
หนึ่ง
พระชายาผู้อาภัพ

“หวงัอี้” น�ำ้เสยีงเยน็ชำเปี่ยมพลงัเรยีกองครกัษ์ข้ำงกำย

“พ่ะย่ะค่ะ” องครกัษ์คู่ใจขานรบั พร้อมรบัค�าสั่งจากนายเหนอืหวัผู้เป็น

เจ้าของชวีติ

“เชิญพระชายาเอกเสด็จกลับเรือน” เนตรคมดุดุจพญาเหยี่ยวผู้เป็น 

เจ้าแห่งห้วงเวหามองใบหน้าซีดเซียวที่เปื้อนคราบน�้าตาของพระชายาเอกด้วย

แววตาเยียบเย็น ก่อเกิดบรรยากาศกดข่มผู้คน ความเงียบงันปกคลุมไปทั่ว

ทั้งบริเวณ ซึ่งขณะนี้แม้เพียงเข็มสักเล่มหนึ่งหล่นลงบนพื้นคงเกิดเสียง 

ให้ผู้คนในห้องได้ยนิ

“พ่อบ้านอู่ ปิดเรอืนฝหูรงจนกว่าเป่ินหวางจะมคี�าสั่งเปลี่ยนแปลง คนใน

ห้ามออกแม้เพียงก้าว คนนอกห้ามย่างกราย หากผู้ใดฝ่าฝืนให้ลงโทษสถาน

หนกัโดยไม่มขี้อยกเว้น”

“หวงัหยู เชญิหมอหลวงไปเรอืนเถาฮวา” นั่นคอืเรอืนรกัแห่งพระชายา

รองผู้งดงามอ่อนหวาน

“พ่ะย่ะค่ะ” ผู้รับค�าสั่งทั้งสามรับค�าสั่งอย่างพร้อมเพรียง ก่อนจะท�า

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างรีบเร่ง ราวกับว่าหากเนิ่นช้าไปมิทันใจผู้สั่งการ 
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ความผดิที่ไม่ปรารถนาจะหล่นลงมาใส่ตนได้ มมิผู้ีใดไม่รูว้า่เปลวไฟแห่งโทสะ

