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เม่ือพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ที่หน้าผาบนยอดเขาสูงชัน
กลับปรากฏร่างของคนสามคนยนือยู ่ทีย่นืเคียงข้างกันคอืชายหญงิ
คู่หนึ่ง ฝ่ายหญิงเป็นสาวงาม ร่างอรชร ผิวขาวผ่อง ริมฝีปากแดง
จิม้ลิม้น่ารกั นางสวมกระโปรงสขีาวปักลายดอกบวั ผ้ารดัเอวสชีมพู
อ่อน ติ่งหูห้อยหยกขาวมันแพะ ดูเป็นคุณหนูผู้งดงามอ่อนหวาน 
คนหนึ่ง

ยามนี้นางแอบร่างอยู่ด้านหลังชายหนุ่ม ดวงตากลมโตมี
น�า้ตาเอ่อคลอ กลางฝ่ามือทัง้สองข้างมีรอยถลอก ชายผูน้ั้นก็นับได้
ว่ารูปงาม สุภาพอ่อนโยน แต่งกายอย่างบัณฑิต สองคนยืนอยู่ด้วย
กนัมองแล้วคล้ายภาพจากละครตอนวญิญชูนปกป้องหญงิงาม และ
คนที่รับบทเป็นผู้ร้ายรังแกสาวงามก็ย่อมต้องเป็นผู้ที่บัณฑิตหนุ่ม
ก�าลังใช้สายตาผิดหวังจับจ้องอยู่

ท้องฟ้าเริ่มมืดแล้ว จะมีก็แต่แสงไฟจากคบเพลิงในมือของผู้
คุ้มกันบางคนที่ยืนล้อมรอบคนทั้งสามเท่าน้ัน แสงน่ันส่องไปยัง
ใบหน้าของคนที่ยืนอยู่ตรงยอดผา กระทบผิวหน้าที่มีรอยแผลเป็น
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ขรขุระพาดผ่านเป็นแนวยาว รอยแผลนีถ้กูฟันได้น่ากลวัย่ิง มนัพาด
ผ่านคิ้วซ้าย เฉือนเนื้อสันจมูกออกไปจนดูบิดเบี้ยวผิดรูป ลากยาว
จดมมุปากด้านขวาทีต่กห้อยลงมา ใบหน้าน่าตกใจนีเ้มือ่อยูใ่นเงามดื 
มีเพียงแสงไฟวูบวาบจากคบเพลิงก็ยิ่งดูน่ากลัวราวกับภูตผีร้าย

รอยแผลเดยีวเปลีย่นแปลงทกุสิง่ มองใบหน้าทีม่รีอยแผลเป็น 
ใครจะเชือ่ว่าเจ้าของใบหน้านีเ้คยได้รบัการขนานนามว่ารปูงามเป็น
อันดับหนึ่งของเมืองหลวง

“อาเฟิ่ง ท�าไมเจ้าถึงท�าเช่นนี้”
ค�าพูดท่ีออกมาจากปากคนคุ้นเคยเหมือนคมมีดทิ่มแทงใจ 

เทียบกับสตรีนางนั้น ที่อีกฝ่ายปกป้องไว้ด้านหลัง ตัวเขาในตอนนี้
คงดูไม่ต่างจากโจรผู้ร้าย เพียงแต่เขากับคนผู้นี้ผ่านร้อนผ่านหนาว
ด้วยกนัมา จากสหายกลายเป็นคนร่วมเรยีงเคยีงหมอน อกีฝ่ายกลบั
ไม่ลังเลเลยสักนิดที่จะกล่าวโทษเขา

“อาเฟิ่ง ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนมุทะลุ แต่อย่างไรหรูเอ๋อร์ก็เป็น
ภรรยาของข้า นางรู้เรื่องของพวกเรา ไม่เพียงแต่จะไม่ถือโทษโกรธ
เคอืง ยงัตัง้ใจขึน้เขามาขออภยัเจ้าด้วยตนเอง แล้วเจ้าลงมอืกับนาง
เช่นนี้ได้อย่างไร”

“ถือโทษโกรธเคือง ค�านี้นางมีสิทธิ์จะพูดหรือ”
น่าขนัยิง่ แย่งสามขีองผูอ้ืน่ แต่กลบัอ้างตนเป็นคนใจกว้าง ไม่

ถือโทษโกรธเคืองที่เขามีคนรักอยู่แล้ว บนโลกนี้มีเรื่องเช่นนี้อยู่ด้วย
หรือ

“คุณชายเฟิ่ง ข้าไม่ทราบมาก่อนจริงๆ ว่าท่านพี่มีคนรักอยู่
แล้ว ท่านพ่อของข้าเห็นว่าเขาเป็นคนหนุ่มอนาคตไกล ข้าเองก็มีใจ
ให้เขาตั้งแต่แรกพบ จึงยินยอมแต่งให้เขา เรื่องนี้แต่แรกก็เป็นความ
ผดิของข้าเอง คณุชายเฟ่ิงโกรธแค้นข้า จะด่าทอตบตข้ีาอย่างไรก็ได้ 
ข้าตดิตามท่านพีม่าคราวนี ้ตัง้ใจมาขออภยัท่านจากใจจรงิ ท่านสอง
คนอย่าผิดใจกันด้วยเรื่องของข้าอีกเลย” สาวงามเอ่ยปาก ค�าพูด
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ล้วนนุ่มนวลอ่อนหวาน นางหลุบตาลงคล้ายเจ็บปวดใจอย่างมาก 
แต่มือกลับก�าชายเสื้อของผู้เป็นสามีข้างกายไว้แน่นกว่าเดิม

ผู้ถูกขอร้องหัวเราะเยาะหยัน
“ช่างแสดงละครเก่งเสียจริง แม่นาง ฝีมือเจ้าดีเช่นนี้ ฝึกมา

จากคณะละครใดหรือ”
“เจ้า! หรูเอ๋อร์เป็นบุตรสาวคนเดียวของท่านอ�ามาตย์หลี่ เจ้า

จะพูดจาดูถูกนางเช่นนี้ไม่ได้” บัณฑิตหนุ่มตวาด ท่าทางขึงขัง เขา
กางแขนปกป้องภรรยาที่ยืนน�้าตาร่วงอย่างน่าสงสาร

“ท�าไมจะไม่ได้เล่า เป็นถึงคุณหนูจวนอ�ามาตย์ กลับแล่นมา
กินน�้าใต้ศอกผู้อื่น เช่นนี้ไม่เป็นการดูถูกตนเองหรือ”

หลี่เซียงหรูหน้าซีด ตัวสั่นสะท้านด้วยโทสะ แต่คนข้างกาย
ของนางกลับคิดว่าหญิงสาวตัวสั่นด้วยความเจ็บช�้าน�้าใจ โทสะของ
เขาพุ่งสูงทันที จ้องมองคนตรงหน้า พลันรู้สึกว่าใบหน้าที่เคยมอง
เห็นแล้วรู้สึกผิดนั้นดูอัปลักษณ์จนไม่อยากจะชายตามอง

“อาเฟิ่ง เจ้าขออภัยนางเดี๋ยวนี้”
“เรือ่งอะไรข้าต้องขออภยันาง ข้าไม่แทงเจ้ากับนางให้ตายไป

เสียทั้งคู่ก็ดีเท่าไรแล้ว หากอยากให้ข้าขออภัยที่พูดจาไม่เข้าหูพวก
เจ้า ก็ให้คุณหนูหล่ีโขกหัวขออภัยข้าให้ดูก่อนเป็นไร ให้ข้าได้เห็น
ความจริงใจที่เจ้าอุตส่าห์ขึ้นมาแสดงสักหน่อย”

บัณฑิตหนุ่มส่ายหน้า ดวงตาฉายแววผิดหวัง “ข้ามองคนผิด
ไปจริงๆ เฟิ่งซี ที่ผ่านมาข้ารู้สึกผิดต่อเจ้า เห็นแก่ความสัมพันธ์ครั้ง
เก่าก่อน ข้าตัง้ใจจะดแูลเจ้าต่อไป แต่ในเม่ือเจ้าไม่ไว้ไมตร ีกอ็ย่าหา
ว่าข้าไร้น�้าใจ จากนี้ไปพวกเรา...อย่าพบกันอีกเลย”

พูดเพียงเท่านั้นเขาก็หันหลังเดินจากไป แผ่นหลังในเสื้อสี
อ่อนดูเด็ดเดี่ยวอย่างยิ่ง ไม่อาลัยอาวรณ์แม้แต่น้อย

ความผูกพันที่ผ่านมา ชั่วพริบตาสลายเป็นหมอกควัน
เมือ่เขาจากไป คณุหนหูลีก่ไ็ม่เหลอืท่าทางอ่อนแอให้เหน็ นาง
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ท�ามือเป็นสัญญาณให้ผู้คุ้มกันรอบตัว ก่อนจะหันหลังเดินตามสามี
ไป ดวงตากลมโตฉายแววอ�ามหิต

คล้อยหลังผู้เป็นนาย ผู้คุ้มกันเหล่านั้นนอกจากไม่ตามออก
ไปยังพุ่งเข้าจู่โจมทันที

ทุกกระบวนท่าหมายเอาชีวิต!
ผู้ถูกโจมตีพล้ิวกายหลบหลีก ก่อนหน้าเขาไม่ได้คาดคิดว่า 

จะมีเหตุร้าย ตอนนี้กระบี่คู่กายจึงวางนิ่งอยู่ในบ้านพัก แต่อย่างไร 
วรยุทธ์ของเขาก็สูงกว่าสุนัขรับใช้พวกนี้ ยังพอรับมือได้อยู่

ในขณะที่จัดการพวกมันไปได้สองคน และก�าลังจะหยิบดาบ
บนพืน้ขึน้มาใช้เป็นอาวุธนัน้เอง มือธนนูบัสิบคนกลบัโผล่พรวดออก
มาจากที่ก�าบัง

แววตาของเขาแปรเปลี่ยนทันที
เห็นทีคราวนี้...อาจจะเอาตัวไม่รอดเสียแล้ว
ลูกธนูพุ่งมาพร้อมกัน อาศัยเพียงดาบในมือท�าได้แค่ป้องกัน

จดุตายเท่านัน้ ป้องกนัธนไูป สูไ้ป ไม่นานกเ็ลอืดไหลโซมกาย ลกูธนู
ปักร่างเหมือนกับขนเม่น ฝีเท้าของเขาเริ่มซวนเซ ศัตรูอาศัยโอกาส
ตวัดดาบฟันเข้ากลางอกเป็นบาดแผลฉกรรจ์

เลือดอาบย้อมเสื้อผ้าจนกลายเป็นสีแดงฉาน ร่างโดดเดี่ยว
ถอยไปจนสดุขอบผา เบือ้งหน้าคอืนกัฆ่าทีห่มายเอาชวีติ เบือ้งหลงั
คือผาสูงชัน ไม่ว่าทางไหนก็ล้วนเป็นทางตาย

ชีวิตของเขา...ลั่วเฟิ่งซี มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
เขาผู้เลือกทางเดินในชีวิตอย่างอิสรเสรีตามใจตน ตั้งแต่เมื่อ

ใดกันที่ก้าวพลาดจนเดินมาสู่เส้นทางแห่งความตาย
ตั้งแต่ตอนพลาดท่าโดนท�าร้ายจนเสียโฉม
เมื่อตอนที่ไม่ได้ติดตามคนรักกลับเมืองหลวง
ตอนที่ตัดสินใจครองคู่อยู่ร่วมกับเฉินจือหาน
ตอนยอมรับสุราคารวะจากอีกฝ่ายที่ยังเป็นเพียงบัณฑิต
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ยากจน
หรืออาจจะเป็น...ตั้งแต่ครั้งแรกที่ก้าวเท้าออกจากจวนอ๋อง

เข้าสู่ยุทธภพในวันนั้นก็ได้
คมดาบพุ่งเข้ามา เขาแข็งใจยกอาวุธในมือขึ้นต้าน หลบดาบ

ที่เล็งจุดตายนั้นได้ แต่หลบฝ่ามือที่ตามมาไม่ได้
ร่างที่เต็มไปด้วยบาดแผลร่วงหล่นลงมาจากหน้าผา ตอน

เลือกสร้างบ้านบนยอดเขานี้ เขาเพียงแต่นึกชื่นชอบบรรยากาศท่ี
สูงส่ง เงียบสงบราวกับแดนเซียน ไหนเลยจะรู้ว่ากลับเป็นการเลือก
สถานที่ตายให้ตนเอง

สองมือพยายามไขว่คว้าจนยึดต้นไม้เล็กๆ ต้นหนึ่งเอาไว้ได้ 
กิง่ก้านเลก็บางโน้มลงมาตามน�า้หนกัทีถ่่วงไว้ อกีในไม่ช้ามนัก็คงจะ
หักลง

