�ำนำจที่ไม่แพ้ตระกูลไป๋ ท�ำให้แม่ฮวนยิ่งเกรงใจนำย

ท่ำนเจิ้งมำกขึ้น

ลู่หลนิยิ้มให้เฟยเซยีงแล้วล้มตวันอนลงบนที่นอนของตวัเอง คล้ำยไม่

เคยมเีรื่องอะไรเกดิขึ้น

“ข้ำปลอดภยัดทีุกอย่ำงเฟยเซยีง ขอบคุณเจ้ำมำกที่เป็นห่วงข้ำ”

“เจ้ำบอกข้ำว่ำเคยเรยีนกระบี่มำก่อนไม่ใช่หรอื เหตุใดจงึถูกจบัไปโดย

ง่ำย” เฟยเซยีงไม่ใช่คนโง่ นำงเหน็ควำมผดิปกตขิองเรื่องที่เกดิขึ้น

ลู่หลนิถอนหำยใจออกมำ นบัว่ำครั้งนี้นำงค�ำนวณพลำดไปจรงิๆ “ข้ำ

แค่ต้องกำรอำศยัคนพวกนั้นพำข้ำออกไปจำกที่นี่”

“เจ้ำจะหนจีำกนำยท่ำนเจิ้งหรอื”

“ออื... ข้ำเหน็พวกมนัท�ำร้ำยแม่ฮวน โดยที่คนของนำยท่ำนเจิ้งไม่ยื่นมอื

เข้ำมำช่วย ข้ำจึงคิดแผนกำรหนีขึ้นมำได้ ยิ่งได้รู้ว่ำข้ำคือเป้ำหมำยของคน 

พวกนั้น ข้ำกย็ิ่งดใีจ แต่เสยีดำย ไอ้เจ้ำคนไม่รู้จกัทะนุถนอมสตรที�ำให้ข้ำสลบ 

ข้ำจึงเกือบจะพลำดท่ำเสียแล้ว อำจำรย์เคยบอกข้ำว่ำห้ำมประมำท แต่ข้ำไม่

จดจ�ำเอง” ลู่หลนิลุกขึ้นแล้วโค้งขออภยัอำจำรย์

เฟยเซียงหมดค�ำจะพูด ลู่หลินบอกว่ำดีใจที่ตัวเองเป็นเป้ำหมำยของ 

คนชั่ว แล้วยังแกล้งยอมให้ตัวเองถูกจับเพื่อหำทำงหนี บนแผ่นดินนี้มีสตรี 

ที่กล้ำบ้ำบิ่นเหมอืนนำงอกีหรอืไม่

ยามโฉ่ว6 

ฉีเจิ้งลอบเข้ำไปในห้องนอนของลู่หลินโดยที่นำงไม่รู้สึกตัว หัวหน้ำ 

องครกัษ์เฉนิคงต้องกลอกตำอกีครั้ง หำกรู้ว่ำเขำวำงยำนอนหลบันำงอกีแล้ว

6 ยำมโฉ่ว คอืช่วงเวลำตั้งแต่ 01.00 น. - 02.59 น.
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เขำนอนไม่หลบัเพรำะเป็นห่วงนำง เหตกุำรณ์ที่เกดิขึ้นเป็นควำมผดิของ

