
หนึ่ง

มตี�ำนำนเล่ำขำนจำกบรรพกำล แต่เดมิก�ำเนดิฟ้ำ สร้ำงดนิ และผนืน�ำ้ 

สี่ธาตุอุดม หยนิหยางสมดุล บงัเกดิสตัว์เทพจุต ิ หนึ่งในนั้นมนีามว่า ‘อูกุย’ 

สัตว์เทพสี่เท้าที่มีกระดองแข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้าครอบคลุมกายขนาดมหึมา 

มนัก�าเนดิและหลบัใหลมาอย่างยาวนานใต้พื้นพภิพ หากอูกุยขยบัตวัเพยีงนดิ 

ทั่วทั้งแผ่นดินจะสั่นสะเทือน ทว่าโชคดีที่อูกุยจ�าศีลยาวนานและไม่เคยตื่น 

จากนทิรา

กระทั่งย่างเข้าช่วงกลียุค ทั่วแผ่นดินเกิดมหาสงครามแย่งชิงดินแดน

และอ�านาจ เวทมนตร์และศาสตร์มืดถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือเรียกภูตผีและ

ปีศาจจากอเวจี ต่างฝ่ายต่างไม่ลดละ หมายเอาชนะเพื่อครองใต้หล้า เดือด

ร้อนถึงสวรรค์ต้องส่งบรรดาเทพเซียนลงมาช่วยเหลือ เมื่ออิทธิฤทธิ์ของฝ่าย

มืดกับฝ่ายเทพปะทะกัน ทั่วทั้งพิภพก็สะเทือนสั่นไหว กระทั่งปลุกชีพอูกุย 

ให้ตื่นจากการจ�าศลี

เสียงร้องของสัตว์เทพค�ารามก้องแสดงอารมณ์เดือดดาลจากการถูก

รบกวน นัยน์ตาสีด�าทะมึนหม่นหมองขณะทอดมองเบื้องบนพื้นพิภพผ่าน 

รอยแยก ครั้นจ้องดูความวุน่วายกย็ิ่งบนัดาลโทสะ ขยบักระดองยกัษ์จนสั่นไหว 
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พร้อมเหยียดขาสี่ข้างเตรียมก้าวขึ้นสู่พื้นดิน บัดนั้นแผ่นดินพลันสะเทือน 

กระทบถงึแดนสวรรค์ นรก และบาดาล ดนิค่อยๆ แตกแยกตวัออกเป็นส่วนๆ

ธารอัคคีร้อนระอุสีแดงฉานผุดขึ้นมาจากเบื้องล่างก่อนไหลทะลักคร่า

ชวีติมนุษย์ ทั้งพภิพมแีต่เสยีงร้องโอดครวญ กระทั่งเทพมงักรวาร ีเทพเจ้าผู้

ควบคุมน�้ารบัรู้ จงึบนัดาลสายฝนกระหน�่าลงมายาวนานถงึเจด็วนัเจด็คนืเพื่อ

ดับเปลวเพลิงจากนรกและธารอัคคีจนมอดดับ แต่พื้นดินก็ยังคงมีรอยแตก 

แยกตวั

นางทอดสายตาอาทรมองวิบัติจากธารอัคคีโลกันตร์ ก่อนเลื้อยรัด 

รอบกายตน ดวงตาสแีดงหม่นมองเกลด็สเีขยีวเข้มที่ทอประกายด้วยจติใจอนั

โอบอ้อม นางพลันกลั้นความเจ็บปวด ขณะเดียวกันก็สลัดเกล็ดศักดิ์สิทธิ์

จ�านวนหนึ่งร้อยสิบเจ็ดเกล็ดโปรยลงไปอุดรอยแตก เพื่อผสานพื้นดินและ 

คนืความสงบสุขแก่ทั่วหล้า

แต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อเกล็ดที่หนึ่งร้อยสิบเจ็ดเกิดหลุดปลิว

หลงทิศไปยังเขตวังหลวง ร่วงลงสู่ครรภ์ของฮองเฮาแห่งแคว้นซิน ยามนั้น 

เวยเต๋อฮองเฮามีอายุครรภ์เพียงแปดเดือน ทว่าอิทธิฤทธิ์ของเกล็ดมังกรวาร ี

ที่ร่วงใส่ได้ผสานกับร่างของเด็กในครรภ์ การคลอดก่อนก�าหนดจึงเป็นสิ่งที่

หลกีเลี่ยงไม่ได้

ท้องฟ้าหมองครึ้มด้วยเมฆสีด�า เสียงสายฟ้าฟาดผ่าจากเบื้องบนสนั่น

ก้อง แสงสว่างวาบเกดิเป็นระลอกคลื่น ก่อนที่สายฝนจะเทกระหน�่าลงมาอย่าง

หนักหน่วง ราวกับมีพายุโหมซัดใส่วังหลวง เสียงกรีดร้องของมารดาแห่ง 

แผ่นดนิแผดก้องทั่วต�าหนกัคุนหนงิ

เหล่านางก�านัลและขันทีวิ่งพล่านหน้าตื่น ร�่าร้องเรียกหาหมอหลวง 

ฮ่องเต้ผู้มบีุญหนกัรบีย่างเข้ามาตามค�ารายงาน หมายดูภรรยากบัลูกที่รกัด้วย

ความห่วงใย เสยีงทุม้ของพระองค์เอ่ยให้ก�าลงัใจจากภายนอกห้องบรรทมเป็น

ระยะ สร้างแรงฮดึสดุท้ายให้แก่เวยเต๋อฮองเฮา ก่อนเสยีงกรดีร้องของพระนาง

จะสงบไปชั่วกาล
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อิทธิฤทธิ์จากเกล็ดมังกรวารีช่างเปี่ยมด้วยฤทธานุภาพ ยากเกินกว่าที่

มนุษย์จะทานทนไหว มหีรอืที่พระนางจะรอดชวีติ ก่อนจะสิ้นใจ พระนางได้

ตั้งจติภาวนาต่อเจ้าแม่หนี่วา1 บนสรวงสวรรค์

‘โปรดเอาลมหายใจของข้า... ต่อลมหายใจของบตุรมงักร อย่าให้ราชวงศ์ 

กว๋อต้องสิ้นทายาท’ จิตอธิษฐานสุดท้ายสะท้อนถึงสวรรค์เบื้องบน ก่อนที่ 

ลมหายใจระรวยจะถูกช่วงชงิไป

แม้ทารกตัวน้อยได้ลืมตาดูโลกอย่างปลอดภัย แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันเกิน

กว่าสวรรค์จะควบคุมได้ก็เกิดขึ้น เมื่อโอรสที่เวยเต๋อฮองเฮามอบให้ฮ่องเต้มี

ลกัษณะผดิแผกจากเดก็ทารกทั่วไป ผวิกายของเดก็แรกเกดิที่ควรนุม่นิ่ม กลบั

หยาบกร้านด้วยเกล็ดมังกรที่ผุดแทรกขึ้นมาบนเนื้ออ่อน ทั้งแขน ขา ล�าตัว 

และใบหน้าครึ่งเสี้ยวระคนโลหิตแดงฉาน ทั่วห้องบรรทมระงมก้องด้วยเสียง

โอรสน้อยที่กรดีร้องโยเยด้วยความเจบ็ปวด

ความปีติยินดีจากการถือก�าเนิดขององค์ชายกลับกลายเป็นความ

ตงึเครยีดและเศร้าสลด เหล่านางก�านลัและขนัทตี่างตื่นตระหนก แต่กไ็ม่ลมื

ส�ารวมกาย ผู้เป็นบิดาพลางขยับเข้าไปใกล้ เอื้อมสองมือแกร่งอุ้มบุตรไว้ใน

อ้อมอก พระเนตรเบกิโพลงด้วยความพรั่นพรงึ

“ข้าท�ากรรมใดไว้ เหตุใดโอรสของข้าจงึต้องรบัเคราะห์เช่นนี้” เสยีงทุ้ม

สั่นเครือ ก่อนหยาดน�้าใสจะพรั่งพรูจากหางตาบุรุษ นัยน์ตาเข้มทอประกาย

อ่อนและพร่ามวัด้วยน�้าตา ผูท้ี่อยูใ่นชดุมงักรนิ่งงนัไปชั่วครู ่ก่อนเอื้อมส่งบตุร

ให้แม่นมดูแลต่อ ฝ่ามือใหญ่ลูบเรือนผมสีด�าสยายของฮองเฮาอันเป็นที่รัก 

ใบหน้าคมฉายแววทุกข์จากการสูญเสยี

‘ข้าจะดแูลลกูของเรา ให้เขาได้เป็นรชัทายาท เป็นกษตัรย์ิผู้ยิ่งใหญ่ และ

ครองบลัลงักม์งักรตอ่จากข้า ขา้สญัญา...’ ฮ่องเต้ลั่นค�าสตัย์สาบานในใจ กอ่น

เอี้ยวกายไปสั่งให้ร่างราชโองการอย่างเร่งด่วน

1 คอืเทพมารดาแห่งสรวงสวรรค์
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“ติดประกาศไปให้ทั่ว ตามหาหมอวิเศษมารักษาโรคประหลาดของ

รชัทายาทให้ได้” เสยีงเจ้าแห่งแผ่นดนิแผดก้องอย่างมคีวามหวงั

วนัผ่านวนั... เดอืนผ่านเดอืน... ประกายความหวงัเริ่มทุเลาเบาบาง ไร้

หนทางและยาใดจะช่วยเหลอืได้ เกราะเหลก็จงึถูกตขีึ้นเพื่อให้รบักบัร่างทารก 

ใช้หน้ากากปิดบงัใบหน้าซีกหนึ่งที่เป็นมงักรเพื่อเกบ็ง�าความลับ มเีพียงผู้เป็น

บดิา ไทเฮา ขุนนางชั้นผู้ใหญ่บางคน และแม่นมเท่านั้นที่ล่วงรู้ ทั้งยงัลอบหา

หนทางช่วยเหลอือย่างเงยีบๆ

ผืนฟ้ำเบื้องบนเหนือม่ำนเมฆปุยขำวลอยเลื่อน ภำพเหตุกำรณ์ 

เบื้องล่างสะทอ้นเข้าสู่นยัน์ตาสแีดงของเทพมงักรวาร ีข่าวการสิ้นพระชนม์ของ

เวยเต๋อฮองเฮาแห่งแคว้นซิน และเรื่องราวของทารกน้อยครึ่งคนครึ่งมังกร 

ที่ถอืก�าเนดิจากความผดิพลาดโดยไม่ตั้งใจ ท�าให้นางแสนระทม

ความสะเพร่าของนางท�าลายชะตาชวีติแม่ลูกคู่หนึ่ง เป็นความสูญเสยี

ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่านางจะทานทนไหว นางจึงวิงวอนต่อองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ 

กษตัรยิ์ผู้ปกครองเหล่าเทพ ให้ช่วยแก้ไขโชคชะตาของโอรสแห่งแคว้นซนิ แต่

ค�าขอของเทพมงักรวารนี�ามาซึ่งความล�าบากใจยิ่งนกั

“ไม่ใช่ว่าข้าไม่อยากช่วย แต่เจ้าก็รู้ว่าเจ้าบ�าเพ็ญเพียรมาหลายหมื่นปี 

เกลด็มงักรของเจ้าจงึเป่ียมด้วยอทิธฤิทธิ์ แม้จะเป็นเพยีงเกลด็เดยีว ทว่าเกลด็

นั้นได้ร่วงหล่นและหลอมรวมกับร่างเด็กแล้ว ข้าเองก็จนใจ ไม่อาจหาวิธีใด 

ช่วยได้”

ใบหน้าอิ่มเปี่ยมด้วยบารมีเอ่ยอย่างเศร้าหมอง ด้วยแท้จริงชะตาชีวิต

เดก็น้อยผูน้ี้ควรจะเตบิโตมาด้วยความรกัจากมารดา และเตม็เป่ียมไปด้วยบญุ

หนุนน�าให้พานพบแต่ความสุข แต่อุบตัเิหตุครั้งนี้ท�าให้ชะตาชวีติของเดก็น้อย

ผกผนัไปอย่างสิ้นเชงิ

“หากไม่ช่วย เมื่อเดก็ผู้นี้เตบิโตจะใช้ชวีติเช่นไร ร่างกายซึ่งมแีต่เกลด็

มังกรคงจะท�าให้เขาเจ็บปวดทุรนทุราย และไม่พ้นที่ทายาทของเขาจะต้องรับ
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ผลกรรมต่อไปไม่สิ้นสุดเป็นแน่ ข้าท�าบาปกรรมเสยีแล้ว” เสยีงเทพมงักรวารี

ร�่าไห้ หยาดน�้าตาที่ร่วงหล่นกลายเป็นสายฝนสาดกระหน�่าไปยงัโลกมนุษย์

“มงักรวาร ีเจ้ากใ็จเยน็ก่อนเถดิ... น�้าตาเจ้าอาจท�าให้มนุษย์เดอืดร้อน 

เจ้าคร�่าครวญเช่นนี้มาหนึ่งในห้าเค่อสวรรค์ แต่เท่ากบัสามเดอืนของโลกมนษุย์ 

หากเจ้ายงัร�่าร้องต่อ น�้าตาของเจ้าคงท่วมพภิพเป็นแน่” วาจาละมุนถูกเอ่ยพร้อม

การปรากฏตวัของเจ้าแม่หนี่วา

“เจ้าแม่จะให้ข้าทนดูความวิบัติของชีวิตหรือ” เทพมังกรวารีย้อนถาม

ด้วยความเคลือบแคลง เพราะผลพวงจากเหตุการณ์นี้คงไม่จบแค่ความทุกข์

ของเด็กน้อยเพียงผู้เดียวเป็นแน่ จิตใจที่หล่อเลี้ยงด้วยความเจ็บปวดกระทั่ง

เตบิใหญ่คงท�าให้เขาเป็นฮ่องเต้เพยีงในนาม หาได้ใส่ใจทกุข์สขุของราษฎรอย่าง

แท้จรงิไม่

“ถึงจะไม่สามารถช่วยเด็กผู้นี้ แต่ก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้ ข้าจะสะกด

อทิธฤิทธิ์ของเกลด็มงักรเขยีว ทเุลาความเจบ็ปวดเพยีงคนืจนัทร์เพญ็ให้ทายาท

ที่จะถอืก�าเนดิรุ่นต่อไปไร้ค�าสาปมงักร ราวห้าร้อยปีถงึจะปรากฏสกัรุ่น เจ้าก็

เบาใจเถดิ”

ใบหน้าที่ฉายแววอ่อนโยนแย้มยิ้มบาง อย่างไรกเ็ลี่ยงชะตากรรมที่เกดิ

ขึ้นแล้วไม่ได้

กายยาวดั่งไม้เลื้อยอันไร้ซึ่งเกล็ดเขียวหยินหยางปกคลุม ยามนี้ทอสี

น�้าตาลแดงจากเลือดและปราณที่สร้างเป็นเกราะหุ้มร่างไว้สกัดความเจ็บปวด 

ดอู่อนแรงด้วยสญูเสยีอทิธฤิทธิ์ที่บ�าเพญ็ไปเกอืบหมดสิ้น นางตรองได้ถงึวาระ

สุดท้ายของตนในอกีไม่กี่อดึใจ

“เมื่อข้าตาย ได้โปรดเอาเลอืดและเนื้อของข้าให้เดก็ผู้นั้นกนิเพื่อคลาย

ค�าสาปจากเกล็ดมังกรด้วยเถิด” เสียงค�ารามก้องที่เคยเอ่ยเพียงครั้งเดียวถึง

กับท�าให้สวรรค์สะเทือนได้ ยามนี้แผ่วเบาเสียจนบรรดาเทพที่ทอดมองเศร้า

สลด ด้วยนบัถอืในจติใจเดด็เดี่ยวที่ยอมพลกีายเพื่อแลกกบัความสงบสขุของ

มวลมนุษย์
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“เจ้าแน่ใจแล้วหรือ... ว่าจะสละชีวิตตน แล้วตบะที่บ�าเพ็ญมาจนเป็น

เทพเล่า พวกข้ายนิดสีละตบะส่วนหนึ่งเพื่อรกัษาเจ้า แต่ถ้าเจ้ากรดีเลอืดเฉอืน

เนื้อให้เดก็ผูน้ั้นดื่มกนิ ตบะเซยีนของเจ้าจะสญูสิ้น ไม่อาจคงรปูกายเทพมงักร

ได้อกี ข้าขอขดัขวาง ด้วยมเิหน็พ้องกบัความคดิของเจ้า” เทพมงักรอคัคเีอ่ย

ห้าม สละความเปน็เทพเพื่อมนษุย์ผู้เดยีวหรอื ช่างนา่ขนั อย่างไรเขากไ็ม่มทีาง

ยนิยอมให้ดวงจติพี่น้องเทพมงักรต้องสูญสลายอย่างน่าอนาถแน่

“ข้าไม่เสยีดายใดๆ ขอแค่ได้แก้ไขผลกรรมที่ข้าสร้างโดยไม่ตั้งใจ พี่ๆ  

มงักรของขา้ องค์เงก็เซยีนฮ่องเต้ เจ้าแม่หนี่วา ได้โปรดสงเคราะห์ข้าด้วย” ร่าง

เรยีวยาวเลื้อยขด ก้มหวัวงิวอน เจ้าแม่อาดูรอย่างสุดซึ้ง เอ่ยขอองค์เงก็เซยีน

ฮ่องเต้ให้เป็นผู้ตดัสนิก่อนหนัไปกล่าวกบัเทพมงักรวารตี่อ

“ได้ ถ้าเช่นนั้น... ข้าจะส่งเจ้าไปเกดิบนโลกมนุษย์แทน เพื่อที่ดวงจติ

ของเจ้าจะได้ไม่สูญสลาย เมื่อวันหนึ่งเจ้าปลดเปลื้องภาระทางใจที่ระคนทุกข์

ของเจ้าแล้ว เจ้ากก็ลบัมาบ�าเพญ็ตบะเพื่อเป็นเทพต่อได้ ข้าจะให้เจ้าไปเกดิใน

ตระกลูเก่าแก่แห่งแคว้นซนิ ลกูหลานของสายเลอืดอนัมเีกยีรตติั้งแต่บรรพกาล 

ให้เจ้ามีชีวิตที่สุขสบาย แต่เจ้าจงจ�าไว้ว่าเมื่อเจ้าเป็นมนุษย์ กรรมจากเกล็ด

มงักรซึ่งก่อเกดิโดยไม่ตั้งใจจะตามตดิเจ้าเป็นวฏัจกัรที่มอิาจหลกีเลี่ยงได้ เจ้า

ยอมรบัหรอืไม่” เจ้าแม่หนี่วาถามย�้า

“ข้ายนิด ีขอบคุณเจ้าแม่” เทพมงักรวารปีลงตก ยอมรบัชะตากรรมใน

ภายภาคหน้า

“อีกสิ่งที่เจ้าควรรู้ หากเจ้าไม่สามารถหาวิธีรักษาค�าสาปเกล็ดมังกรให้

หายขาด ทุกห้าร้อยปีค�าสาปจากเกล็ดมังกรจะกลับมา จะมีเด็กครึ่งคนครึ่ง

มังกรถือก�าเนิดอีก แล้วเจ้าก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดทุกๆ ห้าร้อยปี ติดตาม 

ใช้หนี้กรรมให้เขา เจ้ายินดีหรือ ชีวิตบนโลกมนุษย์ไม่ได้สบายเหมือนอยู่ 

บนสวรรค์หรอกนะ การช่วยเด็กผู้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องผ่านอุปสรรคนานา 

เช่นนี้เจ้ายงัยนิดจีะลงไปเกดิเพื่อปลดค�าสาปจากเกลด็มงักรอกีหรอื”

“ข้ายินดี” เสียงเทพมังกรวารีขานรับอย่างแน่วแน่ ถ้อยค�าสุดท้ายใน
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ฐานะเทพก่อนเข้าสู่วัฏสงสารแห่งมนุษย์ แต่นางหารู้ไม่ว่าหากเกิดใหม่นางจะ

ลมืเลอืนทุกสิ่ง ไร้ซึ่งความทรงจ�าเก่า ไม่รู้แม้กระทั่งตวัตนที่เคยเป็นเทพมงักร

วารี แล้วนางจะปลดเปลื้องภาระค�าสาปจากเกล็ดมังกรส�าเร็จได้เช่นไร เหล่า

เทพได้แต่สงสยัยิ่งนกั

สบิปีต่อมำ

วหิคน้อยโบยบนิผกผนิไปตามแรงลม ร่วงหล่นลงในจวนตระกูลหมิ่น

อนัใหญ่โตโอ่โถง แต่มนัหาได้อยากเข้ามาในนี้ไม่ จะมนีกใดกนัที่อยากร่วงหล่น

ลงจากฟ้ากระแทกพื้นแขง็จนกายเลก็แสนรวดร้าว

ยามนี้นยัน์ตาสดี�าที่ทอประกายลุกวาวด้วยความอยากรู้และอยากท่อง

โลกกว้างหม่นแสง ถ้าย้อนกลบัไปได้ขอเลอืกนอนเล่นในรงัอุ่น ซุกกายใต้ปีก

พี่น้อง และคอยฟังเสยีงมารดาร้องเพลงในยามเช้าดกีว่า

ภาพความอ้างว้างในสถานที่แปลกตากัดกร่อนจิตใจสัตว์ตัวเล็ก ยิ่ง

กวาดตามองรอบกายเหน็ยกัษ์ใหญ่สองขาย�่าพื้นสะเทอืนไปมา แต่หาได้สนใจ

จะช่วยชวีติมนัไม่ ยิ่งทวคีวามตระหนกและหวาดกลวั นยัน์ตาใสวูบไหวด้วย

ความสะพรงึสุดขั้ว

‘ข้าคงตายอย่างโดดเดี่ยวในที่แห่งนี้ ข้าควรเชื่อค�าแม่ว่าปีกข้ายังไม่ 

แข็งแรงพอจะเล่นลม คิดถึงรังอุ่นเหลือเกิน แม่จะรู้หรือไม่ว่าข้าต้องมาตาย 

อย่างอ้างว้างในก�าแพงหนิ’ นกน้อยครวญคร�่าในใจ

ยามนี้ร่างเล็กนิ่งงันหมดเรี่ยวแรง ไร้ซึ่งก�าลังแม้แต่จะหายใจ ปุยขน

พองขึ้นยวบลงตามจงัหวะหวัใจที่เนบิช้า ผดิกบัก่อนหน้าลบิลบั ชั่วพรบิตานั้น

วหิคตวัน้อยกส็มัผสัได้ถงึความอบอุ่นบางอย่าง กลิ่นคาวคล้ายเลอืดร้อนซ่าน

ผ่านคอลงสู่ภายใน การหายใจเริ่มคล่องขึ้น หัวใจดวงน้อยทวีแรงบีบรัดขึ้น

จากเลือดร้อนที่สูบฉีด ภาพที่พร่าเลือนจากนัยน์ตาหม่นเริ่มสาดประกายจน

ชดัเจน

“เดก็หญงินี่นา เจ้าช่วยข้าไว้หรอื” นกน้อยถามขึ้น แต่อกีฝ่ายหาได้เข้าใจ
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ภาษานกไม่