ของผู้เป็นเจ้าของวงั หากลุกไหม้แล้วจะร้อนแรงและลุกลามเพยีงใด

สองแขนแข็งแกร่งของเอกบุรุษผู ้เป็นใหญ่แห่งวังพยัคฆ์เหินโอบ

ประคองร่างกายอันล�้าค่าของพระชายารองกลับเรือนเถาฮวาอย่างระมัดระวัง 

ร่างกายของทั้งพระชายารองและพระชายาเอกของเขาเตม็ไปด้วยเลอืด จนไม่

สามารถแยกออกได้ว่าเป็นเลอืดของผู้ใด พระชายารองของเขาเพิ่งจะตั้งครรภ์

ได้เพยีงเดอืนเดยีวกลบัต้องมาตกเลอืด มอิาจรูไ้ด้ว่าจะสามารถรกัษาสายเลอืด

ในครรภ์เอาไว้ได้หรอืไม่ บุตรคนแรกของเขาไม่มโีอกาสได้ลมืตาดูโลก

พระชายาเอกของเขาช่างร้ายกาจยิ่งนกั เหน็หน้าซื่อๆ อ่อนหวานบรสิทุธิ์

ดุจหยาดน�้าค้าง อ่อนแอ น่าสงสาร ดูเหมอืนบุปผาไร้ซึ่งพษิภยั ไม่น่าจะมจีติ

ริษยาจนถึงขั้นท�าเรื่องร้ายกาจได้เพียงนี้ นางตั้งใจท�าร้ายหมายสังหารบุตร 

ในครรภ์ ท่านชายหรอืท่านหญงิ ทายาทคนแรกแห่งวงัพยคัฆ์เหนิ หนทางที่ดี

ที่สุดส�าหรบันางคอืการกกับรเิวณไม่ให้ออกมาสร้างเรื่องร้ายกาจได้อกี แต่จะ

ให้ลงโทษนางรนุแรงกว่านี้เขากม็อิาจท�าได้ ด้วยความเอื้อเอน็ดเูฉกเช่นน้องสาว

สหายรกัที่เหน็กนัมาตั้งแต่เยาว์วยั

ทันทีที่เจ้าของวังก้าวผ่าน ร่างกายอันแสนรวดร้าวของพระชายาเอก 

กส็ั่นเทา ราวกบัว่าดวงใจได้แหลกสลายลงไปพร้อมกบัค�าสั่งของพระสวามี

“พระชายาเพคะ” ชวิองิกบัหงหลวิ นางก�านลัข้างกายรบีเข้ามาประคอง

พระชายาเอกผู้น่าสงสาร ที่ค่อยๆ ทรุดกายลงอย่างช้าๆ อาภรณ์สขีาวบรสิุทธิ์

ของพระชายาเอกเปรอะเปื้อนไปด้วยเลอืดชุ่มโชก

“ข้าไม่เป็นไร กลบัเรอืนของเรากนัเถอะ” เสยีงหวานแผ่วเบาเอื้อนเอ่ย

ราวกบัจะขาดใจ

หลี่ฮุ่ยจื่อกลืนก้อนสะอื้นลงในอกอย่างกล�้ากลืน นางจดจ�าแววตา 

เย้ยหยนัอย่างผู้ชนะของพระชายารองหลวิมู่เหมี่ยนผู้นั้นได้ด ี รอยยิ้มร้ายนั่น

ท�าให้ความเจบ็ปวดทั้งร่างกายและจติใจของนางเพิ่มมากขึ้นจนแทบจะทานทน 

ไม่ไหว แรงบบีรดัหนกัหน่วงในช่องท้องท�าให้นางรวดร้าวไปทั้งร่างจนสิ้นสตไิป
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“พระชายา! พระชายาเพคะ” เสียงร้องเรียกด้วยความตระหนกของ 

ชิวอิงไม่สามารถปลุกสติสัมปชัญญะของพระชายาเอกผู้น่าสงสารให้ลืมตา 

ขึ้นมาได้

“ทา่นพ่อบ้านเจ้าคะ ได้โปรดตามหมอหลวงมาดอูาการพระชายาของข้า

ด้วยเถดิเจ้าค่ะ” ชวิองิหนัมาขอร้องพ่อบ้านอู่

“พระชายาของข้าแย่แล้ว” เสียงร�่าไห้ของนางก�านัลผู้ภักดีบีบรัดหัวใจ

พ่อบ้านวยัชรายิ่งนกั

พ่อบ้านอู่ลอบสบตากับองครักษ์หวังอี้ผู้มีสีหน้าเย็นชาไม่ผิดแผกจาก

องค์ชายรองเจ้าของวัง ครั้นเห็นอีกฝ่ายก้มศีรษะแม้เพียงนิด พ่อบ้านชรา 

กไ็ม่รั้งรอรบีเร่งไปตามหมอหลวงทนัที

‘หวัใจข้าผูช้ราคงหยดุเต้นเข้าสกัวนั หากเกดิเรื่องเช่นนี้บ่อยครั้ง’ พ่อบ้าน

วยัชราได้แต่ร�าพงึในใจ

หมอหลวงแซ่จินที่พ่อบ้ำนอู่รีบเร่งไปตำมมำเพื่อรักษำพระชำยำเอก 

หลงัจากที่นางก�านลัผลดัเปลี่ยนอาภรณ์ที่อาบย้อมไปด้วยเลอืดสดๆ กลิ่นคาว

คละคลุ้งที่น่าตื่นตระหนกค่อยๆ จางหาย พร้อมกลิ่นก�ายานสดชื่นกรุ่นก�าจาย

เข้ามาแทนที่

ภายหลังจับชีพจรซ�้าแล้วซ�้าอีก คิ้วสีดอกเลาของหมอหลวงก็ขมวด

เข้าหากนัอย่างเคร่งเครยีด

“อาการของพระชายาหนกัมากเลยหรอืเจ้าคะ ท่านหมอ”