ลั่วเฟิ่งซีพยายามรวบรวมก�าลังยึดเกาะหินผา แต่มือเปื้อน
เลือดกลับลื่นหลุดทุกครั้งที่เอื้อมคว้า ภายในใจบังเกิดความรู้สึกไม่
ยินยอม

เขายังไม่อยากตาย
กิ่งไม้ในมือส่งเสียงเบาๆ ก่อนจะหักเป็นสองท่อน ร่างโชก

เลือดร่วงดิ่งลงไป สายลมพัดหวีดหวิวอยู่ข้างหูคล้ายเสียงกระซิบ 
เย้ยหยัน

ชีวิตนี้ของเจ้า...ช่างใช้ได้อย่างสูญเปล่าเหลือเกิน
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ลั่วเฟิ่งซีผวาเฮือก เหงื่อไหลโซมกาย แต่ความเจ็บปวด
จากบาดแผลทั่วร่างกายกลับหายไป

ทกุอย่างยงัคงแจ่มชดัในความทรงจ�า ทัง้ความรูส้กึคบัแค้นใจ 
ความเสียดายต่อชีวิตที่ใช้ไปอย่างคนโง่งม หัวใจยังเต้นถี่รัวเหมือน
ตอนร่วงหล่นลงมาสู่ความตาย

แต่ตอนนี้เขากลับยังไม่ตาย ไม่เพียงแต่ไม่ตาย ร่างกายยังไร้
รอยขดีข่วน รอบข้างไม่ใช่หบุเหวลกึ ทว่าเป็นห้องนอนท่ีคุน้เคย เขา
ยกมือขึ้นปาดเหงื่อบนหน้าผาก ก่อนจะชะงักไป

สัมผัสเช่นนี้...
ลั่วเฟิ่งซีผุดลุกข้ึนกวาดตามอง คันฉ่องทองเหลืองบานเท่า

ฝ่ามือวางอยู่บนโต๊ะตัวเตี้ย คันฉ่องบานนี้เขาจ�าได้ว่าท�าลายมันทิ้ง
ไปกบัมอื แต่ถงึอย่างนัน้ในยามนีม้เีรือ่งส�าคญัท่ีเร่งด่วนกว่า เขาคว้า
เอาคนัฉ่องมาถอืไว้ สดูลมหายใจลกึ ก่อนจะจ้องมองเงาของตนเอง
บนพื้นผิวขัดเงา

“นี่มัน...เป็นไปได้อย่างไร”
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ใบหน้าของเขาหายเป็นปกติแล้ว!
ไม่ส ิไม่ใช่แค่หายด ีแต่ใบหน้าของเขาในเงาสะท้อนนัน้เหมอืน

ไม่เคยผ่านคมดาบใดมาก่อนเลย ลั่วเฟิ่งซีขมวดคิ้ว ยกมือขึ้นลูบ
ใบหน้าอย่างไม่อยากเชื่อ ผิวหน้านั้นเรียบเนียน ไม่มีร่องรอยของ
การได้รับบาดเจ็บใดๆ ต่อให้ยาของหมอเทวดาก็ท�าไม่ได้อย่างนี้

นี่มันราวกับว่า...เขาไม่เคยถูกคนลอบท�าร้ายมาก่อน
มองไปรอบตัว นี่คือห้องนอนของเขาแน่ เสื้อผ้าที่สวมก็เป็น

ชุดส�าหรับผลัดเปลีย่นตอนนอน แสดงว่าเรือ่งทัง้หมดเป็นแค่ฝันร้าย
ตื่นหนึ่งอย่างนั้นหรือ

เป็นไปไม่ได้
ไม่มีความฝันใดจะยาวนานเช่นนั้น สมจริงเช่นนั้น เรื่องราว

ทุกอย่างยังคงจดจ�าได้ชัดเจน ทุกถ้อยค�า ทุกการกระท�า แม้แต่ 
รายละเอียดเล็กน้อยที่สุด นี่คือความทรงจ�า ไม่ใช่ความฝัน

แต่แผลเป็นบนใบหน้าของเขากลับหายไป
ลั่วเฟิ่งซีเดินวนไปรอบห้อง ความทรงจ�าในหัวกับความเป็น

จรงิทีเ่หน็อยูต่รงหน้าชวนให้สบัสนงนุงง ก่อนทีเ่สยีงกระพอืปีกเบาๆ 
จะดังขึ้นขัดจังหวะ

นกพริาบขาวตวัหนึง่บนิผ่านหน้าต่างเข้ามาเกาะน่ิงอยู่บนหวั
เตยีง ท่ีขาของมนัมม้ีวนกระดาษและถงุผ้าผกูอยู ่ลัว่เฟ่ิงซอีุม้นกน้อย
ขึน้มา ลบูขนยุง่ๆ ให้กลบัมาเป็นระเบยีบ ก่อนจะแกะจดหมายฉบับ
นั้นออกมาอ่าน

เฟิ่งซี ข้าสบายดี ปัญหาที่เดิมทีคิดไม่ตก ยามนี้ได้ใคร่ครวญ
ดีแล้ว

ข้าคงต้องใช้เวลาอกีสกัพกัเพือ่จดัการกับเรือ่งน้ี ล่าช้าจนรูส้กึ
ผิดต่อเจ้านัก

ปิ่นหยกนี้พ่อค้าบอกว่าเป็นแบบที่นิยมในเมืองหลวง ไม่มี
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ราคาค่างวดอะไรมาก
แต่ฝีมือแกะสลักถือว่างามดี อยู่บนตัวเจ้าคงยิ่งงาม
สิ้นหนาวนี้ ข้าจะกลับมาช่วยเจ้าเกล้าผม โปรดถนอมตัวรอ

ข้าด้วย

ลายมอืคุน้ตานีย่้อมเป็นของผูใ้ดไปไม่ได้นอกจากเฉนิจอืหาน 
เพียงแต่ท่ีคุ้นตาไม่ใช่แค่ลายมือบนจดหมาย ทว่าเป็นข้อความนั้น 
ข้อความที่เขาเคยอ่านมาก่อนแล้วไม่ต�่ากว่าสิบครั้ง

เอื้อมมือไปคว้าถุงผ้าที่ติดมากับม้วนจดหมาย กระตุกเบาๆ 
เชือกที่ผูกปากถุงก็คลายออก ของอยู่ด้านในก็ยังเป็นของที่คุ้นเคย
ยิ่ง อย่างปิ่นหยกขาวแกะสลักลายเมฆาเคลื่อน

ฝีมอืแกะสลักแบบนีเ้ป็นของเมืองหลวงจรงิ แต่เหน็ทีจะไม่ใช่
สิ่งที่พ่อค้าน�ามาขายจากเมืองหลวงอย่างที่บอกในจดหมาย ทว่า
เป็นของที่เฉินจือหานซื้อมาจากร้านในเมืองหลวงต่างหาก

เนื้อหยกค่อนข้างดี ลวดลายเมฆก็สลักไว้ได้ละเอียด ปิ่นเช่น
นี้ ส�าหรับบัณฑิตยากจนที่ยังสอบไม่ผ่านนับเป็นของสิ้นเปลืองเงิน
ทองโดยแท้ ในตอนนั้นลั่วเฟิ่งซีจ�าได้ว่าเขาเห็นปิ่นหยกอันนี้แล้วยัง
ซาบซึ้งตื้นตันใจ เวลาปักยังระมัดระวังราวกับเป็นของล�้าค่าหายาก 
ไหนเลยจะรู้ ภายหลังเฉินจือหานพาคุณหนูหลี่ขึ้นเขามาแนะน�าใน
ฐานะภรรยาเอก เขาจึงได้กระจ่างแจ้งว่า ที่ว่าสอบคัดเลือกไม่ผ่าน 
ท้ังยังต้องรีบกลับไปจัดการปัญหายุ่งยากที่บ้านเกิด ล้วนเป็นค�า
โกหกท้ังสิ้น อันที่จริงอีกฝ่ายสอบผ่าน และได้เป็นถึงจ้วงหยวน 
มีหน้ามตีาอย่างยิง่ ในการแห่จ้วงหยวนนัน้เอง เฉนิจือหานก็ไปเป็น
ที่ต้องตาของคุณหนูสกุลหลี่เข้า ต่อมาจึงได้แต่งงานจูงมือกันขึ้นมา
ให้เขาได้ชื่นชมถึงที่

ลั่วเฟิ่งซีถอนหายใจพลางพลิกปิ่นหยกในมือเล่น ส�าหรับ
บัณฑิตยากจน นี่คงเป็นเงินเก็บครึ่งชีวิต แต่ส�าหรับขุนนางที่มี
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ต�าแหน่งในราชส�านัก ทั้งยังมีท่านอ�ามาตย์ใหญ่หนุนหลัง มันก็เป็น
อย่างที่เฉินจือหานกล่าวมาในจดหมาย ไม่ได้มีราคาค่างวดอะไร

แต่ป่ินอนันี ้รวมถงึจดหมายฉบบันี ้กเ็ป็นหลกัฐานชัน้ดว่ีาเขา
ไม่ได้ฝัน เหตุการณ์ทั้งหมดนี้...ตัวเขาล้วนเคยประสบมาแล้ว

ลัว่เฟ่ิงซีเอยีงคอพยายามตรกึตรองดอูกีรอบ ถงึเขาไม่ใคร่เชือ่
เรือ่งภตูผเีทพเซียน แต่เรือ่งนีไ้ม่ว่าอย่างไรกห็าค�าอธบิายทีไ่ม่ใช่เรือ่ง
มหัศจรรย์พันลึกมาไม่ได้ จะเป็นตัวเขาย้อนอดีตกลับมาได้ก็ดี หรือ
เขาสามารถหลับฝันเห็นอนาคตได้ก็ดี ล้วนเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ควร
มีแต่ในนิทานประโลมโลก

เหลอืบมองนกพริาบทีย่งักระโดดไปมาบนหวัเตยีง จดหมาย
ฉบับนี้ของเฉินจือหานเขาควรตอบอย่างไรดี ควรเขียนด่าไอ้ลูกเต่า
แซ่เฉนิให้ร้องไห้หามารดา เขยีนเสยีดสปีระชดประชนัอย่างเผด็ร้อน
แบบฮูหยินในบทละครตอนที่สามีแต่งอนุเข้าบ้าน หรือหักปิ่นหยก
เป็นชิ้นๆ ใส่ถุงผ้าคืนไปให้เฉินจือหานคนทรยศตกตะลึงตาค้าง 

เสียเวลาคิดอยู่สองชั่วยามก็ยังคิดไม่ตก สุดท้ายเขาก็ตัดสิน
ใจปล่อยนกตัวนั้นบินกลับไปตัวเปล่า ให้เฉินจือหานไปตีความเอา
เองแล้วกันว่าหมายความเช่นไร

จัดการเรื่องจดหมายไปแล้ว ลั่วเฟิ่งซีก็พลันนึกเรื่องส�าคัญ
อย่างหนึ่งขึ้นมาได้ หลังจากได้รับจดหมายฉบับนั้นไม่นาน อาจจะ
เจ็ดวันได้กระมัง เขาที่ออกไปเก็บผลไม้ก็เจอกับพวกโจรป่า ท่ีเขา
เรียกว่าโจรป่านี้ แท้จริงเป็นคนที่หลี่เซียงหรูจ้างวานมาให้ท�าลาย
ใบหน้าของเขา คุณหนูในห้องหอผู้นี้นับว่าอ�ามหิตใช้ได้เลยทีเดียว 
เดิมทีนางอยากฆ่าเขาให้ตายๆ ไปเสีย แต่ก็กลัวว่าท�าเช่นนั้นแล้ว
เขาที่โดนโจรฆ่าตายอย่างน่าสงสารจะกลายเป็นแสงจันทร์ขาวส่อง
สว่างไม่อาจลืมเลือนในหัวใจของเฉินจือหาน

ศัตรูหัวใจใดเล่าจะรับมือยากไปกว่าคนที่ตายไปแล้ว เพื่อไม่
ให้ชายทีห่มายปองได้มคีวามทรงจ�าอนังดงามของคนรกัเก่าประทับ
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แน่นในใจ หลีเ่ซยีงหรถูงึกบัยอมใช้พษิหายากอย่างพษิเขย่าวญิญาณ 
ที่ชื่อว่าเขย่าวิญญาณนี้ไม่ใช่เพราะมันมีคุณสมบัติท�าให้วิญญาณ
ออกจากร่างแต่อย่างใด ทว่าเป็นเพราะพิษชนิดน้ีมีฤทธิ์กัดกร่อน 
หากอาบไว้ที่คมดาบ ต่อให้เป็นเพียงบาดแผลเล็กน้อย ก็จะลุกลาม
เป็นแผลใหญ่ ท�าให้ผู้โดนพิษดูน่าสะพรึงกลัวจนเขย่าขวัญสะเทือน
วิญญาณ ถึงเขาจะมียาดีติดตัวมา ก็ยังยับยั้งพิษนี้ไม่ทัน สุดท้ายจึง
ได้รอยแผลเป็นอัปลักษณ์มาประดับกลางใบหน้า

