
หนึ่ง
เกี้ยวเจ้าสาว

ทนัททีี่พระอาทติย์ขึ้น พร้อมกบัเสยีงประทดัดงัอย่างต่อเนื่อง เครื่อง

ดนตรที�ำหน้ำที่ของมนัด้วยท�ำนองเพลงรื่นเรงิ แม้จะเป็นยำมเช้ำทว่ำกม็ผีู้คน

จ�ำนวนมำกยืนแออัดอยู่สองข้ำงทำง ชำวบ้ำนมำกมำยทั้งชำยหญิง คนแก่  

เดก็ทำรก ฮ่องเต้ หรอืแม้แต่ขอทำน กม็ำรวมอยู่ที่ถนนกลำงเมอืง ศูนย์กลำง

ของควำมสนใจคอืขบวนเกี้ยวเจ้ำสำวที่ตกแต่งดว้ยผ้ำและโคมไฟสแีดงสะดดุ

ตำ จำกต้นขบวนจนถงึท้ำยขบวนนั้นยำวยิ่งกว่ำขบวนเจ้ำสำวคนใดที่พวกเขำ

เคยพบ แม้แต่ตอนที่ฮ่องเต้ส่งองค์หญงิใหญ่ให้รำชบตุรเขยกย็งันบันิ้วได้น้อย

กว่ำนี้เกอืบครึ่ง

ทุกคนต่ำงรู้ดแีก่ใจ ครำวนั้นเป็นเพรำะรำชบุตรเขยอย่ำงไรกเ็ป็นเพยีง

ข้ำรำชกำรใต้เบื้องพระบำทฮ่องเต้ สินเดิมเจ้ำสำวก็มำจำกรำชวงศ์อย่ำงเดียว 

ทว่ำเวลำนี้นอกจำกฮ่องเต้จะพระรำชทำนสินเดิมเจ้ำสำวเป็นพิเศษแล้ว ยัง 

รวมถงึสนิเดมิที่ได้รบัจำกบดิำของเจ้ำสำวที่เป็นถงึเสนำบดชีั้นผูใ้หญ่ รวมแลว้

จึงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ำ และประกำรที่สำมที่ท�ำให้สินเดิมเจ้ำสำวมีมำกถึง 

ขนำดนี้กเ็พรำะ... เจ้ำบ่ำว

พวกเขำต้องกำรให้กำรสมรสครั้งนี้เป็นไปอย่ำงสมเกยีรตทิี่สุด เพื่อให้
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เจ้ำบ่ำวพงึพอใจ นั่นคอืสิ่งที่พวกเขำต้องกำร

เสียงประตูไม้ขนำดใหญ่เปิดออก ดึงสำยตำผู้คนจ�ำนวนมำกมำที่ลำน

ด้ำนหน้ำประต ูเมื่อเปิดออก สิ่งที่อยูต่รงหน้ำของพวกเขำกค็อืสำวใช้ที่ประคอง

หญงิสำวในชดุเจ้ำสำวสแีดงอนังดงำมก้ำวออกมำ แม้มผ้ีำคลมุหน้ำ แต่ท่วงท่ำ

เดนิยงัมั่นคง แผ่นหลงัยดืตรง ศรีษะเชดิตั้งไม่ได้ก้มต�่ำตำมน�้ำหนกัของเครื่อง

สวมศรีษะด้ำนบน สำยลมวูบหนึ่งพดัผ่ำนในยำมเช้ำ ผ้ำคลมุหน้ำเจ้ำสำวกป็ลวิ

ขึ้น ใบหน้ำที่ถูกแต่งแต้มอย่ำงจัดจ้ำนภำยใต้ผ้ำคลุมจึงปรำกฏ แม้เพียง 

ชั่วพรบิตำผู้คนกแ็ทบลมืหำยใจ

เสยีดำยหญงิงำม...

ผู้ตดิตำมมำด้ำนหลงัคอืเสนำบดเีย่จิ้นหู ฮูหยนิฟำงหลี่หลวิ บุตรชำย

คนโตเย่จิ้นหง และบุตรสำวคนเล็กเย่หลิงเซียว ทั้งหมดนี้คือครอบครัวของ 

เจ้ำสำวผูก้�ำลงัจะถกูส่งขึ้นเกี้ยวไปยงัดนิแดนอนัห่ำงไกล ขณะที่เดนิออกมำนั้น

ฮ่องเต้กับฮ่องเฮำก็เสด็จเข้ำมำใกล้ ที่ติดตำมมำด้ำนหลังคือรัชทำยำทฉิน- 

ชงหยวน สองครอบครวัประจนัหน้ำกนั ดวงตำของผู้ทรงอ�ำนำจยำมทอดมอง

เจ้ำสำวแสนอำทร

“ถวำยพระพรฝ่ำบำท ถวำยพระพรฮองเฮำ ถวำยพระพรองค์รชัทำยำท” 

ครอบครวัตระกูลเย่แสดงควำมเคำรพ

ฮองเฮำประคองเจ้ำสำวในชุดสแีดงให้ลุกขึ้น “ล�ำบำกเจ้ำแล้ว”

ไม่รู้ว่ำใบหน้ำภำยใต้ผ้ำคลุมหน้ำนั้นเป็นอย่ำงไร แต่น�้ำเสียงที่เปล่ง 

ออกมำเรยีบนิ่ง ให้ควำมรู้สกึสงบและเยอืกเยน็

“หม่อมฉนัเตม็ใจที่จะท�ำเพคะ”

“จำกนี้ไปดูแลตวัเองให้ด ี เจ้ำเป็นหญงิงำม ทั้งยงัเฉลยีวฉลำด ข้ำเชื่อ

ว่ำเจ้ำจะมีชีวิตที่ดีได้ในสถำนที่แห่งนั้น” ถ้อยค�ำกลั่นออกมำด้วยควำมรู้สึก

ห่วงใย ทวำ่ยิ่งฮองเฮำห่วงใยนำงมำกเท่ำใด กค็ล้ำยจะยิ่งสร้ำงบำดแผลที่มอียู่

ให้ขยำยมำกขึ้นเท่ำนั้น

พูดคุยกันสองสำมค�ำ ก่อนก้ำวขึ้นเกี้ยว เจ้ำสำวก็หันกลับไปมอง
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ครอบครัวของตัวเอง ใบหน้ำของพวกเขำเรียบนิ่ง ยิ่งมองยิ่งเฉยชำ มีเพียง 

น้องสำวเท่ำนั้นที่แสดงออกว่ำล�ำบำกใจ

“จำกนี้ไปลูกคงไม่สำมำรถดูแลท่ำนพ่อท่ำนแม่ได้อีกแล้ว ขอให้พวก

ท่ำนดูแลสุขภำพของตัวเองให้ดี มีควำมสุขกับช่วงเวลำที่พวกท่ำนรอคอยมำ

โดยตลอด” น�้ำเสยีงในตอนท้ำยแผ่วเบำ ได้ยนิเฉพำะคนที่ยนือยู่ใกล้ “จำกกนั

ครำวนี้กเ็หมอืนจำกตำย คงไม่อำจได้กลบัมำพบกนัอกี ดงันั้นแม้ว่ำพวกท่ำน

จะเกลยีดข้ำมำกแค่ไหน แต่บตุรมบีดิำมำรดำได้คนเดยีว ข้ำส่งตวัเองขึ้นเกี้ยว

เจ้ำสำวก็เพื่อให้พวกท่ำนมีควำมสุขที่ไม่ต้องสูญเสียลูกสำวสุดที่รักไป ช่วย 

เสแสร้งว่ำเสียใจบ้ำงสักนิดก็ยังดี ให้ข้ำหลอกตัวเองว่ำพวกท่ำนยังอำวรณ์ 

อยู่บ้ำง”

น�้ำเสยีงนั้นแม้จะสงบแต่กแ็ฝงด้วยอำรมณ์อนัหลำกหลำย ฮหูยนิเย่ไม่

อำจมองลอดผ่ำนผ้ำคลุมหน้ำเข้ำไปได้ ทว่ำในฐำนะมำรดำนำงรู้ว่ำบุตรสำว 

คนโตก�ำลังเจ็บปวด เสนำบดีเย่ที่เป็นคนไม่ใส่ใจอะไรมำกนักยังรับรู้อำรมณ์ 

ที่แฝงมำกับถ้อยค�ำพวกนั้น ดวงตำของเขำหรี่ลง มือสองข้ำงก�ำแน่นโดยไม่ 

รู้ตวั

จำกเป็นเหมอืนจำกตำย... ชำตนิี้ไม่อำจได้พบกนัอกี

“ท่ำนพี่...” เย่หลงิเซยีวเรยีกเสยีงสั่น ดวงตำคู่งำมคลอไปด้วยหยดน�้ำ 

คุณหนูเลก็ตระกูลเย่กดัรมิฝีปำกแน่น พยำยำมก้ำวเข้ำมำหำพี่สำว ทว่ำร่ำงใน

ชุดสแีดงกลบัถอยหลงัทิ้งระยะห่ำง นำงหยุดชะงกัด้วยควำมเจบ็ปวดใจ

“ข้ำมอบทุกอย่ำงให้เจ้ำแล้ว มอบให้ทั้งควำมรักของบิดำมำรดำและ 

พี่ชำย มอบให้กระทั่งคู่หมั้น ตอนนี้ข้ำก�ำลังมอบชีวิตให้แก่เจ้ำ จำกนี้พวก 

เรำไม่ติดค้ำงกันอีก ชั่วชีวิตนี้ไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกันอีกต่อไป” นำงเอ่ย

ถ้อยค�ำแสนเย็นชำออกมำ ไม่แม้แต่จะเอ่ยค�ำลำ ก่อนจะหันหลังขึ้นเกี้ยวใน

ทนัที
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เสยีงประโคมกลองและดนตรดีงัไปทั่วเมอืง คานหามเกี้ยวเจ้าสาวถกู

ยกขึ้นพำดบ่ำ ทั้งขบวนสนิเดมิเจ้ำสำวที่ยำวเหยยีด มทีหำรจ�ำนวนมำกคุ้มกนั

น�ำขบวนเคลื่อนตวัออกจำกเมอืงหลวง รชัทำยำทเป็นผู้น�ำในขบวนนี้ เขำอำสำ

ไปส่งเจ้ำสำวด้วยตวัเอง

ร่ำงสงูสง่ำขึ้นไปนั่งบนหลงัอำชำสขีำวแล้วเหยำะย่ำงออกไป ขบวนเกี้ยว

เจ้ำสำวผ่ำนตลำด ผ่ำนบ้ำนเมืองและผู้คน เมื่อพ้นจำกประตูเมือง เจ้ำสำวก็

เปลี่ยนจำกเกี้ยวเป็นรถม้ำเพื่อสะดวกต่อกำรเดนิทำง ทว่ำเพรำะธรรมเนยีมแต่

เดมิ เมื่อออกจำกบ้ำนเจ้ำสำวแล้ว ก่อนจะถงึบ้ำนเจ้ำบ่ำวเท้ำไม่อำจแตะพื้นได้ 

ตอนออกจำกเกี้ยวจงึให้คนแบกเกี้ยวย่อตวัใกล้รถม้ำ เอำไม้กระดำนแผ่นหนึ่ง

พำดระหว่ำงเกี้ยวกบัพื้นรถม้ำให้เจ้ำสำวเดนิข้ำมไป

ตวัเกี้ยวถกูท�ำขึ้นมำเป็นพเิศษส�ำหรบัถอดสลกัไม้เพื่อแยกส่วนประกอบ

ออกจำกกนัได้ หลงัจำกที่กลำยเป็นเพยีงชิ้นไม้แยกส่วนแล้วกถู็กน�ำไปเกบ็เอำ

ไว้ที่ด้ำนหลงัของรถม้ำ ตอนไปถงึจดุหมำยพวกเขำกจ็ะประกอบเกี้ยวเพื่อแบก

เจ้ำสำวเข้ำไปในเมอืง

ขบวนรถม้ำยงัคงเดนิทำงต่อไป พวกเขำต้องรบีเร่งเดนิทำงให้เรว็ที่สุด

เท่ำที่จะเรว็ได้ ไม่มใีครรู้ว่ำควำมอดทนของเจ้ำบ่ำวนั้นมำกแค่ไหน บำงทกีำร

ไปถงึช้ำแม้ครึ่งชั่วยำมอำจจะก่อให้เกดิควำมขดัแย้งที่รนุแรงได้ ดงันั้นพวกเขำ

จะไม่พกัจนกว่ำม้ำจะเหนื่อยล้ำเกนิก�ำลงั

ฉินชงหยวนเป็นผู้ขี่ม้ำน�ำอยู่ด้ำนหน้ำ ตลอดทำงเขำมักจะหันกลับไป

มองรถม้ำที่อยูด้่ำนหลงั ผ้ำม่ำนปิดสนทิ นอกจำกเวลำอำหำรแล้วไม่ค่อยมใีคร

เข้ำไปรบกวนเจ้ำสำวในรถม้ำ คนด้ำนในก็ไม่ได้ส่งเสียงอะไรออกมำเช่นกัน 

เวลำท�ำธุระส่วนตวักจ็ะมนีำงก�ำนลัที่ถูกฝึกมำเข้ำไปดูแล

เข้ำวันที่สี่ของกำรเดินทำง ฉินชงหยวนตัดสินใจขี่ม้ำเข้ำไปประกบข้ำง

ตวัรถม้ำ เขำส่งสญัญำณให้ผู้คนรอบด้ำนกระจำยตวัออกไป แม้แต่นำงก�ำนลั

ที่ดูแลด้ำนในกร็ู้ว่ำตวัเองควรหลบออกไปนั่งอยู่ข้ำงคนขบัรถม้ำ

“เจ้ำ... เป็นอย่ำงไรบ้ำง”
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เมื่อเขำถำมออกไป สิ่งที่ได้รบักลบัมำมเีพยีงควำมเงยีบ นอกจำกเสยีง

ของล้อรถม้ำที่บดไปบนถนน เสยีงของฝีเท้ำที่ย�่ำลงบนพื้นดนิ สำยลมที่พดัอยู่

ภำยนอก ทกุอย่ำงกด็เูหมอืนจะเงยีบสงบ นำนหลำยชั่วลมหำยใจเสยีงตอบรบั

จำกด้ำนในจงึดงัขึ้น

“หม่อมฉนัสุขสบำยด ีขอบพระทยัที่ทรงห่วงใย” น�้ำเสยีงนั้นตดิเยน็ชำ 

ดูคล้ำยไร้อำรมณ์ แต่คนฟังไม่ถอืสำ ยงัคงถำมต่อไป

“ท�ำไมต้องเสนอตวัเอง ถ้ำเพยีง... ถ้ำเพยีงเจ้ำเปลี่ยนใจตอนนั้นข้ำจะ

ยกเลกิกำรส่งตวัครั้งนี้”

ทันใดนั้นคนในรถม้ำก็หัวเรำะออกมำ “ท�ำไมไม่ทรงเอ่ยห้ำมตั้งแต่ 

ตอนที่หม่อมฉันเสนอตัว รับสั่งเอำตอนนี้จะได้ประโยชน์อะไรเพคะ ยกเลิก

กำรส่งตวัฟังดงู่ำย แต่พระองค์เคยคดิถงึผลที่จะตำมมำบ้ำงหรอืไม่เพคะ” แวว

เย้ยหยันปรำกฏในค�ำพูดเหล่ำนั้น “วังเหวินเสวี่ยใช่สถำนที่ที่เรำจะลบหลู่ได้

หรอื”

“กำรแต่งงำนที่ไม่ได้เกดิจำกควำมรกัอำจท�ำให้ทกุข์ทรมำนไปตลอดชวีติ 

ใครต่อใครต่ำงกพ็ูดว่ำรำชำปีศำจแห่งวงัเหวนิเสวี่ยนั้นโหดเหี้ยมไร้หวัใจ”

“ว่ำที่สำมีของหม่อมฉันเป็นคนโหดเหี้ยมแล้วอย่ำงไร ไร้หัวใจแล้ว

อย่ำงไร หำกกำรแต่งงำนครั้งนี้เอื้อประโยชน์ให้แก่ทั้งสองฝ่ำยก็เพียงพอแล้ว 

ควำมรักที่พระองค์กล่ำวถึงล้วนเป็นเรื่องไร้สำระ คนหน้ำมืดตำบอดจึงจะยึด

ตดิกบัควำมรกั คดิแต่จะท�ำเพื่อคนที่รกัโดยไม่นกึถงึผลที่จะตำมมำ” น�้ำเสยีง

ของนำงหนกัแน่นและเข้มขึ้น “รำชำปีศำจต้องกำรบตุรสำวตระกลูเย่เป็นฮหูยนิ 

หำกหม่อมฉันไม่เสนอตัวเอง พระองค์จะยอมให้เย่หลิงเซียวไปหรือ หำกไม่

ยอม สุดท้ำยแคว้นฉินไม่ส่งบุตรสำวตระกูลเย่ไปให้ ในฐำนะรัชทำยำท 

พระองค์คดิถงึผลที่จะตำมมำหรอืไม่ อทิธพิลวงัเหวนิเสวี่ยขจรขจำย เป็นศตัรู

กบัวงัเหวนิเสวี่ยต้องจ่ำยค่ำตอบแทนอย่ำงไร ทุกวนันี้แคว้นจ้ำวจบัจ้องจะท�ำ

สงครำมกับแคว้นฉิน พระองค์มั่นใจหรือไม่ว่ำจะรับศึกได้ทั้งสองทำง ยอม

กระทั่งสละชวีติทหำรนบัแสน รำษฎรอกีนบัล้ำนต้องยำกไร้ หรอืสญูสิ้นรำชวงศ์
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ฉนิเพื่อสิ่งที่พระองค์เรยีกว่ำควำมรกั”

คนที่ขี่ม้ำอยูด้่ำนนอกนิ่งไป แม้จะโกรธที่นำงเหยยีดหยำมเขำว่ำไร้ควำม

คดิ แต่กไ็ร้ค�ำตอบโต้ เจบ็ใจที่นำงพูดออกมำได้ถูกต้อง ในตอนนั้นเขำไม่ทนั

นึกถึงผลลัพธ์ ควำมค�ำนึงถึงเพียงประกำรเดียวคือจะไม่มีวันยอมเสียเย่- 

หลงิเซยีวไป

“ใช่ว่ำหม่อมฉนัไม่เคยเหน็ค่ำของควำมรกั” เสยีงจำกภำยในรถม้ำดงัขึ้น

อีกครั้ง “หม่อมฉันเคยศรัทธำด้วยหัวใจทั้งหมด ทุ่มเททั้งร่ำงกำย ทรงเห็น 

แล้วว่ำหม่อมฉนัต้องสญูเสยีอะไรไปบ้ำงเพื่อควำมรกั ต่อให้เป็นศตัรกูบัคนทั้ง

ใต้หล้ำเพื่อคนที่รกักย็นิยอม สุดท้ำย... หม่อมฉนัเหลอือะไรบ้ำง”

เมื่อบทสนทนำจบลง ฉนิชงหยวนกค็วบม้ำขึ้นแนวหน้ำ เขำเงยีบขรมึ

ไม่พดูไม่จำ คล้ำยกบัครุ่นคดิบำงอย่ำงตลอดเวลำ หวัใจบงัเกดิควำมรูส้กึแปลก

ประหลำดที่ไม่สำมำรถอธิบำยได้ ควำมคิดนี้ตกตะกอนอยู่นำน มองรถม้ำที่

เงยีบสงบด้ำนหลงัด้วยควำมสงสยั ที่แท้จรงิแล้วเย่เยี่ยเซยีงมหีวัใจท�ำเพื่อส่วน

รวมถงึเพยีงนี้เชยีวหรอื มสีำยตำที่มองปัญหำรอบด้ำนถงึเพยีงนี้เชยีวหรอื ยอม

เสยีสละตวัเองเพื่อคนอื่นแบบนี้ใช่ตวัตนที่แท้จรงิของนำงหรอืไม่ ท�ำไมตลอด

เวลำที่ผ่ำนมำเขำไม่เคยรบัรู้ด้ำนนี้ของนำงมำก่อน

ตลอดเส้นทางนี้มเีพยีงความเงยีบที่ด�าเนนิไป วนัเวลาหมนุผ่าน ยิ่ง

เข้ำใกล้จุดหมำยปลำยทำงมำกขึ้นเท่ำใด อำกำศก็ยิ่งหนำวมำกขึ้นเท่ำนั้น  

เส้นทำงรำบเรียบเปลี่ยนเป็นเนินเขำน้อยใหญ่สลับซับซ้อน ต้องใช้ควำม

พยำยำมมำกสกัหน่อยเพื่อผ่ำนไป

เช้ำตรู่ในวันที่มีหมอกหนำและอำกำศหนำวจัด พวกเขำก็มำถึงประตู

ขนำดใหญ่ เหนอืก�ำแพงขึ้นไปมร่ีำงของทหำรในเครื่องแบบสนี�้ำเงนิยนืเรยีงรำย

จนแทบเต็มพื้นที่ มีคนบอกว่ำคนของวังเหวินเสวี่ยเป็นยอดฝีมือ แม้แต่คน

เฝ้ำประตูก็ยังมีลักษณะน่ำหวั่นเกรง รูปร่ำงสูงใหญ่เกือบเจ็ดฉื่อ1 อำกำศ

ภำยนอกหนำวจนคนจำกพื้นที่รำบสั่นสะท้ำน นำงก�ำนลัต้องเกำะกนัเป็นกลุ่ม
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เพื่อให้ควำมอบอุ่นแก่กันและกัน แต่คนเฝ้ำประตูเหล่ำนั้นสวมเพียงเสื้อผ้ำ

เครื่องแบบค่อนข้ำงบำง ทว่ำหอกยำวที่พวกเขำถือเอำไว้ในมือกลับน่ำกลัว 

ยิ่งกว่ำ ตวัหอกตลอดจนหวัหอกคล้ำยว่ำจะหลอมขึ้นมำจำกเหลก็เป็นชิ้นเดยีว 

ผิวมันแวววำวไม่มีรอยต่อ มีควำมยำวรำวสิบฉื่อ ทหำรที่มำจำกพื้นที่รำบ 

พำกนักลนืน�้ำลำย แค่ให้ถอืกน็บัว่ำเป็นงำนยำกส�ำหรบัพวกเขำแล้ว ได้ยนิมำ

ว่ำคนวงัเหวนิเสวี่ยแกว่งไกวมนัรำวกบัเป็นอวยัวะส่วนหนึ่งของร่ำงกำย ควบคมุ 

ได้อย่ำงใจนกึ

ฉินชงหยวนไม่มีเวลำสนใจพวกเขำมำกนัก เขำหันหลังแล้วสั่งให้คน 

ต่อเกี้ยวแบกเจ้ำสำว คนงำนด้ำนหลงัท�ำงำนคล่องแคล่ว ใช้เวลำหนึ่งเค่อกต็่อ

เกี้ยวเจ้ำสำวส�ำเรจ็ คนงำนอกีส่วนรบีเร่งจดัแต่งเกี้ยวเจ้ำสำวด้วยผ้ำสแีดง จำก

นั้นคนแบกเกี้ยวกย็กเกี้ยวมำยงัรถม้ำ นำงก�ำนลัใช้ผ้ำบงัตำขงึประกบสองด้ำน 

แล้ววำงไม้พำดให้เจ้ำสำวข้ำมจำกรถม้ำเข้ำมำด้ำนในตวัเกี้ยว นกัดนตรทีี่ตดิตำม

มำเริ่มตฆี้องและกลองเป็นสญัญำณ

คนเฝ้ำประตูสองคนใช้เพียงสองมือผลักประตูเหล็กหนักหลำยร้อย 

จนิ2 คนละด้ำน คนจำกแคว้นฉนิย่อมรู้ว่ำหำกเป็นพวกเขำคงใช้แรงงำนทหำร

วัยฉกรรจ์อย่ำงน้อยก็สิบคนเพื่อเปิดประตูเหล็กที่ใหญ่โตขนำดนั้น แม้แต่ 

ฉินชงหยวนก็เพิ่งตระหนักถึงควำมร้ำยกำจของเรื่องรำวในกำรเป็นศัตรูกับวัง

เหวนิเสวี่ย สำยตำยำมทอดมองเกี้ยวเจ้ำสำวด้ำนหลงับงัเกดิควำมลงัเลขึ้นมำ

ชั่วขณะ

ขบวนเจ้ำสำวได้รบัควำมสนใจจำกผู้คนจ�ำนวนมำก แม้วงัเหวนิเสวี่ยจะ

ไม่ใช่เมือง แต่เป็นเพียงพรรคที่มีชื่อเสียง แม้เป็นเช่นนั้นก็มีผู้คนที่เป็นทั้ง 

ชำวบ้ำนธรรมดำและลูกศิษย์ของพรรคอยู่เป็นจ�ำนวนมำก พวกเขำพึงพอใจ 

1 ฉื่อ เป็นหน่วยวดัควำมยำวในยคุจนีโบรำณ โดยที่ 1 ฉื่อ ยำวประมำณ 30 เซนตเิมตร 

เพรำะฉะนั้น 7 ฉื่อ เท่ำกบั 210 เซนตเิมตร
2 จนิ เป็นหน่วยวดัน�้ำหนกัของจนีในยคุโบรำณ โดยที่ 1 จนิ หนกัเท่ำกบั 500 กรมั
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ที่จะอยู่ภำยใต้กำรคุม้ครองอนัแขง็แกร่งของวงัเหวนิเสวี่ย พลงัอ�ำนำจที่ก�ำรำบ

ทั่วดนิแดน แม้แคว้นใหญ่กย็งัต้องให้ควำมเกรงใจต่อรำชำปีศำจผูเ้ป็นประมขุ

แห่งวงัเหวนิเสวี่ย

ประทัดถูกจุดไปตำมทำง ถนนสองข้ำงประดับด้วยโคมไฟสีแดงเป็น

มงคล ทำงวังเหวินเสวี่ยเองก็จัดเตรียมกำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี ด้ำนในม ี

กองทหำรในชุดสีน�้ำเงินมำรอน�ำขบวนเจ้ำสำว เกี้ยวถูกยกขึ้นแบกเดินเข้ำไป

ภำยใน ชำวบ้ำนและลูกศษิย์พรรคโห่ร้องยนิดเีป็นกำรต้อนรบัว่ำที่ฮูหยนิของ

ท่ำนประมุข

ท้องฟ้ำสว่ำง แสงแดดส่องกระทบพื้นสะท้อนเป็นรัศมีอันเรืองรอง

ประหลำด ระยะทำงจำกหน้ำประตูพรรคจนถึงเขตคฤหำสน์หลังใหญ่นั้น 

ค่อนข้ำงไกล คนแบกเกี้ยวไม่กล้ำแสดงสีหน้ำเหนื่อยล้ำ ทันใดนั้นประตูอัน 

เป็นปรำกำรสุดท้ำยก็ปรำกฏอยู่เบื้องหน้ำ เหนือบันไดสูงหลำยสิบขั้นซึ่งต้อง

แหงนศรีษะจนคอตั้งบ่ำ ปรำกฏเงำร่ำงสูงใหญ่ในอำภรณ์สแีดงเด่นสง่ำยนือยู่

ขั้นบนสดุ เส้นผมสขีำวของเขำปลวิไสวไปตำมแรงลม แม้ทอดมองจำกสถำนที่

อนัห่ำงไกลกย็งัเหน็ได้ชดั

รำชำปีศำจแห่งวงัเหวนิเสวี่ย

เกี้ยวหยุดและถูกวำงลงที่พื้น ชำยในชุดเจ้ำบ่ำวเดินลงมำยังด้ำนล่ำง  

ยิ่งเข้ำใกล้หวัใจผู้คนยิ่งสั่นไหว ทั้งตระหนกและหวำดกลวั อกีบำงส่วนยงัคง 

ฉงนสงสยั ใบหน้ำนี้มใิช่งดงำมเกนิบุรุษหรอกหรอื ฉนิชงหยวนเป็นยอดบุรุษ

แห่งแคว้นฉิน เมื่อเขำลงจำกหลังม้ำเพื่อทักทำย กลับถูกเปรียบเทียบว่ำดู

ธรรมดำเกนิไป ยิ่งรศัมอีนัน่ำเกรงขำมที่แผ่กระจำยหำงตำคมชี้ขึ้นดจุตำเหยี่ยว 

นยัน์ตำด้ำนในด�ำสนทิรำวกบัท้องฟ้ำในยำมรำตร ีรมิฝีปำกบำงเรยีบเสมอเป็น

เส้นตรง

งดงำมรำวกบัปีศำจ

มอืหนำใหญ่ขำวซดีแหวกผ้ำม่ำน เจ้ำสำวด้ำนในจงึก้ำวออกมำ ทวำ่เท้ำ

ยังไม่ทันแตะถึงพื้นก็ถูกช้อนขึ้นสู่อ้อมแขน แม้เย่เยี่ยเซียงจะดูบอบบำงไป 
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สักหน่อยแต่นำงก็ยังเป็นมนุษย์ที่มีน�้ำหนัก ทว่ำพอถูกอุ้มด้วยสองแขนของ

