
บทน�ำ

วนัที่ผูห้ญงิมคีวามสขุมากที่สดุกค็อืวนัที่รูว่้าก�าลงัจะได้เป็นแม่คน โดย

เฉพาะเมื่อรู้ตวัว่าตนก�าลงัจะมลีูกกบัชายผู้เป็นที่รกั

หวังเลี่ยงเฟิงก็เป็นเช่นผู้หญิงทั่วไป หลังจากถูกหามส่งโรงพยาบาล

เพราะอาเจยีนจนหน้ามดืเป็นลมกลางงานเลี้ยงต้อนรบัการกลบัมาของเพื่อนใน

กลุ่ม เธอกฟ็ื้นขึ้นมาฟังข่าวดวี่าตนตั้งท้องกบัผู้เป็นสามไีด้สองเดอืนแล้ว

โจวจื่อหมิงผู้เป็นสามีคือชายที่แสนประเสริฐส�าหรับหญิงสาว เขาเป็น

เพื่อนยามเปลี่ยวเหงา เป็นพี่ชายยามที่หวงัเลี่ยงเฟิงต้องการการปกป้อง เป็น

ที่ปรกึษา เป็นสามทีี่พึ่งพาได้ตลอดมา... หวงัเลี่ยงเฟิงคดิเสมอว่าตนคอืหญงิสาว

ที่โชคด ีได้มาเจอกบัชายผู้เป็นรกัแรก รกัเดยีว และจะเป็นรกัสุดท้าย ผู้ชาย

ที่เป็นได้ทุกอย่างที่เธอต้องการ

แต่บทบาทของเขาทั้งหมดที่กล่าวมานั้น หวงัเลี่ยงเฟิงเพิ่งจะตระหนกัรู้

ว่าโจวจื่อหมงิเป็น ‘ครู’ ได้ดยีิ่งกว่าเพื่อน พี่ชาย ที่ปรกึษา หรอืสามี

ภาพที่เขานวัเนยีกบัหญงิอื่นบนเตยีงที่เขากบัเธอใช้หลบันอนในสถานที่

ที่หวงัเลี่ยงเฟิงเรยีกว่า ‘บ้าน’ คล้ายกบัเป็นก้อนน�้าแขง็ขนาดใหญ่ที่ทุบศรีษะ 

หญงิสาวคล้ายด้านชา รู้สกึมนึงงจนต้องเผยอปาก แต่กลบัไม่สามารถ
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เปล่งเสยีงออกไปได้ ไม่ทนัคดิว่าตนจะต้องเสยีใจเลยด้วยซ�้า เพื่อนสนทิที่ตาม

มาเสยีอกีที่ได้สตเิป็นคนแรกแล้วตวาดขึ้นเสยีงดงั

“โจวจื่อหมงิ!”

เสียงเพื่อนสาวเธอแยกร่างชายหนุ ่มกับหญิงสาวที่ก�าลังแนบชิด

คลอเคลยีออกจากกนั ทั้งสองสะดุ้งโหยง ฝ่ายชายมองมาทางประตูแล้วหน้า

เผือดสี ขณะที่ฝ่ายหญิงหลุดยิ้มสาสมใจก่อนจะก้มหน้าลง เสมองไปทางอื่น

อย่างไม่ใส่ใจกบัสิ่งที่เกดิขึ้น

“เลี่ยงเฟิง...”

เมื่อชื่อตวัเองถูกเรยีกด้วยน�้าเสยีงตระหนกของสาม ีเจ้าของชื่อจงึรู้สกึ

ตัว มือที่ถือใบแจ้งผลการตรวจครรภ์อยู่ก�าแน่นขึ้นเรื่อยๆ เขาผวาไปหยิบ

กางเกงที่กองอยูบ่นพื้นข้างเตยีงขึ้นมาสวมอย่างรบีร้อน ก่อนปราดเข้ามาหมาย

จะคว้าแขนเธอ

หวังเลี่ยงเฟิงเบี่ยงกายหลบ มองมือเขา... มือนั้นเคยกุมมือเธออย่าง

อ่อนโยน สวมแหวนแต่งงานให้ และสดุท้าย... มอืนั้นกใ็ช้มนักอดก่ายหญงิอื่น

“ฟังผมก่อน...” ผูเ้ป็นสามเีอ่ยด้วยดวงตาแดงก�่าคล้ายจะร้องไห้ แต่เขา

มอีะไรให้ร้องกนั คนที่ถูกทรยศและสวมเขาให้เป็นหวงัเลี่ยงเฟิง ไม่ใช่โจวจื่อ-

หมงิ!

“ไปใหพ้้น!” เพื่อนสาวคนเดมิตวาดขึ้น เร่งเดนิเข้าไปคั่นกลางแลว้ผลกั

อกชายหนุ่มอย่างแรง “อย่ามาแตะต้องเพื่อนฉนั!”

จากนั้นพวกเขาก็เถียงอะไรกันอีกมากมาย ทว่าหวังเลี่ยงเฟิงกลับ 

ไม่ได้ยนิเลยสกันดิ หญงิสาวมองไปที่เตยีงซึ่งมผีู้หญงิอื่นนั่งอยู่ เธอเคยเหน็ 

ผู้หญิงคนนั้น... โจวจื่อหมิงเพิ่งรับเข้ามาเป็นเลขา ผู้หญิงคนนั้นเรียนอยู่ที่

มหาวิทยาลัยเดียวกับเธอและเขา คณะเดียวกับเขา อีกฝ่ายก�าลังจัดผมด้าน

หน้าพลางมองหวงัเลี่ยงเฟิง ก่อนจะยิ้มออกมาอย่างสมเพช

โทสะของผู้ที่ก�าลังมีครรภ์พุ่งขึ้นสูง คนอย่างหวังเลี่ยงเฟิงมีอะไรให้

สมเพช! เธอเกิดมาเพียบพร้อมทุกอย่าง บิดาเป็นนักธุรกิจเจ้าของกิจการ 
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ใหญ่โต ถงึจะขาดแม่แท้ๆ แต่กม็แีม่เลี้ยงชาวไทยที่คอยดูแลและทุ่มเทความ

รกัให้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง แล้วยงัม.ี..ยงัม.ี..

อ้อ! ตรงนี้เองที่หวงัเลี่ยงเฟิงน่าสมเพช เธอเป็นคนรวยที่โดนสวมเขา

มาโดยตลอด!

“เลี่ยงเฟิง!” โจวจื่อหมิงที่ก�าลังทะเลาะกับเพื่อนภรรยา หันมาอีกที

ภรรยาอนัเป็นบ่อเงนิบ่อทองของเขากว็ิ่งลงบนัไดไปเสยีแล้ว

ทั้งเขาและจูฮุ่ยหนงิตกใจวิ่งตามลงมา กลวัว่าคนท้องจะตกบนัไดเป็น

อะไรไป แต่หวังเลี่ยงเฟิงที่ลงบันไดไปได้แล้วเปิดประตูวิ่งออกไปทั้งเท้าเปล่า 

คล้ายก�าลงัหนอีะไรบางอย่างทั้งน�้าตา

ทันใดนั้นก็มีรถคันใหญ่พุ่งเข้ามาชนหญิงสาวจนร่างกระเด็นไปไกล 

เลอืดไหลนองไปทั้งถนน!

หวังเลี่ยงเฟิงไม่รู้สึกตัวตอนที่ถูกรถชน รู้แค่ว่าตนเองลอยขึ้นเหนือ

พื้น จากนั้นเป็นอย่างไรต่อ ภาพตรงหน้าเป็นเช่นไรหญงิสาวกม็องไม่เหน็แล้ว 

เพราะสิ่งที่เหน็มแีต่สแีดงฉานของเลอืด ก่อนสตจิะดบัวูบไป

หากครั้งนี้คอืการนอนหลบั หวงัเลี่ยงเฟิงคงฝันไปมากมาย เธอฝันถงึ

ครั้งแรกที่ได้รูจ้กัโจวจื่อหมงิในโรงเรยีนมธัยมต้น สารภาพรกักบัเขาตอนมธัยม

ปลาย ทุ่มเทหลายอย่างให้เขาตอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัย แบบไหนที่ผู้คนว่า 

โรแมนตกิ แบบไหนที่ผู้คนว่าท�าให้ผู้ชายมคีวามสุข ดูเหมอืนหวงัเลี่ยงเฟิงนั้น

ท�าทั้งหมดเลยกระมัง ต่อให้บางอย่างต้องใช้ต้นทุนและการทุ่มเทมหาศาล  

หวงัเลี่ยงเฟิงกไ็ม่มปีัญหา หญงิสาวอยากท�าเพื่อชายหนุ่มที่รกั

และเพราะมบีดิาคอยตามใจทกุอย่าง ขอแค่ให้บตุรสาวมคีวามสขุ บดิา

เธอย่อมมอบให้ได้หมด... แม้กระทั่งการยอมรับโจวจื่อหมิงที่มาตัวเปล่าเป็น

เขย ก่อตั้งบรษิทัให้เขา ซื้อบ้าน และ...และอะไรอกีนะ... มอบอะไรต่อมอิะไร

ให้อีกหลายอย่าง นั่นคือความรักของผู้เป็นบิดาที่มอบให้เธอ ขณะที่มารดา

เลี้ยงซึ่งเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เลก็นั้นคอยคดัค้าน
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“จะรกัใคร รกัเขาเพยีงครึ่งเดยีวกพ็อ อย่ารกัจนหมดใจ” แม่เลี้ยงสอน

หวงัเลี่ยงเฟิงเช่นนั้นในตอนที่หญงิสาวสารภาพว่าตนมคีนรกั ดวงหน้างดงาม

แฝงความปรานนีั้นมองลกูเลี้ยงอย่างห่วงใยโดยแท้จรงิ “ลกูยงัอยู่กบัฝันมากไป 

ต้องมองความจรงิให้มาก จ�าเอาไว้ว่าถ้าลกูรกัเขาจนหมดใจ สกัวนัลกูอาจเสยีใจ”

ในตอนนั้นหวังเลี่ยงเฟิงผู้ก�าลังมีความรักรู้สึกโกรธและดื้อดึง ไม่พูด

คุยกบัแม่เลี้ยงไปหลายวนั

แม่เลี้ยงเป็นคนไทยเชื้อสายจีน บรรพบุรุษย้ายจากประเทศจีนไปอยู่

ประเทศไทย จนได้พบกับพ่อของหวังเลี่ยงเฟิง จากนั้นก็ย้ายไปอยู่เมืองจีน  

ดังนั้นการสอนและการดูแลหวังเลี่ยงเฟิงมักท�าในแบบไทยๆ แม่เลี้ยงของ 

หวงัเลี่ยงเฟิงเป็นหญงิไทยเชื้อสายจนีที่ภาคภูมใิจในชาตติวัเองมาก พอคดิถงึ

การดูแลในอดตีของแม่เลี้ยง หวงัเลี่ยงเฟิงกเ็จบ็ปวดเหมอืนหวัใจถูกข่วน

‘หนูขอโทษค่ะแม่’ หวังเลี่ยงเฟิงน�้าตาไหล คนมีความรักมักตาบอด 

หญงิสาวกโ็ง่งมมากพอที่จะไม่ฟังค�าเตอืนของแม่เลี้ยงที่เลี้ยงดูตนเองมาตั้งแต่

ยงัเลก็ หลงเชื่อค�าคนอื่นว่าผูเ้ป็นแม่เลี้ยงอาจไม่ได้หวงัดต่ีอตนจากใจจรงิเพราะ

ไม่ใช่สายเลอืดเดยีวกนั ไม่ได้คลอดเธอออกมา

ตอนนั้นหวงัเลี่ยงเฟิงดื้อแพ่งจนได้แต่งงานกบัโจวจื่อหมงิ แม่เลี้ยงเกาะ

แขนบดิาเดนิเข้ามาแสดงความยนิดดี้วยสหีน้ายิ้มเหมอืนไม่ยิ้ม สายตาเตม็ไป

ด้วยความห่วงใยขณะยื่นของขวญัวนัแต่งงานให้เธอ

“ของตกทอดจากต้นตระกูลของแม่” แม่เลี้ยงบอกเธอ ก่อนเกลี่ยปอย

ผมข้างแก้มเจ้าสาว มองลูกสาวนอกสายเลอืดด้วยแววตาหนกัใจ “อย่างที่เคย

เล่า ต้นตระกูลของแม่เป็นคนจนี ว่ากนัว่าพอพวกท่านก�าลงัจะไปตั้งรกรากใน

ไทยกไ็ปขอของสิ่งนี้มาจากวดัแห่งหนึ่งโดยให้พกของสิ่งนี้ไว้ ไม่ว่าจะเดนิทาง

ไปตั้งรกรากที่ไหน จะได้อยู่อย่างปลอดภยัและร�่ารวย ความศกัดิ์สทิธิ์ของมนั

จะปกป้องคนถือ แม่ขอยกให้ลูก มันจะช่วยปกป้องคุ้มครองลูกเอาไว้...  

แทนแม่”

คนัฉ่องส�ารดิโบราณคอืสิ่งที่อยู่ในกล่องของขวญั
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ตวัคนัฉ่องส�ารดิขึ้นสนมิมรูีปทรงแปดเหลี่ยม เก่าจนไม่รูจ้ะเก่าอย่างไร 

ทว่าลวดลายของกิเลนกับมังกรกลับดุดัน ดวงตาของมันคล้ายมีชีวิต โจว- 

จื่อหมงิเหน็แล้วถงึกบัขนลกุ จงึสั่งให้หวงัเลี่ยงเฟิงเอาไปเกบ็ไว้ในห้องใต้บนัได

คนัฉ่องส�ารดิโบราณอนันั้นคอืของตกทอดจากต้นตระกลูของแม่เลี้ยง... 

ของส�าคัญถึงเพียงนั้น หญิงสาวกลับยอมเอาไปไว้ที่ห้องใต้บันไดให้มันถูก

เหยยีบย�่าทุกวนั เพื่อผู้ชายสารเลวคนนั้น

เพียงคิดเท่านี้หวังเลี่ยงเฟิงก็ปวดใจยิ่งนัก เพราะเช่นนี้เธอถึงได้โดน

สวรรค์ลงโทษ ถูกหกัหลงั และเสยีลูกไป

อย่างที่แม่เลี้ยงเคยเล่า ตามค�าสอนทางพุทธศาสนาที่ท่านนบัถอื ว่ากนั

ว่าบาปกรรมนั้นมจีรงิ นี่คอืบาปกรรม... เพราะหวงัเลี่ยงเฟิงเป็นลูกที่ไม่รกัดี

ลูก...

หญงิสาวจบัหน้าท้องตวัเอง ตวัเธอถูกรถชน แล้วลูกเล่า... ลูก...

พอคดิถงึลูกหวัใจหญงิสาวกห็ดเกรง็ ถงึพ่อเดก็จะชั่วร้ายปานใด แต่

ลูกกค็อืสายเลอืดเธอด้วย แม่เลี้ยงยงัรกัและดูแลหวงัเลี่ยงเฟิงราวกบัลูกแท้ๆ 

หญงิสาวกลบัใช้อารมณ์เพยีงชั่ววูบ ท�าให้ลูกตวัเองต้อง...

ขณะที่หวงัเลี่ยงเฟิงก�าลงัเจบ็แค้นต่อความไม่ได้เรื่องของตวัเอง หญงิ

สาวก็เห็นแสงสว่างจ้าส่องออกมาจากอะไรบางอย่างที่มีลักษณะแปดเหลี่ยม 

แสงนั้นโอบกอดเธอที่หลงอยูใ่นความมดื แล้วกค็ลา้ยมเีสยีงกระซบิบอกเบาๆ

‘เหม่ยหง’

จวนสกลุหวงัก�าลงัตกอยู่ในความอปัมงคล

เริ่มตั้งแต่คณุหนูใหญ่ ‘หวงัเหม่ยหง’ พลาดท่าเสยีตวัให้ชายแปลกหน้า

ในงานเลี้ยงครบรอบวันเกิดอายุครบสิบห้าปี หลังเสร็จสิ้นพิธีปักปิ่นของตน 

จากนั้นมาคนในจวนสกลุหวงักถ็กูคนภายนอกมองด้วยสายตาหยามเหยยีดว่า

เป็นถงึตระกูลบณัฑติมาหลายชั่วโคตรกลบัเลี้ยงลูกสาวไม่ด ีเหตุเพราะวนันั้น

นางดื่มสุรามงคลจนเมามาย เช้ามาก็มีคนพบว่านางนอนอยู่ในห้องนอนแขก
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ด้วยเนื้อตวัที่เปลอืยเปล่า บนเตยีงเตม็ไปด้วยรอยราค ีและที่ส�าคญัคอืไร้เงาหวั

ของชายที่ร่วมอภริมย์ด้วย คาดว่าเขาคงจะหนไีปก่อนรุ่งสางแล้ว

เรื่องนี้ท�าให้ฮูหยินผู้เฒ่าหวังถึงกับเป็นลมล้มป่วย มีเด็กสาววัยสิบห้า

ท�าตวัเสื่อมเสยีเช่นนี้ในตระกลู บตุรสาวของตระกลูหวงัคงไม่มทีางขายออกได้

อย่างแน่นอน

หวงัเหม่ยหงร้องไห้แทบขาดใจ ตใีห้ตายนางกจ็�าไม่ได้ว่าชายที่อยู่ด้วย

เมื่อคนืคอืใคร นางเกอืบถูกคนทั้งตระกูลจบัใส่ตะกร้อถ่วงน�้าแล้ว ดทีี่บดิายงั

อาลัยรัก ด้วยบุตรสาวคนนี้เสียมารดาไปตั้งแต่แรกเกิด จึงเฝ้าถนอมนางมา

ตั้งแต่นั้น เช่นนี้แล้วหวังเจียเล่อจะทนมองบุตรีผู้นี้ถูกสังหารได้อย่างไร เขา

คกุเข่าอ้อนวอนผูเ้ฒ่าหวงับดิาตน จนในที่สุดโทษตายของหวงัเหม่ยหงกเ็ปลี่ยน

เป็นโทษเป็น นางถูกขบัไล่ ลบชื่อออกจากผงัตระกูลแล้วส่งไปอยู่อารามต้าอนั 

ทั้งชีวิตเด็กสาวต้องสวดมนต์ให้เทพเซียนเพื่อส�านึกบาปกรรมที่ท�าให้วงศ์

ตระกูลเสื่อมเสยี

ความจรงิหวงัเหม่ยหงสมควรถูกส่งตวัไปตั้งแต่วนัแรกที่เกดิเรื่อง ทว่า

นางถูกโบยตจีนยบัเยนิ ไหนเลยจะสามารถขึ้นรถม้าเดนิทางไปอารามต้าอนัได้ 

เกรงว่าเดก็สาวจะสิ้นใจตายกลางทางเสยีก่อน ดงันั้นก�าหนดการเดนิทางจงึถกู

เลื่อนออกไป

หวงัเหม่ยหงตวัอปัมงคลแห่งตระกูลหวงั... จ�าต้องพกัรกัษาตวัจนกว่า

จะหายดี ระหว่างนี้นางถูกคนในตระกูลสาดเทค�าดูหมิ่นเหยียดหยามไปมาก

เท่าไรกส็ุดรู้

ที่ทุกคนได้รู้พร้อมกนักค็อื เพยีงแค่หวงัเหม่ยหงมแีรงพอที่จะลุกจาก

เตยีง นางกเ็อาผ้ามามดักบัคาน ผูกคอตายจนหมดลมหายใจไปเสยีแล้ว

หวงัเจยีเล่อรบีเข้ามาดบูตุรสาวคนโปรด หลงลมืความโกรธแค้นทั้งหมด

ทั้งมวลไปจนสิ้น ด้วยความเป็นบดิา แม้ ‘หงเอ๋อร์’ ของเขาประพฤตติวัเสื่อม

เสยีแล้วอย่างไร ต่อให้นางสร้างความอปัมงคล ท�าให้ตระกลูหวงัต้องขายขี้หน้า

แล้วอย่างไร ต่อให้เขาจะอับอายผู้คนจนแทบขอลาออกจากราชส�านักเพราะ
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บุตรสาวคนนี้แล้วอย่างไร ลูกกค็อืลูกส�าหรบัพ่อเสมอ

สาวใช้ช่วยกนันวดเฟ้นหวงัเหม่ยหงจนฟ้ืนขึ้นมาอกีครั้ง ทนัททีี่ลมืตาก็

เห็นใบหน้าขาวซีดที่เต็มไปด้วยความห่วงหาอาทรของบิดา จากนั้นก็เห็นชาย

ชราหนวดเคราขาว ท่าทางคงแก่เรยีนเดนิถอืไม้เท้าเข้ามา โดยมหีญงิชราที่ถูก

หญิงวัยกลางคนผู้งดงามกับเด็กสาวหน้าตาจิ้มลิ้มพริ้มเพราประคองเดินตาม

มา พอชายชราสบตากับหวังเหม่ยหงเพียงเท่านั้นก็ตวาดเสียงดังลั่นราวกับ

ฟ้าผ่า

“นางตวัอปัมงคล! เหตุใดจงึไม่ตายๆ ไปเสยี! ยงัหน้าด้านหน้าทนอยู่

อกีท�าไม!”

หวงัเหม่ยหงมสีหีน้าไร้เดยีงสาคล้ายไม่รู้ว่าตนท�าผดิอนัใด ยิ่งเหน็หลาน

สาวเป็นเช่นนั้นราชบณัฑติหวงักย็ิ่งกราดเกรี้ยว หน้าเปลี่ยนส ีลมหายใจตดิขดั 

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าหวงัเหน็เช่นนั้นกร็บีเอื้อมมอืไปกมุมอืสาม ีก่อนเอ่ยด้วยเสยีงแหบ

พร่าที่เตม็ไปด้วยความอาทร

“ท่านพี่ อย่าเสียเวลาโมโหนางเลยเจ้าค่ะ...” ฮูหยินผู้เฒ่าเหลียวมอง

หลานสาวคล้ายมองตัวเหลือบไรก็ไม่ปาน “อีกไม่นานนางก็ต้องไปอยู่อาราม

แล้ว อย่าสิ้นเปลอืงแรงเลย”

หวงัเหม่ยหงกะพรบิตาถีๆ่  คล้ายพยายามมองภาพตรงหน้าให้ชดั... ชาย

หญงิชราคูน่ี้มองมาด้วยความเกลยีดชงัใช่หรอืไม่ หญงิวยักลางคนกบัเดก็สาว

คนนั้นกก็�าลงัมองด้วยความสาแก่ใจใช่หรอืไม่

เมื่อเหน็บตุรคีล้ายยงัไม่ตื่นจากฝัน หวงัเจยีเล่อจงึเอ่ยเสยีงเครยีด ก่อน

หนัไปหาหมอที่เชญิมา “ท่านช่วยตรวจอาการเหม่ยหงให้ทเีถดิ”

หมอผู้เฒ่าหญิงฟังเช่นนั้นก็พยักหน้ารับอย่างงกเงิ่น หลังตรวจชีพจร

เพยีงครูห่นึ่งหน้ากเ็ปลี่ยนส ีจบัอยูห่ลายทใีนที่สดุกก้็มหน้าลงต�่าอย่างน้อมรบั

ความจรงิ

“มอีนัใด” หวงัเจยีเล่อถามเสยีงเครยีด พอเหน็สหีน้าหมอหญงิประจ�า

ตระกูลไม่สู้ดแีล้วกใ็จไม่ดตีาม คนเป็นหมอเอาแต่อ�้าอึ้ง ใบหน้าขาวซดี เขาจงึ
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ถงึกบัหลุดตวาดถามเสยีงดงั “ลูกสาวข้าเป็นอะไร! ไยไม่เอ่ยออกมาเล่า!”