ตอนนางบอกเรื่องนี้ เขาบันดาลโทสะผลักนางล้มลงไป หาก
รู้ว่าหลังจากนั้นจะเกิดเรื่องราวจนต้องทิ้งชีวิตไว้ที่ก้นเหว เขาคงไม่
ผลักนางให้ล้ม แต่จะซัดนางไปให้เต็มๆ ฝ่ามือ

อนัทีจ่รงิกต้็องชมการวางแผนของคณุหนูหลีผู่น้ี้ว่าเดนิหมาก
ได้ชาญฉลาดอย่างยิง่ หลงัจากมแีผลเป็นบนใบหน้า แม้เฉนิจือหาน
จะรู้สึกผิดทุกครั้งที่มองหน้าเขา แต่ก็พลอยไม่อยากจะมองหน้าเขา
ไปด้วย ถงึได้หาสารพดัข้ออ้างว่าช่วยงานญาติในเมอืงหลวง ล�าบาก
เพยีงใด งานยุง่จนไม่มเีวลาพกัผ่อนอย่างไรบ้าง แล้วก็ค่อยๆ ข้ึนเขา
มาน้อยลง

บางทีในใจของเฉินจือหาน ความรักความผูกพันที่เดิมทีก็ถูก
อ�านาจของจวนอ�ามาตย์สั่นคลอน อาจจะค่อยๆ เจือจางจนมลาย
หายไปสิ้นแล้วกระมัง หลังจากต้องขึ้นเขามาพบกับใบหน้าเหมือน
ผีเช่นนั้นบ่อยๆ ยามเอ่ยปากตัดสัมพันธ์ อีกฝ่ายจึงท�าได้อย่าง
หมดจดถึงเพียงนั้น

คิดมาถึงตรงนี้ สีหน้าของลั่วเฟิ่งซีก็พลันอึมครึม ในเมื่อเรื่อง
ราวด�าเนินรอยตามความทรงจ�าของเขาอย่างไม่มีตกหล่น ก็เหลือ
เพียงต้องไปพิสูจน์ความจริงด้วยตนเองแล้ว

ลั่วเฟิ่งซีหาชุดผ้าฝ้ายสีเข้มชุดหนึ่งมาสวมใส่ เอาผ้าพันรอบ
ล�าคอปกปิดใบหน้าครึง่ล่าง มอืคว้ากระบีมุ่ง่หน้าลงเขาไป จุดหมาย
ปลายทางคือเมืองหลวงที่ไม่ได้หวนกลับไปเหยียบเสียนาน
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บรรยากาศในเมืองหลวงยังคงครกึคร้ืนเช่นเดมิ แต่ลัว่เฟ่ิง- 
ซีไม่มแีก่ใจจะหยดุชมความรุง่เรอืงของบ้านเกดิ เดนิตามหาสถานที่
ท่ีเหมาะสมอยู่พักหนึ่งก็เจอกับหอสุราชิงฝูเหอ ที่นี่อาหารหลาก
หลาย ราคาไม่แพง มีลูกค้าตั้งแต่ชาวบ้านไปจนถึงผู้ดีในเมืองหลวง 
ลั่วเฟิ่งซีก้าวเท้าเข้าไป เสี่ยวเอ้อร์ของร้านก็รีบมาต้อนรับขับสู้ เขา
กวาดตามองภายในร้าน ก่อนจะชี้มือไปยังที่นั่งข้างระเบียงตรง 
ชั้นสอง

“ตรงนั้นยังมีโต๊ะว่างหรือไม่”
เสี่ยวเอ้อร์ผู ้นั้นแอบมองลูกค้าที่มาใหม่ เสื้อผ้าดูเหมือน 

ชาวบ้านธรรมดาแต่กลับพกกระบ่ีมาด้วย ถงึจะพันผ้าปกปิดใบหน้า
เอาไว้ แต่ผิวพรรณขาวผ่อง ยังมีดวงตาดอกท้อที่เป็นประกายคู่นั้น 
แค่มองกร็ูแ้ล้วว่าเป็นคนรปูงาม ลกัษณะท่าทางเช่นนี ้ไม่เป็นคณุชาย
จากตระกลูใหญ่ทีไ่หนแอบออกมาเทีย่ว กเ็ป็นพวกจอมยทุธ์กระเป๋า
หนกั น�า้เสยีงของเสีย่วเอ้อร์ตอนเชญิแขกจงึแฝงแววประจบประแจง
ขึ้นอีกหลายส่วน
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สั่งอาหารมาสองสามอย่างกับสุราไผ่เขียวอีกกาหนึ่งแล้ว 
ลั่วเฟิ่งซีก็เริ่มเงี่ยหูฟังข่าวสารต่างๆ ในร้าน เรื่องของคุณหนูจวน
อ�ามาตย์กับจ้วงหยวนคนใหม่มีหรือที่จะไม่เป็นท่ีเล่าลือในหมู่ 
ชาวบ้าน ช้าเร็วย่อมต้องมีคนเอ่ยถึงแน่ เพียงแต่ดูเหมือนโชคจะไม่
เข้าข้างเขาเท่าไร เม่ือช่วงนีช้นเผ่าทางเหนอืก�าลงัสร้างความวุน่วาย
อยู่พอดี เรื่องที่พูดคุยกันจึงมีแต่เรื่องความโหดร้ายป่าเถื่อนของ 
ชนเผ่านอกด่าน กับความเก่งกล้าของท่านแม่ทัพใหญ่แซ่จ้าว

ท่านแม่ทัพผู้นี้ฟังว่ามีประวัติความเป็นมาซับซ้อนเหมาะแก่
การซบุซบินนิทาอย่างยิง่ ตวัเขาเกดิในตระกลูจ้าว ทีส่ามรุน่มานีล้้วน
ให้ก�าเนิดแต่บัณฑิต ตระกูลจ้าวเคยมีแม่ทัพพิทักษ์แผ่นดินท่ีมีชื่อ
เสยีงโด่งดังในประวติัศาสตร์อยูท่่านหนึง่ แต่ไม่ทราบว่าเพราะอะไร 
หลังจากท่านแม่ทัพผู้เฒ่าท่านนั้น ทายาทตระกูลจ้าวรุ่นต่อๆ มา
ล้วนไม่ค่อยประสบความส�าเร็จในสายบู๊ กลับให้ก�าเนิดขุนนางบุ๋น 
ที่ไม่เลวออกมาแทน ลูกหลานตระกูลจ้าวจึงเริ่มทิ้งดาบทิ้งทวนมา
เอาดีทางด้านบุน๋ พอมาถงึรุน่ของแม่ทพัจ้าวผูน้ี้ ตระกลูจ้าวกก็ลาย
เป็นตระกูลบัณฑิตชื่อดังไปเสียแล้ว

เล่ากนัว่าท่านโหวผูเ้ป็นบดิาไม่ค่อยจะโปรดบตุรชายนอกคอก
ที่เกิดกับฮูหยินคนก่อนนัก ท่านแม่ทัพจ้าวใช้ชีวิตในฐานะคุณชาย
ใหญ่ของจวนโหวมาได้อย่างสลดรนัทดน่าเวทนาย่ิง เรือ่งราวประเภท
บิดาล�าเอียง มารดาเลี้ยงข่มเหง พี่น้องต่างมารดารุมรังแก เขาล้วน
ประสบมาแล้วท้ังส้ิน เพียงแต่สวรรค์มีตา เส้นทางยากล�าบาก 
ก่อก�าเนดิวรีบรุษุ คณุชายใหญ่ตระกลูจ้าวกลับเก่งกาจการศกึราวกบั
เป็นท่านแม่ทัพในอดีตกาลกลับชาติมาเกิดก็ไม่ปาน เพียงอายุได้
ยี่สิบหกปีก็สร้างผลงานการรบมากมาย การรบป้องกันชายแดน
เหนอืคราวนี ้ท่านแม่ทพัจ้าวกค็งจะก�าชยักลับมารบัการปนูบ�าเหนจ็
อีกตามเคย

ฟังนทิานชวีติวรีบรุษุยอดนกัรบอยูเ่ป็นนาน ล่ัวเฟ่ิงซเีกือบจะ
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โยนเงินไปให้คนเล่าเรื่องอยู่แล้ว อะไรคือถูกกลั่นแกล้งรังแก ต้อง
ทนใช้ชวีติอย่างระทมขมขืน่ใจ คณุชายใหญ่ของตระกูลขุนนางอย่าง
ตระกลูจ้าวถกูพวกเขาเล่าออกมาเสยีจนกลายเป็นแม่นางน้อยทีน่ั่ง
น�้าตาร่วงเผาะยามโดนมารดาเลี้ยงดุด่าไปแล้ว จ้าวเหยียนจิ้งผู้นั้น 
เท่าทีเ่ขาเคยรูม้ากเ็ป็นบคุคลประเภทเทพสงคราม อายุยังน้อยสอบ
ได้เป็นจ้วงหยวนบู๊ หลังจากนัน้กจ็บัดาบออกรบ พบมารสงัหารมาร 
พบพระสังหารพระ คนเช่นนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าการที่เขาถูกกลั่นแกล้ง
รงัแกจะฟังดไูม่น่าเชือ่อย่างยิง่ คนทีห่าญกล้ามากลัน่แกล้งรงัแกเขา
น่าจะถูกเขาเอาดาบผ่าเป็นสองซีกไปเสียแล้วกระมัง

ด้านล่างยงัคงนนิทาตระกลูจ้าวกนัอย่างออกรส ด้านบนกลับ
มีคนผู้หนึ่งกล่าวขึ้นมาว่า

“นั่นคุณหนูหลี่ไม่ใช่หรือ เป็นโฉมงามดุจบุปผาโดยแท้”
ลั่วเฟิ่งซีหันไปมอง ก่อนจะชะงักแล้วนิ่งไป
ด้านล่างคอืตลาดทีผู่ค้นเดนิกนัขวกัไขว่ ดรณุน้ีอยสวมอาภรณ์

งามหรูสีชมพู ใบหน้างดงามอ่อนหวานมีรอยยิ้มขัดเขิน สองแก้ม
นางแดงเรือ่ เป็นสาวงามทีช่วนให้ผูค้นรกัถนอม ดรณุน้ีอยผูน้ีจ้ะเป็น
ใครไปได้อกีนอกจากหลีเ่ซยีงหร ูส่วนบุรษุทีน่างก�าลงัส่งย้ิมให้นัน้...