รำชำปีศำจแล้ว ดูคล้ำยจะเบำเหมอืนเป็นเพยีงเดก็ทำรกคนหนึ่ง

แม้ว่ำใบหน้ำของรำชำปีศำจจะงดงำม แต่แผ่นหลังและไหล่ของเขำ 

กก็ว้ำง ส่วนสูงรำวหกฉื่อหรอืมำกกว่ำนั้นเลก็น้อย รูปร่ำงเช่นนี้เหมอืนขุนเขำ

อนักว้ำงใหญ่ เป็นก�ำแพงที่ตั้งตระหง่ำนท้ำทำยต่อลมพำยุ ฉนิชงหยวนบงัเกดิ

ควำมรู้สึกคับข้องในหัวใจ แรกเริ่มเขำคิดว่ำรำชำปีศำจแห่งวังเหวินเสวี่ยจะ 

เป็นชำยอปัลกัษณ์ ไม่เช่นนั้นจนบดันี้แล้วท�ำไมถงึไม่เคยมฮีูหยนิมำก่อน เย่-

เยี่ยเซยีงแม้มอีุปนสิยัร้ำยกำจไม่น่ำชมกน็บัว่ำเป็นหญงิงำมพร้อม เกดิในสกุล

ที่ดี ใจของเขำเกิดควำมเวทนำอยู่บ้ำง แต่บัดนี้กลับพลิกคว�่ำควำมเชื่อไปจน

หมด

รำชำปีศำจไม่เพยีงไม่อปัลกัษณ์ แต่ยงัรูปงำมอย่ำงร้ำยกำจ ควำมรู้สกึ 

ด้อยกว่ำที่ไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อนของรัชทำยำทแห่งแคว้นฉินชวนให้หงุดหงิด 

ยิ่งนกั ฝ่ำมอืสองข้ำงก�ำแน่น ก้ำวตดิตำมไปไม่ลดละ แต่พรบิตำเดยีวร่ำงสูง

ใหญ่กด็หู่ำงไกลขึ้นเรื่อยๆ ผูต้ดิตำมยงัก้ำวไม่ถงึครึ่งทำงบนัไดร่ำงนั้นกไ็ปหยุด

ที่จุดสูงสุดเสยีแล้ว

เจ้าสาวถกูปล่อยลงให้ยนืบนพื้นเมื่อเจ้าบ่าวก้าวข้ามธรณปีระตเูข้ามา 

ผำ้คลมุหน้ำสแีดงผนืบำงท�ำให้นำงมองเหน็ด้ำนนอกเพยีงเลอืนรำง รบัรูว้ำ่ข้ำง

กำยเป็นว่ำที่สำมทีี่มรีูปร่ำงสูงใหญ่ ฝ่ำมอืที่สมัผสัร่ำงกำยนั้นเยน็เยอืก ควำม

แข็งแกร่งที่รำวกับออกแรงเพียงนิดนำงก็สำมำรถบุบสลำยได้ในอ้อมแขนนั้น 

เย่เยี่ยเซยีงทั้งหวำดกลวัและขบขนั ก่อนจะหวัเรำะเย้ยหยนัตวัเอง

เสยีงบรุษุผูห้นึ่งดงัขึ้นข้ำงตวั บอกเวลำและล�ำดบัพธิกีำรที่ออกจะคล้ำย

แคว้นฉนิอยู่มำก แต่เนื่องจำกพวกเขำไม่มญีำตผิู้ใหญ่หรอืคนที่สมควรก้มหวั 

ให้แสดงควำมเคำรพจงึข้ำมไปยงัขั้นตอนค�ำนบัฟ้ำดนิ แล้วพวกเขำต้องเข้ำไป

ภำยในสุสำนเพื่อบอกกล่ำวแก่อดตีประมุขวงัเหวนิเสวี่ย

ระยะทำงจำกจดุหนึ่งไปยงัอกีจดุหนึ่งค่อนข้ำงไกล มอืที่เหมอืนกบัท่อน
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เหลก็ทั้งแขง็และเยอืกเยน็จบัแขนของนำงเอำไว้ตลอดเวลำ ทว่ำทนัททีี่สิ้นสุด

กำรค�ำนับสุสำนบรรพชน เขำก็รีบปล่อยมือรำวกับต้องของร้อน เย่เยี่ยเซียง 

ไม่กล้ำต�ำหนอิกีฝ่ำย นำงเพยีงแค่ยนือยู่นิ่งๆ และขยบัไปมำรำวกบัตุ๊กตำที่ถูก

ชกัจูง

เสยีงผู้คนสรรเสรญิยนิด ีเสยีงดนตรทีี่บรรเลงอย่ำงต่อเนื่อง ด้ำนนอก

เป็นอย่ำงไรไม่ได้อยู่ในควำมสนใจของนำงเลย เพรำะนำงเหนื่อยล้ำเกินกว่ำ 

จะรับรู้ กว่ำจะเสร็จพิธีก็ท�ำเอำนำงสิ้นเรี่ยวแรง ต่อจำกนี้ยังต้องมีงำนเลี้ยง

ฉลอง ทว่ำเจ้ำสำวต้องเก็บตัวอยู่ในห้องหอ รอจนกว่ำเจ้ำบ่ำวจะกลับเข้ำมำ 

เปิดผ้ำคลมุหน้ำให้ ตั้งแต่นำงก้ำวเท้ำเข้ำมำในคฤหำสน์ประมุข แม้แต่ชำสกัอกึ

กไ็ม่ได้ตกถงึท้อง

รมิฝีปำกที่ทำด้วยชำดแห้งผำก ในห้องไม่มสีิ่งใดนอกจำกสุรำมงคลที่

ถูกเตรียมเอำไว้รอเจ้ำบ่ำวของนำงกลับจำกงำนเลี้ยงฉลอง แต่ดูเหมือนงำน

เลี้ยงจะด�ำเนนิต่อไปอกียำวนำน ไม่อำจจะนบัเวลำที่ผ่ำนไป เย่เยี่ยเซยีงไม่กล้ำ

ขยบัตวั นำงนั่งหลงัตรงอยู่บนเตยีง รอคอยต่อไปด้วยควำมอดทน

ตอนที่ก�ำลงัคดิอะไรเกี่ยวกบัชวีติในวนัข้ำงหน้ำ เสยีงหวัเรำะและเสยีง

โวยวำยก็ดังขึ้นด้ำนนอก ดูเหมือนแขกของเจ้ำบ่ำวก�ำลังมำส่งเขำเข้ำห้องหอ

ตำมธรรมเนยีม แผ่นหลงันำงยดืตรงอกีครั้ง รอคอยให้ประตูเปิดออก

“ข้ำไม่ให้ท่ำนไป ข้ำไม่ให้ท่ำนเข้ำไปข้ำงใน” เสยีงสตรผีู้หนึ่งโวยวำยขึ้น 

จำกน�้ำเสยีงคล้ำยจะเป็นหญงิสำวแรกรุ่น จำกนั้นตำมด้วยน�้ำเสยีงของชำยหนุม่

คนหนึ่ง

“เจ้ำเลอะเลอืนไปแล้วลี่ลี่ ปล่อยศษิย์พี่เดี๋ยวนี้ ไม่เช่นนั้นจะเสยีฤกษ์”

เสียงหญิงสำวดังขึ้นอีกครั้ง ครำวนี้เจือด้วยเสียงสะอื้น “เสียฤกษ์ก็ 

ไม่ต้องเข้ำหอ ไม่เหน็จะเป็นอะไร ส่งนำงกลบัไปที่แคว้นฉนิส ิส่งนำงกลบัไป 

เลย”

ประโยคหลังเบำลงเรื่อยๆ ดูเหมือนหญิงสำวผู้นั้นจะถูกลำกตัวออก 

ไปแล้ว รมิฝีปำกที่อยู่ภำยใต้ผ้ำคลุมหน้ำเผยรอยยิ้มที่ยำกจะอ่ำนได้ สำมผีู้นี้
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ท่ำจะมีดีไม่น้อย แม้มองเห็นหน้ำเขำไม่ชัดนัก ทว่ำก็พอบอกได้ว่ำไม่ได้ขี้ริ้ว

ขี้เหร่ ดูท่ำว่ำจะมีหญิงสำวที่อยำกขึ้นมำเป็นภรรยำประมุขไม่น้อย กระนั้นก ็

ยังก่อให้เกิดควำมสงสัยว่ำเหตุใดเขำถึงต้องกำรที่จะแต่งงำนกับหญิงสำวจำก

ตระกูลเย่

หลังจำกที่เสียงนั้นเงียบไปแล้วประตูห้องก็เปิดออก คนที่ก้ำวเข้ำมำมี

ฝีเท้ำหนักแน่น นำงมองเห็นเพียงเงำร่ำงสูงใหญ่เท่ำนั้น ภำยในห้องค่อนข้ำง

สลวั มเีพยีงแสงจำกโคมไฟด้ำนนอกและตะเกยีงที่หวัเตยีงเท่ำนั้น เสยีงฝีเท้ำ

ดังใกล้เข้ำมำ หัวใจคนที่นั่งอยู่บนเตียงเต้นระทึก ไม่รู้พอเขำมองเห็นหน้ำ 

เจ้ำสำวแล้วจะเป็นอย่ำงไร ในเมื่อต่ำงคนต่ำงกไ็ม่เคยพบหน้ำกนัมำก่อน

อำกำศภำยในคล้ำยจะร้อนขึ้น กลิ่นสุรำอ่อนๆ โชยไปทั่วห้อง ชำย

อำภรณ์สแีดงมำหยดุลงตรงหน้ำ หญงิสำวไม่กล้ำเงยหน้ำขึ้น ยิ่งไม่กล้ำกระทั่ง

จะหำยใจ พวกเขำอยู่ตรงหน้ำของกนัและกนั ภำยใต้ควำมเงยีบ ในที่สุดชำย

คนนั้นก็เอื้อมมือไปหยิบไม้คันชั่งที่วำงอยู่บนโต๊ะ สอดไม้เข้ำมำด้ำนในเพียง

เลก็น้อยก่อนผ้ำคลุมหน้ำจะถูกเปิดขึ้นอย่ำงเชื่องช้ำ

หลำยลมหำยใจต่อมำเย่เยี่ยเซียงก็เงยหน้ำขึ้นมองชำยที่กลำยเป็น 

สำมขีองตวัเอง ชำยหนุ่มอำยุรำวยี่สบิปลำยๆ หรอืสำมสบิต้นๆ รูปร่ำงสูงใหญ่ 

ผิวของเขำขำวมำก ดวงตำสีแดงยำวรี ใบหน้ำละม้ำยสตรีอยู่ถึงห้ำส่วน ถึง

กระนั้นหำงตำและคิ้วที่ชี้ขึ้นเล็กน้อยส่อควำมเฉียบคมและเฉยชำ ท�ำให้เขำ 

ดูสมกับเป็นชำยชำตรี ผมยำวตรงสีขำวท�ำให้เขำดูเหมือนปีศำจอย่ำงที่คน 

กล่ำวขำน

สำมีภรรยำต่ำงจ้องมองกันและกัน คล้ำยพวกเขำจะลืมหำยใจนำน 

จนลืมสิ้นทุกสิ่ง สุดท้ำยสิ่งที่ปลุกพวกเขำออกจำกภวังค์คือเสียงของไม้ 

คันชั่งที่ตกลงบนพื้น คิ้วของเขำย่นเข้ำหำกัน รำชำปีศำจถอยหลังไปสอง 

สำมก้ำวด้วยท่ำทำงไม่แน่ใจ ฉับพลันนั้นเขำก็หมุนตัวเตรียมออกไปจำกห้อง

หอ

เย่เยี่ยเซยีงตกตะลงึ คดิขึ้นมำได้แล้วกห็วัเรำะเยำะตวัเอง หรอืแท้จรงิ
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แล้วบตุรสำวตระกลูเย่ไม่ใช่ใครกไ็ด้ แต่ต้องเป็นเย่หลงิเซยีวเท่ำนั้น รำชำปีศำจ

ไม่เคยพบนำง กไ็ม่ได้หมำยควำมว่ำไม่เคยพบเย่หลงิเซยีวมำก่อน ดงันั้นเมื่อ

พบว่ำเจ้ำสำวไม่ใช่คนที่ต้องกำรเขำถงึได้แสดงท่ำทำงไม่พอใจออกมำ

นำงนบัเป็นตวัอะไรกนัแน่ ไม่ว่ำจะกี่ครั้งกล้็วนไม่มใีครต้องกำรนำงเลย



สอง
ฝันร้ายอันยาวนาน

ในความฝันของเย่เยี่ยเซียงนั้นกลายเป็นเหมือนกลุ่มควันที่ปกคลุม

ผู้คนเอำไว้ ควำมฝันนี้ด�ำเนนิมำตั้งแต่นำงยงัเดก็ อำยุเพยีงห้ำขวบกไ็ด้เข้ำวงั

ไปพบฮอ่งเตก้บัฮองเฮำเป็นครั้งแรก เดก็ชำยที่ยนืเคยีงข้ำงคนที่นั่งบนบลัลงัก์

เป็นใครนำงกไ็ม่แน่ใจเช่นกนั แม้ไม่เคยพบกนัมำก่อน แต่เดก็คนนั้นกส็ะดุด

ตำ ใบหน้ำน่ำรกัของเขำ ท่ำทำงดเูหมอืนพยำยำมจะท�ำตวัเป็นผู้ใหญ่ ท�ำให้นำง

ชื่นชมเดก็ชำยผู้นั้น ภำยหลงัจงึรู้ว่ำกำรพบกนัครั้งนั้นคอืกำรก�ำหนดชวีติของ

นำงและเขำให้ต้องกลำยเป็นคู่หมั้น

เดก็ชำยผู้นั้นมชีื่อว่ำ ‘ฉนิชงหยวน’ เขำเป็นโอรสองค์โตของฮ่องเต้กบั

ฮองเฮำ ในอนำคตอนัใกล้เขำจะได้รบักำรแต่งตั้งเป็นองค์รชัทำยำท ฮ่องเต้อำจ

จะมสีนมมำกมำย แต่คนที่สำมำรถมโีอรสหรอืธดิำให้นั้นน้อยยิ่งกว่ำน้อย ฉนิ-

ชงหยวนก�ำเนิดจำกฮองเฮำ ทั้งยังเป็นโอรสองค์แรก ดังนั้นต�ำแหน่งองค์

รชัทำยำทจงึเป็นของเขำโดยแทบจะไร้คู่แข่ง ตวันำงเองในฐำนะบุตรสำวคนโต

ของเสนำบดขีั้นหนึ่งกก็ลำยเป็นว่ำที่ฮองเฮำในอนำคต

ทกุวนัต้องตื่นแต่เช้ำเพื่อเข้ำวงัไปเรยีนรูศ้ลิปะทั้งสี่ กำรปกครอง กระทั่ง

มำรยำทและควำมประพฤติทุกอย่ำงภำยใต้กำรสั่งสอนอย่ำงเข้มงวดของ
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ฮองเฮำและนำงก�ำนลัอำวโุส ชวีตินี้กลำยเป็นของฉนิชงหยวน ควำมยำกล�ำบำก

ทั้งหมดเพื่อกำรเป็นหงส์คู่บัลลังก์ที่เหมำะสม เด็กหญิงในวัยเดียวกัน หรือ

กระทั่งคนที่มีอำยุมำกกว่ำเล็กน้อยต่ำงก็เกรงใจนำง เมื่อนำงเดินผ่ำนยังต้อง

ถอยหลงัหลบให้หนึ่งก้ำว

เย่เยี่ยเซียงรู้สึกภำคภูมิใจ ใครต่อใครต่ำงก็ชื่นชมและยกย่องนำง 

นอกจำกเพื่อองค์รชัทำยำทแล้ว นำงยงัคำดหวงัตำมควำมคดิแบบเดก็ว่ำมนัจะ

ท�ำให้บดิำมำรดำและพี่ชำยภำคภูมใิจ แต่เพรำะยิ่งเตบิโต สิ่งที่นำงต้องเรยีนรู้

กม็มีำกขึ้น ฮองเฮำมกัเรยีกตวันำงเข้ำวงัเพื่อสอนเกี่ยวกบักำรจดังำนเลี้ยงและ

ภำระหน้ำที่มำกมำยที่จะตกเป็นของนำงในอนำคต

ก่อนจะรู้ตวักไ็ม่มพีื้นที่ในครอบครวัส�ำหรบัตวัเองอกีแล้ว เย่หลงิเซยีว

ที่อำยุน้อยกว่ำนำงสำมปีเตบิโตขึ้นกลำยเป็นเดก็สำวร่ำเรงิ รอยยิ้มสดใส ใบหน้ำ

กลมเกลี้ยงเหมือนก้อนซำลำเปำน่ำเอ็นดู เสียงหวำนช่ำงออดอ้อน ทุกอย่ำง

ขโมยเอำหัวใจของทุกคนในจวนตระกูลเย่ไปจนหมดสิ้น ขณะที่เย่เยี่ยเซียง

กลำยเป็นคนอื่นไปทีละนิด เด็กสำวผู้งำมพร้อมในวัยสิบห้ำยืนมองภำพ

ครอบครวัที่ไม่มทีำงแทรกตวัเข้ำไปได้อกีแล้ว

ในขณะที่นำงพยำยำมอย่ำงหนกัเพื่อให้กลำยเป็นสตรทีี่ดเียี่ยม เย่หลงิ-

เซยีวปฏเิสธกำรเรยีนที่มำรดำมอบให้ หนเีรยีนไม่เว้นแต่ละวนัเพื่อออกไปเที่ยว

ด้ำนนอก เตม็ที่บดิำมำรดำกแ็ค่ดนุำงเลก็น้อย เย่จิ้นหงปกป้องน้องสำวคนเลก็

ของเขำเสมอ มีพี่ใหญ่ให้ท้ำยเย่หลิงเซียวจึงไม่เห็นกำรกระท�ำของนำงเป็น 

เรื่องใหญ่

เสียงหัวเรำะของพวกเขำดังเข้ำมำในห้องขณะที่นำงก�ำลังทบทวนต�ำรำ

เรียน หลังจำกทบทวนต�ำรำในวันนี้นำงยังต้องเย็บเสื้อคลุมกันหนำวให้องค์

รชัทำยำทที่ก�ำลงัจะกลบัจำกกำรฝึกวชิำยุทธ์ บำงครั้งนำงกอ็ยำกโยนทุกอย่ำง

ทิ้งแล้ววิ่งออกไปด้ำนนอก อยำกออกไปดูว่ำกำรแสดงข้ำงถนนที่น้องสำว 

เล่ำอย่ำงออกรสว่ำสนุกนกัหนำนั้นเป็นอย่ำงไร บะหมี่น�้ำในตรอกหลงัศำลเจ้ำ

อร่อยจริงหรือไม่ เทศกำลโคมไฟที่เต็มไปด้วยผู้คนเต็มสองข้ำงถนนจนมอง
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แทบไม่เห็นเท้ำของตัวเองนั้นสนุกสนำนแค่ไหน สุดท้ำยเย่เยี่ยเซียงก็ไม่อำจ

ท�ำได้ นำงมภีำระหน้ำที่มำกมำยที่ต้องจดักำร

ปีนั้นเพรำะรบีเร่งจนแทบไม่ได้พกั กำรเยบ็เสื้อคลุมกนัหนำวขององค์

รัชทำยำทจึงส�ำเร็จอย่ำงรวดเร็ว นำงใช้เวลำที่เหลือส�ำหรับตัดเย็บให้คนใน

ครอบครวั แม้ไม่ต้องปักลวดลำยให้หรูหรำอย่ำงเสื้อคลุมของคู่หมั้น แต่นำงก็

ตั้งใจท�ำเสื้อคลุมทุกตัวอย่ำงเต็มที่ ในสองวันสุดท้ำยก่อนที่เทศกำลฤดูหนำว

จะเริ่มต้นขึ้น นำงอดหลับอดนอนจนขอบตำคล�้ำ ในที่สุดก็เย็บเสื้อคลุม 

กันหนำวสี่ตัวจนเสร็จ นำงมองเสื้อคลุมด้วยควำมภำคภูมิใจ พับเสื้อคลุม 

เหล่ำนั้นแล้วห่อด้วยผ้ำอย่ำงด ีน�ำไปมอบให้พวกเขำด้วยตวัเอง

พวกเขำก�ำลังนั่งดื่มชำอยู่ในห้องโถง เย่เยี่ยเซียงถือห่อเสื้อคลุมเข้ำไป 

ดูเหมือนคนในครอบครัวจะแปลกใจมำกกับกำรปรำกฏตัวของนำง หรือไม่ 

พวกเขำกไ็ม่รู้ว่ำนำงอยู่ที่นี่ในหลำยวนัมำนี้

“ท่ำนพ่อ พี่ใหญ่ ปีนี้ฮองเฮำให้ลูกเย็บเสื้อคลุมส�ำหรับองค์รัชทำยำท 

ลูกท�ำตวันั้นเสรจ็แล้วและยงัเหลอืผ้ำชั้นดอีกีมำก ผ้ำนี้อำจจะไม่หนำมำกแต่ก็

สำมำรถกนัหนำวได้ด ีลูกเลยน�ำมำเยบ็เสื้อคลมุให้พวกท่ำน ลองดวู่ำพวกท่ำน

ชอบหรอืไม่”

นำงแจกจ่ำยห่อเสื้อคลุมให้ด้วยควำมคำดหวงั ทว่ำพวกเขำเพยีงรบัมำ

ด้วยท่ำทเีฉยเมย ดจูะเก้อเขนิและคล้ำยประหลำดใจมำกกว่ำ แต่ไม่ทนัได้เปิด

ห่อผ้ำกไ็ด้ยนิเสยีงเรงิร่ำมำจำกด้ำนนอก เดก็สำววยัสบิสำมปีที่เริ่มมเีค้ำโครง

ควำมเป็นสำวงำมก็ก้ำวพรวดเข้ำมำด้ำนใน ถลำเข้ำไปกอดมำรดำเต็มรัก  

สำวใช้ที่ตำมมำด้ำนหลงัหอบข้ำวของมำกองใหญ่

ใบหน้ำนิ่งเฉยของฮูหยนิเย่ปรำกฏร่องรอยควำมเอน็ดู พลำงลูบศรีษะ

บุตรสำวคนเลก็

“ออกไปเที่ยวเตร่มำอกีแล้วละส ิครำวนี้เจออะไรแปลกๆ เข้ำล่ะ”

สำวน้อยหวัเรำะเสยีงใส กวกัมอืเรยีกสำวใช้ให้เข้ำมำใกล้ “ท่ำนแม่เก่ง

ที่สุด ข้ำไปตลำดที่ท่ำเรอืมำ มพี่อค้ำต่ำงเมอืงเอำเสื้อคลุมกนัหนำวมำขำย ทั้ง
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แบบและเนื้อผ้ำแปลกมำก พวกเขำบอกว่ำยดัขนเป็ดเอำไว้ข้ำงในจะช่วยให้อุ่น

มำกขึ้น ลูกเหน็แล้วถูกใจเลยซื้อมำหลำยตวั พวกท่ำนลองดูส ิลองสวมดู มนั

อุ่นแล้วกน็ุ่มมำก”

พวกเขำวำงห่อผ้ำของเย่เยี่ยเซยีงไว้บนโต๊ะข้ำงตวั แล้วรบัเอำเสื้อคลุม

ที่ดทูั้งหนำและเทอะทะมำลองสวม อำจจะด้วยควำมแปลกใหม่หรอือะไรกต็ำม

แต่ พวกเขำหวัเรำะและให้ควำมสนใจกนัมำก เย่เยี่ยเซยีงมองพวกเขำอยู่ครู่

หนึ่ง คล้ำยว่ำมบีำงอย่ำงจะพูดแต่กไ็ม่อำจพูด ห่อเสื้อคลุมของนำงถูกวำงเอำ

ไว้บนโต๊ะ พวกเขำไม่ได้สนใจมนั ลมืว่ำมนัคอือะไร หลงัจำกที่ยนืมองจนแน่ใจ

ว่ำไม่มใีครสนใจมนัอกีแล้ว นำงกเ็ดนิออกมำจำกห้องอย่ำงเงยีบๆ

อำกำศปีนั้นไม่หนำวมำกนกั ทว่ำพวกเขำกเ็อำแต่สวมเสื้อคลุมขนเป็ด

ด้วยควำมพึงพอใจ นำงเฝ้ำรอตลอดทั้งฤดูกำล เสื้อคลุมที่เย็บด้วยมือของ 

ตวัเองกไ็ม่เคยถูกน�ำมำสวมเลยสกัครั้ง หวัใจของนำงถูกควำมรษิยำในตวัของ

นอ้งสำวและควำมเยน็ชำที่ได้รบัจำกครอบครวักดักนิทลีะน้อยตั้งแต่ฤดหูนำว

ในปีนั้น

ดวงตาที่หลับพริ้มลืมขึ้น มองเตียงและเพดานที่แปลกไป ไม่ใช่ทั้ง

เตียงในต�ำหนักของฮองเฮำ หรือเตียงไม้ในห้องนอนที่จวนตระกูลเย่ ศีรษะ

ของนำงปวดร้ำว ต้องใช้เวลำสักครู่จึงนึกออก สุดท้ำยสิ่งนั้นคือฝันร้ำยที่

ยำวนำน ฝันร้ำยที่คอยหลอกหลอนตอกย�้ำตวัเองมำทั้งชวีติว่ำนำงคอืคนที่ไม่มี

ใครต้องกำร

นึกไปแล้วท่ำทำงของสำมีที่ได้พบกันครั้งแรกก็ไม่แตกต่ำงกัน รำชำ

ปีศำจรีบร้อนจำกไปทั้งที่เป็นวันเข้ำหอของตน น่ำขันอะไรเช่นนี้ เจ้ำบ่ำว 

เข้ำมำจำกไปทันทีที่ได้เห็นหน้ำตำของเจ้ำสำว ชำยหนุ่มชื่นชอบแต่หญิงสำวที่

ร่ำเริงสดใสใช่หรือไม่ หรือเป็นเพรำะสวรรค์ขีดเขียนชะตำของนำงว่ำจะต้อง

เกดิมำโดยไม่มใีครสกัคนรกัไปตลอดชวีติ

แม้ว่ำอยำกจะหวัเรำะให้แก่สิ่งที่เกดิขึ้น ทว่ำหญงิสำวกลบัพบว่ำตวัเอง
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หวัเรำะไม่ออก แม้แต่น�้ำตำกไ็ม่มเีหลอืให้ไหลออกมำอกีแล้ว