“เจ้านกน้อย เจ้าหายดแีล้วกอ็ย่าซุกซน รบีกลบัไปหาครอบครวัของเจา้

เถิด” เสียงใสเริงร่าเอ่ยขึ้น ใบหน้านวลอิ่ม แก้มเปล่งปลั่ง ดวงตาฉายแวว

เมตตาอย่างเด่นชัด ภาพเด็กหญิงตัวเล็กยิ้มหวานสะท้อนเข้าสู่นัยน์ตาสัตว์ 

ตวัน้อยจนยากจะลมืเลอืน

“ขอบคุณ” เสียงนกกระซิบก่อนออกแรงสยายปีกเล็ก โบยบิน

ฉวดัเฉวยีนอ�าลาแล้วลบัหายไป

ร่างเลก็เบื้องล่างแหงนหน้าทอดสายตามองบนฟ้าสคีรามที่ประดบัด้วย

ปยุขาวละมนุละไม ดนูกที่ตนช่วยชวีติไว้ค่อยๆ บนิถลาอย่างอสิระกอ็ดฉกียิ้ม

ไม่ได้ หัวใจของนางพองโต ที่วันนี้ได้ช่วยอีกหนึ่งชีวิต แต่นางหารู้ไม่ว่าบิดา

เหน็การกระท�าที่เขาเคยห้ามไว้หมดแล้ว

ร่างหนาของบุรุษวัยกลางคนเดินเข้ามาประชิดลูกรัก พร้อมเอ่ยต�าหนิ

ดว้ยเสยีงทุม้ในความประมาทของนาง “ฟูห่ลวน พ่อบอกแลว้ใช่หรอืไม่วา่ห้าม

ช่วยชวีติสตัว์อกี ไยเจ้าถงึแสร้งลมืไม่ใส่ใจค�าพ่อ”

ร่างสงูทรุดลงข้างๆ ร่างเลก็ สองแขนโอบกอดบตุรสาวอย่างทะนุถนอม 

หากให้คนอื่นล่วงรู้ว่าโลหิตในร่างของบุตรสาวตนช่วยรักษาโรคได้ ชีวิตของ

นางจะปลอดภยัอกีหรอื นั่นท�าให้เขาเป็นกงัวลยิ่งนกั

“แต่ท่านพ่อ...” คิ้วเรยีวเลกิขึ้นอย่างข้องใจ

“ไม่มแีต่ เจ้ารบัปากพ่อแล้ว หรอืว่าเจ้าไม่รกัพ่อจงึแกล้งกลบัค�า” ใบหน้า

บดิาฉายแววอาดรู สร้างความรูส้กึผดิให้บตุรสาวตวัน้อยส�านกึในความห่วงใย

ของผู้เป็นบดิา ถ้อยค�าอื่นๆ ของร่างเลก็จงึถูกกลนืหายไป ได้แต่ก้มหน้าสลด

ก่อนผงกศรีษะขึ้นลงยอมรบัความผดิเพื่อให้บดิาสบายใจ

“ดมีากลูกพ่อ จ�าไว้ว่าชวีติของเจ้าอาจเป็นอนัตราย ถ้ามผีู้ใดล่วงรู้”

“ข้าทราบแล้วท่านพ่อ” เสยีงเลก็ตอบรบัขณะนางเดนิตามบดิา ก่อนทิ้ง

กายลงนั่งในศาลาริมสระน�้า ยามนั้นเองบ่าวรับใช้พลันเดินเข้ามาหาพร้อม

กระดาษในมอืหนึ่งแผ่น
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“สารจากในวงัขอรบั” หมิ่นป้ายเฉารบัสารก่อนโบกมอืช้าๆ ไลบ่่าวรบัใช้ 

คิ้วดกด�าขมวดแน่นยามอ่านข้อความ ท�าให้หมิ่นฟู่หลวนซึ่งมองบิดาอยู่อด

สงสยัไม่ได้

‘แค่บอกว่ามาจากในวัง ทุกครั้งสีหน้าท่านพ่อก็ดูเคร่งเครียดกว่ายาม

ปกต ิแต่สารฉบบันี้ท�าให้ท่านพ่อถงึกบัเหงื่อตก เป็นข้อความใดกนั’ ร่างเลก็มิ

อาจเกบ็ความเคลอืบแคลงได้ ลอบช�าเลอืงมองก่อนเผลออทุานด้วยความตกใจ

“องค์รชัทายาทเป็นโรคประหลาดหรอืเจ้าคะ” นยัน์ตากลมใสเบกิโต ลมื

สิ้นในค�าสอนให้ส�ารวมกาย วาจา และใจ ดงัที่สตรพีงึกระท�า

“เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกบัเดก็เช่นเจ้า” ร่างใหญ่รบีฉกีกระดาษแผ่นนั้น แอบ

นกึฉุนเฉยีวในใจ นางซุกซนและตื่นตูมเช่นนี้ ผู้เป็นบดิาอย่างเขาจะไม่ห่วงใย

เป็นพเิศษได้เช่นไร

“ไม่เกี่ยวได้เช่นไรเจ้าคะ ในเมื่อเลอืด...” เสยีงใสดงัขึ้นก่อนหายไปด้วย

ฝ่ามอือุน่ของผูเ้ป็นบดิาซึ่งรบีสกดัค�าพดูที่เหลอืไม่ให้หลดุจากปากเพราะความ

ซื่อของเด็กน้อย นางพยักหน้าส่งสัญญาณว่าเข้าใจ ก่อนมือกว้างจะละจาก 

รมิฝีปากเลก็

“ในวังหลวงมีผู้คนที่แฝงตัวในเงามืด อยากแย่งชิงบัลลังก์จากองค์

รชัทายาทมากมายนกั หากเจ้าเผยความสามารถให้ผู้ใดล่วงรู้ พ่อเกรงว่าเรื่อง

ร้ายจะตามมา เจ้าคอืทายาทตระกูลหมิ่นอนัเก่าแก่ สตรทีี่ถอืก�าเนดิในทุกรอบ

ห้าร้อยปี สายเลอืดศกัดิ์สทิธิ์ตั้งแต่บรรพกาลไหลเวยีนในกายเจ้า

“ในวยัสบิห้า เจ้าจะได้รบัพรพเิศษ ‘ลางแห่งอนาคต’ อ�านาจที่จะไม่ม ี

ผู้ใดกล้าลบหลู่ตระกูลหมิ่น ทุกคนจะต้องก้มศีรษะค�านับ ขอให้เจ้าท�านาย 

ดวงชะตา แต่สิ่งที่บรรพบุรุษไม่เคยเล่าคอืความสามารถพเิศษที่ปรากฏกบัเจ้า

ยามนี้ พ่อเลยไม่อาจประมาทเลินเล่อได้ เจ้าเองก็เช่นกัน ห้ามเผยให้ผู้ใด 

ล่วงรู้” เสยีงทุ้มเล่าเรื่องราวก่อนก�าชบัอย่างหนกัแน่น

“ลกูเข้าใจแล้วเจ้าค่ะท่านพ่อ” บตุรสาวตอบรบัพลางมองหยกเขยีวสลกั

อกัษร ‘หมิ่น’ หยกที่สบืทอดแก่ผู้น�าตระกูลทุกรุ่น บดิาของนางมกัแขวนไว้ตดิ
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กายเสมอ เด็กหญิงพอเข้าใจในภาระของบิดาที่ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่อัน 

หนกัอึ้ง

ร่างเลก็โผเข้ากอดเอวหนา ซุกหน้ากบัอกอุ่น ‘จะมผีู้ใดหวงัดกีบัข้าใน

ยามที่ไร้มารดาเช่นนี้ คงมเีพยีงท่านพ่อเท่านั้น’ หมิ่นฟูห่ลวนตระหนกั ทว่าดวง

จติอนัโอบอ้อมที่ตราตรงึมาจากชาตภิพก่อนกย็ากจะละทิ้ง

ภายในก�าแพงตระกูลหมิ่นแสนอบอุ่นและกรุ่นด้วยบรรยากาศแห่ง

ความรกั ผดิกบัอกีฟากภายในก�าแพงอนัสูงตระหง่าน... เขตวงัหลวง

ค�่ำคืนจันทร์เพ็ญที่ฉำยรัศมีเหลืองนวลสำดจ้ำส่องกระทบร่ำงบุรุษ 

เยาว์วยั ให้ค�าสาปจากเกลด็มงักรยิ่งแสดงฤทธานุภาพ แม้พรจากเจ้าแม่หนี่วา

กม็อิาจลดทอนความเจบ็ปวด เกลด็สเีขยีวแขง็กล้าค่อยๆ ผุดออกมาจากเนื้อ

มนษุย์แล้วหลดุร่วงเพื่อผลดัเกลด็ใหม่ ทิ่มแทงกายขาวจนอาบท่วมด้วยโลหติ

แดงฉาน

เดก็ชายวยัก�าลงัโตขบกดัผ้าสฟี้าหม่นหมายสะกดกลั้นเสยีงร้อง มอิาจ

แสดงความอ่อนแอให้ผู้อื่นสงสัย ตลอดสิบปีกว๋อจิ้นเค่อแฝงเร้นกายครึ่งซีก

ในร่มผ้าอย่างมดิชดิ และมหีน้ากากเหลก็อนัเยน็เฉยีบ ไม่ให้ผู้ใดสบหรอืแตะ

กายมังกรต้องห้าม ทุกคืนจันทร์เพ็ญความเจ็บปวดจะมาเยือนจนเขาแทบไม่

อยากมชีวีติ

‘หากบ่านี้มไิด้แบกภาระบ้านเมอืงตามที่เสดจ็พ่อซึ่งเป็นฮ่องเต้แห่งแคว้น

ซินหมายมั่นไว้ ข้าคงเลือกจบชีวิตที่ทุกข์ทนในแม่น�้าหรือบ่อกลางวังหลวง 

ไปนานแล้ว’

กว๋อจิ้นเค่อนึกย้อนมากกว่าวันละร้อยครั้ง ทว่าเขามิอาจเลือกหนทาง

ชวีติของตวัเองได้ จงึจ�าใจฝืนกล�้ากลนืความทรมานเพยีงล�าพงั ทกุครั้งที่เกลด็

หนาหลุดร่วงและงอกใหม่ หัวใจครึ่งดวงที่เป็นมนุษย์จึงค่อยๆ ตายด้านไป 

ทลีะนดิ

โลหิตหลั่งนองเท่าจ�านวนเกล็ดมังกรตามร่างกาย แต่ความทุรนทุราย 
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ที่สะกดกลั้นทวกีว่าหลายเท่านกั เดก็ชายหอบหายใจถี่ เมด็เหงื่อใสปะปนกบั

หยาดน�้าสแีดง นยัน์ตาสดี�าลุ่มลกึทอดมองเกลด็สเีขยีวใหม่บนผวิกาย ก่อน

ทิ้งร่างลงบนเตยีงอย่างไร้เรี่ยวแรง

‘อยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสดุท้าย อยากจบความทรมานเช่นนี้เสยีท’ี บตุร

แห่งโอรสสวรรค์ลอบคิดอีกครั้ง ก่อนหมดสติท่ามกลางกองเลือดภายใน 

ห้องนอนอนัเวิ้งว้าง



สอง

ห้ำปีต่อมำ

เมืองหลวงพลุกพล่านด้วยพ่อค้าแม่ค้ามากหน้า ผู้คนจ�านวนมาก 

หลั่งไหลเตรด็เตร่ตามทางลาดหนิที่ทอดยาว สองข้างทางคอืร้านค้าใหญ่น้อย

และร้านค้าเร่ที่วางแผงชั่วคราว ขายสนิค้าสารพดัอย่าง อาชาตวัใหญ่ลากรถม้า

เคลื่อนผ่านฝูงชนอย่างเนิบนาบ บานหน้าต่างรถม้าเปิดกว้างเพื่อให้คนที่แฝง

กายในรถม้าได้ชื่นชมทวิทศัน์ของตลาดในยามเช้าอย่างเตม็ที่

เรอืนผมด�าเงาสลวยสยายลู่สายลมที่ปะทะตามการเคลื่อนไหว ฉายให้

เห็นใบหน้าผุดผ่องเป็นยองใยยิ้มรับบรรยากาศอันชื่นมื่น คิ้วดกด�าเรียงเส้น

โค้งราวกับเสี้ยวเดือน เว้นระยะแต่งแต้มดอกไม้สีแดงดอกเล็กอันน่าพิสมัย

กลางหน้าผาก ดวงตานางกลมใสทอประกายพราวระยับ ประดับด้วยขนตา

หนางอน จมกูเรยีวโด่งเป็นสนัปลายหยดน�้ายิ่งขบัให้ใบหน้าแสนจิ้มลิ้ม รมิฝีปาก

หยกัโค้งบางได้รูปดุจคนัศรรบักบัล�าคอระหงขาวเนยีนเปล่งปลั่งดั่งจนัทร์ฉาย 

บุรุษผู้ใดพบเหน็ย่อมต้องตาต้องใจ

“คุณหนูเจ้าคะ อย่ายื่นหน้าออกไปเช่นนี้สเิจ้าคะ ผู้ใดเหน็จะว่ามงิาม” 

อูเซนิ สาวใช้คนสนทิเอ่ยห้าม หากนางตามใจทุกอย่างมหีวงัโดนนายทา่นหมิ่น
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ดุ หาว่าเอาแต่ตามใจจนคุณหนูวางตวัไม่เหมาะสมอกีแน่

หมิ่นฟู่หลวนเอี้ยวคอ หรี่ตาช�าเลอืงมองสาวใช้อย่างขดัเคอืง ‘ท่านพ่อ

คงสั่งก�าชบัอูเซนิผู้ไม่เคยโต้แย้งเป็นแน่ นางถงึได้กล้าขดัใจนายอย่างข้าเช่นนี้ 

แต่เอาเถอะ ยอมให้นางบ้าง เพราะมแีต่นางที่สนทิสนมเป็นเหมอืนพี่สาวผู้ใจดี

และห่วงใยทุกเรื่อง’ ร่างบางคดิก่อนพยกัหน้าท�าทเีป็นเชื่อฟัง

“เจ้านี่นะ... นบัวนัยิ่งเหมอืนท่านพ่อขึ้นทุกวนั ขี้บ่น!” เจ้าของเสยีงเลก็

พูดเหนบ็ ก่อนห่อไหล่อย่างหมดสนุก

ยามนั้นเอง ภายนอกหน้าต่างพลนัปรากฏร่างสตรชีรานอนแน่นิ่ง พร้อม

เสยีงตะโกนจากเดก็น้อย “ช่วยด้วย! ช่วยท่านย่าข้าด้วย!”

หมิ่นฟู่หลวนพลันตื่นตระหนก รีบแผดเสียงก้องออกค�าสั่งให้หยุด 

รถม้า สร้างความเคลอืบแคลงให้สาวใช้ข้างกายเป็นยิ่งนกั

“คุณหนู สั่งหยุดรถม้าด้วยเหตุใดเจ้าคะ”

“อูเซิน เมื่อครู่ข้าเห็นหญิงแก่นางหนึ่งหมดสติอยู่บนพื้น หลานสาวก็

ตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือ อูเซิน เราไปดูกันหน่อยเถิด” ดวงตาใสเบิก

กว้าง หวัใจเต้นรวั ดวงจติอนัโอบอ้อมท�าให้มอิาจทนอยู่เฉยได้

“แล้วคณุหนจูะไปท�าอนัใดเจ้าคะ คณุหนมูใิช่หมอ” นางย้อน ทว่าผูเ้ป็น

คุณหนูรบีตอบโต้

“เจ้ากร็ู้ความลบัของข้า” สายตามุ่งมั่นจ้องมองสาวใช้ที่สบตาอยู่

ใช่ นางรู้ รู้มาตั้งหลายปีแล้ว และกเ็ป็นนางนี่แหละที่ช่วยกลบเกลื่อน

เรื่องที่คุณหนูแอบช่วยเหลือเหล่าสรรพสัตว์ที่บาดเจ็บ จนบางครั้งก็แอบช่วย

คนงานที่เจบ็ป่วยให้หาย โดยมนีางเป็นหนงัหน้าไฟ กระท�าการแทนแบบลบัๆ 

จนรอดพ้นสายตานายท่านหมิ่นและผู้คนในจวนมาได้

“เจ้าค่ะ ได้เจ้าค่ะ คุณหนนูะคณุหนู หาเรื่องให้บ่าวถกูโบยอกีแล้ว” เสยีง

เลก็บ่นอุบอบิแต่กย็อมท�าตาม ด้วยนางรกัและเข้าใจหวัอกคุณหนูว่าแสนใจดี

เพยีงใด

รถม้าขับย้อนมาทางเก่า ก่อนจะชะลอความเร็วและจอดนิ่งสนิท 
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ข้างฝูงชนที่ยืนมุงล้อมสตรีชรา ร่างบางเยื้องย่างลงจากรถม้า แล้วเดินเข้าไป

กลางกลุ่มคน สองขาผ่อนแรง นางทิ้งตวัลงนั่งยองๆ ข้างกายผู้หมดสต ิเดก็

น้อยน�้าตาท่วม ยกมอืขึ้นวงิวอนอ้อนขอให้ช่วยชวีติย่า ซึ่งเป็นญาตเิพยีงผูเ้ดยีว

ที่เหลอือยู่

หมิ่นฟู่หลวนกลอกตา คดิพะวงลงัเล เกรงสายตาจากคนหมู่มากว่าจะ

รู้ความลบัที่ซ่อนเร้น แต่นางมอิาจทนอยู่เฉยได้ จะให้เมนิหนชีวีติคนได้เช่นไร 

ยิ่งรู้ว่าตนช่วยได้กย็ิ่งไม่อาจเพกิเฉยต่อค�าร้องขอ

‘อย่างน้อยถ้าข้าท�าโดยความระมดัระวงัสกันดิ ไม่ให้ผู้ใดจบัได้ คงไม่

เป็นไร’ ร่างบางชั่งน�้าหนกัทั้งเหตแุละผล ก่อนตดัสนิใจคว้าถงุผ้าปักลายเกอจื่อ2 

สขีาวบรสิทุธิ์ ลอบเอานิ้วเรยีวเข้าไปทิ่มกบัปลายเขม็ทองที่ซ่อนอยูใ่นถงุนั้นจน

เลอืดสแีดงบรสิุทธิ์ซมึออกมา

ร่างเล็กเอี้ยวตัว ก้มลงประชิดร่างที่นอนนิ่งอยู่บนพื้น ท�าทีเป็นตรวจ

อาการหมายชว่ยเหลอื แต่ที่จรงิกลบักระท�าการในมมุอบั อาศยัช่วงที่ไม่มผีูใ้ด

เหน็หยดเลอืดลงในปากของสตรชีราที่เผยออยู่

ล�าคอแห้งผากร้อนฉ่าขึ้นในฉับพลัน เพียงไม่นานร่างหญิงสูงวัยพลัน

ได้สติ

สายตาพร่ามัวเริ่มฉายภาพเบื้องหน้า เป็นสตรีงดงามราวกับเทพธิดา 

ก่อนตระหนกัได้ว่าเมื่อครู่คล้ายได้รสคาวเลอืดที่ไหลผ่านล�าคอ ช่างประหลาด

ยิ่ง เมื่อเรี่ยวแรงที่อ่อนล้าและลมหายใจที่หอบเหนื่อยจนเกอืบดบัสญู กลบัถูก

เรยีกคนืให้หายใจคล่อง มกี�าลงัวงัชาประหนึ่งได้ชวีติใหม่

สตรเีฒ่าผูผ่้านประสบการณ์มาไม่น้อยลอบสงัเกตนิ้วเรยีวของหญงิสาว

ที่เข้ามาช่วยเหลอืตน จงึเหน็รอยแดงของโลหติที่แห้งตดิเลก็น้อย สร้างความ

เฉลยีวให้นกึย้อนถงึรสคาวในล�าคอดั่งยาวเิศษที่เรยีกชพีกลบัมา นางคดิเช่น

นั้นแล้วกล่าวพลางก้มศรีษะโดยไม่ลงัเล

2 คอืนกพริาบ
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“ขอบคุณคุณหนู ข้าหายดีแล้ว ขอบคุณที่สละโลหิตเพื่อช่วยชีวิตข้า 