เขำเอง

องครกัษ์ที่เขำส่งมำเฝ้ำลูห่ลนิเป็นองครกัษ์ที่คดัเลอืกเข้ำมำใหม่ทั้งหมด 

เพรำะหำกเขำส่งองครักษ์ของตัวเองมำ ไป๋จูต้องจับได้ และจะเป็นกำรเปิด 

จุดอ่อนของตัวเองให้ศัตรรูู้ ไป๋จูคงจะพยำยำมท้ำทำยเขำโดยกำรใช้ลู่หลิน 

เป็นเครื่องมอื

“ข้ำขอโทษเจ้ำด้วย ข้ำไม่ได้ตั้งใจละเลยควำมปลอดภยัของเจ้ำ แต่เวลำ

นี้ข้ำเปลี่ยนองครักษ์ใหม่แล้ว ข้ำจะไม่ยอมให้ใครมำท�ำร้ำยเจ้ำได้อีก” ฉีเจิ้ง 

ลูบใบหน้ำของนำงอย่ำงอ่อนโยน เขำอยำกพำนำงเข้ำวงัตอนนี้ แต่ในวงัอำจจะ

อนัตรำยกว่ำหอนำงโลมแห่งนี้กเ็ป็นได้

“ข้ำจะฆ่ำเจ้ำ” ลู่หลนิละเมอ

ฉเีจิ้งเลกิคิ้วอย่ำงแปลกใจ ขนำดถูกวำงยำนอนหลบั นำงยงัละเมอได้

อกีหรอื

“เจ้ำคงโกรธแค้นพวกมันมำกสินะ ข้ำจะท�ำให้เจ้ำได้ระบำยควำมแค้น

เอง หลนิเอ๋อร์” ฉเีจิ้งนั่งมองนำงต่ออกีครู่หนึ่งจงึกลบัออกไป

ส่วนคนที่ละเมอว่ำจะฆ่ำคนกห็ลบัไม่รู้เรื่องรู้รำวอะไรเลย

หลงัออกจากหอนางโลม ฉเีจิ้งกต็รงไปยงัสถานที่ลบัแห่งหนึ่ง

ไป๋เจี้ยนมำรออยู่แล้ว “ถวำยพระพรฝ่ำบำท” เขำคุกเข่ำให้ฉีเจิ้งอย่ำง

นอบน้อมหลงัจำกได้รบักำรไว้ชวีติ

“ลุกขึ้น” ฉเีจิ้งไว้ชวีติไป๋เจี้ยนทั้งที่ควำมจรงิอยำกฆ่ำเขำ เพรำะไป๋เจี้ยน

ยงัมปีระโยชน์อยู่

คนอย่ำงไป๋จรูะมดัระวงัตวั หลำยปีมำนี้จงึไม่เคยทิ้งหลกัฐำนที่จะเอำผดิ

ได้ แต่เขำคงไม่ทนัระวงัพี่น้องของตวัเองกระมงั

“กระหม่อมกลับไปที่ตระกูลไป๋ น้องชำยของกระหม่อมถำมว่ำคนที่

กระหม่อมจบัตวัไปหำยไปที่ใดแล้ว กระหม่อมจงึโกหกว่ำได้ตวันำงแล้ว และ
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ส่งนำงกลับหอนำงโลมแล้ว เขำจึงไม่สงสัยอะไรพ่ะย่ะค่ะ” เรื่องที่ไป๋เจี้ยนท�ำ  

ไป๋จูเองก็รู้ทุกควำมเคลื่อนไหว แต่เขำไม่รู้ว่ำเกิดอะไรขึ้นที่นอกเมือง ท�ำให้ 

ไป๋เจี้ยนสงสยัมำก ไม่รู้ว่ำฮ่องเต้ซ่อนควำมสำมำรถอะไรไว้อกีบ้ำง หรอืซ่อน

แผนกำรไว้มำกแค่ไหน ชื่อเสยีงของพระองค์คอืรกัสนุก ใครๆ ต่ำงกค็ดิว่ำที่

พระองค์ไม่ท�ำอะไรไป๋จูเพรำะพระองค์ก�ำลังกลัว แต่สิ่งที่พระองค์ท�ำจนเขำ

ต้องยอมเป็นสำยลบัให้ ท�ำให้เขำรู้ว่ำฮ่องเต้คอืคนที่เล่นละครตบตำคนได้เก่ง

ที่สุด

“ออื... ข้ำจะรกัษำสญัญำ เจ้ำกอ็ย่ำลมืรกัษำสญัญำของเจ้ำด้วย”

“กระหม่อมจะจดจ�ำใส่ใจพ่ะย่ะค่ะ”

“เจ้ำกลบัไปได้แล้ว อยู่นำนเดี๋ยวจะท�ำให้น้องชำยของเจ้ำสงสยัเอำได้”

“เช่นนั้นกระหม่อมขอทูลลำพ่ะย่ะค่ะ”

หลังไป๋เจี้ยนกลับไปแล้ว พ่อบ้ำนตระกูลไป๋ที่เป็นคนใกล้ชิดของไป๋จู 

กเ็ข้ำมำ

“ฝ่ำบำท จะไว้ใจไป๋เจี้ยนผู้นี้ได้จริงหรือพ่ะย่ะค่ะ” แท้จริงพ่อบ้ำน 

ตระกูลไป๋เป็นคนของฉเีจิ้งที่ถูกส่งเข้ำไปแฝงตวัอยู่ในตระกูลไป๋มำหลำยปี

ฉเีจิ้งเสนอให้ไป๋เจี้ยนช่วยก�ำจดัไป๋จู โดยใช้จุดอ่อนของคนที่เป็นพี่ชำย

แต่ต้องพึ่งพำน้องชำยเหมอืนคนอ่อนแอ เขำย่อมมคีวำมรู้สกึไม่พอใจแฝงอยู่ 

ไป๋จมูองข้ำมคนที่เป็นพี่ชำยตวัเอง ท�ำเหมอืนไป๋เจี้ยนเป็นแค่คนไม่เอำไหน ท�ำให้

ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงพี่น้องตระกูลไป๋ไม่มั่นคงนกั