“นั่นคือคุณหนูหลี่กับท่านเฉินจ้วงหยวนขอรับ” เสี่ยวเอ้อร์
ท่ีมารินสรุาให้รบีพดูขึน้เมือ่เห็นว่าสายตาของลกูค้าท่านนีจ้บัจ้องไป
ยังคนสองคนไม่วางตา

“พวกเขา...เป็นสามีภรรยากันหรือ” น�้าเสียงนั้นเรียบเฉย แต่
สายตายงัคงมองนิง่อยูท่ีจ่ดุเดมิ เสีย่วเอ้อร์ลอบกลนืน�า้ลาย คณุชาย
ท่านนี้ใช่หลงเสน่ห์ความงามของคุณหนูหลี่ เกิดสนใจในตัวนางขึ้น
มาหรือไม่

“ยังไม่ใช่ขอรับ แต่ว่าตอนนี้คุณหนูหลี่ก็ได้หมั้นหมายกับเฉิน
จ้วงหยวนไว้แล้ว งานแต่งงานจะจัดขึ้นอีกไม่นานนี้แหละขอรับ ถึง
ตอนนัน้หากคุณชายยงัอยู ่อาจจะสามารถไปร่วมดืม่สรุามงคลทีจ่วน
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อ�ามาตย์หลี่ได้”
ลั่วเฟิ่งซีหัวเราะออกมา เสียงหัวเราะนั้นฟังดูชืดชาอย่างยิ่ง 

“ร่วมดืม่สรุามงคลข้าคงไม่สะดวก แต่อาจจะได้เหน็ขบวนสูข่อกระมงั 
ไม่รู้จะยิ่งใหญ่อลังการเพียงใด”

เสี่ยวเอ้อร์ปั้นหน้ายิ้ม พูดจากับเขาต่ออีกสองสามค�าก็หลบ
ออกมา นึกในใจว่าคุณชายผู้นี้คงจะเสียดายคุณหนูหลี่เป็นแน่แท้ 
น�้าเสียงที่พูดออกมาเมื่อครู่ฟังดูแปร่งๆ อย่างไรชอบกล

แต่ขบวนสู่ขอเจ้าสาวนี้ เขาเองก็อยากเห็นเช่นกัน

ยามโหย่ว1 ลัว่เฟ่ิงซยีงัคงนัง่เหม่อลอยอยูบ่นตัง่ตวัยาว ใน
หวัมภีาพความสนทิสนมชดิใกล้ของชายคนรกักับคูห่มัน้สาวฉายวน
ไปมา

ทั้งหมด...เป็นเรื่องจริง
เพ่ืออ�านาจวาสนา เฉินจือหานทรยศต่อความรัก ตั้งใจจะ

แต่งงานกับสตรีผู้นั้นจริง ดังนั้นเรื่องราวที่เขาแอบหวังให้เป็นเพียง
ความฝันวิปลาสก็ล้วนเป็นความจริง ต่อมาฮูหยินผู้นั้นของเฉินจือ-
หานกจ็ะลอบส่งคนขึน้มา ใช้พษิท�าลายใบหน้าของเขา หลังแต่งงาน
กับนางแล้ว เฉินจือหานก็จะเล่นละครเป็นสามีผู้ทุ่มเทท�างานหนัก
ต่อหน้าเขาต่อไปเป็นปี ก่อนทีห่ลีเ่ซยีงหรจูะเล่นละครบทภรรยาแสน
ดผีูเ้อาใจใส่ กล่อมให้สามยีอมบอกความจรงิ แล้วสองคนสามภีรรยา
ก็จะพากันขึ้นมาบอกกล่าวขออภัยต่อเขา

จากนั้นเขาก็จะถูกเฉินจือหานทอดทิ้ง ถูกคนของหลี่เซียงหรู
รุมสังหารจนตาย

ยามนี้หลักฐานชัดเจน ไม่อยากเชื่อก็คงต้องเชื่อแล้ว
ลัว่เฟ่ิงซียนืขึน้ ก้มหน้ามองห่อสมัภาระในมอื นอกจากสิง่ของ

1 ในจีนยุคโบราณ เรียกช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 น. – 18.59 น. ว่า ยามโหย่ว



~ LuaAimei ~

21

ไม่กี่อย่างกับกระบี่คู่กาย เขาไม่คิดจะน�าสิ่งใดติดตัวกลับไปด้วยอีก 
สองเท้าก้าวออกไป ก่อนที่จะหยุดชะงัก เขาหันกายกลับมา คว้า
กระดาษกับพู่กันเขียนข้อความสั้นๆ ทิ้งเอาไว้

ในเมือ่เจ้าไม่ไว้ไมตร ีกอ็ย่าหาว่าข้าไร้น�้าใจ จากนีไ้ป พวกเรา
ไม่เกี่ยวข้องกัน

ค�าพูดของใคร ก็คืนกลับไปให้คนนั้น
ลั่วเฟิ่งซีสูดลมหายใจลึก หันกายจากมา ไม่คิดจะหันกลับไป

มองข้างหลังอีก ยามนี้ท้องฟ้าด้านนอกเริ่มมืดลงแล้ว อากาศบน
ยอดเขายังคงสะอาดบริสุทธิ์เหมือนเช่นทุกวัน แต่วันน้ีเขากลับไม่
อาจสงบใจได้

ตอนแรกที่เขาเลือกสถานที่แห่งนี้ เฉินจือหานเคยคัดค้านว่า
ชื่อเรียกขานของยอดเขานี้ดูไม่เป็นมงคล ภูเขาต้าซานแห่งนี้ บน 
ยอดเขาทิวทัศน์งดงามเหมอืนแดนเซยีน แต่กลบัมตี�านานเล่าขานว่า
คูร่กัคูห่นึง่หนตีามกนัมา ตอนเดนิทางผ่านยอดเขาน้ีกลับมหีมอกลง 
สองคนหลงไปคนละทาง ต่างคนต่างคดิว่าถกูคนรกัทอดท้ิง สดุท้าย
หญงิสาวกระโดดหน้าผาตาย ส่วนชายหนุม่บ้างก็ว่าไปบวชเป็นพระ 
บ้างกว่็าเขากลบับ้านไปแต่งงานใหม่ อย่างไรก็ตาม ต�านานน้ีก็ท�าให้
ชาวบ้านเรยีกยอดเขานีว่้ายอดเขาหลี เชือ่กนัว่าคูร่กัขึน้มาท่ียอดเขาน้ี
มักจะถูกวิญญาณหญิงสาวก่อกวนให้มีเรื่องจนเลิกร้างกัน ส�าหรับ
ต�านานเหลวไหลเช่นนี้ ลั่วเฟิ่งซีย่อมไม่ใส่ใจ หากเป็นเรื่องจริงคู่รัก
คู่นั้นก็น่าจะสมองมีปัญหา ส่วนพวกที่มาเลิกกันนั่นก็เป็นเรื่องปกติ 
คู่รักทั้งหลายบนโลกนี้ รักกันยืนนานทุกคู่หรืออย่างไร

ยามนี้มานึกถึง ก็ชวนให้ทอดถอนใจอยู่บ้าง พวกเขากลับไป
ช่วยยืนยันความอาถรรพ์ของยอดเขานี้ให้ชาวบ้านเสียแล้ว

แต่ตัวเขารู้ดี ที่ท�าให้เขากับเฉินจือหานต้องจากลา ไม่ใช่
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วิญญาณร้ายตนใด แต่เป็นความทะเยอทะยานในจิตใจคน ที่ผ่าน
มาเขาคิดว่าเฉินจือหานเป็นผู้มีปณิธานแน่วแน่ สุดท้ายจึงได้รู้ มี
ปณิธานกับมีจิตใจทะเยอทะยาน บางทีก็ต่างกันเพียงนิดเดียว

ยามซวี2 น�า้ค้างพร่างพรมบนยอดหญ้า ลัว่เฟ่ิงซลีะทิง้บ้าน
หลังน้อยบนยอดเขา เดินเท้าลงจากเขาต้าซาน ไม่หวนคืนกลับมา
อีกชั่วชีวิต

2 ในจีนยุคโบราณ เรียกช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00 น. – 20.59 น. ว่า ยามซวี
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ตอนทีล่ัว่เฟ่ิงซจีะผ่านเข้าประตเูมอืงหลวง ทหารยามเข้า
มาขัดขวาง เขาไม่พดูอะไร เพยีงล้วงป้ายค�าสัง่ป้ายหนึง่ออกมาจาก
แขนเสื้อ ทหารนายนั้นใบหน้าถอดสี รีบคารวะแล้วเปิดประตูให้เขา
เข้าไปแต่โดยดี

มืดแล้ว ถนนหนทางมีเพียงแสงจากโคมไฟท่ีแขวนไว้ตาม
ประตูบ้าน กับแสงจากสถานเริงรมย์ต่างๆ ในเมืองหลวง แต่สอง
เท้าของเขาคล้ายยังจ�าทางได้ดี เดินมาได้สักพัก ลั่วเฟิ่งซีก็มาหยุด
อยู่หน้าจวนหลังใหญ่ แหงนหน้ามองป้ายที่ติดอยู่ด้านบน...

‘จวนเสียนชินอ๋อง’
สถานที่แห่งนี้...คือที่ที่เขาเคยเรียกว่าบ้าน
ลั่วเฟิ่งซีล้วงมือเข้าไปในห่อผ้า คราวนี้ที่หยิบออกมาคือหยก

ประดับสีม่วงชิ้นหนึ่ง เพียงเห็นหยกในมือข้างนั้น บ่าวรับใช้ที่หน้า
ประตูก็คุกเข่าลงทันที

“คารวะท่านอ๋องน้อย”
ผู้ถูกเรียกว่าท่านอ๋องน้อยเพียงแค่พยักหน้า ก่อนจะก้าวเท้า
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เข้าไปในจวนที่จากมานาน
ต้นไม้ทุกต้น ก้อนหินทุกก้อน ดอกไม้ทุกดอก คล้ายไม่มีสิ่ง

ใดเลยทีเ่ปลีย่นไปจากในความทรงจ�า ภาพวนัวานหมนุย้อนกลับมา 
วันนั้นที่เขาตัดสินใจออกไปท่องเที่ยวทั่วหล้า ผจญภัยในยุทธภพ 
ตอนหันมองจวนอ๋องแห่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายก็เหมือนจะเป็นเช่นนี้

“ทรงกลับมาแล้ว...” เสียงแหบเครือดังขึ้นท่ามกลางความ
เงียบ ล่ัวเฟิ่งซีหันหน้าไปมองเจ้าของเสียงนั้น ไม่ได้เจอกันนาน 
คล้ายว่าคนตรงหน้าจะดูแก่ชราลงไปหลายปี

“พ่อบ้านหลิ่ว”
พ่อบ้านหลิว่ผูน้ีเ้ป็นคนเก่าคนแก่ของท่านพ่อ เมือ่ท่านพ่อกบั

เสด็จแม่ของเขาล่วงลับไป พ่อบ้านหลิ่วก็เป็นคนเลี้ยงดูเขาที่ก�าพร้า
บิดามารดาจนเติบใหญ่ ในความทรงจ�าของล่ัวเฟิ่งซี พ่อบ้านหลิ่ว
นอกจากจะขี้กังวลไปสักหน่อย เข้มงวดมากไปอีกเล็กน้อย ก็เป็น 
คนร่าเรงิอารมณ์ดคีนหนึง่ แต่ยามนีบ้นใบหน้าชราน้ันนอกจากจะมี
รอยยิ้มแล้ว ยังมีน�้าตาสายหนึ่งไหลลงมาตามร่องแก้มที่เหี่ยวย่น 
มือหยาบกระด้างแต่อบอุ่นเอื้อมมาจับมือของเขา กุมเอาไว้อย่าง
ทะนุถนอม

“เทีย่วเล่นจนพอใจแล้วหรอืถงึได้กลบัมา ทรงดโูตขึน้มาก แต่
ออกจะผอมไปสักหน่อย กระหม่อมคงต้องจัดอาหารบ�ารุงให้ท่าน
อ๋องน้อยเสียแล้ว”

ขอบตาของล่ัวเฟิ่งซีร้อนผ่าว ได้แต่ตบหลังมือของพ่อบ้าน
หลิ่วเบาๆ “อาหารบ�ารุงอีกแล้ว พ่อบ้านหลิ่ว ท่านจะขุนให้ข้าเป็น
หมูหรือ”

พ่อบ้านชรายิ้มทั้งน�้าตา ค�าตอบโต้แบบนี้ ท่านอ๋องน้อยพูด
มาตั้งแต่เล็กจนโต พ่อบ้านหล่ิวปล่อยมือเจ้านายน้อย ก่อนจะ 
โค้งตัวคารวะแบบเต็มพิธีการ “กระหม่อมขอต้อนรับท่านอ๋องน้อย
กลับจวน!”
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ผ่านมาได้หนึ่งสัปดาห์แล้ว หลังกลับมาถึงจวนอ๋อง เขาก็
ถกูพ่อบ้านหล่ิวบ�ารงุด้วยสารพดัอาหารจนรูส้กึคล้ายเป็นหมทูีถ่กูขนุ
ส�าหรับน�าข้ึนโต๊ะเสวย อันที่จริงลั่วเฟิ่งซีก็เป็นคนรักการกินผู้หน่ึง 
อาหารโอชา สุราชั้นดี เขาเองก็ชื่นชอบ แต่บรรดาอาหารที่พ่อบ้าน
หล่ิวส่ังให้โรงครวัท�ามานัน้ ล้วนแต่เป็นอาหารบ�ารงุสขุภาพทีพ่่อบ้าน
ชราอวดอ้างสรรพคณุอย่างภาคภมูใิจว่าเป็นต�ารบัโบราณของส�านัก
แพทย์หลวง ลัว่เฟ่ิงซต้ีองเจอกบัสมนุไพรชือ่ประหลาด น�า้แกงบ�ารงุ
ร่างกาย ผัดผักสารพัดชนิด และอาหารที่ปรุงแบบไร้น�้ามันตลอด 
สามมื้อ จนรู้สึกคล้ายจะเป็นผู้ออกบวชหรือผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

สภาพห่อเหี่ยวไร้วิญญาณของเขาดูน่าเวทนาจนสาวใช้ต้อง
แอบไปติดสินบนพ่อครัวให้ท�าน่องไก่มันย่องมาให้เขากินลับหลัง 
พ่อบ้านหลิ่ว