ประตูห้องเปิดออกเล็กน้อย คนที่นอนอยู่บนเตียงจึงหันไปมอง ผู้ที่ 

ก้ำวเข้ำมำเป็นหญิงสำวหน้ำตำดีคนหนึ่ง แม้ผิวจะคล�้ำเล็กน้อยแต่ก็นับว่ำ 

น่ำรกั พอคนที่เข้ำมำเหน็ว่ำนำงตื่นอยู่กย็ิ้มหวำนท่ำทำงดใีจ

“นำยหญงิ ในที่สุดท่ำนกต็ื่นเสยีท”ี หญงิสำวคนนั้นก้ำวเข้ำมำใกล้ รนิ

น�้ำชำบนโต๊ะแล้วประคองศีรษะป้อนให้นำงขณะแนะน�ำตัว “บ่ำวชื่อเสี่ยวไฉ 

นำยท่ำนสั่งให้บ่ำวมำคอยรบัใช้นำยหญงิ ตอนนี้นำยหญงิเพิ่งฟ้ืนบ่ำวจะไปเรยีก

ท่ำนหมอก่อน แล้วยังต้องรำยงำนนำยท่ำนด้วย สักครู่จะมีน้องสำวของบ่ำว

ชื่อเสี่ยวฉีเข้ำมำดูแลท่ำน หำกนำยหญิงต้องกำรอะไรสำมำรถบอกเสี่ยวฉี 

ได้เลยนะเจ้ำคะ”

สำวใช้คนนั้นพูดจำยดืยำว แต่ดูท่ำทำงคล่องแคล่วรู้ควำม ไม่บอกกร็ู้

ว่ำผ่ำนกำรอบรมมำอย่ำงด ีหลงัจำกแจกแจงเสรจ็กล็กุออกไป ครูห่นึ่งจงึมสีำว

ใช้อกีคน ใบหน้ำละม้ำยคล้ำยกนัมำกรำวแปดส่วน เสี่ยวฉแีตกต่ำงจำกพี่สำว 

นำงไม่ใช่คนพูดมำก แต่กร็ู้ควำมไม่แพ้กนั ทนัททีี่เข้ำมำกใ็ช้ผ้ำเชด็เนื้อเชด็ตวั

ให้นำง ทั้งยังช่วยจัดกำรเสื้อผ้ำให้เข้ำที่ หญิงสำวมีหลำยเรื่องอยำกเอ่ยถำม  

แต่ล�ำคอแห้งผำกจนแสบไปหมด จะลุกขึ้นกย็งัปวดศรีษะเลก็น้อย

ไม่นำนนักเสี่ยวไฉก็กลับเข้ำมำด้ำนในพร้อมกับชำยชรำคนหนึ่ง เมื่อ 

เข้ำมำชำยชรำกแ็นะน�ำตวั

“ข้ำน้อยเป็นหัวหน้ำคณะแพทย์แห่งวังเหวินเสวี่ย ข้ำน้อยต้องตรวจ 

เพื่อยนืยนัว่ำนำยหญงิหำยจำกอำกำรป่วยแน่นอนแล้ว” มอืเหี่ยวย่นสมัผสัจุด

ชีพจรของนำง ทั้งยังใช้หลังมือสัมผัสที่หน้ำผำกเบำๆ หลังจำกคิดอยู่สักครู ่

กห็ยบิกระดำษออกจำกถุงผ้ำ ใช้ถ่ำนด�ำเขยีนเพื่อควำมสะดวก

“นำยหญงิยงัมไีข้อยู่เลก็น้อย หลงัจำกนี้ต้องดื่มยำแก้ไข้ต่ออกีสำมวนั 

และข้ำน้อยได้เพิ่มยำบ�ำรงุร่ำงกำยให้อกีหนึ่งขนำน กนิยำกสกัหน่อยแต่สรรพ-

คุณดมีำก ช่วยเรื่องสมดุลร่ำงกำย เลอืดลมเดนิสะดวกขึ้น หำกมเีหงื่อออกมำ

ไม่ต้องตกใจ เป็นกำรขับควำมร้อนออกจำกร่ำงกำย อีกทั้งยังมีสมุนไพรบำง
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ส่วนใช้ต้มส�ำหรบัแช่ตวัตอนอำบน�้ำ ช่วยเปิดรขูมุขนบนร่ำงกำย ส่วนเรื่องอำหำร

ให้เน้นกนิอำหำรอ่อนรสชำตไิม่เคม็ ไม่มนั ไม่หวำน ไม่เผด็จนเกนิไป”

หมอชรำวินิจฉัย เขำส่งกระดำษที่เขียนให้เสี่ยวไฉ เย่เยี่ยเซียงกล่ำว

ขอบคุณเขำด้วยเสียงอันแหบแห้ง มองดูเสี่ยวไฉเดินออกไปส่งท่ำนหมอ  

เสี่ยวไฉต้องไปเบกิยำจำกหอยำตำมค�ำสั่งของท่ำนหมอต่อ ดงันั้นภำยในห้อง

จงึค่อนข้ำงเงยีบ มเีพยีงเสี่ยวฉทีี่ยนือยู่ข้ำงเตยีง

“ถ้ำนำยหญงิต้องกำรสิ่งใดให้บอกบ่ำวได้ทนัทนีะเจ้ำคะ”

เย่เยี่ยเซียงไอสองสำมครั้งขณะที่คิดว่ำควรจะท�ำอย่ำงไรเป็นล�ำดับถัด

ไป ล�ำคอที่แห้งจนแสบระคำยของนำงดขีึ้นมำกแล้ว เพยีงปรำยตำมองกำน�้ำชำ

ครูเ่ดยีวเทำ่นั้น เสี่ยวฉกีข็ยบัตวัไปทำงนั้น รนิน�้ำชำใสจ่อกสง่ให้นำงถงึที่ พนิจิ

ดูแล้วพี่น้องคู่นี้ต่ำงกค็ล่องแคล่วรู้งำน ได้รบักำรฝึกฝนมำเป็นอย่ำงด ีดูท่ำที่

คนลือกันว่ำวังเหวินเสวี่ยเป็นแดนคนเถื่อนที่โหดร้ำยไร้อำรยธรรมจะไม่จริง

เสยีทเีดยีว พวกนำงอำจไม่ได้เรยีบร้อยหรอืรู้วธิกีำรวำงตวัเช่นนำงก�ำนลัในวงั 

แต่กค็ล่องแคล่วมำกพอส�ำหรบักำรเป็นบ่ำวรบัใช้ในตระกูลใหญ่

“เจ้ำนำยของพวกเจ้ำ... นำยท่ำนอยูท่ี่ใด” เมื่อถำมออกไปแล้วถงึคดิขึ้น

ได้ ตรำบใดที่เขำไม่เอ่ยวำจำว่ำจะหย่ำกนั นำงกย็งัถอืว่ำเป็นภรรยำของอกีฝ่ำย 

ทั้งเสี่ยวฉีและเสี่ยวไฉยังเรียกนำงว่ำนำยหญิง ดังนั้นค�ำเรียกสำมีจึงเปลี่ยน 

เป็นนำยท่ำนตำมแบบพวกนำงไป

“เรยีนนำยหญงิ เวลำนี้นำยท่ำนอยู่ที่ลำนฝึกยุทธ์ พี่สำวของบ่ำวให้คน

ไปส่งข่ำวเรื่องที่นำยหญิงฟื้นแล้ว อำจจะต้องใช้เวลำสักพักกว่ำที่นำยท่ำนจะ 

เดนิทำงมำถงึ” น�้ำเสยีงอธบิำยเรยีบเรื่อย

“เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น” นี่เป็นอีกปัญหำ หญิงสำวจ�ำอะไรที่เกิดขึ้นหลัง

จำกสำมขีองตวัเองหนัหลงัเตรยีมออกจำกห้องหอไม่ได้เลย รูส้กึตวัอกีครั้งนำง

กน็อนอยูบ่นเตยีงแล้ว ดงันั้นควำมทรงจ�ำช่วงที่ขำดหำยไปเกดิอะไรขึ้นยงัเป็น

เรื่องที่ต้องค้นหำ

เสี่ยวฉขีมวดคิ้ว ท่ำทำงประหลำดใจ “เมื่อคนื...” หลงัจำกครุ่นคดิอยู่
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ครู่หนึ่งสำวใช้กเ็อ่ยอธบิำย “นำยหญงิคงจ�ำไม่ได้ ท่ำนป่วยตั้งแต่คนืวนัแต่งงำน 

หลงัจำกนั้นกไ็ม่ได้สตมิำตลอด จนตอนนี้ย่ำงเข้ำสู่วนัที่สำมแล้วเจ้ำค่ะ”

คนฟังนิ่งตะลงึไป คำดไม่ถงึว่ำพรบิตำเดยีวผ่ำนไปแล้วสำมวนั “ข้ำจ�ำ

อะไรไม่ได้เลย”

“หลงัจำกส่งตวัเจ้ำบ่ำวแล้ว ครูเ่ดยีวนำยท่ำนกอ็อกมำบอกวำ่นำยหญงิ

เป็นลมไม่ได้สตเิจ้ำค่ะ”

“อ้อ” เมื่อทบทวนกพ็อนกึได้เลอืนรำงว่ำตลอดกำรเดนิทำงที่แทบไม่ได้

พกัผ่อนสร้ำงควำมเหนด็เหนื่อยแค่ไหน พอมำถงึไม่ทนัได้หย่อนก้นนั่งกต็้อง

เข้ำร่วมพิธีแต่งงำนอย่ำงรวบรัด นอกจำกนี้ยังไม่ได้กินอำหำรเลยสักอย่ำง 

นอกจำกน�้ำชำในระหว่ำงพธิคี�ำนบัฟ้ำดนิ หำกจะเจบ็ป่วยกไ็ม่ใช่เรื่องแปลกนกั 

คิดดูแล้วชำยผู้นั้นก็ไม่ได้ใจด�ำ แม้แสดงท่ำทีรังเกียจออกมำถึงเพียงนั้นยังมี

น�้ำใจที่จะตำมคนมำช่วยเหลอื

“นำยหญงิมอีะไรที่ต้องกำรถำมบ่ำวอกีหรอืไม่เจ้ำคะ”

หญงิสำวไม่มคี�ำถำมอกี อกีอย่ำง... เมื่อครูเ่สี่ยวฉบีอกว่ำกว่ำที่นำยท่ำน 

ของอกีฝ่ำยจะมำอำจกนิเวลำสกัพกั สกัพกัที่ว่ำนำนแค่ไหนนำงไม่ใส่ใจ ดูจำก

ปฏกิริยิำแรกยำมที่พบกนักน่็ำจะพอเดำได้ว่ำเขำคดิอย่ำงไร ดวงตำที่ล้อมกรอบ

ไปด้วยแพขนตำหนำหลบัลง นำงไม่ถำมอะไรเพิ่มเตมิ เสี่ยวฉกีไ็ม่ได้พูดอะไร

อกี

“หลบัอกีแล้วหรอื” เสยีงเอ่ยถามแผ่วเบา น�้าเสยีงตดิจะเยน็ชา

เสี่ยวฉีที่ยืนอยู่ในห้องเงยหน้ำขึ้นมองไปทำงประตู เห็นว่ำมันเปิดแง้ม

ออกเลก็น้อย เสี้ยวหน้ำคมคำยที่โผล่เข้ำมำเป็นของเจ้ำนำยตวัเอง สำวใช้ย่อ

กำยเลก็น้อย เลอืกที่จะพยกัหน้ำขึ้นลงแทนกำรตอบค�ำถำม คนป่วยเพิ่งหลบั

ไปประมำณครึ่งก้ำนธูป จะหลับสนิทหรือไม่ยังไม่แน่ใจ เสียงเพียงเล็กน้อย

อำจจะปลุกอกีฝ่ำยขึ้นมำได้

คนที่อยู่ด้ำนนอกพยกัหน้ำ ดงึประตูปิดแผ่วเบำ ทว่ำพอหนัหลงักลบั
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พบใบหน้ำกรุ้มกริ่มของชำยหนุ่มอีกคนรออยู่ ใบหน้ำติดเย็นชำบึ้งตึงขึ้นมำ

หลำยส่วน ยืดหลังตรงเดินผ่ำนหน้ำอีกฝ่ำยไปอย่ำงไม่สนใจไยดี แต่คน 

ขี้แกล้งยงัวิ่งล้อมหน้ำล้อมหลงั หำกเป็นคนอื่นคงถูกฝ่ำมอืพลกิฟ้ำของเขำซดั

ใส่สกัทแีล้ว เท่ำนั้นกบ็อกลำโลกไปเฝ้ำเทพเซยีนได้ทนัท ีแต่เพรำะคนกวนใจ

เป็นศษิย์น้องร่วมอำจำรย์จงึพยำยำมอดทน

“ศษิย์พี่ ท�ำไมไม่เข้ำไปหำพี่สะใภ้เล่ำ ไม่ใช่ว่ำท่ำนเป็นห่วงนำงมำกหรอื” 

เหน็อกีฝ่ำยไม่ตอบ เขำกลบัยอมรบัไม่ได้ วิ่งไปวิ่งมำวนเวยีนอยู่รอบกำย “ข้ำ 

รู้นะ วนันี้ศษิย์พี่ใจลอยเพรำะเป็นห่วงพี่สะใภ้ใช่หรอืไม่”

ชำยหนุ่มกระโดดไปกระโดดมำท่ำทำงรำวกบัลงิ เส้นคิ้วคนถูกก่อกวน

กระตกุครั้งแล้วครั้งเล่ำ ในที่สดุกส็ิ้นควำมอดทนยื่นมอืออกไปในอำกำศอย่ำง

รวดเรว็ ไม่ทนัได้กะพรบิตำคอเสื้อด้ำนหลงัอกีฝ่ำยกถ็ูกคว้ำเอำไว้แน่น คนที่

ก�ำลังจะหนีถูกเขำยกจนตัวลอยเหนือพื้น อำศัยเพียงมือข้ำงเดียวยกชำย 

วัยฉกรรจ์คนหนึ่งด้วยท่ำทำงไม่เดือดร้อน ย่อมแสดงถึงควำมแข็งแกร่งด้ำน

พละก�ำลงัของผู้ยกได้เป็นอย่ำงดี

“ถ้ำเจ้ำยงัไม่หบุปำก ลองดวู่ำศษิย์พี่อย่ำงข้ำจะท�ำให้เจ้ำพดูออกมำไม่ได้ 

อกีได้อย่ำงไร”

“ใช่ว่ำข้ำพดูเทจ็ ท่ำนกร็ูว่้ำวนันี้กำรฝึกของท่ำนไม่รำบรื่น” ชำยหนุม่ตอบ

กลบัด้วยท่ำทำงไม่ทุกข์ร้อน เขำเองกม็ใิช่ไร้ฝีมอื แม้จะเทยีบกบัศษิย์พี่ไม่ได้ 

แต่ดีชั่วอย่ำงไรเขำก็มีฝีมือพอจะหลบหนีเอำตัวรอดไปได้ เรื่องควำมว่องไว 

ชำยหนุ่มมั่นใจว่ำเขำไม่เป็นสองรองใคร ศษิย์พี่เก่งกำจที่สุด เขำกห็นเีก่งที่สุด

ใบหน้ำของหลี่เหวินหรงหรือที่ผู้คนภำยนอกวังเหวินเสวี่ยเรียกขำนว่ำ 

‘รำชำปีศำจ’ แสดงออกอย่ำงเคร่งขรึม คล้ำยกับคนที่สิ้นไร้อำรมณ์ ดวงตำ 

สแีดงเยน็ชำจบัจ้องใบหน้ำศษิย์น้องของตวัเองที่ยงัท�ำท่ำทำงร่ำเรงิไม่สนใจใคร 

กูห่นงิเทยีนเปน็คณุชำยเจ้ำส�ำรำญ ตระกลูเดมิเป็นขนุนำงเก่ำแก่ในแควน้หนึ่ง 

ลูกหลำนทุกคนต่ำงกเ็ข้ำรบัรำชกำรในวงัหลวง มเีจ้ำคนแซ่กู่รุ่นหลำนอย่ำงเขำ

เท่ำนั้นที่ดื้อรั้นหนีออกมำร�่ำเรียนวิชำท่องยุทธภพ แม้ภำยหลังส�ำเร็จวิชำแล้ว 
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ก็ไม่ยอมกลับบ้ำน เอำแต่เกำะศิษย์พี่ใหญ่ที่เป็นเจ้ำของวังเหวินเสวี่ยไม่ 

ยอมปล่อย

กู่หนงิเทยีนถกูโยนออกไปด้วยแรงมหำศำล เบื้องหน้ำที่ต้องปะทะกค็อื

ก�ำแพงที่กั้นระหว่ำงเรอืนชั้นนอกกบัเรอืนชั้นใน ก่อนที่ร่ำงกำยจะปะทะเข้ำกบั

ก�ำแพง ชำยหนุ่มก็ใช้มือแตะที่พื้นเป็นแรงส่งให้ร่ำงม้วนตัวกลับมำยืนบนพื้น

ได้อย่ำงสง่ำงำม รอยยิ้มทะเล้นไม่ละไปจำกใบหน้ำของเขำ

“ท่ำทำงจะหงุดหงดิจรงิๆ นะศษิย์พี่ ถ้ำท่ำนไม่ชอบนำง ท�ำไมไม่ส่งนำง

กลับไปล่ะ ส่วนหนังสือหย่ำค่อยส่งตำมไปก็ได้ แต่หญิงสำวผู้นี้แม้แต่รำชำ

ปีศำจที่ผู้คนหวำดกลวักย็งัไม่ต้องกำร ชวีติของนำงคงไม่พ้นต้องบวชช ี หรอื

ไม่กแ็ขวนคอตำยเพรำะทนรบัควำมอปัยศไม่ไหว”

หลี่เหวินหรงหรี่ตำ ชั่วขณะหนึ่งไม่ทันหำยใจก็มำปรำกฏตัวเบื้องหน้ำ

ศิษย์น้องของตัวเอง แววตำเหี้ยมโหด “ลิ้นนี้คงไม่จ�ำเป็นอีกแล้ว พูดแต ่

เรื่องน่ำร�ำคำญ” นิ้วมอืเรยีวยำวที่ขำวรำวกบัหยกท�ำท่ำจะล้วงเข้ำไปในปำกของ 

ศษิย์น้อง

เพรำะไม่ได้ก�ำล�ำคอศิษย์น้องไว้แน่นนัก กู่หนิงเทียนจึงใช้แรงถีบตัว

สะบดัหลุดออกมำได้ “ท่ำนนี่เอำใจยำกจรงิๆ บอกว่ำห่วงใยกไ็ม่ยอมรบั พอ

บอกให้ส่งนำงกลับท่ำนก็ท�ำท่ำโมโหข้ำอีก” ถึงจะดูไร้ควำมเกรงกลัว แต่พอ

รำชำปีศำจขยับตัวอีกครั้ง ชำยหนุ่มก็ใช้วิชำตัวเบำกระโดดออกไปจำกแนว

ก�ำแพง กระโดดไปมำพรบิตำเดยีวกห็ำยไป

หลี่เหวนิหรงมองอยูค่รู่หนึ่งก่อนหมนุกำยเดนิไปตำมทำงเพื่อกลบัเรอืน

พกัของตวัเอง ในเรอืนส่วนตวัของเขำไม่ได้หรูหรำโอ่อ่ำ กลบัเรยีบง่ำยยิ่งกว่ำ

เรือนรับรองแขก เขำไม่ชื่นชอบของประดับอย่ำงแจกันโบรำณหรือเครื่องเงิน

เครื่องกระเบื้อง ไม่มแีม้กระทั่งภำพวำดพู่กนั หรอืภำพตวัอกัษรอย่ำงที่ผู้คน

ร�่ำรวยนิยมกัน นอกจำกเก้ำอี้ไม้เก่ำแก่เรียบง่ำยกับชุดโต๊ะน�้ำชำที่เป็นมรดก 

ในวงัเหวนิเสวี่ยมำเนิ่นนำนกแ็ทบไม่มอีะไรอกี

สำวใช้ที่อยูภ่ำยในเรอืนส่วนตวัของเขำได้ยงัต้องเป็นคนมอีำยปุระมำณ
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หนึ่ง เพรำะสำวใช้ที่อยู่ในวยัสำวมกัสร้ำงเรื่องปวดหวัให้แก่เจ้ำของเรือน คน

ก่อเรื่องส่วนมำกหำกไม่ถูกส่งออกไปนอกวังเหวินเสวี่ยก็ต้องเดินทำงไปเที่ยว

ยมโลกก่อนเวลำอนัควร ล้วนขึ้นอยู่กบัควำมร้ำยแรงของกำรกระท�ำนั้น ครั้ง

หนึ่งที่รนุแรงที่สดุคอืพยำยำมวำงยำในเทยีนไขที่จดุยำมค�่ำคนื ตกดกึเขำที่นอน

สิ้นไร้เรี่ยวแรงอยูม่องเหน็สำวใช้นำงนั้นเปลื้องผ้ำปีนขึ้นเตยีง ลบูไล้โลมเลยีเขำ

รำวกบัสตัว์ป่ำ แต่คนอย่ำงหลี่เหวนิหรงมใิช่สิ้นไร้หนทำงเพรำะยำเพยีงตวัเดยีว 

หลังจำกรวบรวมพลังครู่หนึ่งเขำก็ตวัดขำถีบร่ำงนั้นออกจำกตัว หญิงสำวตัว

บอบบำงกระเดน็ไปกระแทกกบัผนงัเตม็แรง ศรีษะและกระดูกแตกหกัหลำย

ส่วน นำงส่งเสียงร้องครวญครำงด้วยควำมทรมำน แต่ส่วนนั้นไม่ใช่ควำม

ทรมำนที่สุด เพรำะหลังจำกที่ลุกขึ้นยืนอย่ำงมั่นคง รำชำปีศำจก็เตะร่ำงนั้น 

ออกมำนอกห้องนอนของเขำ เสยีงครวญครำงที่ดงัออกมำท�ำให้บรรดำสำวใช้

และทหำรที่คอยดูแลควำมปลอดภยัออกมำมุงดูสิ่งที่เกดิขึ้น

ร่ำงนั้นดูไปคล้ำยกบัซำกศพมำกกว่ำคนที่ยงัมชีวีติ ร่ำงกำยหลำยส่วน

บิดงอผิดรูป เลือดสีแดงฉำนอำบชโลมไปทั่วร่ำง สำวใช้หลำยคนหวีดร้อง 

ขวัญเสีย ยิ่งได้เห็นใบหน้ำโหดเหี้ยม ดวงตำสีแดงคล้ำยโลหิต เส้นผม 

สีขำวพลิ้วไหวไปตำมสำยลม ประดุจร่ำงจุติเทพปีศำจ ปลำยเท้ำย�่ำลงไปบน

ร่ำงนั้น เหยยีบเอำไว้ไม่ให้ขยบัเคลื่อนไหว จำกนั้นเรยีกทหำรนำยหนึ่งเข้ำมำ 

สั่งให้ใช้ม้ำตวัหนึ่งลำกร่ำงสำวใช้นำงนี้ออกไปทำงประตตูะวนัตกซึ่งเตม็ไปด้วย

กรวดหินแหลมคม เพรำะเป็นม้ำที่ถูกฝึกมำอย่ำงดี หลังจำกหำยไปสำมวัน 

มนักก็ลบัเข้ำเมอืงมำพร้อมกบัร่ำงที่แหลกเละไร้ลมหำยใจ

กำรกระท�ำของเขำในวนันั้นไม่เพยีงช่วยจดัระเบยีบภำยในวงัเหวนิเสวี่ย 

แต่ยังท�ำให้เกิดข่ำวลือเกี่ยวกับควำมโหดเหี้ยมต่อสตรีของเขำกระจำยออกไป

ทั่ว ในสนำมรบหลี่เหวนิหรงนั้นไร้ปรำน ี ทุกครั้งดำบของเขำล้วนได้ดื่มเลอืด

ศพนบัพนันบัหมื่น แม้แต่กบัสตร ีผู้คนกเ็ล่ำลอืกนัวำ่หลงัจำกลำกพวกนำงขึ้น

เตยีงแล้วร่วมรกัอย่ำงทำรุณ หำกว่ำใครท�ำให้รำชำปีศำจไม่พอใจจะถูกท�ำร้ำย 

ทรมำนจนตำยในที่สุด รำชำปีศำจยงัเป็นคนช่ำงเลอืก ไม่มหีญงิใดเหมำะสม
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กบัเขำ จนถงึทุกวนันี้จงึไม่เคยแต่งงำนหรอืมแีม้แต่อนุเลยสกัคน

เขำไม่ได้ใส่ใจว่ำใครจะลอืกนัไปอย่ำงไร สุดท้ำยเพรำะเขำไม่เคยสนใจ

ผู้หญิงพวกนั้น แม้แต่คนที่ดูเหมือนว่ำเขำจะทนได้มำกที่สุดอย่ำงเหยำซูลี่ 

ศษิย์น้องร่วมอำจำรย์กย็งัสร้ำงควำมหงุดหงดิให้เขำได้อยู่ตลอดเวลำ สุดท้ำย

ทุกคนต่ำงกค็ดิว่ำรำชำปีศำจอำจไม่มคีู่ครองตลอดชวีติ แม้แต่ตวัเขำเองกค็ดิ

เช่นนั้น

กำรแต่งงำนครั้งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกดิขึ้น

เย่เยี่ยเซยีงนอนหลบัไปได้ไม่นานนกั หลงัจากนั้นนางกถ็กูปลกุขึ้นมา

เพื่อกินยำตำมที่ท่ำนหมอสั่งเอำไว้ สองพี่น้องเสี่ยวฉีกับเสี่ยวไฉช่วยเหลือ 

นำยหญิงคนใหม่เป็นอย่ำงดี หลังจำกกินยำแล้วยังเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้อีกด้วย 

แต่ที่ไม่น่ำเชื่อคือเสี่ยวไฉนั้นแข็งแรงมำก แม้มีรูปร่ำงค่อนข้ำงบอบบำง แต ่

ฝ่ำยนั้นสำมำรถอุ้มนำยหญิงให้ลอยขึ้นจำกฟูกนอนได้รำวกับอุ้มเด็ก เย่เยี่ย- 

เซยีงอยำกขดัขนืแต่กส็ิ้นเรี่ยวแรง ปล่อยให้เสี่ยวไฉอุ้มนำง ขณะที่เสี่ยวฉเีร่ง

มอืเปลี่ยนผ้ำปูที่นอนที่ชื้นไปด้วยเหงื่อเป็นผนืใหม่

หลังอดทนจำกควำมอับอำยนั้นชั่วครู่หนึ่งนำงก็รับรู้ได้ว่ำตลอดทั้งตัว

เตม็ไปด้วยควำมรูส้กึสะอำดและสบำย หญงิสำวกล่ำวขอบคุณเลก็น้อย ควำม

ง่วงที่มีก่อนหน้ำนี้หำยไปแล้ว หลังจำกกินยำเข้ำไปยังต้องรออีกครู่หนึ่งจึง 

จะกินข้ำวได้ ดังนั้นจึงท�ำได้เพียงมองเพดำนและผ้ำม่ำนกั้นเตียงที่ขยับไหว 

เลก็น้อย วงัเหวนิเสวี่ยตั้งอยูบ่นภเูขำ อำกำศเยน็ตลอดทั้งปี หน้ำต่ำงที่เปิดเพื่อ

ระบำยอำกำศจงึพดัเอำลมเยน็สบำยเข้ำมำภำยในห้อง

ทนัใดนั้นประตกูเ็ปิดออก เสี่ยวฉกีบัเสี่ยวไฉไม่ทนัได้ตั้งตวั สตรคีนหนึ่ง

กต็รงเข้ำมำประชดิขอบเตยีง เย่เยี่ยเซยีงพจิำรณำคนที่เพิ่งเข้ำมำ สำวใช้ของ

นำงมีท่ำทำงนอบน้อม ทว่ำก็ขยับร่ำงกำยบังนำงไว้ครึ่งหนึ่ง พร้อมย่อกำย

ท�ำควำมเคำรพ

“นำยหญิงก�ำลังพักผ่อน คุณหนูเดินทำงมำที่นี่มีธุระอะไรหรือเจ้ำคะ” 
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เสี่ยวไฉฉกียิ้มกว้ำง แต่ถ้อยค�ำนั้นบอกชดัว่ำไม่อยำกต้อนรบันกั