หากไม่ได้โลหติจากคุณหนู ข้าคงสิ้นลมบนถนนสายนี้” เสยีงสั่นร�่าค�าขอบคุณ

ร่างชราสะเทือนด้วยแรงสะอื้น ปลาบปลื้มใจที่มีสตรีใจดีมีเมตตามา

ช่วยเหลอื ท�าให้หลานสาวตวัเลก็ก้มค�านบัพร้อมเอ่ยขอบคุณตาม

ค�ากล่าวของหญิงสูงวัยท�าให้หมิ่นฟู่หลวนตกใจ ก่อนยิ้มเจื่อนให้สอง

ย่าหลาน พลางเอ่ยปฏเิสธเป็นพลัวนั ก่อนส�านกึได้ว่าสายตากลุม่คนที่รายล้อม

ยามนี้จ้องมองด้วยความสนใจ และเริ่มซุบซบิกนัเซง็แซ่

“ข้าไม่ได้ท�าสิ่งใด ท่านย่าคงหายด้วยเทพคุ้มครอง ขะ...ข้าต้องขอตวั

ก่อน เพราะยังมีสิ่งที่ต้องไปท�า” เสียงเล็กเอ่ยอ�าลา นางหมายปลีกตัวจาก

เหตุการณ์ที่เกินจะควบคุม ทว่าสตรีชราผู้แสนซื่อยังคงดึงดันเอ่ยถึงบุญคุณ

อย่างจรงิจงั

“เมื่อครู่คุณหนูใช้เลือดตัวเองหยดใส่ปากข้า จากนั้นข้าก็อาการดีจน 

หายสนทิเช่นนี้ แล้วไยคุณหนูถงึบอกว่าไม่ได้ช่วย ข้าต้องขอบคุณคุณหนูน่ะ

ถูกแล้ว”

ปลายนิ้วยับย่นชี้ตรงไปยังมือบางของหมิ่นฟู่หลวน นางตระหนกจน

ต้องรบีชกัมอืซ่อนอย่างลมืตวั ใบหน้าหวานตื่นตกใจ นี่เป็นครั้งแรกที่ถูกเปิด

เผยเช่นนี้ ร่างเลก็นิ่งเพื่อตั้งสตชิั่วครู่ ข่มใจก่อนเอ่ยตอบอย่างสุขุม

“เมื่อครู่ท่านย่าหมดสต ิเลยเข้าใจผดิ” นางเอ่ยปฏเิสธ ก่อนส่งสายตา

ให้สาวใช้ผู้รู้ใจช่วยส�าทบั

“ท่านย่าคงชรามากแล้ว คุณหนูข้ามไิด้ท�าสิ่งใดเช่นที่ท่านกล่าว เอาละ 

ในเมื่อท่านหายดีแล้ว คุณหนูข้าคงต้องขอตัว พวกเจ้าที่ยืนมุงก็แยกย้ายได้

แล้วกระมงั”

อเูซนิรบีแก้สถานการณ์ตามค�าสั่งทางสายตาของหมิ่นฟูห่ลวน ท�าตาใส

เอ่ยโป้ปดค�าโตเพื่อช่วยคุณหนูกลบเกลื่อนเหมือนเคย มือเล็กของสาวใช้รีบ

พยุงร่างเจ้านายหมายจะพาไปขึ้นรถม้า ไม่ทิ้งโอกาสให้กลุ่มชาวบ้านได้ไถ่ถาม

ใดๆ ต่ออกี
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“พวกเจ้าเหน็เหตกุารณ์หรอืไม่” บรุุษหนวดเครายาวเปลง่เสยีงขึ้น ชวน

ให้คนอื่นเจรจา

“ข้าไม่แน่ใจ แต่พอนางก้มลงดูยายเฒ่าผู้นี้ ไม่นานยายเฒ่ากฟ็ื้น” อกี

เสยีงช่วยวเิคราะห์เหตกุารณ์ หมายคลายความสงสยัในเรื่องราวปาฏหิารย์ิ ก่อน

สตรีชราผู้ได้รับการช่วยชีวิตจะพูดพร�่าสรรเสริญในความดีของคุณหนูเมื่อครู่

อกีครั้ง

“ปาฏหิารย์ิ! เมื่อครู่ข้าลิ้มรสเลอืดจรงิๆ มนัรอ้นผ่าวจนท�าให้ข้ากลบัมา

มกี�าลงัอกีครั้ง” เสยีงเนบิช้าบ่งบอกอายุ แต่แฝงด้วยความตื่นใจชวนให้ผู้คน

ตื่นเต้นตาม ยามนี้ความคดิชาวบ้านถูกชกัจูงไปในทางเดยีวกนั ต่างหนัไปไถ่

ถามถงึชื่อเสยีงเรยีงนามของสตรใีจบุญคนเมื่อครู่อย่างจรงิจงั

ด้านหมิ่นฟู่หลวนใจเต้นตุ๊มๆ ต้อมๆ หวาดเกรงว่าความลบัจะรั่วไหล 

คดิว่าท�าอย่างรอบคอบแล้ว แต่มาเสยีท่าเมื่อยายเฒ่าผู้ตื้นตนัใจยกยอปอปั้น

ตนที่ช่วยชวีติจนเกดิเรื่อง

ร่างเลก็เป่าลมออกจากปาก โล่งใจที่หนอีอกมาได้ทนั แต่พวกนางลมื

เสยีสนทิว่ารถม้าคนัที่นางนั่งมานั้นมอีกัษร ‘หมิ่น’ สลกัตรงบานหน้าต่าง

รถม้ำเคลื่อนผ่ำนไปยงัจดุหมำยที่แท้จรงิของกำรเดนิทำงออกจำกจวน

ในวนันี้ของสตรทีั้งสองผู้อ่อนต่อโลก เบื้องหน้าคอืวดัหลางกงั วดัหลวงที่ขึ้น

ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับหนึ่งของเมืองหลวง แม้จะมาทุกปีเมื่อครบรอบวัน

เกดิ แต่ปีนี้นางมาเรว็ไปหนึ่งวนั

ด้วยบดิาก�าชบัว่าเมื่อใดที่ย่างเข้าวยัสบิห้า ในวนัครบรอบของปีนั้น นาง

จะต้องเดินทางไปท�าพิธีกราบไหว้บรรพชนในสุสานบนยอดเขาหวงซาง พื้นที่

ที่ตระกูลหมิ่นครอบครองมาแต่ดั้งเดมิ ทว่ามอิาจเพกิเฉยต่อสิ่งที่นบัถอื วนันี้

นางจงึตั้งใจมาสกัการะขอพรด้วยความศรทัธา

“อูเซิน ไยวันนี้วัดที่ควรสงบกลับวุ่นวายนัก” เจ้านายเปรยถามพร้อม

ความสงสยัที่ฉายเตม็ใบหน้า
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สาวใช้รีบเอื้อมสองมือเล็กไปจับผ้าขาวคลุมใบหน้าครึ่งล่างของคุณหนู

ด้วยความทะนุถนอม หมายมใิห้บุรุษใดต้องตาจนมาล่วงเกนิ ด้วยเมื่อครู่นาง

เองกส็ะเพร่าในการดูแลคณุหนู จนเกอืบท�าให้ความลบัของคณุหนถูกูเปิดโปง 

ยิ่งนกึย้อนกย็ิ่งเกรงว่าผู้คนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นจะจ�าใบหน้าคุณหนูของตน

ได้ อย่างไรครั้งนี้ต้องระวงัไว้ก่อนดกีว่า

“บ่าวจะลองถามหลวงจีนตรงโน้นให้เจ้าค่ะ” ปลายนิ้วเรียวชี้ไปไกลๆ 

แต่หมิ่นฟู่หลวนกลบัเอ่ยยั้งไว้เสยีก่อน

“ช่างเถอะ! รีบไปไหว้พระกัน” สิ้นเสียงบอกของนาง ก็มีกลุ่มบุรุษ 

แปลกหน้าปรากฏขึ้น ร่างก�าย�าหลายคนแห่แหนมาล้อมพื้นที่ จบักุมสองสตรี

ที่อยู่ดีๆ  กก็ล้าเข้ามาวุ่นวาย

“บังอาจนักที่กล้าบุกรุกเขตหวงห้าม” เสียงใหญ่ของผู้อยู่เบื้องหลังบ่ง

ชดัว่าเป็นหวัหน้า

สตรทีั้งสองพลนัตระหนก เพยีงแค่มาไหว้พระตามปกต ิไยต้องเข้ามา

กุมตวัเช่นนี้ ความกลวัมอิาจยบัยั้งความเคลอืบแคลง หมิ่นฟู่หลวนจงึอดเปิด

ปากถามไม่ได้

“พวกเจ้าถอืดเีช่นไร วดัเป็นสถานที่ให้ชาวบ้านมากราบไหวอ้ยูแ่ลว้มใิช่

หรอื เหตใุดถงึถามคล้ายเป็นเขตหวงห้าม” นางเอ่ยเสยีงแขง็ นางมสีทิธิ์มาไหว้

พระเช่นคนทั่วไป บุรุษเหล่านี้ถอือ�านาจใดมาสั่งห้าม

ร่างสูงของผู้เป็นหวัหน้าก้าวเท้าขยบัเข้าไปใกล้ นกึฉุนในค�าสตรทีี่แสน

บงัอาจย้อนถาม “เจ้าไม่รู้หรอืว่าแสร้งโง่ พรุ่งนี้คอืวนัครบรอบวนัประสูตขิอง

องค์รัชทายาท ทางการได้ติดประกาศสั่งห้ามราษฎรทั่วไปเข้าวัดหลางกังเป็น

เวลาสามวนั พวกเจ้าบงัอาจเข้ามาในวนัต้องห้ามกถ็อืวา่มคีวามผดิ” เสยีงใหญ่

เอ่ยข่มขวญั สร้างความตระหนกแก่หมิ่นฟู่หลวนกบัอูเซนิไม่น้อย

ดวงตาใสที่เคยสุกสกาวพรั่นพรงึหนัไปสบตากนั ก่อนสาวใช้จะท�าหน้า

หมอง “บ่าวสะเพร่าอีกแล้วเจ้าค่ะ มิได้ติดตามข่าวจนละเลยค�าสั่งห้ามจาก

ทางการ” อูเซนิเอ่ยอย่างส�านกึผดิ ก้มศรีษะให้กลุ่มบุรุษที่คาดว่าน่าจะเป็นคน
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ของทางการ

หมิ่นฟู่หลวนมองสาวใช้พลันถอนหายใจ ไม่ใช่ความผิดอูเซินผู้เดียว

หรอก ต้องโทษตวันางด้วยเช่นกนั เพราะอูเซนิต้องคอยปรนนบิตัขิ้างกายนาง

ไม่ห่าง ดงันั้นจะเอาเวลาใดไปสบืเรื่องนอกจวน คดิได้เช่นนั้นผู้เป็นนายพลนั

ข่มใจสะกดกลั้นความตระหนก เอ่ยเจรจาอย่างสุขุม

“เช่นนั้นพวกท่านคงเป็นคนของทางการ ข้ากบัสาวใช้ต้องขออภยัที่เข้า

มาสุ่มสี่สุ่มห้า ไม่ตดิตามข่าวทางการจนเกดิเรื่อง แต่พวกข้าเพิ่งมา มหิน�าซ�้า

ยงัหยุดอยู่แค่ลานหน้าวดั มไิด้ตั้งใจจะท�าการใดที่แสดงถงึเจตนาร้าย ดงันั้น

ขอวอนท่านโปรดปล่อยพวกข้าไปสกัครั้งเถดิ” เสยีงหวานเจื้อยแจ้วแสดงเจตนา

โปร่งใส ขอความเหน็ใจจากกลุ่มทหารนอกเครื่องแบบ

“ข้าเองกเ็หน็ใจ แต่มอิาจตดัสนิใจได้ กฎกต้็องเป็นกฎ เอาเช่นนี้... ตาม

ข้ามา มผีูห้นึ่งที่ตดัสนิได้ว่าจะลงโทษหรอืปล่อยตวัพวกเจ้า” เสยีงเข้มลดความ

เหี้ยมเอ่ยอย่างหวงัด ีเพื่อเปิดโอกาสที่พวกนางจะไม่ถูกลงโทษโบยต ีในข้อหา

ฝ่าฝืนค�าสั่งเข้ามาในเขตหวงห้าม แม้จะไม่ได้ตั้งใจกต็าม

หมิ่นฟู่หลวนสงบนิ่ง พยักหน้าตามค�าทหาร ทว่าในใจตื่นตูมเสียจน

อยากจะวิ่งหนเีสยีให้รู้แล้วรู้รอด หากค�าตดัสนิออกมาว่าให้ลงโทษ พวกนาง

คงหนไีม่พ้นต้องเจบ็กายเป็นแน่ ทว่าอกีใจกก็งัวล เมื่อตรองดสูถานการณ์ สตรี

บอบบางสองคนมหีรอืจะหนรีอดจากกลุ่มบรุุษฉกรรจ์เหล่านี้โดยไม่บาดเจบ็ได้

ร่างบางเป่าลมออกมาเบาๆ ลดความกลัวในใจ เอื้อมมือนุ่มไปก�ามือ 

สาวใช้ที่เดนิเคยีงคู่ ท�าเอาอูเซนิรู้ในทนัทวี่าแท้จรงิคุณหนูแสร้งท�าเป็นไม่กลวั 

ทว่ามอิาจปิดนางได้ ด้วยสมัผสันี้บ่งบอกว่ามอืคุณหนูสั่นมใิช่น้อย

สองร่างเลก็ถกูพามายงัห้องที่ปิดมดิชดิ ภายในม่านสหีม่นห้อยระย้าบงั

แสงอาทติย์มใิห้ส่องเข้ามาเกนิที่เจ้าของห้องต้องการ หมิ่นฟูห่ลวนใจหนึ่งกก็ลวั 

แต่อกีใจกอ็ดกลั้นความใคร่รูไ้ว้ไม่ได้ ว่าเจ้าของห้องผูม้อี�านาจนี้คอืผูใ้ดกนั ถงึ

ขนาดครอบครองห้องส่วนตวัในวดัใหญ่เช่นนี้ได้

‘หรอืจะเป็นองค์รชัทายาท?’



ปีกหงส์
25

นางลองคดิเล่นๆ ทว่าท�าให้ตกใจได้ไม่น้อย ด้วยวเิคราะห์แลว้วา่คงจะ

มแีต่ผูส้งูศกัดิ์เท่านั้นที่กล้าเบ่งอ�านาจ แล้วความที่ฟังก่อนหน้าว่าองค์รชัทายาท

จะเสด็จ เช่นนั้นคงจะเป็นผู้ใดไปมิได้ ยิ่งคิดนางก็ยิ่งฟุ้งซ่าน ดวงตาใสแฝง

ความหวาดหวั่นพลันลอบมองร่างบุรุษที่ยืนตระหง่าน เอาสองแขนก�าย�าไพล่

หลงัอย่างองอาจ

เมื่อค�ารายงานถูกกล่าวจนจบ ร่างสูงในชุดวิจิตรก็พลันเอี้ยวตัวกลับ  

สิ่งแรกที่ต้องตาสตรีใสซื่อคือหน้ากากเหล็กครึ่งซีกที่คล้ายใบหน้าปีศาจ และ

ถุงมือคลุมนิ้วที่ชี้มายังร่างนาง ก่อนเสียงกังวานหนักจะลั่นถามถึงที่มาอัน 

หาญกล้าขดัค�าสั่งของทางการ

“จงอธบิายมา ว่าเหตุใดถงึอุกอาจบุกรุกทั้งที่ข้าสั่งห้าม” เสยีงทุ้มแสดง

อ�านาจเอ่ยขึ้น

หญิงสาวทั้งสองคนพลันขนลุกเกรียวทันที ยิ่งจ้องมองนัยน์ตาสีนิล 

ด�าขลบักย็ิ่งเหมอืนหลุมด�าทะมนึที่ลกึชวนให้เยน็เยยีบที่สนัหลงั

“มะ...หม่อมฉนัขอประทานอภยัเพคะ หมอ่มฉนัคอืสาวใช้คนสนทิของ

คุณหนู คุณหนูผู้นี้คือคุณหนูหมิ่น หม่อมฉันสะเพร่าเองที่ไม่ได้สืบความให้

แน่ชัด ไม่รู้ว่าองค์รัชทายาทจะเสด็จ และยิ่งไม่ทราบว่าทางการได้สั่งห้ามทุก

คนเข้ามาในวดัแห่งนี้ ด้วยนายท่านต้องไปปฏบิตังิาน ได้สั่งให้หม่อมฉนัเป็น

ผู้รับผิดชอบติดตามคุณหนูมาไหว้พระเพื่อขอพรในก่อนวันครบรอบวันเกิด

อายุสบิห้าปีในวนัพรุ่งนี้ เป็นความผดิของหม่อมฉนัเองเพคะ” สาวใช้เอ่ยขณะ

ที่ร่างสั่นเทิ้ม น�้าเสยีงตะกุกตะกกัด้วยความอกสั่นขวญัแขวน

“วนัเกดิ? แล้วคณุหนูหมิ่นที่เจ้าเอ่ย หมายถงึบตุรสาวของหมิ่นป้ายเฉา 

ลปีู ้ที่มตี�าแหน่งเสนาบดกีรมธรรมการใช่หรอืไม่” เสยีงทุม้ผ่อนน�้าเสยีงลง ย้อน

ถามด้วยความคลางแคลง

ดวงตาสนีลิจ้องมองร่างบางอนัน่าพสิมยัภายใต้ชดุสขีาวบรสิทุธิ์ ใบหน้า

นวลขาวประหนึ่งหมิะในฤดูเหมนัต์ที่เปิดเผยเพยีงครึ่งบนนั้น เพยีงพอให้เดา

ได้ว่านางคงเป็นสตรีที่งดงามไม่แพ้เหล่าสนมของพระบิดาเป็นแน่ เห็นแล้ว 
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กว๋อจิ้นเค่อก็อดลอบคิดถึงสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงมิได้ ยิ่งมองก็ยิ่งเหมือน 

มีแรงดึงดูดให้เขาอยากรู้จักนาง ทั้งที่ไม่เคยเกิดความรู้สึกเช่นนี้กับสตรีใด 

มาก่อน

หม่ากงกง ขนัทคีนสนทิขององค์รชัทายาทกฉ็ลาดเป็นกรด เพยีงแวบ

เดียวก็มองออกว่าเจ้านายของตนคล้ายพึงพอใจแม่นางตระกูลหมิ่นผู้นี้ มุม

ปากบางกระตกุยิ้ม ด้วยคดิว่านี่คอืบพุเพสนันวิาสแท้ๆ เป็นวาสนาที่ชกัน�าชาย

หญิงคู่หนึ่งที่ครบรอบวันเกิดในวันเดียวกันมาพบเจออย่างบังเอิญ มิหน�าซ�้า

ฐานะกช็่างเหมาะสมที่จะครองคู่ ไม่แตกต่างหรอืเหลื่อมล�้ากนัจนน่าเกลยีด

กงกงเฒ่านกึย้อนถงึความกลดักลุม้พระทยัของฮ่องเต้ที่มรีบัสั่งเป็นการ

ส่วนพระองค์ ว่าทรงกงัวลเรื่องคูค่รองของโอรสองค์นี้ยิ่งนกั หากองค์รชัทายาท

เกิดต้องใจสตรีใดให้เขารีบส่งข่าว แม้จะเป็นเพียงนางก�านัล พระองค์ก็ทรง

ยนิด ีด้วยนสิยัเงยีบขรมึดุดนั ทั้งยงัมโีรคประหลาดที่แฝงในกาย ท�าให้โอรส

องค์นี้ไม่สนใจสตรี มุ่งมั่นแต่ฝึกยุทธ์และร�่าเรียนจนผิดวิสัยบุรุษในวัยครอง

เรอืน ข่าวดเีช่นนี้มหีรอืที่กงกงมากเล่ห์จะไม่กราบทูลเจ้าเหนอืหวั

“เพคะ พรุ่งนี้คือวันครบรอบวันเกิดของหม่อมฉัน ลีปู้ที่พระองค์ทรง

ถามคอืบดิาของหม่อมฉนัเพคะ” ร่างบางเริ่มคลายกงัวล ในเมื่อเอ่ยถามถงึนาม

บดิาคล้ายรู้จกัสนทิสนม องค์รชัทายาทคงไม่กล้าบุ่มบ่ามท�าอนัตรายบุตรสาว

ของขุนนางผู้จงรกัภกัดเีป็นแน่

บุรุษยศสูงตรองค�าชั่วครู่ ก่อนลั่นวาจาให้ปล่อยตัวหมิ่นฟู่หลวนกับ 

อูเซิน ไม่มีความกังวลใดหลงเหลือ ในเมื่อสตรีผู้นี้เป็นบุตรสาวของคนสนิท 

ที่เขาเคารพนบัถอื

“ปล่อยพวกนางไป” เสยีงเข้มแฝงอ�านาจเอ่ยขึ้น 

นยัน์ตาลกึลบัทอดมองไปยงัร่างสตรตีรงหน้าอกีครั้ง ก่อนตระหนกัว่า

กายครึ่งคนครึ่งมังกรเช่นนี้ไม่เหมาะแก่การร่วมเรียงเคียงคู่กับสตรีใด หาก

พวกนางเหน็เกลด็ต้องสาปที่ชวนสะพรงึ พวกนางคงกรดีร้องอย่างตื่นตระหนก 

แล้วเขาจะทนมองสหีน้าหวาดผวาที่จ้องรงัเกยีจร่างกายของเขาได้เช่นไร
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หมิ่นฟูห่ลวนย่อกายอย่างนอบน้อมก่อนหมนุตวัเดนิกลบั ตรงไปขึ้นรถ