“ท่านอ๋อง” จ้งฝาน หวัหน้าองครกัษ์ในจวนก้าวเข้ามาประสาน
มือค�านับ ลั่วเฟิ่งซีเงยหน้าขึ้น กระดูกไก่ในมือถูกเขาป่นเป็นชิ้นเล็ก
ชิน้น้อยด้วยก�าลงัภายในแล้วโรยลงไปในสระบวัเพือ่ก�าจดัหลกัฐาน

“มีอะไรหรือ”
จ้งฝานมองนิ้วมือที่ยังมีคราบมันของเจ้านาย ก่อนจะย่ืน

ผ้าเชด็หน้าส่งให้ ลัว่เฟ่ิงซส่ีงยิม้ให้องครกัษ์หนุ่ม คดิในใจว่านอกจาก
บรรดาสาวใช้ในจวนแล้ว ต้องเพิ่มเงินเบ้ียหวัดให้จ้งฝานอีกหน่อย
ถึงจะดี “รัชทายาทให้คนน�าของมาให้พ่ะย่ะค่ะ”

จบค�า ขันทีผู้หนึ่งก็เดินน�าบ่าวรับใช้เข้ามา ลั่วเฟิ่งซีเพ่งมอง
อกีฝ่าย ก่อนจะนกึได้ว่านีค่อืขันทคีนสนทิของรชัทายาท “หวงักงกง 
ล�าบากท่านแล้ว”

หวงักงกงรบีย่อตัวค�านบั ท่าทางอ่อนน้อมเกรงอกเกรงใจเป็น
อย่างยิง่ “ท่านอ๋องกล่าวหนกัไปแล้ว ตัง้แต่รชัทายาททรงทราบข่าว
ว่าท่านอ๋องเสด็จกลับมาเมืองหลวง ก็ทรงยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพียง
แต่ติดราชกิจไม่สามารถเสด็จมาหาท่านอ๋องได้ เลยให้กระหม่อม 
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น�าของมาให้ท่านอ๋องก่อน หวังว่าหากท่านอ๋องมีเวลาว่าง จะเสด็จ
ไปที่ต�าหนักบูรพาบ้าง”

ลั่วเฟิ่งซีหัวเราะ ค�าพูดของขันทีอ้อมไปอ้อมมา แต่ข้อความ
ท่ีแท้จริงจากรัชทายาทนั้นเขาเข้าใจดี “เสด็จพี่ไม่พอใจที่ข้ากลับมา
แล้วแต่ไม่ยอมไปหาสินะ”

หวงักงกงไม่กล่าวอะไร แต่ยิง่โค้งกายต�า่ลงอกี ลัว่เฟ่ิงซโีบกมอื 
“เอาละๆ ท่านไปบอกเสดจ็พีร่ชัทายาท ข้ากลบัมาครัง้น้ีไม่คดิจะรบี
จากไปไหน พ่อบ้านหลิ่วจับข้าบ�ารุงตั้งแต่วันแรกที่กลับมา ยังไม่ได้
ก้าวเท้าออกจากจวนอ๋องเลยสักก้าวเดียว ขอให้เสด็จพี่อดใจรอ 
สักหน่อย เดี๋ยวข้าจะไปเข้าเฝ้าเอง”

หวังกงกงค�านับอีกรอบ แต่คราวนี้รอยย้ิมยินดีบนใบหน้าดู
จริงใจขึ้นอีกสามส่วน ตอนให้บ่าวรับใช้ยกของเข้ามาก็ดูกระฉับ-
กระเฉงเปี่ยมก�าลังวังชา

ลั่วเฟิ่งซีหยิบๆ จับๆ ของที่วางเกลื่อน มีตั้งแต่เครื่องประดับ
ไปจนถงึอาหาร ทัง้หมดล้วนเป็นของขึน้ชือ่ของเมอืงหลวง มองแล้ว
ก็อดถอนใจไม่ได้

จากไปสามปี ญาตผิูพ้ีค่นนีก้ย็งัคงเป็นเช่นเดิม นึกถึงเรือ่งราว
ในอดตี หนึง่ในผูท้ีค่ดัค้านการออกเดนิทางของเขาอย่างแข็งขันก็คอื
องค์ชายสาม ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาท ตอนนั้นอีก
ฝ่ายเคยโกรธจนสะบัดแขนเสื้อออกจากจวนอ๋องไป แต่ก็ส่งนักเล่า
นทิานมาพรรณนาความรุง่เรอืงของเมืองหลวงตัง้แต่ก่อตัง้มาให้เขา
ฟังในวันถัดมา

ข้าวของทีส่่งมาวนันีก้ค็งมคีวามนยัไม่ต่างจากสารพดัวธิทีีเ่คย
งัดมาใช้ในตอนนั้น

“เมอืงหลวงน่าอยูอ่อกขนาดนี ้เจ้าอย่าเพิง่จากไปไหนเลยนะ”
เมื่อนึกถึงญาติผู้พี่ ลั่วเฟิ่งซีก็อดยิ้มไม่ได้ ฮ่องเต้องค์ปัจจุบัน

เป็นน้องชายร่วมอุทรกับเสด็จแม่ของเขา ตอนฮ่องเต้องค์ก่อนยังมี
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พระชนม์ชีพอยู่ ไม่โปรดโอรสองค์นี้นัก ทรงต�าหนิว่าโอรสนิสัยไม่
เข้มแข็งพอ แต่กลับโปรดเสด็จแม่ของเขาอย่างยิ่ง

ฮ่องเต้องค์ก่อนมพีระสนมในต�าหนกัในนับร้อย ท่ีได้รบัความ
โปรดปรานล้วนเป็นหญงิงามล�า้เลศิ เหน็ได้ชดัว่าทรงให้ความส�าคญั
กับรูปร่างหน้าตาเพียงใด เสด็จแม่ของเขาเป็นองค์หญิงที่มีพระสิริ
โฉมงดงามท่ีสดุในบรรดาพระธดิาของฮ่องเต้องค์ก่อน ทัง้ยงัเป็นพระ
ธิดาที่เกิดจากฮองเฮา ตั้งแต่เล็กงดงามน่ารักช่างเจรจา เติบโตมาก็
เป็นหญิงงามอันดับหนึ่งของต้าฉี ฮ่องเต้องค์ก่อนรักใคร่ตามใจนาง
อย่างไร้ขอบเขต ต่อมายังทรงยอมให้นางอภิเษกสมรสกับท่านพ่อ
ของเขาที่มีต�าแหน่งเป็นแม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน เนื่องจากไม่อาจทน
ให้พระธิดาได้รบัความน้อยเนือ้ต�า่ใจได้ ฮ่องเต้องค์ก่อนถึงกับไม่ลด
ต�าแหน่งทางราชการของลั่วเฟิง ให้เขาเป็นท้ังแม่ทัพและราชบุตร
เขย

ก่อนอดตีฮ่องเต้จะสวรรคต ทรงไม่วางใจว่าโอรสธดิาองค์อืน่
จะไม่ฉวยโอกาสช�าระแค้นเอากับพระธิดาองค์โปรด สุดท้ายจึงทรง
มอบแผ่นดินให้แก่น้องชายร่วมอุทรของนาง เรียกได้ว่าฮ่องเต้องค์
ปัจจุบันได้บัลลังก์นี้มาด้วยบารมีของพี่สาวโดยแท้

หลังการผลัดเปลีย่นแผ่นดนิ ท่านออ๋งผูห้นึง่กท็�าการก่อกบฏ
แย่งชงิบลัลงัก์ ท่านอ๋องผูน้ี ้สมยัฮ่องเต้องค์ก่อนยังอยู่ก็สร้างผลงาน
มากกว่ารัชทายาท เพียงแต่ความพยายามของเขากลับไม่สามารถ
เอาชนะความโปรดปรานที่พระบิดามีให้แก่องค์หญิงใหญ่ สงคราม
ครั้งนั้นค่อนข้างยืดเยื้อ อาณาจักรข้างเคียงยังสอดมือเข้ามาสร้าง
ความป่ันป่วนให้ต้าฉ ีแม่ทพัลัว่น�ากองทพัไปปราบกบฏได้ส�าเรจ็ แต่
ตนเองกลับได้รับบาดเจ็บ บาดแผลนั้นอักเสบลุกลามจนสุดท้ายก็
พรากชีวิตของเขาไป

ตอนบิดาเสียชีวิต ลั่วเฟิ่งซียังเป็นเด็กน้อยท่ีอายุไม่ก่ีขวบปี 
ความทรงจ�าของเขาเกี่ยวกับบิดามีไม่มากนัก บิดาใช้ชีวิตส่วนใหญ่
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ในสนามรบ ที่เขาจ�าได้มีเพียงเมื่อบิดากลับมาอยู่จวน รอยยิ้มของ
เสด็จแม่จะงดงามที่สุด

นอกจากภาพของบิดาที่นอนเจ็บอยู่บนเตียงแล้ว ความ 
ทรงจ�าแจ่มชดัทีส่ดุคอืตอนทีบ่ดิาอุม้เขาเอาไว้ในอ้อมแขน ให้เขาฟัง
เสด็จแม่เล่นพิณ ตอนนั้นดอกเหมยร่วงหล่น เสด็จแม่นั่งดีดพิณ 
อยู่ใต้ต้นเหมย ดูงดงามราวกับเทพธิดาบุปผา

หลังบิดาจากไป เสด็จแม่ก็ไม่มีรอยยิ้มเช่นในวันนั้นอีกเลย
ผ่านไปไม่นาน เกิดเหตุลอบปลงพระชนม์ขึ้นกลางงานเลี้ยง

ในวังหลวง ผู้ก่อเหตุถูกจับได้ ฝ่ายกบฏถูกถอนรากถอนโคน แต ่
เสด็จแม่ของเขากลับเอาตัวเข้าบังอาวุธให้ฮ่องเต้จนอาการสาหัส 
ก่อนจะส้ินพระชนม์ องค์หญิงใหญ่ผู้ค�้าจุนบัลลังก์ให้พระอนุชามา
ทั้งชีวิตได้ขอสิ่งหนึ่งจากฮ่องเต้ นางขอให้บุตรชายเพียงคนเดียวได้
เป็นอิสระ ไม่ต้องรับราชการต่อจากบิดา ชั่วชีวิตของท่านแม่ทัพลั่ว
มแีต่สงคราม ชัว่ชวีติขององค์หญงิใหญ่กม็แีต่อ�านาจและการแย่งชงิ
บัลลังก์ ในฐานะแม่คนหนึ่ง นางหวังให้บุตรชายสามารถใช้ชีวิตสุข
สบายได้ตามใจปรารถนา

องค์หญิงใหญ่กับสามีของนางท�าเพื่อเขามากมายถึงเพียงนี้ 
ค�าขอเดยีวของนาง ฮ่องเต้จะปฏเิสธได้อย่างไร หลังเสดจ็แม่ของเขา
สิ้นพระชนม์ ฮ่องเต้ก็อวยยศให้ตระกูลลั่ว บิดาผู้ล่วงลับได้บรรดา 
ศักดิ์สืบทอดเป็นเสียนชินอ๋อง ลั่วเฟิ่งซีในฐานะทายาทที่เหลืออยู่
เพียงคนเดียวจึงกลายเป็นท่านอ๋องน้อย

เดิมทีการอวยยศเช่นนี้ค่อนข้างจะผิดธรรมเนียมปฏิบัติ แต่
ทั้งลั่วเฟิงและองค์หญิงใหญ่ต่างก็ล่วงลับไปแล้ว ต�าแหน่งท่านอ๋อง
น้อยของลั่วเฟิ่งซีก็เป็นเพียงต�าแหน่งเปล่าๆ บรรดาขุนนางท่ีรู้ว่า
ฮ่องเต้ทรงให้ความส�าคญัแก่องค์หญงิใหญ่เพยีงใดจึงไม่กล้าย่ืนฎกีา
ทัดทานฮ่องเต้ที่ก�าลังเศร้าโศกเสียใจ

จวนอ๋องอันใหญ่โตเหลือท่านอ๋องน้อยวัยเยาว์เพียงผู้เดียว 
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เสด็จน้าของเขารักษาสัญญาที่ให้ไว้แก่ผู้เป็นพ่ีสาว เขาอยากเรียน
อะไรก็ได้เรียน อยากท�าสิ่งใดก็ได้ท�า อยากไปที่ใดก็ไป ชีวิตอิสรเสรี
ราวกับไม่ใช่เชื้อพระวงศ์