พอฉีเจิ้งเสนอว่ำหำกก�ำจัดไป๋จูได้ จะแต่งตั้งให้ไป๋เจี้ยนเป็นขุนนำง  

ได้ทั้งกำรขึ้นเป็นใหญ่ในตระกูลและได้ต�ำแหน่งขุนนำง ท�ำให้ไป๋เจี้ยนยอมรบั

ข้อเสนอแทบจะทนัที

“หำกเจ้ำเห็นไป๋เจี้ยนท�ำอะไรที่อำจท�ำให้แผนกำรของข้ำเสียหำย ก็จง

ก�ำจดัเขำทนัท”ี ฉเีจิ้งใช้ทุกคนที่ใช้ได้และพร้อมก�ำจดัคนที่ไร้ประโยชน์

“กระหม่อมจะจบัตำดูเขำไว้ไม่ให้คลำดสำยตำพ่ะย่ะค่ะ”

“ไป๋จูสงสยัอะไรหรอืไม่”
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“หลังไป๋เจี้ยนออกมำ ไป๋จูก็สั่งให้กระหม่อมไปสืบดูว่ำหญิงคณิกำที่ 

ไป๋เจี้ยนจบัตวัไปเป็นใครพ่ะย่ะค่ะ”

“เจ้ำคงรู้ว่ำควรท�ำอย่ำงไร”

“พ่ะย่ะค่ะ”

“ออื... อกีไม่นำน ข้ำจะถอนรำกถอนโคนคนที่เอำเปรยีบรำษฎร และ

ขุนนำงที่เห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมำกกว่ำบ้ำนเมือง ข้ำจะไม่ปล่อยพวกมัน

แม้แต่คนเดยีว”

ฉีเจิ้งสั่งงำนพ่อบ้ำนตระกูลไป๋อีกสองสำมอย่ำง เสร็จแล้วจึงกลับวัง 

แผนกำรก�ำลังด�ำเนินไปได้ด้วยดี ท�ำให้ฉีเจิ้งอำรมณ์ดีนัก เขำคิดว่ำพรุ่งนี้จะ

เรียกน้องชำยกลับมำ เพรำะตั้งแต่อีกฝ่ำยขอย้ำยไปอยู่ชำยแดนกับเสด็จอำ  

นี่กห็ลำยเดอืนแล้ว เขำคดิถงึน้องสำมมำกจรงิๆ

วงัหลวง

องค์หญิงฉีลี่เจินก�ำลังเขียนจดหมำยเพื่อส่งไปหำน้องสำมที่ชำยแดน 

หลังจำกรู้ว่ำพี่ใหญ่ของพวกเขำที่เป็นฮ่องเต้จะเรียกตัวน้องสำมกลับมำเมือง

หลวง

“ให้เขำแกล้งป่วยดหีรอืไม่” ฉลีี่เจนิปรกึษำนำงก�ำนลัคนสนทิ

“องค์หญิงเพคะ ฝ่ำบำทเป็นฮ่องเต้แล้ว คงไม่แกล้งอะไรท่ำนอ๋อง 

อกีแล้วเพคะ” นำงก�ำนลัที่ฝนหมกึอยูด้่ำนข้ำงเหน็องค์หญงิท�ำหน้ำนิ่วคิ้วขมวด

กใ็ห้ข�ำนกั รำชวงศ์อื่นห่วงเรื่องกำรแย่งชงิบลัลงัก์ แต่รำชวงศ์ฉ ีน้องคนรอง

ห่วงน้องคนเลก็เพรำะกลวัพี่คนโตจะแกล้ง พี่คนโตเป็นฮ่องเต้ น้องคนเลก็เป็น

ท่ำนอ๋อง แต่กย็งัชอบเล่นสนุกกนัเหมอืนเดก็ๆ

“ไม่แกล้งอะไรกัน วันก่อนรับสั่งให้ข้ำไปงำนเลี้ยงน�้ำชำ แต่ควำมจริง 

คอืให้ข้ำไปดูตวั”

“ฝ่ำบำทคงอยำกเหน็องค์หญงิมคีู่ครองที่ดเีพคะ”

“คู่ครองที่ดีหรือ บุตรชำยของเสนำบดีกรมคลัง เจ้ำไม่รู้หรือว่ำเขำ
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ตระหนี่แค่ไหน ค่ำน�้ำชำ ข้ำต้องเป็นคนจ่ำย เขำหยบิก�ำไลหยกให้ข้ำ แต่ข้ำเป็น

คนจ่ำยเงิน เจ้ำรู้หรือไม่ พอข้ำกลับมำ ฝ่ำบำทของเจ้ำหัวเรำะเยำะเย้ยข้ำ 

พระองค์ตรสัว่ำหำกข้ำแต่งกบับุตรชำยเสนำบดกีรมคลงั พระองค์จะเพิ่มเงนิ

เดอืนให้ข้ำเพื่อเอำไปให้สำม ีเจ้ำคดิว่ำสตรคีวรเป็นคนเลี้ยงบุรุษหรอื” ฉลีี่เจนิ 

กลอกตำ

“ฝ่ำบำทหวงัดกีบัองค์หญงินะเพคะ”