ม้าคนัเดมิ แม้จะรอดปลอดภยั แต่ระหว่างทางที่กลบัจวน นางมอิาจละทิ้งภาพ

บุรุษสวมหน้ากากเหล็กเมื่อครู่ได้ เหตุใดใจนางถึงพะวง คล้ายนางและเขามี

สายสมัพนัธ์บางอย่างที่มอิาจเหน็ด้วยสายตา มอิาจอธบิายได้ด้วยหลกัการใด

‘ภายใต้หน้ากากเหล็กที่แฝงความเย็นชา คงปิดบังโรคประหลาดที่เล่า

ลอืไว้เป็นแน่’ หมิ่นฟู่หลวนคดิ หากบดิาไม่สั่งห้าม ด้วยเกรงภยัร้ายที่แฝงเร้น

ในวงัหลวง นางคงกรดีเลอืดในกายให้เขาดื่มไปแล้ว

“คุณหนูกลัดกลุ้มเรื่องใดเจ้าคะ ย่นคิ้วจนชนกันขนาดนี้ ระวังจะแก่ 

เกนิวยันะเจ้าคะ” อูเซนิหยอกเย้า ปากบางฉกียิ้มกว้าง หวงัให้คุณหนูยิ้มออก

แล้วลมืเรื่องทุกข์ใจไปเสยี

“ไม่มีอันใด ข้าแค่ตื่นเต้นที่พรุ่งนี้ท่านพ่อจะกลับจวน” นายสาวแสร้ง

เอ่ยกลบเกลื่อน พร้อมเปลี่ยนเรื่องสนทนาตลอดเส้นทางกระทั่งกลบัถงึจวน

ทันทีที่ลงจำกรถม้ำ พลันปรำกฏร่ำงใหญ่อันเป็นที่รัก หมิ่นฟู่หลวน

หน้าชื่นตาบาน โผเข้าไปกอดบดิาอย่างลมืส�ารวมการกระท�าอกีเช่นเคย ยิ่งได้

อยู่ใกล้ผู้ให้ก�าเนิดภายใต้ร่มเงาของเสาใหญ่ที่ค�้าจุน นางยิ่งรู้สึกอบอุ่นและ 

เปี่ยมด้วยความรกัละมุน จนลมืตวัว่าเริ่มเป็นสาวสะพรั่ง มใิช่เดก็ดงัแต่ก่อน

“ดูเจ้าเดก็คนนี้ส ิออดอ้อนมเิคยเปลี่ยน เป็นเช่นไร... ไปวดัมาได้พบ

องค์รชัทายาทแล้วส”ิ ปากหยกัหนาส่งยิ้มให้บุตรสาวยอดดวงใจ หากนางได้

เป็นฝ่ังเป็นฝากบับรุษุนสิยัดงีามเขากพ็อใจแล้ว ทว่านี่กลบัต้องตาองค์รชัทายาท

ผู้เป็นว่าที่ฮ่องเต้ในภายภาคหน้า หนูตกถงัข้าวสารชดัๆ หมิ่นป้ายเฉาลอบคดิ

“ท่านพ่อรู้ข่าวไวนักนะเจ้าคะ” ดวงตาใสเบิกโตบ่งบอกว่าประหลาดใจ

มใิช่น้อย ทว่าบดิาหาได้สนใจ หนัไปสาดค�าใส่อูเซนิในทนัที

“ฮ!ึ สาวใช้นางนี้กช็่างสะเพร่า ไม่สบืความให้ด ี เหน็แต่รบีตามใจนาย

จนเสียคน ห่างตาข้าแค่ไม่กี่วันก็เกือบท�าให้คุณหนูของเจ้าต้องโทษเสียแล้ว” 

เจ้าของจวนเอ็ดอูเซินอย่างดุดัน ไร้แววเมตตาในดวงตาเช่นยามทอดมอง 
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บุตรสาวในอ้อมอก

หมิ่นฟู่หลวนไม่อาจนิ่งเฉย “ท่านพ่อกก็ล่าวหนกัไป อูเซนิจะห้ามอนัใด

ลูกได้เจ้าคะ ท่านพ่อกร็ู้ว่าลูกรั้นนกั คงได้นสิยันี้จากท่านพ่อมาแน่” ร่างบาง

แกล้งเอ่ยหยอก คลายบรรยากาศความตงึเครยีด สาวใช้ที่ตวัสั่นด้วยเกรงกลวั

บทลงโทษจงึเบาใจ

“แหม... แหม... เจ้าเดก็หวัใสแกล้งว่าตวัเองหมายกระทบพ่อหรอื เอา

เถิด เรื่องนี้ช่างก่อน วันนี้เจ้าได้เห็นองค์รัชทายาทใกล้ๆ แล้วเป็นเช่นไรบ้าง 

ต้องใจพระองค์หรอืไม่”

บดิาถามเข้าประเดน็ ทว่าใจความที่บตุรสาวเข้าใจ คล้ายจะจบัคู่นางกบั

องค์รัชทายาทที่แสนเย็นชาผู้นั้น คิดแล้วหมิ่นฟู่หลวนก็อดตื่นตระหนกมิได้ 

จงึแกล้งถาม

“ท่านพ่อหมายความเช่นไรเจ้าคะ” โฉมงามท�าหน้ามุ่ย

“วันนี้พ่อน�าความเข้ากราบทูล ระหว่างนั้นมีม้าเร็วส่งข่าวมารายงาน

ฮ่องเต้เรื่ององค์รชัทายาทต้องใจสตรีตระกูลหมิ่นที่บงัเอญิได้พบที่วัดหลางกัง 

พระองค์เลยได้จังหวะตรัสถามพ่อ หมายจะสู่ขอเจ้า” แขนแกร่งโอบร่างบาง 

ให้นั่งลงข้างกาย ฝ่ามอืใหญ่ลูบเบาๆ ที่แขนเรยีวของลูกรกัอย่างทะนุถนอม

ไหล่บางห่อจนยิ่งดตูวัเลก็ลง “เหตใุดข่าวถงึไวนกั มหิน�าซ�้ายงัเสรมิแต่ง 

หาวา่องค์รชัทายาทต้องพระทยัลูก ที่จรงิแล้วสายพระเนตรเยน็ชานั้นแค่ปราย

มาแวบเดียวเองเจ้าค่ะ แล้วท่านพ่อกราบทูลเช่นไรเจ้าคะ” เสียงเล็กเอ่ยด้วย

ความฉุน ผู้ใดช่างกล้าเสรมิแต่งเรื่องราว

“พ่อจะขัดพระประสงค์ได้หรือ” เขาเป็นแค่ขุนนาง จะหาญกล้าขัด

พระทยัเจ้าเหนอืหวัได้เช่นไร ใบหน้าที่มหีนวดส่ายไปมา

ค�าตอบของบิดาท�าเอาร่างเล็กห่อไหล่จนยิ่งดูตัวเล็กลงกว่ายามปกต ิ

นยัน์ตาใสหลุบมองต�่า ในใจหวาดหวั่น ‘เป็นองค์รชัทายาทแล้วอย่างไร มสีทิธิ์

บงัคบัขู่เขญ็สตรใีดแต่งให้กไ็ด้หรอื สวรรค์ตาบอด ช่างอยุตธิรรม เหตุใดไม่

ให้สตรีเป็นฝ่ายเลือกบุรุษบ้างเล่า ธรรมเนียมคร�่าครึควรเปลี่ยนแล้วหรือไม่ 
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เพราะเปน็เชน่นี้อย่างไร สตรถีงึคล้ายเป็นช้างเท้าหลงั ลว้นคอยตามสามทีี่เป็น

ผู้น�าเสมอ’ หมิ่นฟู่หลวนคดิด้วยใจขุ่นข้อง

“แตล่กูไม่ได้ต้องใจองค์รชัทายาทนะเจ้าคะ ใบหน้าบึ้งตงึน่ากลวัยิ่งกวา่

ปีศาจเสยีอกี ยิ่งจ้องหน้ากากเหลก็กย็ิ่งท�าให้ลูกอกสั่นขวญัแขวน” ค�าพูดบุตร

สาวฉายชดัว่าปฏเิสธการร่วมเรยีงเคยีงคู่ ทว่าเสยีงสตรอีกีนางกด็งัขดัขึ้น

“ก็ไม่ขนาดนั้นนี่เจ้าคะ บ่าวเห็นคุณหนูกับองค์รัชทายาทมองตากัน 

ไปมาอยูน่านสองนาน” อเูซนิแสนซื่อหลดุค�าพดูโดยไม่ตั้งใจ แต่แลว้กพ็ลนัรบี

สงบปาก ด้วยถกูสายตาเขยีวป้ัดของนายสาวมองค้อน พลางเม้มรมิฝีปากบาง

ราวกบัหมายหวั พร้อมจะเอาเรื่องหากนางยงัไม่รบีสงบค�า

บิดาเห็นท่าทีบุตรสาวก็พลันส่ายหน้า พ่นลมจนแผ่นอกก�าย�ายวบลง 

“เฮ้อ... เอาเถอะ วันนี้คุยเพียงเท่านี้ก่อน เจ้ารีบไปพักผ่อนเถิด ประเดี๋ยว 

วันพรุ่งเจ้าต้องขึ้นเขาไปกราบไหว้บรรพบุรุษอีก” หมิ่นป้ายเฉาบอกบุตรสาว

ที่รกั สร้างความสงสยัให้ร่างเลก็

“แล้วท่านพ่อมิไปด้วยหรือเจ้าคะ” ดวงตาใสเบิกโตก่อนหรี่ลงเมื่อเห็น

บดิาส่ายหน้าปฏเิสธ

“พ่อยังสะสางงานไม่เสร็จ ฮ่องเต้ทรงขอให้พ่อส่งฎีกาทั้งหมดภายใน 

วนัพรุง่เสยีด้วย เจ้ากไ็ปกบัสาวใช้ของเจ้าเถดิ อกีอย่าง... สตรทีกุรุน่กไ็ปเพยีง

ล�าพงั แล้วเจ้าจะให้พ่อฝืนค�าบรรพชนหรอื เมื่อเสรจ็พธิกีร็บีกลบั อย่าไปก่อ

เรื่องราวอนัใดเล่า” ร่างใหญ่เอ่ยก�าชบัก่อนปลกีตวัเข้าที่พกั เขาเองกเ็หนื่อยล้า

กับงานไม่น้อย หากมิใช่พระประสงค์ของฮ่องเต้เรื่องขอหมายหมั้นบุตรสาว  

เขาคงยงัไม่มโีอกาสได้กลบัจวนแน่

หมิ่นฟูห่ลวนทิ้งกำยลงบนที่นอนนุม่ สมองคดิวนซ�ำ้ ละจำกภวงัค์ภำพ

นยัน์ตาสดี�าทะมนึที่จ้องมองมายงันางไม่ได้ ร่างบางสะบดัศรีษะเลก็น้อย ตั้ง

สติแน่วแน่ก่อนข่มตาหลับ เตรียมเก็บแรงลุยต่อในเช้าวันใหม่ ดวงจิตนาง

ค่อยๆ สงบนิ่งก่อนเข้าสู่ห้วงนทิรา...
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...

ท่ามกลางความมดืราวกบัหลุมด�าหมุนวนเป็นคลื่นยกัษ์ คล้ายนยัน์ตา

องค์รัชทายาทหนุ่มที่ลุ่มลึกเกินกว่านางจะหยั่งถึง จิตนางถูกชักพาก่อนภาพ

สว่างจ้าจะฉายชัด เปลวอัคคีลุกโชนจนผืนฟ้าในยามราตรีสว่างจ้าด้วยสีแดง

เพลงิ

‘นี่คอืที่ใดกนั ไยไฟถงึไหม้น่ากลวัเช่นนี้’ หมิ่นฟู่หลวนพรั่นพรงึ ก่อน

ตระหนกัได้ว่าอาคารที่ถกูคลมุด้วยเพลงิร้อนระอแุท้จรงิแล้วคอืจวนหมิ่น หวัใจ

ของนางเต้นถี่ราวกับจะทะลุออกมาจากอก สายตากวาดมองจนเห็นร่างบ่าว

ที่นอนแน่นิ่ง ตามร่างเตม็ไปด้วยบาดแผลฉกรรจ์

‘ท่านพ่อ! ท่านพ่อข้าล่ะ!’

นางตะโกนก้อง ทว่าตะเบ็งเท่าใดก็เหนื่อยเปล่า ด้วยเสียงมิออกจาก 

ล�าคอนางแม้เพยีงสกัค�า ยามนี้นางรู้สกึได้ถงึความรวดร้าวราวกบัหวัใจจะหยดุ

เต้น เมื่อนยัน์ตาใสสะท้อนภาพสุดท้ายก่อนหลุดจากภวงัค์ฝัน 

ภาพป้ายหยกสลกัอกัษร ‘หมิ่น’ ที่บดิาไม่เคยให้ห่างกาย ยามนี้กลบั

ร่วงหล่นจมกองโลหติโดยไร้ซึ่งร่างผู้เป็นเจ้าของ

...

“ท่านพ่อ!” เสียงเล็กตะโกนก้อง พร้อมหลุดจากห้วงความฝันอัน

ยาวนาน จนสาวใช้คนสนทิรบีวิ่งกระหดืกระหอบเข้ามาถามไถ่อย่างห่วงใย

“คุณหนูฝันร้ายหรอืเจ้าคะ”

ใบหน้าเรยีวพยกัตอบรบั

“ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ กแ็ค่ความฝัน” อเูซนิเอ่ยปลอบประโลม แขนเลก็เอื้อม

เชด็หยาดน�้าตาของคณุหน ูนางจ้องมองนายสาวที่ยามนี้หอบหายใจถี่ด้วยความ

รู้สกึที่ยงัคั่งค้างอยู่ในอกแม้ยามตื่น

นิ้วเรียวของหมิ่นฟู่หลวนขยุ้มผ้าปูที่นอนจนยับย่น พยายามฝืนตน 

ผ่อนลมหายใจ ข่มใจตั้งสตกิ่อนเล่าฝันร้ายให้อกีฝ่ายฟัง

แม้เรื่องเล่าจะน่ากลัวเพียงใด ทว่าหน้าที่สาวใช้คือช่วยคลายความ
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หนกัใจของเจ้านาย “กแ็ค่ฝันเจ้าค่ะ วนันี้คุณหนคูงเหนด็เหนื่อย นอนต่อเถอะ

นะเจ้าคะ เดี๋ยวบ่าวจะนั่งอยู่ข้างๆ คุณหนูเองเจ้าค่ะ”

อูเซินเอ่ยปลอบใจพร้อมเอื้อมมือเล็กไปเกาะกุมฝ่ามือนุ่มของคุณหน ู

สดุที่รกัตลอดทั้งราตร ีกระทั่งผนัผ่านเข้าสู่วนัครบรอบวนัเกดิอายสุบิห้าปีเตม็

ของหมิ่นฟู่หลวน



สาม

สองร่ำงบำงนั่งในรถม้ำคันใหญ่ โดยมีผู้ติดตำมอ�ำนวยควำมสะดวก

อีกสี่คน ร่างเล็กสะเทือนเพราะทางขรุขระ ทว่าหมิ่นฟู่หลวนกลับใจจดใจจ่อ 

หวนคดิถงึความฝันซ�้าไปซ�้ามา จะว่าเป็นลางบอกเหตุตามสายเลอืดที่สบืทอด

กไ็ม่น่าใช่ เพราะวนันี้ต่างหากที่นางย่างเข้าอายุสบิห้าปี มหิน�าซ�้ายงัไม่ได้ท�าพธิี

ตามธรรมเนยีมของตระกูลด้วยซ�้า

ใจคิดอยากเล่าให้บิดาฟัง ทว่าเขาเข้าไปในวังหลวงตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง 

เลยต้องข่มความสงสยัรอคอยให้ผู้น�าตระกูลกลบัมาเสยีก่อน

‘หรือข้าจะฟุ้งซ่านไปเองเช่นที่อูเซินกล่าวกันนะ’ อีกใจก็เคลือบแคลง 

ร่างบางสลัดความคิดกระวนกระวาย ก่อนหันมาตั้งหน้าตั้งตาจดจ่อกับพิธี

ส�าคญัที่ก�าลงัจะมาถงึ

ล้อรถม้าเคลื่อนเรว็ก่อนผ่อนแรงเนบิช้าจนกระทั่งจอดสนทิ หมิ่นฟูห่ลวน

ไม่รรีอย่างกรายลงจากรถม้า พร้อมตรงเข้าสูส่สุานเก่าแก่ของตระกูลหมิ่นอย่าง

ตื่นใจ บรรยากาศโดยรอบสงดัเงยีบ ภายในเป่ียมด้วยมนตร์ขลงั ป้ายวญิญาณ

บรรพชนจ�านวนมากที่นางไม่รู้จักตั้งเรียงรายซ้ายขวาและเบื้องหน้า บ่งชัดว่า

ตระกูลหมิ่นสืบทอดมายาวนานหลายชั่วอายุคน ขึ้นชื่อว่าบรรพชน เช่นไร 
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นางกค็วรให้ความเคารพ

ไส้เทียนถูกจุดจนสว่างจ้า ฉายให้เห็นชัดว่าเบื้องหน้านางนั้นมีป้ายไม้

สลกันามมารดาตั้งตระหง่าน แม้จะไม่มผีูใ้ดมากราบไหว้บ่อยนกั แต่กม็คีนงาน

ที่หมิ่นป้ายเฉาผู้เป็นบิดาส่งมาเฝ้าดูแลคอยท�าความสะอาดและกราบไหว ้

ไม่เว้นวนั สุสานตระกูลหมิ่นจงึมเิคยรกร้าง

ชั่วขณะพธิกี�าลงัด�าเนนิไป เครื่องเซ่นไหว้กต็ั้งพร้อมสรรพบนโต๊ะกว้าง 

ร่างบางยอบตวัลงนั่ง ตั้งจติอธษิฐานถงึวญิญาณเหล่าบรรพบุรุษ

“วนันี้ข้า... หมิ่นฟู่หลวน อายุครบสบิห้าปี มากราบไหว้บรรพชนตาม

ประเพณตีระกูลหมิ่นที่สบืทอดกนัมา ขอเหล่าวญิญาณบรรพชนโปรดคุ้มครอง

ตระกูลหมิ่น คุ้มครองท่านพ่อ และอวยพรข้า... หมิ่นฟู่หลวน หากข้าคอืสตรี

ที่ทกุห้าร้อยปีจะปรากฏ ขอโปรดมอบพลงัให้ข้าเพื่อน�าพาตระกูลหมิ่นให้รุง่เรอืง

ดงัอดตี” เสยีงใสขบัขานอย่างนอบน้อม

บดันั้นราวกบัจติมุง่มั่นจะสื่อถงึ สายลมพลนัพดัวบูก่อนหายไปอย่างไร้

ร่องรอย เหล่าบ่าวรับใช้ต่างขนลุกชันพลางเสียวสันหลังไม่ต่างจากนายสาว 

ใบหน้าหวานที่นิ่งงนัแฝงด้วยความตื่นตระหนกไม่น้อย ดวงตากลมสอดส่าย

ซ้ายขวาอย่างหวาดระแวง ก่อนฉกุคดิได้ว่าวญิญาณบรรพชนคงไม่ท�าอนัตราย

คนในตระกูล แล้วไยต้องเกรงกลวัโดยไร้เหตุผล

ใบหน้าหวานคลายความกังวล หันมาสบตากับเหล่าบ่าวรับใช้ “ไม่ม ี

อนัใดต้องกลวั อย่าตื่นตูม พวกเจ้าไปรอด้านนอกก่อนกไ็ด้ เมื่อธูปหมดดอก 

ข้าจะให้อูเซินไปเรียกพวกเจ้า” ค�าสั่งอนุญาตเหมือนเปิดทางให้บ่าวรับใช้รีบ

ถอยออกไปภายนอก รอคอยนายสาวพักใหญ่ก่อนกลับเข้าไปอีกครั้งเพื่อ

ท�าความสะอาด

เมื่อพธิสี�าคญัเสรจ็สิ้น หมิ่นฟูห่ลวนกพ็ร้อมกลบัจวน ร่างเลก็ชะงกัฝีเท้า 

เหลยีวหน้าพลางทอดสายตามองสุสานบรรพชนตระกูลหมิ่นอกีครั้ง นางยอบ

กายลงค�านบัเพื่ออ�าลาอย่างนอบน้อม จากนั้นอาชาสนี�้าตาลกเ็ริ่มออกแรงลาก

รถม้าให้เคลื่อนตัวพร้อมขบวนบ่าวรับใช้ที่ติดตาม โดยมีจุดมุ่งหมายคือจวน
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หมิ่นอนัแสนอบอุ่น