สำวงำมสะบัดหน้ำหนี “ข้ำก็แค่อยำกจะเห็นว่ำหญิงสำวที่พลำดคืน

ส�ำคญัอย่ำงกำรเข้ำหอเป็นอย่ำงไร”

ฟังดูกพ็อรู้ว่ำออกจะเป็นกำรเย้ยหยนั คนบนเตยีงเมยีงมอง ดวงหน้ำ

นั้นค่อนข้ำงน่ำรกัมำกกว่ำงดงำม ดวงตำฉำยแววดื้อรั้นไม่ยอมคน รมิฝีปำก

เม้มสนทิเรยีบเป็นเส้นตรง น�้ำเสยีงคุ้นเคยท�ำให้หยุดคดิไปครู่หนึ่ง ไม่นำนนกั

ก็นึกขึ้นได้ว่ำน�้ำเสียงเช่นนี้มิใช่ว่ำอีกฝ่ำยคือหญิงสำวที่โวยวำยไม่ยอมให้รำชำ

ปีศำจเข้ำหอในคนืนั้นหรอกหรอื ตอนนั้นใครบำงคนเรยีกสตรผีู้นี้ว่ำศษิย์น้อง 

อีกทั้งสำวใช้ยังเรียกนำงว่ำคุณหนู เย่เยี่ยเซียงพอรู้จักอีกฝ่ำยอย่ำงคร่ำวๆ  

ขึ้นมำแล้ว

“ท่ำนคงเป็นศษิย์น้องของนำยท่ำน” น�้ำเสยีงแหบแห้งเอ่ยขึ้นอย่ำงสงบ 

รอยยิ้มประดับบนใบหน้ำค่อนข้ำงซีด ไม่ได้แสดงอำกำรหวำดกลัวหรือตกใจ

แต่อย่ำงใด

เป็นฝ่ำยนั้นมำกกว่ำที่แสดงท่ำทำงตกใจออกมำเลก็น้อย คดิไม่ถงึว่ำคน

ป่วยจะรู้ว่ำตวัเองเป็นใคร ได้ข่ำวว่ำหญงิสำวผู้นี้ป่วยตั้งแต่คนืเข้ำหอ จนผู้คน

ในเรอืนด้ำนในต้องวุน่วำยกนัไม่น้อย ที่พอจะมเีหตผุลกค็อืไม่ใช่สำวใช้สองคน

นี้ปำกมำกเล่ำให้ฟัง กต้็องเป็นศษิย์พี่ใหญ่ของนำงเล่ำให้ฟัง นำงคดิว่ำหญงิสำว

ผู้นี้จะเป็นเช่นหญิงสำวอื่นทั่วไป ที่แต่งงำนก็เพรำะเหตุจ�ำเป็น ไม่นำนจะถูก

เขี่ยทิ้ง มแีค่ต�ำแหน่งแต่ไร้ควำมสนใจจำกศษิย์พี่ของนำง ดงันั้นนำงจงึหนักลบั

ไปมอง

“พวกเจ้ำบอกนำงใช่หรอืไม่ ปำกมำก”

เสี่ยวฉกีบัเสี่ยวไฉย่อมส่ำยหน้ำ พวกนำงไม่เคยปรปิำกพดูอะไรออกไป

เลย คนรอค�ำตอบบงัเกดิควำมเงยีบขึ้นมำ หำกไม่ใช่สำวใช้พวกนี้ เช่นนั้นอกี

ฝ่ำยคงได้ยินมำจำกศิษย์พี่ของนำง คนอย่ำงศิษย์พี่น่ะหรือจะพูดคุยกับ 

หญิงสำวสักคน แต่ถ้ำพินิจดูแล้วก็พบว่ำที่ผ่ำนมำนำงเห็นอีกฝ่ำยภำยใต้ผ้ำ

คลุมหน้ำเจ้ำสำว ทั้งตอนที่ป่วยกไ็ม่เคยคดิมำเยี่ยม บดันี้ได้ยนืมองใกล้ชดิจงึ
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พบว่ำแม้ใบหน้ำจะซีดเซียวไร้เครื่องประทินผิว หญิงสำวตรงหน้ำก็ยังงดงำม

อย่ำงน่ำเหลอืเชื่อ หำกได้ประทนิโฉมอกีสกัหน่อย ไม่รูว่้ำควำมงำมจะมมีำกถงึ

ขนำดไหน

หรอืศษิย์พี่ของนำงจะหลงมำรยำกบัควำมงำมของนำงจิ้งจอกเข้ำให้แล้ว

อำรมณ์รษิยำและหงึหวงบงัเกดิขึ้นในใจของนำง แต่ไม่อำจแสดงออกมำ

ได้มำกนกั เดมิทคีดิว่ำหญงิสำวที่ศษิย์พี่ไม่ใส่ใจ หำกนำงจะท�ำอะไรกค็งไม่ผดิ 

แต่ตอนนี้ดูเหมือนอีกฝ่ำยจะได้รับควำมสนใจจำกศิษย์พี่บ้ำงเล็กน้อย ดังนั้น

วันนี้ถือว่ำมำหยั่งเชิง หญิงสำวที่อำศัยอยู่ในเมืองหลวง เอำแต่ร�่ำเรียนเรื่อง

คุณสมบตัสิตรอีำจจะถูกเบื่อเข้ำในเรว็วนั

หลงัจำกไม่พูดอะไรกส็ะบดัหน้ำแล้วเดนิจำกไป กริยิำของอกีฝ่ำยค่อน

ข้ำงแย่เลก็น้อย แต่เย่เยี่ยเซยีงไม่เกบ็มำใส่ใจ นำงหลบัตำลง ผ่อนลมหำยใจ

ขณะที่ขบคดิว่ำชวีติของนำงในสถำนที่แห่งนี้คงไม่ง่ำยนกั

“เสี่ยวไฉช่วยไปบอกนำยท่ำนของเจ้ำที หำกเขำมีเวลำว่ำงข้ำต้องกำร 

พูดคุยกบัเขำสกัหน่อย หรอืถ้ำเขำไม่ว่ำง ภำยในสองสำมวนันี้ข้ำจะไปพบเขำ

ด้วยตัวเอง” ถึงอย่ำงไรก็ต้องสนทนำกันให้รู้เรื่อง จะปล่อยปละละเลยเช่นนี้ 

ไม่ได้ เขำจะเกลยีดหรอืชงิชงันำงแค่ไหนกต็้องถำมเอำควำมมำให้ได้ จำกนั้น

จะส่งตวักลบัหรอืทนใช้ชวีติอยูเ่พื่อรกัษำหน้ำกต้็องตกลงกนัให้ด ีไม่ว่ำหนทำง

ใดนำงล้วนยอมรบัได้ทั้งสิ้น

ถูกขอให้ยกเลิกกำรหมั้นหมำยก็เคยมำแล้ว ครั้งนี้หำกถูกหย่ำจะเป็น

อะไรไป

ถูกหมำงเมินทั้งที่เป็นสำมีภรรยำกันก็เคยมำแล้ว โดนอีกครั้งก็ใช่ว่ำ 

จะรบัไม่ได้

แม้แต่จะถูกเขำสงัหำรเพรำะผดิสญัญำ นำงกไ็ม่เสยีดำย คนเคยตำย

มำแล้วครั้งหนึ่งจะต้องหวำดกลัวอีกท�ำไม ร�ำลึกย้อนกลับไปในควำมฝันอัน

เนิ่นนำนตื่นหนึ่ง นับเวลำยำวนำนถึงสำมปี ช่วงเวลำนั้นหล่อหลอมนำงมำ 

เช่นนี้ เกลยีดที่สุด รกัที่สุด และเจบ็ปวดที่สุด นำงเหนด็เหนื่อยกบัควำมรู้สกึ
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และอำรมณ์ของมนุษย์เต็มทน ดังนั้นควำมหมำงเมินที่ได้รับจำกรำชำปีศำจ 

ไม่อำจท�ำร้ำยนำงได้อกีต่อไป

นำงไม่มหีวัใจให้ใครท�ำร้ำยอกีแล้ว

คนที่ถกูคดิว่าก�าลงัหมางเมนิภรรยาหนึ่งราตรขีองตนก�าลงัหลบัตาผ่อน

คลำยอยู่ในถงัน�้ำขนำดใหญ่ ไอน�้ำลอยเอื่อย ม่ำนควนับำงๆ กระจำยไปทั่วห้อง 

รำชำปีศำจปล่อยผมสีขำวสยำยพำดไปที่ขอบถัง เปลือกตำขำวซีดลืมขึ้น 

นยัน์ตำสแีดงคูน่ั้นพรำวระยบั มมุปำกยกขึ้นเลก็น้อย เป็นรอยยิ้มที่หำกคนใน

วงัเหวนิเสวี่ยมำเหน็ อำจไม่เชื่อว่ำจะมวีนัที่รำชำปีศำจจะเปิดเผยรอยยิ้มเช่นนี้

ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำหลี่เหวินหรงถูกเลี้ยงดูเพื่อให้เป็นผู้ปกครองวัง 

เหวนิเสวี่ยที่ยิ่งใหญ่ เจด็ขวบเขำกไ็ด้เข้ำสู่สนำมรบครั้งแรก สบิขวบสงัหำรคน

ครั้งแรก พออำยสุบิห้ำกก็ลำยเป็นผู้น�ำกองทพับกุทะลวงค่ำยศตัรทูี่มกี�ำลงัคน

มำกกว่ำเท่ำตวัจนพงัรำบ ด้วยวรีกรรมเหล่ำนี้พร้อมกบัอตัลกัษณ์ด้ำนร่ำงกำย

ที่พเิศษเหนอืกว่ำใคร ผวิสขีำวซดี ผมยำวสขีำวรำวกบัหมิะ ดวงตำสแีดงรำวกบั

โลหติ หลี่เหวนิหรงจงึถูกเรยีกขำนว่ำรำชำปีศำจ

รอยยิ้มนี้จึงเป็นสิ่งที่น้อยคนนักจะได้พบ แต่ถ้ำคนพวกนั้นรู้ว่ำเขำยิ้ม

เพรำะอะไรอำจจะตกใจยิ่งกว่ำ

ตอนที่หลี่เหวินหรงส่งสำรไปยังแคว้นฉินเพื่อสู่ขอบุตรสำวตระกูลเย่ 

ไม่มีใครรู้ว่ำท�ำไมเขำถึงไม่เลือกใครสักคนในวังเหวินเสวี่ย แม้แต่ศิษย์น้องที่

แสดงออกอย่ำงชดัเจนว่ำชื่นชมเขำมำกกย็งัไม่ถกูเลอืกให้รบัต�ำแหน่งนำยหญงิ

ของวงัเหวนิเสวี่ย แค่เพยีงเพรำะเขำต้องกำรฮหูยนิเพื่อให้มทีำยำท จ�ำเป็นต้อง

สูข่อคนของแคว้นฉนิด้วยหรอื ทำงเดยีวที่ผูค้นคดิได้เพรำะเหตผุลด้ำนกำรทตู 

และที่จ�ำต้องเป็นบุตรสำวตระกูลเย่ ก็เพรำะฐำนะทำงสังคมของตระกูลเย่ใน

แคว้นฉนิมใิช่ธรรมดำ หวัหน้ำตระกลูเย่คนปัจจบุนัเป็นเสนำบดผู้ีใหญ่ที่ท�ำงำน

รับใช้ใกล้ชิดฮ่องเต้แคว้นฉิน บุตรชำยคนโตของเขำยังท�ำงำนในกองทัพ ที่

ส�ำคัญคือดูเหมือนว่ำบุตรสำวคนหนึ่งของตระกูลเย่จะถูกวำงตัวเอำไว้ให้แต่ง
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เข้ำเป็นพระชำยำองค์รัชทำยำท ไม่ว่ำมองมุมไหนกำรแต่งงำนกับบุตรสำว 

ตระกูลเย่กล็้วนไม่ใช่เรื่องเสยีหำย

หลี่เหวินหรงไม่เคยอธิบำยหรือตอบรับว่ำเหตุผลที่พวกเขำคำดเดำกัน

นั้นถูกต้องหรือไม่ เรื่องรำวถูกแต่งเติมต่อกันไปอย่ำงไรก็ปล่อยไปเช่นนั้น 

สุดท้ำยเขำได้แต่งบุตรสำวตระกูลเย่คนหนึ่งเข้ำมำเป็นฮูหยินวังเหวินเสวี่ยก ็

เป็นสิ่งที่เกดิขึ้นจรงิ แต่สิ่งที่อยูภ่ำยใต้กำรคำดเดำเหล่ำนั้นเจ้ำตวัไม่คดิเปิดเผย

ให้ใครได้รู้

รำชำปีศำจหลบัตำอยู่ภำยในถงัน�้ำ ใบหน้ำของภรรยำกระจ่ำงชดัอยู่ใน

ควำมคิดของเขำ ไม่ใช่ภำพหญิงสำวในอำภรณ์สีแดง แต่เป็นสตรีในอำภรณ์

ล�้ำค่ำของแคว้นฉิน ผู้ที่ทอดสำยตำมองลงมำจำกก�ำแพงเมือง สตรีที่ปรำกฏ

อยู่ในควำมฝันอนัยำวนำนครั้งหนึ่งของเขำ



สาม
ฮูหยินของราชาปีศาจ

วงัเหวนิเสวี่ยเป็นอาณาเขตปกครองตนเอง ไม่ขึ้นอยูก่บัอาณาจกัรใด 

ต�ำแหน่งของรำชำปีศำจก็เปรียบได้กับฮ่องเต้หรือจักรพรรดิองค์หนึ่ง แม้

อำณำเขตของวงัเหวนิเสวี่ยจะไม่ได้กว้ำงใหญ่ เทยีบกบัแคว้นฉนิแล้วแทบไม่

ถงึหนึ่งในสี่ส่วนเลยด้วยซ�้ำ ทว่ำด้วยพื้นที่ขนำดเลก็นี่เองจงึท�ำให้กำรปกครอง

เป็นไปอย่ำงทั่วถงึ และรำษฎรทกุคนของวงัเหวนิเสวี่ยอย่ำงน้อยกต้็องมวีรยทุธ์

ไว้ปกป้องตัวเอง มีค�ำกล่ำวว่ำเด็กชำยทุกคนจะได้รับดำบเป็นของขวัญใน 

วนัฉลองเดอืน และคนที่อ่อนแอที่สดุยงัสำมำรถฆ่ำหมำป่ำได้ด้วยมอืข้ำงเดยีว 

กองทพัวงัเหวนิเสวี่ยไม่เคยพ่ำยแพ้ให้แก่ใครมำก่อน เช่นนี้แม้เป็นอำณำจกัร

ใหญ่อย่ำงแคว้นฉินยังต้องดูทิศทำงลมก่อนจะตัดสินใจท�ำอะไรที่ส่งผลถึง 

วงัเหวนิเสวี่ย

กำรแต่งงำนครั้งนี้จึงเป็นกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแคว้นฉินกับ 

วงัเหวนิเสวี่ย ผูค้นแคว้นฉนิรู้ดว่ีำเย่เยี่ยเซยีงคอืสตรทีี่เพยีบพร้อม แม้ชื่อเสยีง

ด้ำนจติใจของนำงจะเลวร้ำยเพยีงใด แต่ชื่อเสยีงด้ำนกำรวำงตวัและควำมงำม

ของนำงกเ็ลื่องลอืไม่พ่ำยแพ้กนั สตรทีี่เข้ำวงัเพื่อเตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบักำร

เป็นฮองเฮำในอนำคตตั้งแต่เยำว์วัยจะมีกิริยำมำรยำทที่ย�่ำแย่ได้อย่ำงไร ทั้ง
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ควำมรู้ก็พรั่งพร้อมไปทุกสำขำวิชำ ตำมควำมเป็นจริงหำกไม่นับว่ำหัวใจของ

รชัทำยำทไม่ได้อยูท่ี่นำง พวกเขำกไ็ม่อำจหำใครที่เหมำะสมเท่ำนี้ได้อกีแล้ว กำร

ที่นำงตดัสนิใจเสนอตวัเองเป็นฮหูยนิของรำชำปีศำจแห่งวงัเหวนิเสวี่ยย่อมท�ำให้ 

พวกเขำคลำยใจ อย่ำงน้อยที่สุดควำมงำมและทักษะในกำรวำงตัวของนำง 

ไม่อำจหำข้อต�ำหนใิดได้

ในขณะที่ผู้คนในดินแดนวังเหวินเสวี่ยก็เฝ้ำจับตำดูฮูหยินของพวกเขำ

ทุกฝีก้ำวเช่นเดียวกัน ตั้งแต่วันแรกที่รำชำปีศำจส่งสำรเพื่อสู่ขอบุตรสำว 

ตระกูลเย่ ผู้คนก็เริ่มเสำะหำข่ำวครำวของบุตรสำวทั้งสองคนของตระกูลเย่ 

บตุรสำวคนโตเป็นคู่หมั้นขององค์รชัทำยำทแห่งแคว้นฉนิ รปูร่ำงหน้ำตำงดงำม

หมดจด บำงคนเล่ำลอืว่ำควำมงำมของนำงเหมอืนกบัปีศำจจิ้งจอก ที่ท�ำให้ผูค้น

ลุ่มหลงเพียงแค่ได้สบตำ ควำมรู้ควำมสำมำรถก็เพียบพร้อมไม่ด้อยกว่ำใคร 

ติดเสียแต่ว่ำจิตใจของนำงออกจะเลวร้ำยไปสักหน่อย ส่วนบุตรสำวคนเล็ก 

มใีบหน้ำงดงำมน่ำรกั อกีทั้งยงัสำมำรถเกำะกุมหวัใจของคู่หมั้นพี่สำวเอำไว้ได้ 

พี่น้องห�้ำหั่นกนัเพื่อควำมรกั น้องสำวปีนี้อำยเุพยีงสบิหกปี ถูกพี่สำวกลั่นแกล้ง

ครั้งแล้วครั้งเล่ำโดยที่นำงไม่เคยปรปิำกต่อว่ำ น่ำสงสำรเป็นที่สุด

หำกแคว้นฉินไม่บิดพลิ้ว อย่ำงไรเสียพวกเขำก็คิดว่ำต้องเป็นหนึ่งใน

สองคนพี่น้องนี้ แต่คนพี่เป็นถงึคู่หมั้นขององค์รชัทำยำท เหน็ทจีะเป็นคนน้อง

ที่ถูกส่งตวัมำ อกีทั้งยงัแก้ปัญหำควำมขดัแย้งของสองพี่น้องได้ด้วย วงัเหวนิ-

เสวี่ยนั้นยิ่งใหญ่ในใต้หล้ำ รำชำปีศำจจะรบัสตรทีี่มใีจรกับรุษุอื่นมำเป็นนำยหญงิ

ได้หรือ ทว่ำเรื่องรำวกลับพลิกผันเมื่อเจ้ำสำวที่ถูกส่งตัวขึ้นเกี้ยวแดงมำกลับ

เป็นบุตรสำวคนโตตระกูลเย่

สตรีที่ถูกคู่หมั้นของตัวเองปฏิเสธมำแล้วครั้งหนึ่งคู่ควรกับต�ำแหน่ง 

นำยหญงิของรำชำปีศำจจรงิหรอื

พวกเขำไม่มีสิทธิ์ที่จะเอ่ยปำกพูดเรื่องนี้ ท�ำได้เพียงรอดูท่ำทีของรำชำ

ปีศำจที่มตี่อภรรยำของตวัเองเท่ำนั้น

ขณะที่ผูค้นโดยรอบรอคอยท่ำทขีองผูป้กครอง หลี่เหวนิหรงผู้ถูกจบัตำ
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มองจำกผู้คนรอบข้ำงกลบัไม่ได้สนใจว่ำคนเหล่ำนั้นจะคดิอย่ำงไร เขำคอืรำชำ

ปีศำจ แต่เดิมล้วนมีควำมคิดเป็นของตัวเอง ไม่ใช่คนที่ยอมให้คนอื่นมำมี

อทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจ เขำไม่สนใจว่ำคนนอกจะมองภรรยำของตนเป็นสตรี

ที่ไม่เหมำะสมเพรำะถูกทอดทิ้งจำกคู่หมั้นคนเก่ำหรอืไม่

ร่ำงกำยของเขำแม้จะสูงแต่ค่อนข้ำงเพรียว ผิวขำวซีดถูกหยดน�้ำเกำะ

พรำว ทนัททีี่ลกุขึ้นจำกน�้ำ คนที่รออยูด้่ำนนอกย่อมได้ยนิเสยีงกำรเคลื่อนไหว

ภำยใน จงึขยบัตวัให้เกดิเสยีง หลี่เหวนิหรงรบัรู้ว่ำมคีนอยู่ด้ำนนอก เขำสวม

เสื้อผ้ำด้วยท่ำทีไม่รีบเร่งนัก เมื่อเปิดประตูออกมำเห็นว่ำเป็นสำวใช้จำกเรือน 

ของนำยหญงิกข็มวดคิ้วเลก็น้อย

“มอีะไร”

เสี่ยวไฉค้อมศรีษะกล่ำวรำยงำน

“นำยหญงิให้บ่ำวมำเรยีนว่ำต้องกำรขอพบนำยท่ำนเจ้ำค่ะ หำกนำยท่ำน 

ไม่สะดวกไปพบ นำยหญงิจะเดนิทำงมำพบนำยท่ำนเอง”

คนฟังคดิจะพดูอะไรบำงอย่ำง ทว่ำกลบัตดัสนิใจเงยีบไป สกัพกัจงึเอ่ย

ขึ้นมำประโยคหนึ่ง

“สกัครึ่งชั่วยำมข้ำจะไปพบนำง”

“บ่ำวจะเรยีนให้นำยหญงิทรำบเจ้ำค่ะ”

เสี่ยวไฉถอยหลงักลบัออกไปอย่ำงเงยีบเชยีบ ทิ้งให้เจ้ำนำยอยู่ภำยใน

ห้องเพียงล�ำพัง หำกหลี่เหวินหรงไม่เรียกหำจะไม่มีใครกล้ำเข้ำมำรบกวนเขำ

ในเวลำพกัผ่อน เจ้ำของห้องทิ้งกำยนั่งบนเก้ำอี้รมิหน้ำต่ำง รนิน�้ำชำเยน็ชดืใส่

ถ้วย จำกนั้นก็ยกขึ้นดื่มโดยไม่ได้สนใจว่ำชำที่สิ้นควำมอุ่นร้อนไปแล้วจะ 

ฝำดเฝื่อนเพยีงใด

เวลำผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว พริบตำเดียวก็ครบครึ่งชั่วยำมที่นัดหมำย 

เอำไว้
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เย่เยี่ยเซยีงลมืตาขึ้นหลงัจากพกัผ่อนไปชั่วครู ่นางได้ค�าตอบจากราชา

ปีศำจว่ำอีกครึ่งชั่วยำมเขำจะเดินทำงมำพบนำง ควำมรู้สึกที่มีต่ออีกฝ่ำยจึง 

ดขีึ้นเลก็น้อย รำชำปีศำจเองกด็ไูม่ได้เยน็ชำจนไม่สนใจอะไรเสยีทเีดยีว ดงันั้น

ในช่วงที่ใกล้เวลำนดัหมำย แม้จะไม่สำมำรถลงจำกเตยีงได้ หญงิสำวกส็ั่งให้

สำวใช้เช็ดตัวและเปลี่ยนชุดที่ดีกว่ำนี้ หวีผมให้เข้ำทีสักหน่อย ไม่ให้สภำพดู 

น่ำเกลยีดเกนิไป

ประตูห้องเปิดออกโดยไม่มีกำรส่งเสียงบอกกล่ำว ร่ำงสูงเพรียวใน

อำภรณ์สีขำวก้ำวเข้ำมำด้ำนใน เวลำนี้เพรำะผมสีขำวโพลน ผิวขำวซีด และ

เสื้อผ้ำล้วนเป็นสขีำวจนดคูล้ำยกบักระดำษขำว ดวงตำสแีดงของเขำจงึโดดเด่น

ขึ้นมำ หญงิสำวที่อยู่ในท่ำกึ่งนั่งกึ่งนอนบนเตยีงจบัจ้องเขำทุกอริยิำบถ สำวใช้

สองคนถอยหลงัหลบฉำกออกจำกห้องไป เมื่อประตูปิดสนทิ คนที่เพิ่งค�ำนบั

ฟ้ำดนิด้วยกนัมำเมื่อไม่กี่วนัก่อนกน็ั่งลงที่เก้ำอี้ห่ำงออกไปไม่ไกลมำก

ภำยในห้องมีเพียงควำมเงียบ ทั้งคนป่วยและคนที่เข้ำมำใหม่ไม่มีใคร

เอ่ยปำกส่งเสยีง กระนั้นเย่เยี่ยเซยีงรูด้ว่ีำนำงเป็นฝ่ำยขอให้เขำมำพบ นำงกค็วร

เป็นฝ่ำยเริ่มเอ่ยก่อน อนัดบัแรกหญงิสำวโค้งศรีษะท�ำควำมเคำรพเขำเท่ำที่จะ

ท�ำได้ เมื่อเงยหน้ำขึ้นมำมองจงึเหน็เพยีงใบหน้ำเรยีบเฉย อำรมณ์ยำกจะหยั่ง

ถงึ ไม่รู้ว่ำข้ำงในเวลำนี้เป็นอย่ำงไร เขำโกรธ เกลยีด หรอืแค่ไม่สนใจอะไรเลย

กนัแน่

“ขำ้ขอโทษหำกท�ำให้ท่ำนต้องผดิหวงั ขอโทษแทนแควน้ฉนิที่ได้กระท�ำ

โดยพลกำรเช่นนี้”

ครู่หนึ่งจงึได้ยนิเสยีงตอบรบักลบัมำจำกอกีฝ่ำย

“เรื่องอะไร”

“เรื่องที่พวกเรำเปลี่ยนตวัเจ้ำสำวเป็นข้ำ”

ดวงตำสีแดงหรี่ลง จ้องมองใบหน้ำขำวซีดของคนป่วย ดูเหมือนหลี่- 

เหวินหรงจะแสดงควำมไม่พอใจออกมำแวบหนึ่ง แล้วน�้ำเสียงที่เปล่งออกมำ 

กค็ล้ำยจะเยน็ชำมำกกว่ำไร้อำรมณ์เช่นยำมปกติ
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“หมำยควำมว่ำตอนแรกคนที่จะมำไม่ใช่เจ้ำ”

สิ้นค�ำถำมกลับเป็นหญิงสำวที่แสดงควำมแปลกใจออกมำ ค�ำถำมนี้ 

คอืกำรทดสอบนำง อำจเป็นกำรประชดประชนั หรอืที่จรงิแล้วรำชำปีศำจไม่ได้

ใส่ใจแต่แรกว่ำใครจะมำเป็นภรรยำของเขำ ที่จริงค�ำว่ำบุตรสำวตระกูลเย่ก ็

ออกจะกว้ำงไปสักหน่อยส�ำหรับกำรเลือกเจ้ำสำว ตระกูลเย่เดิมทีมิใช่ไร้ญำต ิ 

บุตรสำวตระกูลเย่สำยรองยงัมอีกีหลำยคน หำกแคว้นฉนิเล่นเล่ห์ส่งบุตรสำว 

ตระกูลเย่สำยรองมำกใ็ช่ว่ำจะท�ำไม่ได้

“ตอนแรกที่ท่ำนต้องกำรสู่ขอไม่ใช่... บุตรสำวคนเล็กของตระกูลเย่

หรอกหรอื”

เขำเลกิคิ้วขึ้น สำยตำที่มองมำว่ำงเปล่ำ ก่อนจะสะบดัแขนเสื้อ เปิดเผย

ให้เหน็มอืที่ขำวรำวกบัหยกที่ก�ำลงัเล่นแหวนหยกขำวบนนิ้วชี้

“ข้ำไม่รู้จกับุตรสำวคนเลก็ตระกูลเย่”

“ถ้ำเช่นนั้น... คนที่ท่ำนต้องกำรสู่ขอตั้งแต่แรกคือข้ำ” อำจฟังดูหลง 

ตวัเอง แต่เย่เยี่ยเซยีงต้องกำรควำมชดัเจนมำกกว่ำ หำกคนที่เขำต้องกำรตวั

แต่แรกคอืนำง นำงกค็วรได้รู้เหตุผลว่ำท�ำไม

ทว่ำหลี่เหวนิหรงกลบัหวัเรำะออกมำ “ในสำรนั้นบอกชดั ข้ำแค่ต้องกำร

บุตรสำวตระกูลเย่”

“ท่ำนหมำยถงึเป็นใครกไ็ด้?”