หลังตวาดออกไปเช่นนั้น หมอชราก็ทรุดเข่าลงกบัพื้น หวังเจยีเล่อจึง

รู้ตวัว่าเสยีกริยิาไป หมอหญงิเฒ่าตวัสั่นราวกบัจบัไข้ เขาจงึลดเสยีงลง “พูด

มาเถดิ”

“คุณ...คุณหนูใหญ่ไม่เป็นอะไรเจ้าค่ะ เพียงแต่...” หมอหญิงเฒ่าก้ม

หน้าต�่า เอ่ยเสยีงเบาราวกบัเสยีงลมพดักไ็ม่ปาน “คุณหนู... ตั้งครรภ์แล้ว”

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าหวงัสลบเหมอืดไปในทนัท ีส่วนหวงัฮหูยนิร้องอทุาน “ท่าน

แม่!”

หวงัเหม่ยหลนิคณุหนรูองกร้็องอทุาน “ท่านย่า!” จากนั้นกเ็ร่งปรนนบิตัิ

พดัวนีวดเฟ้นให้ฮูหยนิผู้เฒ่าหวงัฟื้นขึ้นมาโดยเรว็

ส่วนผู้เฒ่าหวังชี้นิ้วสั่นๆ ไปที่หลานสาวคนโตแล้วเอ่ย “เจ้า...เจ้า...” 

เพยีงไม่กี่ค�ากก็ระอกัเลอืด ก่อนทรุดฮวบไปอกีคน

ในบ้านมสีตรทีี่ตั้งครรภ์โดยไม่ผ่านพธิแีต่งงาน คงไม่มอีะไรเสื่อมเสยี

เท่านี้อกีแล้ว

หวงัเจยีเล่อที่หน้าถอดสมีองหมอหญงิเฒ่าคกุเข่าร้องขอชวีติเสยีงดงั... 

หมอกค็อืหมอ ตรวจอาการคนป่วยได้ แต่จะรูว่้าตระกูลขนุนางใหญ่ผู้มเีกยีรติ

มีบุตรสาวท�าตัวเสื่อมเสียเช่นนี้ไม่ได้ หากไม่ได้รับทองก้อนงามก็อาจถูกฆ่า

ปิดปาก... ซึ่งคาดการณ์แล้วน่าจะเป็นอย่างหลงัมากกว่า

หวังเหม่ยหงตกอยู่ในภวังค์คล้ายคนรอบข้างไม่มีผลต่ออารมณ์ของ 

เจ้าตัวในขณะนี้ สักพักเด็กสาววัยสิบห้าก็ยกมือขึ้นลูบหน้าท้องตัวเองเบาๆ  

ก้มมองแล้วหลุดยิ้มออกมาบางๆ

“เจ้ายิ้มอะไร!” รอยยิ้มเลก็น้อยนั้นอยู่ในสายตาหวงัฮูหยนิ นางตวาด

ใส่ลูกเลี้ยง “มเิหน็หรอืว่าท่านปู่กบัท่านย่าต้องเป็นเช่นนี้กเ็พราะเจ้า เจ้าท�าตวั

เสื่อมเสยีเกยีรต ิเพราะเจ้า!” เอ่ยถงึตรงนี้หวงัฮหูยนิกป็ล่อยโฮออกมา “ลกูสาว

ข้าต้องพลาดงานแต่งงานดีๆ  กเ็พราะมพีี่สาวอย่างเจ้า!”

“หบุปาก!” หวงัเจยีเล่อทนเสยีงเอะอะโวยวายไม่ไหว ตวาดออกมาอย่าง



minikikaboo
13

สุดทน ก่อนชี้นิ้วสั่งภรรยาเอก “เจ้าพาท่านพ่อกบัท่านแม่ไปพกัก่อน ทางนี้ข้า

จดัการเอง!”

หวงัฮหูยนิมองสามอีย่างคบัข้องใจ ก่อนสั่งสาวใช้และบ่าวชายให้เข้ามา

ประคองสองผู้เฒ่าไปพกัที่เรอืน พร้อมกบัลากบุตรสาวตนที่มองหวงัเหม่ยหง

ตาเป็นมนัจากไปด้วย

เมื่อคนเหลอืน้อยลง ทั้งห้องกเ็งยีบสงบ หวงัเจยีเล่อมองบตุรสาวคนโต

อยู่นาน ก่อนจะหนัไปเอ่ยกบัหมอหญงิเฒ่า “ไปต้มยามาเถอะ”

คนเป็นหมอรบีร้อนไปท�าหน้าที่อย่างรู้ด ี มารหวัขนนี้เกดิมาโดยที่ไม่มี

ใครต้องการ ไยจะต้องรกัษาเอาไว้ด้วยเล่า

หวังเจียเล่อกวาดตามองบุตรสาวอีกครั้ง ก่อนจะก้าวออกจากห้องไป

ด้วยทา่ทางไร้เรี่ยวแรงแล้วเอ่ยกบัคนเฝ้าประต ู“เฝ้าให้ด ีอย่าให้คณุหนคูดิสั้น

อกี”

สาวใช้พยักหน้ารับ ก่อนปรายตามองเข้าไปด้านในแล้วนึกต�าหนิหวัง-

เหม่ยหง ‘ท�าให้คนทั้งบ้านเดอืดร้อนถงึเพยีงนี้ยงันั่งยิ้มลูบท้องอยู่ได้!’

หวงัเลี่ยงเฟิงไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์อะไรนกั เธอไม่รู้จกัคนพวกนี้ 

รูแ้ค่วา่คนที่น่าจะเป็นหมอหญงิบอกว่าเธอแขง็แรงด ีและลกูกย็งัปลอดภยั ไม่

ได้ตายจากไปเพราะอารมณ์ชั่ววบูของตน หวงัเลี่ยงเฟิงจงึดใีจอย่างแท้จรงิ ลบู

ท้องที่ยังไม่นูนเต่งหลายครั้งคล้ายจะปลอบประโลมเจ้าตัวเล็กที่อยู่ด้านในให้

หายเสยีขวญั และขออภยัในสิ่งที่แม่ของเขาได้ท�าไปเมื่อครู่นี้ด้วย

หวังเลี่ยงเฟิงเป็นแม่ ย่อมคิดถึงลูกตนเองก่อนเสมอ พอรู้ว่าลูก

ปลอดภยัสตกิก็ลบัมา จงึค่อยๆ มองรอบตวั ตอนนั้นเองที่สหีน้าเธอเริ่มแปร

เปลี่ยนไป

ที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาล...

ที่นี่ไม่ใช่บ้าน...

ที่นี่มแีต่คนที่เธอไม่รู้จกั...
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ท�าไมเธอถงึมาอยู่ที่นี่ได้!

การที่หวังเลี่ยงเฟิงหยัดกายลุกขึ้นจากเตียงท�าให้สาวใช้ที่เฝ้าหน้าห้อง

ช�าเลอืงมองเลก็น้อย คุณหนูหวงัเหม่ยหงก�าลงักวาดตามองไปรอบๆ ราวกบั

ไม่เคยเหน็ข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องมาก่อน แล้วนางกล็อบถอนใจด้วยความ

เสยีดาย... ว่ากนัว่าหวงัฮหูยนิคนเก่าคอืสาวงามอนัดบัหนึ่งแห่งแดนต้าหลี่ มาก

ด้วยพลงัมนตราและยงัมาจากตระกูลใหญ่อนัสูงส่ง เพราะรกัมั่นกบัหวงัเจยี-

เล่อจึงปฏิเสธค�าขอแต่งงานจากชายหนุ่มมากหน้าหลายตา ยามตั้งครรภ์และ

คลอดบุตรสาว กม็สีายรุ้งเจด็สทีาบทาลงมา ทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่มฝีนตก

ดงันั้นบตุรสาวจงึได้ชื่อว่า ‘หวงัเหม่ยหง’ แปลความว่า ‘สายรุง้ที่งดงาม’ 

ทั่วทั้งแดนต่างจบัจ้องว่าคณุหนใูหญ่ตระกลูหวงัจะเตบิโตกลายเป็นสตรทีี่ยอด

เยี่ยมเพยีงใด น่าเสยีดายที่ตามธรรมเนยีมของต้าหลี่ สตรชีนชั้นขนุนางไม่อาจ

เปิดเผยตนเองได้จนกระทั่งอายุสบิแปดปี ก่อนหน้านี้นอกจากผู้หญงิด้วยกนั

แล้ว ห้ามให้ชายใดนอกจากคนในครอบครัวเห็นหน้าเป็นอันขาด แม้แต่ใน 

งานเลี้ยงกย็งัถูกจดัให้แยกสถานที่ชายกบัหญงิอย่างชดัเจน

และหวงัเจยีเล่อกห็วงแหนบุตรสาวคนนี้มาก ถงึกบัจ้างจอมยุทธ์หญงิ

ที่มีพลังมนตราแกร่งกล้ามาเป็นคนคุ้มกัน หากมีชายใดอาจหาญบุกมาถึงตัว

หวงัเหม่ยหง อย่างน้อยกต็้องประมอืกบัคนคุ้มกนัก่อน

ตอนนั้นใครต่อใครก็คงรู้ว่าเกิดเรื่องขึ้นแล้ว สุดท้าย... ต่อให้คุ้มกัน

แน่นหนาเพยีงใด ใครเลยจะคดิว่าเป็นคณุหนใูหญ่เองที่ไล่เหล่าผู้คุ้มกนัไปแล้ว

ปิดประตูห้องเสพสมกบับุรุษ อย่างที่ไม่สนใจขนบธรรมเนยีมใดๆ

‘ช่างเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่ที่ท�าตวัเสื่อมเสยีเสยีนี่กระไร!’ สาวใช้ลอบ

มองหวังเหม่ยหงหยิบคันฉ่องส�าริดอันหนึ่งขึ้นมาพิศดูอย่างละเอียดด้วย 

ท่าทางตระหนก ว่าตามเหตุและผลแล้วคุณหนูใหญ่สมควรตายเพื่อไถ่โทษ

ความผดิของตนมากที่สุด ยามนี้ชื่อเสยีงของนางฉาวโฉ่ พาให้วงศ์ตระกูลทั้ง

ฝ่ายบดิาและมารดาเหมน็เน่า พวกเขาไม่อยากมองนางอกี นางสมควรตายเป็น

ร้อยครั้งพนัครั้งเพื่อระงบัโทสะในใจของคนตระกลูหวงัฝ่ายบดิาและตระกลูกุย้
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ฝ่ายมารดา ดังนั้นการถูกขับไล่ออกจากตระกูลจึงถือเป็นความเมตตาอย่าง 

ใหญ่หลวงของผู้ให้ก�าเนดิแล้ว

“คันฉ่องอันนี้...” หวังเลี่ยงเฟิงในร่างหวังเหม่ยหงไม่ได้สนใจคนอื่น 

เอาแต่พลกิดูคนัฉ่องที่สมบูรณ์แบบแต่มลีวดลายคุ้นตาเหลอืเกนิ

ใช่แล้ว! มนัเป็นของที่แม่เลี้ยงให้เธอในวนัแต่งงาน

หวงัเลี่ยงเฟิงรู้สกึอศัจรรย์ใจจงึพลกิมองคนัฉ่องอย่างตื่นเต้น พอเหน็

ดวงหน้างดงามที่สะท้อนบนคนัฉ่อง หวงัเลี่ยงเฟิงกต็กใจจนแทบท�าของในมอื

หล่น

เด็กสาวที่หวังเลี่ยงเฟิงมองเห็นน่าจะมีอายุเพียงสิบห้าปีเท่านั้นกระมัง 

ครั้นเธอขยบัไปทางซ้าย เงาในกระจกกข็ยบัตาม ย้ายไปทางขวา เงานั้นกท็�า

อากัปกิริยาเดียวกันไม่มีผิด หวังเลี่ยงเฟิงตบหน้าตนอย่างแรงเพื่อเรียกสต ิ 

สาวใช้หน้าห้องจงึรบีวิ่งเข้ามาจบัมอืเอาไว้แล้วเอ่ยเสยีงดงัลั่น

“คุณหนูใหญ่จะท�าอะไรเจ้าคะ!” ขืนคุณหนูใหญ่เกิดตายไปในตอนที่

หวงัเจยีเล่อสั่งให้พวกนางเฝ้าเอาไว้ให้ด ี พวกนางคงได้ตายตามคุณหนูไปแน่ 

พอคดิเชน่นั้นสาวใช้หน้าห้องทั้งสองกจ็บัแขนหวงัเหม่ยหงเอาไวแ้น่น จนหวงั-

เลี่ยงเฟิงที่อยู่ในร่างรู้สึกชา แทบท�าคันฉ่องส�าริดตกแตก ก่อนเอ่ยถามเบาๆ 

ด้วยภาษาแบบคนรอบข้าง

“พวกเจ้า... เรยีกข้าว่าอะไรนะ”

เหล่าสาวใช้ลอบสบตากนั คนทางซ้ายจงึเอ่ยเสยีงเบา “คุณหนูใหญ่...”

“คุณหนูเหม่ยหงเจ้าค่ะ”

“เหม่ยหง?”

“...”

“ใครอะ!”

หวงัเจยีเล่อกลบัเข้ามาพร้อมกบัชามใส่ยาก�าจดัทารกในครรภ์ เขารูส้กึ

ว่ายาชามนี้หนกัอึ้งยิ่งกว่าสิ่งใดที่เคยยกมา หนกัยิ่งกว่าตวัภรรยาที่ตนเคยอุ้ม
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เข้าห้องหอ หนกัยิ่งกว่าตวับุตรสาวยามอุ้มชมดูดาว หนกัยิ่งกว่าอะไรทั้งมวล

ที่หนักยิ่งกว่านั้นคือภาระหน้าที่ในฐานะสายเลือดสกุลหวัง ที่จะท�าให้

ตระกูลตนเสื่อมเสยีชื่อเสยีงอกีไม่ได้

เขาก้าวเข้ามาในห้อง บตุรสาวก�าลงัมสีหีน้าคล้ายถกูผหีลอกอยู ่พอเหน็

เขา หวงัเหม่ยหงกส็ะดุ้งน้อยๆ เดก็สาวช้อนตามองบดิาราวกบัเป็นคนแปลก

หน้า บนบ่าหวงัเจยีเล่อจงึหนกัมากขึ้นคล้ายกบัแบกหุบเขาเอาไว้ถงึสองลูก

หวังเลี่ยงเฟิง หรือหวังเหม่ยหงในตอนนี้รู้สึกหวาดกลัวกว่าครั้งไหนๆ 

ในโลกของเธอ ต้าหลี่นั้นมจีรงิ แต่ไม่ใช่ที่นี่ แผ่นดนิบ้านเกดิที่เธอรู้จกัอาจจะ

มตี�านานมากมาย แต่ไม่เหมอืนที่นี่ทั้งหมด ที่แห่งนี้ดคูล้ายในยุคจนีโบราณแต่

ไม่ใช่ ดูจากการที่สาวใช้สองคนเมื่อครู่แสดงลักษณะของ ‘มนตรา’ ให้เห็น  

หวังเลี่ยงเฟิงก็รู้สึกเหมือนถูกโยนเข้ามาในสถานที่ที่ตนไม่รู้จัก และตระหนัก

ได้ว่าตอนนี้เธอกลายเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลย และมาอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่รู้จัก 

แต่พวกเขารู้จกัเธอในฐานะ ‘อกีคนหนึ่ง’

เป็นเดก็สาวอายุสบิห้าปีที่มชีื่อว่า ‘หวงัเหม่ยหง’

‘ซวยแล้ว!’ หวงัเลี่ยงเฟิงอยากร้องไห้ ‘เมื่อก่อนกเ็คยอ่านนยิายจนีทะลุ

มติไิปโลกแฟนตาซอียู่นะ แต่พอมาเจอกบัตวัเองนี่มนั...’

ปกติคนที่จะทะลุมิติมาได้ต้องมีความสามารถขั้นเทพในสักทาง 

ไม่ใช่หรอื เท่าที่เคยอ่านนยิายแนวนี้มา ตวัละครนั้นมกัมจีติใจโหดเหี้ยมอ�ามหติ 

คดิล้างผลาญศตัรู หรอืไม่กม็คีวามรอบรู้สูง เป็นนกัสู้ เป็นหมอ เป็นนกัวจิยั

หรืออะไรเทือกนั้น แต่หวังเลี่ยงเฟิงไม่ได้มีความสามารถแบบนั้น... ไม่ได้มี

จติใจอ�ามหติหรอืแยบยลขนาดขบคดิแล้วตอบโต้ศตัรไูด้ในสามนาทจีนโดนใจ

ผู้อ่าน

การเข้ามาอยู่ในโลกที่ไม่ใช่จีนโบราณซึ่งเธอเคยรู้จัก และยิ่งตอนนี้ 

เจ้าตัวก็ท�าเรื่องไม่ดีหลังวันปักปิ่น ซึ่งน่าจะเป็นวันที่หวังเหม่ยหงถูกกระตุ้น 

พลงัมนตราให้ตื่นขึ้น ท�าให้นางถูกหวัหน้าตระกูลหวงัหรอืปู่แท้ๆ ลงโทษไม่ให้

มสีทิธิ์กระตุน้พลงัมนตราเหมอืนคนอื่น เรยีกได้ว่าแม้แต่สาวใช้ธรรมดา หวงั-
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เหม่ยหงกไ็ม่อาจเทยีบได้ แถม...

หวังเลี่ยงเฟิงจับหน้าท้องตนเองก็พลันคิดถึงเสียงและแสงประหลาดที่

พบเจอมา เธอมองไปที่ของเพยีงชิ้นเดยีวในห้องที่รูส้กึคุน้เคย... คนัฉ่องส�ารดิ

‘เหม่ยหง’

“หงเอ๋อร์...” หวังเจียเล่อเรียกลูกสาว ท�าเอาหวังเลี่ยงเฟิงสะดุ้งเฮือก 

แทบจะลุกหนผีู้ชายที่ขยบัตวัมาหาเธอ เขายื่นชามยาให้ “ดื่มยาซะ”

น�้าเสยีงเขาทั้งแหบพร่าและเจบ็ปวด หวงัเลี่ยงเฟิงมองถ้วยยา เป็นยา

จนีแบบโบราณ แต่ส่วนผสมของตวัยาจะเหมอืนที่เธอรูจ้กัหรอืไม่นั้นกอ็กีเรื่อง 

หวงัเลี่ยงเฟิงช้อนตามองแววตาของผู้ที่มอบให้ เมื่อเหน็แววเจบ็ปวดจงึรบัมา

อย่างไม่ให้เสยีน�้าใจ

เพยีงยกขึ้นสดูกลิ่นยากท็�าให้หวงัเลี่ยงเฟิงแทบจะอาเจยีนจงึเบอืนหน้า

หน ีแล้วกพ็ลนัเหลอืบไปเหน็คนัฉ่องส�ารดิที่วางอยู่ข้างกายพอดี

คนัฉ่องนั้นหม่นลงจนเหน็ได้ชดั ทั้งที่เมื่อครูห่วงัเลี่ยงเฟิงจบัแล้วจบัอกี

กย็งัไม่มแีม้แต่รอยนิ้วมอื คล้ายมนัดใูหม่อยูเ่สมอ จะว่าเป็นการสะท้อนเงาจน

หม่นกไ็ม่น่าใช่ เพราะทั้งผ้าปเูตยีงและชดุที่หวงัเลี่ยงเฟิงสวมอยูข่ณะนี้นั้นขาว

สะอาด มรีอยด่างบ้างแต่กน็้อยมาก หวงัเลี่ยงเฟิงยกชามยาขึ้นจดปาก ขณะ

ก�าลงัจะอ้าปากดื่มยา คนัฉ่องส�ารดิกแ็ทบเปลี่ยนเป็นสดี�า

หวังเลี่ยงเฟิงเชื่อสัญชาตญาณจึงผละจากชามยาแล้วทุ่มชามลงพื้นจน

เกดิเสยีงดงัสนั่นไปทั้งห้อง หวงัเจยีเล่อหยดักายลกุขึ้นเอ่ยเสยีงสั่น สหีน้าเตม็

ไปด้วยความแค้นใจ

“หงเอ๋อร์... เจ้าจะดื้อไปไย! เจ้าไม่รู้เลยด้วยซ�้าว่าเดก็ในท้องนี่เป็นลูก

ใคร! เหตุใดไม่ก�าจดัมารหวัขนนี่ไปเสยี! หากปล่อยให้มนัเกดิมา ต่อให้เจ้าอยู่

ที่อารามแห่งใดกต้็องถกูมองด้วยสายตาดหูมิ่นเหยยีดหยาม และท�าให้ตระกลู

เราเสื่อมเสยีชื่อเสยีงยิ่งกว่าที่เป็นอยู่!

“ทางที่ดกี�าจดัมนัเสยี วนัหน้าพ่อจะหาทางเปลี่ยนชื่อสกุลของเจ้า แล้ว

พาเจ้ากลบัมาอยู่บ้านเราในฐานะอื่น ดหีรอืไม่” เพื่อบุตรสาวคนโตที่รกัยิ่ง เมื่อ
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ครู่หวงัเจยีเล่อขบคดิหวัแทบแตก จนได้ข้อสรปุว่าควรก�าจดัเดก็ในท้องนางไป

เสยี จากนั้นกส็่งบุตรสาวไปอยู่อาราม รอจนข่าวในเมอืงหลวงเงยีบลงค่อยส่ง

คนไปรบันาง จากนั้นกเ็ปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลนางเสยี ให้นางอยู่ในฐานะหลาน

สาว อนาคตของนางอาจได้แต่งกบัคนดีๆ  ไม่ได้จบสิ้นลงแค่นี้

เพื่อบตุรสาวแล้ว... เดก็ที่อยูใ่นท้องของนางจะเกบ็ไว้ไม่ได้เดด็ขาด! แม้

จะมีเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาในฐานะที่เป็นหลานรวมอยู่ด้วยก็ตาม ไม่คิดว่า 

บุตรสาวที่ว่าง่ายมาโดยตลอดจะนิ่งอึ้งไปครู่เดยีวแล้วส่ายหน้า

แม่เลี้ยงสอนเธอเสมอว่าการท�าแท้งนั้นคือบาปมหันต์ จิตส�านึกของ 

หวงัเลี่ยงเฟิงนั้นเป็นคนด ีเดก็คนนี้อยูใ่นท้องเธอ เป็นลกูของเธอ เธอท�าไม่ได้!

“ไม่...” หวงัเลี่ยงเฟิงลูบท้องตวัเอง ก่อนเอ่ยอย่างเดด็ขาด “ข้าจะเกบ็

เขาเอาไว้...”

ก่อนหน้านี้เธอได้ท�าร้ายลูกเพราะปล่อยใจตามอารมณ์ชั่ววูบ มาตอนนี้

จะให้สงัหารเดก็ไม่รู้เรื่องอกีคนเพื่ออนาคตที่ไม่แน่นอนหรือ หวงัเลี่ยงเฟิงท�า

ไม่ได้

“เจ้าว่ากระไรนะ” หวงัเจยีเล่อขมวดคิ้วแน่น บุตรสาวเขา... แปลกไป

หรอืไม่!

หวังเลี่ยงเฟิงเปลี่ยนค�าพูดเป็นแบบเดียวกับอีกฝ่าย ทว่าใจความไม่

เปลี่ยนไป “ข้าจะเกบ็เขาเอาไว้เจ้าค่ะ ข้าจะไม่ท�าลายเขาเดด็ขาด!”

หวังเจียเล่อหน้าเปลี่ยนสี ชี้ไปที่หน้าท้องบุตรสาวอย่างมีโทสะ “มาร 

หวัขนนี่น่ะหรอื! เจ้าคดิให้ด ีพ่อมนัยงัไม่รกั ไม่รบัผดิชอบเจ้า! แล้วเรื่องอะไร

ที่เจ้าจะต้องเกบ็มนัไว้ท�าลายตวัเจ้า! หงเอ๋อร์ เจ้าควรได้ดกีว่านี้! เชื่อพ่อส ิหาก

ไม่มเีจ้าเดก็นี่ พ่อจะช่วยเจ้าจนได้ดแีน่!”

“ถงึเขาไม่มพ่ีอ แต่เขายงัมแีม่!” หวงัเลี่ยงเฟิงขึ้นเสยีงด้วยความสะท้อน

ใจแล้วส่ายหน้า “ไม่! ยงัไงกไ็ม่ได้ ถงึข้าจะไม่รู้ว่าเดก็คนนี้เป็นลูกใคร แต่ที่

แน่ๆ เขาคอืลูกข้า!”