ก่อนกลบัถงึจวนในยามซวี3 หมิ่นฟู่หลวนลงจากรถม้า เดนิลดัเลาะใน

ตวัเมอืงหมายจะเที่ยวชมงานเทศกาลที่จดัขึ้นเป็นพเิศษในยามค�่าคนื เนื่องใน

โอกาสครบรอบวันคล้ายวันประสูติขององค์รัชทายาท และช่างบังเอิญราวกับ

พรหมลิขิตที่เขาและนางเกิดวันเดียวกัน โอกาสดีที่จะได้เที่ยวชมพลุไฟเช่นนี้ 

มหีรอืที่นางจะปล่อยให้หลุดลอย

หมิ่นฟูห่ลวนออกค�าสั่งเดด็ขาด ส่งรถม้ากลบัไปแจ้งบดิาว่ามต้ิองห่วงใย 

วนันี้นางขอเถลไถลเป็นของขวญัอายุครบสบิห้าปีสกัครา ถงึอย่างไรบดิากค็ง

เข้าใจ

ดวงตาใสพราวระยับ ประกายแสงหลากสีสันจากพลุไฟสะท้อนเข้าสู่

นัยน์ตาหวาน ตราตรึงจิตนางไม่รู้ลืม ความประทับใจในค�่าคืนนี้ถือเป็นของ

ขวัญที่ดีที่สุด จนนางอดกระหยิ่มฉีกยิ้มไม่ได้ ด้านอูเซินที่เห็นคุณหนูเริงร่า

ส�าราญใจ กพ็ลอยมคีวามสุขตามไปด้วย

ยำมเดยีวกนันั้น ภำยในเขตวงัหลวงกจ็ดังำนไม่น้อยหน้ำ ดนตรแีละ

ระบ�าจากเหล่าสตรทีี่มรีปูร่างสะโอดสะอง ลลีาการร่ายระบ�าจบัตาผูเ้ข้าร่วมงาน 

แต่เจ้าของวนัครบรอบวนัเกดิกลบัไม่มทีที่าส�าราญใจสกันดิ

‘ข้าอายุมากขึ้นอกีปี กเ็ท่ากบัเสดจ็พ่อแก่ขึ้นอกีปีสนิะ’ กว๋อจิ้นเค่ออด

คดิพะวงถงึพระบดิาไม่ได้ ด้วยช่วงหลงัพระบดิามกัประชวรบ่อยครั้ง พระเกศา

หงอกขาวขึ้นโพลนเต็มพระเศียร แสดงว่าพระบิดาทรงตรากตร�าราชกิจหนัก

มาหลายสบิปี

‘หากพรจากค�าอธษิฐานมจีรงิ ข้าขอให้เสดจ็พ่อมพีระชนมายุยนืยาว มี

พระพลานามัยแข็งแรงขึ้นทุกปีๆ’ เขาตั้งจิตด้วยดวงตาที่หม่นแสง ทอดมอง

ท้องฟ้ายามรัตติกาลที่ระบายแสงจ้าด้วยพลุไฟหลากสีสัน ก่อนเสียงอวยพร 

3 คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00 น. - 20.59 น.
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จะดงัขึ้นเพื่อเฉลมิฉลองวนัคล้ายวนัเกดิของเขา

“ขอองค์รัชทายาททรงพระเจริญ” ค�าสรรเสริญดังสนั่นทั่วลานจัดงาน

เลี้ยง พร้อมการค�านบัอย่างนอบน้อม

‘เสแสร้ง’ กว๋อจิ้นเค่อคิด ขณะทอดสายตามองใบหน้าเหล่าขุนนางที่ 

ยิ้มแหย หาได้จรงิใจไม่ สอพลอประจบเอาใจแต่ลบัหลงัคงกระชบัดาบในมอื

เตรยีมแทงเขาทกุเมื่อ แม้จะรู้เช่นนั้น ทว่ากม็อิาจก�าราบได้ เจ้าของวนัครบรอบ

วนัเกดิจงึได้แต่ท�าหน้านิ่งรบัค�าอวยพร

ใจกลำงเมือง หมิ่นฟู่หลวนมีสีหน้ำชื่นมื่น สองขำเรียวเดินกลับจวน

พร้อมรอยยิ้มกว้าง เคยีงข้างด้วยสาวใช้คูก่าย ก่อนสงัเกตได้ถงึความผดิปกติ

บางอย่าง ฝีเท้าเลก็หยุดชะงกั ก่อนแหงนหน้าทอดสายตามองท้องฟ้ามดืมดิ 

ที่ยามนี้พลุไฟมอดดบั แต่กลบัยงัสว่างจ้าด้วยประกายสแีดงฉาน

‘หรอืว่าเกดิเรื่องร้าย!’ หมิ่นฟู่หลวนอุทานในใจ รอยยิ้มหวานหุบสนทิ

ก่อนคิ้วเรยีงเส้นจะเกยชนกนัด้วยความเคลอืบแคลง

นางตรองภาพผืนฟ้ายามไร้ดวงจันทร์ มันสาดแสงสีแดงคุ้นตาคล้าย

พานพบมาก่อน ขณะนั้นเอง นางกเ็ฉลยีวใจถงึความฝันนั้น ใบหน้าแฝงความ

หวาดหวั่นเผยความตระหนก แววตาไหววูบทอดมองทิศทางของแสงจ้าที่มา

จากทศิเดยีวกบัจวนหมิ่น ร่างเลก็ยิ่งขวญัเสยี สองมอืรบีกอบชายกระโปรงขึ้น

แล้ววิ่งสุดก�าลงั หมายกลบัไปดูจวนให้คลายความกงัวลสงสยั

เมื่ออเูซนิเหน็ท่าทคุีณหนกูพ็ลนัตกใจจนต้องรบีวิ่งตาม เพยีงย่างเท้าถงึ

ประตูทางเข้า ดวงตากลมก็เบิกค้าง ด้วยแสงที่นางเห็นเมื่อครู่แท้จริงมาจาก

จวนหมิ่นนี่เอง

หมิ่นฟู่หลวนเอื้อมสองมือเปิดบานประตูหลังจวนที่แง้มไว้เต็มแรง ใจ

ของนางร้อนรุ่มยิ่งกว่าเปลวเพลิงตรงหน้า ภาพจวนหมิ่นยามนี้ไม่ต่างจากใน

ฝันร้ายที่เคยคดิว่าเป็นเพยีงแค่ความฝันเลื่อนลอยเท่านั้น

สายตาตระหนกกวาดมองรอบจวน มองหาบิดาซึ่งเป็นหัวใจของนาง 
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ทว่าเหน็เพยีงเปลวอคัคลีุกโชนที่ดูเหมอืนจะไม่ยอมดบัลงง่ายๆ หากยงัไม่เผา

ผลาญท�าลายทุกอย่างเสยีจนสิ้น

พื้นอันเย็นเฉียบยามนี้ร้อนระอุจากรัศมีแดงฉาน หมิ่นฟู่หลวนแสน

ใจหายเพราะห่วงใยบดิา หวัใจเต้นถี่ราวกบัจะทะลอุอกมานอกทรวงอก แววตา

ไหววบูกวาดมองรอบด้านอกีครั้งจนเหน็ร่างบ่าวรบัใช้นอนแน่นิ่ง ตามกายท่วม

ด้วยโลหติที่ทะลกัออกมาจากบาดแผลฉกรรจ์ เฉกเช่นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอน

มอืเลก็ชื้นเหงื่อและสั่นเทา สงัเกตเหล่าบ่าวรบัใช้ที่นอนโลหติอาบกาย

ด้วยแววตาหวาดหวั่นพรั่นพรึง นางตระหนักได้ในทันทีว่าร่างเหล่านั้นไร้ซึ่ง

วญิญาณเจ้าของเสยีแล้ว

ยามนั้นเองร่างของบิดาก็ปรากฏในสายตา พร้อมชายชุดด�าอีกจ�านวน

หนึ่ง สองแขนหมิ่นป้ายเฉาถกูลากพา แขนขาเปรอะเป้ือนด้วยเลอืดที่หลั่งไหล

จากบาดแผลที่เกดิจากการต่อสู ้สหีน้าที่มกัสขุมุเผยความหวาดหวั่น ตระหนก

ตกใจในทันทีที่เห็นร่างเล็กของบุตรสาว ไม่คิดว่าลูกรักจะหลบอยู่ไม่ไกลจาก

จุดเกดิเหตุ

หมิ่นป้ายเฉาลอบมองหมิ่นฟู่หลวนที่แอบตรงมุมต้นไม้สูงใหญ่บดบัง

จนเหล่าผู้ร้ายไม่เหน็ ผู้เป็นบดิาจงึคลายความกงัวล ก่อนแสร้งท�าเป็นไม่รู้ไม่

เหน็ว่านางไปที่ใด

“บตุรสาวเจ้าอยูไ่หน! จงบอกข้ามา มเิช่นนั้นอย่าหาว่าข้าไร้ความปราน!ี” 

ปลายกระบี่จี้ล�าคอหมิ่นป้ายเฉา พร้อมเปล่งเสียงแหบดังลั่นอย่างเอาจริงจน

หมิ่นฟู่หลวนใจกระตุก

คมกระบี่นั้นที่จี้ลงคอบดิา ราวกบัจี้ลงตรงกลางใจของบุตรสาว...

ร่างเลก็เตรยีมแสดงตนหมายช่วยชวีติบดิาที่รกั ‘จะรกัตวักลวัตายไปไย 

ในเมื่อชวีตินี้ท่านพ่อเป็นผู้มอบให้ หากต้องมอดม้วย ทว่าช่วยท่านพ่อได้ข้าก็

ยินดี’ หัวใจกตัญญูพร้อมสละตน แต่ถูกสกัดขวางด้วยอูเซินสาวใช้คนสนิท

เสยีก่อน

ใบหน้าบ่าวรบัใช้นองน�้าตาไม่ต่างจากบดิาของนางสกันดิ หมิ่นฟู่หลวน
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มองสตรทีี่ส่ายหน้าห้ามปราม พร้อมยกสองมอืขึ้นปิดปากไม่ให้นางส่งเสยีงใดๆ 

นางถามกลับด้วยสายตาตัดพ้อก่อนหันไปมองบิดาอีกครั้ง ครานี้ใบหน้าที่มี

หนวดเครายกมุมปากแย้มรอยยิ้ม ก่อนแผดเสยีงตะโกนดงัลั่นหมายให้สายลม

ส่งผ่านข้อความ

“ถงึข้ารู้ ข้ากไ็ม่บอก บุตรสาวข้าเป็นสตรผีู้สบืทอดสายเลอืดศกัดิ์สทิธิ์

ที่ทุกห้าร้อยปีจะเกิดขึ้น เจ้าหมายฆ่านางเพราะเลือดนางพิเศษเช่นนั้นหรือ!” 

หมิ่นป้ายเฉาแผดเสยีง ท�าให้บุตรสาวรู้แจ้งถงึสถานการณ์

บุรุษวัยกลางคนนัยน์ตาลุกวาวเปี่ยมด้วยโทสะจ้องมองร่างสูงใหญ ่

ที่สวมอาภรณ์ด�าสนทิ พรอ้มโพกผ้าคลมุมดิชดิเพื่ออ�าพรางกาย ยิ่งย้อนคดิว่า

คงมผีูอ้ยูเ่บื้องหลงั หมิ่นป้ายเฉากย็ิ่งทวแีรงแค้น ‘ผูใ้ดช่างชั่วช้า คดิฆ่าคนเป็น

ผกัปลา กระท�าการโดยไม่เกรงกลวัฟ้าดนิเช่นนี้’

หัวหน้ากลุ่มโจรกระชับกระบี่จนปลายแหลมทิ่มแทงผิวเจ้าของจวน 

หยดเลือดอุ่นไหลลงจากล�าคอจนเปื้อนเสื้อไหมสีน�้าเงินหม่นที่บ่งบอกฐานะ

สูงส่ง ก่อนหลุดปากเผยข้อความส�าคญั

“ใช่! นายข้าสั่งฆ่าล้างตระกลูหมิ่นของพวกเจ้าให้สญูสิ้น เพราะต้องการ

ท�าลายสตรเีลอืดพเิศษไม่ให้ไปรกัษาผู้ใดได้ โดยเฉพาะองค์รชัทายาท ยิ่งข่าว

เรื่ององค์รัชทายาทจะหมั้นหมายกับนาง ก็ยิ่งไม่อาจปล่อยตระกูลหมิ่นไว้ได้ 

เจ้าช่างเลอืกผดิข้างเสยีจรงิ ต้องโทษบตุรสาวเจ้าที่มเีลอืดรกัษาคนได้ หากเป็น

สตรทีั่วไป ตระกูลหมิ่นอาจได้อยู่ต่ออกีสกัห้าร้อยปีกเ็ป็นได้ ฮ่าๆๆ”

ค�าเย้ยจากบุรุษชุดด�ากรีดใจหมิ่นฟู่หลวนที่ลอบฟังยิ่งนัก ยิ่งได้รู้ว่า 

ต้นเหตทุี่ทกุชวีติถกูสงัหาร แท้จรงิเพราะเลอืดนางสามารถรกัษาคนจากโรคภยั

ได้ ใจของนางกย็ิ่งแตกสลาย

‘เพราะข้า... เพราะข้า...’

ดวงตาหลั่งน�้าใสเอ่อล้นเบ้าตาด้วยความสิ้นหวัง แต่เสียงสะอื้นจาก

จติใจอมทกุข์กม็อิาจหลดุออกมาได้ ไม่อาจแม้แต่จะกล่าวค�า ขอให้บดิายกโทษ

ให้เช่นทุกครั้ง นางย้อนนกึและยงัจ�าได้ ยามใดที่กระท�าผดิ ผู้เป็นบดิามกัวาง
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ฝ่ามอือุ่นลงบนศรีษะนางก่อนยผีมเบาๆ อย่างเอน็ดู แย้มยิ้มละมุนแล้วบอก 

“ไม่เป็นไรลูกพ่อ” ยิ่งหวนคะนงึในอกกย็ิ่งปวดร้าวราวกบัจะแตกซ่าน

เบื้องหน้าคอืปลายกระบี่แหลมคมพร้อมปลดิชพี ทว่าหมิ่นป้ายเฉากลบั

กังวล เกรงว่าบุตรสาวที่ฟูมฟักได้ฟังค�าผู้ร้ายเมื่อครู่จะระทมทุกข์ คิดโทษ 

ตัวเองมากกว่าห่วงชีวิตตน ใบหน้ารกด้วยหนวดเคราแหงนมองท้องฟ้าที่ 

ไร้ดวงดาว ค�าพูดสุดท้ายของบดิาค่อยๆ พรั่งพรูออกจากใจ ลั่นสั่งเสยีให้ลูก

ผู้เป็นที่รกัมชีวีติต่อ

“ข้าไม่โทษสายเลือดศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่ความผิดที่ลูกข้ามีจิตใจโอบอ้อม 

ไม่ผดิที่ลูกอนัเป็นหวัใจของข้าสามารถรกัษาโรคให้ผู้คนได้ ข้าไม่โทษเจ้า ลูก

พ่อ! ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใด ขอจงใช้ชวีติอย่างคุ้มค่า อย่าละทิ้งศรทัธาในตวัตน

ของเจ้า อย่าลมืว่าเจ้าคอืเชื้อสายตระกลูหมิ่น ไปเสยี... จงหนไีปให้ไกล ยิ่งข้าม

ดนิแดนข้ามแคว้นได้ยิ่งด ีจงรกัษาสายเลอืดศกัดิ์สทิธิ์ไว้อย่าให้สญูสิ้น พ่อหวงั

ในตวัเจ้า ฟู่หลวนลูกรกัของพ่อ... พ่อรกัเจ้า!”

ถ้อยค�าพรั่งพรูพร้อมน�้าตา เมื่อคดิว่านี่คอืครั้งสุดท้ายที่จะได้ท�าหน้าที่

บดิา และเป็นช่วงเวลาสดุท้ายที่ได้มองหน้าลกูรกั กลางอกรวดร้าวคล้ายถูกฉกี

‘ต่อไปเจ้าต้องอยู่เพยีงล�าพงั วบิากกรรมความล�าบากคงถาโถม ขอจง

เข้มแข็งไว้ลูกพ่อ’ จิตสุดท้ายร�่าค�าอ�าลา ก่อนหลับตาพริ้มเตรียมใจรับวาระ

สุดท้าย

ฝ่ายโจรชั่วยิ่งมนี�้าโห ด้วยค�าที่หมิ่นป้ายเฉาเอ่ย มใิช่ค�าตอบที่ต้องการ 

มหิน�าซ�้ายงักล่าวส่งเสรมิให้บตุรสาวหลบหน ีท�าเช่นนี้ล้วนจงใจพร�่าค�ายั่วโทสะ 

ใจโหดเหี้ยมตคีวามด้วยความฉุนเฉยีว ก่อนจะเงื้อกระบี่แหลมคมขึ้นสุดแขน 

แล้วทิ้งแรงลงปลดิชพีเป้าหมายให้มอดม้วย

วาบ!

ภาพลูกรักที่สะท้อนในดวงตาพร่าน�้าใสกลายเป็นภาพสุดท้ายที่หมิ่น- 

ป้ายเฉาได้เหน็

นัยน์ตากลมของบุตรสาวเบิกค้างด้วยความตกใจ จับภาพกระบี่ยาว
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วาววับตวัดลงบั่นศีรษะบิดาจนหลุดร่วง หมิ่นฟู่หลวนใจสลายอีกครั้ง ร่าง 

แขง็ทื่อราวกบัไร้วญิญาณ การรบัรู้ของนางพร่าเลอืน มเีพยีงเสยีงสั่งเสยีครั้ง

สุดท้ายสะท้อนไปมาในหู พร้อมภาพยามบิดาถูกสังหารอย่างเลือดเย็น 

วนเวยีนอยู่ในหวั

หยาดน�้าตารินไหล บ่งชัดว่าจิตใจก�าลังตรอมตรมหนัก นางมิอาจละ

สายตาจากร่างบิดาที่แน่นิ่ง ก่อนถูกเรียกสติด้วยภาพที่สะท้อนเข้าสู่ดวงตา 

บวมช�้า คอืภาพบดิาในวาระสุดท้ายก�าลงัถูกโยนเข้าไปในกองเพลงิอนัโชตชิ่วง

‘ทา่นพ่อ!’ ดวงจติหมิ่นฟูห่ลวนอทุานก้อง ตระหนกักบัความเป็นจรงิวา่ 

ยามนี้บดิาที่เฝ้าฟูมฟักนางมาอย่างทะนุถนอมได้สิ้นลมอย่างทารุณ

ร่างเลก็สะเทอืนไหวตามแรงสะอื้น แต่มอิาจเปล่งเสยีงออกมา มนัจุก

อยู่กลางอกจนนางหายใจต่อแทบไม่ไหว ค่อยๆ ทรุดลงบนพื้นดินร้อนระอุ 

ทว่าในใจกลับรู้สึกเย็นวาบ แสนจะเวิ้งว้าง น�้าตาแห่งความทุกข์หลั่งท่วมดั่ง

คลื่นสมุทรที่โถมซดัจากความสูญเสยีที่ไม่อาจหวนคนื

อเูซนิน�้าตานองขณะกอดคณุหนผููน่้าสงสารเสยีแน่น อดใจหายตามไม่ได้ 

เพียงแค่คืนเดียวหนึ่งร้อยกว่าชีวิตของตระกูลหมิ่นต้องสูญสิ้น จวนอันโอ่อ่า

ต้องถกูท�าลาย มหิน�าซ�้าบดิาของคณุหนยูงัมาถกูสงัหารต่อหน้าต่อตาอย่างทารณุ 

แค่เพยีงจะร�่าร้องยงัต้องลอบสะอื้นในใจ คุณหนูที่รกัคราวนี้คงเจบ็เจยีนตาย

‘นี่หรอืคอืของขวญัวนัเกดิของคุณหนู หากนี่คอืค่าตอบแทนจากความ

ใจดโีอบอ้อมอารขีองนาง สวรรค์กช็่างใจร้ายนกั!’