ในฐานะหลานชายทีไ่ด้รบัความเอน็ดจูากฮ่องเต้ ลัว่เฟ่ิงซย่ีอม
ได้เล่าเรียนร่วมกับบรรดาโอรส ต้ังแต่เล็กเขาก็สนิทกับเสด็จพี่สาม 
มูเ่หวนิหรง มากทีสุ่ด ฮ่องเต้องค์ปัจจบัุนไม่ได้โปรดการสะสมสาวงาม
ในต�าหนักในอย่างฮ่องเต้องค์ก่อน โอรสธิดาก็มีไม่มาก นอกจาก
องค์ชายใหญ่ทีเ่กดิจากพระสนมขัน้ผนิ องค์ชายรองกบัองค์ชายสีท่ี่
เกิดจากพระสนมขั้นเฟย และองค์ชายสามที่เกิดจากฮองเฮาแล้ว 
โอรสองค์อื่นล้วนไม่ได้รับความส�าคัญ

ในทุกสิ่งที่ร�่าเรียน เขาถนัดวรยุทธ์ที่สุด จนฮ่องเต้ยังตรัสว่า
เสียดายที่ไม่สามารถให้หลานชายคนนี้รับราชการเป็นแม่ทัพ เรียก
ได้ว่าบิดาเป็นพยัคฆ์ บุตรอย่างลั่วเฟิ่งซีจะเป็นสุนัขไปได้อย่างไร 
นอกจากนี้เขายิ่งเติบโตใบหน้ายิ่งงดงาม

เสด็จแม่ของเขาคือองค์หญิงใหญ่ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือ บิดา
ของเขาถงึจะเป็นคนหยาบกระด้าง ทีว่นัๆ เอาแต่ออกรบ หากกเ็ป็น
บุรุษรูปงาม หนุ่มหล่อสาวงามย่อมให้ก�าเนิดบุตรท่ีหน้าตาดี ครั้ง
หนึ่งในงานเลี้ยง ขณะที่บรรดาคุณชายทั้งหลายร�่าสุราจนเมามาย 
เกิดการถกเถียงกันว่าคุณหนูบ้านใด หรือหญิงคณิกาคนไหนถึงจะ
ได้ชือ่ว่างดงามเป็นอนัดบัหนึง่ เสดจ็พีร่ชัทายาททีต่อนนัน้ยงัเป็นแค่
องค์ชายสามเอ่ยสัพยอกเขาว่า “โฉมงามอันดับหนึ่งนี้ มีแต่ญาติผู้
น้องถึงจะคู่ควร” มู่เหวินหรงโดนฮองเฮาลงโทษ แต่ค�าพูดนี้กลับ
กลายเป็นทีเ่ล่าลือกนัในเมืองหลวง ลือกนัไปลอืกันมาจนกลายเป็น
เร่ืองโด่งดัง ท่านอ๋องน้อยผูถ้กูเล่าลอืกไ็ม่ค่อยปรากฏตวัในวงสงัคม 
ผู้ท่ีได้ยลโฉมเขาจริงๆ มีไม่มาก แต่ก็ไม่มีใครกล้าสงสัยในรสนิยม
ของรัชทายาท ต�าแหน่งคนงามอันดับหนึ่งของต้าฉีจึงมีเขานั่งครอง
อยู่ด้วยเหตุนี้
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ตัง้แต่กลับมาถงึเมอืงหลวง ลัว่เฟ่ิงซยีงัไม่ได้ก้าวเท้าออกจาก
จวนอ๋องไปไหน ไม่ใช่แค่เพราะพ่อบ้านหลิ่วอย่างที่อ้าง และก็ไม่ใช่
ว่าเขาจะไม่ค�านึงถึงความสัมพันธ์ก่อนเก่า อันที่จริง หลังจากผ่าน
ความตายมาแล้วครั้งหนึ่ง ความดีเพียงเล็กน้อยจากผู้คนรอบกาย
ล้วนท�าให้เขาซาบซึง้ใจ ครัง้ก่อนสาวใช้ต้มน�า้อุน่มาให้เขาอาบ ตอน
เหน็นางใช้หลงัมอืตนเองทดสอบความร้อนของน�า้อย่างระมดัระวงั 
ลั่วเฟิ่งซียังตกรางวัลเป็นของมีค่าจนนางตกใจ สารพัดอาหารบ�ารุง
ร่างกายของพ่อบ้านหลิ่ว ถึงจะกินไปบ่นไป แต่ครั้งแรกที่คีบอาหาร
ซึง่เตม็ไปด้วยกลิน่สมนุไพรเหล่านัน้เข้าปาก ลัว่เฟ่ิงซต้ีองกลัน้น�า้ตา
ไม่ให้หยดลงไปในชามข้าว

เมื่อก่อนเขาละเลยความรักความหวังดีที่มีให้อย่างมากมาย
ของผูค้นรอบกาย ยามนีถ้งึได้รูซ้ึง้ ในโลกนี ้การมีคนคอยห่วงใยด้วย
ความจริงใจนับเป็นสิ่งล�้าค่าเพียงใด

ในบรรดาผู้คนที่เขานึกซาบซึ้งน�้าใจ ย่อมมีรัชทายาทอยู่ด้วย
แน่นอน เพียงแต่เขายังไม่อยากออกจากจวนก่อนจะถึงวันนั้น... 
วันแต่งงานของเฉินจือหานกับหลี่เซียงหรู

เขาไม่ต้องการพบหน้าเฉนิจอืหาน และยงัไม่พร้อมจะพบหน้า
เฉินจือหาน
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ฤดูหนาวยังไม่ผ่านพ้นไป แต่สองฝั่งถนนของเมืองหลวง
ในวันนี้กลับมีผู้คนเบียดเสียดกันคับคั่ง พ่อค้าเร่ฉวยโอกาสท�าการ
ค้าขาย ในขณะทีผู่ค้นพากนัชะเง้อคอมอง เสยีงดนตรบีรรเลงอย่าง
คึกคักดังแว่วมา ท�าให้บรรยากาศยิ่งน่าตื่นเต้น

“มาแล้วหรือ”
“นัน่ปะไร เหน็หวัขบวนแล้ว ขบวนแห่รบัตวัเจ้าสาวน้ีอลังการ

จริงๆ”
“สมเป็นตระกูลหลี่ ท่านอ�ามาตย์จะยอมให้บุตรสาวคนเดียว

น้อยหน้าใครได้อย่างไร เห็นว่าแม้แต่ขบวนสู่ขอนี้ ท่านอ�ามาตย์หลี่
ก็เป็นผู้จัดการ”

“สินเดิมเจ้าสาวก็คงยาวเป็นสิบลี้ เป็นบุตรเขยสกุลหลี่ช่าง
สบายดีแท้”

“อย่าพดูมากไป อย่างไรเจ้าบ่าวกเ็ป็นถงึจ้วงหยวน ถงัข้าวสาร
ของจวนอ�ามาตย์ เจ้าคิดว่าใครนึกจะตกลงไปก็ได้หรือ”

ลัว่เฟ่ิงซีนัง่อยูบ่นหลังม้า หูได้ยนิเสียงคนพูดคยุกันเซง็แซ่ แต่
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สายตาของเขาจับจ้องเพียงร่างในชุดสีแดงที่ขี่ม้าน�าขบวนมา
ชุดสีแดงฉูดฉาดน�ามาสวมบนร่างบุรุษที่ดูสุภาพอ่อนโยน ใน

อดีตเมื่อร่วมค�านับฟ้าดิน เฉินจือหานก็สวมชุดสีแดงเช่นนี้ แต่ยาม
น้ันดูแล้วกลับไม่รู ้สึกขัดตาอย่างตอนนี้ สีแดงสดที่เห็นตรงหน้า
บาดตาเกินไป ยิ่งมองยิ่งรู้สึกว่าไม่น่าดู

คนเป็นคนเดมิ ชดุกสี็เดมิ แต่เขากบัคนผูน้ี ้ไม่มวีนัเหมอืนเดมิ
ได้อีกแล้ว

ท่ามกลางดนตรีรื่นเริงและเสียงโห่ร้องอึกทึก เจ้าบ่าวอย่าง
เฉินจือหานกลับมีสีหน้าเรียบเฉย ผู้มองดูออกปากชื่นชมกันว่า 
ท่านจ้วงหยวนผู้นี้วางตนสุขุมสง่างามได้ในทุกสถานการณ์ ไม่หลุด
ท่าทีที่เสียกิริยาออกมาแม้แต่น้อย

เฉินจือหานผู้สุขุมนุ่มนวลนั่งตัวตรงบนหลังม้า นัยน์ตากวาด
มองไปรอบด้าน มองผ่านทะเลใบหน้าทีม่องมาอย่างชืน่ชมปนรษิยา 
ก่อนจะหยุดชะงักเมื่อเห็นร่างหนึ่งที่โดดเด่นอยู่ท่ามกลางฝูงชน

บุรุษรูปงามบนอาชาสีขาว อาภรณ์สีน�้าเงินเข้มปักอย่าง
ประณตีด้วยดิน้เงนิเป็นลายเมฆมงคล เงนิแท้สะท้อนแสงแดดอ่อน
เป็นประกายระยบั ข้างเอวห้อยหยกประดบัสม่ีวง ช่วงไหล่คลมุด้วย
เสื้อคลุมขนจิ้งจอก สีน�้าเงินของชุดขับให้ผิวยิ่งดูขาวสว่าง จมูกปาก
คิ้วคางอย่างภาพเขียน นัยน์ตาดอกท้องดงามดั่งมีมนตร์สะกด บน
เส้นผมสีด�าขลับมีเกล็ดหิมะแต่งแต้ม การมีตัวตนของเขากดข่มให้
ผู้คนรอบกายคล้ายเป็นฉากหลังอันเลือนราง

เฉินจือหานคงคิดว่าตนเองเห็นภาพหลอน หากไม่ใช่ว่าบน
ผมที่เกล้าอย่างดีนั้นมีปิ่นหยกที่ดูคุ้นตา

ปิ่นอันนั้นเป็นเพียงหยกขาวแกะลายเมฆธรรมดา เมื่อเทียบ
กบัอาภรณ์หรูหราและหยกประดบัล�า้ค่าบนร่างนัน้แล้ว มนักเ็หมอืน
เป็นกรวดหนิทีม่าประดบับนเรอืนทอง แต่เฉนิจอืหานกลับพิจารณา
ปิ่นอันนั้นราวกับมันเป็นสมบัติหายาก
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ไม่ผิดแน่ เป็นปิ่นอันเดียวกัน ใบหน้างดงามโดดเด่นนั้นก็ยัง
คงตรึงตาตรึงใจเหมือนเมื่อยามแรกพบ แต่คนที่เขาคุ้นเคยผู้นั้นไม่
ได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพงเช่นนี้ ไม่ได้มีกลิ่นอายสูงศักดิ์เหนือ
ผู้คน คนผู้นั้นเป็นเพียงจอมยุทธ์พเนจรที่ชอบเรื่องผจญภัย โปรด
การร�า่สรุา และพอใจกบัส่ิงเรยีบง่ายอย่างบ้านหลงัน้อยบนยอดเขา

เจ้าบ่าวหยดุม้าไม่ยอมขยบั คนอืน่ในขบวนได้แต่มองหน้ากนั
เลิ่กลั่ก ที่ต้องเล่นดนตรีก็เล่นต่อไป ที่ร้องร�าท�าเพลงก็พยายามดึง
ความสนใจ แต่ถึงอย่างนั้นอาการแปลกประหลาดของเฉินจือหาน
ก็อยู่ในสายตาของชาวบ้านที่มามุงดูแล้ว

สายตาของเจ้าบ่าวที่มีสีหน้าคล้ายวิญญาณหลุดจากร่าง
เหมอืนจะจับจ้องไปยงัคณุชายชดุสนี�า้เงนิผูน้ัน้ใช่หรอืไม่ ใบหน้าของ
คณุชายผูน้ัน้งดงามจรงิแท้ ม้าขาวทีข่ีอ่ยูต่วันัน้ก็ดไูม่ธรรมดาเช่นกัน 
ม้าดีเช่นนี้มีแต่ชนชั้นสูงที่จะกล้าน�าออกมาขี่เล่นในเมือง

ลั่วเฟิ่งซีมองประสานสายตากับบุรุษในชุดแต่งงานสีแดงสด 
อีกฝ่ายใบหน้าซีดขาว ท่าทางราวกับเห็นผี เขายกมุมปากแค่นยิ้ม 
ตัวเขาท่ีเคยตายมาแล้วหนหนึ่ง ก็อาจจะนับเป็นภูตผีประเภทหนึ่ง
ได้กระมัง