“หวังดีกับตัวเองละสิไม่ว่ำ หำกข้ำแต่งกับบุตรชำยเสนำบดีกรมคลัง  

เขำจะไม่ได้เป็นเสนำบดสีบืต่อจำกบดิำ เพรำะเขำเป็นรำชบตุรเขย เจ้ำไม่รูห้รอื 

ฝ่ำบำทของเจ้ำอยำกใช้เงินสะดวกๆ ไม่มีคนคอยขัด ข้ำจะไม่ท�ำให้พระองค์

สมหวงัหรอก”

“ทุกสิ่งบนแผ่นดินนี้ล้วนเป็นของฝ่ำบำทเพคะ พระองค์ไม่เห็นจ�ำเป็น

ต้องท�ำเช่นนั้น”

“เจ้ำรู้อะไรมำจำกฝ่ำบำท บอกข้ำมำ” ฉลีี่เจนิมองนำงก�ำนลัของตวัเอง

ด้วยสำยตำจับผิด เพรำะนำงเข้ำข้ำงฮ่องเต้อย่ำงผิดปกติ ทั้งยังชื่นชมเกิน 

ควำมเป็นจรงิไปมำก

“ไม่มอีะไรมำกเพคะ” นำงก�ำนลัหวัเรำะแหะๆ เพรำะถูกจบัได้

“แต่กพ็อให้เจ้ำเอ่ยชมพระองค์หรอื”

“เพคะ ฝ่ำบำทรบัปำกว่ำหำกหม่อมฉนัเอ่ยเทดิทูนพระองค์ให้ผู้อื่นฟัง 

จะไม่เสดจ็มำหำองค์หญงิเป็นเวลำหนึ่งเดอืนเพคะ”

ฉลีี่เจนิตำโตยำมที่มองนำงก�ำนลั แล้วกจ็บัมอืนำงเพื่อขอบคุณ “เจ้ำท�ำ

ดมีำก หนึ่งเดอืนนี้ข้ำจะไม่ได้เหน็พี่ใหญ่สนิะ”

“ถูกต้องแล้วเพคะองค์หญงิ” นำงก�ำนลักพ็ลอยดใีจไปด้วย

“เช่นนั้นข้ำไม่เขยีนจดหมำยแล้ว”

นำงก�ำนลัมององค์หญงิด้วยควำมสงสยั “แล้วท่ำนอ๋องฉจีงจะท�ำอย่ำงไร

เพคะ”

“ให้เขำมำเถอะ”
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“แล้วฮ่องเต้...”

“จะท�ำอะไรกเ็ป็นเรื่องของพี่น้อง เรำไม่ต้องเข้ำไปยุ่ง” ฉลีี่เจนิวำงพู่กนั

แล้วจบิชำอย่ำงผ่อนคลำย ตั้งหนึ่งเดอืนที่พี่ใหญ่จะไม่มำต�ำหนกันี้ นำงรอเวลำ

นี้มำนำนแล้ว เวลำที่จะได้แอบออกไปนอกวงัอกีครั้ง หึๆ

นำงก�ำนัลยิ่งคิดก็ยิ่งไม่เข้ำใจ ‘แล้วองค์หญิงไม่ใช่พี่น้องของฮ่องเต้กับ

ท่ำนอ๋องหรอืเพคะ’



ลู่หลินถูกห้ามไม่ให้ออกจากห้องเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาหมายตา 

หรอืต้องกำรตวันำงอกี แต่คนอย่ำงนำงจะยอมถูกบงัคบัหรอื

‘ฝันไปเถอะ ฉเีจิ้ง’

“หลนัหลนั ข้ำหวิ” ลู่หลนิพูดกบัหลนัหลนั ที่บดันี้ได้รบัหน้ำที่ตดิตำม

ดูลู่หลนิอย่ำงใกล้ชดิ แบบที่เรยีกว่ำ ‘ตวัตดิกนัเลยทเีดยีว’

“ข้ำสั่งให้คนเตรยีมอำหำรให้เจ้ำแล้ว” งำนของหลนัหลนัคอือย่ำปล่อย

ให้ลู่หลนิคลำดสำยตำ จนกว่ำนำยท่ำนเจิ้งจะกลบัมำอกีครั้ง

“แต่ข้ำอยำกกนิปลำ” ลู่หลนิส่งเสยีงออดอ้อน

“ปลำนึ่งหรอื”

“ปลำย่ำง”

“เช่นนั้นข้ำจะสั่งคนย่ำงปลำมำให้เจ้ำ”