เด็กไร้ความผิด เขายังอยู่ในท้องของเธอ แขนขาอาจยังไม่งอกเลย 
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ด้วยซ�้า จะไปรู้เรื่องรูร้าวอะไร หากท�าลายเดก็คนนี้ไป ถงึต่อไปจะได้ดใีนร่างนี้ 

หวงัเลี่ยงเฟิงกไ็ม่ยนิดหีรอก อกีอย่าง... เธอคดิวา่นี่คอืโอกาสที่สวรรค์มอบให้ 

ชาตทิี่แล้ว เธอตาย... กระมงั ทั้งที่ยงัไม่ได้คลอดลูก พอมาอยู่ในร่างนี้กม็เีดก็

ในท้อง แล้วจะบอกว่าสวรรค์ไม่จงใจกระนั้นหรอื

ไม่ส!ิ ไม่แน่ว่า... สวรรค์อาจอยากให้เธอเลี้ยงเดก็คนนี้ด้วยซ�้าไป!

หวงัเลี่ยงเฟิงไม่คดิว่าการโต้เถยีงกบับดิาของหวงัเหม่ยหงในร่างของนาง

จะท�าให้เขาสะท้านไปทั้งกาย ส่วนหวงัเจยีเล่อนั้นคดิว่ารูปลกัษณ์ของบุตรสาว

หรือก็งามเหมือนมารดา ค�าพูดเมื่อครู่ กุ ้ยเหลียน... มารดาแท้ๆ ของ 

หวงัเหม่ยหงเองกเ็คยเอ่ยกบัเขายามที่มเีหม่ยหงอยู่ในท้อง

กุ้ยเหลยีนฝึกวรยทุธ์ท�าให้ไม่อาจมบีตุรได้ ทว่านางอยากมบีตุรชายหรอื

บุตรสาวใจจะขาด ทั้งที่รู้ดีว่าด้วยวิชาที่นางฝึกห้ามมีทายาท จึงแอบท�าลาย 

วรยุทธ์และหยุดยาเพื่อให้ตนตั้งครรภ์ สุดท้ายนางก็ตั้งครรภ์ทั้งที่ร่างกาย

อ่อนแอจากการท�าลายวรยุทธ์ นางขึงตาที่แดงก�่ามองเขาซึ่งยื่นชามยาท�าลาย

บุตรให้แล้วเอ่ย

“เด็กคนนี้คือลูกของข้า แม้ต้องแลกด้วยชีวิต ข้าก็จะให้เขาเกิดมา!”  

กุ้ยเหลยีนยอมตาย ขอเพยีงได้มลีูกกบัหวงัเจยีเล่อสกัคน

คล้ายบางอย่างในใจถูกทุบจนแหลกยับ หวังเจียเล่อผละจากบุตร ี

คนโตอย่างเลื่อนลอย เดนิซวนเซออกจากห้องไปโดยไม่เอ่ยอะไร พอพบหน้า

บ่าวรบัใช้คนสนทิจงึเอ่ยเสยีงแหบพร่า “เตรยีมรถม้า ส่งคุณหนูใหญ่...”

คนสนิทเห็นดวงหน้าซีดขาวของผู้เป็นนายก็ประสานมือรับค�าแล้ว 

ไม่เอ่ยอะไรอกี

หวังเหม่ยหงถูกส่งออกจากจวนไปในคืนนั้น กล่าวกันว่านางร�่าไห้

ตลอดเวลาที่ก้าวขึ้นรถม้าของจวนราชบัณฑิต ชาวบ้านต่างมายืนชมอย่าง

ครื้นเครง เหน็ว่าไม่มผีูใ้ดมาส่งคณุหนใูหญ่แห่งตระกูลหวงัเลย แม้แต่ข้าวของ

ที่ควรขนขึ้นรถม้ากม็น้ีอยชิ้นจนแทบนบันิ้วได้ ยงัดหีน่อยที่สาวใช้และผูคุ้ม้กนั
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หญิงที่มีวรยุทธ์กระโดดขึ้นรถม้าตามไปส่ง ไม่เช่นนั้นคนที่มองคงพูดได้ว่า 

คุณหนูหวงัเหม่ยหงนั้นถูกลอยแพอย่างแท้จรงิ

“แม้แต่สินเดิมของนายหญิงคนเก่าก็ยังไม่มอบให้คุณหนูใหญ่หรือ!” 

สาวใช้นามเพ่ยจูเอ่ยอย่างตกใจ ตามกฎหมายของต้าหลี่ สินเดิมของมารดา

ย่อมตกทอดถงึบุตร ี ตอนกุ้ยเหลยีนแต่งเข้าตระกูลหวงั สินเดมิของนางยาว

เหยียดเป็นหางว่าว เหล่าคนจนได้แต่มองน�้าลายยืดแล้วยืดอีกจนปาดแทบ

ไม่ทนั

พอกุ้ยเหลียนสิ้นไป สินเดิมทั้งหลายควรเป็นของหวังเหม่ยหง ทว่า 

ตอนนี้นางขึ้นรถม้าไปไกลแล้วกย็งัไม่เหน็ว่าสนิเดมิจะถูกขนตามไป เพ่ยจูคดิ

แล้วกห็น้าเปลี่ยนส ีพอถามหาหวงัเจยีเล่อ กไ็ด้ความวา่เขาเข้าเรอืนไปเฝ้านาย

ผูเ้ฒ่าทั้งสองอย่างระทมทกุข์ ทั้งสองยงัลกุขึ้นจากเตยีงไม่ได้ ทนีี้กค็งเป็นโอกาส

ให้นายหญงิคนใหม่ได้กอบโกยสนิเดมิของอดตีนายหญงิจนพอใจ

ทั้งที่เห็นความอยุติธรรมตรงหน้า แต่ตัวเพ่ยจูนั้นเป็นเพียงสาวใช้ 

ก้นครวัตวัเลก็ๆ จะท�าอะไรได้ นางได้แต่ส่ายหน้าแล้วหนัหน้าเข้าหาเตา พมึพ�า

ว่าคณุหนใูหญ่ช่างอาภพั พอเขี่ยถ่านในเตาไปได้เพยีงสองก้อนเดก็สาวกค็ล้าย

จะนกึถงึค�าพูดของใครบางคนได้

“หากคุณหนูใหญ่ตระกูลหวงัเกดิเรื่องอะไร วานเจ้ามาบอกข้าด้วย”

เพ่ยจูตวัแขง็เกรง็ เริ่มระลกึได้บางอย่าง ...การจดังานเลี้ยงของต้าหลี่

นั้นมกีฎเกณฑ์ ชายหญงิแยกกนัชดัเจน เหล่าบรุุษรว่มงานเลี้ยงอยูท่ี่เรอืนหน้า 

เหล่าสตรีต้องสนทนากันอยู่ที่เรือนหลัง สตรีที่ไม่พ้นวัยสิบแปดห้ามเห็นหน้า

บุรุษที่ไม่ใช่สามีเป็นอันขาด แม้กระทั่งสาวน้อยที่ผ่านพิธีปักปิ่นยามอายุครบ

สบิหา้ปกีไ็ม่เวน้ หากชายหนุม่อยากรูว่้าคณุหนูบ้านใดงดงามขนาดไหนกใ็ห้ไป

ดจูากภาพวาดของจติรกรหญงิแทน ซึ่งกเ็ป็นการวาดแบบลายเส้นจงึไม่เหมอืน

ตัวจริงแม้แต่น้อย ชายหญิงชั้นสูงจึงมักได้พบหน้ากันเมื่อฝ่ายหญิงอายุครบ

สบิแปดปี แต่กฎเกณฑ์นี้มเีฉพาะชนชั้นสูง พวกบ่าวไพร่หรอืสาวใช้ไม่จ�าเป็น

ต้องปกปิดหน้าตาเช่นนี้ จงึสามารถพบปะชายหนุ่มได้อย่างที่ตนพอใจ
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ในวนันั้นสาวใช้อย่างเพ่ยจกูแ็อบไปดเูหล่าบรุษุที่มาร่วมงานเลี้ยงที่เรอืน

หน้า เพ่ยจูจ�าชายคนหนึ่งได้แม่น เพราะเขาเป็นบ่าวรบัใช้ของชนชั้นสูงที่ก�าลงั

ตามหาเจ้านาย เขาสภุาพอ่อนโยนกบัเพ่ยจทูี่เป็นสาวใช้ก้นครวัเป็นที่สดุ เพ่ยจู

ประทบัใจเขาเป็นอย่างยิ่ง นางกบัเขาช่วยกนัตามหาเจ้านายผูน้ั้นถงึสามชั่วยาม 

ก่อนที่เพ่ยจูจะขอตวัไปท�างานของตน

เช้าวันต่อมา หลังเกิดเรื่องขึ้น ชายคนนั้นได้กลับมาหาเพ่ยจู คราวนี้

เขามอบทองก้อนให้แล้วเอ่ยด้วยเสยีงจรงิจงั “หากคณุหนใูหญ่ตระกลูหวงัเกดิ

เรื่องอะไร วานเจ้ามาบอกข้าด้วย”

เพ่ยจูไร้การศึกษาและยังหัวช้า ครั้นปะติดปะต่อเรื่องราวให้ดีก็คิดได้

ว่าชายคนนั้นอาจมส่ีวนเกี่ยวข้องกบัการที่คุณหนหูวงัเหม่ยหงเสยีความบรสิทุธิ์

กเ็ป็นได้ ไม่แน่ว่านายของเขา...

นายของเขาเป็นใครกนั เพ่ยจูคดิไม่ออก เพราะวนันั้นมแีขกสูงศกัดิ์มา

กนัมากเหลอืเกนิ ตั้งแต่ขนุนางระดบัล่างไปจนถงึเหล่าองค์ชาย เพ่ยจไูม่ได้เจอ

เขาในงานเลี้ยงแต่เจอในตอนที่เขาเดินตามหาเจ้านาย และเพราะตัวเขานั้น

สภุาพยิ่งนกั เพ่ยจจูงึไม่ได้เชื่อมโยงตวัเขากบันายของเขาไปถงึคณุหนใูหญ่เลย

สกันดิ ถ้านายของเขาเป็นผู้ท�าให้คุณหนูใหญ่เสยีความบรสิุทธิ์เล่า!

“เพ่ยจู ท�าไมเจ้าจงึคดิช้าถงึเพยีงนี้!” เพ่ยจูรู้สกึเสยีใจจรงิๆ หากคดิได้

เรว็กว่านี้ ไม่แน่ว่าคุณหนูใหญ่อาจไม่ต้องออกจากตระกูล นางคดิถงึวธิทีี่ชาย

คนนั้นจะมาพบได้ ชายคนนั้นบอกว่าให้เอาผ้าสแีดงไปผูกที่ยอดต้นหลวิหน้า

เรอืน พอเขาเหน็กจ็ะลอบเข้ามาพบนางเอง เพ่ยจจูงึเดนิไปควานหาผ้าแดงในตู้

คณุหนหูวงัเหม่ยหงถกูขบัไล่ออกจากตระกลูไปอยูอ่าราม นี่คงเรยีกวา่ 

‘เกดิเรื่อง’ ได้กระมงั

หวงัเหม่ยหง หรอืหวงัเลี่ยงเฟิงก�าลงัร้องไห้แทบขาดใจอยู่ในรถม้า

หวงัเลี่ยงเฟิงเคยอ่านนยิาย จงึพอจะรู้บ้างว่าเมื่อตวัเอกทะลุมติมิาต้อง

ประสบเคราะห์กรรมที่แสนร้ายแรง และการเข้ามาตดิอยู่ในร่างของเดก็สาวที่
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ถูกครอบครัวตัดขาด ถูกถีบส่งไปอยู่อารามพร้อมลูกในท้องนี่ก็โคตรจะร้าย

แรง

แต่เรื่องนั้นเธอยอมรับได้ เพราะอย่างไรก็มีลูกเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง 

และถงึจะหาทางจนได้อยูใ่นตระกลูหวงัต่อไป ทั้งหวงัเลี่ยงเฟิงและเดก็ในท้อง

ก็อาจเป็นอันตรายได้ ดังนั้นการไปให้พ้นจากตระกูลหวังและคนในตระกูล 

น่าจะดทีี่สุด

เรื่องที่ร่างนี้เสียพรหมจรรย์และหาบิดาให้เด็กคนนี้ไม่ได้ เธอนั้นไม่

สะเทอืนใจ เพราะโลกที่จากมานั้น การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว บางครั้งยงัดกีวา่ต้อง

ทนอยู่กับผู้ชายเลวๆ เสียอีก ผู้ชายที่เธอไม่รู้จักคนนั้นคร่าพรหมจรรย์ของ 

เดก็สาวอายุสบิห้าปี จากนั้นกห็ายหวัไปไม่เหน็เงา เพยีงแค่นี้เขากไ็ม่มสีทิธิ์เป็น

บดิาของบุตรในท้องแล้ว

เธอไม่ได้คับแค้นใจ เพราะได้ยินคนพูดกันว่าหวังเหม่ยหงเป็นคนไล ่

ผู้คุ้มกันเพื่อเสพสมกับชายหนุ่มปริศนาผู้นั้นเอง ดังนั้นนี่จึงเป็นผลกรรมที่ 

ร่างนี้ต้องยอมรบั เพยีงแค่สงสยัว่าผู้ชายคนนั้นจะรูปงามขนาดไหน เดก็สาว

แสนสวยคนนี้ถงึได้ใจกล้าถงึขนาดเปิดห้องท�าเรื่องบดัสดี้วยตวัเอง

ส่วนในตอนนี้ สนิเดมิที่ตกทอดมาจากมารดาก�าลงัจะถูกแย่งไป หวงั-

เลี่ยงเฟิงไม่ได้สนใจ ไม่สิ ต้องบอกว่าเธอไม่รู้ เธอเพิ่งมาเหยียบโลกนี้เป็น 

ครั้งแรก ทั้งยงัไม่มคีวามทรงจ�าของร่างนี้เหมอืนตวัเอกในนยิายที่เคยอ่าน จะ

ไปรู้ได้อย่างไรว่ากฎหมายต้าหลี่เป็นเช่นไร พวกเขาควรจะมอบสิ่งใดให้เธอ  

ในความคิดของหวังเลี่ยงเฟิง การถูกขับไล่ออกจากตระกูลก็น่าจะไปตัวเปล่า

เช่นนี้มใิช่หรอื

แต่เรื่องที่โคตรน่ากลวัจนหวงัเลี่ยงเฟิงน�้าตาไหลไม่หยดุนั้นกค็อื ‘อาหาร

การกนิ’ ต่อจากนี้ต่างหาก หวงัเลี่ยงเฟิงไม่รู้ว่าการไปอยู่อารามนั้นจะมสีภาพ

เช่นไร จะต้องฝึกนั่งสมาธ ิกวาดใบไม้ที่หล่น และท�าสิ่งอื่นๆ อกีมากมายอย่าง

ที่เธอรู้ในชาตกิ่อนหรอืไม่

เรื่องพวกนั้นเธอไม่กลัว กลัวแค่ว่าจะต้องกินแต่อาหารเจ โบกมือลา
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เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อววั และเนื้อปลา สารพดัเนื้อที่ชื่นชอบ!

แต่ถึงอารามในโลกนี้มีกฎให้กินเนื้อได้แล้วอย่างไร ไก่ทอดเคเอฟซีที่

เธอชอบกไ็ม่มอียู่ด ี ไหนจะโดนทั พซิซา และอื่นๆ อกีมากมาย เธอคงต้อง

บอกลาพวกมนั เพราะมาอยู่ในโลกที่แปลกพสิดารนี่!

ฟ้าดนิเรื่องใหญ่ เรื่องกนิใหญ่ยิ่งกว่า... โดยเฉพาะคนท้องที่มกัอยาก

กนิอาหารแปลกๆ ซึ่งอาจเป็นอาหารเดมิที่เคยกนิ หวงัเลี่ยงเฟิงสงสยัเหลอืเกนิ

ว่าถ้าเธออยากกินอาหารแบบในโลกเก่าขึ้นมา ใครจะน�ามาให้กินได้ มิใช่ว่า 

ต้องทนทรมานเพราะอยากอาหารตลอดเวลาที่ท้องหรอกหรอื และหากลูกรบั

สารอาหารไม่เพยีงพอ คลอดออกมาเป็นคนพกิารจะท�าเช่นไร

และที่ส�าคญัที่สุด ร่างนี้เพิ่งจะอายุเพยีงสบิห้าปี สงัเกตดูแล้วที่นี่ไม่มี

โรงพยาบาลที่ทนัสมยั ยากย็งัเป็นยาต้มอยู่เลย แล้วเธอจะคลอดลูกอย่างไร

ให้ปลอดภยัทั้งแม่และเดก็

ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกรันทดกับชีวิต ได้แต่กอดคันฉ่องส�าริดที่ติดมือมาอย่าง 

น่าเวทนา ลาก่อนเคเอฟซ.ี..

คงเพราะอารมณ์คนท้อง ท�าให้หวังเลี่ยงเฟิงจิตใจว้าวุ่น หวาดวิตก

มากกว่าปกต ิมองไปเบื้องหน้ากเ็หน็แต่ปัญหา ไม่เหน็อะไรที่ดเีลย

เดินทางออกนอกเมืองหลวงไปสักพัก ในรถม้าเงียบกริบที่มีแต่เสียง

สะอื้นของคุณหนูใหญ่กเ็ริ่มมเีสยีงสนทนาขึ้นมา

“คุณหนู เดี๋ยวพวกข้าจะไปซื้อถงัหูลู่ให้นะเจ้าคะ”

หนึ่งในคนคุม้กนัสาวเอ่ยขึ้น หวงัเลี่ยงเฟิงไม่ทนัพยกัหน้ารบัทั้งคูก่โ็ผน

จากไปด้วยวรยุทธ์สูงส่ง ข้ามศีรษะคนขายถังหูลู่ไปไกลลิบ เรียกเสียงฮือฮา

ลั่นตลาด และกไ็ม่มทีท่ีาว่าจะกลบัมา เหลอืเพยีงสาวใช้ที่ไม่รูว้รยทุธ์แค่นเสยีง

ใส่ตามหลงั

“ต๊าย! ดูสิเจ้าคะคุณหนู ตอนนี้สภาพของท่านแย่มากถึงขนาดที่พวก 

ผู้คุ้มกันยังต้องตีจากเลย บ่าวว่าคุณหนูเลิกร้องไห้เถอะเจ้าค่ะ เดี๋ยวคนอื่น 

จะร�าคาญแล้วพานหนไีปด้วย”
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ได้ยนิน�้าเสยีงและมองเหน็แววตาเหยยีดๆ จากบ่าวรบัใช้ ที่ตอนอยู่ใน

จวนกด็พูนิอบพเิทาด ีหวงัเลี่ยงเฟิงกห็งดุหงดิแล้วพลนัฉุกคดิได้บางอย่าง เขา

ว่าคนท้องมักอารมณ์แปรปรวนเพราะฮอร์โมนที่แปรเปลี่ยน สงสัยว่าอาการ 

เจ้าน�้าตาของเธอจะเป็นเพราะร่างนี้ก�าลงัตั้งครรภ์อยู่กระมงั

ไม่ได้เดด็ขาด... หวงัเลี่ยงเฟิงคดิ สถานะของหวงัเหม่ยหงตอนนี้ไม่ดี

นกั ควรเลกิคดิเลกิฟูมฟายหาแต่ของกนิ อย่างแรกเธอควรมสีต ิและรู้จกัตวั

หวงัเหม่ยหงให้มากกว่านี้ อย่างที่สองคอืต้องตสีนทิกบัสาวใช้ผู้ร่วมทาง เผื่อ

จะหาที่ทางอะไรได้ หวงัเลี่ยงเฟิงจงึเรยีกสาวใช้คนนั้นเบาๆ

“เจ้า...” หวงัเลี่ยงเฟิงยงัไม่รู้ชื่ออกีฝ่ายเลยยงิค�าถามใส่ “ช่วยเล่าเรื่อง

งานเลี้ยงในคืนที่ข้า...” หวังเลี่ยงเฟิงอึกอักเล็กน้อย พยายามท�าสีหน้าให้อีก

ฝ่ายเข้าใจ “ให้ข้าฟังได้หรอืไม่”

“เรื่องบดัสเีช่นนั้นบ่าวไม่อยากกล่าวถงึหรอกเจ้าค่ะ” สาวใช้ตรงหน้าเอ่ย

และมองหวงัเหม่ยหงด้วยสายตาเหยยีดหยาม “คณุหนูน่าจะรูด้แีก่ใจไม่ใช่หรอื

เจ้าคะ”

‘ไม่รู้เว้ย!’ หวงัเลี่ยงเฟิงคดิในใจ เหน็สายตาอกีฝ่ายมองมาที่ก�าไลหยก

ของตนจงึถอดให้ “เล่ามาเถอะ ข้าอยากฟัง”

เสยีก�าไลหยกไปวงเดยีว ไม่เป็นไรหรอก เพราะในห่อผ้ายงัมขีองล�้าค่า

ที่คนในจวนรวบรวมมาให้อีกหลายชิ้น ตอนนี้สิ่งส�าคัญคือเธอต้องรู้จักร่างนี้

เสยีก่อน

ดูท่าก�าไลหยกนี้จะมคี่ามาก สาวใช้จงึรบัมาแล้วรบีเกบ็ ราวกบักลวัว่า

เธอจะเปลี่ยนใจ หวังเลี่ยงเฟิงไม่สนใจของมีค่านี้หรอก มันไม่ใช่ไก่ทอดของ

โปรด...

ไม่ได้! ตอนนี้เธอต้องระงับอารมณ์ผิดปกติเพราะฮอร์โมนในช่วงที่มี

ครรภ์ หยุดคดิถงึของกนิสกัครู่ก่อน 

พอหนัมาเหน็สาวใช้ไร้วรยทุธ์อกีคนก�าลงัจ้องมองมา หวงัเลี่ยงเฟิงกด็งึ

ปิ่นทองอนัเลก็ยื่นให้ นางรบีรบัไปเกบ็ไว้ ก่อนพยกัหน้าให้สหายเล่าความ
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“กไ็ด้เจ้าค่ะ” สาวใช้ที่ได้ก�าไลไปท�าเป็นเล่นตวั แต่กย็อมเล่าโดยดี

พิธีปักปิ่นของคุณหนูใหญ่จวนราชบัณฑิตมีผู้คนมากหน้าหลายตามา

ร่วมงาน ตระกูลหวงันั้นเป็นบณัฑติมาหลายรุ่น มลีูกศษิย์มากมายที่ได้ด ีเป็น

ขุนนางใหญ่เพราะการสั่งสอนของคนในตระกูลนี้ และยังมีคนรู้จักมากหน้า

หลายตา ไม่นบัตระกลูกุย้ฝ่ังมารดาของหวงัเหม่ยหง เพยีงแค่ตระกลูของบดิา

กม็ขีนุนางมาร่วมงานปักป่ินของนางเกนิครึ่งราชส�านกั แม้แต่ฮองเฮายงัประทาน

ป่ินหยกล�้าค่ามาให้ ทกุคนกล่าวว่าคณุหนหูวงัเหม่ยหงจะต้องมอีนาคตที่สดใส 

อาจได้แต่งงานกบัขุนนางระดบัสูงหรอืท่านอ๋องสกัคนเป็นแน่

“...วันนั้นฮูหยินตระกูลหูน�า ‘สุราดอกบัวทองค�า’ มามอบให้คุณหนู 

กล่าวว่าเป็นฤกษ์ดีต้องดื่มสุรามงคล สุราดอกบัวทองค�าเป็นยาวิเศษส�าหรับ

สตร ีไม่ว่าใครกอ็ยากดื่มทั้งนั้น นบัเป็นของหายากที่ไม่ท�าให้เมามาย รูปกาย

ก็จะงดงามยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งฮูหยินและคุณหนูตระกูลต่างๆ ร่วมดื่มด้วยกัน

ทั้งหมด แต่คณุหนูต้องดื่มเยอะที่สดุเพราะวนันั้นเป็นวนัพธิปัีกป่ินของคณุหน”ู 

สาวใช้ที่ได้ปิ่นไปเอ่ยพร้อมรอยยิ้ม

“ใครเลยจะรู้ว่าหูฮูหยนิคดิผดิ สุราดอกบวัทองค�านั้นท�าให้เมา ทั้งคุณ

หนูใหญ่ยังคออ่อนขนาดนั้น พวกบ่าวก็ไม่มีเวลาดูแลคุณหนูใหญ่เพราะต้อง

ไปดแูลคณุหนรูองที่ล้มพบักลางงาน คนคุม้กนัหญงิเลยอาสาดแูลคณุหนใูหญ่

ให้เอง พวกบ่าวเลยไปท�าอย่างอื่นแทน” สาวใช้ที่ได้ก�าไลหยกกล่าวเสรมิ แล้ว

กพ็ลนัหวัเราะออกมาเบาๆ “ใครเลยจะรู้ว่าคุณหนูกลบัไม่ต้องการพวกนาง ไล่

ตะเพดิพวกนางไปแล้วโผเข้าหาบรุุษแทน วนัต่อมาทกุคนที่อตุส่าห์รอฟังว่าพลงั

มนตราของคุณหนูใหญ่ที่ถูกกระตุ้นให้ตื่นขึ้นนั้นเป็นสอีะไร กลบักลายเป็นว่า

มคีนไปพบคุณหนูนอนเปลอืยเปล่าอยู่ในห้องนอนแขกเสยีก่อน เฮ้อ...”