“ต้องเป็นบุตรสำวตระกูลเย่เท่ำนั้น”

เย่เยี่ยเซียงยังไม่เข้ำใจ ในใจนำงแผนกำรสู่ขอบุตรสำวตระกูลเย่ออก

จะหละหลวมและไม่จ�ำเพำะเจำะจงมำกเกินไป “กำรสู่ขอบุตรสำวตระกูลเย ่

ออกจะเป็นค�ำขอที่กว้ำงไปสักหน่อย หำกนับเฉพำะตระกูลเย่สำยหลักอำจมี

เพยีงสองคน แต่ถ้ำนบัสำยรองกม็อีกีห้ำถงึหกคนที่ยงัอยูใ่นวยัออกเรอืน พวก

เรำอำจส่งบุตรสำวสำยรองมำให้ท่ำน”

“แต่พวกเจ้ำก็ส่งคู่หมั้นของรัชทำยำทแคว้นฉินมำให้ข้ำ” น�้ำเสียงนั้น

แสดงชดัว่ำมชียั
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“แล้วถ้ำคนที่ถูกส่งมำเป็นสตรีจำกตระกูลเย่สำยรอง...” ยังไม่ทันสิ้น

ประโยคค�ำถำม รำชำปีศำจกล็กุขึ้นยนื ถ้อยค�ำของนำงถูกกลนืลงคอ หญงิสำว

จ้องมองใบหน้ำที่เรยีบนิ่งของเขำ ดวงตำสแีดงดั่งโลหติลกึล�้ำรำวกบัห้วงทะเล

ลกึ น�้ำเสยีงที่เปล่งออกมำเยอืกเยน็ เป็นสญัญำณเตอืนด้วยควำมเย้ยหยนั

“แคว้นฉนิไม่พร้อมรบัศกึสองด้ำนหรอกใช่หรอืไม่” ชำยหนุ่มเว้นจงัหวะ 

ทอดสำยตำมองออกไปที่ประต ู“รกัษำตวัให้ด ีหลงัจำกนี้จงตระหนกัว่ำเจ้ำเป็น

คนของวงัเหวนิเสวี่ย เป็นฮูหยนิของรำชำปีศำจ อย่ำพูดถงึแคว้นฉนิอกี”

รอจนเขำจำกไป คนที่กึ่งนั่งกึ่งนอนอยูบ่นเตยีงจงึยิ้มออกมำ อย่ำงน้อย

ที่สดุกำรมำวงัเหวนิเสวี่ยครั้งนี้กไ็ม่ได้มำเพื่อเป็นตวัแทนของใคร ถ้อยค�ำหนกั

แน่นไร้อำรมณ์ของสำมีในนำมนั้นท�ำให้เกิดควำมอบอุ่นในหัวใจ ต่อไปนี้นำง

คอืภรรยำของรำชำปีศำจ รำวกบัว่ำในที่สดุกค้็นพบสถำนที่ที่นำงมตีวัตนส�ำหรบั

ใครบำงคนขึ้นมำ

หลี่เหวนิหรงเดนิออกมาจากห้อง พบสาวใช้สองคนรออยูด้่านหน้าก่อน

แล้ว เสี่ยวไฉก้ำวออกมำด้ำนหน้ำ ก้มศรีษะค�ำนบัแล้วกล่ำวรำยงำน ก่อนหน้ำนี้ 

เพรำะยังไม่มีโอกำสจึงไม่ได้รำยงำนให้นำยท่ำนทรำบ ใบหน้ำที่ติดจะขี้เล่น 

ของนำงมรีอยยิ้มประดบั

“ก่อนหน้ำนี้คุณหนเูหยำมำขอพบนำยหญงิเจ้ำค่ะ ดเูหมอืนคณุหนเูหยำ

จะคดิว่ำนำยท่ำนไม่ได้ให้ควำมส�ำคญัใดๆ แก่นำยหญงิ นำงพดูคยุอยูส่องสำม

ประโยคกร็บีกลบัไปเจ้ำค่ะ”

แววตำหนกัใจปรำกฏขึ้น ก่อนที่ชำยหนุ่มจะออกค�ำสั่ง “สั่งคนจบัตำดู

เหยำซลูี่ใหด้ ีส่วนพวกเจ้ำคอยตดิตำมฮูหยนิอย่ำใหค้ลำดสำยตำ มอีะไรให้ไป

รำยงำนข้ำได้ทันที” พูดจบเขำก็ล้วงป้ำยไม้แผ่นหนึ่งออกมำจำกแขนเสื้อแล้ว

โยนให้พวกนำง

ป้ำยนี้แม้ลกัษณะภำยนอกจะเรยีบง่ำย สลกัตวัอกัษร ‘หลี่’ เพยีงตวัเดยีว 

แต่เนื้อไม้วำววับเห็นลำยเส้นสีทองแล่นริ้วอยู่ภำยใน ผู้รู้จักย่อมรู้ดีว่ำเนื้อไม้
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ชนดินี้หำยำก ในหลำยร้อยปีจะมไีม้เนื้อทองปรำกฏเพยีงต้นเดยีวเท่ำนั้น ร้อย

ปีก่อนประมขุแห่งวงัเหวนิเสวี่ยค้นพบไม้เนื้อทองชนดินี้และน�ำมำแกะสลกัเป็น 

ป้ำยไม้ประจ�ำตวั อกีส่วนสลกัเกบ็ไว้ใช้แทนป้ำยค�ำสั่งพเิศษ อ�ำนำจนี้คล้ำยป้ำย

อำญำสทิธิ์ของอำณำจกัรเบื้องล่ำง เหน็ป้ำยเสมอืนเหน็ฮ่องเต้ ในวงัเหวนิเสวี่ย

เมื่อเห็นป้ำยนี้ย่อมเหมือนได้พบประมุข เสี่ยวไฉรับป้ำยนี้ไว้ในมือ ป้ำยที่ให้

อ�ำนำจอำญำสทิธิ์ฆ่ำคนค่อยรำยงำนควำมผดิ

หำกคนภำยนอกทรำบว่ำนำยท่ำนมอบป้ำยเนื้อทองนี้ให้พวกนำงเพื่อใช้

อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ฮูหยิน ใครยังจะกล้ำพูดอีกว่ำนำยท่ำนไม่ให้ควำม

ส�ำคญัแก่ฮูหยนิ แม้แต่ผู้อำวุโส หรอืศษิย์น้องทั้งสองของนำยท่ำนกไ็ม่เคยมี

ใครได้รบัป้ำยไม้เนื้อทองมำก่อน

เสี่ยวไฉเอำป้ำยไม้เกบ็ไว้ในแขนเสื้อ ซ่อนไว้เป็นอย่ำงด ีหำกไม่จ�ำเป็น

กไ็ม่ควรเอำออกมำใช้

“ยังมีอีกเรื่องเจ้ำค่ะ เมื่อครู่มีคนมำรำยงำนว่ำนักพรตชงซ่ำนมำรอพบ

นำยท่ำนที่ห้องหนงัสอืเจ้ำค่ะ”

ดวงตำสีแดงของเขำมีประกำยบำงอย่ำง ไม่ทันพูดอะไรก็เดินออกไป

อย่ำงรวดเร็ว ตลอดหลำยวันมำนี้เขำรอคอยที่จะได้พบท่ำนนักพรตผู้นี้มำ

ตลอด แต่เพรำะนกัพรตชงซ่ำนมกัไม่เคยอยูท่ี่ไหนเป็นเวลำนำน ตำมวสิยัปกติ

จะเดนิทำงไปทั่วแผ่นดนิ ในด้ำนควำมเก่งกำจนั้นอำจนบัได้ว่ำเป็นที่หนึ่งไม่มี

สอง หลี่เหวินหรงได้พบนักพรตท่ำนนี้ตั้งแต่เขำยังเป็นเด็ก บิดำของเขำหรือ

ประมุขคนก่อนของวงัเหวนิเสวี่ยนบัถอืนกัพรตท่ำนนี้มำก

ประตหู้องหนงัสอืถกูเปิดทิ้งเอาไว้ ชายหนุม่ก้าวเข้าไปด้านใน พบชาย

ชรำในชดุนกัพรตสขีำว ทั้งเส้นผม หนวดเครำยำวเกอืบถงึหน้ำอก และแสห้ำง

ม้ำในมือของชำยชรำก็เป็นสีขำวโพลน ดวงตำด�ำขลับทอประกำยสดใส ยำม

หนัมำมองเขำยงัประดบัรอยยิ้มบนใบหน้ำ ตั้งแต่จ�ำควำมได้เขำเหน็ชำยชรำเป็น

เช่นนี้มำโดยตลอด เหมอืนกบัรูปปั้นเทพเจ้ำศกัดิ์สทิธิ์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
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ชำยหนุ่มประสำนมือที่หน้ำอก ค้อมตัวลงต�่ำเพื่อแสดงควำมเคำรพ 

เช่นเคย มอืเหี่ยวย่นยื่นออกพ้นชำยแขนเสื้อไปสมัผสัไหล่ของเขำ รำวกบัถูก 

น�้ำหนักมหำศำลกดทับเอำไว้ เพียงพริบตำเดียวน�้ำหนักนั้นก็กระจำยหำยไป

รำวกบัไม่เคยเกดิขึ้นจรงิ

“เรำนั่งกนัก่อนดหีรอืไม่ ดเูหมอืนท่ำนมเีรื่องมำกมำยที่ต้องกำรสนทนำ

กบัข้ำ” ชำยชรำเอ่ยด้วยรอยยิ้ม แล้วนั่งลงบนเก้ำอี้ตวัหนึ่งในห้องหนงัสอื

หลี่เหวนิหรงนั่งลงข้ำงกนั มอืก�ำแน่น ท่ำนนกัพรตรูเ้สมอว่ำเขำต้องกำร

อะไร กำรปรำกฏตัวทุกครั้งไม่ใช่เพียงเพื่อมำเยี่ยมเยือน ครั้งสุดท้ำยที่ได้ 

พบกันก็คือตอนที่ผู้คนทั้งหลำยเรียกร้องให้เขำหำภรรยำเพื่อมีทำยำทสักคน 

นกัพรตชงซ่ำนปรำกฏตวัขึ้นอย่ำงเงยีบเชยีบ บอกกล่ำวด้วยใจควำมสั้นกระชบั

“บุตรสาวจากตระกูลเย่แห่งแคว้นฉนิ”

เช้ำวันต่อมำเขำก็ร่ำงสำรที่เรียบง่ำยเพื่อสู่ขอบุตรสำวตระกูลเย่จำก

แคว้นฉินฉบับหนึ่งขึ้นมำ ส�ำหรับเขำไม่ว่ำหญิงสำวคนไหนล้วนเหมือนกัน 

ทั้งสิ้น ดงันั้นกำรแต่งงำนครั้งนี้ ขอเพยีงเป็นหญงิสำวที่สำมำรถมลีูกให้เขำได้

สักคนเท่ำนั้นก็พอแล้ว แต่เรื่องที่เกินควำมคำดเดำของเขำคือค�่ำคืนหลังจำก 

ที่สำรฉบบันั้นถูกส่งไปที่แคว้นฉนิต่ำงหำก

“ท่ำนอำจำรย์...” เขำเอ่ยน�ำได้เท่ำนั้น ไม่รู้ว่ำควรเริ่มต้นอย่ำงไร บอก

เล่ำควำมฝันอนัยำวนำนของเขำอย่ำงนั้นหรอื นั่นออกจะเป็นเรื่องเหลอืเชื่อไป

สกัหน่อย แม้แต่ตวัของเขำเองในตอนนี้กไ็ม่อำจท�ำใจยอมรบัได้

“มใิช่ควำมฝันหรอกท่ำนประมุข” น�้ำเสยีงเมตตำกลบัสร้ำงควำมตระหนก

แก่ผู้ฟัง

“ทำ่นอำจำรย์รู้ว่ำข้ำเหน็อะไรมำใช่หรอืไม่ หำกนั่นมใิช่ควำมฝันแลว้คอื

สิ่งใด นมิติแห่งกำลข้ำงหน้ำหรอื”

“ย่อมเป็นควำมจริง” ชำยชรำยิ้ม ก่อนจะสะบัดแส้หำงม้ำจนบังเกิด

สำยลมหมุนวนอยู่ภำยในห้อง กระทบเนื้อกำย ใบหน้ำ และเส้นผมของหลี่- 

เหวนิหรง “เวลำนี้ท่ำนสมัผสัได้ถงึสำยลมหรอืไม่ ได้กลิ่นกระดำษเก่ำของต�ำรำ
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หรอืไม่ เวลำนั้นเล่ำ... ท่ำนสมัผสัถงึสำยลมหรอืไม่ ได้กลิ่นคำวเลอืดและควำม

ตำยหรือไม่ รับรู้ควำมร้อนที่แผดเผำจำกไฟสงครำมหรือไม่ หัวใจเจ็บปวด

อย่ำงที่ยำกจะบรรยำยจำกควำมตำยของใครบำงคนหรอืไม่”

ดวงใจของคนฟังกระตุก แน่นอนว่ำเขำยังจดจ�ำภำพสงครำมได้อย่ำง

แม่นย�ำ และที่ไม่อำจลืมเลือนคือภำพควำมตำยอันน่ำเวทนำของใครบำงคน 

ควำมตำยและกำรจำกลำที่ท�ำให้ยำมลมืตำตื่นร่ำงกำยกลบัสั่นสะท้ำนด้วยควำม

โศกเศร้ำและหวำดกลวั

“นั่นคือควำมจริง...” ตลอดเวลำเขำบอกตัวเองเสมอว่ำสิ่งที่ได้พบคือ

ควำมฝัน กำรได้รู้ว่ำสิ่งที่เขำเหน็ในวนันั้น ควำมตำยของคนผู้นั้นคอืของจรงิ 

ท�ำให้มือที่ก�ำแน่นชื้นไปด้วยเหงื่อ “มันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่ท่ำนอำจำรย์ 

หำกสิ่งนั้นคอืควำมจรงิ มนัจะเกดิขึ้นในอนำคตข้ำงหน้ำหรอืไม่”

“บำงสิ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วมใิช่หรอื” นกัพรตชงซ่ำนกล่ำวขึ้น “อย่ำง

เช่นกำรที่ข้ำมำพบท่ำนเพื่อกล่ำวแสดงควำมยนิดกีบังำนมงคลของท่ำน”

หลี่เหวินหรงตระหนักขึ้นมำทันที ดวงตำเบิกกว้ำง เป็นอย่ำงที่ท่ำน

นกัพรตกล่ำว ควำมจรงิที่เขำเหน็กบัสิ่งที่เกดิขึ้นในตอนนี้มบีำงอย่ำงแตกต่ำง

และเกดิกำรเปลี่ยนแปลงที่เขำคำดไม่ถงึ คนที่ควรนั่งเกี้ยวแดงมำที่นี่เพื่อเป็น

เจ้ำสำวของเขำในครั้งนั้นเป็นหญงิสำวจำกตระกูลเย่สำยรองคนหนึ่ง หลงัจำก

ที่รู้ว่ำนำงเป็นคนจำกตระกูลเย่สำยรอง คนทั่ววงัเหวนิเสวี่ยต่ำงกไ็ม่พอใจ คน 

ตระกูลเย่สำยรองในแคว้นฉินไม่มีสิทธิ์เป็นภรรยำเอกของขุนนำงด้วยซ�้ำ แต่

แคว้นฉินกลับส่งนำงมำแต่งเป็นนำยหญิงของวังเหวินเสวี่ยที่ยิ่งใหญ่ ทั้งที่ 

ตระกูลเย่สำยหลกัยงัมบีตุรสำวคนเลก็ที่ยงัไม่ได้ออกเรอืนอกีคนหนึ่ง ในเวลำ

นั้นกล่ำวกนัว่ำเพรำะองค์รชัทำยำทแคว้นฉนิละโมบ อยำกได้ทั้งบตุรสำวคนโต

แต่งเป็นพระชำยำเอกและบตุรสำวคนเลก็ให้ต�ำแหน่งพระชำยำรอง จงึออกเล่ห์

เล่นแง่ส่งคนจำกตระกูลเย่สำยรองมำแทน กำรดูถูกครั้งนี้ท�ำให้แคว้นฉนิเข้ำสู่

สงครำมแห่งกำรล่มสลำย

แคว้นฉินต้องรับศึกจำกแคว้นจ้ำวและควำมกดดันจำกวังเหวินเสวี่ย 
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ละแวกแคว้นใกล้เคยีงไม่มใีครกล้ำส่งคนไปช่วย เมื่อต้องเผชญิกบัศกึสองด้ำน 

อำศยัเวลำไม่ถงึหกเดอืนทหำรแคว้นจ้ำวกร็ุกรำนไปถงึประตูเมอืงหลวง ท่ำม 

กลำงไฟสงครำม หลี่เหวินหรงและคนของเขำยืนมองควำมพ่ำยแพ้จำกบน

หลงัคำของเรอืนแห่งหนึ่ง นี่เป็นจุดจบของคนที่ดูถูกวงัเหวนิเสวี่ย

ยำมนั้นองค์รชัทำยำทแคว้นฉนิตกอยูใ่นวงล้อมของศตัร ูทหำรอำรกัขำ

ล้วนสิ้นชพีอยู่รอบตวัของเขำ ศพกองสูงเหมอืนกบัเนนิเขำลูกเลก็ๆ ชำยหนุ่ม

ในชุดทหำรเตม็ยศคนนั้น มอืข้ำงหนึ่งถอืดำบ มอือกีข้ำงปกป้องสตรนีำงหนึ่ง

เอำไว้ คนใกล้ชิดของเขำกล่ำวว่ำสตรีผู้นั้นเดิมทีควรถูกส่งมำเป็นเจ้ำสำวของ

เขำ ชำยผู้ลุ่มหลงในควำมรัก ปกป้องสตรีที่เป็นว่ำที่พระชำยำรองของตัวเอง

ยิ่งกว่ำชีวิต ในขณะนั้นพระชำยำเอกแห่งองค์รัชทำยำทก็ปรำกฏตัวขึ้นบน

ก�ำแพงเมือง ร่ำงอันงดงำมในชุดสีด�ำกลับดึงดูดสำยตำของเขำ ใบหน้ำที่แม้

มองเหน็จำกระยะไกลกด็ูคล้ำยจะคุ้นเคย ควำมงดงำมตรงึอยู่ในหวัใจ

แต่กำรแต่งงำนในครั้งนี้แตกต่ำงออกไป หญงิสำวที่เขำแต่งงำนด้วย คน

ที่ถกูส่งมำจำกแคว้นฉนิกลำยเป็นเย่เยี่ยเซยีง บตุรสำวคนโตของตระกลูเย่สำย

หลกั จะหำสตรทีี่เหมำะสมกว่ำนี้ไม่ได้อกีแล้ว ตอนที่เปิดผ้ำคลุมหน้ำ แม้จะ

ท�ำใจไวแ้ล้ววำ่คงไม่ได้พบกนัอกีครั้ง แต่ทนัททีี่ใบหน้ำนั้นปรำกฏอยูใ่นสำยตำ 

ใบหน้ำของสตรทีี่ควรกลำยเป็นฮองเฮำแห่งแคว้นฉนิในอนำคต ใบหน้ำงดงำม

หำที่ใดเปรียบซึ่งเขำเคยมองจำกสถำนที่อันห่ำงไกลในเวลำนั้นกลับมำปรำกฏ

อยู่ตรงหน้ำ

หลี่เหวนิหรงค้นพบว่ำเขำไม่สำมำรถควบคมุตวัเองได้ ในใจก่อเกดิพำยุ

ป่ันป่วนอย่ำงที่ไม่เคยเป็นมำก่อน เวลำนี้เขำตระหนกัชดัเจนจำกค�ำพดูอำจำรย์ 

มบีำงอย่ำงเปลี่ยนแปลงแล้ว สตรทีี่เคยยนือย่ำงสง่ำงำมบนก�ำแพงเมอืงแคว้น

ฉนิ คนที่เขำท�ำได้แค่มองจำกสถำนที่อนัห่ำงไกล คนที่ต้องพบกบัชะตำกรรม

อนัน่ำเวทนำผู้นั้น บดันี้มำอยู่ในคฤหำสน์ของเขำ กลำยเป็นภรรยำของเขำ!

“สวรรค์ไม่ใจร้ำยเกนิไปนกั” เขำร�ำพนั

นกัพรตชงซ่ำนหวัเรำะออกมำอย่ำงอำรมณ์ด ี “น่ำประหลำดใจที่ได้ยนิ
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ท่ำนพูดถึงสวรรค์เช่นนี้ แต่ก็เป็นเช่นนั้น บำงครั้งสวรรค์ก็ไม่ได้ใจร้ำยมำก 

เกินไป กำรรอคอยอันยำวนำน ควำมทุกข์ทรมำนต้องมีผลตอบแทนแก่ผู้

อดทน” น�้ำเสยีงของเขำแฝงควำมนยับำงอย่ำงเอำไว้

ผู้ฟังรับรู้ว่ำมีบำงอย่ำงที่ท่ำนนักพรตรู้แต่ไม่ได้บอกเขำ เมื่ออีกฝ่ำยไม่

ได้พูดออกมำ เขำคดิว่ำอำจไม่ใช่เวลำที่สมควร ประมุขแห่งวงัเหวนิเสวี่ยเป็น

ผู้รอที่ด ี เขำที่เมื่อครู่ร้อนรนกเ็ปลี่ยนกลบัมำเป็นสุขุมเยน็ชำดงัเดมิ ทว่ำยงัมี

บำงค�ำถำมที่เขำต้องกำรรู้

“ท�ำไมครั้งนี้เรื่องรำวถงึไม่เหมอืนเดมิ กำรเปลี่ยนแปลงนี้เกดิจำกลขิติ

สวรรค์เช่นนั้นหรอื”

ดวงตำที่ลกึลบัของชำยชรำเป็นประกำย “สวรรค์แค่ให้โอกำส แต่มนุษย์

เป็นผู้ก�ำหนดชะตำชวีติของตนเอง กำรเปลี่ยนแปลงนี้เกดิขึ้นเพรำะท่ำนไม่ใช่

คนเดยีวที่เคยเหน็ควำมจรงิเหล่ำนั้น”



สี่
บางสิ่งเปลี่ยนแปลง

หลี่เหวนิหรงไม่เคยเชื่อความฝันของตนเอง เขาคดิว่าเป็นเพยีงเรื่อง

ที่คดิขึ้นเอง ละเมอเพ้อพกไปเอง จนกระทั่งได้พบกบัใบหน้ำที่งดงำมคุ้นเคย

ของภรรยำตน เย่เยี่ยเซยีงตรงหน้ำดูงดงำมยิ่งกว่ำที่เขำจ�ำได้ ในตอนนั้นนำง

อ่อนล้ำ ดูเหนด็เหนื่อย และโศกเศร้ำ ทว่ำควำมเปลี่ยนแปลงในเวลำนี้เขำได้

พบนำงในวยัที่ก�ำลงังดงำม เบ่งบำน และสง่ำรำวกบัหงส์ เมื่อตระหนกัได้จำก

ค�ำพูดของนกัพรตชงซ่ำน รำชำปีศำจกส็ำบำนกบัตวัเองว่ำเขำจะไม่มวีนัปล่อย

ให้นำงต้องเผชญิชะตำกรรมที่โหดร้ำยเช่นนั้นอกี

นกัพรตชงซ่ำนมองใบหน้ำของรำชำปีศำจที่มกัเฉยชำต่อทกุสิ่งทกุอย่ำง

ด้วยรอยยิ้ม ขณะนั้นคล้ำยรบัรู้ถงึบำงอย่ำง จงึโบกแส้หำงม้ำในมอืเหี่ยวไปมำ

กไ็ด้ยนิเสยีงหนึ่งร้องโอดโอยอยูด้่ำนนอก หลี่เหวนิหรงที่ตกอยูใ่นควำมคดิของ

ตัวเองจึงตื่นจำกภวังค์ ร่ำงสูงสง่ำลุกขึ้นยืนแล้วก้ำวเดินไปยังประตูบำนหนึ่ง

ของห้อง สะบัดมือประตูบำนนั้นก็เปิดออก ภำยนอกปรำกฏเป็นร่ำงของ 

กู่หนงิเทยีนนอนหงำยอยู่บนพื้น

นอกจำกจะครวญครำงด้วยควำมเจบ็ปวดแล้ว ยงัท�ำหน้ำเหมอืนก�ำลงั

ร้องไห้อีก หลี่เหวินหรงไม่ได้แสดงท่ำทีสงสำรต่อศิษย์น้องผู้นี้เลย ชำยหนุ่ม
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ยกฝ่ำเท้ำขึ้นแล้วกระทืบลงไปเต็มแรง โชคดีที่กู่หนิงเทียนพลิกร่ำงกลิ้งหลบ

อย่ำงรวดเรว็ หำไม่แล้วกระดูกคงแตกละเอยีดเพรำะแรงกระทบืของรำชำปีศำจ 

ทว่ำเวลำที่เขำสำมำรถเบำใจได้มไีม่มำกนกั เมื่อฝ่ำเท้ำแรกพลำด หลี่เหวนิหรง

กใ็ช้ฝ่ำเท้ำอกีข้ำงกระทบืตำมลงมำทนัท ีท่ำทำงรำวกบัก�ำลงัเต้นร�ำ ทกุครั้งที่ย�่ำ

ลงมำบนพื้น ดนิบรเิวณนั้นจะยบุตวัเป็นรอยเท้ำ บำงครั้งย�่ำลงบนหนิ แผ่นหนิ

กแ็ตกออกเป็นหลำยส่วน

“ศษิย์พี่ใหญ่ นี่ไม่โหดร้ำยเกนิไปหน่อยหรอื”

คนโดนขอร้องไม่ยอมหยุด คล้ำยเขำไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้น ร่ำงแสดง

เจตจ�ำนงในกำรฆ่ำคนอย่ำงชดัเจน แม้แต่สวนรอบข้ำงกเ็ริ่มถูกท�ำลำย กู่หนงิ-

เทยีนกลิ้งหลบจนทั่วร่ำงเตม็ไปด้วยฝุน่ดนิเกำะรำวกบัขอทำนมำกกว่ำคุณชำย

เจ้ำส�ำรำญอย่ำงที่เคยเป็น

“ข้ำขอโทษศษิย์พี่ใหญ่ อำ... ข้ำบอกว่ำขอโทษอย่ำงไรเล่ำ” หำกเขำมี

ฝีมือน้อยกว่ำนี้อีกนิดเกรงจะไม่อำจรักษำชีวิตตัวเองได้อีกต่อไปแล้ว กว่ำจะ

ทรงตวัลกุขึ้นมำได้สวนด้ำนข้ำงห้องหนงัสอืกพ็งัรำบไปแล้วเกอืบครึ่ง ชำยหนุ่ม

ผู้นั้นกระโดดหนีขึ้นไปบนหลังคำ จังหวะที่หลี่เหวินหรงจะใช้เท้ำเตะหินก้อน

หนึ่งใส่คนบนหลงัคำ กป็รำกฏแส้หำงม้ำพนัอยู่บนขำของรำชำปีศำจ ก้อนหนิ

ก้อนนั้นจงึไม่ได้ถูกเตะออกไป

กู่หนงิเทยีนที่อยู่บนหลงัคำในสภำพแทบดูไม่ได้ ทนัททีี่เหน็ว่ำอกีฝ่ำย

ถกูห้ำมเอำไว้ได้ทนัเวลำ เขำกโ็ค้งตวัก้มลงค�ำนบัเป็นกำรขอบคุณซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ

ไม่หยุด

นกัพรตชงซ่ำนไม่ได้มองเขำ แต่ก�ำลงัคุยกบัคนที่อยู่ด้ำนล่ำง “ห้องนั้น

ปิดไว้มิดชิด ต่อให้อยำกได้ยินก็ไม่มีทำงได้ยินหรอก” เขำยิ้ม “อีกอย่ำง... 