ชิวอิงร้องถามเสียงดังเมื่อเห็นหมอหลวงจินมีสีหน้าคล้ายแน่ใจ 

คล้ายไม่แน่ใจ คละเคล้าความล�าบากใจที่จะกล่าว ยามนั้นในห้องเหลอืเพยีง

หมอหลวงจนิ ชวิองิ และหงหลวิ นางก�านลัคู่ใจพระชายาเอกที่ตดิตามมาจาก

จวนสกุลหลี่

“เอ่อ...” หมอหลวงชรายงัคงถอนหายใจ

“มีอะไรก็รีบกล่าวมาเถิดเจ้าค่ะ ท่านหมอ หากท่านมัวอ�้าอึ้งไปกว่านี้ 



10
หงส์สะบัดปีก

พระชายาของข้าคงจะขาดใจตายไปเสยีก่อนจะได้ทนัรกัษา”

หมอหลวงค้นหายาในล่วมยา แล้วหยบิขึ้นมาป้อนใสป่ากพระชายาเอก 

ก่อนจะเอ่ยกบันางก�านลัทั้งสองนางด้วยสหีน้าเป็นกงัวล

“พวกเจ้ารู้เรื่องที่พระชายาตั้งครรภ์หรอืไม่”



สอง
ความรักที่ไม่เคยมี เป็นข้านี้คิดไปเอง

หลี่ฮุ่ยจื่อคือนำมของข้ำ ข้ำเกิดในจวนอันยิ่งใหญ่ของแม่ทัพพิทักษ์

แคว้น นามแห่งจวนของข้านั้นคอืจวนแม่ทพัปราบไพรพี่าย

บดิาของข้ามนีามว่า ‘หลี่ไป๋’ แม่ทพัใหญ่แห่งแคว้นหลง บุรุษผู้องอาจ 

ห้าวหาญ ฝีมอืกระบี่เป็นเลศิ อกีเพลงทวนแห่งตระกูลข้า เพยีงข้าศกึได้ยนิก็

มอิาจหาญเข้าสู ้บรุษุรปูงามย่อมเคยีงคูย่อดหญงิแห่งแผ่นดนิ บดิาพบรกัข้าม

แคว้นกับมารดาผู้ด�ารงศักดิ์เป็นองค์หญิงแห่งแคว้นหยาง แคว้นบ้านใกล้ 

เรอืนเคยีงผู้เป็นมิ่งมติรมาช้านาน

ข้าเกดิมาท่ามกลางความรกัความอบอุน่ของครอบครวั บดิาข้าเป็นชาย

รกัเดยีวใจเดยีว มฮีูหยนิเพยีงหนึ่ง มารดาข้าจงึเป็นฮูหยนิที่สตรทีุกจวนต่าง

อจิฉา จวนอื่นมสีามภรรยาสี่อนเุป็นเรื่องธรรมดา มเีพยีงจวนข้าไม่มฮีหูยนิรอง

และอนุให้ปวดใจ บุตรภรรยาไม่ต้องร้องไห้ แก่งแย่งชงิด ีไม่ต้องอจิฉารษิยา

และท�าร้ายกนั

ทุกคนประคองข้าไว้กลางฝ่ามือ ข้ามีความสุขยิ่งนักกับความรักที่

ห้อมล้อม พี่ชายคนโตรูปงามไม่แตกต่างจากบดิา แม่ทพัพทิกัษ์บูรพา ‘หลี่จิ้น’ 

ผูม้นีามกระเดื่อง เพลงทวนลอืลั่นของตระกลูข้าพาให้พี่ใหญ่รั้งต�าแหน่งแม่ทพั
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ตั้งแต่ยี่สิบปี หญิงสาวในเมืองหลวงต่างแย่งกันทิ้งผ้าเช็ดหน้าเพียงเพื่อให ้

ท่านแม่ทพัชายตามอง แต่พี่ใหญ่ของข้ากลบัไม่สนใจ เขาเพยีงบอกกล่าวแก่ข้า

“พี่ใหญ่ของเจ้าเกดิมาเพื่อรบ ไม่ได้เกดิมาเพื่อรกั”