เมื่อท้องฟ้ำฉำยแสงจำกดวงอำทิตย์ขับไล่ควำมมืดมิด แทนที่ด้วย

ความสว่างสดใส หมิ่นฟูห่ลวนกลบัรบัรูเ้พยีงความมดืมน ไร้หนทางแห่งความ

หวงั ร่างบางเหม่อลอยภายใต้เงาร่มไม้ที่รอดจากเพลงินรก นบัเป็นความโชคดี

ในความโชคร้ายที่นางไม่พงึปรารถนา

‘เหตุใดข้าต้องดื้อรั้นจนกลับจวนช้า หากกลับไวตามค�าบิดาก�าชับ ข้า

คงได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวในปรภพ แล้วไยต้นไม้ใหญ่ที่ข้าแอบ ถึง
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เป็นต้นเดยีวที่รอดจากการถูกเผาผลาญ นี่สวรรค์เล่นตลกอนัใดกนั ต้องการ

ให้ข้ามชีวีติโดดเดี่ยว ไร้ญาตขิาดมติรหรอื เหตุใดถงึใจร้ายกบัข้าเช่นนี้’ นาง

ครวญคร�่าต่อว่าโชคชะตา

ร่างเล็กรวบรวมเรี่ยวแรงอันน้อยนิดใช้ล�าต้นพยุงกายลุกขึ้น อูเซินที่

คอยดูลู่ทางรบีหวนกลบัมาพร้อมกระซบิความว่ายามนี้ไร้ชายชุดด�า ฝีเท้านาง

รีบย่างเบาๆ เข้าไปกลางกองเถ้า กลิ่นขมที่หลงเหลือจากการแผดเผาระคน 

กลิ่นไหม้ของเนื้อมนุษย์ฟุ้งตลบ ตากลมบวมช�้าที่ยังคงปริ่มน�้าจากเสี้ยวแห่ง

ความทุกข์ที่หลงเหลือ จ้องส�ารวจรอบกายใต้กองเถ้าถ่านหมายหาร่างบิดา 

อนัเป็นที่รกั

แววตาหม่นทอดมองเท่าใดก็หาพบร่างไร้วิญญาณของบิดาไม่ เปลว

โลกนัตร์เผาผลาญทุกอย่างที่นางรกั ‘หมดแล้วซึ่งทุกสิ่ง สิ้นแล้วตระกูลหมิ่น

อนัเก่าแก่ ต้องดบัสลายในรุ่นของข้า ด้วยความโง่เขลาอวดดคีดิช่วยชวีติอื่น 

หาดูเงาหวัตวัเองและคนในครอบครวัไม่’

หมิ่นฟูห่ลวนคดิต�าหนติวัเองก่อนช�าเลอืงพบบางสิ่งในคราบเลอืดที่รอด

จากการท�าลายล้าง มนัคอืป้ายหยกที่สลกัอกัษร ‘หมิ่น’ เป็นของที่บดิาไม่เคย

ให้ห่างกาย แต่ยามนี้มนักลบัร่วงหล่นจมกองโลหติโดยไร้ซึ่งร่างเจ้าของ สอง

มือรีบหยิบฉวยมาก�าไว้กลางอก ไม่สนคราบโลหิตที่เปรอะเปื้อน น�้าตาปริ่ม

หลั่งนองอกีครั้ง

“ท่านพ่อ!” เสยีงสั่นร�่าร้องหาบดิา หวัใจของนางรวดร้าวราวกบัจะหยุด

เต้น ทนัใดนั้นอูเซนิกส็งัเกตเหน็บางสิ่งที่ตกอยู่ไม่ไกล

“คุณหนู ดูนี่สเิจ้าคะ มนัคอืพู่ที่ห้อยกบัด้ามกระบี่ของศตัรูเจ้าค่ะ บ่าว

จ�าได้” สองมอืประคองส่งให้คุณหนูที่รกั

หมิ่นฟู่หลวนยื่นมอืสั่นเทาไปรบั มองพนิจิพู่สเีหลอืงชั่วครู่แต่ไม่สนใจ

มากนัก ด้วยบุรุษทั่วหล้าก็พกกระบี่ที่ห้อยด้ามด้วยพู่กันถมเถ และเจ้าสิ่งนี้ 

จะมีประโยชน์อันใด นางตรองเช่นนั้นก่อนหยิบผ้าเช็ดหน้าสีมุกปักลาย 

หลนัฮวา4 ก่อนกอบเถ้าใส่ไว้แล้วห่อให้แน่นอย่างรดักุม
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อเูซนิมองการกระท�าของคณุหนอูย่างเคลอืบแคลง ‘เหตใุดถงึเอาเถ้าด�า

ติดกาย’ นางใคร่รู้ทว่ามิกล้าเปิดปากถามในสถานการณ์หดหู่เช่นนี้ ฉับพลัน

เสยีงโหวกเหวกพลนัดงัเข้าหู สหีน้าตระหนกจ้องมองกนัอย่างพรั่นพรงึ เกรง

ว่ากลุ่มคนร้ายจะย้อนกลบั

หมิ่นฟูห่ลวนรบียดัผ้าเชด็หน้าพร้อมป้ายหยกประจ�าตระกลูและพูห้่อย

กระบี่เกบ็ไว้ ก่อนเร่งรบีหลบหลกีผู้คน หาช่องทางเดนิอนัสงดัเงยีบในยามเช้า 

ลดัเลาะออกจากตวัเมอืงก่อนศตัรูจะตามพบ

ชำนเมอืงหลวง ภำยใต้ร่มเงำไม้ตนีเชงิเขำ หมิ่นฟู่หลวนเอนกำยพงิ

ไม้แกร่ง นางหมดอาลัยตายอยาก ใคร่ปลิดชีพตามบิดาไปยมโลกมากกว่ามี

ชวีติรอดอย่างอนาถเช่นนี้ ภาพหมิ่นป้ายเฉาและวาจาสั่งเสยียงัคงก้องไม่เลอืน

หาย ก่อนน�้าใสแห่งความเสยีใจจะรดรนิอกีครา

ยามนัยน์ตาบวมช�้าทอดมองร่างสาวใช้เดินกลับมา มือเรียวพลันกรีด

นิ้วปาดเชด็น�้าใสบนแก้มอิ่มให้เหอืดแห้ง ไม่อยากให้สาวใช้ที่ตดิตามดูแลต้อง

ทุกข์ใจ แค่เป็นภาระให้นางกม็ากเกนิพอแล้ว

“คุณหนู นี่เจ้าค่ะ บ่าวเกบ็ผลไม้ได้มากมายเลยเจ้าค่ะ แม้จะสู้อาหาร

เลศิรสที่คณุหนเูคยกนิไม่ได้ แต่พอประทงัความหวิได้นะเจ้าคะ” เสยีงใสแสดง

ความอาทร ซึ่งนายสาวกรู้็ดแีก่ใจ นางจงึฝืนกลนืผลไม้ลงคออย่างล�าบาก ก่อน

โปรยยิ้มให้สาวใช้ ทว่ายิ้มที่ส่งให้ อูเซินดูแวบเดียวก็รู้ว่าคุณหนูที่ก�าลังทุกข์

ระทมนั้นฝืนกลั้นความโศกเศร้าเพยีงใด

“หากไม่มีเจ้า ข้าคงไม่รอด อย่าหวังจะหนีอย่างปลอดภัยเลย แค่หา

ของกนิข้ายงัไม่มปัีญญา” ดวงตาหม่นแสงหลบุลงเบื้องต�่า ยิ่งระก�าล�าบากกย็ิ่ง

รู้ว่าบดิาเลี้ยงดูเอาอกเอาใจตนให้สุขสบายเพยีงใด

“ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ บ่าวจะดูแลคุณหนูเอง จะหาอาหาร จะปรนนิบัติ 

4 คอืดอกกล้วยไม้
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คุณหนูไม่ให้ล�าบาก คุณหนูพกัก่อนเถอะเจ้าค่ะ อกีสกัครึ่งชั่วยามเราคงต้อง

เดินทางต่อ ถ้ามีม้าคงสะดวกขึ้นมาก ทว่ายามนี้คงท�าได้แต่เร่งฝีเท้า แล้ว 

คณุหนหูมายมั่นสถานที่ใดไว้หรอืไม่เจ้าคะ” บ่าวรบัใช้คนสนทิถามหาจดุหมาย 

ก่อนนกึถงึสุสานบรรพชนตระกูลหมิ่น

“สุสานบรรพชนดหีรอืไม่เจ้าคะ ที่นั่นมดิชดิพอจะพกัอาศยัได้” อูเซนิ 

ออกความเหน็

หมิ่นฟู่หลวนตระหนกัตาม ‘สสุานบรรพชน! ข้ายงัมหีน้าไปพบวญิญาณ

บรรพบุรุษอกีหรอื’ นยัน์ตาหม่นยิ่งหมองเศร้า

“ยามนี้ข้าไร้จวน ไร้ญาตมิติร แม้จะมสีสุานบรรพชนให้ย้อนกลบัไป แต่

ศัตรูคงคิดได้เช่นกัน ก่อนท่านพ่อจะสิ้นลม ท่านอยากให้ข้ารักษาชีวิตและ 

สายเลือดตระกูลหมิ่น ซ�้ายังสั่งเสียให้ข้าข้ามแคว้นไปไกลจากเรื่องอันตราย 

แผ่นดนินี้ไม่ปลอดภยัส�าหรบัข้าอกีแล้ว”

ถ้อยค�าสั่นเครือบอกจุดหมายต่อไป แต่อูเซินกลับมองออกว่าคุณหนู

อยากจบชีวิตมากกว่ารอดไปยังแคว้นอื่น หากไม่ใช่ค�าก�าชับสุดท้ายของนาย

ท่าน คุณหนูของตนอาจท�าเรื่องโง่ๆ ไปแล้วกเ็ป็นได้

“คณุหนอูย่ากงัวลเลยเจ้าค่ะ ถ้าอย่างไร... บ่าวมญีาตทิี่แควน้เป่ยซึ่งอยู่

ติดแคว้นซิน หากคุณหนูยินดี เมื่อเราไปถึง บ่าวจะขอให้ญาติช่วยเหลือหา

ที่พักให้เจ้าค่ะ” ค�าหวังดีถูกเอ่ยออกมาอย่างจริงใจ ท�าเอาเจ้านายน�้าตาคลอ 

อย่างน้อยยามนี้นางกย็งัมสีตรตีรงหน้าเป็นดั่งพี่น้องคอยห่วงใย ร่างบางพยกั

หน้าตกลง

สตรีทั้งสองพักอย่างเต็มอิ่มก่อนออกเดินทางอีกครั้ง การย�่าก้าวด้วย

เรยีวขาเหมอืนจะสร้างความเจบ็ปวดให้คณุหนูที่ถกูเลี้ยงอย่างประคบประหงม

ไมน้่อย อเูซนิลอบสงัเกตคณุหนูทกุครั้งที่ย่างกา้วช้า คุณหนูมกัก้มลงทบุเบาๆ 

ที่เรยีวขาสองข้างอยูบ่่อยครั้ง ทว่าพอนางหนัไปถาม คุณหนูกลบัยิ้มคล้ายไม่มี

อะไร ท�าเอาใจของบ่าวรบัใช้แสนอาดูร

“อดทนอกีนดินะเจ้าคะ อกีเดี๋ยวกเ็ข้าเขตเมอืงเชงิอานแล้ว ที่นั่นคงพอ
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หาเช่ารถม้าได้” วาจาหวานเอ่ยให้นายสาวใจชื้น ทวคีวามหวงักบัการเดนิทาง

หลบหนมีากขึ้น

เมื่อถงึเมอืงเชงิอำน หมิ่นฟู่หลวนกไ็ม่รอช้ำ เอื้อมมอืบำงถอดปิ่นมกุ

เลอค่าส่งให้สาวใช้ “เจ้าเอาปิ่นอันนี้ไปขาย แล้วน�าเงินที่ได้ส่วนหนึ่งไปแลก

เสื้อผ้าบุรุษเก่าๆ มาสักสองชุดเถอะ เราคงต้องปลอมกายเพื่อจะได้เดินทาง

สะดวกขึ้น ส่วนเงนิที่เหลอื เจ้าลองหาเช่ารถม้าสกัคนั” นายสาวก�าชบั

เวลาล่วงผ่านไปหนึ่งชั่วยาม อูเซินก็วิ่งกลับมาอย่างกระหืดกระหอบ 

รายงานว่ารถม้าถูกเช่าจนหมด พร้อมยื่นชุดสมีอซอให้ผลดัเปลี่ยน

“คุณหนูจะท�าเช่นไรดเีจ้าคะ นี่กบ็่ายคล้อยแล้ว รถม้ากย็งัหามไิด้ วนั

พรุ่งมวิายต้องเดนิเท้าอกีแน่เจ้าค่ะ” บ่าวสาวตื่นตูม แต่เจ้านายยงัยนืสงบนิ่ง

คล้ายก�าลงัครุ่นคดิ ก่อนจะเอ่ยค�าสั่งแก้ไขสถานการณ์

“เอาเช่นนี้ เจ้าลองไปดูกลุ่มการค้า กิจการรับคุ้มกันสินค้าของเมืองนี้ 

ลองว่าจ้างให้คุ้มกันคนไปส่งยังชายแดน แล้วเอานี่ไป... เพิ่มก�าไลหยกเขียว 

เท่านี้คงมีค่าพอให้พวกเขายอมรับงาน ส่วนข้าจะหาซื้ออาหารแห้งเป็นเสบียง

ส�าหรบัการเดนิทาง”

หมิ่นฟู่หลวนยื่นก�าไลหยกเขียวให้อูเซิน บ่าวคนสนิททอดมองของรัก

ที่คณุหนโูปรดปรานแล้วนกึเสยีดายนกั แต่มนักเ็ป็นของนอกกาย การที่คณุหนู

ยอมเสยีสละเช่นนี้เพื่อความอยู่รอด นางตระหนกัได้ก่อนแยกย้ายตระเตรยีม

หาลู่ทางหลบหนสีู่ชายแดน

ยำมโหย่ว5 ทั้งสองคนกลับมำพบกันยังจุดนัดหมำย อูเซินมีสีหน้ำ 

เบกิบาน แจ้งชดัว่างานที่ไหว้วานคงส�าเรจ็

“เป็นเช่นไร พวกเขารบังานหรอืไม่” นายสาวรบีถามขึ้นทนัที

5 คอืช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 น. - 18.59 น.
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“บ่าวไปไม่พบหวัหน้าคุ้มกนั อกีราวสปัดาห์ถงึจะกลบั บ่าวจงึลองตดิต่อ

กลุ่มพ่อค้าแทนเจ้าค่ะ เป็นกลุ่มการค้ากลุ่มใหญ่ที่มกัเดนิทางขนสนิค้าไปขาย

ยงัแคว้นเป่ย ซึ่งมเีที่ยวเดนิทางวนันี้พอดเีจ้าค่ะ”

นายสาวชะงกั ไตร่ตรองก่อนพยกัหน้าตกลง ด้วยท�าทุกหนทาง ทั้งหา

เช่ารถม้า ทั้งขอให้คนคุ้มกนั ทว่ามาจบที่ขบวนพ่อค้า หากปลอมกายเป็นบุรุษ

และระวงัสกัหน่อย คงเลี่ยงอนัตรายได้ อกีทั้งกลุ่มพ่อค้ากน็่าเชื่อถอืกว่าจ้าง

คนจรทั่วไปนกั

“คุณหนู เชญิตามมาเจ้าค่ะ” เสยีงใสเอ่ยเชื้อเชญิ ก่อนเอี้ยวกายไปส่ง

มือเล็กจับมือนุ่ม จูงพาหมิ่นฟู่หลวนไปยังรถม้าขนาดกลางที่ขนหีบเสียเกือบ

เตม็คนั แต่ยงัพอมทีี่ให้พวกนางได้เบยีดเสยีดอาศยั สองร่างเบยีดเสยีดทว่า

ข่มใจอดทน ยามนี้หาได้เพยีงแค่นี้กน็บัว่าโชคยงัเข้าข้าง

ร่ำงเลก็โยกไหวตำมแรงโยกของรถม้ำ เส้นทำงจำกรำบเรยีบเริ่มขรขุระ

จนร่างบอบบางถูกเหวี่ยงกระแทกกบัขอบหบีแขง็ที่รายล้อม

“อดทนหน่อยนะเจ้าคะ” อูเซนิเอ่ยให้ก�าลงัใจ ใบหน้าฉายความห่วงใย

คุณหนูอย่างเปี่ยมล้น

“ข้าทนได้ เจ้ากต้็องอดทนเช่นกนั” เสยีงหวานตอบรบั พร้อมเอื้อมฝ่ามอื

อุน่ไปเกาะกมุมอืสาวใช้ นยัน์ตาสตรตีกอบัดสูลดเศร้า ทว่าแฝงด้วยความหวงั

ที่จะเริ่มชวีติใหม่ แม้ภายภาคหน้าจะไม่สุขกายสบายใจดงัแต่ก่อน ขอแค่ได้มี

ที่ซุกหวันอน และสามารถสร้างครอบครวัสบืทอดสายเลอืดอนัมเีกยีรตติามที่

บดิาได้สั่งเสยีไว้เป็นพอ

รถม้าเริ่มโยกแรงจนทั้งคูเ่ริ่มเวยีนศรีษะ พวกนางสะกดกลั้นฝืนทนบน

เส้นทางสายใหม่แสนยาวนาน ผ่านวันและคืนจนหารู้ไม่ว่าตนนั้นเดินทางมา

ไกลเพยีงใดแล้ว รู้เพยีงว่ายามนี้แรงใจเริ่มถดถอย ร่างบอบบางเริ่มมนึจนไร้

เรี่ยวแรง แม้จะมผีลไม้และอาหารแห้งที่ตระเตรยีมไว้พอประทงัความหวิ แต่

กินไปเท่าใดก็อาเจียนออกหมด ใบหน้าเรียวซีดเซียว ริมฝีปากบางแห้งผาก 
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แม้จะกลนืน�้าลายยงัล�าบากเหลอืแสน

รถม้ายังคงเคลื่อนไปตามก�าหนดการ เร่งเดินทางหมายส่งสินค้าตาม

นดัหมาย จากเส้นทางขรขุระเริ่มราบเรยีบ รถม้าที่ไหวแรงทเุลาเบาลงจนหมิ่น-

ฟูห่ลวนกบัอเูซนิหายใจสะดวกขึ้น ใบหน้าขาวเผอืดเริ่มมสีเีลอืดฝาด ความมนึ

ค่อยๆ มลายหาย จนตั้งสตชิ�าเลอืงดูภายนอกหน้าต่างบานเลก็ของรถม้า

“ถงึแล้วเจ้าค่ะ ถงึแคว้นเป่ยแล้วเจ้าค่ะ บ่าวเคยมาเมื่อยงัเยาว์ บ่าวจ�า

ด่านตรวจได้เจ้าค่ะ” 

เสยีงสาวใช้เรยีกสต ิจนหมิ่นฟูห่ลวนขยบัตวัพลางลอบมองอย่างตื่นใจ 

ภาพทวิทศัน์แปลกตา กลุ่มพ่อค้า รวมถงึชาวบ้านที่ยนืเรยีงรายต่อแถวเพื่อรอ

การตรวจค้นก่อนเข้าแคว้นเป่ย สร้างความตื่นตาให้สตรีผู้อ่อนต่อโลกอย่าง 

นางนกั

‘ท่านพ่อ ข้ารอดแล้ว’ นางพร�่าค�าในใจ บอกบดิาที่อยู่บนสรวงสวรรค์

เมื่อถงึตาขบวนพ่อค้าที่หมิ่นฟู่หลวนกบัอูเซนิองิแอบอาศยั พวกนางที่

ปลอมกายด้วยชุดเก่าของบุรุษก็ถูกเรียกให้ลงมาตรวจค้น ร่างฉกรรจ์ในชุด

เครื่องแบบเพ่งสายตาดุดันมองสองร่างที่เพิ่งลงมาจากรถม้าด้วยความสงสัย 

หวัหน้ากลุ่มพ่อค้าจงึรบีเข้าประจบเอาใจ พร้อมยื่นถุงผ้าที่อดัแน่นด้วยเงนิใส่

ในมอืของทหารผู้นั้น

“สองคนนี้เป็นลูกน้องข้าเองขอรบั เพิ่งเคยเดนิทางมาแคว้นเป่ยครั้งแรก 

ร่างแคระแกร็นไม่สมเป็นบุรุษที่องอาจ จึงท�าให้ตลอดเส้นทางล้มหมอนนอน

เสื่อ ขา้น้อยจงึต้องให้ทั้งสองพกับนรถม้าขอรบั” ค�าอธบิายฟังเข้าท ีแต่ที่ดกีวา่

คอืถุงเงนิที่ได้รบัเมื่อครู่ บุรุษในเครื่องแบบจงึท�าทเีป็นเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ 

พยักหน้าเออออเข้าใจในเรื่องราว ก่อนโบกมือเบาๆ อนุญาตให้ขบวนพ่อค้า

กลุ่มนี้เข้าไปยงัแคว้นเป่ยได้

หมิ่นฟู่หลวนกับอูเซินใจตุ๊มๆ ต้อมๆ เกรงว่าจะถูกขัดขวาง ทว่าเมื่อ

เหน็ท่าทขีองทหารเมื่อครู่เป็นเชงิอนุญาต เปิดทางต้อนรบัสู่แผ่นดนิใหม่ ใจก็

พลนัคลายกงัวล
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รถม้าถูกลากพาด้วยแรงอาชาคึกคะนอง น�าพาขบวนพ่อค้าจากแคว้น

ซนิสู่อาณาเขตแคว้นเป่ย ภายในดนิแดนแสนแปลกตาด้วยผู้คนมากหน้า การ

จดัระเบยีบร้านค้ากไ็ม่ต่างจากสถานที่ที่นางจากมามากนกั ทว่ากลางอกหมิ่น-

ฟูห่ลวนกลบัระส�่า ด้วยเกรงว่าความไม่คุน้ชนิจะยิ่งท�าให้นางเป็นภาระแก่อเูซนิ

สาวใช้ผู้จงรกัภกัดี

ไม่นานรถม้าที่เคลื่อนเร็วก็เริ่มเนิบนาบและหยุดลงในตรอกแห่งหนึ่ง 

พร้อมเสยีงหวัหน้าพ่อค้าที่แผดตะโกนเรยีกใครบางคน ก่อนหนัมาบอกคนใน

รถม้าให้เบาใจ ด้วยขอจอดส่งของสกัประเดี๋ยว สองสตรทีี่ปลอมกายจงึนั่งนิ่ง

รอคอยอย่างสงบเงยีบ

‘อีกอึดใจข้าก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในแคว้นเป่ยแห่งนี้’ สตรีตกอับคิด

อย่างตั้งตารอ แม้จะรู้ว่าหนทางแห่งอนาคตคงไม่สวยหรเูช่นชวีติเก่าที่เคยเป็น

คุณหนูตระกูลใหญ่ แต่นางกป็ลงใจเตรยีมรบัความเปลี่ยนแปลง

ยามนั้นเองประตูรถถูกเปิดกว้าง พร้อมเสียงหัวหน้าพ่อค้าเอ่ยเชิญให้

ลงจากรถม้า สร้างความเคลอืบแคลงแก่หมิ่นฟู่หลวนและอูเซนินกั ใจเริ่มเต้น

ระส�่าอกีครั้งก่อนข่มความตระหนกแล้วถามกลบั

“ให้ข้าลงด้วยเหตุใด ถงึที่หมายแล้วหรอื” เสยีงใสดดัทุ้มให้คล้ายบุรุษ

“ข้าจะขนสนิค้าด้านในลงได้เช่นไร หากท่านทั้งสองยงันั่งขวาง” ร่างใหญ่

ท�าหน้ามุ่ย

ค�าตอบที่ได้รับบั่นทอนความหวาดระแวงให้เบาบาง นางจึงย่างเท้าลง

จากรถม้า สองเท้าย�่าลงบนแผ่นดินใหม่ อากาศภายนอกสดชื่นผิดกับความ

แออัดภายในรถม้าอย่างสิ้นเชิง สองร่างในชุดบุรุษเพศจึงอดไม่ได้ที่จะสูดลม

หายใจเสยีเตม็ปอด

ฉบัพลนันั้นเอง บรุษุร่างสงูใหญ่จ�านวนหนึ่งพลนัเข้าประชดิสองร่างเลก็ 

ดวงตากลมตระหนกจนเบกิกว้าง ทอดมองบุรุษทางซ้ายขวาที่ประกบข้างกาย

ตน ก่อนมองชายร่างก�าย�าอกีสองคนที่ประกบสาวใช้คนสนทิเช่นกนั

“แหม... แหม... การเดนิทางเที่ยวนี้ช่างก�าไรนกั อยู่ดีๆ  กม็สีตรโีง่เขลา
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แกล้งปลอมตวัเป็นบุรุษ ขอซ่อนกายในขบวนมายงัแคว้นเป่ยเช่นนี้ ฮ!ึ หาก