คุณชำยกู่กข็อโทษแล้ว อย่ำถอืสำเขำเลย”

“ข้ำไม่ได้ยนิเสยีงคน ได้ยนิแค่เสยีงสุนขัเท่ำนั้น”

“ศิษย์พี่ใหญ่ ข้ำไม่ได้เป็นสุนัข สุนัขที่ไหนจะหล่อเหลำถึงเพียงนี้”  

กูห่นงิเทยีนเอ่ยแย้ง แต่สภำพของเขำตอนนี้ท�ำให้ค�ำว่ำหล่อเหลำกลำยเป็นเรื่อง
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น่ำขบขนั

หลี่เหวนิหรงไม่แม้แต่จะเงยหน้ำมองศษิย์น้องของตวัเอง เขำสะกดิเท้ำ

เพียงเล็กน้อยก้อนหินก้อนหนึ่งก็กระเด็นขึ้นไปบนหลังคำ ศิษย์น้องตัวดีจึง

ผลุบหำยไปจำกตรงนั้น กู่หนงิเทยีนเป็นศษิย์น้องที่ร�่ำเรยีนกบับดิำของเขำมำ

เช่นเดียวกับเหยำซูลี่ ผู้คนที่นี่ต่ำงคุ้นเคยและเรียกขำนกันว่ำคุณหนูและ

คุณชำย ฝ่ำยคุณชำยนั้นแม้มฝีีมอืยุทธ์เป็นเลศิ แต่ไม่อำจทิ้งนสิยัเจ้ำส�ำรำญ 

เขำท�ำให้หญิงสำวในวังเหวินเสวี่ยหลำยคนหลงรักและผิดหวังเพรำะไม่เคย

จรงิจงักบัใคร ดูเหมอืนไม่เป็นโล้เป็นพำยแต่กส็ำมำรถใช้งำนได้

เพรำะยังสำมำรถใช้ท�ำนู่นท�ำนี่และออกหน้ำในบำงเรื่องได้ หลี่เหวิน- 

หรงถึงยังไม่ได้ออกปำกไล่ศิษย์น้องคนนี้กลับบ้ำนของเขำอย่ำงจริงจังเสียท ี

ภำยใต้นิสัยเจ้ำส�ำรำญยังมีฉำกหลังเป็นถึงว่ำที่ผู้น�ำตระกูลกู่ที่ยิ่งใหญ่ทำง 

แดนเหนอื ตระกูลกู่อำจไม่ยิ่งใหญ่เท่ำกบัวงัเหวนิเสวี่ย แต่กม็อี�ำนำจมำกพอ

ให้หลำยต่อหลำยคนเกรงใจพวกเขำ ด้วยอ�ำนำจทำงกำรเงนิจำกกำรเป็นเจ้ำของ

ร้ำนแลกเงินขนำดใหญ่ที่มีสำขำไปทั่วทุกดินแดน ทั้งยังมีกองก�ำลังในฐำนะ

ส�ำนกัคุม้ภยัที่เตม็ไปด้วยยอดฝีมอื สกัวนัหนึ่งคนขี้เล่นและดูเหมอืนไม่จรงิจงั

อะไรอย่ำงกู่หนิงเทียนจะได้ครอบครองกิจกำรตระกูลกู่ทั้งหมด ดังนั้นใน 

ฐำนะศิษย์พี่ใหญ่ เขำคำดหวังว่ำคนที่เปรียบเสมือนน้องชำยจะเติบโตขึ้น 

อกีสกันดิ

“อย่ำกงัวล” นกัพรตชงซ่ำนตอบรำวกบัล่วงรู้สิ่งที่อยู่ภำยใต้ใบหน้ำอนั

เรยีบเฉยของรำชำปีศำจ “คณุชำยกูใ่นภำยหน้ำจะกลำยเป็นผูน้�ำตระกลูกู ่และ

น�ำพำไปสู่ควำมรุ่งเรืองยิ่งกว่ำที่เคยเป็น ท่ำนท�ำได้แค่คอยเฝ้ำดูเขำก้ำวข้ำม

อุปสรรคและบททดสอบไปให้ได้เท่ำนั้น”

“ข้ำหวงัว่ำเขำจะเป็นผู้ใหญ่ได้ในเรว็วนั”

“เขำจะท�ำได้ดกีว่ำที่ท่ำนคำดหวงั” ชำยชรำยิ้มพลำงโบกแสห้ำงม้ำไปมำ 

“เรำกลบัเข้ำไปข้ำงในกนัเถดิ จำกนี้จะไม่มใีครมำรบกวนกำรสนทนำของเรำอกี”

ชำยสองวยัในชุดขำวเดนิกลบัเข้ำไปด้ำนใน พวกเขำยงัมอีกีหลำยเรื่อง
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ที่ต้องสนทนำกนั

ด้านนอกห้อง หลงัจากที่กูห่นงิเทยีนกลิ้งตวัหลบลงมา เขากล็กุขึ้นเดนิ

กลบัไปยงัห้องพกัของตวัเอง เขำเป็นคุณชำยเจ้ำส�ำรำญที่เลื่องชื่อ จะให้อดทน

อยู่ในสภำพมอซอเช่นนี้ได้อย่ำงไร ทนัททีี่ถงึห้องพกั เหยำซูลี่กป็รำกฏตวัขึ้น

ตรงหน้ำ ตอนแรกนำงท�ำท่ำจะพุ่งเข้ำมำหำเขำ ทว่ำเมื่อเหน็สภำพเหมอืนสุนขั

ที่ลงไปคลกุโคลนมำ เสื้อผ้ำมรีอยขำด แม้แต่ผมยงัเตม็ไปด้วยเศษดนิและเศษ

ใบไม้ ศษิย์น้องเลก็กก็้ำวถอยหลงัแสดงท่ำทรีงัเกยีจ

“ท่ำนลงไปเล่นกบัสุนขัที่ไหนมำ สกปรกจรงิๆ” 

เหยำซูลี่ก้ำวถอยหนีไปไกล ท�ำรำวกับว่ำศิษย์พี่รองเป็นตัวประหลำด 

นำ่รงัเกยีจ นอกจำกจะแสดงท่ำทไีม่น่ำดแูล้ว ยงัชี้นิ้วและออกปำกสั่ง “ท่ำนรบี

เข้ำไปอำบน�้ำแต่งตวัใหม่เลยนะ ข้ำจะรอท่ำนอยูข้่ำงนอก อย่ำลมืว่ำต้องรบีออก

มำ อย่ำให้ข้ำรอนำนล่ะ”

พูดเสรจ็กส็ะบดัหน้ำเดนิจำกไปทนัท ีกู่หนงิเทยีนไม่ได้มเีวลำใส่ใจนำง

มำก เขำตรงเข้ำไปช�ำระล้ำงร่ำงกำยตวัเอง อำบน�้ำผลดัเปลี่ยนเสื้อผ้ำเสยีใหม่ 

เกือบสองเค่อจึงปรำกฏตัวในรูปลักษณ์คุณชำยรูปงำมที่คุ้นเคย ตอนที่เปิด

ประตูออกจำกห้อง กพ็บว่ำมเีหยำซูลี่มำยนืเท้ำเอวท่ำทำงหำเรื่องอยู่เบื้องหน้ำ

“ชกัช้ำจรงิๆ ท่ำนปล่อยให้ข้ำรอตั้งนำนได้อย่ำงไร”

ชำยหนุ่มไม่สนใจศษิย์น้องเลก็ เขำเบี่ยงตวัออกจำกห้อง ช่วงขำที่ยำว

กว่ำก้ำวไม่เร็วไม่ช้ำ แต่คนที่เดินตำมต้องเร่งฝีเท้ำอีกนิด ใบหน้ำที่บูดบึ้งอยู่

แล้วยิ่งแสดงอำกำรหนักขึ้นกว่ำเดิม กระโดดมำขวำงหน้ำศิษย์พี่รองของตน 

ไม่ยอมให้ไปไหน จะหลบซ้ำยหลบขวำนำงกต็ำมตดิจนอ่อนใจ สุดท้ำยเขำจ�ำ

ต้องหยุดเพื่อสนทนำกบันำง

“ว่ำมำ มเีรื่องอะไร”

“ท่ำนไปแอบฟังศษิย์พี่ใหญ่กบันกัพรตชงซ่ำนมำไม่ใช่หรอื ได้ยนิหรอื

ไม่ว่ำพวกเขำคุยอะไรกนั”
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พอได้ยินเรื่องที่นำงอยำกรู้เขำก็ระบำยลมหำยใจออกมำ มองใบหน้ำ 

น่ำรักจิ้มลิ้มแล้วบังเกิดควำมเวทนำขึ้นมำอย่ำงช่วยไม่ได้ เรื่องที่นำงชื่นชอบ

ศษิย์พี่ใหญ่ใครต่อใครต่ำงกร็ู้ด ี นำงวำดควำมหวงัจะได้เป็นนำยหญงิของที่นี่

ตั้งแต่อำยุสบิสำม เรื่องที่ศษิย์พี่ใหญ่แต่งภรรยำเข้ำวงัเหวนิเสวี่ย คนที่รบัไม่

ได้มำกที่สุดก็คือนำง เหยำซูลี่มั่นใจในควำมงำมของตนเอง มั่นใจในควำม

สำมำรถและชำตกิ�ำเนดิ นำงคอืธดิำคนเลก็ของผูน้�ำพรรคเหยำแห่งภเูขำตะวนั

ตก เป็นเหมอืนองค์หญงิของตระกูลเหยำที่ใครต่อใครต่ำงกค็อยตำมใจ

พรรคเหยำเป็นหนึ่งในสิบพรรคใหญ่ที่แข็งแกร่ง พี่ชำยคนโตของนำง

เป็นยอดอจัฉรยิะ บดิำของนำงเป็นยอดยุทธ์ เพรำะหลงรกัศษิย์พี่ใหญ่ตั้งแต่

แรกพบในวยัเยำว์ นำงปฏเิสธที่จะเป็นองค์หญงิบนหอคอย ใช้เส้นสำยมำกมำย

และอำศัยควำมสนิทสนมระหว่ำงบิดำของตนกับอดีตนำยท่ำนของวังเหวิน- 

เสวี่ยเข้ำมำเป็นศษิย์น้องของหลี่เหวนิหรง แต่ทุกอย่ำงกพ็งัทลำยลงเพรำะกำร

สูข่อบตุรสำวตระกลูเย่จำกแคว้นฉนิ ได้ข่ำวอยูบ้่ำงว่ำเมื่อเช้ำนำงเดนิทำงไปพบ

พี่สะใภ้ที่เพิ่งฟื้นไข้ถงึห้องพกั แต่จำกท่ำทำงไม่สบำยใจในตอนนี้ เขำคำดเดำ

ว่ำข่ำวลือเรื่องควำมงำมของพี่สะใภ้อำจเป็นจริง และนำงได้พบควำมพ่ำยแพ้

เลก็ๆ ของตวัเองแล้ว

“พวกเขำปิดห้องหนงัสอื ข้ำไม่ได้ยนิอะไร”

“ข้ำไม่เชื่อ” นำงท�ำหน้ำเหมือนเขำเป็นโจรร้ำยที่โกหกว่ำตวัเองไม่ได้ไป

ปล้นใคร “ท่ำนมนัพวกหูผจีมูกมด ไม่ว่ำอะไรท่ำนกร็ู้เสมอ ดงันั้นต่อให้พวก

เขำปิดประตูหน้ำต่ำงท่ำนกต็้องรู้จนได้นั่นแหละ”

“ถงึคนอื่นจะบอกว่ำข้ำมหีขูองผ ีจมกูของมด แต่ไม่ได้หมำยถงึข้ำมมีนั

อยู่จรงิๆ เสยีหน่อย อกีอย่ำง... เจ้ำคดิว่ำคนอย่ำงศษิย์พี่ใหญ่จะยอมให้ข้ำรู้

อะไรได้ง่ำยถึงขนำดนั้นเลยหรือ” เขำตอบกลับด้วยน�้ำเสียงเหนื่อยหน่ำย 

“เอำละ แตเ่พื่อไม่ให้เจ้ำผดิหวงัมำกเกนิไป ข้ำรู้แค่วำ่ท่ำนนกัพรตมำเพื่อแสดง

ควำมยนิดกีบังำนมงคลของศษิย์พี่ใหญ่”

“แค่นี้! ท่ำนโดนศิษย์พี่ใหญ่เล่นงำนจนกลำยสภำพเป็นขอทำนเพรำะ 
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รู้เรื่องแค่นี้เองหรอื”

“จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เจ้ำเถอะ แต่ถ้ำลองท่ำนนักพรตมำแสดง

ควำมยนิดเีช่นนี้ พี่สะใภ้กค็งถอืว่ำมดีวงเนื้อคู่กบัศษิย์พี่ใหญ่แน่นอน เพรำะ

หำกไม่ใช่ ท่ำนนกัพรตคงคดัค้ำนไปแล้ว” คณุชำยกูพ่งึพอใจที่จะแสดงให้ศษิย์

น้องของตวัเองได้เหน็ควำมจรงิที่เกดิขึ้น

“สตรีไร้ยำงอำย ที่เอำแต่วิ่งตำมบุรุษ แล้วก็กลั่นแกล้งน้องสำว 

ตวัเอง จะถอืว่ำคู่ควรได้อย่ำงไร”

สิ้นค�ำนั้นกู่หนงิเทยีนกห็วัเรำะออกมำ “ท�ำไมนำงจะท�ำไม่ได้ ชำยคนนั้น

คอืคู่หมั้นของนำง ใครต่อใครต่ำงกร็ู้ทั้งนั้น กลบัเป็นน้องสำวของนำงมำกกว่ำ

ที่ท�ำไมถงึเอำตวัเองเข้ำไปวุ่นวำยกบัคู่หมั้นของพี่สำว อกีอย่ำง... คนอย่ำงเจ้ำ

ไม่ควรว่ำใครเรื่องเอำแต่วิ่งตำมบุรุษหรอกนะ”

“ข้ำเป็นศษิย์น้องของท่ำนนะ ท�ำไมถงึเข้ำข้ำงนำงมำกกว่ำข้ำ” เหยำซูลี่

ทั้งตทีั้งทุบศษิย์พี่รองของนำง “สตรแีบบนั้นมดีอีะไร ยงัไงศษิย์พี่ใหญ่กไ็ม่ได้

รกันำง เขำไม่มวีนัสนใจนำงหรอก ดวงเนื้อคู่แล้วอย่ำงไร งดงำมแล้วอย่ำงไร 

เดี๋ยวศษิย์พี่ใหญ่กต็้องทอดทิ้งนำงแน่นอน”

ที่สุดแล้วกู่หนิงเทียนต้องใช้แรงมหำศำลหยุดมือของเหยำซูลี่จำกกำร

ทุบต ีเพรำะเอน็ดนูำงมำกถงึไม่อยำกให้นำงหลอกตวัเอง “เจ้ำคดิว่ำศษิย์พี่ใหญ่

ไม่ให้ควำมส�ำคัญแก่นำงจริงๆ น่ะหรือ เจ้ำเห็นสำวใช้สองคนที่ศิษย์พี่ใหญ่ 

มอบให้พี่สะใภ้หรือไม่ ท่ำนปู่ของพวกนำงคืออดีตคนสนิทของท่ำนอำจำรย์ 

พวกนำงจะนบัว่ำเป็นบุตรสำวของคนชั้นสูงกไ็ด้ ฝีมอืวรยุทธ์ไม่ธรรมดำ คดิ

ว่ำท�ำไมศิษย์พี่ใหญ่ถึงมอบพวกนำงให้พี่สะใภ้ ถ้ำเขำไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญแก่

นำง”

“ไม่จรงิหรอก” นำงตะโกนแล้วกเ็ริ่มทุบตเีขำอกีครั้ง

เมื่อเหน็ควำมพยำยำมนั้นเปล่ำประโยชน์ กูห่นงิเทยีนจงึเดนิหนหีำยไป

ในที่สุด เหยำซูลี่กระทืบเท้ำกับพื้นเหมือนเด็กๆ ยำมที่ถูกขัดใจ ดวงตำของ 

นำงแดงก�่ำ มองแผ่นหลังของศิษย์พี่รองที่ลับหำยไป นึกถึงค�ำพูดของเขำ 
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ใบหน้ำที่งดงำมของหญิงสำวที่ได้พบในวันนี้ หัวใจก็เต็มไปด้วยควำมอึดอัด

ร้อนรน

หลังจากพักฟื้นอีกสองวันร่างกายของเย่เยี่ยเซียงก็หายเป็นปกต ิ

ใบหน้ำขำวซดีบดันี้มเีลอืดฝำด แม้ไม่ได้ทำเครื่องประทนิโฉม ควำมงำมของ

นำงก็ยังเปล่งประกำยรำวกับแสงตะวันในยำมเช้ำ เสี่ยวฉีกับเสี่ยวไฉช่วย 

นำยหญงิของพวกนำงแต่งตวั เสื้อผ้ำทั้งหมดล้วนเป็นของที่นำยท่ำนสั่งให้ช่ำง

ฝีมือรีบเร่งตัดส�ำหรับภรรยำของเขำ ส่วนมำกมักเป็นเสื้อผ้ำสีแดงและสีม่วง 

พอประทินโฉมและท�ำผมเสร็จนำงก็ออกจำกห้องไปเดินรับแสงแดดและสูด

อำกำศบรสิุทธิ์เป็นครั้งแรกหลงัจำกที่เดนิทำงมำถงึวงัเหวนิเสวี่ย

เย่เยี่ยเซยีงพบว่ำทุกสิ่งล้วนดูแปลกตำ ไม่ว่ำจะเป็นรูปแบบของอำคำร

ที่มีส่วนประกอบหลักเป็นหิน ไม่ใช่ไม้เหมือนดินแดนในพื้นที่รำบ รวมถึง

ดอกไม้และพืชพรรณล้วนเป็นสิ่งแปลกตำที่ไม่เคยรู้จักมำก่อน นำงเดำว่ำคง

เป็นพรรณไม้ที่ทนต่ออำกำศหนำวได้ดเีพรำะอำกำศที่เยน็อยูต่ลอดเวลำ แม้จะ

เป็นช่วงเวลำที่มีแดดส่องกระทบโดยตรง อำกำศก็ยังเย็นอยู่ดี เสื้อผ้ำที่นำง

สวมจึงมีเนื้อผ้ำค่อนข้ำงหนำ ทว่ำกำรตัดเย็บเข้ำรูปจึงท�ำให้รูปร่ำงดูไม่อ้วน 

เทอะทะ

“ขำ้สำมำรถไปได้ไกลแค่ไหน มส่ีวนใดที่เป็นเขตหวงห้ำมหรอืไม่” ขณะ

ที่เดนิเล่นไปเรื่อยเปื่อย หญงิสำวพบว่ำตวัเองก�ำลงัจะก้ำวพ้นเขตเรอืนของตน

เข้ำสู่พื้นที่แห่งใหม่ จงึชะงกัฝีเท้ำแล้วเอ่ยถำมสำวใช้ทั้งสองคนเสยีก่อน

เสี่ยวฉเีอ่ยตอบหลงัจำกนกึเพยีงครูห่นึ่ง “ด้วยฐำนะของนำยหญงิ ท่ำน

เป็นภรรยำของนำยท่ำน มีอ�ำนำจเป็นอันดับสองของวังเหวินเสวี่ย และไม่ม ี

ค�ำสั่งห้ำมจำกนำยท่ำนเกี่ยวกบัเรื่องนี้ บ่ำวคดิว่ำนำยหญงิสำมำรถไปที่ใดกไ็ด้

ที่ท่ำนต้องกำรเจ้ำค่ะ”

หลังจำกที่ได้ฟังก็อดคิดไม่ได้ว่ำสำมีของนำงนับว่ำใจกว้ำงมำก เดิมที

คิดว่ำเขำจะขังให้นำงอยู่แต่ภำยในเรือนพักของตัวเอง เมื่อได้รับอนุญำตนำง
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จงึก้ำวออกไปด้ำนนอก ทนัใดนั้นกพ็บว่ำตวัเองตกอยู่ในสำยตำของผู้คนที่อยู่

ด้ำนนอก เนื่องจำกหลำยวันมำนี้นำงอยู่แต่ในห้องนอน นอกจำกเสี่ยวฉ ี 

เสี่ยวไฉ และท่ำนหมอที่แวะมำดูอำกำรเป็นประจ�ำ กม็เีพยีงเหยำซูลี่ที่แวะมำ

หำในวนัแรกที่ฟื้นและหลี่เหวนิหรงที่เข้ำมำดูครู่หนึ่งกจ็ำกไป

ดังนั้นอำจนับว่ำเป็นครั้งแรกที่นำงได้พบคนอื่นในวังเหวินเสวี่ย ใน

บรรดำคนเหล่ำนั้นมทีั้งที่ดเูหมอืนบ่ำวรบัใช้ทั้งชำยหญงิ และบำงสว่นกเ็หมอืน

ชำวยทุธ์ แม้พวกเขำไม่พกอำวุธเช่นดำบหรอืกระบี่ แต่ท่ำทำงบอกชดัวำ่มฝีีมอื 

คนเหล่ำนั้นหยุดสิ่งที่ตัวเองก�ำลังท�ำแล้วมองมำด้วยท่ำทำงแปลกใจ เย่เยี่ย- 

เซยีงไม่ได้สนใจ นำงชนิชำกบัสำยตำผู้คน ไม่ว่ำจะด้วยควำมชื่นชมหรอืเกลยีด

ชัง นำงล้วนได้รับมำแล้วทั้งสิ้น ดังนั้นจึงไม่ได้แสดงอำกำรประหม่ำออกมำ 

แผ่นหลงัของนำงยดืตรง ใบหน้ำไม่เชดิตั้ง แต่กไ็ม่ได้ก้มลง เพยีงมองตรงไป

ข้ำงหน้ำ ไม่ยิ้มและไม่บึ้งตงึ นี่คอืสิ่งที่นำงเรยีนรู้มำจำกในวงัหลวงตั้งแต่เดก็

เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ที่เหมำะสมกับต�ำแหน่งพระชำยำองค์รัชทำยำทและกลำย

เป็นว่ำที่ฮองเฮำในอนำคตที่สง่ำงำม

เสี่ยวฉีกับเสี่ยวไฉที่ยิ้มแย้มติดตำมอยู่ด้ำนหลังมองท่ำทีสง่ำงำมและ

แผ่นหลงัเหยยีดตรงของนำยหญงิด้วยควำมภำคภูมใิจ ไม่ว่ำข่ำวลอืด้ำนนอก

จะกล่ำวหำนำงอย่ำงไร แต่นำงสองพี่น้องถูกสอนให้มองผู้คนที่ปัจจุบนั และ

เท่ำที่อยู่ด้วยกันมำหลำยวันก็ยังไม่เห็นด้ำนที่เลวร้ำยของนำยหญิง นอกจำก

ใบหน้ำที่ไม่ค่อยแสดงอำรมณ์ ซึ่งดไูปดมูำกเ็หมำะสมกบันำยท่ำนที่ไม่ค่อยยิ้ม

เช่นกนั

ทุกเส้นทำงที่นำงก้ำวเดนิไปล้วนตกเป็นเป้ำสำยตำของผู้คนเสมอ ทว่ำ

นำงไม่ได้สนใจผู้คนเหล่ำนั้น เพียงแค่เดินไปเรื่อยๆ อย่ำงไร้จุดหมำย มอง

ทวิทศัน์ที่เปลี่ยนไปตลอดสองข้ำงทำง แม้ที่นี่ไม่ได้เป็นวงัหลวง แต่ด้วยฐำนะ

ของรำชำปีศำจ คฤหำสน์ของเขำกย็ิ่งใหญ่รำวกบัวงัหลวงขนำดย่อมแห่งหนึ่ง

“ถ้ำยังไม่รู้ว่ำจะไปที่ไหนดี นำยหญิงไม่ลองไปหำนำยท่ำนล่ะเจ้ำคะ” 

เสี่ยวไฉยิ้มกว้ำง เอ่ยแนะน�ำเจ้ำนำยที่ท่ำทำงจะไร้จุดหมำยปลำยทำง
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เย่เยี่ยเซยีงหยุดคดิ “จะไม่เป็นกำรรบกวนหรอกหรอื เวลำนี้นำยท่ำน

จะท�ำสิ่งใดอยู่”

“ปกติจะอยู่ที่ลำนฝึกซ้อมเจ้ำค่ะ” คนแนะน�ำมองไปอีกด้ำน ฝั่งนั้นมี

ประตแูละก�ำแพงกั้นเอำไว้ คล้ำยแบ่งเขตที่อยูอ่ำศยัและสถำนที่ใช้งำนออกจำก

กนั “ถ้ำแวะไปตอนนี้คงทนัชมกำรฝึกซ้อมเลก็น้อย จำกนั้นห้องครวัคงเตรยีม

อำหำรเช้ำเสรจ็พอด”ี

คนช่ำงพดูแนะน�ำ ปล่อยให้นำยหญงิมเีวลำคดิสกัพกั ก่อนจะพยกัหน้ำ 

นำงอยู่ในสถำนที่ที่ยงัไม่รู้เหนอืรู้ใต้ ไปดูกำรฝึกซ้อมกถ็อืว่ำเปิดหูเปิดตำ จำก

นั้นค่อยถำมเขำถงึขอบเขตหน้ำที่ของนำง สิ่งที่ท�ำได้ ท�ำไม่ได้ ในฐำนะนำยหญงิ

ของวงัเหวนิเสวี่ยมอี�ำนำจมำกเพยีงใด โดยเฉพำะกำรรบัมอืกบัศษิย์น้องอย่ำง

เหยำซลูี่ที่ดทู่ำทำงคงไม่ปล่อยให้นำงมคีวำมสงบสขุในชวีติได้อย่ำงง่ำยดำยนกั

“น�ำทำงส”ิ

หลังจำกได้รับอนุญำต สองพี่น้องก็เดินน�ำลิ่วไปยังลำนฝึกซ้อมซึ่งอยู่

ด้ำนหลงัประตใูหญ่ ทนัททีี่ก้ำวพ้นออกมำ สิ่งที่ปรำกฏอยู่ตรงหน้ำคอืลำนกว้ำง

ที่มทีำงเดนิตรงและยำวทอดไปเบื้องหน้ำ ยิ่งเดนิตรงไปกจ็ะได้ยนิเสยีงกระทบ

ของเหล็กและกำรต่อสู้ดังขึ้นเรื่อยๆ กลิ่นอำยของแดดในยำมเช้ำผสมกับ 

กลิ่นอำยบุรุษอบอวล

แม้อำกำศจะค่อนข้ำงเยน็ แต่บรุษุจ�ำนวนมำกที่อยูใ่นลำนดนิยงัมเีหงื่อ

ออก ตอนแรกชำยร่ำงใหญ่สองคนที่เฝ้ำประตูจะไม่อนุญำตให้นำงเข้ำมำด้ำน

ใน ทว่ำหลงัจำกเสี่ยวฉอีธบิำยบำงอย่ำงพวกเขำจงึยอมเปิดทำงแต่โดยด ี เย่-

เยี่ยเซยีงก้ำวเข้ำไปภำยในลำนฝึกซ้อม นำงพยำยำมไม่รบกวนคนที่ก�ำลงัซ้อม 

ที่จริงนำงเคยเห็นกำรฝึกซ้อมต่อสู้มำบ้ำง แต่เป็นกำรมองจำกสถำนที่ไกลๆ 

ชวีติส่วนใหญ่ของนำงอยู่ภำยในวงัหลงั ฝึกฝนกำรวำงตวั เรยีนเกี่ยวกับกำร

ปกครองฝ่ำยในและกฎระเบยีบของวงัหลวง

หญงิสำวไม่เคยเบื่อเลย แม้บำงครั้งจะอยำกออกไปเที่ยวข้ำงนอกบ้ำง

กต็ำม แต่วนันี้ ในสถำนที่ที่สวยงำมของวงัเหวนิเสวี่ย แค่ได้เหน็กำรฝึกซ้อม
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ต่อสูอ้ย่ำงจรงิจงั กท็�ำให้นำงค้นพบว่ำมเีรื่องน่ำตื่นตำตื่นใจมำกมำยรออยู่นอก