หลังวันปักปิ่นของเด็กสาวหรือหลังวันเกิดอายุครบสิบห้าปี เป็นวัน

กระตุ้นพลังมนตราของนาง มนตรานั้นติดตัวมาตั้งแต่เกิด สืบทอดทางสาย

เลอืด มมีากมายหลายสซีึ่งสามารถไล่เรยีงความแขง็แกร่งได้ตามล�าดบั จาก

อ่อนไปหามาก โดยมนตราสีเหลืองคืออ่อนแอที่สุด จากนั้นเป็นสีเขียวและ 
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สฟี้า ผู้ที่แขง็แกร่งมกัมมีนตราสมี่วง สแีดง สดี�า และแขง็แกร่งมากที่สุดคอื 

สเีงนิ สทีอง และสขีาว ซึ่งหายากยิ่งกว่างมเขม็ในมหาสมุทร แต่ละสลี้วนม ี

ระดับขั้นของตนเองสีละเก้าขั้น ส�าหรับหญิงสาวแล้วสีของมนตราถือเป็นตัว 

วดัค่าของนาง การเพิ่มระดบัพลงัมนตราต้องใช้ของวเิศษหายาก ดงันั้นมนตรา

แรกเกดิจงึมคี่ามาก

กุ้ยเหลียน... มารดาของหวังเหม่ยหงนั้นมีพลังมนตราสีม่วงเข้ม นาง

ฝึกฝนจนระดบัฝีมอือยู่ขั้นเก้า นบัเป็นสตรทีี่แขง็แกร่งคนหนึ่ง ตดิเพยีงแต่ว่า

วชิาที่นางฝึกเป็นวชิาต้องห้าม ที่ผู้ฝึกห้ามมทีายาทอย่างเดด็ขาด ไม่เช่นนั้นจะ

กลายเป็นการท�าลายตัวเอง ภายหลังนางจึงท�าลายวรยุทธ์ตนเองทั้งหมดเพื่อ

ตั้งครรภ์หวงัเหม่ยหง เท่ากบันางท�าลายตวัเองไปด้วย กุ้ยเหลยีนอ่อนแอมาก

ขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่ตั้งครรภ์ หวังเจียเล่อวิ่งหายาบ�ารุงให้กินมากเท่าไรก็ไม่พอ

ส�าหรบัภรรยา พอคลอดบุตรสาวกุ้ยเหลยีนกส็ิ้นใจ

และเพราะมีมารดาที่เป็นคนงามหัวใจเด็ดเดี่ยวถึงเพียงนี้ ทุกคนเลย

อยากรู้ว่าบุตรสาวของกุ้ยเหลียนจะเป็นสตรีที่ยอดเยี่ยมและมีพลังมนตรา 

สอีะไร สามารถฝึกฝนได้ถงึขั้นใด

พอคดิถงึสหีน้าผูค้นตอนเหน็คณุหนใูหญ่ในเช้าวนันั้น รอยยิ้มของสอง

สาวใช้กย็ิ่งกดลกึมากขึ้น คงเพราะไม่มตีระกูลหนุนหลงัอกีต่อไป สาวใช้สอง

คนนี้จงึหวัเราะเยาะคุณหนใูหญ่ที่ตนรบัใช้มานานอย่างอาจหาญ หวงัเลี่ยงเฟิง

คิ้วกระตุก จงึถามหยั่งเชงิขึ้นเบาๆ

“พวกเจ้าเหน็ว่าข้าไล่ตะเพดิพวกคนคุ้มกนัด้วยตาตวัเองหรอื”

“ไม่หรอกเจ้าค่ะ พวกนางบอกมา”

“คนคุ้มกนัเช่นพวกนางไม่มเีหตุผลอะไรที่ต้องโกหกนี่เจ้าคะ”

หวงัเลี่ยงเฟิงห่อเหี่ยวหวัใจในบดัดล จงึถามอกี “พวกเจ้าจะอยู่กบัข้า 

ที่อารามหรอืไม่”

“ใครว่าพวกบ่าวจะอยู่ด้วยเจ้าคะ” สาวใช้ที่ได้ปิ่นไปเอ่ยเสียงสูงพลาง

ยิ้มกว้าง สายตาเต็มไปด้วยความเยาะเย้ยสาแก่ใจ “พวกบ่าวจะกลับพร้อม 
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รถม้าของตระกูลเจ้าค่ะ”

“การที่สตรไีปอยู่อาราม อาจกลายเป็นภรรยาของนกัพรตได้ หากคุณ

หนเูข้าตานกัพรตท่านไหนกต้็องท�าตวัให้ดนีะเจ้าคะ รูจ้กัเอาใจเขาให้มากหน่อย 

ชวีติจะได้สบาย” สาวใช้ที่ได้ก�าไลหยกเอ่ยเสรมิ

“อ้อ” หวังเลี่ยงเฟิงไม่แปลกใจเท่าไร เริ่มคาดเดาอะไรได้หลายอย่าง

แล้ว

ตดัเรื่องอารามที่ยงัไม่รู้จกัไปก่อน ตอนนี้หวงัเลี่ยงเฟิงรู้ว่าตลอดทางที่

ขึ้นรถม้าเดนิทางไปยงัอาราม แม้ว่าตนจะร้องไห้กระซกิเพ้อหาอาหารไปตลอด

ทางตามประสาคนท้อง ทว่าหูก็ยังได้ยินเสียงชาวบ้านซุบซิบนินทากันถึงตัว 

หวงัเหม่ยหงประมาณว่า ‘ไม่มมีารดาอบรมสั่งสอน’ อะไรเทอืกนั้น ประกอบ

กบัค�าพูดบางอย่างของหวงัฮูหยนิเกี่ยวกบับุตรของนาง จงึสงสยัว่าสาวใช้สอง

คนนี้อาจไม่ได้รบัใช้หวงัเหม่ยหงอย่างแท้จรงิ เบื้องหลงัทั้งสองอาจเป็นคนของ

หวงัฮูหยนิ... ที่เป็นมารดาแท้ๆ ของคุณหนูรอง และถูกส่งมาเพื่อจบัตาหวงั- 

เหม่ยหง ไม่เช่นนั้นพวกนางจะละทิ้งหน้าที่ดูแลหวงัเหม่ยหงไปหาคุณหนูรอง

ในงานเลี้ยงได้อย่างไร นี่ยังไม่รวมเรื่องของคนคุ้มกันสาวสองคนที่อยู่ใน

เหตุการณ์นั้น ที่ตอนนี้ไปซื้อถงัหูลู่และไม่กลบัมา

คนคุ้มกันสาวพวกนั้นต้องเป็นคนของใครสักคน คนที่อ่านนิยายมา

เยอะอย่างหวงัเลี่ยงเฟิงเดาได้ไม่ยากหรอก เรื่องในราชส�านกัซบัซ้อน อาจเป็น

ใครกไ็ด้ที่วางแผนส่งคนคุม้กนัหญงิสองคนนั้นมาที่จวนราชบณัฑติแล้วหาทาง

ท�าลายชื่อเสยีงจวนนี้ ซึ่งคุณหนูใหญ่หวงัเหม่ยหงกเ็ป็นเหยื่อของแผนการ ไม่

เช่นนั้นแล้วเมื่อถกูคณุหนูใหญ่ที่เมามายขบัไสไล่ส่ง ท�าไมพวกนางถงึไม่ไปตาม

หวังเจียเล่อผู้เป็นบิดามาดูอาการบุตรสาว หรืออย่างน้อยหากภักดีจริงก็ต้อง

ยืนเฝ้าหน้าประตูห้อง แต่นี่กลับหายเงียบไปอย่างไม่ห่วงใยเจ้านายที่เมาไม่

ได้สตเิลยสกันดิเดยีว

และต่อให้หวังเหม่ยหงมีอายุเพียงแค่สิบห้าปี แต่ห้องของนางก็มี ซึ่ง

มดิชดิกว่าห้องพกัแขกเสยีอกี เหตุใดจะท�าเรื่องบดัสถีงึไม่ไปท�าในที่ลบั แต่ท�า
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ในที่แจ้ง น่าสงสารเจ้าของร่างนี้ที่คนในตระกลูเป็นถงึบณัฑติ กลบัโมโหโกรธา

จนหน้ามดืตามวั เรื่องเลก็น้อยแค่นี้กลบัคดิไม่ออก รกัหน้าตามากกว่าเลอืด

เนื้อ ยอมตดัขาดนางมากกว่าจะยอมให้ตนเสยีชื่อเสยีงไปมากกว่านี้ ไม่แปลก

ที่หวงัเหม่ยหงจะผูกคอตาย

หวงัเลี่ยงเฟิงลูบท้องเบาๆ อย่างหดหู่ใจ ชาตกิ่อนเธอโชคร้ายที่มสีามี

ไม่ซื่อสตัย์ แต่กย็งัมคีรอบครวัที่รกัยิ่งกว่าอะไร หวงัเหม่ยหงกลบัโชคร้ายยิ่ง

กว่า แต่กเ็ป็นโชคดขีองหวงัเลี่ยงเฟิงที่ได้โอกาสมชีวีติใหม่ ได้ท�าหน้าที่มารดา

ของเดก็ที่อยู่ในอุทรของร่างนี้ ถงึต้องโชคร้ายถูกตดัขาด แต่เธอกย็งัรอดชวีติ 

เพราะนี่คอืหวงัเลี่ยงเฟิง ไม่ใช่หวงัเหม่ยหง จงึไม่รู้สกึเศร้าเสยีใจและผดิหวงั

กบัสิ่งที่คนรอบข้างกระท�ามากนกั เธอมองว่าเป็นเรื่องของผูอ้ื่น ที่ต้องสนใจคอื

เรื่องของตนเองต่อจากนี้ต่างหาก

“ข้าเข้าใจแล้ว” หวงัเลี่ยงเฟิงพยกัหน้ารบั

ท่าทางไม่ยินดียินร้ายนั้นท�าให้สองสาวใช้หน้าชา พวกนางคาดว่าพอ 

คุณหนูใหญ่รู้ว่าจะถูกทอดทิ้งคงต้องฟูมฟายร�่าไห้ หรือจะเรียกว่าที่ผ่านมา 

เสยีน�้าตาไปมากแล้ว ยามนี้จงึปลงตกและยอมรบัชะตากรรมได้

สาวใช้ทั้งสองมองหน้ากนัแล้วกพ็ลนัรูส้กึผดิหวงัที่ไม่อาจหาเรื่องราวไป

เล่าให้หวงัเหม่ยหลนิ หรอืคุณหนูรองฟังจนหวัเราะคกิคกัได้

“คราวนี้ช่วยเล่าเรื่องอารามต้าอนัให้ข้าฟังทสี”ิ หวงัเลี่ยงเฟิงถามต่อ จะ

ไปอยู่ที่อารามกต็้องรู้ว่าอารามนั้นเป็นเช่นไร จงึจะอยู่ได้อย่างสงบ

“ที่อารามต้าอนัมนีกัพรตหลายท่าน คณุหนใูหญ่เป็นคนของตระกูลหวงั

ที่อุปถมัภ์อารามนั้น อาจไม่โดนรงัแกเจ้าค่ะ” สาวใช้ที่ได้ก�าไลหยกกล่าว “ขอ

เพยีงคอยประจบเอาใจนกัพรตที่นั่น คุณหนูกอ็ยู่ได้อย่างสบาย”

หวงัเลี่ยงเฟิงเริ่มคิ้วกระตกุ ดเูหมอืนอารามที่ตนรูจ้กัจะไม่เหมอืนอาราม

ในโลกนี้

“อย่างที่บ่าวกล่าวไปแล้ว คุณหนูใหญ่เป็นคนงาม อาจต้องตานกัพรต

สกัทา่น เขาอาจรบัท่านเป็นภรรยา หากท่านปรนนบิตัเิขาด ีท่านกจ็ะมคีวามสขุ
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เจ้าค่ะ” รอยยิ้มของสาวใช้ที่ได้ป่ินไปกดลกึมากขึ้น ดวงตาฉายแววเหยยีด “แต่

อารามต้าอนันั้นอยู่ในป่า ต้องล�าบากหน่อยนะเจ้าคะ”

หวงัเลี่ยงเฟิงฟังแล้วหน้าเปลี่ยนส ีอาราม... ภรรยาของนกัพรต... ใน

ป่า นี่มนัอะไรกนั! หมายความว่าเธอคงต้องรบีหน ีก่อนที่จะไปถงึอารามนั้น!

หวงัเลี่ยงเฟิงไม่รู้หรอกว่า โลกนี้พสิดารมากกว่าโลกเก่าของเธอยิ่งนกั!



หนึ่ง

ป่าต้าหวู่ปรากฏแล้ว

ข่าวใหญ่จากพิราบสื่อสารจากเขตซุนหลีสร้างความปั่นป่วนไปทั่วราช-

ส�านัก ตั้งแต่ฮ่องเต้รวมทั้งเหล่าองค์ชายผู้หมายปองต�าแหน่งองค์รัชทายาท 

ถึงกับสั่นสะท้าน เหล่าขุนนางก็สั่นสะเทือน ป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ในสามพันปีจะ 

ปรากฏขึ้นเพยีงสามวนัได้ปรากฏขึ้นแล้ว!

ขอเท้าความถึงป่าต้าหวู่ ป่าแห่งนี้เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งต้าหลี่ก็ว่าได้ 

โดยจะปรากฏขึ้นที่เขตซุนหลีในทุกสามพันปี ในนั้นมีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ทรง 

พลานุภาพ ชนิดที่ว่าแค่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตัวเล็กจ้อยก็สังหารผู้มีวรยุทธ์พลัง 

มนตราสฟี้าขั้นเก้าร้อยคนได้ในพรบิตา ต่อสู้กบัผู้มพีลงัมนตราสแีดงขั้นห้าได้

อย่างสบาย การจะจบัมนันั้น อย่างน้อยต้องใช้ผู้ที่มพีลงัมนตราสดี�า เหลา่สตัว์

ศักดิ์สิทธิ์ในป่าต้าหวู่นี้มีพลังเทวะ ผิดกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในแดนลับแลอื่น 

สามารถบนัดาลโชคลาภให้มนุษย์ได้ไม่จบสิ้น จงึเป็นที่หมายปองของทุกคน

นอกจากพวกมนัแล้ว ในป่าต้าหวู่ยงัม ี ‘วงัไร้กาล’ ที่เกบ็ของวเิศษอกี

มากมาย อนัเป็นขุมสมบตัลิี้ลบัที่ใครต่อใครต่างหมายปอง

บรรพบรุษุตระกลูหลี่ ผู้ปกครองต้าหลี่คนแรกนั้นได้สตัว์ศกัดิ์สทิธิ์นี้มา
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ไว้ในครอบครองหนึ่งตน ท�าให้ต้าหลี่ถูกสร้างขึ้นเป็นแคว้นที่แขง็แกร่ง มั่นคง 

และเกรยีงไกรมาหลายพนัปี ดงันั้นจงึมคี�าจารกึเอาไว้ว่า...

‘หากป่าต้าหวู่ปรากฏขึ้นแล้วไซร้ องค์ชายใดสามารถจบัสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์

ที่ทรงพลานุภาพที่สุดกลับมาได้ องค์ชายนั้นจะได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์

รชัทายาท ได้ขึ้นครองราชย์ในกาลต่อมา’

ก่อนหน้านี้มีหลายองค์ชายเปิดศึกห�้าหั่นชิงต�าแหน่งองค์รัชทายาทกัน

อย่างเงยีบเชยีบ ขุนนางน้อยใหญ่ต่างเลอืกฝักฝ่าย สนมชายา ฮองเฮา หรอื

แม้แต่ไทเฮาก็เข้าร่วมด้วย ท�าเอาหลี่หยางเหวินฮ่องเต้กลัดกลุ้มเป็นอันมาก 

ทรงเป็นถงึฮ่องเต้ เหตใุดจะไม่ทราบว่าลบัหลงัพระองค์ คนรอบข้างนั้นมอืเป้ือน

เลอืดไปมากมายเพยีงใด บลัลงัก์มงักรของพระองค์นั้นเหมอืนเป็นเนื้อชิ้นโตที่

อยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่า ซึ่งเดรัจฉานพวกนั้นอาจไม่รอให้ถึงเวลาที่พระองค์

สิ้นพระชนม์เองด้วยซ�้าไป

“องค์ชายใหญ่ล่ะ” ฮ่องเต้ตรสัถาม

“องค์ชายหยางจื้อประทบัอยู่กบัฮองเฮาพ่ะย่ะค่ะ” เกากงกงตอบ

“องค์ชายสามล่ะ” ฮ่องเต้ตรสัถามหาอกีหนึ่งขั้วอ�านาจ

“องค์ชายหยางจิ้งประทบัอยู่กบัไทเฮาพ่ะย่ะค่ะ” เกากงกงตอบ

“ด!ี เหน็ชดัดว่ีาใครเป็นพวกใคร” ทรงประชดไปเช่นนั้น สกัพกัจงึฉกุใจ

นกึถงึใครอกีคน “องค์ชายรองล่ะ”

‘พระองค์กท็รงรูอ้ยู’่ เกากงกงลอบช�าเลอืงมองฮ่องเต้ ก่อนจะตอบอย่าง

ส�ารวม “องค์ชายรองประทบัในจวน ก�าลงันั่งชมดอกเหมยและบรรเลงเพลง 

ผผีาอยู่พ่ะย่ะค่ะ”

“ใจเขาจะไม่เตรยีมตวัเลยกระน ้ันหรอื” ฮ่องเต้ตรสัถามเสยีงสูง “หรอื

ว่าระดบัฝีมอืเช่นเขา การจบัสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์นั้นง่ายเกนิไป จงึไม่... ต้องใช่แน่ 

ใช่แน่ๆ” ทรงคาดหวงัอย่างลมๆ แล้งๆ

“กระหม่อมว่าองค์ชายรองมสินพระทยัในราชบลัลงัก์หรอกพ่ะย่ะค่ะ”

เกากงกงสาดความจรงิใส่จนฮ่องเต้หน้าชา หากกงกงมใิช่ผู้ดูแลพระองค์
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มาแต่เลก็ คงได้สั่งตดัหวัเสยีบประจานหน้าประตูวงัแน่นอน

“ขา้จะตอ้งหาชายาให้เขา เป็นสตรทีี่ทะเยอทะยานและเป่าหเูขาให้อยาก

ได้ราชบลัลงัก์ของข้าเสยีท”ี ฮ่องเต้รเิริ่มแผนการชั่วกบัลูกชายตวัเอง นกึปวด

ใจลกึๆ คนที่อยากให้ได้บลัลงัก์กลบัไม่แยแส แต่พวกที่ไม่อยากให้ได้บลัลงัก์

กลบักระสนั วางแผนได้ทุกวี่ทุกวนั

“ฝ่าบาท...” เกากงกงเอ่ยอย่างนอบน้อม “สตรทีี่ทะเยอทะยานมบีาน- 

ตะไท เสยีแต่องค์ชายรองไม่เคยถกูพระทยั กระหม่อมว่า...” เกากงกงขยบักาย

เข้าใกล้ฮ่องเต้แล้วกระซิบบอกแผนการ “พระองค์รับสั่งให้องค์ชายเหวินหลง

ท�าภารกจิลบั ขดัขวางการจบัสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ขององค์ชายองค์อื่นน่าจะดกีว่านะ

พ่ะย่ะค่ะ ถ้าเป็นราชโองการ องค์ชายรองย่อมไม่กล้าปฏเิสธ”

ฮ่องเต้มองสหีน้าจรงิจงัของเกากงกงแล้วกมุขมบั ในหมูอ่งค์ชายทั้งหมด 

องค์ชายรองนั้นมนี�้าหนกัในพระทยัพระองค์มากที่สดุ หากเป็นไปได้กไ็ม่อยาก

บงัคบัเขาเลยแม้แต่น้อย “คราวที่แล้วเขายงัโกรธข้าไม่หายเลย”

“ฝ่าบาททรงท�าด้วยความหวังดีเฉกเช่นบิดาพึงมีต่อบุตร องค์ชาย 

เหวนิหลงจะต้องเข้าพระทยัแน่พ่ะย่ะค่ะ” เกากงกงบอก “ฝ่าบาทคงไม่ทรงอยาก

ให้องค์ชายรองต้องปกปิดตวัตนตลอดไปกระมงั”

ฮ่องเต้สดบัฟังแล้วก�าหมดั ไม่นานกม็รีาชโองการลบัออกมาฉบบัหนึ่ง

หวงัเลี่ยงเฟิงลบูท้องพลางคดิทบทวนถงึเรื่องในชาตภิพก่อน แน่นอน

ว่าเมื่อผ่านพ้นการแต่งงาน หญงิสาวส่วนมากล้วนปรารถนามลีกูน้อย หวงัเลี่ยง-

เฟิงกไ็ม่ผดิจากนั้น เสยีแต่ชาตก่ิอนร่างกายเธอไม่ค่อยแขง็แรง กว่าจะตั้งครรภ์

จงึยากแสนยาก พอก�าลงัจะไดลู้กสมใจกเ็กดิเรื่องขึ้นเสยีนี่ ก่อนหนา้นั้นกเ็คย

อ่านพวกต�าราดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์อยู่ ว่ากนัว่าต้องหมั่นพูดคุยกบัเดก็

ในท้อง ผ่อนคลายจติใจ ปล่อยวางทุกสิ่ง และกนิปลาเป็นอาหารหลกั เดก็จะ

ได้คลอดออกมาฉลาดๆ และอีกสารพัด ดังนั้นเธอไม่ควรไปอยู่อารามที่มี

นกัพรตบา้กาม และต้องกนิเจไปตลอดชวีติ พอถงึเมอืงข้างหน้าเธอจะรบีหอบ
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เอาของมคี่าแล้วหนไีปตั้งตวัที่ไหนสกัแห่ง

ขณะที่หวังเลี่ยงเฟิงก�าลังคิดวางแผนอยู่เงียบๆ รถม้าก็เคลื่อนตัวเข้า

เขตปา่ ชั่วพรบิตากม็โีจรป่าโผล่มาจากไหนไม่รู้บกุเข้ามาโจมตคีนขบัรถม้า คน

ขับรถม้านั้นมีฝีมือพอตัวก็จริง แต่เมื่อปราศจากคนคุ้มกันที่มีฝีมือสูงส่งก็ไม่

อาจต้านเหล่าโจรป่าที่มากนัหลายสบิคนได้ ไม่นานเลอืดกส็าดกระเซน็ สาวใช้

สองคนกรดีร้องกอดคอกนั ไม่ทนัได้ขยบัตวัหนห่ีางไปซกุกายอกีด้านหนึ่งของ

รถม้าเหมือนคุณหนูใหญ่ โจรป่ากักขฬะก็เอื้อมมือมากระชากร่างพวกนาง 

ออกไป

หวังเลี่ยงเฟิงเห็นสาวใช้ไม่รักดีถูกลากออกจากรถม้าไปทั้งน�้าตานอง

หน้ากร็บีร้อนหนักลบัมามองหาอะไรที่พอจะเป็นอาวธุได้ ทวา่สิ่งที่พบกม็เีพยีง

คนัฉ่องส�ารดิอนัเดยีว

หวงัเลี่ยงเฟิงเปิดหน้าต่างหมายจะปีนหน ีทว่ากลบัเหน็โจรป่าก�าลงัย�่ายี

สาวใช้สองคนอย่างส�าราญ ดังนั้นแทนที่จะได้หนีออกไปทางหน้าต่าง เธอจึง

เร่งปิดหน้าต่างและประตูรถม้าให้แน่นเพื่อไม่ให้คนเถื่อนเอื้อมมอืเข้ามาได้

บานประตูก�าลงัจะถูกกระชากออกไปอกีครั้ง ครานี้หวงัเลี่ยงเฟิงหวาด

กลัวจนสติแตก ก้มหน้าแนบกับคันฉ่องส�าริดแล้วพร�่าเอ่ยอย่างคนเสียสต ิ

“ขอร้องละ...ขอร้องละ!” เธอคดิว่าคนัฉ่องส�ารดินี้พามาที่โลกแห่งนี้ แม่เลี้ยง

บอกว่ามนัจะคอยปกป้องคุม้ครองเจ้าของให้ปลอดภยั ตอนนี้เธอก�าลงัต้องการ

การปกป้องเป็นอย่างมาก! เธออยากจะหนอีอกไปจากตรงนี้ ไปที่ไหนก็ได้... 