‘อ้าว พี่ใหญ่ แล้วชาตินี้ท่านพ่อท่านแม่จะได้เป็นท่านปู่ท่านย่า มีเจ้า

ซาลาเปาน้อยมาเกาะแข้งเกาะขาให้ชื่นอกชื่นใจได้อย่างไร’ ข้าได้แต่คิดด้วย

ความอ่อนเพลยีหวัใจ

“คนรปูงามเช่นท่านท�าร้ายหวัใจหญงิสาวทั้งเมอืงเสยีแล้ว” ข้าร�าพงึอย่าง

ปลงตกกบัความคดิของชายชาตทิหาร

พี่ชายคนรอง กุนซอืหน้าหวานนามว่า ‘หลี่เจี้ยน’ ชายหนุ่มผู้เชี่ยวชาญ

กลศึกและต�าราพิชัยสงคราม เป็นกุนซือแห่งกองทัพพิทักษ์บูรพา เป็นแขน 

เป็นขาและมนัสมองให้พี่ใหญ่ พี่ชายคนนี้ของข้าเป็นคนพูดน้อยในสายตาของ

คนนอก แต่เมื่ออยู่ในจวนเขามักหาเรื่องมาเล่าขานให้จวนของเราครึกครื้น 

เสมอ เรื่องเล่าหลากหลายจากการเดนิทางของพี่รอง จากเมอืงใหญ่สู่เมอืงเลก็

ที่เขาก้าวผ่าน ล้วนถูกเล่าขานให้ข้าฟังทั้งสิ้น ข้าผูเ้ป็นบปุผาเพยีงหนึ่งเดยีวแห่ง

จวนที่ได้แต่ฝึกศาสตร์และศิลป์อยู่ในจวน เพียงเพื่อมีคุณสมบัติแห่งกุลสตรี

ที่เพยีบพร้อม และเมื่อถงึวนัเวลาที่เหมาะสม บดิามารดาย่อมสรรหาแจกนัทอง

ที่แขง็แรงเพื่อโอบอุ้มบุปผาแสนรกัดอกนี้ต่อไป

ข้ามีความสุขอยู่ในสวนรักของครอบครัวจวบจนอายุห้าขวบ ข้าจดจ�า

วนันั้นได้ไม่มวีนัลมื

วันหนึ่งในช่วงเหมันตฤดู ครานั้นแสงแห่งดวงตะวันก�าลังจะลาลับ 

ขอบฟ้า คลื่นแห่งความเยือกเย็นก�าลังโอบล้อมสรรพสิ่งเมื่อล�าแสงสุดท้าย 

แห่งวันก�าลังจะลาลับ แสงสีทองยามตะวันลาลับราวกับว่าสวรรค์เบื้องบนส่ง

ใครคนนั้นมาเพื่อข้า ชายหนุ่มผู้มรีูปกายงามสง่า ทะนง องอาจ มดีวงตาสดี�า

ขลบัราวกบัดวงตาพญาเหยี่ยวเจ้าแห่งท้องฟ้า ผู้เป็นราชาแห่งนกัล่า เขาผู้นั้น

ก้าวเทา้เขา้มาในจวนพร้อมกบัพี่ชายทั้งสองของข้า มาเพื่อศกึษาเพลงยทุธ์และ

กลศกึกบัท่านปู ่แม่ทพัใหญ่ในต�านาน ถงึแม้ท่านจะวางมอืจากต�าแหน่งแม่ทพั
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ให้แก่ท่านพ่อ แต่ยังเป็นที่ปรึกษาและถ่ายทอดกลศึกให้แก่พี่รองซึ่งเป็นว่าที่