ก�ำแพงวงัหลวง มนิ่ำ... น้องสำวถงึชอบหนอีอกไปข้ำงนอก เที่ยวเตร่อยู่เป็น

เวลำนำน บำงทนีำงคงได้พบอะไรที่น่ำแปลกใจมำกมำย และนั่นท�ำให้นำงไม่

กลำยเป็นสตรนี่ำเบื่อ สตรทีี่ท�ำให้องค์รชัทำยำทสนใจ

รอยยิ้มลึกลับปรำกฏบนริมฝีปำกนำงไม่อำจบ่งบอกอำรมณ์ได้อย่ำง

ชดัเจน พรบิตำเดยีวกเ็ลอืนหำยไป นำงเดนิตรงไปข้ำงหน้ำ มองเหน็ศำลำขนำด

เล็กและเก้ำอี้รับรองซึ่งคงมีไว้ส�ำหรับพักเหนื่อย หรือเพื่อให้ผู้บัญชำกำรนั่งดู

ยุทธวธิกีำรรบ หญงิสำวเดนิไปนั่งลงตรงนั้น มองควำมวุ่นวำยบนลำนฝึกซ้อม

ที่น่ำตื่นตำตื่นใจ

พวกเขำฝึกซ้อมกนัด้วยกระบองเหลก็ด้ำมยำว ทุกครั้งที่กระทบพื้นจะ

ส่งเสยีงดงัมำก น�้ำหนกัของกระบองเหลก็ไม่ใช่สิ่งที่นำงสำมำรถประเมนิได้ รู้

แต่ว่ำอย่ำงน้อยต้องหนกัเท่ำกบัน�้ำหนกัตวัของนำงหรอืมำกกว่ำ แต่คนพวกนั้น

ยงัสำมำรถถอืได้ด้วยมอืข้ำงเดยีว แล้วกวดัแกว่งรำวกบัเป็นของเล่น บำงคน

โยนขึ้นไปด้ำนบนแล้วรับด้วยมือเปล่ำอย่ำงช�ำนำญ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นควำม

แขง็แรงของผูค้นในวงัเหวนิเสวี่ย คนเหล่ำนี้มพีละก�ำลงัมำกกว่ำคนพื้นรำบมำก

ในช่วงชุลมุนวุ่นวำยนำงสำมำรถมองหำสำมีได้อย่ำงรวดเร็ว เส้นผม 

สีขำวรำวกับเส้นไหมนั้นโดดเด่นท่ำมกลำงชำยหนุ่มมำกมำย เสื้อผ้ำสีขำว

สะอำดพลิ้วไหวทุกครั้งที่ขยบัร่ำงกำย ท่วงท่ำรำวกบัเต้นร�ำ โยนกระบองเหลก็

จำกมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่ง เขำบิดข้อมือครั้งหนึ่งกระบองเหล็กก็หมุนเหมือน

วงล้อ ก่อนยดืไปด้ำนหน้ำ กระแทกกลบัมำด้ำนหลงั กว่ำจะรู้ตวัเย่เยี่ยเซยีง 

กไ็ม่อำจละสำยตำจำกภำพตรงหน้ำได้

ทหำรนำยหนึ่งล้มลงกับพื้นหลังจำกถูกกระแทก เขำยกมือห้ำมสหำย

ของตวัเอง หนัซ้ำยหนัขวำมองหำกระบองเหลก็ที่หลุดออกจำกมอื ทว่ำสำยตำ

กลบัไปเหน็ร่ำงอนังดงำมในชดุสม่ีวงเข้มที่ศำลำ มอืที่เอื้อมไปคว้ำกระบองเหลก็

พลำดเป้ำ สำยตำเลื่อนลอยจนคู่ต่อสู้ต้องหนัไปมองตำม จำกนั้นกค็ล้ำยโรค

ตดิต่อ ในเวลำไม่กี่อดึใจ คนแทบทั้งลำนฝึกซ้อมได้หยุดมอืลงทนัที
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ชำยหนุ่มเหล่ำนั้นมีตั้งแต่เด็กหนุ่มอำยุสิบหกไปจนถึงผู้ใหญ่วัยสี่สิบ 

กว่ำครึ่งแต่งงำนแล้ว ที่เหลือเป็นชำยที่ยังไม่ได้แต่งงำน แต่ก็เคยพบหรือ 

สนิทสนมกับสตรีมำก่อน ทว่ำบรรดำชำยเหล่ำนั้นไม่สำมำรถอธิบำยภำพของ

หญงิสำวที่นั่งอยู่ในศำลำได้

เดมิทสี�ำหรบัผูค้นในวงัเหวนิเสวี่ย เหยำซลูี่นบัว่ำเป็นยอดหญงิงำม เป็น

คุณหนูที่ใครต่อใครต่ำงกเ็อำใจ แต่พรบิตำเดยีวที่ได้เหน็หญงิสำวในชุดสมี่วง  

พวกเขำพบว่ำที่ผ่ำนมำนั้นไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ ควำมงำมชนิดนี้ไม่ใช่

ควำมงำมน่ำเอน็ดอูย่ำงคณุหนเูหยำ และมใิช่งำมยั่วยวนอย่ำงยอดหญงิคณกิำ 

ทวำ่เปน็ควำมงำมอนัสงูส่ง สง่ำ และยำกที่จะแตะต้อง ในบรรดำพวกเขำมบีำง

คนฉลำดรู้ หญงิสำวที่งดงำมขนำดนี้ คนที่สำมำรถปรำกฏตวัในลำนฝึกซ้อม

ได้ จะเป็นใครอื่นอกีนอกจำกนำยหญงิของเจ้ำวงัเหวนิเสวี่ยที่เล่ำลอืกนัว่ำงำม 

หนกัหนำ

ดงันั้นบำงคนจงึพยำยำมละสำยตำกลบัไปให้ควำมสนใจแก่กำรฝึกซ้อม 

ทว่ำหลำยคนไม่สำมำรถห้ำมตัวเองได้ หรือไม่ก็โง่เขลำเกินกว่ำจะสงสัยว่ำ 

หญิงงำมผู้นี้คือใคร ชั่วพริบตำเดียวควำมเงียบก็กระจำยไปทั่วลำนฝึกซ้อม 

ตรงกลำงลำนฝึกซ้อมรับรู้ถึงควำมผิดปกติ คู่ฝึกซ้อมของรำชำปีศำจเป็นชำย

หนุ่มคนหนึ่ง เส้นผมสดี�ำยำวถูกมดัรวบเอำไว้ด้ำนหลงั แววตำชำญฉลำด แม้

หน้ำตำของเขำจะเหมอืนขนุนำงหรอืนกัปรำชญ์ แต่ชำยหนุม่คนนั้นกม็ร่ีำงกำย

สูงใหญ่และเตม็ไปด้วยกล้ำมเนื้อ เขำคอืคนที่มองเหน็ควำมเปลี่ยนแปลงรอบ

ข้ำงก่อน รำชำปีศำจที่เหน็ว่ำคู่ซ้อมแสดงท่ำทแีปลกไปจงึหนัมองตำม พรบิตำ

ที่มองเหน็สำเหตเุขำกห็ยดุชะงกั กระบองเหลก็ที่ก�ำลงักวดัแกว่งอยู่กลำงอำกำศ

หลุดมอืลงกระแทกพื้น ก่อให้เกดิหลุมขนำดเลก็บนลำนดนิ

“นำยท่ำน” ชำยหนุม่ที่ยนือยูต่รงข้ำมกบัรำชำปีศำจคล้ำยเรยีกเตอืนสต ิ

คนที่ยนืนิ่งหลงัจำกท�ำอำวุธตกพื้นจงึรู้ตวั

หลี่เหวนิหรงเดนิแหวกฝูงชนตรงไปยงัที่นั่งในศำลำ หญงิสำวผู้งดงำม

คนนั้นลกุขึ้นยนื ก้มศรีษะลงเลก็น้อยเพื่อท�ำควำมเคำรพเขำ ชำยหนุม่หยดุยนื
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ห่ำงออกไปเล็กน้อย ระยะห่ำงนี้เพียงแค่พอได้ยินบทสนทนำของกันและกัน

เท่ำนั้น หญงิสำวเองกไ็ม่ได้ว่ำอะไรที่เขำแสดงท่ำทำงห่ำงเหนิออกไป

“ท�ำไมมำถงึที่นี่”

“ข้ำออกมำเดนิเล่นเจ้ำค่ะ ได้ยนิว่ำท่ำนอยู่ที่นี่กเ็ลยอยำกมำพบ หรอืว่ำ

ข้ำไม่สำมำรถมำที่นี่ได้เจ้ำคะ”

“ไม่ใช่ว่ำไม่ได้ แต่... ที่นี่มแีต่บุรุษ” เขำนิ่งไปครู่หนึ่ง ดวงตำสแีดงของ

เขำเหลอืบมองนำง ก่อนจะเสมองไปทำงอื่น “ครั้งหน้ำเจ้ำควรแจ้งข้ำก่อนหำก

จะมำที่นี่”

“เจ้ำค่ะ” นำงรบัค�ำ หญงิสำวมองบรรดำชำยหนุม่ที่อยูด้่ำนหลงัเลก็น้อย 

“ข้ำจะไปรอท่ำนที่โต๊ะอำหำร เชญิซ้อมกนัต่อเถดิเจ้ำค่ะ”

แม้ไม่มีใครพูดอะไร แต่นำงก็รู้ว่ำกำรปรำกฏตัวของนำงท�ำให้กำรฝึก

ซ้อมหยุดชะงกัลง ดงันั้นเพื่อไม่ให้ตวัเองกลำยเป็นอปุสรรคต่อกำรฝึกของพวก

เขำเลยขอตวักลบั บำงทนีำงอำจท�ำให้รำชำปีศำจไม่พอใจ ดจูำกระยะห่ำงที่เขำ

เว้นเอำไว้ และกำรที่เขำไม่ยอมมองหน้ำนำงตรงๆ เลยสกัครั้ง เอำเถอะ... ไม่ใช่

ว่ำจะสำมำรถคุ้นเคยหรือยอมรับสตรีที่เพิ่งเจอกันไม่กี่วันได้ง่ำยดำยถึงเพียง

นั้น นอกจำกนี้นำงยงัก่อเรื่องตั้งแต่มำถงึวนัแรก หำกจะท�ำให้เขำรู้สกึไม่พอใจ

บ้ำงกไ็ม่ใช่เรื่องแปลก

เยเ่ยี่ยเซยีงก้มศรีษะเลก็น้อยแลว้กล่ำวลำ ร่ำงที่งดงำมในชดุสม่ีวงเดนิ

จำกไป แผ่นหลงัตั้งตรง ท่วงท่ำที่ดูเชื่องช้ำและสง่ำงำม ไม่ว่ำใครกไ็ม่สำมำรถ

หยุดสำยตำจำกกำรจบัจ้องนำงได้ แม้ยำมที่หลี่เหวนิหรงหนักลบัมำมองทหำร

ในลำนฝึกซ้อมนั้น สำยตำของพวกเขำก็เอำแต่มองหญิงสำวที่เดินออกไป 

ดวงตำสแีดงสดทอประกำยกล้ำ กระทบืเท้ำหนึ่งครั้งจนพื้นยบุ เสยีงดงัสะเทอืน

ไปทั่วลำนฝึก คนเหล่ำนั้นสะดุ้งทั้งร่ำง ขนลุกชัน ก่อนจะได้ยินเสียงแผด 

ดงัสนั่น

“กลบัไปฝึกเพิ่มอกีหนึ่งชั่วยำม”

หลำยคนอยำกร�่ำไห้ แต่พวกเขำไม่กล้ำ นี่ใกล้เวลำอำหำรเช้ำแล้ว จำก
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ที่ควรได้พกัในอกีหนึ่งเค่อ ท�ำไมถงึกลำยเป็นหนึ่งชั่วยำมไปได้ ควำมผดิของ

พวกเขำคืออะไร บำงคนคิดว่ำพวกเขำละเลยกำรฝึก แต่บำงคนรู้ลึกกว่ำนั้น 

ตวัอย่ำงเช่นชำยหนุ่มที่เป็นคู่ซ้อมของรำชำปีศำจ 

เสนำธกิำรหนุ่มผู้ชำญฉลำดเดนิเข้ำมำใกล้เจ้ำนำยของตวัเอง ทว่ำเดนิ

ได้ระยะหนึ่งหลี่เหวนิหรงกย็กมอืห้ำมหยุดเขำเอำไว้

“จำกตรงนั้นเจ้ำได้กลิ่นเหมน็หรอืไม่”

คนฟังแปลกใจ เขำไม่ค่อยเข้ำใจในค�ำถำม “กลิ่นเหมน็อะไรนำยท่ำน”

“กลิ่นเหงื่อกลิ่นทรำยจำกตวัข้ำ”

“ไม่ ข้ำไม่ได้กลิ่นอะไรจำกท่ำน เกดิอะไรขึ้นนำยท่ำน”

รำชำปีศำจผ่อนลมหำยใจแล้วส่ำยหน้ำ “ไม่มอีะไร” ทว่ำชำยหนุ่มข้ำง

กำยยังได้ยินเสียงพึมพ�ำ “เช่นนั้นนำงก็คงไม่ได้กลิ่นเหมือนกัน ข้ำควรจะ 

อำบน�้ำสกัสองรอบก่อนไปพบนำงดหีรอืไม่นะ”



ห้า
ต่อต้านจากภายใน

ในขณะที่ผู้คนในวังเหวินเสวี่ยก�าลังจะเริ่มต้นอาหารเช้าของพวกเขา 

ผู้คนในอีกดินแดนหนึ่งก็ก�ำลังเริ่มต้นวันใหม่เช่นเดียวกัน ในจวนตระกูลเย่ 

ที่เงียบสงบ บรรยำกำศค่อนข้ำงเงียบเหงำ แม้จะผ่ำนไปร่วมเดือนแล้วที่เย่- 

เยี่ยเซียงเดินทำงขึ้นเกี้ยวเพื่อไปเป็นนำยหญิงให้แก่ประมุขแห่งวังเหวินเสวี่ย 

ผู้คนจ�ำนวนมำก รวมถงึบ่ำวรบัใช้ภำยในจวนต่ำงรูด้ว่ีำหนทำงที่อยู่ข้ำงหน้ำอำจ

ไม่ใช่ควำมสะดวกสบำย แต่เป็นขวำกหนำมและควำมทกุข์ทรมำนจำกกำรเป็น

เครื่องสงัเวย

รำชำปีศำจผู้นั้นจะท�ำอย่ำงไรกบัเจ้ำสำวของเขำกส็ุดรู้ คนภำยนอกอำจ

จะลมืกำรเสยีสละของคณุหนูใหญ่ตระกลูเย่ในเวลำไม่นำน แต่บ่ำวรบัใช้ภำยใน

จวนไม่ได้คดิแบบนั้น พวกเขำเหน็คณุหนใูหญ่มำตั้งแต่ยงัเดก็ แม้ภำยหลงันำง

จะใช้ชวีติส่วนใหญ่อยู่ในวงัหลวง พวกเขำรบัรู้ถงึสิ่งที่นำงเป็น และควำมทุกข์

ที่นำงต้องเผชญิจำกคนในครอบครวั โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งแม่นมผงิ แม่นมชรำ

ที่เลี้ยงดูใกล้ชดิคุณหนูใหญ่มำกที่สุด ตลอดเวลำหนึ่งเดอืนที่ผ่ำนมำ นำงมกั

นั่งอยู่ในห้องส่วนตวัและสวดมนต์หน้ำรปูสลกัพระโพธสิตัว์ ทกุคนในจวนรูว่้ำ

แม่นมชรำก�ำลงัสวดมนต์เพื่ออวยพรให้คุณหนูใหญ่ได้พบกบัโชคชะตำที่ดี
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หลงัจำกตื่นนอนตอนเช้ำ นำงใช้เวลำครึ่งชั่วยำมเพื่อสวดมนต์ หลงัจำก

นั้นจงึท�ำหน้ำที่ดูแลจดักำรอำหำรเช้ำส�ำหรบัเจ้ำนำย อนัประกอบด้วยนำยท่ำน 

ฮูหยนิ คุณชำยใหญ่ และคุณหนูเลก็ 

แม่นมผิงเคยเป็นคนที่ใส่ใจงำนของนำงอย่ำงมำก นำยหญิงของจวน

เคยได้รบักำรดแูลอย่ำงดเีมื่อนำงแต่งงำนเข้ำมำเป็นสะใภ้ของตระกูลเย่ ส�ำหรบั

ควำมรู้สึกแล้วแม่นมผิงเป็นเหมือนญำติผู้ใหญ่คนหนึ่ง แม่นมชรำเลี้ยงดู 

ใต้เท้ำเย่มำตั้งแต่เขำยงัเดก็ และเลี้ยงดบูตุรชำยบตุรสำวของตระกูลเย่มำทกุคน

หลังจำกมื้อเช้ำผ่ำนไปอย่ำงเงียบเหงำ นำยหญิงของจวนก็เรียกตัว

แม่นมผงิเอำไว้เพื่อคยุเป็นกำรส่วนตวัในเรอืนพกัส่วนตวัของนำง หญงิชรำยนื

อยู่ตรงนั้นเงียบๆ กระทั่งอีกฝ่ำยต้องลุกขึ้นมำจับมือจูงไปนั่งที่เตียงอย่ำงไม่

ถอืตวั

“แม่นมผงิ ข้ำรู้ว่ำท่ำนเสยีใจ แต่เวลำผ่ำนมำตั้งหนึ่งเดอืนแลว้ ข้ำอยำก

ให้ท่ำนกลบัมำเป็นปกตเิสยีท ีกำรที่ท่ำนเอำแต่โศกเศร้ำมนัไม่ดต่ีอสขุภำพ” แม้

จะพดูออกไปด้วยควำมห่วงใย ทว่ำสิ่งที่ได้รบักลบัมำเป็นรอยยิ้มบดิเบี้ยวจำก

หญงิชรำ

ดวงตำหม่นแสงมองนำยหญงิของนำง “น่ำแปลกใจจรงิๆ ที่คนพูดให้

บ่ำวละจำกควำมโศกเศร้ำกลบัเป็นมำรดำของคุณหนูใหญ่ ไม่ใช่ตั้งหนึ่งเดอืน 

แต่เป็นเวลำเพียงหนึ่งเดือนที่คุณหนูใหญ่จำกไป พวกท่ำนสี่คนสำมำรถกลับ

มำใช้ชวีติอย่ำงมคีวำมสุขได้แล้ว”

คนฟังรูส้กึว่ำข้อกล่ำวหำนี้ไม่ถกูต้อง “ไม่ใช่ว่ำข้ำไม่เสยีใจ แม่นมผงิ ข้ำ

เป็นมำรดำของนำงนะ ลูกสำวแต่งออกไปย่อมต้องรู้สกึใจหำยอยู่บ้ำง แต่ต่อ

ให้คดิถงึนำงแค่ไหน พวกเรำกไ็ม่สำมำรถท�ำอะไรได้”

“แค่ใจหำยอยู่บ้ำง!” หญงิชรำลุกขึ้นยนื ดวงตำของนำงแดงก�่ำ ขณะที่

มองสตรีตรงหน้ำก็เต็มไปด้วยควำมรู้สึกดูแคลน “คนที่คุณหนูใหญ่แต่งงำน

ด้วยคือรำชำปีศำจ ประมุขของวังเหวินเสวี่ยที่โหดเหี้ยมที่สุด คุณหนูใหญ่ 

เสยีสละส่งตวัเองไปแทนคณุหนเูลก็ ต้องเผชญิชะตำกรรมโหดร้ำยแค่ไหนบ้ำง 
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แต่ท่ำน... ฮูหยนิ ท่ำนเป็นมำรดำของนำงกลบัพูดแค่ว่ำใจหำย”

“แม่นมผงิ...” นำงพูดไม่ออก อยำกจะเอ่ยคดัค้ำนขึ้นมำบ้ำง “เยี่ยเซยีง

เป็นพี่สำว ที่ผ่ำนมำนำงท�ำร้ำยจติใจของน้องสำวมำตลอด กำรที่นำงยนิยอม

ไปแต่งงำนกเ็พรำะคนที่องค์รชัทำยำทรกัใคร่คอืหลงิเอ๋อร์ หำกนำงยงัดงึดนัที่

จะแต่งงำนกับองค์รัชทำยำทแล้วให้หลิงเอ๋อร์แต่งกับรำชำปีศำจ สุดท้ำยแล้ว

จะไม่มใีครมคีวำมสุขเลย”

แม่นมผงิหวัเรำะ มอืเหี่ยวย่นสั่นเทำ “ควำมสุขของท่ำน ควำมสุขของ

คุณหนูเลก็ แต่ไม่มใีครคดิถงึควำมสุขของคุณหนูใหญ่เลย ฮูหยนิ... ตอนที่

คุณหนูใหญ่ยงัอยู่ พวกท่ำนกเ็อำแต่ท�ำร้ำยนำงตลอดเวลำ ถงึเวลำนี้นำงจำก

ไปแล้วพวกท่ำนกย็งัคดิไม่ได้” หญงิชรำส่ำยหน้ำ แววตำของนำงสิ้นหวงัเตม็ท ี

“หำกพวกท่ำนไม่พอใจ จะส่งบ่ำวไปที่วัดก็ได้ บ่ำวจะได้มีเวลำสวดมนต์ให ้

คุณหนูใหญ่มำกขึ้น บ่ำวขอตวัเจ้ำค่ะ”

ฟำงหลี่หลิวไม่มีถ้อยค�ำที่จะเอ่ยรั้งแม่นมผิง ส�ำหรับนำงแล้วหญิงชรำ

คนนี้ถอืเป็นญำตผิูใ้หญ่ ผูใ้ห้กำรช่วยเหลอืและเมตตำนำงมำโดยตลอด ดงันั้น

นำงไม่สำมำรถต่อว่ำแม่นมผงิได้ ในขณะเดยีวกนั นำงกไ็ม่อยำกจะยอมรบัว่ำ

ตวัเองคดิผดิเรื่องของบุตรสำวคนโต

บ่ำวชรำเปิดประตหู้องออก กลบัพบว่ำด้ำนนอกมหีญงิสำวผูห้นึ่งยนือยู่ 

ใบหน้ำน่ำรกั ดวงตำเศร้ำหมองแดงก�่ำ ดูเหมอืนนำงจะยนือยู่ด้ำนนอกมำสกั

พักแล้ว อำจนำนพอให้ได้ยินกำรสนทนำทั้งหมด แม่นมชรำก้มศีรษะให้นำง

และก�ำลังจะเดินจำกไป ทว่ำเด็กสำวจับมืออันเหี่ยวย่นเอำไว้ ริมฝีปำกสีรำว

กลบีดอกบวัสั่น

“ถ้ำเป็นข้ำที่จำกไปท่ำนจะเสยีใจเท่ำนี้หรอืไม่ ในหวัใจของท่ำน พี่สำว

เป็นคนที่ข้ำไม่สำมำรถเทียบได้ใช่หรือไม่ แม่นมผิง... ท่ำนเองก็เลี้ยงข้ำมำ

เหมอืนกนั พวกเรำสำมพี่น้องต่ำงกเ็ตบิโตขึ้นมำได้เพรำะท่ำน ท�ำไมท่ำนไม่คดิ

จะรกัข้ำบ้ำง” น�้ำเสยีงอ่อนแอนั้นสะอกึสะอื้นไห้

“คุณหนูเล็ก ท่ำนเป็นคนที่ท�ำให้ผู้อื่นสนุกสนำนและท�ำให้ผู้อื่นสงสำร
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ได้เสมอ” แม่นมผิงกุมมือของเด็กสำวเอำไว้ บุตรสำวคนเล็กของตระกูลเย่  

เย่หลงิเซยีวที่น่ำรกัและเป็นที่รกัยิ่งของทุกคน “ส�ำหรบับ่ำวแล้วไม่มใีครเทยีบ

กบัใครได้ คุณชำยใหญ่ คุณหนูใหญ่ หรอืแม้แต่ท่ำน คุณหนูเลก็ ทุกคนมี

ควำมส�ำคญัส�ำหรบับ่ำว”

“แต่ท่ำนกร็กัพี่สำวมำกที่สุด หำกเป็นข้ำที่ต้องไป ท่ำนจะสวดมนต์เพื่อ

ข้ำหรือไม่ จะโศกเศร้ำเพื่อข้ำหรือไม่” น�้ำเสียงคล้ำยกับว่ำนำงไม่ได้รับควำม

ยุตธิรรม

“บ่ำวรกัพวกท่ำนทกุคน เพยีงแต่ในฐำนะมนุษย์คนหนึ่ง บ่ำวไม่สำมำรถ

แบ่งควำมรกัได้เท่ำเทยีม เหมอืนกบัที่บดิำมำรดำท่ำนไม่ได้รกัท่ำนกบัคุณหนู

ใหญ่อย่ำงเท่ำเทยีมกนั” ฟำงหลี่หลวิที่นั่งฟังบทสนทนำนี้จำกภำยในห้องไม่อำจ

ตอบโต้ได้ แม่นมชรำยงัเอ่ยต่อ 

“ท่ำนได้รบัควำมรกัจำกผู้คนทั้งหมดที่ท่ำนได้พบ ทั้งพี่ชำย บดิำ มำรดำ

ของทำ่น หรอืแม้กระทั่งองค์รชัทำยำทที่เป็นคูห่มั้นของพี่สำวท่ำน คณุหนใูหญ่

ไม่เคยได้รบัสิ่งนั้นเลย บ่ำวมองเหน็คุณหนูใหญ่ดิ้นรนท�ำทุกอย่ำง แต่ไม่เคย

ได้รบัสิ่งใดตอบกลบัมำ บ่ำวจงึรกัคณุหนูใหญ่ให้มำกเพื่อทดแทนสิ่งที่พวกท่ำน

ไม่เคยให้นำง วันนี้ไม่มีพวกท่ำนคนใดคิดถึงควำมเสียสละของคุณหนูใหญ่ 

หรอืโศกเศร้ำกบัชะตำกรรมที่นำงพบ บ่ำวจะท�ำในส่วนนี้ทดแทนพวกท่ำนเอง”