มิใช่หนีอาญาหรือหมายหลบศัตรู คงจะไม่เข้าตาจนมาขอติดรถม้าของกลุ่ม

พ่อค้าหวัใสเช่นข้า ฮ่าๆๆ คดิว่าพวกข้าเขลาจนดูไม่ออกหรอื ว่าเจ้าทั้งสองเป็น

สตรปีลอมกาย ทั้งรูปร่างและใบหน้างดงามเช่นนี้ ปิดเช่นไรกไ็ม่มดิหรอก” มอื

กร้านเอื้อมสัมผัสแก้มใสของหมิ่นฟู่หลวน ชวนให้นางสะอิดสะเอียนจนต้อง

เบี่ยงหน้าหลบในทนัที

“พวกเจ้า! ชั่วช้านกั! อย่าบงัอาจเอามอืโสโครกมาแตะต้องคุณหนูเชยีว

นะ” อูเซนิสบถในทนัท ีดวงตาฉายชดัถงึโทสะ

ฝ่ายพ่อค้าพลนักระตกุมุมปาก ยิ้มเย้ยอย่างดหูมิ่น “เป็นถงึคณุหนเูชยีว

ร ึถ้าเป็นคุณหนูกย็ิ่งราคาสูงสนิะ ฮ่าๆๆ คราวนี้ได้ของดมีาแท้ๆ แต่คุณหนูก็

คณุหนเูถอะ ยามสมสูก่เ็หมอืนกนัหมด เดี๋ยวกร้็องกระเส่าใต้ร่างบรุษุเช่นพวก

ข้า ถงึครานั้นจะยงักล้าถอืตวัอกีหรอืไม่” ถ้อยค�าหยามเหยยีดสะท้านจติของ

ร่างบาง ยิ่งค�าที่หลุดจากปากบุรุษโฉด เอ่ยคล้ายจะขายนางให้เหล่าบุรุษเพศ

ย�่าย ีกลางอกสตรบีบีรดัระคนหวาดผวา เกรงว่าจะหนเีสอืปะจระเข้เข้าเสยีแล้ว

ด้านอเูซนิกต็ระหนกไม่ต่างจากนายสาว ความจรงิที่ตนถกูหลอกชกัน�า

ความโศกมาอกีครา เคราะห์เก่าไม่ทนัหาย เคราะห์ใหม่กโ็หมซดัซ�้า หากไม่ใช่

ความเลนิเล่อของนาง คุณหนูที่รกัคงไม่เผชญิเหตุร้ายเช่นนี้ เมื่อตระหนกัได้

หวัอกของนางกพ็ลนัรวดร้าว

กลุม่พ่อค้าเริ่มการเจรจาต่อรองกบับรุษุอกีคนที่เพิ่งมาใหม่ โดยไม่สนใจ

สตรทีี่ถกูลวงว่าจะยนิยอมถกูขายหรอืไม่ แววตาตระหนกแฝงความหวาดหวั่น

จ้องมองรอยยิ้มสองฝ่ายที่ได้ข้อยุติ

‘น่าชงิชงั!’ ร่างบางนกึเดยีดฉนัท์ในพฤตกิรรมชั่วช้ายิ่ง

นางกวาดตามองรอบกายหมายหาลู่ทางหลบหน ีทว่าร่างสูงใหญ่หลาย

คนยนืเตม็พื้นที่ ขดัขวางช่องทางจนสิ้น ยามนั้นเองความเจบ็ปวดร้าวบรเิวณ

ศีรษะก็พลันวิ่งพล่าน ก่อนภาพในนัยน์ตาอันแสนพรั่นพรึงของสตรีทั้งสอง 

จะมดืดบั



สี่

ในเรือนไม้ผุเก่ำปูด้วยฟำงเหลืองระเกะระกะ ถูกทับด้วยร่ำงสตรีใน

ชดุบรุษุสนี�้าตาลไหม้ ที่ยามนี้ถกูพนัธนาการด้วยเชอืกหนา สองแขนตดิกนัจน

มิอาจขยับแม้ยามหมดสติ แพขนตางอนประกบพริ้มก่อนขยับเคลื่อนเปิดให้

เหน็ดวงตาใส ความรู้สกึเจบ็บรเิวณศรีษะยงัคงอยู่ แต่นางหาได้สนใจเท่าใด

ไม่ เมื่อเบื้องหน้าที่นางเหน็คอืบุรุษร่างก�าย�าในอาภรณ์สเีทาหม่น

ใบหน้าถมงึทงึจ้องมายงันางด้วยแววตาดุกร้าว ก่อนหนัไปเจรจากบัสตรี

ข้างกายที่แต่งองค์ทรงเครื่องด้วยผ้าหรูสีสันจับตา ประทินโฉมด้วยแป้งขาว

ผ่อง ตัดกับสีชาดโดดเด่นที่เกินกว่าหญิงทั่วไปพึงแต่ง แววตาตระหนกจ้อง

มองสองร่างแปลกหน้าคุยไปมาก่อนจบด้วยรอยยิ้ม พร้อมประโยคที่ข่มขวญั

หมิ่นฟู่หลวนเสยีจนใบหน้างามเปลี่ยนสี

นางเอี้ยวคอสอดส่ายสายตามองหาสตรีอีกนางที่เผชิญชะตากรรม

เดยีวกนั แตห่าเทา่ไรกไ็ร้ร่องรอย ร่างบางเจบ็ระบมดว้ยเชอืกที่รดัแน่นและผ้า

ที่รั้งริมฝีปากจนมิอาจส่งเสียงได้ ทว่านางยังฝืนขยับเปล่งค�าผ่านผ้าขาวเพื่อ

ถามหาสาวใช้คู่กาย แต่เสียงอู้อี้จนไม่เป็นค�า และมีเพียงเสียงหัวเราะหยัน 

กลบัมาเป็นค�าตอบ
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“ข้าขายสหายเจ้าไปแล้ว หอหยุยเซยีงต้องการแต่ของไร้ต�าหน ินางนั่น

ผวิพรรณกร้านเกนิไป หากจะให้รบัแขกคงต้องเสยีค่าบ�ารุงราศอีกีนานกว่าจะ

คนืทุน” ค�าบอกชี้ชดัว่าอูเซนิ สาวใช้คนสนทิที่เป็นคล้ายญาตเิพยีงคนเดยีวถูก

ขายไปที่อื่นแล้ว ใจหมิ่นฟู่หลวนคล้ายถูกขยี้ การสูญเสยีอกีครั้งท�าให้ร่างของ

นางสั่นเทิ้ม

หยาดน�้าใสคลั่งคลอก่อนไหลนองจากเบ้าตา เชือกที่รัดแน่นจนผิวขึ้น

รอยแดงยามนี้ไม่อาจสร้างความเจ็บปวดเท่าใจที่แตกสลาย หากท�าได้ นาง

อยากถามสวรรค์เหลอืเกนิ ว่าเหตุใดถงึเล่นตลกกบัชวีตินางเช่นนี้

“ส่วนเจ้า! ต่อไปนี้กจ็งเป็นนางคณกิาในหอหยุยเซยีงแห่งนี้ ตั้งใจท�างาน

บ�าเรอบุรุษเสยีให้มาก จะได้มเีงนิไถ่ตวัเอง แหม... ดูจากรูปร่างและผวิพรรณ

ภายใต้เสื้อผ้าเก่า ข้ากพ็อมองออกว่าเจ้าซ่อนรูปเพยีงใด เซยีงเหนยีง... ให้ข้า

ได้สอนงานนางไม่ดกีว่าหรอื ฮ!ึ ข้าจะสอนให้อย่างด ี ครบทุกท่าทุกลลีามใิห้

บกพร่องเชยีว”

นัยน์ตาดุจจิ้งจอกจ้องตะครุบเหยื่อ สอดส่ายส�ารวจทั่วเรือนกายสตร ี

แววตาวิบวับฉายชัดว่ามักมากในกามเพียงใด หมิ่นฟู่หลวนถึงกับหวาดผวา 

รีบหลบตาด้วยความหวาดหวั่น สองขาขยับดันกายถอยร่นก่อนขดงอเร้น

สดัส่วนอนัหวงห้าม

‘ท่านพ่อช่วยข้าด้วย’ ในใจร�่าร้องหาหมิ่นป้ายเฉา คล้ายก่อนหน้าที่เคย

มบีดิาเป็นดั่งหลงัคาคุ้มภยั

อาการสั่นเทาของสมาชิกใหม่ท�าให้เจ้าของเสียงเข้มปรายตามองอย่าง 

ดูหมิ่น “แหม... สั่นราวกบักระต่ายน้อยไร้เดยีงสา แต่ถ้าได้ลองสกัครั้ง เจ้าจะ

ตดิใจไม่รู้ลมื ฮ่าๆๆ” เสยีงกลั้วหวัเราะดงักงัวาน สร้างความเดยีดฉนัท์ในใจ 

ผู้ขดัขนื

เซยีงเหนยีงเจ้าของหอคณกิาพลนัรบีห้ามปรามคนงานตน ก่อนจะได้ใจ

ลงมอืกระท�าช�าเราสนิค้าใหม่จนเสยีราคา

“พอๆ! ท�าเป็นไม่รู้ความ งานดเีช่นนี้ต้องเกบ็ไว้ให้คุณชายเหอคงั นกั
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คร่าพรหมจรรย์แห่งแคว้นเป่ยส ิแค่คดิ... ข้ากเ็หนื่อยจะนบัถุงเงนิแล้ว” เสยีง

สตรวียักลางคนเอ่ยอย่างเรงิร่า นยัน์ตาลกุวาวจนหมิ่นฟูห่ลวนที่ลอบมองอย่าง

หวาดกลวันกึชงิชงั

‘มีที่ไหน จับคนมาไม่พอ ยังบังคับให้แยกจากคนสนิท ฝืนใจให้ขาย

เรือนร่าง สิ่งหวงแหนที่เป็นศักดิ์ศรี มิหน�าซ�้ายังจะให้บ�าเรอปรนนิบัติพัดวี 

ชายแปลกหน้า แล้วยงัมาท�าหน้าระรื่นได้อกี สตรชีั่ว... บุรุษโฉด... ช่างโสมม!’

หมิ่นฟู่หลวนทอดสายตามองเซียงเหนียงเย้ยยิ้มก่อนตบมือเรียก 

นางคณกิาอกีสองนางเข้ามาในห้อง

เซยีงเหนยีงหนัไปเหยยีดยิ้มพลางพยกัหน้าเป็นนยัว่าให้จดัการ เพยีง

ชั่วพรบิตานั้นเอง หมิ่นฟูห่ลวนกต็ระหนกัได้ว่านางคงมอิาจรอดจากคาวโลกย์ี

ในคนืนี้เป็นแน่

ร่างเล็กดึงยื้อกายตน พยายามดิ้นขัดขืนแรงอีกสองนางที่ฉุดยื้อจน 

สดุก�าลงั แต่หนึ่งในสองสตรนีั้นมร่ีางสงูใหญ่กว่าคณุหนูตกอบัเช่นนางมากนกั 

เพยีงดงึเบาๆ กส็ะบดัร่างเลก็ของผู้มาใหม่ได้อย่างคล่องแคล่ว

นางคณกิาทั้งสองคนคอืลกูไล่ชั้นด ีหนึ่งมนีามว่าตงัเหมย อกีหนึ่งมนีาม

ว่าปันเหลา นอกจากยามปกตทิี่ต้องรบัแขก กร็บัหน้าที่ปรุงแต่งโฉมกายสนิค้า

ใหม่เพื่อรอเข้าห้องช�าเรา และขาประจ�าที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบุรุษนกัคร่าพรหมจรรย์

ก็คงไม่พ้นคุณชายเหอคังจากตระกูลเหอที่ใหญ่คับแคว้น เมื่อได้สตรีหน้าตา

จิ้มลิ้มและอ่อนเยาว์ เขามักใจป�้าจ่ายหนักทุกครั้ง จนเซียงเหนียงเจ้าของหอ

คณกิาผู้โลภมากต้องยกให้เขาเป็นลูกค้าชั้นหนึ่ง

หมิ่นฟู่หลวนน�้าตาอาบรด ทั้งโทษสวรรค์ที่บนัดาลชะตากรรมอนัแสน

อนาถ ทั้งโทษตวัเองที่อ่อนแอจนต้องยอมถกูกระท�าโดยหาทางตอบโต้ใดๆ ไม่

ได้ ยิ่งคดิใจดวงน้อยกย็ิ่งหดรดั ปวดหนบึเสยีจนอยากหยุดหายใจเพื่อละทิ้ง

ความทรมานนี้

ร่างเล็กปลิวตามแรงกระชากมาจนถึงห้องอาบน�้า เชือกยังคงถูกรั้งไว้ 

ปากยงัคงถูกผ้าอุดไว้ ตดัหนทางเอาตวัรอดของผู้ถูกล่อลวง อาภรณ์ของบุรุษ
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ที่นางใช้ปลอมกายถูกดึงยื้อฉีกออกอย่างไร้ปรานี เผยผิวพรรณเนื้อนวล

ผุดผ่องที่แฝงเร้น ท�าเอารุ่นพี่ทั้งสองชะงกังนั เผลอจ้องส�ารวจอย่างตกตะลงึ

ชั่วครู่ ก่อนเริ่มงานเร่งมือช�าระกายรุ่นน้องคนใหม่ให้หมดจดพร้อมปรนนิบัติ

คุณชายเหอในค�่าคนืนี้

แม้ร่างเลก็จะขดัขนื ทว่าไม่อาจหลุดจากการประกบชดิจากตงัเหมยและ

ปันเหลาผู้ช�่าชอง อาภรณ์สตรชีุดใหม่อนับางเฉยีบสชีมพูอ่อนถูกสวมให้หมิ่น

ฟู่หลวนพร้อมจัดแต่งทรงผมเช่นเดียวกับนางคณิกาพึงนิยม สีชาดชมพูแต่ง

แตม้แก้มใสและรมิฝีปากอวบอิ่ม ยามนี้โฉมสะคราญซึ่งเป็นสนิค้าใหม่ของหอ

หยุยเซยีงอาจล่มเมอืงได้หากนางมจีรติพอ

สองสตรีรุ่นพี่ยืนยิ้มแสนภูมิใจในผลงาน ก่อนยกมือกรีดกรายสัมผัส

ร่างที่นั่งสั่นเทิ้ม “อย่ากลัวไปเลย ผู้ที่มาครั้งแรกก็สั่นเป็นเจ้าเข้าเช่นเดียวกับ

เจ้าทกุคน ลองผ่านสกัคนื ครั้งต่อไปกง่็ายขึ้นแล้ว” ถ้อยค�าถูกเอ่ยคล้ายปลอบ

ใจ แต่หมิ่นฟู่หลวนกลบัไม่ยนิดยีนิร้ายกบัค�าพูดนั้นสกันดิ

ในใจสตรผีูอ้าภพัยามนี้ได้แต่หวนนกึถงึหมิ่นป้ายเฉา บดิาผู้ล่วงลบัจาก

ความโหดร้ายของน�้ามอืมนษุย์ด้วยกนั ตั้งแต่ประสบเคราะห์นางกเ็ฝ้านกึไม่ต�่า

กว่าวันละร้อยครั้ง ว่าผู้อยู่เบื้องหลังของโศกนาฏกรรมที่ตระกูลหมิ่นต้อง

ประสบ แท้จรงิเป็นผูใ้ดกนัแน่ ทว่าหญงิสาวที่ขลาดเขลาในเรื่องการเมอืงอย่าง

นางมิอาจรู้เบื้องลึกอันถ่องแท้ได้ เมื่อภาพในคนัฉ่องสะท้อนกายตนยามสวม

อาภรณ์ใหม่ นางจงึอดหวนคะนงึถงึวนัวานไม่ได้

นยัน์ตาหม่นแสงเลื่อนลอยมองภาพสะท้อน แม้ร่างบางยงัมลีมหายใจ 

แต่เหมอืนร่างไร้วญิญาณ ‘เหลอืข้าเพยีงล�าพงับนโลกนี้ ท่านพ่อ... ข้าควรท�า

เช่นไรดีเจ้าคะ หากขัดขืนแล้วยังมิอาจทัดทานตัณหาของบุรุษที่เหยียบย�่า

ร่างกายอันถือสายเลือดบริสุทธิ์ของตระกูลหมิ่นที่เก่าแก่เช่นนี้ ข้าคงผิดต่อ 

ท่านพ่อ ผดิต่อบรรพบุรุษ สายเลอืดศกัดิ์สทิธิ์ที่ปรากฏทุกห้าร้อยปีมวิายดบั

สูญไปชั่วกาลในรุ่นของข้าแน่ หากข้าแปดเปื้อนคาวโลกีย์จากบุรุษมากหน้า 

แล้วไซร้ จะยงัคงเป็นสายโลหติศกัดิ์สทิธิ์ได้อกีหรอื’ ประกายตาวบูไหวอกีครั้ง 
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เรยีกน�้าตาให้หยาดนองดั่งสายธารที่ไม่อาจหวนคนื

ในค�ำ่คนืหม่นแสง ดวงจนัทร์ถกูกลบด้วยแพด�ำของเมฆอนัมดืมดิ ทว่ำ

บนถนนทอดยาวสู่ใจกลางเมืองกลับมีจุดหนึ่งที่สว่างด้วยแสงจากโคมแดง 

อาคารประดับผ้ายาวระย้า ความสูงใหญ่ตระการตาพร้อมป้ายประดับชื่อหอ 

หยุยเซยีง บ่งชดัว่าหอนี้คอืแหล่งขายเรอืนร่างของสตรแีห่งใหญ่

หน้าร้านกลาดเกลื่อนด้วยบุรุษมากหน้าทยอยเดินเข้าสู่ภายใน พร้อม

การต้อนรบัจากเหล่าสตรใีนชดุสวยสด ท�าให้ยามค�่าคนือนัไร้แสงจนัทราไม่อาจ

ส่งผลต่อการหาความส�าราญได้

เซียงเหนียงเถ้าแก่เนี้ยของหอวิ่งวุ่น สองมือกรีดกรายโบกผ้าสีเขียว 

ร�่าเรียกนางคณิกาในปกครองให้ออกมาต้อนรับเหล่าคุณชายอายุมากน้อย 

ตามความประสงค์ที่แจ้งชดั

ยามนั้นเองแขกอนัดบัหนึ่งกป็รากฏตวั คุณชายเหอคงัผูค้รองฉายาบรุษุ

นกัคร่าพรหมจรรย์ได้เยื้องย่างลงมาจากเกี้ยวอนัโอ่อ่า

ร่างบุรุษอวบสูงใหญ่ดุจนักรบก้าวเข้ามาทักทายเซียงเหนียงอย่างไม ่

รีรอ ด้วยนางเป็นผู้ส่งเทียบเจาะจงเพื่อเชิญคุณชายผู้ทรงเกียรติ ระบุชัดว่า

ค�่าคนืนี้โปรดมาหาความส�าราญที่หอหยยุเซยีง ด้วยเพิ่งได้โฉมสะคราญมาหนึ่ง

นาง หากชกัช้าอาจถูกบุรุษอื่นฉกฉวยคนืพรหมจรรย์ไปกเ็ป็นได้ เช่นนั้นแล้ว

มหีรอืที่บุรุษมกัมากเช่นเหอคงัจะยอมปล่อยโอกาสหาความส�าราญ

“ข้าหวงัว่านางจะเป็นโฉมสะคราญดงัค�าเจ้า มใิช่ลวงข้ามาเล่นๆ” เสยีง

ใหญ่เอ่ยข่มขวญั ใบหน้านิ่งสงบแฝงตณัหาแอบส่ายเลก็น้อย ด้วยช่วงหลงัสตรี

ที่เซียงเหนียงบอกว่างดงามและน�ามาปรนนิบัติ กลับเป็นเพียงสตรีหน้าตา

ธรรมดาเสยีจนเขาแสนหน่าย

“เจ้าค่ะ! งามแน่นอน ข้าน้อยเพิ่งได้นางมาจากแคว้นซนิเจ้าค่ะ เชื่อข้า

อีกสักครั้งนะเจ้าคะ” ริมฝีปากบางสีชาดสดเหยียดยิ้ม ประกายตาแฝงเล่ห ์

และความมกัมากไม่น้อยกว่าคุณชายที่ถูกเชื้อเชญิสกันดิ
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เมื่อบานประตูถูกแง้ม เหอคังก็รีบเดินจ�้าเข้าไปภายในด้วยใจตื่นเต้น 