“ข้ำอยำกกนิปลำที่จบัมำจำกแม่น�้ำแล้วเสยีบไม้ย่ำงทนัท”ี

หลนัหลนัมองลู่หลนิอย่ำงไม่เข้ำใจ “แม่น�้ำอยู่ไกลทเีดยีว เกรงว่ำคงจะ

กนิปลำสดถงึเพยีงนั้นไม่ได้”

“เจ้ำกแ็ค่พำข้ำไปที่แม่น�้ำกไ็ด้แล้ว”

หก
องค์หญิงฉีลี่เจิน
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หลนัหลนัลกุขึ้นสะบดัหน้ำใส่ลูห่ลนิ “ข้ำไม่หลงกลเจ้ำหรอก ข้ำจะไปสั่ง

พ่อครวัให้ย่ำงปลำจำกตลำดให้เจ้ำกนิ” ว่ำแล้วนำงกเ็ดนิออกจำกห้องไป

ลู่หลนิยิ้มอย่ำงพงึพอใจ ‘เจ้ำไม่พำข้ำไป ข้ำไปเองกไ็ด้’ คดิแล้วลู่หลนิ 

กเ็ปิดหน้ำต่ำง จำกนั้นกป็ีนไปยนืบนหลงัคำ

หัวหน้ำองครักษ์เฉินเห็นลู่หลินออกมำยืน พร้อมจะกระโดดลงจำก 

ชั้นสอง เขำจงึรบีเข้ำมำขวำงไว้ทนัที

“ฝ่ำ... เอ่อ... นำยท่ำนสั่งไว้ว่ำห้ำมท่ำนออกจำกห้องขอรบั”

“ท่ำนมสีองทำงให้เลอืก หนึ่งคอืท�ำให้ข้ำสลบแล้วพำข้ำกลบัเข้ำห้อง สอง

คอืท่ำนไปกบัข้ำแล้วกพ็ำข้ำกลบัมำอย่ำงปลอดภยั หลงัจำกข้ำท�ำภำรกจิของข้ำ

เสร็จ ข้ำรับรองว่ำนำยท่ำนของท่ำนไม่มีทำงรู้แน่” ลู่หลินมั่นใจว่ำพวกเขำไม่

กล้ำท�ำอะไรนำง

“เอ่อ...” หวัหน้ำองครกัษ์ลงัเลเพรำะไม่รู้จะตดัสนิใจเช่นไรจงึจะเป็นที่

พอใจของทุกฝ่ำย หำกเขำขัดขวำงนำง นำงที่อำจกลำยเป็นคนมีอ�ำนำจในวัง 

กจ็ะอำฆำตแค้นเขำ หำกเขำปล่อยนำงไป ฮ่องเต้ต้องลงอำญำเขำเป็นแน่

“หำกท่ำนยังตัดสินใจไม่ได้ ข้ำจะกระโดดแล้วนะ” ลู่หลินตั้งท่ำจะ

กระโดดจำกหลงัคำ

“ช้ำก่อน” หวัหน้ำองครกัษ์รบีห้ำมไว้ และสดุท้ำยกต้็องจ�ำใจยอมให้นำง

ไปโดยมเีขำตำมไปด้วย

สองเค่อต่อมา

หวัหน้ำองครกัษ์รู้สกึว่ำตวัเองคดิผดินกัที่ปล่อยให้นำงออกมำ เพรำะ

สถำนที่ที่นำงพำเขำมำคือบ้ำนตระกูลไป๋ หำกฮ่องเต้ทรงทรำบ เขำต้องถูก

ลงอำญำอย่ำงไม่ต้องสงสยั

“ท่ำนไม่ต้องกลัว หำกนำยท่ำนเจิ้งจะต�ำหนิ ข้ำจะรับไว้เอง” ลู่หลิน 

ยดือกรบัผดิอย่ำงไม่เกรงกลวั

หัวหน้ำองครักษ์อยำกบอกว่ำฮ่องเต้ไม่ใช่ผู้ที่จะอภัยให้ผู้ใดง่ำยๆ แค่
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จ�ำนวนทหำรคุม้กนัแบบลบัๆ ที่ส่งมำเฝ้ำสตรผีูน้ี้กร็ูว่้ำนำงต้องส�ำคญัต่อฮ่องเต้