แม่นมผงิไม่อยู่ต่อเพื่อฟังสิ่งอื่น นำงปล่อยมอืเดก็สำวแล้วออกไปจำก 

ห้องนั้น ปล่อยให้เย่หลิงเซียวมองแผ่นหลังที่งองุ้มค่อยๆ จำกไป เมื่อไม่

สำมำรถรั้งเอำไว้ได้ เดก็สำวกเ็ดนิเข้ำไปภำยในห้องของมำรดำ ทนัททีี่พบหน้ำ

กส็วมกอดแล้วร้องไห้

ฟำงหลี่หลวิกอดบุตรสำวเอำไว้แนบอก พยำยำมลูบแผ่นหลงัที่สั่นเทำ

เพื่อปลอบโยน “แม่นมผงิพูดไปเพรำะก�ำลงัเสยีใจ เจ้ำอย่ำเอำมำใส่ใจเลยนะ”

“ไม่ท่ำนแม่ ลกูคดิว่ำแม่นมผงิอำจพดูถกู มนัอำจเป็นควำมผดิของลกู”

“มันไม่ใช่ควำมผิดของใครทั้งนั้น ยิ่งไม่ใช่ควำมผิดของเจ้ำด้วย หำก

ควำมรกัเป็นสิ่งที่เรำสำมำรถก�ำหนดเองได้ องค์รชัทำยำทคงบงัคบัตวัเองให้รกั
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พี่สำวของเจ้ำไปแล้ว ไม่มีใครอยำกให้เรื่องรำวแบบนี้เกิดขึ้นหรอกลูกรัก” 

ส�ำหรบันำง กำรที่บตุรสำวคนเลก็มใีจปฏพิทัธ์ต่อองค์รชัทำยำทเป็นเรื่องที่ ‘ช่วย

ไม่ได้’

ตำชั่งในหวัใจมำรดำเช่นนำงเอยีงข้ำงอย่ำงชดัเจน ไม่ใช่ว่ำนำงไม่รกับตุร

สำวคนโต เพยีงแต่ควำมห่ำงเหนิและใกล้ชดิระหว่ำงบตุรสำวคนโตกบับตุรสำว

คนเลก็นั้นมำกเกนิไป หลำยครั้งท่ำมกลำงงำนเลี้ยงอนัยิ่งใหญ่ในวงัหลวง สตรี

ที่ปรำกฏตัวอยู่ข้ำงกำยฮองเฮำนั้นมีรัศมีและควำมงำมเยือกเย็นจนยำกที่จะ 

เข้ำใกล้ แม้แต่นำงที่เป็นมำรดำยงัรูส้กึว่ำเดก็คนนั้นคล้ำยมใิช่บตุรสำว สง่ำงำม

เกินไป เยือกเย็นเกินไป ห่ำงเหินเกินไป จนท้ำยที่สุดน�้ำหนักในใจมำรดำก ็

ลดน้อยถอยลง

ทว่ำไม่ใช่ไม่รูส้กึอะไร แม้ในขณะที่ปลอบบตุรสำวคนเลก็ กย็งัมชีั่วขณะ

หนึ่งที่รู้สกึหวำดกลวัตวัเอง ดงัที่บุตรสำวได้ถำมแม่นมผงิไป หำกเปลี่ยนเป็น

เย่หลงิเซยีวต้องแต่งงำนกบัรำชำปีศำจบ้ำง แม่นมผงิจะโศกเศร้ำเท่ำนี้หรอืไม่ 

และหำกผู้ที่ต้องเผชญิชะตำกรรมไม่รู้ร้ำยดเีป็นเย่หลงิเซยีว ตวันำงยงัจะรู้สกึ

ว่ำเป็นเรื่องที่ ‘ช่วยไม่ได้’ อยู่อกีหรอืไม่

เหยาซลูี่เร่งฝีเท้าให้เรว็ขึ้น มคีนมารายงานนางว่าวนันี้เย่เยี่ยเซยีงหาย

จำกอำกำรป่วย และสำมำรถออกมำเดนิเที่ยวเล่นอวดโฉมในวงัเหวนิเสวี่ยได้

แล้ว ข่ำวว่ำสตรผีูน้ั้นถงึขนำดแล่นไปหำศษิย์พี่ใหญ่ที่ลำนฝึกซ้อมด้ำนหน้ำ เล่น

หูเล่นตำใส่ชำยหนุ่มจ�ำนวนมำก เวลำนี้ยังได้ร่วมโต๊ะอำหำรกับศิษย์พี่ใหญ่ 

ของนำงอกี ดงันั้นหญงิสำวจงึตดัสนิใจไม่รบัอำหำรเช้ำที่ห้องพกัของตวัเอง แต่ 

เดนิทำงมำร่วมโต๊ะกบัศษิย์พี่ใหญ่แทน นอกจำกนี้ยงัลำกเอำศษิย์พี่รองที่เดมิที 

กนิข้ำวพร่องไปครึ่งถ้วยแล้วให้ตดิตำมมำด้วย

“เจ้ำลำกข้ำมำด้วยท�ำไม ข้ำกนิข้ำวอยู่” กู่หนงิเทยีนไม่สบอำรมณ์ แต่ก็

ปล่อยให้ศษิย์น้องลำกตวัเองเดนิไปตำมทำง

“ท่ำนต้องไปเป็นเพื่อนข้ำ เรำจะไปกนิข้ำวที่เรอืนศษิย์พี่ใหญ่ ยิ่งคนเยอะ
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กย็ิ่งขดัขวำงแผนกำรของนำงจิ้งจอกนั่นได้ด”ี

“นำงจิ้งจอกอะไร เจ้ำก�ำลงัพูดถงึพี่สะใภ้เช่นนั้นหรอื”

“กใ็ช่น่ะส”ิ นำงหนัมำกล่ำว เม้มรมิฝีปำกแน่น นกึถงึรำยงำนเมื่อเช้ำยิ่ง

ไม่สบอำรมณ์ “เมื่อเช้ำนำงจิ้งจอกนั่นถงึขั้นไปให้ท่ำศษิย์พี่ใหญ่ที่ลำนฝึกซ้อม 

นอกจำกเข้ำหำศษิย์พี่ใหญ่แล้วคงคดิอยำกจะหว่ำนเสน่ห์คนอื่นที่อยู่ที่นั่นด้วย 

ร้ำยกำจที่สุด”

“นำงจะไปหำสำมขีองนำงแล้วผดิตรงไหน” ชำยหนุม่สะบดัมอืที่ลำกเขำ

อยู่ออก จดัเสื้อผ้ำตวัเองให้เข้ำที่ “เจ้ำนี่ชกัจะมำกเกนิไปแล้วนะ ค�ำกเ็รยีกนำง

ปีศำจ สองค�ำกเ็รยีกนำงจิ้งจอก แล้วยงัพำนโกรธพี่สะใภ้เรื่องที่นำงไปหำศษิย์

พี่ใหญ่ที่ลำนฝึกซ้อม อกีอย่ำง... เจ้ำได้เหน็ด้วยตำตวัเองหรอืถงึว่ำนำงหว่ำน

เสน่ห์ให้ชำยอื่น”

คนฟังอ�้ำอึ้ง หน้ำงอง�้ำ “ไม่ได้เหน็ แต่สำยข่ำวของข้ำรำยงำนมำแบบนั้น”

“เฮอะ!” ชำยหนุ่มหัวเรำะ กอดอกกดสำยตำมองศิษย์น้องที่สูงแค่ 

ช่วงไหล่ของเขำ “สำยข่ำวของเจ้ำก็คงเป็นสำวใช้สักคนใช่หรือไม่ คนพวกนี้ 

ชอบนนิทำจะตำย ฟังผ่ำนๆ กพ็อได้ แต่จะเอำสำระอะไรกบัพวกนำงกนั มแีต่

แต่งเตมิเรื่องรำวเอำสนุกไปเรื่อย”

เหยำซูลี่ฟำดมือใส่ต้นแขนเขำหนึ่งครั้งเต็มแรง “ท�ำไมชอบเข้ำข้ำงนำง

นกั ท่ำนไม่เคยพบนำงสกัหน่อย ท่ำนจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำนำงไม่ใช่นำงปีศำจจิ้งจอก

ที่จ้องจะเขมอืบศษิย์พี่ใหญ่”

“กเ็พรำะไม่รู้จกันี่ไงถงึไม่รบีตดัสนิว่ำนำงเป็นอย่ำงไร เจ้ำกเ็ถอะ อย่ำ

เอำอคตมิำบงัตำนกัเลย” เขำผ่อนลมหำยใจ “แต่เอำเถอะ จะไปกร็บีไป ข้ำเอง

กอ็ยำกจะพบหน้ำพี่สะใภ้แล้วเหมอืนกนั”

เพรำะไม่อยำกทะเลำะเหมือนเด็กๆ กู่หนิงเทียนจึงยอมติดตำมไป 

อย่ำงไรเขำเองกอ็ยำกจะพบพี่สะใภ้คนงำมอยู่แล้ว ถอืโอกำสนี้ไปด้วยกน็่ำจะ

ดี ทั้งสองคนจึงเร่งฝีเท้ำเดินไปตำมทำงจนถึงเรือนของศิษย์พี่ใหญ่ หลังจำก

สำวใช้เข้ำไปรำยงำน พวกเขำกเ็ดนิเข้ำไปในห้องกนิข้ำวด้ำนใน
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บนโต๊ะกลมส�ำหรับกินข้ำวมีอำหำรอยู่ในจำนสี่ห้ำอย่ำง แต่ที่ดึงดูด

สำยตำยิ่งกว่ำอำหำรคือสตรีในชุดสีม่วงเข้มที่นั่งอยู่มุมหนึ่ง แผ่นหลังตั้งตรง 

สำยตำทอดมองไปที่ภำพวำดภูเขำซึ่งประดบัอยูภ่ำยในห้อง เพยีงแค่นั้นกค็ล้ำย

กบัมองเหน็ภำพวำด กูห่นงิเทยีนมองใบหน้ำที่ได้รบักำรแต่งแต้มเพยีงบำงเบำ

อย่ำงตื่นตะลงึ ค�ำว่ำงดงำมไม่อำจบรรยำยควำมงำมของสตรตีรงหน้ำได้ ทว่ำ

นอกจำกค�ำว่ำงดงำมแล้ว จะสรรหำค�ำอื่นมำอธบิำยกไ็ม่ได้อกี

งดงำมเช่นนี้ เยอืกเยน็เช่นนี้ ค�ำกล่ำวว่ำเหมอืนนำงปีศำจกไ็ม่เกนิจรงิ

ไปนกั

จิตใจของกู่หนิงเทียนเต็มไปด้วยควำมชื่นชม ทว่ำหัวใจของเหยำซูลี่

กลบัเตม็ไปด้วยเพลงิรษิยำ ครำวก่อนที่พบกนัในสภำพคนป่วยกว่็ำงดงำมมำก

แล้ว มำวนันี้หญงิสำวตรงหน้ำกลบัยิ่งงดงำมขึ้นไปอกี ขี้ริ้วขี้เหร่กว่ำนำงกค็ง

ไม่ต้องห่วงว่ำศษิย์พี่ใหญ่จะไขว้เขวหรอืหวั่นไหว แต่ควำมงำมเช่นนี้อนัตรำย

อย่ำงยิ่ง นำงจิ้งจอกตวันี้อำจเป็นปีศำจร้ำยที่ใช้ควำมงำมลอ่ลวงใจศษิย์พี่ใหญ่

กไ็ด้ ยิ่งคดิยิ่งเกดิควำมระแวงและรษิยำ

“เพิ่งหำยป่วยก็ได้ข่ำวว่ำเจ้ำเดินส�ำรวจไปทั่ววังเหวินเสวี่ย หรืออดรน

ทนไม่ไหวอยำกจะแสดงตวัในฐำนะนำยหญงิของประมขุวงัเหวนิเสวี่ย” ประโยค

แรกที่หลดุออกมำไม่ใช่ค�ำทกัทำย แต่กลำยเป็นถ้อยค�ำถำกถำง ประชดประชนั 

ผู้พูดเชดิหน้ำขึ้นแล้วเดนิมำนั่งตรงข้ำมกบัเย่เยี่ยเซยีง จำกนั้นยงัดงึให้กู่หนงิ-

เทยีนมำนั่งคั่นกลำง ต�ำแหน่งเช่นนี้ที่โต๊ะกลมนั้นท�ำให้ไม่ว่ำอย่ำงไรนำงกต็้อง

ได้นั่งข้ำงศษิย์พี่ใหญ่ของตวัเอง

กู่หนิงเทียนไม่ได้สนใจสิ่งที่เหยำซูลี่ท�ำ เขำยื่นหน้ำเข้ำมำยิ้มให้ “อย่ำ

ถอืสำนำงเลยนะพี่สะใภ้ ข้ำมชีื่อว่ำกู่หนงิเทยีน เป็นศษิย์น้องรองของสำมที่ำน 

ศิษย์น้องของข้ำเป็นคนพูดไม่ค่อยคิด ท่ำนไม่จ�ำเป็นต้องใส่ใจค�ำพูดของนำง

เลยนะ วันนี้พวกเรำเพียงแค่อยำกจะพบท่ำนสักครั้งเลยแวะมำกินข้ำวด้วย

เท่ำนั้น”

“ข้ำไม่ได้อยำกเจอนำงสกัหน่อย” หญงิสำวอกีคนในห้องเอ่ยแทรก
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“คุณชำยกู่ ได้ยนิชื่อเสยีงของท่ำนมำสกัพกัแล้ว ยนิดทีี่ได้พบ” เย่เยี่ย-

เซียงไม่ได้ให้ควำมสนใจแก่เหยำซูลี่โดยสิ้นเชิง นำงตอบรับค�ำแนะน�ำตัวของ 

กู่หนงิเทยีน ยิ้มให้ และเรยีกสำวใช้รนิน�้ำชำให้เขำ

เหยำซูลี่ถูกเมินเฉยเป็นครั้งแรก เห็นศิษย์พี่รองจ้องหญิงสำวผู้นั้น 

ไม่วำงตำก็ได้แต่เก็บควำมไม่พอใจเอำไว้ ดูเหมือนแม้แต่ศิษย์พี่รองก็ยังหลง

รปูโฉมของหญงิสำวผู้นี้ เมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่ให้นำงคดิว่ำอกีฝ่ำยเป็นนำงจิ้งจอก

ได้อย่ำงไร

“ชื่อเสียงของข้ำคงไม่ค่อยดีเท่ำใดนักใช่หรือไม่” ชำยหนุ่มรู้ตัวเองด ี 

ชื่อเสยีงส่วนที่โด่งดงัที่สุดของเขำกค็อืควำมเจ้ำชู้เจ้ำส�ำรำญนี่แหละ “แต่ข้ำเอง

กไ็ด้ยนิชื่อเสยีงของพี่สะใภ้มำเหมอืนกนั ว่ำท่ำนเป็นยอดหญงิงำม ได้พบท่ำน

วนันี้นบัว่ำเป็นวำสนำอย่ำงยิ่ง”

“คณุชำยกูเ่ป็นคนปำกหวำนเช่นนี้ถงึมหีญงิสำวมำกมำยมำหลงรกัท่ำน”

กู่หนงิเทยีนหวัเรำะกบัค�ำชม ทว่ำไม่ทนัได้ปลำบปลื้มเตม็ที่ แผ่นหลงั

ของเขำก็ถูกฝ่ำมือหนึ่งฟำดเข้ำเต็มแรงจนหน้ำคะม�ำไปกับโต๊ะ อวัยวะภำยใน

น่ำจะถูกพลงันั่นป่นจนแหลกไปหมดแล้ว แทบไม่ต้องเดำเขำกร็ูว่้ำเจ้ำของฝ่ำมอื

นี้คอืใคร

“ศิษย์พี่ใหญ่ ท่ำนจะฆ่ำข้ำต่อหน้ำพี่สะใภ้หรือ” ถ้อยค�ำกระท่อน- 

กระแท่น ฟังไม่ค่อยรู้ควำมเพรำะจุกจนหำยใจไม่ทั่วท้อง

“แค่ทกัทำยตำมประสำพี่น้อง วรยทุธ์กไ็ม่น้อย อย่ำเสแสร้งนกัเลย” พดู

แล้วก็เดินอ้อมด้ำนหลังฮูหยินตัวเองไปนั่งเก้ำอี้อีกฝั่งข้ำงกำยนำง ดวงตำ 

สีแดงของเขำจ้องมองเข้ำไปในดวงตำของศิษย์น้องรอง มีควำมหมำยว่ำคำด

โทษบำงอย่ำงเอำไว้

“ศษิย์พี่ใหญ่ วนันี้พวกเรำจะมำกนิข้ำวกบัท่ำนด้วย หวงัวำ่ท่ำนจะไม่วำ่

อะไรนะ” เหยำซูลี่ไม่สนใจกู่หนิงเทียนที่เอำมือลูบหลังบรรเทำควำมเจ็บปวด

ของตนเอง นำงยื่นหน้ำส่งยิ้มหวำนให้ศษิย์พี่ใหญ่ ดวงตำส่องประกำยวบิวบั

พร้อมจะขยบัเข้ำไปใกล้
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เสี่ยวไฉก็ช่ำงรู้งำน หลังจำกยืนเงียบรออยู่ด้ำนข้ำงมำสักพัก ชั่วขณะ 

ที่ศษิย์น้องเลก็ของเจ้ำนำยก�ำลงัจะขยบัเข้ำใกล้ นำงกแ็ทรกตวัเข้ำมำตรงกลำง 

ท�ำให้อีกฝ่ำยต้องชะงักไปในทันที แม้ถูกสำยตำเหมือนจะฆ่ำคนของอีกฝ่ำย 

จบัจ้องกไ็ม่สะทกสะท้ำน

“นำยท่ำนจะให้บ่ำวตกัข้ำวเลยหรอืไม่เจ้ำคะ”

“เอำส”ิ แม้จะพูดเช่นนั้น แต่ถ้วยข้ำวบนโต๊ะยงัมเีพยีงแค่สองใบ ทว่ำ

มคีนสี่คน เหยำซูลี่จงึเอ่ยค้ำน

“แล้วถ้วยของข้ำกบัศษิย์พี่รองล่ะเจ้ำคะ”

หลี่เหวนิหรงยกถ้วยชำขึ้นจบิ ไม่ได้หนัไปมองคนถำม เพยีงส่งสำยตำ

ไปยงัหญงิสำวอกีคนบนโต๊ะ “ถำมพี่สะใภ้เจ้ำดูส ิตั้งแต่ตอนนี้เรื่องภำยในของ

วงัเหวนิเสวี่ยข้ำยกให้นำงจดักำรทั้งหมด ต่อไปหำกสงสยัหรอืต้องกำรจดักำร

อะไรกใ็ห้ถำมพี่สะใภ้ของเจ้ำแทน”

ทั้งห้องตกอยู่ในควำมเงยีบ แม้แต่เย่เยี่ยเซยีงเองกต็กใจไม่น้อย มอง

คนที่ท�ำท่ำเฉยเมยข้ำงกำย อยำกจะถำมอะไรสกัอย่ำงออกมำ เพยีงแต่ถูกตดั

หน้ำโดยศิษย์น้องเล็กของสำมี ใบหน้ำน่ำรักงอง�้ำไม่พอใจ ยิ่งหันมำมองนำง 

ยิ่งรู้สกึได้ถงึรศัมอีนัตรำยที่คุกคำม

“ศษิย์พี่ใหญ่หมำยควำมว่ำอย่ำงไร หญงิคนนี้เพิ่งมำถงึ จะเก่งกำจหรอื

โง่เขลำกย็งัไม่รู ้ ท่ำนจะยกเรื่องภำยในวงัเหวนิเสวี่ยให้นำงแลว้หรอื” น�้ำหนกั

ของหญงิสำวผู้นี้ในใจศษิย์พี่ใหญ่น่ำจะมไีม่น้อย ถงึขนำดมอบอ�ำนำจไว้ในมอื

ของนำง

ถ้วยชำถูกวำงกระแทกลงบนโต๊ะเป็นกำรยุตกิำรถกเถยีง “นำงแต่งเข้ำ

มำเป็นนำยหญิงของประมุขวังเหวินเสวี่ย ก็ต้องท�ำหน้ำที่นำยหญิงของตัวเอง

ให้ด ีต่อให้ท�ำไม่ได้กต้็องเรยีนรู ้เจ้ำสองคนมหีน้ำที่ช่วยเหลอืและเชื่อฟังพี่สะใภ้ 

กพ็อ”

แม้จะหัวรั้นและดื้อดึง แต่บำงครั้งเหยำซูลี่ยังรู้จักที่จะยอมถอยเพื่อ 

ตั้งรบั เมื่อศษิย์พี่ใหญ่กล่ำวเช่นนี้ ต่อให้เถยีงไปกไ็ม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงอะไร
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ได้ นอกเสียจำกว่ำในอนำคตนำงจะท�ำให้เขำได้เห็นว่ำนำงจิ้งจอกเย่เยี่ยเซียง

นั้นไร้ควำมสำมำรถ เดมิทเีรื่องภำยในของวงัเหวนิเสวี่ยเป็นบรรดำฮูหยนิของ

ผู้อำวุโสหลำยคนช่วยกันดูแล กำรที่อยู่ดีๆ อ�ำนำจเด็ดขำดถูกมอบให้แก่คน

มำใหม่ที่พวกนำงไม่คุ้นเคย อำศัยกำรพูดคุยเล็กน้อย ของก�ำนัลและควำม

สนทิสนมอกีนดิหน่อย นำงจะก่อคลื่นใต้น�้ำท�ำลำยควำมไว้วำงใจที่ศษิย์พี่ใหญ่

มตี่ออกีฝ่ำยลงให้ได้

คิดได้เช่นนี้ก็ยอมยุติแต่โดยดี ถ้ำจะให้ท�ำใจยอมรับนั้นเป็นไปไม่ได้ 

สดุท้ำยต้องใช้ศอกกระทุง้ศษิย์พี่รองที่เงยีบมำนำนให้เป็นฝ่ำยพดู กู่หนงิเทยีน

ส่ำยหน้ำอย่ำงระอำใจ แต่จ�ำต้องยอมเป็นฝ่ำยเอ่ยปำกถำมพี่สะใภ้ก่อน

“พี่สะใภ้ ข้ำกบัศษิย์น้องเลก็สำมำรถกนิข้ำวกบัพวกท่ำนได้หรอืไม่”

เย่เยี่ยเซียงละสำยตำจำกสำมีของตนมำมองศิษย์น้องของเขำ ก่อนจะ

หันไปสั่งเสี่ยวฉีที่ยืนอยู่ข้ำงตัวเอง “ไปเอำถ้วยข้ำวมำเพิ่มสองชุด บอกให้ 

ในครวัเพิ่มกบัข้ำวมำด้วย”

“เจ้ำค่ะฮูหยนิ” สำวใช้รบัค�ำแล้วจำกไป

“ขอบคุณพี่สะใภ้ที่เมตตำ ไม่อย่ำงนั้นข้ำจะต้องหิวจนตำยแน่นอน”  

ชำยหนุ่มยิ้มหวำน เผลอจ้องหน้ำพี่สะใภ้ไปนดิเดยีว หน้ำแข้งของเขำกถ็ูกคน

นั่งตรงข้ำมเตะเข้ำเตม็แรงจนกระดูกแทบหกั “โอ๊ย! ขำข้ำ ขำของข้ำ”

“คุณชำยกู่ ท่ำนเป็นอะไรหรอืไม่” พี่สะใภ้แสดงอำกำรห่วงใย ท�ำท่ำจะ

ลุกขึ้นเรยีกให้คนไปตำมหมอ แต่แขนของนำงถูกรั้งเอำไว้โดยรำชำปีศำจ

เขำรีบปล่อยมือทันทีที่นำงหันมำ พูดด้วยน�้ำเสียงเรียบนิ่งทว่ำข่มขู่อยู่

ในท ี“เขำไม่ตำยหรอก หรอืถ้ำจะตำยกใ็ห้เขำคลำนออกไปตำยข้ำงนอกเอง”

นบัวนัควำมเมตตำที่ศษิย์พี่ใหญ่มต่ีอเขำจะน้อยลงทกุท ีคดิเช่นนี้น�้ำตำ

กแ็ทบไหล กู่หนงิเทยีนมใิช่คนโง่เขลำ เขำพอมองออกว่ำท�ำไมศษิย์พี่ใหญ่ถงึ

ท�ำร้ำยเขำ ที่จริงเรื่องเมื่อเช้ำที่พี่สะใภ้ไปปรำกฏตัวที่ลำนฝึกซ้อมเขำเองก็รู้  

รวมถึงรู้ด้วยว่ำบรรดำผู้ที่อยู่ในลำนฝึกซ้อมที่จ้องพี่สะใภ้คนงำมไม่วำงตำ 

สุดท้ำยจนบดันี้กย็งัต้องฝึกต่อไม่ได้หยุดหย่อน ชำยหนุ่มเผยรอยยิ้มบำงๆ ที่
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มุมปำก เขำคิดว่ำเรื่องน่ำสนุกก�ำลังจะเกิดขึ้นกับศิษย์พี่ใหญ่ผู้เย็นชำของเขำ

แล้ว

หลงัจำกจบมื้ออำหำรที่มแีต่ควำมเงยีบ แม้แต่คนช่ำงพูดอย่ำงเหยำซูลี่

กจ็มอยู่ในควำมคดิของตวัเอง ทนัททีี่กนิเสรจ็นำงกข็อตวัจำกไป กู่หนงิเทยีน

รูว่้ำศษิย์น้องเลก็ก�ำลงัจะวำงแผนอะไรสกัอย่ำง หำกไม่ใช่เรื่องร้ำยแรงกแ็ล้วไป 

แต่ถ้ำร้ำยแรงมำกเขำก็อยำกจะรอดูว่ำศิษย์พี่ใหญ่จะจัดกำรนำงอย่ำงไร 

เช่นกนั เพยีงแต่เขำไม่มเีวลำไปสนใจ เขำต้องกำรคุยกบัศษิย์พี่ใหญ่ก่อน

“ข้ำขอยมืตวัศษิย์พี่ใหญ่สกัครู่นะพี่สะใภ้” เขำขออนุญำต ขณะที่ขอให้

ศิษย์พี่ตนมำคุยกับเขำที่อีกมุมหนึ่งภำยในห้อง ชำยหนุ่มยื่นหน้ำเข้ำไปใกล้ 

กระซิบเสียงเบำ “พี่สะใภ้หำยป่วยแล้ว คืนนี้... พวกท่ำนก็เข้ำหอกันได้แล้ว

สนิะ ถ้ำท่ำนมอีะไรสงสยักป็รกึษำข้ำได้ ข้ำน่ะเชี่ยวชำญวธิกีำรท�ำให้หญงิสำว

มคีวำมสุขมำกที่สุด โดยเฉพำะ... เรื่องบนเตยีง”

พูดแล้วก็เผ่นแน่บออกจำกห้องไป ขณะนั้นรำชำปีศำจยังงุนงงกับบท

สนทนำ ครูเ่ดยีวเขำกค็ดิได้ ใบหน้ำขำวซดีของเขำแดงระเรื่อ ทวำ่แววตำอยำก

ฆ่ำคนกลบัชดัเจนยิ่งกว่ำ 

กู่หนงิเทยีนยิ้มร่ำ แม้ขณะที่หนยีงัได้ยนิเสยีงค�ำรำม 

“กู่หนงิเทยีน คอยดูว่ำข้ำจะฆ่ำเจ้ำยงัไง!”