ที่ไหนกย็่อมได้ทั้งนั้น!

โจรป่ากระชากประตูรถม้าหวังยลโฉมสาวงามข้างใน ทว่าทุกสิ่งกลับ 

ว่างเปล่า

‘จวนสุขสงบ’ ขององค์ชายรองแห่งราชวงศ์หลี่นั้นขึ้นชื่อเรื่องความ

เงยีบสงบยิ่งกว่าจวนขององค์ชายอื่น ภายในจวนนั้นใหญ่โตกว้างขวาง มแีค่

องค์ชายรองและบ่าวรับใช้ชายไม่ถึงสิบคน ชาวบ้านที่อยู่รอบบริเวณแทบไม่
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เคยได้ยนิเสยีงใดเลด็ลอดออกมาจากจวนนี้ กล่าวกนัว่าหากไม่มเีสยีงผผีาของ 

องค์ชายรองดงัแว่วมากบัสายลม จวนแห่งนี้กว็งัเวงเหมอืนสุสานดีๆ  นี่เอง

องค์ชายหลี่เหวนิหลงนั้นมเีรื่องเล่าสนุกปากมากมาย เริ่มตั้งแต่มารดา

เขามีสกุลเดิมว่าหยาง มีนามว่าเสวี่ยหรู เป็นจอมยุทธ์หญิงมีชื่อคนหนึ่งใน 

ยุทธภพ และเป็นชายาองค์แรกของหลี่หยางเหวนิหรอืฮ่องเต้องค์ปัจจุบนั ซึ่ง

ในตอนนั้นเป็นเพยีงองค์ชายเจด็แห่งราชวงศ์ที่ไม่มอีะไรโดดเด่น

กล่าวกันว่าพวกเขาพบกันเพราะหยางเสวี่ยหรูยื่นมือมาช่วยหนุ่มน้อย

แปลกหน้าให้รอดชวีติจากเหล่านกัฆ่ารบัจ้างขณะเดนิทางกลบัเมอืงหลวง หลงั

จากองค์ชายเจด็เสดจ็กลบัวงักค็กุเข่าลงต่อหน้าพระบดิา ขอพระราชทานสมรส

ให้ตนกบัหยางเสวี่ยหร ูทั้งคูร่กัใคร่กนัยิ่งนกั จนชาวบ้านเล่าขานเป็นต�านานรกั

บทหนึ่ง ระหว่างองค์ชายสูงศกัดิ์กบัหญงิสามญัชน

ในตอนนั้นมกีารแย่งชงิต�าแหน่งองค์รชัทายาท มาตรว่าองค์ชายเจด็ไม่

โดดเด่นทางสายเลือดเพราะตระกูลฝ่ายมารดาเป็นเพียงบัณฑิต มีต�าแหน่ง

ต�่าต้อย แต่ได้หยางเสวี่ยหรูอยู่ข้างกายช่วยรบัมอืปัญหาต่างๆ ที่โถมเข้ามา จงึ

รอดจากการปองร้ายครั้งแล้วครั้งเล่า องค์ชายเจด็สามารถแสดงศกัยภาพของ

ตนได้เต็มที่จนต้องพระทัยอดีตฮ่องเต้ กลายเป็นองค์รัชทายาทและขึ้นเป็น

ฮ่องเต้องค์ใหม่ในที่สุด

ไม่คาดว่าอ�านาจจะท�าให้ใจคนเปลี่ยนแปลง หลี่หยางเหวนิฮ่องเต้ที่เคย

รักมั่นต่อหยางเสวี่ยหรูดุจหินผากลับต้องการอ�านาจของตระกูลใหญ่เพื่อ

รากฐาน เสกสมรสกบัคณุหนตูระกลูเฉนิ... ตระกลูแม่ทพัรกัษาเมอืง ภายหลงั

แต่งตั้งนางเป็นฮองเฮา นางหงส์คู่บลัลงัก์

ขณะที่หยางเสวี่ยหรผูู้เหนด็เหนื่อยทั้งกายใจเพื่อพระองค์ ตระกลูกลบั

ได้เพยีงต�าแหน่งเลก็ๆ ในกองทพัทางตอนเหนอื ดูอย่างไรกเ็ป็นการขบัไล่เหล่า

ชาวยุทธ์ตระกูลหยางให้ไปไกลๆ จะได้ไม่มาวอแวแก้แค้นฮ่องเต้ที่ไม่รักษา

สจัจะ ว่าจะรกัและดูแลหยางเสวี่ยหรูตลอดไป

คนรักใจแปรเปลี่ยน ครอบครัวก็ถูกถีบส่งไปไกลถึงเพียงนั้น หยาง- 
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เสวี่ยหรูเป็นสตรทีี่มศีกัดิ์ศรพีอตวั เมื่อหลี่หยางเหวนิฮ่องเต้ถามนาง “มอีะไร

ที่ข้าพอจะไถ่โทษให้เจ้าได้บ้าง”

หยางเสวี่ยหรูก็ตอบเพียงประโยคเดียว “ทรงปล่อยหม่อมฉันไปเถอะ

เพคะ”

หยางเสวี่ยหรูเป็นสตรีที่กล้าท้าหย่าฮ่องเต้ คงไม่มีอีกแล้วในปฐพีนี้! 

นางคนืต�าแหน่งและอ�านาจ เดนิทางจากไปพร้อมครอบครวั ชาวยุทธ์ทั้งหลาย

ต่างโกรธเกรี้ยว ละทิ้งเมอืงหลวงแล้วเดนิทางขึ้นเหนอื ตดิตามคนตระกูลหยาง

ไปจนหมด พี่ชายหยางเสวี่ยหรนูามว่าหยางเสวี่ยเหยยีนเจบ็แค้นแทนน้องสาว 

แต่กเ็หน็แก่นาง ค�านงึถงึไมตรเีก่า ไม่อาฆาตล่าสงัหารคนสกุลหลี่ แต่มุมานะ

ไต่เต้าจนได้เป็นถงึแม่ทพัแดนเหนอื ประกอบกบัเหล่าชาวยุทธ์ที่มาสวามภิกัดิ์

เพราะชมชอบนสิยัของคนสกลุหยาง ท�าให้ทพัอดุรนั้นแขง็แกร่งดุจก�าแพงเหลก็ 

ไม่ส ิขนาดก�าแพงเหลก็ยงัไม่อาจสู้ได้

หลี่หยางเหวนิฮ่องเต้ส�านกึเสยีใจในภายหลงั สง่สารไปอ้อนวอนหยาง-

เสวี่ยหรหูลายฉบบั แต่นางกไ็ม่เคยใจอ่อนให้พระองค์อกี ยงัดทีี่สาวใช้ของนาง

เคยเป็นคนของหลี่หยางเหวินมาก่อน จึงแย้มพรายให้ฮ่องเต้ทราบถึงโอรสที่

ก�าเนดิกบันาง ซึ่งตระกูลหยางซ่อนตวัเดก็น้อยไว้ในแดนเหนอื แต่กว่าฮ่องเต้

จะรู้ หลี่เหวนิหลงกอ็ายุห้าขวบแล้ว

กองทพัอดุรนั้นแขง็แกร่งที่สดุในห้าทพั ทั้งยงัมรีากฐานมาจากชาวยุทธ์ 

กฎของราชส�านักมีหรือจะส�าคัญเท่ากฎแห่งยุทธภพ ต่อให้ฮ่องเต้ขู ่จะท�า

สงครามเพื่อรบัตวัหยางเสวี่ยหรูกบัโอรสกลบั กไ็ม่มผีู้ใดเกรงกลวัเลยสกัคน

ไม่ใช่เพราะพวกเขาคดิว่าพวกตนแขง็แกร่งจนเอาชนะทพัหลวงได้ แต่

พวกเขาคดิว่าตนยอมตายดกีว่ายอมท�าร้ายน�้าใจผูเ้ป็นทั้งนายและสหาย อกีทั้ง

ตัวหยางเสวี่ยหรูเองก็เป็นคนเย่อหยิ่ง หากถูกบีบคั้นมากเข้าอาจฆ่าตัวตาย

พร้อมบุตรชายก็เป็นได้ ดังนั้นวิธีบีบคั้นทารุณจิตใจเพื่อให้ได้โอรสมาเลี้ยงดู

นั้น ไม่ว่าวธิกีารใดกล็้วนต้องโยนทิ้ง

ฮ่องเต้ใช้ไม้แข็งไม่ได้จึงได้แต่ใช้ไม้อ่อน ส่งสารมางอนง้อสองแม่ลูก 
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อยู่นาน อกีทั้งยงัส่งเสบยีง ของวเิศษ และของมคี่าไปให้มากมาย แม้ตวัไม่ไป

แตพ่ริาบสื่อสารยงับนิออกจากวงัหลวงในทกุวนั ทวา่หยางเสวี่ยหรกูลบัยกมอื

สาบานเอาไว้แล้วว่าต่อให้ตายกไ็ม่ขอพบชายคนนี้อกี ทกุสิ่งที่ฮ่องเต้ท�ามแีต่คน

รอบข้างเท่านั้นที่ใจอ่อน ส่วนตวันางแม้จากไปยงัทิ้งค�าสั่งเสยีแก่หลี่เหวนิหลง

เพยีงประโยคเดยีว

“อย่าได้มหีนึ่ง และอย่าได้มสีอง”

‘อย่าได้มหีนึ่ง และอย่าได้มสีอง’ คอือะไร

หากทราบประวตัขิองหยางเสวี่ยหรกูจ็ะรูว่้าหมายถงึสตร ีนางไม่ต้องการ

ให้บุตรชายที่ยงัไม่ได้รบัการแต่งตั้งเป็นองค์ชายคนนี้มนีสิยัเหมอืนบดิา ที่เคย

ให้ค�ามั่นสญัญาว่าจะรกันางเพยีงคนเดยีวตลอดชวีติ แต่สุดท้ายกแ็ปรเปลี่ยน 

หยางเสวี่ยหรคูดิว่าสตรทีี่น่าสงสารเช่นนี้มแีค่นางคนเดยีวกพ็อ นางไม่ต้องการ

ให้หลี่เหวินหลงผู้เป็นสายเลือดของนางท�าร้ายสตรีอื่น เฉกเช่นที่บิดาท�ากับ

มารดาเขา! ชายาขององค์ชายหลี่เหวนิหลงจะต้องไม่เป็นหมายเลขหนึ่ง และ

ต้องไม่มหีมายเลขสอง ต้องมเีพยีงนางคนเดยีวเท่านั้น!

หลังการตายของหยางเสวี่ยหรู แม่ทัพหยาง พี่ชายของนางปฏิเสธ

ราชโองการแต่งตั้งน้องสาวเขาเป็นพระชายา ด้วยเป็นค�าสั่งเสยีของหยางเสวี่ย-

หรู ที่แม้ตายก็ไม่ขอข้องเกี่ยวกับคนสกุลหลี่อีก แต่มารดาไม่เกี่ยวข้องได้  

บุตรชายไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ เหตุเพราะคนสกุลหลี่หรือฮ่องเต้องค์ปัจจุบันเป็น

บดิาของหลี่เหวนิหลง

หลงัถกเถยีงกนัมานาน หลี่เหวนิหลงที่จวนเจยีนได้ใช้สกุลหยางกไ็ด้รบั

ราชโองการแต่งตั้งเป็นองค์ชายรองหลี่เหวนิหลง และต้องเดนิทางเข้าวงัหลวง

เพื่อพบพระบดิาในวยัสบิขวบ

องค์ชายน้อยเดินทางมาท่ามกลางสายตาสัตว์กินเนื้อไม่คายกระดูก 

มากมาย อะไรคอืนาม ‘เหวนิหลง’ อนัแปลว่า ‘มงักรผู้มั่นคง’ ใจหยางเสวี่ยหรู

คงมาดหมายให้ลูกชายขึ้นครองบัลลังก์ต่อจากพระบิดาเลยกระมัง... ความ 

เหมิเกรมิของหยางเสวี่ยหรูนั้นไม่เท่าไร แต่ท่าทขีองฮ่องเต้นั้นคอือะไร พอได้
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ยนินามของโอรสกม็สีหีน้าปลื้มปริ่มและตรสั

“มชีื่อข้าอยู่ในชื่อเขาด้วย”

ไม่ได้ส�านึกเลยว่าที่หยางเสวี่ยหรูตั้งชื่อลูกชายด้วยนามนี้ เพราะ

พระองค์มันใช้ไม่ได้! และลูกชายของนางจะต้องมีจิตใจยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ 

มั่นคงกว่าพระองค์! เป็นมงักรผู้มั่นคงอย่างแท้จรงิ!

และเพราะฮ่องเต้มคีวามสุขไปในทางที่ผดิเช่นนี้ ไทเฮา ฮองเฮา และ

เหล่าพระชายาจงึได้ชงิชงัองค์ชายหลี่เหวนิหลงตั้งแต่ยงัไม่เหน็แม้ชายแขนเสื้อ

องค์ชายน้อย แค่นามของเขาก็กลบนามของโอรสพวกนางหมดแล้ว แล้วยัง

ม.ี.. เสยีนเฟย

ฮ่องเต้พระราชทานองค์ชายหลี่เหวนิหลงให้เจิ้งเสยีนเฟยดแูล เสยีนเฟย

คนนี้เข้าวงัมานาน ได้รบัความโปรดปรานกม็าก แต่ยงัไม่มโีอรสหรอืธดิาเพราะ

ถูกเล่ห์กลในต�าหนกัในเล่นงานจนท�าให้นางไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ เมื่อทราบ

ดวี่าตนไม่อาจมลีูกได้ พอได้รบัโอรสพระราชทาน เจิ้งเสยีนเฟยกย็นิดจีนหลั่ง

น�้าตา ขนาดองค์ชายหลี่เหวินหลงยังไม่เสด็จมาถึงวังหลวง ฮ่องเต้ยัง

พระราชทานของล�้าค่าส�าหรบัเลี้ยงดูโอรสให้นางมากมายจนล้นต�าหนกั

น�้าขึ้นเรือก็สูงขึ้นตาม พริบตาเดียวเจิ้งเสียนเฟยผู้ขาดการสนับสนุน 

จากทั้งไทเฮาและฮองเฮากลับได้รับความโปรดปรานมากที่สุดในสี่พระชายา 

วงศ์ตระกูลได้รบัการปูนบ�าเหนจ็เลื่อนขั้น โดดเด่นกว่าพระชายาคนไหนๆ

เหน็คู่แข่งได้ดเีช่นนี้ สตรนีางอื่นมหีรอืจะไม่กราดเกรี้ยว เฉนิฮองเฮา

ถงึกบัทุ่มแจกนัลายครามลงพื้นแตกไปหลายใบ นี่ขนาดพระโอรสยงัเสดจ็มา

ไม่ถงึยงัเป็นถงึเพยีงนี้ หากหลี่เหวนิหลงเหยยีบวงัเมื่อไร ฮ่องเต้จะไม่ทรงโปรด

เขาจนยกเจิ้งเสยีนเฟยขึ้นมาแทนนางเลยหรอื!

หลี่เหวนิหลงโชคดทีี่พระบดิาโปรดปราน แต่โชคร้ายที่คนรอบกายส่วน

มากเกลยีดชงั ก่อนจะเข้าวงัเขาถูกมอืสงัหารลอบโจมตหีลายครั้ง อาศยัที่คน

รอบข้างล้วนเป็นจอมยุทธ์ จงึแคล้วคลาดปลอดภยัเสมอ ใครเลยจะคดิว่าพอ

เข้าวังวันแรก ขนมที่เจิ้งเสียนเฟยน�ามาต้อนรับพระโอรสกลับมีพิษ ใบหน้า 
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องค์ชายหลี่เหวนิหลงบวมแดงจนหมอหลวงต้องกรดีแก้มเพื่อรดีพษิออก จงึ

รกัษาชวีติเอาไว้ได้

ฮ่องเต้กริ้วจนแทบสั่งประหารชวีติเจิ้งเสยีนเฟย แต่หลี่เหวนิหลงคกุเข่า

ขอพระราชทานอภยัโทษเอาไว้ทนั คนที่ตายจงึมเีพยีงนางก�านลัผู้ท�าขนมจาน

นั้น ซึ่งพอถูกจบัได้ ไม่ทนัเค้นถาม นางกช็งิกนิยาพษิฆ่าตวัตายไปเสยีแล้ว จงึ

ไม่รู้ว่าเป็นฝีมอืใคร

ผลจากเหตกุารณ์นั้นท�าให้หลี่เหวนิหลงต้องสวมหน้ากากสดี�าเสมอ พลงั

มนตราในกายที่กระตุ้นออกมาได้ก็มีเพียงสีเหลืองอ่อน อันเป็นระดับล่างสุด 

เขาชอบหมกตัวอยู่แต่ในต�าหนัก พอถึงคราที่มีจวนเป็นของตนเองก็หมกตัว

อยู่แต่ในจวน การเรียนหรือต่อสู้ก็ไม่อาจสู้ผู้อื่นได้ ท�าให้เหล่าอาจารย์พากัน

ส่ายหน้า เขากลายเป็นตัวตลกผู้น่าหัวเราะเยาะของเหล่าองค์ชายทั้งหลาย 

ฮองเฮา ไทเฮา และเหล่าสนมชายาต่างสมใจที่เดก็คนนี้ไม่อาจเทยีบโอรสของ

พวกนางได้แล้ว

‘หลี่เหวินหลงมังกรเขาหัก เป็นได้แค่เพียงงูดิน อัปลักษณ์ทั้งรูปกาย 

ความรู้ และฝีมอื มดีอีย่างเดยีวคอืได้รบัความโปรดปราน’

บดันี้มงักรเขาหกัผู้นั้นก�าลงัอ่านรายงานจากองครกัษ์ลบัหน่วย ‘ปีกกา’ 

ที่อยู่ในการดูแลของตน หลี่เหวินหลงอ่านจบก็ยื่นรายงานลับไปเผาไฟ ก่อน

เอ่ยขึ้นพลางทอดถอนใจเบาๆ

“สรุปว่าตระกูลหูเข้ากับฝ่ายไทเฮาแล้วจริงๆ ข้าหลงนึกว่าพวกเขาเดิน

ทางสายกลางมาตั้งนาน”

ตระกูลหูเป็นตระกูลบัณฑิต คนในตระกูลมีศักดิ์ในราชส�านักเป็น

ขุนนางขั้นเจด็ ท�างานทั่วไปในส�านกัราชบณัฑติ แต่เดมิสงบเสงี่ยมเจยีมตวัไม่

ฝักฝ่ายใด แต่หย่งหนาน... คนของเขาสืบทราบมาว่าวันงานเลี้ยงหลังพิธี 

ปักปิ่น หูฮูหยินได้น�าสุราดอกบัวทองค�ามามอบเป็นของขวัญแก่คุณหนูใหญ่

ตระกูลหวงั วตัถุดบิท�าสุราดอกบวัทองค�านั้นหายาก ดอกบวัทองค�าได้ชื่อว่า

เป็นของวเิศษ ที่แม้จอมยุทธ์ที่ไปถงึแดนลบัแลยงัน�ากลบัมาได้เพยีงสามกลบี



minikikaboo
39

น่าสงสยัว่าตระกูลนี้มเีบื้องหลงัอะไร ไม่แน่ว่าฝ่ายไทเฮาอาจเริ่มหาทาง

ดงึตวัคนที่ไม่ฝักฝ่ายใดเข้าพวกตนแล้วกระมงั

พูดถึงงานเลี้ยงที่จวนราชบัณฑิต... หลี่เหวินหลงก็เริ่มคิดถึงเรื่อง

ประหลาดบางอย่าง เขาถอดหน้ากากสดี�าออก เผยใบหน้าที่แท้จรงิ ซึ่งมเีพยีง

คนสนทิเท่านั้นที่ได้เหน็

‘บุรุษผู้หนึ่ง เปรยีบดั่งหยกงาม’

เหล่าองครกัษ์ลบัลอบมองใบหน้าที่ยากจะได้เหน็ครั้งแลว้ครั้งเลา่อย่าง

ไม่อิ่มหน�า ใครที่กล่าวว่าองค์ชายรองเหวินหลงอัปลักษณ์ คนผู้นั้นช่างโง่งม 

ที่กล้าตตีราผู้อื่นโดยไม่รู้ความอย่างแท้จรงิ

ว่ากันว่าองค์ชายเจ็ดหลี่หยางเหวินตกหลุมรักหยางเสวี่ยหรูเพราะ

ดวงตาคู่นั้นอย่างแท้จริง ในแผ่นดินนี้ยากจะหาใครที่มีดวงตางดงามเท่านาง

ได้ คงมแีต่บุตรชายที่เกดิจากนางเท่านั้น

ผมด�ายาวราวกับนกกาตัดกับผิวกายขาวผ่องราวกับหยกหิมะเพราะ

เตบิโตในแดนเหนอืและไม่ชอบออกงานสงัสรรค์ สดี�าตดัขาวเช่นนี้ท�าให้ความ

งามของชายหนุม่ยิ่งลกึล�้า เฉดิฉนัราวกบัเทพเซยีน องค์ชายเหวนิหลงนั้นคล้าย

กบัคดัเอาสิ่งที่ดทีี่สุดของบดิากบัมารดามาไว้ที่ตนจนหมดสิ้น

บาดแผลในอดตีนั้นหายนานแล้ว แต่ที่สวมหน้ากากปกปิดเอาไว้เพราะ

เขาชอบท�างานในที่ลบั หาใช่ในที่แจ้งอย่างองค์ชายอื่น หน้ากากที่สวมนั้นแม้

หาซื้อได้ทั่วไป แต่กป็กปิดไส้ในของคนสวมได้เป็นอย่างดี

รูปโฉมตรงหน้า อย่าว่าแต่สตรี แม้แต่บุรุษยังถูกล่อลวงได้ครั้งแล้ว 

ครั้งเล่า หากองค์ชายหนุ่มไม่ขยบัมอืเชด็หน้ากากตน คนมองคงนกึว่าเขาเป็น

ภาพวาดของเทพแห่งความงามที่เหล่าหญงิสาวใฝ่ฝัน

“ทูลองค์ชาย หย่งหนานกลับมาแล้วพ่ะย่ะค่ะ” บ่าวรับใช้ชายเข้ามา

รายงาน

หลี่เหวนิหลงพยกัหน้า ครั้นเหน็คนสนทิที่ออกไปสบืข่าวกลบัมาพร้อม

ดวงตาที่แดงก�่ากเ็อ่ยถามอย่างแปลกใจ “เกดิอะไรขึ้น”
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หย่งหนานคือคนสนิทที่อยู่กับเขามากที่สุดคนหนึ่ง เมื่อเห็นอีกฝ่าย

อกึอกัมองกลุม่องครกัษ์ลบัอย่างหนกัใจ องค์ชายหนุม่จงึโบกมอืให้คนอื่นออก

ไปจนหมด เหลอืเพยีงเขากบัเจ้าตวั หย่งหนานคุกเข่าลงดงัตุ้บ ก่อนเอ่ยเสยีง

สั่นปนสะอื้น

“กระหม่อมสมควรตายร้อยครั้งพนัครั้งพ่ะย่ะค่ะ!”