กนุซอืแห่งกองทพั สอนเพลงยทุธ์ให้แก่องค์ชายรองและพี่ใหญ่ของข้า ทั้งคูน่บั

เป็นศษิย์ที่สร้างความภาคภมูใิจให้แก่ท่านปูเ่ป็นอย่างยิ่ง พลงัยุทธ์ของพวกเขา

ก้าวหน้ากว่าเดก็คนอื่นในรุ่นราวคราวเดยีวกนั

นบัแต่แรกที่ได้พานพบและสบตาเขา หวัใจของข้ากไ็ร้อสิรภาพ มนัถูก

จองจ�าและสลักเพียงภาพของชายผู้นั้น ข้าเฝ้ามองเขามาตั้งแต่ห้าขวบ จาก 

วันนั้นข้าติดตามองค์ชายในดวงใจและพี่ชายทั้งสองดั่งเป็นเงา จนวันหนึ่ง 

องค์ชายรองคงไม่อยากให้เดก็หญงิวยัไม่กี่ขวบอย่างข้าตามตดิ จงึให้ของก�านลั

แก่ข้าเป็นหยกประจ�ากายลายพยัคฆ์ ข้อต่อรองขององค์ชายคือ หยกชิ้นนี้

สามารถขออะไรกไ็ด้จากเขาหนึ่งอย่างโดยไม่มขี้อแม้

หลงัจากได้หยกพกลายพยคัฆ์จากชายในดวงใจ ข้ากไ็ม่ได้ตามตดิเขา 

ได้แต่เฝ้ามองชายอนัเป็นที่รกัเดนิเข้าออกจวนทกุวนั หวัใจของข้าปักตรงึลกึลง

ไปกว่าเดมิ จนข้าคดิว่าความรกัของข้าคงไม่อาจถ่ายถอนจากบุรุษผู้นี้ได้แล้ว

จวบจนล่วงถึงวัยปักปิ่น บุปผางามเช่นข้าพร้อมสรรพส�าหรับการเป็น 

ฮหูยนิของบรุษุสกัคน ทว่าหวัใจของข้านั้นรกัมั่นคงเพยีงชายผูเ้ดยีว หากเลอืก

ได้ข้าย่อมอยากเป็นของเขาและมเีพยีงเขา

และแล้ววันที่ข้าเฝ้ารอคอยก็มาถึง องค์ชายรองน�าทัพไปปราบกบฏ

ชายแดนด้านเหนอืตดิกบัแคว้นหยาง พร้อมกบัพี่ใหญ่และพี่รองของข้า ชยัชนะ

ของแควน้ที่องค์ชายรองน�ากลบัมาท�าให้พระองค์ได้รบัพระราชทานยศชนิอ๋อง 

พร้อมกบัสมรสพระราชทาน ข้าจงึกลายเป็นพระชายาเอกของบรุษุที่ข้าแอบรกั

นบัตั้งแต่นั้นมา

‘พระชายาหลี่ฮุย่จื่อ’ พระชายาเอกที่ชนิอ๋องผูน้ั้นได้มาโดยมไิด้ต้องการ

เหมือนผืนฟ้าถล่มแผ่นดินทลายลงตรงหน้า เกี้ยวแปดคนหามรับ 

พระชายาเอกเข้าวัง ข้ากลับพบว่าชายที่ข้ารักมีสองพระชายารองและสองอน ุ

ในวงั หนึ่งในพระชายารองคอืสตรทีี่ผูค้นเล่าลอืกนัทั่วแคว้นว่าเป็นรกัแรกของ

ชนิอ๋อง



14
หงส์สะบัดปีก

‘หลวิมู่เหมี่ยน’ พระชายารองที่แสนรกั หญงิสาวผู้โชคดทีี่ได้กุมหวัใจ

รกัของพยคัฆ์เจ้าของวงั

ค�่าคนืวสนัต์ของข้าไม่ได้สขุล�้าอย่างที่เฝ้าฝันไว้ หวัใจของข้าอาบไปด้วย

น�้าตา น�้าผึ้งแห่งวสนัต์ของข้าช่างขมปร่านกั ข้าสู้อดทน ไม่ว่าจะโดนลมปาก

ของเหล่าพระชายารองและอนุ ซ�้าร้ายความเยน็ชาไม่แลเหลยีวจากพระสวาม ี

ชายที่ข้าเคยคดิว่ารกัเขาเตม็หวัใจ หากแม้เพยีงเศษเสี้ยวแห่งรกัข้ากไ็ม่เคยได้

รบักลบัมา

สองเดอืนผ่านพ้นไป ข้าพบว่าร่างกายของข้าอ่อนแอลง หมดเรี่ยวแรง

ทั้งกายและใจ นบัจากวนัเข้าหอพระสวามทีี่รกัไม่เคยเฉยีดกรายเข้าใกล้เรอืน

ของข้าอกีเลย หรอืว่าถงึเวลาที่ข้าจะต้องทบทวนเรื่องราวบางสิ่งของชวีติอย่าง

จรงิจงัเสยีท ี

‘หรอืแท้จรงิแล้วความรกัไม่เคยม ีเป็นข้านี้คดิไปเอง’