มำกแน่นอน

“ท่ำนมำหำใครหรอื รู้จกัใครที่นี่หรอืขอรบั” หวัหน้ำองครกัษ์คดิจะใช้

ไม้อ่อนเกลี้ยกล่อมนำง จงึเคำรพนบนอบเป็นพเิศษ

“ข้ำไม่ได้มำหำ ข้ำมำจับ” ลู ่หลินจะไม่ยอมให้ผู ้ที่กล้ำท�ำร้ำยนำง 

ลอยนวลไปได้

“ท่ำนจะจบัใครหรอืขอรบั” หวัหน้ำองครกัษ์เหน็ว่ำนำงมรีปูร่ำงบอบบำง

เช่นนี้จะไปจบัใครได้หรอื

“ไม่ใช่ข้ำจบั แต่เป็นท่ำนที่ต้องจบัคนให้ข้ำ” ลู่หลนิยิ้มให้เขำ นำงตั้งใจ

ให้เขำเหน็ จงึได้ปีนหน้ำต่ำงฝั่งที่เขำอยู่ นำงมองส�ำรวจมำหลำยวนั และเขำก็

ไม่คดิจะปิดบงันำง นำงจงึรูว่้ำหวัหน้ำของคนกลุม่นี้เป็นเขำ หำกนำงจะแก้แค้น

กต็้องใช้คนอื่นจบัเหยื่อมำให้ คนของฉเีจิ้งนี่ละเหมำะสมที่สุด

หัวหน้ำองครักษ์นิ่งอึ้งไป มองนำงสลับกับบ้ำนตระกูลไป๋ หำกเขำบุก

เข้ำไปจะไม่เป็นกำรแหวกหญ้ำให้งูตื่นหรอื ฮ่องเต้ต้องประหำรเขำเป็นแน่

“ไม่ได้ขอรบั” เขำยนืยนัอย่ำงหนกัแน่น

“เช่นนั้นข้ำกจ็ะเข้ำไปจบัเอง” พูดเสรจ็ลู่หลนิกเ็ตรยีมจะปีนก�ำแพง

หวัหน้ำองครกัษ์ถอนหำยใจออกมำ เขำพ่ำยแพ้ให้นำง “กไ็ด้ขอรบั ท่ำน

บอกมำว่ำจะจบัใคร” ตำยเป็นตำย ดกีว่ำท�ำให้คนของฮ่องเต้เข้ำไปเสี่ยงอนัตรำย 

หำกเกดิอะไรขึ้นกบันำง เขำไม่มหีนทำงรอดแน่นอน

“คนที่มนัท�ำร้ำยข้ำวนันั้น”

“ท่ำนหมำยถงึลูกน้องของไป๋เจี้ยนหรอืขอรบั”

“ใช่ คนที่ตวัใหญ่ๆ คนที่ท�ำแบบนี้กบัข้ำ แต่ถ้ำจบัตวัไป๋เจี้ยนมำได้กจ็ะ

ดมีำก” ลู่หลนิแสดงท่ำสบัมอืพร้อมท�ำใบหน้ำโหดเหี้ยมอกีครั้ง

‘อำ... ช่ำงเหมอืนกนันกั มแีค้นต้องช�ำระ ไม่เคยละเว้น’ หวัหน้ำองครกัษ์

ถอนหำยใจอกีหลำยครั้ง

“กำรบุกเข้ำไปในบ้ำนเสี่ยงเกินไปขอรับ ต้องล่อเขำออกมำแล้วค่อย 
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จบัตวั”

“ท่ำนฉลำดมำก เช่นนั้นยำมจื่อ7 ข้ำจะเปิดห้องเกบ็ฟืนของหอหมื่นบปุผำ 

รอให้ท่ำนพำคนไป” ลู่หลนิพูดเสรจ็กห็นัหลงักลบั

หัวหน้ำองครักษ์อยำกร�่ำไห้ยิ่งนัก นี่แสดงว่ำนำงวำงแผนไว้หมดแล้ว 

ทั้งหลอกให้เขำพำนำงออกมำ และบังคับให้เขำต้องรับปำกจับคนไปให้ เขำมี

ทำงเลอืกอื่นหรอื ค�ำตอบคอืไม่มเีลย

ลู่หลนิเดนิกลบัอย่างสบายใจ พลางแวะร้านค้ารมิทาง เลอืกชมสนิค้า

อย่ำงอำรมณ์ด ีส่วนหวัหน้ำองครกัษ์กเ็ดนิคอตกตำมหลงันำงพร้อมด้วยเสยีง

ถอนหำยใจตลอดทำง

เมื่อเดินมำถึงหน้ำหอหมื่นบุปผำ ลู่หลินก็เห็นเด็กหนุ่มหน้ำใสผู้หนึ่ง 

ยนืยิ้มให้ป้ำยชื่อหอ นำงได้แต่สงสยัจงึเดนิเข้ำไปหำเดก็หนุ่มผู้นั้น

“เข้ำไปเถอะ หำกเจ้ำไม่กล้ำ ข้ำจะพำเจ้ำไปเอง”

เด็กหนุ่มมองหน้ำสตรีที่เขำไม่รู้จัก เขำอ้ำปำกค้ำงด้วยควำมตกตะลึง

เพรำะนำงงดงำมมำก “เอ่อ... แม่นำง เป็นคนของที่นี่หรอื”

ลู่หลนิยิ้มให้เดก็หนุ่ม สงสยัจะใช่แน่แล้ว เสยีงนี้หวำนเกนิไป “จะว่ำใช่

กไ็ด้ ไม่ใช่กไ็ด้” นำงจบัมอืเดก็หนุ่มแล้วลำกเขำเข้ำไปด้ำนใน

หวัหน้ำองครกัษ์อ้ำปำกค้ำงอย่ำงไม่เชื่อสำยตำ เดก็หนุ่มนั่นคอื...