ในเมื่อวันนี้อีกฝ่ายตัดสินใจไปเป็นสามีของผู้อื่น ท้ังยังน�า
ขบวนไปรับตัวเจ้าสาวอย่างยิ่งใหญ่เอิกเกริกถึงปานนี้ ค�าสาบานที่
เคยเอ่ยบนยอดเขา ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดแล้ว

เขากับคนผู้นี้ จากนี้ไปไม่มีเยื่อใยใดๆ ต่อกันอีก
งานแต่งงานของคนผ่านทาง...มาร่วมยินดีเพียงเท่าน้ีก็คง 

เกินพอ

เงาร่างบนหลังม้าขาวหายลับไปแล้ว เพือ่นเจ้าบ่าวผูห้นึง่
ตดัสนิใจแอบดงึแขนเสือ้ของเขาเบาๆ เฉนิจอืหานถึงได้สต ิแต่จิตใจ
ทีเ่ดมิคดิว่าควบคมุจนนิง่แล้วกลบัป่ันป่วนเหมอืนอยู่ท่ามกลางพายุ
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นี่ข้าตัดสินใจถูกแล้วหรือไม่ อาเฟิ่ง
ในใจของเฉนิจอืหาน ลางสงัหรณ์บางอย่างบอกเขาว่าค�าตอบ

ของค�าถามนั้นคือไม่

ยามค�า่คนืในช่วงปลายฤดหูนาว หมิะยงัคงโปรยปรายลง
มาปกคลุมพ้ืนดิน เมืองหลวงทั้งเมืองถูกย้อมด้วยสีขาวโพลน ร่าง
สูงใหญ่ของชายผู้หนึ่งเดินย�่าเท้าไปตามทาง หิมะที่กองทับถมบน
พื้นไม่ได้สร้างความล�าบากให้เขาแต่อย่างใด

“นายท่าน อากาศหนาวเช่นนี้เข้ามาหาความอบอุ่นข้างใน
ก่อนสิเจ้าคะ” นางโลมในชุดที่ดูบางเกินกว่าจะสวมใส่ในหน้าหนาว
ยืนเกาะประตูอย่างชดช้อย คืนหิมะตกเช่นนี้ ลูกค้าขาจรหายากนัก 
พวกแขกประจ�ากเ็รยีกหาแต่เหล่าแม่นางทีเ่ป็นดาวเด่นของหอ นาง
โลมที่ไม่มีอันดับอย่างนางจึงต้องล�าบากออกมาหาลูกค้าเอาเอง

มอืทีท่าแป้งให้ดขูาวผ่องเอือ้มไปคว้าตัวคนท่ีหมายตา แต่ยัง
ไม่ทันได้แตะต้องชายเสื้อ นางก็ต้องผงะถอยด้วยความตกใจ

บุรุษผู้นี้หน้าตาหล่อเหลา ผิวสีน�้าผึ้งอย่างคนที่ต้องตากแดด
ไม่ได้ลดทอนรปูโฉมของเขา กลับยิง่เพิม่เสน่ห์ให้ดคูมเข้ม แต่นยัน์ตา
คู่นั้นกลับดูน่ากลัวอย่างยิ่ง เขาจ้องมองนางด้วยสายตาแข็งกร้าว 
กล่ินอายฆ่าฟันจางๆ แผ่ออกมาจนหญงิสาวตวัสัน่ยะเยือก นางรบี
ถอยกลับเข้าไปด้านในราวกับเจอสัตว์ร้าย ไม่เหลือท่าทีเชิญชวนใน
ตอนแรกให้เห็น

จ้าวเหยยีนจิง้ถอนหายใจ นกึต�าหนตินเองทีเ่หม่อลอยจนเดนิ
มาถึงย่านนี้ หากนางโลมเมื่อครู่ไม่เอื้อมมือออกมา เขาก็คงยังไม่รู้
ตัว ร่างสูงหันกลับ ก่อนจะมุ่งหน้าไปอีกทิศทางหนึ่ง

พรุ่งนี้เขาจะต้องกลับไปที่จวนตระกูลจ้าวแล้ว เมื่อนึกถึง 
สถานท่ีที่ไม่เคยให้ความรู้สึกเหมือนบ้าน เขาก็นึกอยากจะขอออก
ไปรบอยู่ชายแดนอีกสักรอบ
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อนัทีจ่รงิเขากห็าทางหลบเลีย่งไปกนินอนอยู่ท่ีค่ายทหารเป็น
ประจ�าอยู่แล้ว แต่พอนึกถึงวันรุ่งขึ้นที่คนตระกูลจ้าว โดยเฉพาะ 
ฮูหยินจากสกุลเหวยผู้นั้นจะมาเสแสร้งยืนต้อนรับเขากลับจวนให้
ชาวบ้านได้เห็นถึงความรักใคร่เมตตาดั่งมารดาแท้ๆ ที่นางมีให้เขา
แล้ว จ้าวเหยียนจิ้งก็นึกอยากให้คืนนี้ยาวนานเป็นนิรันดร์

เสียงดนตรีลอยแว่วมาตามลม เขาเงยหน้าขึ้นด้วยเกรงว่าจะ
เผลอเดินเข้าไปในย่านหอคณิกาอีกรอบ โชคดีที่คราวนี้รอบตัวเป็น
เพียงย่านท่ีอยู่อาศัยเท่านั้น ส่วนเสียงเพลงดูเหมือนจะดังมาจาก
หอสุราที่อยู่แถวนั้น

แหงนหน้ามองฟ้า ดวงจันทร์ในคืนนี้ดูจะทอแสงเย็นตากว่า
คืนไหนๆ เขาเกือบจะตกอยู่ในภวังค์อีกรอบถ้าหูไม่แว่วเสียงบาง
อย่างดังแทรกขึ้นมากลางเสียงเพลง

จ้าวเหยยีนจิง้หรีต่าเพ่งมอง เสยีงนัน้แผ่วเบาคล้ายเสยีงแมว
เดิน แต่ประสาทสัมผัสที่ถูกฝึกปรือมานานปีของเขาบอกว่าสิ่งที่ท�า
เสียงนั้นมีขนาดใหญ่กว่าแมวมากนัก

เสียงกระเบ้ืองขยับดังขึ้นอีกสองสามครั้ง ตามมาด้วยเสียง
สบถ ก่อนที่ร่างของคนผู้หนึ่งจะร่วงลงมาจากบนหลังคา

แม่ทพัหนุม่สะกดิปลายเท้า พุง่ตวัไปรบัร่างน้ันท่ีกลางอากาศ 
กลิ่นหอมจางๆ ของบางอย่างผสมกับกลิ่นสุราที่เข้มข้นจนเขาแทบ
จะมึนเมา จ้าวเหยียนจิ้งนิ่วหน้า ต้ังใจจะต่อว่านักเลงสุราที่นึก
พิเรนทร์ไปเดินเล่นอยู่บนหลังคา แต่ค�าพูดกลับหยุดอยู่ตรงปลาย
ลิ้นเมื่อมองเห็นคนในอ้อมแขนอย่างเต็มตา

นยัน์ตาดอกท้อฉ�า่เยิม้ด้วยฤทธิส์รุา เรอืนผมสดี�ายุง่เหยงิ ภาย
ใต้แสงจันทร์ แก้มขาวซับสีแดงเรื่อ ภาพตรงหน้าดูเย้ายวนไม่ต่าง
จากปีศาจจิ้งจอกในต�านาน

“เสี่ยวเอ้อร์...น�าสุรามาอีกกา”
จ้าวเหยียนจิ้งพลันได้สติ เขาเหลือบมองไหสุราในมือของ 
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อีกฝ่าย มันว่างเปล่า จากกลิ่นสุราที่โชยออกมาจากร่างกาย คนผู้นี้
น่าจะดื่มจนเมามายแล้ว

“ไม่มีแล้ว”
คิ้วงามขมวดมุ่น ดวงตาคู่นั้นจ้องมองเขาอย่างไม่พอใจ ก่อน

ที่มือเรียวขาวจะตบเบาๆ ที่ข้างแก้มสาก
“ไม่มีได้อย่างไร ให้คนไปเอามาเพิ่มอีก แล้วจะตกรางวัลให้

เจ้า”
จ้าวเหยียนจิ้งคว้ามือซุกซนข้างนั้นไว้ แปลกใจเล็กน้อยที่มือ

ของคนผู้นี้มีรอยด้านอย่างผู้ฝึกยุทธ์ ไม่ได้เนียนนุ่มอย่างมือของผู้ดี
ในเมืองหลวง

“ท่านเมาแล้ว อย่าดื่มอีกเลย ไม่ดีต่อร่างกาย”
คนเมาปรือตามองเขานิ่ง แต่เมื่อจ้าวเหยียนจิ้งคิดว่าอีกฝ่าย

สงบลงแล้ว ใบหน้านั้นกลับขยับเข้ามาใกล้
“อะไรกนั เจ้าเป็นห่วงข้าหรอื ดจีรงิๆ เจ้ารูห้รอืไม่ ข้าชืน่ชอบ

คนหน้าตาดี คนงาม มาติดตามปรนนิบัติเปิ่นหวางดีหรือไม่”
นัยน์ตาดอกท้อพราวระยับ แม่ทัพหนุ่มกลืนน�้าลาย รู้สึกได้

ว่าใบหน้าร้อนผ่าว เขาหลบตา เสไปมองข้างเอวสอบ หยกประดับ
สีม่วงอ่อนแกะเป็นลวดลายที่คุ้นเคย...

ย้อนนึกถึงค�าแทนตัวเมื่อครู่ของคนในอ้อมแขน เขาก็รู้ทันที
ว่าอีกฝ่ายเป็นใคร

จ้าวเหยียนจิ้งหันกายมุ่งหน้าไปทางจวนเสียนชินอ๋อง
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แสงแดดส่องเข้ามากระทบใบหน้า ลัว่เฟ่ิงซมีุน่หวัคิว้ ก่อน
จะค่อยๆ ลืมตาขึ้น ปวดศีรษะตุบๆ ราวกับถูกทุบ แต่ร่างกายกลับ
รูสึ้กอุน่สบาย เขาขยบัตวั กระชบัเสือ้คลมุบนตวัแน่นเข้า ขนหมาป่า
สีด�าหนานุ่มจนอดยื่นมือไปลูบเบาๆ ไม่ได้

ขนหมาป่าสีด�า...
ลัว่เฟ่ิงซลีกุพรวดขึน้ทนัท ีเขานอนอยูบ่นเตยีงของตวัเองกจ็รงิ 

แต่ที่คลุมอยู่บนร่างคือเสื้อคลุมตัวใหญ่ที่ไม่คุ้นเคย
เขาไม่มีเสื้อคลุมขนหมาป่าสีด�าแบบนี้ และเมื่อวานเขาก็ไม่

ได้สวมเสื้อคลุมตัวนี้
สมองยังรู้สึกหนักอึ้ง แต่ลั่วเฟิ่งซีก็พยายามเค้นความทรงจ�า

เมื่อวานออกมา เขาต้ังใจออกจากจวนไปยืนดูขบวนงานแต่งงาน
ของเฉินจือหาน หลังจากเห็นอีกฝ่ายในชุดเจ้าบ่าวสีแดงกับตาตัว
เองแล้วก็ไม่คิดจะอยู่ดูต่ออีก จากนั้นเขาก็ไปที่หอสุรา ดื่มสุรา
เหมือนน�้าเปล่า จากนั้น...เกิดอะไรขึ้นอีกก็จ�าไม่ได้แล้ว

“ท่านอ๋องน้อย ตื่นแล้วหรือเพคะ”
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เขาหันไปมองสาวใช้ที่ยืนอยู่ข้างเตียง “พี่หร่วนอี้ เมื่อวานนี้
ข้ากลับมาได้อย่างไร”

หญงิสาวเม้มปาก ท่าทางล�าบากใจเลก็น้อย “เป็นท่านแม่ทัพ
จ้าวที่พาท่านอ๋องน้อยกลับมาเพคะ”

ลั่วเฟิ่งซีงุนงง “แม่ทัพจ้าว...จ้าวเหยียนจิ้งน่ะหรือ”
เขากับจ้าวเหยียนจิ้งไปรู้จักกันต้ังแต่เม่ือไร แล้วคนผู้นี้ไม่ได้

อยู่ที่ชายแดนเหนือหรืออย่างไร
หร่วนอี้พยักหน้า “ใช่เพคะ เม่ือคืนท่านอ๋องน้อยเมามาก 

ประกาศว่าจะรบัท่านแม่ทพัมาเลีย้งดใูนจวน แล้วยังยึดเอาเส้ือคลุม
ของท่านแม่ทัพจ้าวมาเป็นผ้าห่ม หม่อมฉันขอบังอาจทูลเตือน วัน
นี้พอสร่างเมาแล้ว สมควรจะขอบใจเขาสักหน่อยนะเพคะ”

ลั่วเฟิ่งซีตกตะลึง ความทรงจ�าที่ขาดๆ หายๆ เริ่มปรากฏขึ้น
มาในสมอง ตอนนั้นเขาเดินร�่าสุราชมจันทร์อยู่บนหลังคา แต่เมา 
จนลื่นตกลงไป เดิมคิดว่าจะต้องเจ็บตัวแน่แล้ว กลับตกลงไปใน 
อ้อมแขนของใครคนหนึ่ง ดูเหมือน...จะเป็นหนุ่มน้อยรูปงาม?