สาม
คืนหยก คืนใจ

“พวกเจ้ำรู้เรื่องที่พระชำยำตั้งครรภ์หรอืไม่”

ค�าถามของหมอหลวงจนิก่อให้เกดิความเงยีบงนัอยู่ชั่วขณะ ไร้ค�าตอบ

ที่ต้องการ ชวิองิกบัหงหลวิแอบสบตากนัด้วยไม่สามารถให้ค�าตอบใดได้

พระชายาเอกคนงามลืมตาพลางถอนหายใจอย่างช้าๆ ความจริงแล้ว

ขณะใคร่ครวญเรื่องราวในอดีตของตน ประสาทหูยังคงรับฟังเสียงรอบข้าง  

เช่นนั้นจงึได้ยนิค�าพูดของหมอหลวงชราอย่างชดัเจน คงถงึเวลาที่นางจะต้อง

ตดัสนิใจอย่างเดด็ขาดแล้ว หากนางยงัคงเลอืกที่จะเป็นบุปผางาม เฝ้ารอคอย

รกัจากพระสวามอีย่างโง่งม ต้องคอยลิ้มรสน�้าใต้ศอกจากพระชายารองอย่าง

ขมขื่น วันเวลาไม่ช้าไม่นานกลีบบุปผาบอบบางคงร่วงหล่นเพราะไม่สามารถ

ต้านทานแรงลมได้ คงไม่เหลือแม้เพียงเศษซาก นางกับลูกคงกลายเป็นปุ๋ย

บ�ารุงบุปผาดอกแล้วดอกเล่าที่เข้ามาใหม่ในวงัแห่งนี้

หากไม่รีบตัดสินใจในวันนี้ อีกไม่นานพระชายารองผู้แสนจะเสแสร้ง

นางนั้นคงจะรู้ว่าบุตรของนางยงัคงมชีวีติอยู่ในครรภ์ ไม่แคล้วนางจิ้งจอกนั่น

คงส่งพญามจัจุราชมาพรากชวีติบรสิุทธิ์ในเรว็วนั ขนาดเลอืดในอกของตนเอง

นางยงัยอมสละทิ้งได้เพยีงเพื่อก�าจดัพระชายาเอกผูก้ดีขวางเส้นทางแห่งอ�านาจ
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“ท่านหมอเจ้าคะ” เสยีงแผ่วเบาของพระชายาเอกเรยีกความสนใจจาก

หมอหลวงชรา ที่ก�าลงัใช้สายตาบงัคบักดดนันางก�านลัทั้งสองที่ไม่ยอมปรปิาก

เรื่องของพระชายาเอก

“พ่ะย่ะค่ะ”

“ข้ามีเรื่องจะขอร้องท่าน” ดวงตาหวานคลอคลองไปด้วยหยาดน�้าตา  

รมิฝีปากบางสั่นด้วยพยายามระงบัความโศกเศร้า

“พระชายาอย่าได้กล่าวเช่นนั้นเลย มสีิ่งใดให้กระหม่อมช่วยโปรดบอก 

อย่าได้คดิว่าตาเฒ่าผู้นี้เป็นคนอื่นคนไกล”

“ขอบคณุ ขอบคุณมากเจ้าค่ะท่านหมอ” หลี่ฮุย่จื่อยิ้มทั้งน�้าตา ในยามยาก

น�้าใจคนแห้งผาก แม้เพยีงสายฝนพร�ากน็�าความชื่นฉ�่าสู่หวัใจอนัเหนบ็หนาว

“ข้าอยากให้ท่านหมอเกบ็เรื่องการตั้งครรภ์ของข้าไว้เป็นความลบั” ครั้น

เหน็สายตาเตม็ไปด้วยค�าถามของหมอหลวงชรานางจงึเอ่ยต่อ

“ท่านหมอคงเหน็สภาพของข้าแล้ว ข้าไม่ขอปิดบงัอนัใด ด้วยท่านหมอ

กเ็ห็นข้ามาตั้งแต่ยังเป็นทารก ครรภ์ของข้าตอนนี้ยังไม่แข็งแรงนัก จะรักษา 

เอาไว้ได้นานเท่าใดก็ยังไม่ทราบได้ หากเรื่องราวแพร่งพรายออกไป คาดว่า 

ไม่นานคงมผีู้คดิก�าจดัให้พ้นทาง”

“แต่ว่า...”