ลู่หลินกอดแขนของเด็กหนุ่มไว้แน่นพร้อมกับกระซิบถามเขา “เจ้า 

เป็นสตรใีช่หรอืไม่”

เดก็หนุ่มมองนำงด้วยควำมตกตะลงึอกีครั้ง

“ข้ำรู้ เพรำะข้ำท�ำแบบเจ้ำอยู่บ่อยครั้ง เจ้ำวำงใจได้ ข้ำไม่เปิดเผย 

ควำมลบัของเจ้ำหรอก” ลูห่ลนิพำเดก็หนุม่ที่ควำมจรงิเป็นสตรขีึ้นไปบนชั้นสอง 

แล้วพำตรงไปที่ห้องนอนของตวัเอง

7 ยำมจื่อ คอืช่วงเวลำตั้งแต่ 23.00 น. - 24.59 น. 
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หลันหลันมำเห็นเข้ำพอดี นำงจึงรีบวิ่งไปรำยงำนแม่ฮวน เพรำะสตรี

ของนำยท่ำนเจิ้งพำบุรุษเข้ำห้องนอนไปแล้ว

ลู่หลินเชิญให้สตรีที่ปลอมเป็นบุรุษหน้าใสนั่งดื่มชาด้วยกัน นางรู้สึก

ถูกชะตำกบัคนผู้นี้

“เจ้ำมนีำมว่ำอะไร”

“ข้ำแซ่ฉ ี นำมว่ำลี่เจนิ” ฉลีี่เจนิลอบหนอีอกจำกวงัหลวงแล้วปลอมตวั

เป็นเดก็หนุม่เพื่อมำหอนำงโลมที่พี่ใหญ่ของนำงชอบมำ นำงอยำกรูว่้ำสตรแีบบ

ใดที่ท�ำให้พี่ใหญ่หลงใหลติดใจได้ พอได้มำเห็นสตรีตรงหน้ำ นำงก็ไม่สงสัย

อกีแล้ว

“แซ่ฉหีรอื” ลูห่ลนิสงสยัว่ำนำงเป็นอะไรกบัฉเีจิ้งหรอืไม่ แต่คงไม่บงัเอญิ

หรอกกระมงั คนแซ่ฉมีอียู่ถมไป ขนำดรำชวงศ์นี้ยงัใช้แซ่ฉเีลย

“ข้ำแซ่ฉี มีพี่ชำยคือฉีเจิ้ง เจ้ำคงรู้จักกระมัง และมีน้องชำยชื่อฉีจง  

คนนี้อกีไม่นำนเจ้ำคงรู้จกั” ฉลีี่เจนิตดัสนิใจเปิดเผยตวัตน เพรำะหำกไม่บอก

ตอนนี้ วนัข้ำงหน้ำนำงกต้็องรูอ้ยูด่ ีเชื่อว่ำอกีไม่นำนพี่ใหญ่คงพำนำงเข้ำวงัแล้ว 

ดูจำกคนที่พี่ใหญ่ส่งมำเฝ้ำนำงกท็�ำให้มั่นใจได้

ลู่หลินนิ่งไป ฉีเจิ้งตัวร้ำย มีน้องสำวที่หน้ำตำน่ำรักเพียงนี้เชียวหรือ  

“พี่ชำยของเจ้ำให้เจ้ำมำพบข้ำหรอื”

ฉลีี่เจนิส่ำยหน้ำ “ข้ำมำของข้ำเอง เพรำะพี่ชำยของข้ำจะจบัข้ำแต่งงำน

กบัคนที่ข้ำไม่ชอบ”

“เขำบงัคบัเจ้ำหรอื”

“ใช่ เขำไม่เพยีงบงัคบัข้ำ ยงัรบีร้อนจะผลกัไสข้ำ และยงัหวัเรำะเยำะ 

ข้ำด้วย”

“ใจร้ำยนกั”

“ใช่ เขำร้ำยมำก”

“เจ้ำอยำกเอำคนืเขำหรอืไม่ หำกพวกเรำร่วมมอืกนั ข้ำกจ็ะเป็นอสิระ 
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เจำ้กไ็ม่ตอ้งแตง่งำนกบัคนที่เจ้ำไม่ได้ชอบด้วย” ลูห่ลนิวำงแผนใช้ฉเีจิ้งแก้แค้น