หลี่เหวนิหลงกะพรบิตาแผ่วเบา หย่งหนานนั้นคอืชายอกสามศอก อาจ

ไม่ดดุนัเท่าพวกองครกัษ์ลบั แต่เขาไม่ใช่คนขี้แย เหน็หย่งหนานร�่าไห้กว่็าแปลก

แล้ว นี่ถงึกบักล่าวว่าตนสมควรตาย องค์ชายหนุ่มจงึวางหน้ากากลงแล้วเดนิ

เข้าไปหา ก่อนถามย�้าเสยีงเข้ม “เกดิอะไรขึ้น”

หย่งหนานสะอื้นและเงยหน้ามองผู้เป็นนาย เมื่อเหน็สหีน้าผู้เป็นนายก็

ตระหนกัได้ว่าองค์ชายของเขายงัไม่รูเ้รื่อง ไม่ส.ิ.. ต้องบอกว่าไม่รูอ้ะไรเลย เขา

ลังเลเพียงครู่ ก่อนจะกล�้ากลืนตอบเสียงสั่น “คุณหนูใหญ่แห่งสกุลหวัง... 

หายตวัไปพ่ะย่ะค่ะ”

หลี่เหวินหลงมองคนตรงหน้าอย่างค้นหาและเต็มไปด้วยความสงสัย 

หย่งหนานจงึกล่าวเสยีงเบา

“วนัพธิปีักปิ่นของคุณหนูใหญ่หวงัเหม่ยหง นางได้เสยีความบรสิุทธิ์ให้

ชายผู้หนึ่งเพราะดื่มสุราดอกบัวทองค�าจนเมา ตระกูลหวังปกปิดเรื่องนี้เป็น

อย่างยิ่ง และเพราะตระกลูนี้ไม่ฝักฝ่ายใด เรื่องนี้จงึไม่มกีารกราบทลูให้พระองค์

ทราบพ่ะย่ะค่ะ”

“อ้อ” หลี่เหวนิหลงพยกัหน้า เรื่องนี้เขาเคยได้ยนิข่าวลอืผ่านห ูแต่เพราะ

พ่อของนาง หวังเจียเล่อไม่ใช่ทั้งฝ่ายฮองเฮาและไทเฮา อีกทั้งหลังเกิดเรื่อง 

กย็งัไม่คดิเข้ากบัฝ่ายใด ทั้งได้ยนิว่าคณุหนูรองซึ่งก�าเนดิจากหวงัฮูหยนิคนใหม่

ไมใ่คร่ชอบพี่สาวนกั ผู้เป็นแม่เลี้ยงยิ่งแล้วใหญ่ ดงันั้นเรื่องนี้เขาจงึคดิวา่น่าจะ

เป็นการรงัแกกนัในครอบครวั แม่เลี้ยงรงัแกลูกเลี้ยง... จงึปล่อยผ่านไป ไม่

คาดคดิว่าคนสนทิของเขาจะถงึกบัร�่าไห้ให้คุณหนูใหญ่คนนั้น

เดี๋ยวนะ... องค์ชายหลี่เหวินหลงคิดอะไรขึ้นได้ พอดีกับที่หย่งหนาน
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เอ่ยอธบิายต่อ

“คนืนั้นพระองค์ถูกเหล่าขุนนางคะยั้นคะยอให้ดื่มสุราจนเมามาย บ่าว

รบัใช้พวกเขากด็งึความสนใจกระหม่อม พอหนักลบัมา พระองค์กห็ายไปเสยี

แล้ว...” หย่งหนานยกแขนเสื้อขึ้นซบัน�้าตาพลางร�่าไห้ราวกบัเดก็น้อย “แม่นม 

อวี้ฮวามาพบอีกที พระองค์... ก็อยู่กับคุณหนูใหญ่ที่ห้องนอนแขกในจวน

ตระกูลหวงัแล้วพ่ะย่ะค่ะ”

องค์ชายหลี่เหวนิหลงเผลอก�าขอบโต๊ะแน่นจนหกับิ่น

คืนนั้นเขาเองก็ฝันประหลาดว่าได้กอดก่ายสตรีนางหนึ่งในความมืด 

จากนั้นก็โลดแล่นโจนทะยานอย่างส�าราญกับนางเหมือนสัตว์ป่าได้ล่าเหยื่อ 

เปรมปรีดิ์ประหนึ่งสัตว์ร้ายที่ได้กัดกินเหยื่อจนอิ่มหน�า ครั้นตื่นขึ้นมาก็พบว่า

ตนเองอยู่ในห้องพักรับรองส�าหรับราชนิกุล มีหย่งหนานนั่งเฝ้าอย่างส�ารวม 

ตอนถามว่าขณะก�าลงัเมามายมอีะไรเกดิขึ้น อกีฝ่ายกบ็อกว่าไม่มี

ชายหนุ่มจับแขนคนสนิท คราวนี้เล็บจิกลงในเนื้อหย่งหนาน เลือดสี

แดงไหลเป็นทางคล้ายแขนที่ได้รับบาดแผลนั้นไม่อาจเยียวยาได้ หย่งหนาน

เจบ็จนไม่อาจหาค�าบรรยาย แต่สิ่งที่ท�าให้เขาหุบปากไม่อาจร้องโวยวายขึ้นมา

ได้คอืดวงตาของผู้เป็นนายที่จ้องมายงัตน

“เจ้า... พูดมา...!”

“แม่นมอวี้ฮวาคิดว่านี่เป็นแผนร้ายหวังท�าลายพระองค์ จึงบอกให้

กระหม่อมพาหลบไป ส่วนนางจะดูแลคุณหนูใหญ่สกุลหวงัเอง กระหม่อมไม่

คาดคดิจรงิๆ ว่านางจะปล่อยคุณหนใูหญ่เอาไว้เช่นนั้นจนมคีนมาพบ ภายหลงั

ใต้เท้าเจิ้งสืบทราบมาว่าเป็นฝีมือขององค์ชายสามที่ต้องการกลั่นแกล้งให้

พระองค์หมดสิ้นความโปรดปราน... เหมอืนองค์ชายห้าพ่ะย่ะค่ะ”

องค์ชายห้าหลี่ซ่านฟู่เป็นองค์ชายที่มีความสามารถโดดเด่นไม่แพ้องค์

ชายใหญ่กบัองค์ชายสาม แต่ในสายตาของหลี่หยางจื้อกบัหลี่หยางจิ้ง องค์ชาย

หา้น่ากลวักวา่องค์ชายหลี่เหวนิหลงผู้ชอบเกบ็ตวั ทวา่องค์ชายห้านั้นมจีดุอ่อน

เรื่องสตร ี ทั้งสองจงึโจมตใีนจุดนี้ หาคนมายื่นฎกีารายงานความประพฤตไิม่
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เหมาะสม จนท�าให้ฮ่องเต้กริ้วแล้วส่งเขาไปอยู่ชายแดน หมดสิ้นความ

โปรดปราน

แท้จริงแล้วฮ่องเต้ต้องการก�าราบตระกูลหม่าของเต๋อเฟยที่สนับสนุน

องค์ชายห้าอยู่ต่างหาก และเรื่องโฉดชั่วในที่ลบัของตระกูลหม่ากไ็ด้ ‘องครกัษ์

ลับปีกกา’ ขององค์ชายหลี่เหวินหลงเป็นผู้สืบ และเป็นเขาที่น�าขึ้นถวายพระ

บดิาด้วยตวัเอง ไม่คดิว่านั่นจะเป็นการเสรมิความเข้าใจให้องค์ชายหลี่หยางจิ้ง

คดิว่าฮ่องเต้ชงิชงัองค์ชายที่มคีวามประพฤตมิชิอบกบัสตร ีจนถงึกบัดงึคณุหนู

ใหญ่ตระกลูหวงัเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อท�าลายความโปรดปรานที่พระบดิามต่ีอเขา

ด้วย

“เหตุใดเจ้าไม่... บอกข้า!” องค์ชายหนุ่มกราดเกรี้ยวจนแทบหาเสียง 

ตัวเองไม่เจอ หากมิใช่เพราะหย่งหนานติดตามเขามานานอย่างซื่อสัตย์และ 

ภกัดมีาโดยตลอด คงสงัหารคนผู้นี้ไปแล้ว

“พระ...พระชายาเสียนเฟยทรงดูตัวคุณหนูตระกูลซูเอาไว้ให้พระองค์

แล้วพ่ะย่ะค่ะ แม่นมอวี้ฮวายอมตายแต่ไม่ยอมให้พระองค์... เอ่อ... นางท�า

เพื่อพระชายา...” หย่งหนานเจ็บปวดจนอธิบายแทบไม่ออกแล้ว ทั้งยังกลัว

เหลือเกิน เจ้านายเขาอาจรูปงาม แม้ยามโกรธก็ยังงาม แต่ก็ฆ่าคนได้อย่าง 

ตาไม่กะพรบิตั้งแต่อายุสบิสองปี

แม่นมอวี้ฮวาเป็นนางก�านัลอาวุโสคนสนิทของเจิ้งเสียนเฟย พอหลี่- 

เหวินหลงจอมเก็บตัวยอมไปร่วมงานเลี้ยงตระกูลหวัง เจิ้งเสียนเฟยที่ได้ยิน

กิตติศัพท์ของหวังเหม่ยหงมานานเกรงว่าลูกเลี้ยงจะไปผูกสัมพันธ์กับลูกสาว

ตระกูลหวัง จึงส่งนางก�านัลอาวุโสข้างกายไปคอยดูแลโอรส สั่งนักหนาว่า

อย่างไรกต็้องจบัตาดูให้ด ีอย่าให้องค์ชายไปต้องใจลูกสาวตระกูลใด

มาตรว่าตระกูลหวงัไม่เลวนกั แต่กเ็ทยีบไม่ได้กบัตระกูลซู เพื่อปูเส้น

ทางอ�านาจให้หลี่เหวินหลงเดินไปสู่บัลลังก์มังกร สตรีที่คู่ควรกับเขาจะต้อง 

น�ามาซึ่งฐานอ�านาจที่ไม่มใีครโค่นล้มได้

นี่ยงัไม่รวมที่หลี่เหวนิหลงได้ให้สจัจะแก่หยางเสวี่ยหรเูอาไว้ว่าจะมชีายา
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เพยีงคนเดยีวตลอดชวีติ เจิ้งเสยีนเฟยไม่อาจเกลี้ยกล่อมให้เขาท�าลายสญัญา

กบัคนตายได้ แต่นางสามารถดูแลให้เขาเดนิไปตามทางที่นางต้องการได้ การ

แต่งกบัคุณหนูตระกูลซูนั้นส�าคญัเพยีงใด แม่นมอวี้ฮวารู้ดทีี่สุด นางยอมตาย 

แต่ไม่ยอมให้พระชายาต้องผดิหวงัเป็นอนัขาด

เจิ้งเสยีนเฟยรู้ถงึ ‘ความลบั’ ที่หลี่เหวนิหลงกบัฮ่องเต้ปกปิดเอาไว้ ไม่

แปลกที่จติใจจะคดิทะเยอทะยาน แม่นมอวี้ฮวากน็บัได้ว่าเป็นมอืขวาของนาง 

มคีวามฉลาดเท่าทนัแผนการผู้อื่นอย่างสตรใีนวงัหลงัพงึม ีคดิแทนเสยีนเฟย

ได้ในบางกรณ ีครั้งนี้กเ็ช่นกนั

สองคนนี้อาจมคีวามโลภทะเยอทะยาน แต่หย่งหนานกย็งัยอมรบัค�าสั่ง 

เพราะจากเหตุการณ์ที่องค์ชายเหวินหลงถูกพิษจนแทบวางวายในครานั้น ท�า

ให้เจิ้งเสยีนเฟยตดัสนิใจทดสอบพษิด้วยตนเองแทนข้าราชบรพิารที่อาจไม่ภกัด ี

นางยอมตายแต่ไม่ยอมให้องค์ชายเหวนิหลงเป็นอะไร

แม้แต่ยามที่เสยีนเฟยยงัไม่รู้ความจรงิ ขณะที่ทุกคนมององค์ชายหลี่- 

เหวนิหลงเป็นตวัไร้ค่า แต่นางกลบัไม่เคยบบีคั้นพระโอรสเลย ทั้งยงัมคีวามรกั

อย่างมารดามอบให้โอรสนอกสายโลหติ ดูแลดเีสยียิ่งกว่ามารดาแท้ๆ บางคน

เสยีอกี

ยามองค์ชายเหวินหลงมีเรื่องครั้งใด ก็ได้นางก�านัลอาวุโสอวี้ฮวาออก

หน้าให้ชนิดยอมโดนโบยแทนองค์ชายน้อย เรียกได้ว่าสตรีสองคนนี้เป็นผู้มี

พระคุณขององค์ชายเหวินหลง พวกนางอาจร้ายกาจกับผู้อื่น แต่ไม่ใช่กับ 

องค์ชายรอง

โชคร้ายที่เกดิขึ้นกบัคณุหนหูวงัเหม่ยหง เป็นเพราะความรกัของมารดา

ที่มตี่อบุตร และความภกัดขีองข้ารบัใช้ที่มตี่อนาย... หย่งหนานน�้าตาไหลรนิ

ขณะเอ่ยเสยีงสั่นเครอื “กระหมอ่มไมด่เีององคช์าย ตอนนั้นกระหม่อมควรจะ

ยนือารกัขาให้แม่นมอวี้ฮวาสวมเสื้อผ้าให้คุณหนูใหญ่เสรจ็เรยีบร้อยก่อน แต่

ฟ้าเริ่มสางแล้ว... นางก�านลัอวี้ฮวาเองกอ็ายุไม่น้อย มคิล่องแคล่วเหมอืนแต่

ก่อน และคาดว่าคงเพราะองค์ชายสามเป็นผู้จดัการ จงึได้มคีนมาพบคุณหนู
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ใหญ่ตระกูลหวงัในสภาพนั้น...”

หย่งหนานยืนอยู่หน้าห้องตอนที่แม่นมอวี้ฮวาซึ่งเป็นหญิงวัยกลางคน

พยุงร่างสงูใหญ่ขององค์ชายเหวนิหลงในสภาพเรยีบร้อยแล้วมาส่งให้เขา ก�าชบั

ให้รีบพากลับไปเรือนรับรองส�าหรับราชนิกุล เขาไม่ทันเห็นหน้าคุณหนูหวัง- 

เหม่ยหงด้วยซ�้า และไม่ได้อยู่รอจนแม่นมอวี้ฮวาเสรจ็ภารกจิ

ในตอนเช้าคนของสกุลหวังมาเชิญให้พวกเขากลับเพราะว่าเกิดเหตุ 

ขึ้นกับคุณหนูใหญ่ เขามองแม่นมอวี้ฮวาที่ส่ายหน้า ดูเหมือนว่าพวกตนจะ

ท�าลายชวีติของกุลสตรผีู้หนึ่งไปเสยีแล้ว!

ทว่า... หากให้เลือกระหว่างคุณหนูหวังเหม่ยหงผู้นั้น กับองค์ชาย 

เหวนิหลงของพวกตน พวกเขากย็งัจะเลอืกทางนี้อยู่ด!ี ไม่คาดคดิว่า...

“วันนี้กระหม่อมลอบเข้าจวนราชบัณฑิต สาวใช้นามเพ่ยจูได้บอก

กระหม่อมว่า...” กล่าวถงึตรงนี้ หย่งหนานกล็มืความเจบ็ที่แขนไปจนสิ้น ก่อน

จะเตม็ไปด้วยความหนาวเหนบ็ในจติใจ “คุณหนูใหญ่ตระกูลหวงั... ตั้งครรภ์”

องค์ชายเหวนิหลงคล้ายถูกอสนบีาตฟาดใส่

“คนตระกลูหวงัรกัหน้าตาเป็นที่สดุจงึส่งนางไปอารามต้าอนั แต่ระหว่าง

ทางที่นางเดนิทางไปเกดิมโีจรป่าดกัท�าร้าย ตวันางและสาวใช้หายไป เป็นตาย

อย่างไรไม่ทราบได้พ่ะ...”

กล่าวไม่ทันจบ พริบตาเดียวร่างหย่งหนานก็ลอยทะลุประตูเรือนออก

ไปชนกบัต้นเหมย ท�าเอาต้นไม้ใหญ่ถงึกบัหกัโค่น ก่อนจะล้มลง ท�าลายก�าแพง

เรอืนไปบางส่วน เหล่าองครกัษ์ลบัมองตามแทบตาถลน แม้ว่าหย่งหนานจะไม่

ได้มีฝีมือเทียบเท่าองครักษ์นายอื่น แต่ก็เป็นที่โปรดปรานขององค์ชายเหวิน-

หลงเพราะรู้กาลเทศะและติดตามรับใช้มาเนิ่นนาน หลี่เหวินหลงจึงให้ความ

ส�าคญัแก่เขาอยู่หลายส่วน

ครั้นเหน็หย่งหนานกระอกัเลอืด หลายคนจงึได้สตกิรกูนัเข้าไปช่วยเขา 

คาดว่าหากช้าไปเพยีงสองก้าว พวกเขาอาจเสยีมติรรกัคนนี้ไปแล้ว...

เกากงกงที่เดินทางมาประกาศราชโองการทันเห็นเหตุการณ์อันน่า 
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เหลอืเชื่อเมื่อครู ่ถงึกบัหาเสยีงตนไม่เจอไปพกัใหญ่ และยิ่งอ้าปากค้างเมื่อเหน็

องค์ชายหลี่เหวนิหลงในชุดขาวเดนิออกมาจากเรอืนพกั ดวงหน้างดงามไร้ที่ติ

ถมงึทงึปานจะสงัหารผู้ใด หากหย่งหนานไม่ได้มวีรยทุธ์และพลงัมนตราสแีดง

ระดบัเก้า เขาคงไม่รอดชวีติเป็นแน่

‘เกดิเรื่องใหญ่!’ เกากงกงทราบได้ในทนัท ีองค์ชายหลี่เหวนิหลงถงึกบั

สูญเสยีความเยอืกเยน็ หลงลมืที่จะสวมหน้ากาก ครั้นเหน็องค์ชายรองท�าท่า

จะเดนิไปที่อื่น เกากงกงจงึร้องขึ้นเสยีงสูง “มรีาชโองการ...”

องค์ชายหลี่เหวนิหลงหาได้อยู่ฟัง เกากงกงกะพรบิตาครั้งเดยีว ร่างสูง

นั้นกห็ายไปอย่างไร้ร่องรอย เขาเหม่อมองท้องฟ้าสวยอยู่ครู่หนึ่งกค็อตก เดนิ

ประคองม้วนราชโองการที่ไม่มใีครรอรบั กลบัไปวงัหลวงอย่างหงอยๆ

หวังเลี่ยงเฟิงฟื้นขึ้นมาในสถานที่ที่มีแต่สีขาว หลังจากกวาดตามอง

รอบทิศ ในที่สุดเธอก็พบกับบ่อน�้ารูปทรงแปดเหลี่ยมอันเป็นสิ่งเดียวที่มีใน

สถานที่ซึ่งมแีต่สขีาวนี้ หวงัเลี่ยงเฟิงก้าวไปที่บ่อน�้านั้น ก้มหน้ามองลงไปกพ็บ

ว่าน�้าในบ่อเป็นสีขาวราวกับน�้านม เธอยื่นมือไปแตะเบาๆ ราวกับต้องมนตร์

สะกด รอยแตะขยายเป็นวงกว้าง จากนั้นกป็รากฏภาพเดก็ชายตวัน้อยก�าลงั

มองเธอพร้อมกบัร้องเรยีก

‘ท่านแม่!’

หวังเลี่ยงเฟิงสะดุ้ง เผลอก้าวถอยไปสองสามก้าว เด็กน้อยคนนั้น

หน้าตาน่ารักยิ่งนัก จุดเด่นบนดวงหน้าขาวอมชมพูคือดวงตาคู่โตที่งดงาม 

ยิ่งกว่าเด็กผู้หญิงเสียอีก เด็กน้อยที่ยิ้มยิงฟันซี่เล็กให้เธอชวนให้รู้สึกคุ้นเคย

อย่างน่าประหลาด

‘ท่านแม่’ เดก็น้อยเรยีกย�้า

หวงัเลี่ยงเฟิงขมวดคิ้ว อดเหลอืบมองไปรอบกายอกีครั้งไม่ได้ ก่อนจะ

หนัมามองเขาอย่างโง่งม เดก็น้อยเอ่ยเสยีงเข้มขึ้น

‘ท่านนั่นแหละคอืท่านแม่ของข้า’
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หวงัเลี่ยงเฟิงเบกิตากว้างขึ้นอกีนดิ ก่อนยกมอืไปลบูท้องทนัท ีเดก็ชาย

ตวัน้อยจงึเอ่ย ‘ขา้ยมืพลงัจากคนัฉ่องมาเพื่อกล่าวกบัท่าน...’ เดก็น้อยท�าเสยีง

จริงจังขึ้นอีก ‘ท่านแม่ ท่านอาจจะพึงพอใจกับการมีชีวิตไปวันๆ ไม่สนใจ 

ลาภยศสรรเสรญิ ขอเพยีงมชีวีติอยูก่บัลกูอย่างปลอดภยัในโลกนี้กพ็อ แต่นั่น

คอืความปรารถนาของท่าน หาใช่ความปรารถนาของข้าไม่’

‘ฮะ!?’ หวงัเลี่ยงเฟิงตกใจ คล้ายกบัว่าเดก็น้อยคนนี้เข้ามานั่งกลางใจ

เธอ ในโลกแปลกพิสดารที่หลงมาอยู่นี้ ขอเพียงมีชีวิตอย่างสุขสงบไปจนถึง

บั้นปลายชวีติกน็บัว่าประเสรฐิแล้ว

‘ข้าอยากยิ่งใหญ่!’ เดก็น้อยถลงึตาใส่ ‘ข้าต้องการเกดิและเตบิโตขึ้นเป็น

บุรุษที่เก่งกาจเหนอืใคร ท่านแม่ ข้ารู้ว่ามนัยาก แต่ช่วยพยายามท�าเพื่อข้าได้

หรอืไม่ หลงัจากนี้พอท่านสะดุ้งตื่นขึ้นมาในป่าต้าหวู่ ขอเพยีงท่านเดนิไปทาง

ทศิตะวนัออกกจ็ะพบกบัผลไม้ประหลาดสขีาวราวกบัไข่มุก ท่านเพยีงเดด็มา

กนิให้ได้เท่านั้นกพ็อ ท่านท�าเพื่อลูกได้หรอืไม่’

หวงัเลี่ยงเฟิงค่อนข้างแปลกใจกบัความทะเยอทะยานของอกีฝ่าย พอ

คดิว่าเดก็น้อยวยัไม่ถงึห้าขวบดที�าท่าทขีงึขงัเป็นผู้ใหญ่ ออกค�าสั่งกบัเธอแล้ว

กอ็ดหวัเราะด้วยความเอน็ดูไม่ได้

พอเหน็มารดาก�าลงัหวัเราะในขณะที่ตนก�าลงัจรงิจงั แก้มกลมๆ นั่นก็

พองลมขึ้นมา ก่อนที่เจ้าตวัจะแผดเสยีงดงั ‘นี่ข้าก�าลงัท�าเพื่อท่านและเพื่อเรา

อยู่นะ! หากข้ายิ่งใหญ่! ท่านแม่กจ็ะยิ่งใหญ่ตามไปด้วย!’