นึกถึงค�าเล่าลือเกี่ยวกับแม่ทัพจ้าวแล้ว ล่ัวเฟิ่งซีก็ตัวส่ัน 
ยะเยอืก นีเ่ขาถงึกบัตาพร่า มองเทพสงครามผูน้ัน้เป็นหนุม่หน้าหยก 
ทั้งยังบอกว่าจะรับเล้ียงอีกฝ่าย ตอนนี้ไฟโทสะของจ้าวเหยียนจ้ิง 
น่าจะสูงท่วมฟ้าแล้วกระมัง

แต่แม่ทัพจ้าวผูน้ัน้กอ็ตุส่าห์พาตัวเขามาส่งถงึทีจ่วน ไม่ได้โยน
ทิง้ข้างทางไปเสียก่อน นบัว่าเป็นคนมีน�า้ใจ อาจจะไม่ใช่พวกเจ้าคดิ
เจ้าแค้น

“พวกเจ้าให้คนท�าความสะอาดเสื้อคลุมตัวนี้ แล้วส่งกลับไป
ให้แม่ทพัจ้าว ไม่ส.ิ..” ลัว่เฟ่ิงซลีกุขึน้ยนื ก่อนจะเดินไปท่ีห้องหนังสือ 
เลือกอยู่สักครู่ก็ได้ต�าราพิชัยสงครามออกมาเล่มหน่ึง ต�าราเล่มน้ี
เป็นฉบบัคดัลอกมาจากต�าราโบราณ ทีต่่อมาท่านพ่อของเขาได้เอา
มาเรยีบเรยีงเพิม่เตมิ ตวัเขาเองอ่านจนท่องจ�าได้ขึน้ใจแล้ว เพียงแต่
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ฉบบัคดัลอกนีอ้าจจะมลีายมอืเขาเขยีนบนัทกึอะไรแทรกอยู่บ้าง ได้
แต่หวังว่าจ้าวเหยียนจิ้งจะไม่ถือสา

ยืน่ต�าราให้สาวใช้แล้วลัว่เฟ่ิงซกีจ็�าเรือ่งราวเมือ่คนืเพิม่ขึน้มา
ได้อีกเล็กน้อย ดูเหมือนเขาจะลูบแก้มแม่ทัพจ้าว เรียกอีกฝ่ายว่า 
คนงาม ทั้งยังบอกว่าจะตกรางวัลให้...

“เอามีดสั้นเล่มนี้ไปเพิ่มด้วยแล้วกัน เจ้าให้คนน�าไปมอบให้
แม่ทัพจ้าว บอกว่าเป็นของแทนค�าขอบคุณ และก็...ขออภัย”

หร่วนอี้รับค�า ลั่วเฟิ่งซีถอนหายใจ ได้แต่หวังว่าท่านแม่ทัพ
จ้าวผู้นั้นจะเห็นแก่ความจริงใจอย่างยิ่งของเขา ไม่ถือสาหาความ 
คนเมา

ยามอิ๋นของวันนั้น ที่ต�าหนักรัชทายาทก็ได้ต้อนรับแขก 
ทีเ่จ้าของต�าหนกัรอคอยมาหลายวนั สหีน้าของหวงักงกงยามท่ีเหน็
เขานั้นปลาบปล้ืมราวกับเห็นพระพุทธองค์เสด็จลงมาแสดงธรรม 
จวนเจียนจะหลั่งน�้าตาออกมาอยู่แล้ว

ต�าหนักรัชทายาทตกแต่งงดงามสมฐานะ ตอนเขาจากเมือง
หลวงไป มูเ่หวนิหรงเพิง่ได้รบัแต่งตัง้เป็นรชัทายาทได้ไม่นาน ต�าหนกั
นี้เขาเองก็ยังไม่คุ้นชินนัก ครั้งนี้จึงอดมองอีกรอบไม่ได้

ยงัไม่ทนัได้ชืน่ชมความหรหูราของต�าหนกัรชัทายาทให้เตม็ตา 
มู่เหวินหรงก็พรวดพราดออกมาเสียก่อน

“เสี่ยวเฟิ่ง!”
ลั่วเฟิ่งซีถอนหายใจเม่ือได้ยินชื่อเล่นที่คุ้นหู ตั้งแต่เล็กเสด็จ

แม่เรยีกเขาว่าอาเฟ่ิง ฮ่องเต้กบัฮองเฮากเ็รยีกเขาเช่นนี ้มแีต่องค์ชาย
สามผู้นี้ผู้เดียวที่เรียกเขาว่าเสี่ยวเฟิ่ง ถึงเขาจะคัดค้านว่ามันเหมือน
ชื่อเรียกนกมากกว่าชื่อคนก็ตาม

“เสด็จพี่”
รัชทายาทขมวดคิ้ว ก่อนจะถลึงตาใส่เขาทีหน่ึง “ไม่ต้องมา
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เรียก! เจ้ายังเห็นพี่ชายอย่างข้าคนนี้อยู่ในสายตาด้วยหรือ หากข้า
ไม่ได้ส่งหวังกงกงไปเรียกตัวเจ้าเข้าวัง เจ้าก็คงไม่คิดจะมาให้ข้าเห็น
หน้ากระมัง”

บรุษุตวัโตมายนืท�าหน้าเบ้เหมอืนเดก็ทีถ่กูแย่งขนมหวานเช่น
นีก้ช็วนให้ขบขันไม่น้อย ลัว่เฟ่ิงซกีลัน้ยิม้แล้วรบีป้ันสหีน้าให้ดใูสซือ่
ท่ีสดุ “เสดจ็พีต่รสัเช่นนีไ้ด้อย่างไร ข้ากลับมาย่อมต้องนกึถงึท่านเป็น
คนแรกแน่นอน เพยีงแต่พ่อบ้านหลิว่น่ากลวัมาก เขาให้ข้าอยูแ่ต่ใน
จวน วันๆ ได้กินแต่สมุนไพร จนหน้าข้าจะเขียวอยู่แล้ว ช่วงนี้เขา
เริ่มลดๆ ลงบ้าง ข้าถึงแอบหนีออกมาหาท่านได้ เสด็จพี่ เสี่ยวเฟิ่ง
ล�าบากมากจริงๆ ท่านไม่สงสารข้าบ้างเลยหรือ”

เขาจงใจกะพริบตาถี่ๆ รีดเค้นน�้าตาออกมาได้หยดหนึ่ง  
มูเ่หวนิหรงทีพ่ยายามรกัษามาดรชัทายาทผูโ้กรธเกรีย้วเริม่มอีาการ
ละล้าละลังปรากฏให้เห็น “จริงหรือ...”

ลัว่เฟ่ิงซีพยกัหน้า ดวงตาดอกท้อมนี�า้ตาเอ่อคลอ มองอย่างไร
ก็น่าเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง

มูเ่หวนิหรงกลนืน�า้ลาย “ถ้าอย่างนัน้ตัง้แต่กลบัมาเมอืงหลวง 
เจ้าก็ยังไม่ได้กินอาหารอร่อยๆ เลยสิ”

ลั่วเฟิ่งซีพยักหน้าอีกครั้ง คราวนี้ในแววตามีความคาดหวัง
“เช่นนัน้วนันีข้้าจะให้เจ้าได้กนิเอง กงกง ให้ห้องเครือ่งเตรยีม

อาหาร! บอกพวกเขาว่าถ้าท�าออกมาถูกปากเสี่ยวเฟิ่ง ข้าจะตก
รางวัลให้”

ในที่สุดรัชทายาทก็ไม่สามารถแข็งใจตั้งท่าปั้นปึ่งกับญาติผู้
น้องคนนี้ได้ เมื่อตอนลั่วเฟิ่งซีจากเมืองหลวงไป เขาพยายามรั้งอีก
ฝ่ายไว้เพราะสังหรณ์ใจว่าการจากไปครั้งนี้จะกลายเป็นชั่วนิรันดร์ 
ยามนีค้นทีก่ลวัว่าจะไม่ได้พบหน้าอกีครัง้หวนกลบัมาแล้ว ในใจของ 
มู่เหวินหรงอย่างไรก็ต้องปีติยินดี “เสี่ยวเฟิ่ง เจ้าอยากกินอะไร”

ลั่วเฟิ่งซีตอบอย่างไม่ลังเล “หมูหัน”
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เจอสารพดัจานต้นไม้ใบหญ้าของพ่อบ้านหลิว่มานาน ตอนน้ี
เขาอยากกินของมันๆ กรอบๆ เป็นที่สุด

“กระหม่อมจะรีบไปบอกให้ห้องเครื่องท�าหมูหันกับอาหาร
ประเภทเนื้ออีกสามอย่างขึ้นโต๊ะเสวยพ่ะย่ะค่ะ”

ลั่วเฟิ่งซีส่งยิ้มให้ขันทีร่างท้วม “หวังกงกงช่างรู้ใจข้าจริงๆ”
หวงักงกงค้อมกายรบัค�าชมก่อนจะรบีผละไป ท่าทางรบีร้อน

มุ่งมั่นไม่ต่างจากนายทหารยามออกศึก ลั่วเฟิ่งซีหันมามองส�ารวจ
รัชทายาท ไม่ได้พบกันนาน มู่เหวินหรงดูตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิม หรือ
จะเป็นเพราะชดุรุม่ร่ามทีเ่จ้าตวัสวมอยูก่เ็ป็นได้ ใบหน้าน้ันมเีหลีย่ม
มุมอย่างบุรุษที่โตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ ไม่หลงเหลือเค้าความอ่อนเยาว์
ของเดก็หนุม่อกี แต่แววตาเปิดเผยคูน่ัน้ยงัคงไม่เปลีย่นแปลงไปจาก
เดิม

เขาไม่มีพี่น้อง แต่เสด็จพี่ก็ปฏิบัติต่อเขาไม่ต่างจากน้องชาย
ร่วมอุทร วันที่เสด็จแม่สิ้นพระชนม์ เขาจ�าไม่ได้แล้วว่าตัวเองร้องไห้
เสียใจเพียงใด จ�าได้แค่ว่าเสด็จพี่สามที่ปกติเอาแต่ชวนเขาไปเล่น
สนุก เวลานั้นพยายามยืดตัวสั้นๆ ขึ้นให้ดูน่าเกรงขาม ตบบ่าเบาๆ 
ปลอบให้เขาหยุดร้องไห้ “เสด็จป้าใหญ่ทรงไปอยู่กับท่านลุงเขยบน
สวรรค์แล้ว แต่ข้ายังอยู่กับเจ้านี่ เจ้าไม่ได้ตัวคนเดียวเสียหน่อย ข้า 
เสด็จพ่อ เสด็จแม่ ก็เป็นครอบครัวของเจ้าเหมือนกัน”

ความสามารถในการปลอบคนขององค์ชายสามในตอนน้ัน 
ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวสักเท่าไร แต่มู่เหวินหรงก็นั่งเป็นเพื่อนเขาอยู่
แบบนั้นจนมืดค�่า

เขาเอ่ยปากพดูอย่างจรงิใจ “ไม่ได้พบกนัหลายปี เสดจ็พีด่สูง่า
งามขึ้นมาก”

มู่เหวินหรงเอื้อมมือมาผลักไหล่เขาจนเซ “พูดอะไรของเจ้า! 
จะประจบขอของกินจากข้าเพิ่มละสิ ไม่มีให้เจ้าแล้ว มา พวกเรา
เขา้ไปคยุกันขา้งใน เจ้าออกไปเทีย่วเล่นข้างนอกมาตัง้หลายปี หรือ
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คราวนี้ไปก่อเร่ืองใหญ่โตอะไรเอาไว้ถึงได้กลับมา รีบเล่าให้พ่ีชาย 
คนนี้ฟังเร็วเข้า”

แม้ปากจะพูดเช่นนั้น แต่ขอบตาของมู่เหวินหรงกลับแดงเรื่อ 
ลั่วเฟิ่งซียิ้มบางๆ ไม่ได้เปิดโปงอีกฝ่าย เริ่มต้นเล่าเรื่องผจญภัยใน 
ยุทธภพให้ญาติผู้พี่ฟังแทน