นยัน์ตาบรุุษส�ารวจหาเรอืนร่างสตรทีี่ถกูเล่าอ้างว่างามล่มเมอืง ความเชี่ยวชาญ

ของนักคร่าพรหมจรรย์รู้ในทันทีว่าที่ที่สตรีในคืนถูกช�าเราครั้งแรกแอบ ต้อง

เป็นตรงมุมห้องหรอืมุมเตยีงเป็นแน่

คดิได้เช่นนั้น ร่างใหญ่กร็บีปรี่ตรงไปยงัมมุห้องก่อนเดนิประชดิมุมเตยีง

ทว่ากลบัว่างเปล่า ใบหน้าเหี้ยมหลุดยิ้มชมชอบที่นางคนนี้มลีูกเล่นใหม่ ฝ่ามอื

กร้านปัดเลิกผ้าปูโต๊ะสีน�้าเงิน ก่อนค้อมกายก้มศีรษะทอดมองหา แต่ก็ยังไร้

วี่แววเช่นเดมิ

“คุณชาย...” เสยีงเซยีงเหนยีงกระซบิเรยีก ก่อนเหอคงัจะเหลยีวไปสบ

สายตาที่คล้ายบอกเป็นนยั ว่าสตรทีี่หายไปน่าจะอยู่ในตู้ไม้ที่ตั้งพงิผนงัห้อง

เหอคงัรบีหนักลบัไปมองตามสายตาที่บอกใบ้ รมิฝีปากหนาแห้งฉกียิ้ม

อีกครั้ง แม้ตู้ไม้จะเล็ก ทว่าเขาลืมนึกว่าสตรีส่วนมากมีรูปร่างบอบบาง และ

อาจขดกายหลบซ่อนอยู่ภายในได้

ด้านหมิ่นฟู่หลวนที่อาศัยช่วงไร้คนตามประกบรีบหาหนทางหลบหน ี

ทวา่หอ้งนี้คล้ายสร้างมาเพื่อนกัโทษ ไร้หน้าต่าง มเีพยีงช่องลมให้ภายในไม่อบั

เพยีงเท่านั้น ส่วนด้านหน้าประตกูถ็กูเฝ้าจนนางไร้หนทางสูอ่สิรภาพ ท�าได้เพยีง

หาที่หลบซ่อน นางเฝ้าอธิษฐานขอให้บุรุษที่มาสะเพร่า ละเลยคิดว่านางลอบ

หนไีปได้จนลมืส�ารวจในตู้ไม้ใบเลก็นี้

แม้ร่างเลก็จะนิ่งสงบในตู้ไม้อนัมดิชดิ แต่ใจกลบัเต้นระทกึ หวาดหวั่น

เสยีจนร่างสั่นเทิ้ม แววตาหม่น สองมอืเลก็ชื้นเหงื่อด้วยความกดดนัที่ถาโถม 

นางกระสับกระส่ายวิตกกังวลเกรงว่าจะถูกจับได้ ยามนั้นเองบานประตูตู้ที่ 

ปิดสนทิกถู็กเปิดกว้าง พร้อมการปรากฏกายของบรุษุร่างโตสงูใหญ่ที่จ้องมายงั

นางด้วยประกายตาวบิวบัชวนผวา

“จ๊ะเอ๋... อยู่นี่เองหรอืคนงาม” เสยีงแหบไม่พร�่าเปล่า มอืกร้านรบีฉุด

กระชากข้อมอืที่ถูกพนัธนาการไว้ จนร่างเลก็ถลาตามออกมา

จงัหวะนั้นเอง เหอคงักไ็ด้เหน็ความงามของสตรทีี่ร่างสั่นเทิ้ม หวัใจบรุษุ
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แสนฮึกเหิมต้องใจลุ่มหลงจนเซียงเหนียงที่ลอบสังเกตใบหน้าลูกค้าประจ�า 

อดยิ้มชอบใจไม่ได้ นางรบีถอยออกจากห้อง หนัไปออกค�าสั่งให้ตงัเหมยและ

ปันเหลาแยกย้ายไปท�างานประจ�าของตน ปล่อยให้ชายหญิงได้ส�าราญต่อกัน

เพยีงล�าพงั

หมิ่นฟู่หลวนถูกลากพาตามแรงมหาศาล ร่างสั่นถูกโยนลงบนพื้นเตยีง

แขง็ นางลนลานรบีเบี่ยงร่างหมายหลบหน ีทว่าสองมอืที่ถูกพนัธนาการรั้งนาง

มใิห้กระท�าการใดได้ เหอคงัทอดสายตามากตณัหาจ้องเรอืนกายหงส์ ทั้งส่วน

บนและส่วนล่างอนัน่าพสิมยั เผลอลอบคดิว่างานนี้เซยีงเหนยีงพดูไม่ผดิจรงิๆ 

ด้วยสตรวียัเยาว์นี้ช่างเป็นโฉมสะคราญที่จะล่มแคว้นได้

ยิ่งได้เห็นความใสซื่อและอาการสั่นเทาด้วยความตื่นตระหนก เหอคัง 

กย็ิ่งเอน็ดู แขนแกร่งเหนี่ยวรั้งสตรใีห้หยุดสะดดีสะดิ้ง ก่อนโถมกายทาบทบั 

ทิ้งน�้าหนกัส่งร่างแขง็แรงสมัผสัเนื้อเนยีน

หมิ่นฟู่หลวนพลันหัวใจบีบรัด ทั้งหวาดหวั่นและเกรงกลัว ยิ่งนาง

พยายามจะหนเีท่าไร กลบัยิ่งรู้ว่าตนนั้นจนตรอก

หญงิสาวเบี่ยงหน้าหลบใบหน้ากลมของบรุุษผูล้ว่งล�้า ก่อนเมด็น�้าใสจะ

เอ่อล้นและไหลลงข้างแก้ม สองมอืที่ถูกมดัพยายามดนัเพื่อปฏเิสธการข่มเหง 

โพรงปากเลก็ที่ถกูปิดกั้นด้วยผนืผ้าสขีาวพยายามส่งเสยีงร�่าร้องขอความเมตตา 

แต่มิอาจเล็ดลอดออกมาเป็นค�าให้คุณชายเหอคังบุรุษมากอ�านาจต้องเสีย

อารมณ์

‘ท่านพ่อช่วยด้วย อูเซินช่วยข้าด้วย’ สติที่เหลืออยู่ฉุกให้นึกถึงคน 

คุน้เคย แต่ยามนี้นางอยูเ่พยีงล�าพงั ไร้บดิาและสาวใช้คนสนทิ เมื่อตระหนกัได้

ดวงตาพร่าด้วยน�้าตาก็หลับพริ้ม กลั่นความเสียใจให้ทะลักไหลราวกับคลื่น

ยกัษ์

ชั่วขณะแห่งความสิ้นหวงั ร่างบางเริ่มถกูจบัทึ้งผ้าออกอย่างช้าๆ ดวงตา

เลื่อนลอยดั่งคนสิ้นไร้ไม้ตอกพลนัเหน็แจกนัดอกไม้ เรยีกสตใิห้นางมหีวงัขึ้น

อกีครั้ง หมิ่นฟู่หลวนรวบรวมแรงฮดึ อาศยัจงัหวะที่เหอคงักระหยิ่มใจคดิว่า
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นางยอมจ�านนยกสองแขนขึ้นปลดเปลื้องเสื้อผ้าตน เปิดโอกาสให้หมิ่นฟูห่ลวน

ทุ่มก�าลังใช้แขนเล็กที่ถูกมัดผลักร่างที่เผลอจนล้มหงายไปด้านหลัง ร่างเล็ก 

รบีปรี่ตรงเข้าไปหาแจกนัสเีขยีว

เหอคังเริ่มทรงตัวได้ ใบหน้าเหี้ยมเย้ยยิ้มอย่างถูกใจที่สตรีไร้เดียงสา 

ผูน้ี้ยงัไม่สิ้นฤทธิ์ สร้างความตื่นเต้นเสยีจนเขาลุม่หลง ร่างใหญ่สาวเท้าตามตดิ 

ในจงัหวะนั้นหมิ่นฟูห่ลวนกพ็ยายามใช้สองมอืที่ประกบชดิจบัคว้าแจกนัสเีขยีว

จนส�าเรจ็ ก่อนหมุนกายเขวี้ยงสิ่งของในมอืให้กระแทกศรีษะจอมตณัหา

เพล้ง!

เสยีงแตกร้าวของแจกนัดงัสนั่นห้องพร้อมค�าสบถของเหอคงัที่หลดุปาก

ด้วยความเจ็บและฉุนเฉียว โลหิตหลั่งไหลจากบาดแผลบนศีรษะคนตัวใหญ่ 

หยาดรดนองบนพื้นห้องจนเจ้าของเลอืดตื่นตระหนก

“เจ้า!” เสยีงเข้มสบถแสดงโทสะ

หมิ่นฟู่หลวนหน้าตื่น นยัน์ตาเบกิโพลงประหนึ่งเหยื่อที่พยายามหาทาง

รอดจากนายพรานใจทราม นางอาศัยจังหวะที่ร่างใหญ่ซวนเซด้วยความเจ็บ 

เร่งเดนิจ�้าตรงไปยงัประตูทางออก เวลานี้นางหาได้ลงัเลอนัใดไม่ ถงึอย่างไรนี่

ก็เป็นวิธีเดียวที่จะรักษาความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งหวงแหนของสตรีได้ นางไม่

อยากให้บดิาบนสวรรค์ต้องผดิหวงั

เหอคงัเหน็นางตวัดทีี่บงัอาจท�าร้ายกายล�้าค่า ความพศิวาสในตวันางก็

พลันหมดสิ้น มือกร้านจับคว้าผ้ารัดเอวของตนที่ถอดทิ้งบนพื้นห้อง กระชับ

แน่นก่อนปรี่เข้าไปคล้องล�าคอระหง ท�าให้ร่างบางต้องหยุดชะงกั ดวงตาเบกิ

โตด้วยความอดึอดั แม้สองมอืเลก็จะพยายามดงึยื้อและเอามอืแกะพนัธนาการ

ที่ขงึบนเรยีวคอสกัเพยีงใด แต่กม็อิาจสู้แรงโทสะของบรุษุผูม้ากอ�านาจ ดวงตา

กลมเริ่มพร่าเลอืนด้วยแรงที่รดัทวคีวามหนกัหน่วงขึ้น

“ตายซะนางตวัด!ี”

เสยีงสบถขบัไล่ให้ตายอย่างอนาถดงัก้องหูหมิ่นฟู่หลวน แรงมหาศาล

ไร้ความปรานีหมายให้แดดิ้นอย่างสาสมใจ สองมือแกร่งเหนี่ยวตรึงผ้าจน 
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สดุแรง จนร่างบางที่ดิ้นรนเริ่มสิ้นก�าลงั โพรงปากเลก็ที่ถกูอดุด้วยผ้าที่คราแรก

คดิว่าหายใจล�าบากแล้ว ยามนี้กลบัยิ่งไร้ลมเข้าออก สายน�้าใสจากความทรมาน

เอ่อล้นร่วงหล่นจากหางตาหงส์

เบื้องหน้าที่สะท้อนนัยน์ตาพร่ามัวคือภาพประตูทางออกแห่งอิสรภาพ 

เป็นภาพสุดท้ายที่นางได้เหน็ก่อนความทรมานจะสิ้นสุด ไร้ความเจบ็ ไร้ความ

กังวลว่าจะต้องตกเป็นเหยื่อปรนเปรอบุรุษใดอีก ยามนี้หลงเหลือเพียงความ

ว่างเปล่าบนกาลเวลาอนัเวิ้งว้าง

ร่างในอาภรณ์สีชมพูฉีกขาดถูกทิ้งบนพื้นเย็นเฉียบ มือถูกตรึงด้วย 

เชอืกเหนยีว รมิฝีปากยงัถกูกั้นด้วยผนืผ้า เรยีวคอมรีอยแดงคั่งโลหติ นกัคร่า

พรหมจรรย์ใจโฉดรบีจดัเกบ็เสื้อผ้าตนสวมให้เรยีบร้อยก่อนออกไป พร้อมลั่น

ค�าสั่งกบัเซยีงเหนยีงให้รบีก�าจดัศพ อย่าให้เรื่องราวบานปลาย

เมื่อรู้ข่าวว่าสูญเสยีสนิค้าใหม่ เจ้าของผู้มกัมากหาได้อาลยัสงสาร ทว่า

นกึเสยีดายในความสาวความสวยและเงนิที่สูญเสยี แต่กข็่มใจวางตัวสงบนิ่ง

ตอบรบัค�าคุณชายเหอลูกค้าประจ�าอย่างขดัไม่ได้

ด้ำนในห้องทบึอนัไร้ลม ดวงจติบรสิทุธิ์ล่องลอยสละทิ้งกำยหยำบ นำง

เห็นร่างตนนอนตายอย่างน่าสังเวชแล้วอดกลั้นความเวทนาตัวเองไม่ได้ ดวง

จติมวัหมองเฝ้าร�่าร้องข้างร่างตน มอิาจละไปไหน

ยามนี้ที่ชวีามอดดบั ความเป็นมนุษย์ได้ถูกปลดเปลื้อง เรื่องราวในภพ

ปางก่อนพลนัพรั่งพรูสูก่ารรบัรูว่้า แท้จรงิแล้วตนนั้นคอืเทพมงักรวารจีตุลิงมา 

ด้วยกรรมเก่าที่พลั้งเผลอสร้างไว้กบัมนุษย์จงึเลี่ยงเคราะห์กรรมไม่ได้

เรื่องราวค�าสาปจากเกล็ดมังกรที่จะเกิดทุกห้าร้อยปีพลันท�าให้นาง

กลัดกลุ้ม มิวายต้องเวียนว่ายรอคอยใช้หนี้ในอีกทุกห้าร้อยปีเป็นแน่ และ

ระหว่างที่รอเกิดใหม่ ดวงจิตที่ตกค้างจากการท�าภารกิจล้มเหลวมิอาจไปเกิด

หรอืขึ้นสู่ดนิแดนสวรรค์ ต้องลอยล่องไปตามกาลเวลาโดยไร้จุดหมาย คอย

ให้ถงึอกีห้าร้อยปีเวยีนมาบรรจบจงึจะได้จุตอิกีครั้ง
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‘เสียทีที่บ�าเพ็ญเพียรมาหลายหมื่นปี แต่โง่งมท�างานส�าคัญผิดพลาด 

ทุกครั้ง’ จติดวงน้อยครวญคร�่าต�าหนใินความไร้สามารถของตน

ยามนั้นเอง เสยีงค�ารามกกึก้องคล้ายเสยีงสตัว์พลนัดงัขึ้น พร้อมแสง

สีแดงที่สาดส่องลอดตามช่องลมเข้ามาสู่ภายใน ประกายจ้าดั่งละอองโลหิต

สร้างความตระหนกแก่จติหมิ่นฟู่หลวน นางถอยร่นไปตั้งหลกัมองอย่างใจจด

ใจจ่อ ไม่นานความสว่างไสวพลนัรวมตวัเป็นรูปร่าง ปรากฏเป็นร่างน่าเกรงขาม

ของสตัว์เทพที่แสนคุ้นเคย

“ท่านพี่!” หมิ่นฟู่หลวนอุทานด้วยความดีใจ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้พบ 

พี่น้องมงักรอกีครั้งหลงัจากท�างานล้มเหลว

นัยน์ตาเทพมังกรอัคคีแดงฉานราวกับเปลวเพลิง ทอดมองน้องมังกร

ในรูปกายมนุษย์ ก่อนหนัไปมองดวงจติที่หลุดลอยล่องอย่างอาดูร กายเรยีว

ยาวดั่งไม้เลื้อยประดบัเกลด็แขง็สแีดงจ้าหมุนขดด้วยความสลดใจ

“ข้าเป็นตวัแทนพี่น้องมงักรมาเยี่ยมเจ้า ด้วยสมัผสัได้ถงึชะตาเจ้าในชาติ

แรกได้ดบัสิ้น ทุกตนแสนกงัวลห่วงใยเจ้านกั ดวงจติเจ้าจะล่องลอยโดยไร้ที่

ยดึเหนี่ยวถงึห้าร้อยปี จะขึ้นสวรรค์กม็ไิด้ พวกข้าจงึตดัสนิใจมาพาดวงจติเจ้า

ไปยงัถ�้าจื่อเหมาจาง ให้เจ้าได้ขงัตนบ�าเพญ็จติใหม่ เลกิล้มความตั้งใจที่จะช่วย

มนุษย์เสยีเถดิ”

เทพมงักรอคัคนีามว่า ‘ฟงไห่’ เผยความตั้งใจ ทว่าหมิ่นฟู่หลวนกลบั

คดิต่าง

“ท่านพี่! ดวงจติข้าในยามนี้แสนตรอมตรม ไร้สมาธจิะตั้งจติเป็นหนึ่ง

ได้ ข้าไม่คดิว่าการเกดิเป็นมนษุย์จะล�าบากยากเยน็เช่นนี้ ทั้งความรกัและความ

แค้นที่ตราตรงึจติข้าจนสบัสน รวมถงึความโศกเศร้าที่สญูสิ้นครอบครวัอนัเป็น

ที่รกั มนัหนกัหนาจนจติข้าระส�่ายิ่งนกั”

ฟงไห่จ้องมองจิตดวงน้อยที่เรืองแสงร�าไรก็พอดูออกถึงความกระวน-

กระวายที่นางได้เผชิญ น้องเล็กผู้นี้แม้เป็นเทพมังกรยิ่งใหญ่ แต่เสียที่จิตใจ

โอบอ้อมอารีเกินไป ท�าให้เหล่าพี่น้องมังกรต้องเป็นห่วงเสมอ เผลอเพียง 
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พริบตา นางก็สลัดเกล็ดละทิ้งตบะอันยาวนานเพื่อช่วยมวลมนุษย์เสียแล้ว  

อกกวา้งที่อดัแน่นด้วยเกลด็สแีดงเพลงิยวบลง ก่อนพ่นลมเบาๆ ออกมาอย่าง

เหนื่อยใจ

“พวกข้าก็คิดเผื่อไว้แล้วว่าเจ้าจะต้องปฏิเสธความช่วยเหลือ ไม่อาจ

ละทิ้งพนัธะได้ เอาเช่นนี้ ก่อนที่ดวงจติเจ้าจะลอยเลื่อนไปอกีห้าร้อยปี ข้าจะ

ช่วยใช้อทิธฤิทธิ์ที่รวบรวมจากพี่น้องของเรา ส�าแดงชาตติ่อๆ ไปในทุกห้าร้อย

ปีข้างหน้า ส่งจิตเจ้าไปเฟ้นหาอนาคตของตัวเจ้าเอง เอาละ... ลองมองผ่าน

แก้วมงักรแดงจ้าในมอืข้าดวงนี้ส”ิ

หมิ่นฟู่หลวนได้ฟังกพ็ลนัอุ่นใจ ด้วยพี่น้องมงักรยงัไม่ตดัสมัพนัธ์ ยงั

คงห่วงใยนางเช่นกาลก่อน จิตดวงน้อยเพ่งมองแสงสว่างไสวในมือมังกรผู้พี่ 

แล้วตระหนกัชดัถงึความล้มเหลวของตนในอกีห้าร้อยปีถดัๆ ไป

“ภาพอนาคตข้าไยถงึมากมายเช่นนี้ นี่ข้าจะล้มเหลวทกุชาตภิพที่จตุเิชยีว

หรอื” เสยีงใสเอ่ยอย่างตื่นตระหนก

มงักรองอาจพยกัหน้าขึ้นลงก่อนก�าชบัน้องผู้เผชญิเคราะห์ “จงสงบใจ

แล้วเพ่งพนิจิให้ด ี ทอดมองผ่านกาลเวลาอนัยาวนาน ดูบรรดาตวัเจ้าทั้งหมด

ที่เวยีนว่ายตายเกดิทกุห้าร้อยปี ต้องมสีกัชาตภิพที่ตวัตนของเจ้าเก่งกล้าพอจะ

หาวธิลีบล้างค�าสาปจากเกลด็มงักร แก้วกิฤตกิรรมของเจ้าได้”

“หากพบแล้วจะช่วยได้เช่นไร” นางเคลอืบแคลงจนอดย้อนถามไม่ได้

“หากค้นพบ ข้าจะสลบัที่ดวงจติอดตีและอนาคต ให้เจา้ในอนาคตกลบั

มาอยู่ในร่างนี้ คนืชพีกายหยาบ และสานงานที่ตดิค้างให้ส�าเรจ็ ยุตกิรรมให้

หมดสิ้นเสียในชาติแรก อย่างน้อยก็มีความหวังมากกว่าการเวียนว่ายตาม

ยถากรรม” เสียงทุ้มระคนเศร้าเอ่ยอย่างอาดูร ท�าให้จิตของหมิ่นฟู่หลวน 

แสนซาบซึ้ง นางพลนัตอบรบัความช่วยเหลอื

แสงเจิดจ้าจากวัตถุทรงกลมที่ลอยเหนือกรงเล็บมังกรส�าแดงฤทธา 

สะทอ้นภาพเวยีนว่ายตายเกดิในอกีทกุๆ ห้าร้อยปีของนางให้ประจกัษช์ดั การ

ท�าเช่นนี้แม้จะต้องสูญเสยีพลงัมาก และอาจกลายเป็นโทษหนกัที่เผยชะตาฟ้า 
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ทว่าเหล่าเทพมังกรก็หาได้สนใจไม่ ในเมื่อน้องมังกรผู้นี้ยอมเสียสละตนเพื่อ

มนุษย์มามากแล้ว ถงึททีี่พวกเขาควรช่วยน้องให้พ้นทุกข์หมดเคราะห์บ้าง

“ข้าเจอแล้ว ข้าตวัตนนี้ดูมคีวามหวงัที่สุด” เสยีงใสส่งสญัญาณ ก่อน

ฤทธานุภาพของเดชมังกรจะส�าแดงสลับดวงจิต ไม่ให้เลื่อนลอยอย่างไร้จุด

หมายไปตามกาลเวลา พร้อมชกัพาจติในอนาคตมายงักายหยาบที่นอนแน่นิ่ง 

ก่อนพ่นไออุ่นจากลมหายใจเทพ เรยีกชพีจรร่างบางให้กลบัคนืมา

“ข้าหวังว่าการท�าเช่นนี้จะช่วยให้เจ้าพ้นเคราะห์เสียที ทว่าเมื่อเจ้าฟื้น 

ขึ้นมาคงจ�าเรื่องราวที่เคยเป็นเทพไม่ได้ และจ�าพี่น้องมงักรไม่ได้ แต่อย่างไร

ข้ากจ็ะเฝ้าดูเจ้าเสมอ” 

ฟงไห่มองน้องรักในร่างมนุษย์ นัยน์ตาดุกร้าวฉายความอ่อนโยน 

สัมพันธ์พี่น้องอย่างไรก็มิอาจตัดขาด กายยาวเลื้อยสะบัดคดเคี้ยวไปยัง

ทางออก ก่อนรูปลักษณ์มังกรจะสลายกลับเป็นไอสีแดงฟุ้ง ลอยล่องไปตาม

ช่องลมขึ้นสู่เบื้องบน