ซาลาเปาน้อยตรงหน้าโกรธเสียแล้ว ยามโกรธนี่น่ารักน่าชังอย่างบอก

ไม่ถูก หวัใจของหวงัเลี่ยงเฟิงคนัยุบยบิไปหมด ก่อนพยกัหน้ารบัอย่างเอาใจ 

‘ได้...ได้’ หวังเลี่ยงเฟิงไม่คิดหรอกว่าค�าพูดของเด็กจะเป็นความจริง ยิ่งเป็น

เดก็น้อยที่อยู่ในความฝันยิ่งแล้วใหญ่

พอเหน็มารดารบัปาก เดก็น้อยกม็สีหีน้าดขีึ้น ยิ้มหวานจนเหน็ซี่ฟันขาว

เรยีงสวยราวกบัเมลด็ข้าวโพด

หวังเลี่ยงเฟิงยื่นมือลงไปในบ่อน�้า อยากสัมผัสเด็กน้อยผู้นี้เหลือเกิน 
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ทว่าบ่อน�้าสขีาวนั้นกร็าวกบัจะดูดร่างเธอลงไป ร่างบางกระแทกกบัผวิน�้า รู้สกึ

เยน็จนสะดุ้งตื่น

หวงัเลี่ยงเฟิงลมืตาขึ้นมา สิ่งแรกที่มองเหน็คอืท้องฟ้าที่มปีุยเมฆสขีาว

ลอยอยูท่ั่ว เธอขยบัมอืจงึรูส้กึว่ามอืของตนนั้น ข้างหนึ่งก�าลงักมุอยูท่ี่หน้าท้อง

แบนราบ อกีข้างสมัผสัโดนของแขง็บางอย่าง ครั้นหยดักายลุกขึ้นนั่งกพ็บว่า

เป็นคนัฉ่องส�ารดิที่มอีทิธฤิทธิ์น่าอศัจรรย์นั่นเอง

เป็นมนัที่ช่วยเธอเอาไว้อกีครั้ง!

หวงัเลี่ยงเฟิงลบูคนัฉ่องส�ารดินั้นอย่างซาบซึ้ง ยิ่งคดิถงึภาพโจรป่าที่บกุ

เข้ามากย็ิ่งหวาดหวั่นจนต้องเอาคนัฉ่องส�ารดินั้นมากอดไว้แนบอก เอ่ยขอบคณุ

แผ่วเบา

จากนั้นหวงัเลี่ยงเฟิงจงึค่อยๆ ส�ารวจรอบกาย สถานที่แห่งนี้เป็นป่าที่

ไม่เหมือนป่า เห็นลักษณะของต้นไม้แล้วก็ต้องอุทานในใจว่าสมกับเป็นโลก

ประหลาด ต้นหญ้าบางต้นเป็นสฟี้า บางต้นเป็นสมี่วง บางต้นกเ็ป็นสรีุ้ง ต้นไม้

รอบกายไม่เหมอืนกบัที่หวงัเลี่ยงเฟิงเคยเหน็ สถานที่แห่งนี้น่าจะพบเหน็ได้แต่

ในเทพนยิายเท่านั้น

หวงัเลี่ยงเฟิงหยดักายลกุขึ้น พนิจิพเิคราะห์แล้วกค็ดิได้ว่าต่อให้ที่นี่เป็น

ป่าในโลกประหลาด แต่ป่ากย็งัเป็นป่าอยู่วนัยงัค�่า เธอควรจะรบีหาทางออกไป

ให้เรว็ที่สุด ก่อนที่จะเกดิอนัตรายขึ้นในป่าแห่งนี้

หวงัเลี่ยงเฟิงตดัสนิใจหาอะไรมาก่อกองไฟ จ�าได้ว่าผูเ้ชี่ยวชาญการเดนิ

ป่าในโลกเก่าเคยบอกเอาไว้ หากหลงป่าให้ก่อกองไฟแล้วนั่งอยู่ใกล้ๆ จนกว่า

จะได้รับความช่วยเหลือ กองไฟยังสามารถขับไล่สัตว์ร้าย ควันของมันยัง

เป็นการส่งสญัญาณบอกต�าแหน่งให้คนภายนอกได้รู้ด้วย

ยิ่งคดิยิ่งมเีหตผุล หวงัเลี่ยงเฟิงเร่งก้าวเดนิไปหาสิ่งที่น่าจะน�ามาท�าเป็น

ฟืน ทว่าพอเดนิไปได้เพยีงสามก้าว เสยีงเลก็ๆ ที่คล้ายจะได้ยนิในความฝัน

กลบัดงัขึ้น

“ท่านแม่! ข้าบอกให้ท่านไปทางทศิตะวนัออกไง”
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“กรี๊ด!” หวงัเลี่ยงเฟิงตกใจ เผลอโยนคนัฉ่องส�ารดิอนัเป็นต้นตอของ

เสยีงนั้นไปไกล ยกมอืขึ้นทาบอกคล้ายเรยีกสตไิม่ให้หวัใจวาย พอได้สตกิเ็อยีง

หูฟังเสยีงเลก็ๆ ที่แผดลั่นออกมาจากคนัฉ่อง

“ท่านแม่! โยนข้าทิ้งท�าไม! ท่านไม่รกัข้าแล้วหรอื!”

เสียงนั้นดังมาจากคันฉ่องจริงๆ ยิ่งหวังเลี่ยงเฟิงก้าวเข้าไปหาคันฉ่อง

นั้นกย็ิ่งได้ยนิชดัเตม็สองหู เธอท�าใจกล้าหยบิขึ้นมาดู คนัฉ่องนั้นสะท้อนเงา

ของเดก็ชายหน้าตาน่ารกัเหมอืนในความฝันเมื่อครู่ไม่มผีดิ

“ท่านแม่!”

เดก็คนนี้น่ารกันกั แก้มกลมๆ ป่องจนแทบจะระเบดิออกมาด้วยความ

ไม่พอใจ ดวงตาแสนสวยกแ็ดงก�่าคล้ายจะหลั่งน�้าตาออกมารอมร่อ หวงัเลี่ยง-

เฟิงเหน็แล้วใจละลาย ก่อนจะคดิอะไรได้รบีถามเสยีงเข้ม “เจ้าเป็นใคร”

เด็กชายเปลี่ยนมาท�าหน้างุนงงก่อนตอบ “ข้าก็คือลูกของท่านอย่างไร

เล่า”

“ลกูของข้าอยูใ่นท้อง เจ้าเป็นใครกนั ปีศาจหรอื” หวงัเลี่ยงเฟิงเอ่ยพร้อม

กบัยกมอือกีข้างลูบท้องอย่างหวงแหน

เด็กน้อยถอนใจพลางกล่าว “ที่นี่คือป่าต้าหวู่ แดนศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง 

การที่ท่านเข้ามาอยู่ที่นี่ท�าให้คนัฉ่องนี้มพีลงัแกร่งกล้ามากขึ้น จงึสะท้อนในสิ่ง

ที่ลูกต้องการสื่อสารกับท่านออกมาได้ ลูกยืมพลังจากคันฉ่องมาสนทนากับ

ท่าน แต่ถ้าออกจากป่าแห่งนี้แล้วกค็งจะท�าไม่ได้อกี”

หวงัเลี่ยงเฟิงฟังแล้วนิ่งไป คราแรกไม่เชื่อ จนเธอคดิไปถงึค�าสอนของ

แม่เลี้ยงซึ่งเป็นคนไทยที่มกัสอนค�าสอนทางพุทธศาสนาให้ฟังเสมอ ว่าทารกใน

ครรภ์นั้นมวีญิญาณ การท�าแท้งจงึเป็นเรื่องบาปมหนัต์ สิ่งที่อยู่ในอุทรมารดา

หาใช่ก้อนเลอืดธรรมดา แต่คอืวญิญาณของเดก็น้อยที่รอการก�าเนดิ หวงัเลี่ยง-

เฟิงมองเดก็คนนั้นอกีครั้ง “เจ้าคอืลูกของข้าจรงิหรอื”

เดก็น้อยยิ้มแล้วพยกัหน้ารบัหลายหน ด้วยกลวัว่าอกีฝ่ายไม่เชื่อจงึเอ่ย 

“ข้ารู้ว่าการที่ข้าเกิดมานั้นสร้างความอัปยศให้ท่าน แต่ข้าสัญญาว่าจะเป็นเด็ก
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ด ีตอบแทนที่ท่านไม่คดิท�าลายข้า ข้า...ข้าไม่อาจเผยชะตาฟ้าได้ แต่ข้าจะช่วย

ท่านเท่าที่ช่วยได้ตอนอยู่ที่นี่ ท่านแม่”

หวงัเลี่ยงเฟิงเอาคนัฉ่องนั้นมาแนบอกทนัท ี“เจ้าอย่าคดิว่าการถอืก�าเนดิ

ของเจ้าคอืความอปัยศ ไม่ว่าสาเหตุใดที่ท�าให้แม่ได้มเีจ้า มนัคอืเรื่องดทีั้งนั้น”

หวังเลี่ยงเฟิงผละมามองเด็กคนนั้น เด็กน้อยปาดน�้าตาก่อนจะยิ้มให้

เธอยิ้มตาม แล้วกค็ล้ายนกึอะไรออกจงึเอ่ยเร่ง 

“ไม่มเีวลาแล้วท่านแม่ ก่อนที่สตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ตนอื่นจะมาเอามนัไป ท่าน

ต้องรบีกนิมนัเข้าไปก่อน” เขากล่าวอย่างยนิดอีกี “ท่านแม่โชคดทีี่คนัฉ่องพา

ท่านมาปรากฏอยู่ใกล้ ‘สิ่งนั้น’ ท่านแม่เชื่อข้านะ รบีไปทางทศิตะวนัออกแล้ว

กนิผลไม้สขีาวเข้าไปโดยเรว็”

หวังเลี่ยงเฟิงยังงุนงง พอเห็นสายตาและได้ยินน�้าเสียงจริงจังของลูก

เช่นนั้น ก็พยักหน้ารับแล้วเดินไปยังทิศตะวันออกอย่างไม่เร็วไม่ช้า เพราะ

ตระหนกัได้ว่าตอนนี้ตนเป็นสตรมีคีรรภ์อ่อนๆ ไม่ควรใช้ก�าลงักายมาก

แต่ไม่ว่าจะก้าวช้าหรือเร็ว สุดท้ายหวังเลี่ยงเฟิงก็มาถึงจุดที่มองเห็น 

ผลไม้ประหลาดนั่นได้อยู่ดี เธออ้าปากค้าง ผลไม้ที่ทั้งขาวและส่องประกาย

งดงามเช่นนั้น เธอไม่เคยเหน็มาก่อนในชวีติ ทว่าคดิให้ดีๆ  ชวีตินี้เธอเพิ่งจะ

มาอยู่ในต่างโลกได้ไม่ถงึสามวนั จะเคยเหน็ของประหลาดบนโลกนี้ได้อย่างไร

“เรว็เข้าท่านแม่! ตอนนี้พวกสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์ยงัไม่รูต้วั! รบีกนิมนัเข้าไป!”

“ได้ๆ” หวงัเลี่ยงเฟิงเชื่อทกุอย่างที่ลกูพดูอย่างสนทิใจ เร่งสาวเท้าเข้าไป

ที่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมผีลไม้สขีาวผ่องตดิอยู่ลูกเดยีว

คล้ายกับว่าสัตว์ร้ายที่หมายปองมันจะรู้ถึงความตั้งใจนั้น จึงส่งเสียง

ค�ารามดังกึกก้อง ท�าเอาหวังเลี่ยงเฟิงสะดุ้งเฮือก เร่งเอามือจับท้องไว้อย่าง

หวงแหน เสยีงจากคนัฉ่องนั้นดงัมาอกี

“ท่านแม่อย่าได้กลวั เจ้าตวันั้นอยูไ่กลจงึได้แต่แผดเสยีงขู ่เรว็เข้า! เดี๋ยว

ไม่ทนักาล”

หวังเลี่ยงเฟิงสาวเท้าให้เร็วขึ้น รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงต้นไม้ใหญ ่
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ไหวเอนจากที่ไกลๆ เจ้าสัตว์ร้ายนั่นต้องรู ้แล้วแน่ว่าเธอใกล้จะถึงผลไม้

ประหลาดอนัเป็นจุดหมายเดยีวกบัมนั จงึได้รบีวิ่งมาหวงัชงิผลไม้นี่เสยีก่อน

หวงัเลี่ยงเฟิงก้าวเข้ามาใกล้ต้นไม้ใหญ่ เสยีงต้นไม้ล้มกด็งัเข้ามาใกล้ขึ้น 

จึงหันไป ก่อนจะอ้าปากค้างเมื่อเห็นปีกอันมหึมางอกขึ้นจากกลางป่าที่มีแต่

ต้นไม้ พรบิตาเดยีวร่างเสอืโคร่งสขีาวประหลาดตนหนึ่งกโ็จนทะยานออกมา

‘เสือติดปีกเป็นเช่นนั้นหรือ!’ หวังเลี่ยงเฟิงเผลอมองตาค้าง สัตว์

มหศัจรรย์ขนาดนี้เธอเพิ่งเคยเหน็

ป่าอีกด้านหนึ่งก็มีเสียงค�ารามดัง หวังเลี่ยงเฟิงหันไปมองก็เห็นตัว

ประหลาดอีกตน ส่วนหัวกับเขาของมันเหมือนมังกรจีนในต�านาน ทว่าล�าตัว

คล้ายราชสหี์ประดบัเกลด็ ปีกที่งอกจากกลางหลงัคล้ายปีกค้างคาว ก�าลงัพุ่ง

ทะยานมาปะทะกบัเสอืมปีีกที่หวงัเลี่ยงเฟิงเหน็ก่อนหน้านี้

แรงปะทะกนัรนุแรงจนต้นไม้ใหญ่ไหวเอน ผลไม้สขีาวที่สกุจดัหลดุจาก

ขั้วตกลงมาตรงหน้าหวังเลี่ยงเฟิงที่เอาแต่มองการปะทะกันนั้นตาค้าง ผลไม ้

สีขาวกลิ้งหลุนๆ ไปใกล้เท้าสัตว์ประหลาดหัวมังกร มันรีบก้มหน้าลงหมาย 

เก็บกิน ทว่าก็โดนกรงเล็บเสือประหลาดตะปบเข้าให้ แรงปะทะท�าให้ผลไม้ 

สขีาวกระเดน็ไปอกีทาง หวงัเลี่ยงเฟิงได้สตใินตอนนั้น เร่งตามผลไม้สขีาวไป

โดยไม่สนใจสองตวัประหลาดที่ก�าลงัสู้กนัอยู่

ผลไม้กลิ้งไปติดตรงพุ่มไม้หนึ่ง ตัวประหลาดเล็กๆ สองตนก็โผล่หัว 

ขึ้นมาจากพุ่มไม้ พอเห็นว่าผลไม้สีขาวอยู่ใกล้ก็กระโจนออกมา เผยให้เห็น 

รปูลกัษณ์ที่เหมอืนสุนขัจ้างอ้าวแต่ส่วนหวัมขีนาดใหญ่ ขณะที่ล�าตวัเลก็เท่าแมว 

พวงหางโค้งงอนขึ้นตลอดเวลา สตัว์ประหลาดสองตนนี้หนึ่งด�าหนึ่งขาว ดูท่า

จะเปน็เผ่าพนัธุเ์ดยีวกนั เจ้าสุนขัประหลาดสดี�าอ้าปากหมายกดักนิผลไม้สขีาว 

แต่โดนสุนขัสขีาวเอาอุ้งเท้าเขี่ยผลไม้หลบ ท�าให้เจ้าตวัสดี�ากดัอากาศเสยีงดงั 

พวกมนัหนัมาทะเลาะแล้วสูก้นัเอง ขณะที่ผลไม้สขีาวกลิ้งหลนุๆ เข้ามาอยู่ใกล้

เท้าหวงัเลี่ยงเฟิงที่ยนือยู่

หวงัเลี่ยงเฟิงหยบิผลไม้ขึ้นมาพศิด ูกลิ่นที่หอมเหมอืนน�้านมนั้นเย้ายวน
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ท�าให้อยากกนิขึ้นมา ขณะที่สตัว์ทั้งสี่ก�าลงัต่อสู้กนัอยู ่ผลไม้อนัเป็นจดุมุง่หมาย

ของพวกมนักถ็ูกหวงัเลี่ยงเฟิงกดักนิดงักร้วมแล้ว

การต่อสู้ของสี่สตัว์ประหลาดหยุดชะงกั สตัว์รุ่นใหญ่รุ่นเลก็ต่างหนัมา

มองหวงัเลี่ยงเฟิงที่ค่อยๆ กลนืผลไม้ลงคอเป็นตาเดยีว  ต่อให้สถานการณ์ใน

ตอนนี้จะน่าหวาดหวั่นขนาดไหน หวงัเลี่ยงเฟิงกย็งัเผลออุทานออกมาเบาๆ

“อร่อยจงั!” รสชาตเิหมอืนน�้านมแต่ลกึล�้ากวา่นั้น ยากจะพรรณนาออก

มาเป็นค�าพูดได้ หวังเลี่ยงเฟิงตั้งหน้าตั้งตากินราวกับขาดสติ รสชาติเลิศล�้า

ท�าให้ตาพร่าจนไม่เหน็ว่าเหล่าสตัว์ทั้งหลายก�าลงัจ้องเธอตาเป็นมนัอยู่

ครั้นส่งผลไม้ค�าสดุท้ายเข้าปาก หวงัเลี่ยงเฟิงกต็วัแขง็เกรง็ สายตาเหล่า

สตัว์ประหลาดจบัจ้องมาที่เธอเป็นตาเดยีว

นอกจากทั้งสี่ตนที่กล่าวมานั้น อกีหลายตนกเ็ริ่มปรากฏกาย

สัตว์ประหลาดตนหนึ่งใบหน้าคล้ายม้ายื่นหน้าเข้ามาหาหวังเลี่ยงเฟิง 

เธอผงะถอยห่างจากมันจนไปชนกับหัวของสัตว์ประหลาดที่มีรูปลักษณ์คล้าย

กวาง ก่อนถูกมันพ่นลมหายใจใส่แผ่นหลังจนขนลุกไปทั้งตัว หวังเลี่ยงเฟิง 

กอดคันฉ่องแน่น ครั้นเห็นสายตาของเสือประหลาดที่ก�าลังย่างสามขุมเข้ามา

ใกล้ เธอก็เอ่ยเสียงสั่นอย่างหวาดกลัวจนท�าอะไรไม่ถูก “ยะ...อย่าเข้ามานะ 

อย่าเข้ามา!”

เจ้าเสอืประหลาดส่งเสยีงค�ารามเบาๆ เอาหวัผลกัเธอจนล้มลง ก่อนจะ

ก้าวขึ้นคร่อมร่างเธอไว้เป็นตนแรก ค�ารามอย่างกราดเกรี้ยวไม่ให้สตัว์ประหลาด

ตนอื่นเข้าใกล้ จากนั้นกห็นัมามองเหยื่อสาวที่ผวาจบัท้องตวัเอง

หวังเลี่ยงเฟิงถึงกับน�้าตาไหล เมื่อเสือประหลาดตนนั้นเงื้อกรงเล็บขึ้น

และตะปบลงมา!

เจิ้งเสียนเฟยมีนามเดิมว่าเจิ้งซูเหยา บุตรสาวของเสนาบดีกรมพระ

คลงัเจิ้งซ่านหยวน แต่เดมิต�าแหน่งของเจิ้งซ่านหยวนไม่ใหญ่โตเท่านี้ พอเสยีน-

เฟยได้รับโอรสพระราชทาน ต�าแหน่งของบิดาก็สูงขึ้นตาม ภายในราชส�านัก
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แห่งนี้ นอกจากหลวิกุ้ยเฟยแล้ว นางคอืหนึ่งในสี่พระชายาซึ่งเป็นที่ชงิชงัของ

ฮองเฮาอย่างแท้จรงิ

เฉินฮองเฮา บุตรสาวของอัครมหาเสนาบดีเฉินจื่อหาน บิดามีอ�านาจ

เป็นรองเพียงฮ่องเต้เท่านั้น ตัวนางก็ปกครองวังหลัง ทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้า 

เสยีนเฟยยงัต้องไว้หน้าในฐานะที่อกีฝ่ายเป็นพระชายาที่ฮ่องเต้โปรดปรานมาก

ที่สุดในสี่พระชายา แต่พอคิดว่าองค์ชายรองของเจิ้งเสียนเฟยเป็นตัวไร้ค่า 

ฮองเฮากอ็ารมณ์ดขีึ้นมาก เมื่อเริ่มงานเลี้ยงไปพกัหนึ่งกเ็อ่ยปากชวนเหล่าสนม

สนทนา

“ฝ่าบาทมรีาชโองการให้เหล่าองค์ชายทกุพระองค์ร่วมเดนิทางไปล่าสตัว์

ศกัดิ์สทิธิ์ที่ป่าต้าหวู่ พวกเจ้ามคีวามเหน็ว่าอย่างไร”

หลิวกุ้ยเฟยซึ่งเป็นคนในตระกูลเดียวกับไทเฮาเอ่ยบอกด้วยสีหน้า 

แช่มชื่น “ป่านั้นเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่สามพันปีจะปรากฏขึ้นมาครั้งหนึ่ง ถึง 

ไม่ได้สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ของวิเศษ เป็นวาสนาของเหล่าองค์ชายเพคะ” แล้ว 

หลิวกุ้ยเฟยก็หันมาหาหม่าเต๋อเฟยก่อนเอ่ย “ยินดีกับท่านด้วยที่องค์ชายห้า 

ได้รบัพระราชทานอภยัโทษ”

หม่าเต๋อเฟยสีหน้าไม่เปลี่ยน แต่ในใจลอบก�าหมัดแน่น องค์ชายห้า 

ได้รบัพระราชทานอภยัโทษแล้วอย่างไร ตระกูลหม่าของนางถูกก�าราบเสยีสิ้น 

ถงึบุตรชายเดนิทางกลบัมากไ็ร้ซึ่งแขนขาคอยท�างานใหญ่ให้แล้ว

กดัหม่าเต๋อเฟยไปหนึ่งค�า หลวิกุย้เฟยกห็นัมาหาเจิ้งเสยีนเฟยบ้าง “หวงั

ว่าในป่าต้าหวู่จะมขีองวเิศษที่รกัษาอาการขององค์ชายรองได้นะเพคะ”

“ใช่แล้ว...” เฉนิฮองเฮาหนัมาหาเจิ้งเสยีนเฟยด้วยสหีน้า ‘เมตตาปราน’ี 

“ข้าจะบอกให้องค์ชายใหญ่หาของวเิศษกลบัมาให้มากหน่อย จะได้ช่วยรกัษา

อาการของลูกชายเจ้าด้วย เขาจะได้มพีลงัมนตราสูงส่งเหมอืนพี่น้องเสยีท”ี

“ขอบพระทยัฮองเฮาเพคะ” เจิ้งเสยีนเฟยยิ้มไปไม่ถงึดวงตา นี่จะบอก

ว่าหลงเอ๋อร์ของนางไม่มปัีญญาแม้แต่จะหาของวเิศษใช่หรอืไม่ ฮ!ึ พวกโง่เขลา

ไม่รู้อะไร!
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เจิ้งเสียนเฟยไม่ใช่คนโง่ขนาดโอ้อวดจนเป็นภัยกับลูกชาย เรื่องที่หลี่- 

เหวนิหลงปกปิดตวัตนเพื่อท�างานลบัให้ฮ่องเต้ สกัวนัจะต้องเปิดเผย แต่ต้อง

ไม่ใช่จากปากนาง ถงึครานั้นเจิ้งเสยีนเฟยจะเชดิหน้าเป็นนางหงส์ให้ทั้งฮองเฮา

และเหล่าพระชายาอื่นๆ หวัเราะนางไม่ออกเลย!