ไป๋เจี้ยน และตอนนี้นำงจะร่วมมอืกบัฉลีี่เจนิ น้องสำวของฉเีจิ้ง แล้วแก้แค้น

เขำอกีท ีหึๆ

“เจ้ำถูกบังคับให้อยู่ที่นี่หรือ” ฉีลี่เจินคิดอยู่แล้วว่ำคนอย่ำงพี่ใหญ่จะ 

ท�ำอะไรที่ชอบด้วยเหตุผลเป็นหรอื

“เขำวำงยำนอนหลบัข้ำ แล้วพำข้ำที่ไม่ได้สตมิำขำยให้หอนำงโลม”

“ร้ำยมำก!” ฉีลี่เจินทุบโต๊ะเสียงดัง นำงรู้อยู่แล้วว่ำคนอย่ำงพี่ใหญ่จะ

แอบซ่อนสตรีไว้เพื่อเหตุผลใด หำกไม่ใช่กำรเล่นสนุก เขำจะมำล้อเล่นกับ

ศกัดิ์ศรขีองสตรเีช่นนี้ไม่ได้ ถงึจะเป็นพี่ชำยของนำงกเ็ถอะ

“ใช่ ฉเีจิ้งตวัร้ำย” ยิ่งคดิลู่หลนิยิ่งโมโห นำงจงึทุบโต๊ะด้วยอกีคน

“เช่นนั้นข้ำจะร่วมมอืกบัเจ้ำ เจ้ำจะให้ข้ำช่วยอะไรกบ็อกได้เลย เรยีกข้ำ

ว่ำลี่เอ๋อร์เถอะ”

“ขอบใจเจ้ำมำก นบัจำกนี้ข้ำจะถอืว่ำเจ้ำเป็นสหำย เรยีกข้ำวำ่หลนิเอ๋อร์

เถอะ” ลู่หลนิกบัฉลีี่เจนิกอดกนัอย่ำงสนทิสนม

สตรสีองนำงเจอกนัวนัแรกกเ็ป็นสหำยกนั เพรำะพวกนำงอยำกเอำคนื

ฉเีจิ้งเช่นเดยีวกนั

“ข้ำจะเล่ำเรื่องของพี่ชำยข้ำให้เจ้ำฟังทุกเรื่อง” ฉลีี่เจนิคดิว่ำก่อนจะชวน

ไปแก้แค้น ต้องให้คนผู้นั้นรู้ก่อนว่ำพี่ชำยของนำงเป็นฮ่องเต้ ไม่ใช่คนธรรมดำ

ทั่วไป เผื่อว่ำนำงจะเปลี่ยนใจ “พี่ชำยของข้ำเป็นฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน ส่วนข้ำ 

ก็เป็นองค์หญิง แต่เจ้ำไม่ต้องเป็นห่วงนะ ข้ำถือว่ำเจ้ำเป็นสหำยของข้ำแล้ว  

หำกเจ้ำพร้อมเดนิหน้ำต่อไป ข้ำกจ็ะอยู่ข้ำงๆ เจ้ำ”

ลู่หลินพยักหน้ำรับรู้ นำงเคยชินกับวังหลวงและคุ้นเคยกับรำชวงศ์ 

เพรำะนำงก็คือองค์หญิง หำกมองจำกคนที่ฉีเจิ้งส่งมำเฝ้ำนำง หรือกำรที่เขำ

ตำมไปช่วยนำงจำกไป๋เจี้ยนได้ ก็พอบอกได้แล้วว่ำเขำคงมีอ�ำนำจมำก 

พอสมควร

“เจ้ำไม่ตกใจเลยหรอื” ฉลีี่เจนิเหน็อกีฝ่ำยพยกัหน้ำรบัรูเ้หมอืนรูเ้รื่องนี้
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อยู่แล้ว

“ข้ำกม็เีรื่องจะเล่ำให้เจ้ำฟังเช่นกนั เจ้ำฟังแล้วจะหำว่ำข้ำบ้ำ ข้ำกไ็ม่โกรธ” 

เมื่อแรกนั้นลู่หลินก็หวังว่ำกำรข้ำมเวลำจะเป็นเรื่องหลอกลวง แต่ค�ำพูดของ 

ฉลีี่เจนิประกอบกบัสิ่งต่ำงๆ ที่เกดิขึ้น กย็นืยนัแล้วว่ำนำงข้ำมเวลำมำจรงิๆ

หัวหน้าหน่วยองครักษ์รีบส่งคนไปกราบทูลฮ่องเต้ว่า บัดนี้องค์หญิง 

ฉลีี่เจนิได้พบกบัแม่นำงลูห่ลนิแล้ว และดูเหมอืนทั้งสองคนจะสนทิกนัแล้วด้วย 

ไม่รู้ว่ำองค์หญงิจะเปิดเผยควำมลบัของฮ่องเต้ไปมำกเท่ำไรแล้ว