“ว่าแต่ท่านพี่เสยีนเฟยเพคะ องค์ชายรองจะเข้าร่วมการล่าสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์

ในครั้งนี้ด้วยหรือไม่” หม่าเต๋อเฟยถามอย่างอ่อนหวาน “แต่เขาร่างกายไม ่

แขง็แรง ฝ่าบาทคงไม่อาจหกัพระทยัส่งโอรสที่รกัที่สดุไปเผชญิกบัสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์

พวกนั้นได้ลงหรอกกระมงั”

การกล่าวเช่นนี้หมายความว่า หลี่เหวินหลงไม่มีทางจับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์

ได้เพราะอ่อนแอที่สดุในบรรดาองค์ชาย และยงัย�้าให้เฉนิฮองเฮากบัหลวิกุ้ยเฟย

ทราบด้วยว่า องค์ชายของทั้งสองไม่เป็นที่โปรดปราน ประโยคเดยีวเสยีดแทง

ศตัรูได้ถงึสามคน หม่าเต๋อเฟยไม่ใช่เล่นๆ เหล่าสนมชายาอื่นๆ ได้แต่นั่งฟัง

เงยีบๆ และยิ้ม ท�าทวี่าไม่ได้รู้อะไรด้วย

เจิ้งเสยีนเฟยสุดทน หากนางไม่กล่าวอะไรกค็งจะไม่มใีครเหน็หวันางใน

ต�าหนกัในแล้ว ขณะที่คดิว่าจะกล่าววาจาหวานซ่อนเปรี้ยวอย่างไรให้สภุาพและ

กระแทกใจคู่แข่งที่สุด ขนัทตีวัน้อยในต�าหนกักร็บีร้อนขอเข้าเฝ้า กระซบิบอก

นางเพียงสองสามค�า เจิ้งเสียนเฟยก็ถึงกับหน้าเปลี่ยนสี แต่ยังมีสติดีจึงเอ่ย

ปากเสยีงหวาน “หม่อมฉนัมเีรื่องต้องไปจดัการ ขอตวัก่อนนะเพคะ”

ฮองเฮาและสนมชายาอื่นๆ ยิ้มส่ง ลับหลังพวกนางต่างขบคิดและ

ดูแคลนในใจ ‘มีบุตรชายไร้ค่า ตัวมารดายังขี้ขลาดยิ่งกว่า ถูกว่ากระทบไป

ขนาดนั้นยงัไร้ปากเสยีง เป็นถงึพระชายาเสยีเปล่า’

เจิ้งเสยีนเฟยไม่แยแสสายตาคนมองอกีแล้ว รบีกลบัต�าหนกัให้เรว็ที่สดุ

เท่าที่จะท�าได้ พอมาถงึต�าหนกักเ็หน็หลี่เหวนิหลงก�าลงัยนืป้ันหน้าถมงึทงึ โดย

มีนางก�าลังอาวุโสอวี้ฮวาเอาศีรษะโขกพื้นอย่างเอาเป็นเอาตาย เลือดแดงฉาน

หยาดรนิเป็นทาง

“แม่นม!” เจิ้งเสยีนเฟยทรุดตวัลงประคองแม่นมโดยไม่แยแสฐานะของ
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ตน ร้องถามเสยีงดงัลั่น “เกดิอะไรขึ้น!”

อวี้ฮวาหาได้สนใจเสยีนเฟย ตั้งหน้าตั้งตาโขกศรีษะกบัพื้นดงัปึก ร้องไห้

และกล่าว “ขอองค์ชายทรงเมตตา สิ่งที่เกดิขึ้นกบัคุณหนูใหญ่ตระกูลหวงัเป็น

ความคดิของหม่อมฉนัคนเดยีว หาได้เกี่ยวข้องกบัเสยีนเฟยเพคะ หม่อมฉนั

ยนิดตีายร้อยครั้งพนัครั้ง อย่าได้กริ้วพระนางเลย!”

“พอ! พอได้แล้ว! จบันางเอาไว้!” เจิ้งเสยีนเฟยเร่งบอกนางก�านลัให้รบี

หยุดการกระท�าของแม่นมอวี้ฮวา พออวี้ฮวาถูกเหล่านางก�านลัจบัตวัไว้มั่นจน

ไม่อาจท�าร้ายตวัเองได้อกีกห็นัมาหาลูกบุญธรรม

พอเห็นสายตาลูกชาย วูบแรกเสียนเฟยรู้สึกงุนงง แต่พอใคร่ครวญ 

ค�าพดูของอวี้ฮวาให้ด ีกต็ระหนกัได้ว่าการที่หลี่เหวนิหลงมาที่นี่ คงเพราะทราบ

เรื่องเกี่ยวกบัคุณหนูใหญ่ตระกูลหวงั

เจิ้งเสยีนเฟยทราบเรื่องนี้จากปากอวี้ฮวามาได้สกัพกัแล้ว นางเล่าว่าตอน

ที่คิดจะสวมเสื้อผ้าให้คุณหนูใหญ่ตระกูลหวังก็พลันคิดถึงแผนการชั่วร้ายขึ้น

ได้ ในเมื่อองค์ชายสามคิดท�าร้ายหลี่เหวินหลงของพวกนาง ก็น่าจะพาเขามา

นอนทอดกายเคยีงข้างคณุหนใูหญ่คนนี้ เรยีกว่าเป็นแผนซ้อนแผน ส่งดาบนั้น

คนืสนอง แต่ใครจะคาดคดิ กลบัมคีนมาพบคุณหนูใหญ่เข้าเสยีก่อนที่อวี้ฮวา

จะเข้าถงึตวัองค์ชายสามเสยีอกี เมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้จงึปล่อยเลยตามเลย เพราะ

ฝ่ายตนกไ็ม่ได้เสยีหายอะไร เจิ้งเสยีนเฟยคดิอยากฝงัเรื่องนี้ให้เงยีบหาย และ

ให้หลี่เหวินหลงไม่รู้เรื่องเช่นนี้ตลอดไป... แต่ที่หลงเอ๋อร์ของนางบุกมาหาถึง

ต�าหนกัเช่นนี้ คงเพราะหย่งหนานปากมากเผยความลบัไปเสยีแล้ว

อยู่ด้วยกนัมานาน หลี่เหวนิหลงกล้ากล่าวว่าตนคอืผู้เข้าใจเจิ้งเสยีนเฟย 

มากที่สุดคนหนึ่ง พอเห็นสีหน้านางแปรเปลี่ยนไปมาจึงเอ่ยถามเสียงเข้ม  

“เสดจ็แม่เสยีนเฟยทรงทราบใช่หรอืไม่”

เจิ้งเสยีนเฟยหนัไปบอกข้ารบัใช้ให้พาอวี้ฮวาไปท�าแผลที่หน้าผาก จาก

นั้นกห็นัมาเอ่ยกบัลูกชาย “เจ้านั่งก่อน”

หลี่เหวินหลงทรุดกายลงนั่งตามค�าสั่งมารดา พยายามระงับอารมณ์
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อย่างถงึที่สุด เขาทราบดวี่าเจิ้งซูเหยา... สตรตีรงหน้าหาได้เป็นหญงิที่มเีมตตา

อะไรนกั นางสามารถไต่เต้าจนขึ้นเป็นถงึหนึ่งในสี่พระชายา เป็นเสยีนเฟยได้ 

มารดาบุญธรรมเขาคงต้องโหดเหี้ยมและเจ้าแผนการพอตัว และเพราะทราบ

อีกว่านางยอมอดทนท�าทุกอย่างเพื่อเขา จึงรู้สึกเกรงใจเจิ้งเสียนเฟยมาโดย

ตลอด แต่ครั้งนี้คงเป็นข้อยกเว้น

“หย่งหนานบอกกระหม่อมแล้วว่าคนืนั้นเกดิอะไรขึ้น และแม่นมอวี้ฮวา

ก็สารภาพออกมาหมดแล้ว” หลี่เหวินหลงยังโกรธจนตัวสั่น แต่ยอมมากขึ้น

เมื่ออยู่กับสตรีตรงหน้า “เหตุใดพระองค์ไม่ทรงบอกกระหม่อม” น�้าเสียงเขา

แขง็กร้าว แววตากแ็ขง็กร้าว ขนาดว่าสงบอารมณ์ลงแล้วยงัเผลอปล่อยกระแส

พลงัมนตราออกมาจู่โจมเจิ้งเสยีนเฟยจนเจบ็แปลบ

เจิ้งเสียนเฟยรินชาด้วยตัวเอง ก่อนเอ่ยอย่างรักใคร่เอาใจ “หลงเอ๋อร์

ดื่มชา...”

ถ้วยชาแตกกระจายก่อนที่นางจะทนัพดูจบ เจิ้งเสยีนเฟยตาเหลอืกเงย

หน้าขึ้น เหน็ลูกบุญธรรมมหีน้าตาถมงึทงึคล้ายมงักรที่ใกล้จะพ่นไฟ ดูท่าตน

จะแตะถูกเกลด็ย้อนของลูกคนนี้เข้าเสยีแล้ว

“ตอบกระหม่อมมา” หลี่เหวินหลงยังคงกล่าวอย่างนุ่มนวลหนักแน่น 

ทว่าแฝงแววข่มขู่

เจิ้งเสยีนเฟยอยากหยบิผ้าเชด็หน้าลูกไม้ขึ้นมาซบัเหงื่อแต่ไม่กล้า อวี้- 

ฮวาทนไม่ไหวอกีต่อไป ร้องโอ๊ยขึ้นมาแล้วสลบเหมอืดไปทนัที

“นางท�าเพื่อเจ้า” เจิ้งเสียนเฟยเอ่ย “แม่รู้จกัเจ้าเดก็หยางจิ้งด ี คาดว่า 

นอกจากเขาและพรรคพวกที่อยูใ่นงานเลี้ยงนั้น ยงัมอีกีหลายคนที่ไม่แสดงตวั 

และในห้องนั้นกย็งัมธีูปราคะจุดไว้อยู่ แม่นมจงึต้องส�ารวจหาหลกัฐานก่อนที่

จะจดัการให้เรยีบร้อย แต่น่าเสยีดายที่นางชราเกนิไป ท�าอะไรไม่คล่องแคล่ว

เหมอืนเก่าแล้ว”

นางก�านลัอาวุโสอวี้ฮวาถอืว่าอยู่ในวยักลางคน ทว่าร่างท้วมใหญ่ที่เหน็

ไม่ถอืว่าเหี่ยวย่นเลยสกันดิ ทั้งการเคลื่อนไหวยงัคล่องแคล่วกว่าเหล่านางก�านลั
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อายุน้อยเสยีอกี ค�าพูดนี้เป็นการปกป้องคนของตนอย่างแท้จรงิ...

คราวนี้จึงเป็นกาน�้าชาที่แตกกระจาย น�้าชาหกกระเด็นจนเลอะชาย 

กระโปรงเจิ้งเสยีนเฟย

“ทรงตอบไม่ตรงค�าถาม กระหม่อมทลูถามว่าเหตใุดเสดจ็แม่เสยีนเฟย

ไม่ทรงบอกกระหม่อมต่างหาก” เหน็สหีน้ามารดาบุญธรรมแล้ว หลี่เหวนิหลง

ก็เอ่ยเสียงเครียด “ก่อนหน้าที่คุณหนูใหญ่สกุลหวังจะถูกส่งไปอารามต้าอัน 

มีเวลาตั้งเท่าไร หากเสด็จแม่และใครต่อใครบอกกระหม่อมตั้งแต่ตอนนั้น 

กระหม่อมจะต้องรับนางเข้าจวนแล้วตบแต่งเป็นชายาแน่ หรือพระองค์ก�าลัง

วางแผนการอะไรอยู่ จงึไม่อาจบอกเรื่องใหญ่นี้แก่กระหม่อมได้”

“เจ้า...” เจิ้งเสียนเฟยหาเสียงตัวเองไม่เจอไปพักหนึ่ง ตระหนักได้ว่า

ลกูชายไม่ได้มาหาความจรงิ แต่มาเพื่อต่อว่า สดุท้ายนางจงึใช้ไม้ตาย... มารยา

หญงิ หลั่งน�้าตาจนไหลพรากต่อหน้าลูกชาย

“หลงเอ๋อร์ เจ้ารู้แต่แรกแล้วแต่ก็มาเพื่อต่อว่าแม่ใช่หรือไม่” นางหยิบ

ผ้าเชด็หน้ามาซบัน�้าตา “เจ้ารู้หรอืไม่ว่าการปกป้องเจ้านั้นยากแค่ไหน หากเจ้า

ไม่ใช่ผู้สบืทอดบลัลงัก์แล้ว เจ้าคดิว่าพี่น้องคนอื่นจะยอมปล่อยเจ้าไปกระนั้น

หรอื แม่ท�าเชน่นี้เพราะเป็นห่วงเจ้าจากใจจรงิ ถงึเราจะไม่ใช่สายเลอืดเดยีวกนั 

แต่แม่กร็กัเจ้าราวกบัลูกแท้ๆ ดงันั้นไม่ว่าเจ้าต้องการสิ่งใด แม่ย่อมสนบัสนุน

ทั้งสิ้น แต่การแต่งงานคอืชั่วชวีติของเจ้า แม่ไม่แทรกแซงไม่ได้ จะให้แม่ทน

เหน็เจ้า... ฮกึ...”

เจิ้งเสียนเฟยซบหน้ากับผ้าเช็ดหน้าด้วยรู้ว่าไม่อาจปิดบังลูกชายได้จึง

กล่าว “ใช่ แม่ติดต่อกับฮูหยนิของเสนาบดีส�านกัตรวจการ ทาบทามคุณหนู

ตระกูลซูไว้ให้เจ้าอย่างลบัๆ หากเจ้าแต่งกบันาง ถงึไม่ได้เป็นฮ่องเต้แต่กจ็ะมี

อ�านาจมากพอที่ใครต่อใครจะรงัแกเจ้าไม่ได้!”

ต�าแหน่งเสนาบดสี�านกัตรวจการของคนสกลุซเูป็นต�าแหน่งที่มศีกัดิ์เป็น

รองเพียงอัครมหาเสนาบดี... ตระกูลเฉินของฮองเฮาคนปัจจุบัน และมีศักดิ์

เสมอเสนาบดสี�านกัราชเลขานกุาร... ตระกลูหลวิของไทเฮากบัหลวิกุ้ยเฟย เพื่อ
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สานมติรกบัตระกลูซ ูเจิ้งเสยีนเฟยลงทนุลงแรงไปมาก ขอเพยีงลกูชายตกปาก

รบัค�า นางจะจดัพธิแีต่งงานในวนันี้เลยยงัได้

แต่น่าเสียดายที่ซูไป๋หลันรังเกียจว่าหลี่เหวินหลงรูปไม่งาม ไร้ความ

สามารถ จึงได้ยื้อเวลาเอาไว้ ไปร�่าเรียนฝึกวรยุทธ์อยู่ที่ส�านักวิหคทะยานฟ้า 

ส่วนหลี่เหวนิหลงเองกป็ากหนกั ไม่ยอมบอกใครว่าตนหาใช่ตวัไร้ค่าแห่งราช-

ส�านกัอย่างที่ผู้อื่นคดิ หนุ่มสาวใจไม่ตรงกนั การแต่งงานกเ็ลยไม่ได้เริ่มสกัที

“ท่านแม่... ฟังข้าให้ดนีะ” หลี่เหวนิลงเริ่มใช้ค�าสามญั นั่นหมายความ

ว่าเขาหมดความอดทนแล้ว “นางตั้งครรภ์... ลูกของข้า”

เจิ้งเสียนเฟยที่ก�าลังสะอึกสะอื้นพลันหยุดชะงัก ลืมกระทั่งหลั่งน�้าตา

ในทนัท ีก่อนจะเงยหน้ามองหลี่เหวนิหลงอย่างตกตะลงึ เขาประกาศเสยีงดงั

“และข้าจะไม่ยอมให้ผู ้หญิงที่เป็นแม่ของลูกข้าต้องล�าบากอย่าง

แน่นอน!”

เหน็เขาผดุลกุขึ้น เจิ้งเสยีนเฟยกผ็วาร้องบอก “เจ้าคดิจะแต่งกบันางร!ึ” 

นางรบีคว้าแขนบตุรชาย “แต่รถม้าของนางถกูโจรป่าเข้าจูโ่จม ป่านนี้นางไม่เสยี

ชีวิตไปแล้วหรือ หรือไม่...หรือไม่นางก็อาจถูกจับ... แล้วกลายเป็นเมียโจร! 

หากเจ้ายงัรบันางเข้าจวนจะเสื่อมเสยี”

องค์ชายหลี่เหวินหลงชะงักกึก ทีแรกเจิ้งเสียนเฟยคิดว่าเขาเปลี่ยนใจ 

แต่เขากลับหันมามองนางด้วยดวงตาวาวโรจน์น่ากลัวยิ่งนัก แจกันลายคราม

ใบใหญ่ของต�าหนักพลันตกลงมาแตกกระจายเมื่อองค์ชายหนุ่มถามมารดา

บุญธรรมด้วยเสยีงดงักมัปนาท

“นี่ท่านส่งคนไปสงัหารนางร!ึ”

ข่าวนี้แม้แต่หย่งหนานยังเพิ่งรู้ แล้วเจิ้งเสียนเฟยที่อยู่แต่ในวังหลังจะ

ทราบได้อย่างไร หากไม่ใช่คนลงมอืเอง

“มะ...แม่...” เจิ้งเสยีนเฟยปล่อยแขนเขา แทบทรุดฮวบลงตรงนั้น “แม่

แค่ให้รถม้าเปลี่ยนเส้นทาง...” แค่ติดสินบนให้รถม้าไม่ใช้เส้นทางที่ปลอดภัย 

แต่ใช้ทางที่สุ่มเสี่ยงจะพบเจอโจรป่ามากที่สุด คนขบัรถม้าตระกูลหวงัเหน็แก่
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เงนิเกนิไป ประมาทมากเกนิไป สุดท้ายจงึพารถม้าทั้งคนัไปสู่รงัโจร

“หลงเอ๋อร์ใจเยน็ก่อน เจ้า... ใจเยน็...” พอเหน็ก�าไลหยกรูปขดมงักร

ขององค์ชายรองสั่นคล้ายสะกดพลังมนตราเอาไว้ไม่ไหวแล้ว เจิ้งเสียนเฟยก็

ถอยห่างลกูชายในบดัดล บดันี้แจกนักด็ ีชิ้นหยกกด็ ีเครื่องลายครามทั้งหลาย

ก็ดี สิ่งใดปริแตกได้ก็ปริแตก สิ่งใดปริแตกไม่ได้ก็บุบบี้ แม้แต่นกที่อยู่ใกล้

ต�าหนกัยงัร้องเสยีงตระหนกแล้วโผบนิจากไป

ระฆงัช่วยชวีติทุกคนในต�าหนกันั้นคอืเสยีงของเกากงกง

“มีราชโองการ!” เกากงกงมาถึงสักครู่แล้วเพราะมีขันทีน้อยไปแจ้งว่า

เหน็บุรุษรูปงามอยู่ในต�าหนกัพระชายาเสยีนเฟย เขาคาดว่าน่าจะเป็นองค์ชาย

หลี่เหวนิหลง จงึรบีน�าราชโองการมาประกาศที่นี่ พอเหน็องค์ชายหลี่เหวนิหลง

กย็ิ้มกริ่มอย่างภาคภูมใิจว่าตนฉลาดมไีหวพรบิที่เดาทางถูก และคดิว่าฮ่องเต้

จะได้สมปรารถนากค็ราวนี้

องค์ชายหนุ่มไม่สวมหน้ากากแล้ว แปลว่าเขาพร้อมร่วมชิงต�าแหน่ง 

องค์รชัทายาทกบัองค์ชายองค์อื่นแล้ว... ใช่หรอืไม่

พอก�าลังจะก้าวเข้ามา กระแสพลังมนตราเข้มข้นที่ท�าเอาสั่นไปทั้ง

ต�าหนักก็ท�าเอาเกากงกงล้มหน้าคว�่า ครั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ คนทั้งต�าหนักไม่

เว้นเจิ้งเสยีนเฟยกโ็งนเงนกนัหมด ยกเว้นองค์ชายหนุ่ม เขารบีร้องประกาศขึ้น 

พลงันั้นจงึหายวบัไป

เจิ้งเสยีนเฟยคกุเข่าลงดงัตุบ้ ไม่รูว่้าจงใจหรอืเพราะอ่อนระโหยโรยแรง

จึงมีสภาพเช่นนั้น เกากงกงขยับมือไปจัดหมวกขันทีเล็กน้อย ก่อนกระแอม

และยืดตัวตรง จากนั้นก็คลี่ราชโองการสีทองสว่างก่อนประกาศต่อองค์ชาย 

หลี่เหวนิหลงที่ไม่ยอมขยบัเลยสกันดิ

“องค์ชายรองหลี่เหวนิหลง เป็นผู้ทรงคุณธรรมและความสามารถ วนั

พรุ่งนี้จงเสด็จไปป่าต้าหวู่ ร่วมพิธีจับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์กับองค์ชายทั้งหลาย จบ

ราชโองการ”

หลังจากใคร่ครวญหลายตลบ ถึงองค์ชายรองของฮ่องเต้จะช่วยสกัด
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ไม่ให้องค์ชายอื่นจับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ได้ แต่ปัญหาการชิงราชบัลลังก์จะต้องไม่ 

จบสิ้นแน่ สูส้ั่งให้เขาจบัสตัว์ศกัดิ์สทิธิ์มาเองเสยีเลยไม่ดกีว่าหรอื ไม่ว่าองค์ชาย

รองจะจบัได้สตัว์เลก็หรอืสตัว์ใหญ่ ฮ่องเต้กจ็ะมอบต�าแหน่งองค์รชัทายาทให้

เขาทนัท ีดงันั้นราชโองการจงึออกมาในรูปแบบนี้

“องค์ชาย...” เกากงกงคดิว่าตนสมควรเอ่ยอกีสกัสองสามประโยค จงึ

โน้มตัวไปกระซิบเสียงเบาพร้อมกับยื่นราชโองการ “ฝ่าบาททรงคาดหวังกับ

พระองค์ยิ่งกว่าผูใ้ด อย่าท�าให้ฝ่าบาททรงผดิหวงัเลยพ่ะย่ะค่ะ รบีเตรยีมพร้อม

เถดิ”

หลี่เหวินหลงยังยืนตรงราวกับต้นสน เจิ้งเสียนเฟยเหลือบมองลูก

บุญธรรม เกากงกงกย็งัไม่ยดืกายกลบัสกัท ีองค์ชายรองประกาศขึ้น

“ไม่!”

เจิ้งเสยีนเฟยกบัเกากงกงอ้าปากค้าง

“แต่นี่เป็นราชโองการ...” เกากงกงเสยีงแหบแห้ง

“บอกเสดจ็พ่อ ทรงปล่อยข้าไปเถอะ” แล้วหลี่เหวนิหลงกเ็ดนิผ่านเกา

กงกงที่ยังยื่นราชโองการให้อากาศธาตุ เจิ้งเสียนเฟยร้องโอดโอยแล้วเป็นลม

ล้มพบัไปในทนัที

เกากงกงเหม่อมองสภาพพงัทลายของต�าหนกัเสยีนเฟยเพยีงครู่ ก่อน

จะระลกึขึ้นได้

‘อนัดบัแรกข้าต้องทลูขอให้ฝ่าบาทหาช่างมาซ่อมต�าหนกันี้ก่อน พอซ่อม

ต�าหนักเสร็จแล้วข้าค่อยทูลว่าองค์ชายรองไม่ยอมรับราชโองการ มิเช่นนั้น

ฮ่องเต้คงหงดุหงดิงุน่ง่าน แล้วพระชายาเสยีนเฟยกจ็ะไม่มทีี่ประทบัไปอกีนาน’

ขนัทอีนัดบัหนึ่งของวงัหลวงนั้นคอืเกากงกง