“ข้าจะไม่ท�าให้ท่านหมอต้องเดอืดร้อน แค่เพยีงระยะหนึ่ง ให้ครรภ์นี้

ปลอดภยั แล้วข้าจะบอกชนิอ๋องเอง”

“เช่นนั้นกไ็ด้ แต่อย่าปิดบงัให้นานนกั โทษทณัฑ์ปิดบงัเบื้องสูงนั้นเกรง

ว่ากระหม่อมจะไม่สามารถรกัษาหวัเอาไว้บนบ่าได้” ชายชราถอนใจด้วยความ

หนักอก ไม่ช่วยก็ไม่ได้ ไม่แคล้วอาจตายตกทั้งแม่ทั้งลูก เรือนหลังของเชื้อ 

พระวงศ์มกีี่ร้อยชวีติที่ต้องสงัเวย เดก็สาวบอบบางผู้นี้เขาเหน็มาตั้งแต่วยัเยาว์ 

นางเป็นหลานปู่ของสหายรกั อดตีแม่ทพัขี้โมโหผู้นั้น หากปล่อยให้หลานสาว

ยอดดวงใจของคนผู้นั้นตาย คนผู้นั้นคงได้มาถอนผมเขาหมดหวัเป็นแน่แท้

“ขอบพระคุณท่านหมอมากเจ้าค่ะ บุญคุณในครั้งนี้ วันหน้าข้าต้อง
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ทดแทนอย่างที่สุด”

“ขอพระชายาโปรดวางใจ พกัผ่อนให้มาก ดื่มยาที่กระหม่อมจดัมาให้ 

อกีไม่นานกจ็ะแขง็แรงทั้งแม่ทั้งลูก วนันี้กระหม่อมขอทูลลาพ่ะย่ะค่ะ”

เรื่องส�าคญัที่ตั้งใจจะท�าในวนันี้ส�าเรจ็ไปหนึ่งอย่าง ทนัททีี่หมอหลวงจนิ

เดนิทางกลบั โดยมหีงหลวิตามออกมาส่งและรบัเทยีบยา ชวิองิได้รบัมอบหมาย

ภารกจิส�าคญัล�าดบัที่สอง

“ตามพ่อบ้านอู่มาพบข้า”

“เพคะพระชายา” สายตามุ่งมั่นอย่างคนตดัสนิใจแลว้ของพระชายาเอก

ก่อความสงสยัให้นางก�านลัน้อยยิ่งนกั แต่กไ็ม่กล้าซกัถามให้มากความ

“ถวำยบังคมพระชำยำพ่ะย่ะค่ะ” พ่อบ้ำนใหญ่กล่ำวอย่ำงนอบน้อม 

แม้เจ้าของวงัจะสั่งปิดเรอืนของพระชายาเอก แต่ไม่ได้สั่งปลด ดงันั้นเขาต้อง

ปฏิบัติต่อพระชายาเอกเป็นอย่างดีเหมือนเดิม พระชายาเอกผู้แสนดีและ 

น่าสงสาร

“ตามสบายเถอะท่านพ่อบ้าน อย่าได้มีพิธีรีตอง ข้าเพียงจะขอมอบ 

บางสิ่งบางอย่างให้แก่ชนิอ๋อง”

กล่าวจบมอืเรยีวบางกย็ื่นแผ่นหยกลายพยคัฆ์ที่พกพาตดิกายไว้ตลอด

เวลา นบัตั้งแต่วนัที่ได้รบัมนัในวยัเพยีงห้าขวบ หวัใจกระตุกเพยีงนดิให้รู้สกึ

ยามมอืเรยีวบางว่างเปล่า เฉกเช่นหวัใจที่รานร้าวจนชาเฉย

“จะให้เรยีนชนิอ๋องว่าอย่างไรพ่ะย่ะค่ะ” ผูจ้�าเป็นต้องส่งสารระหว่างสามี

ภรรยาถามเพื่อให้เกดิความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกนั

“ไม่ต้องกล่าวอันใด เพียงยื่นป้ายหยกนี้ให้... เพียงเท่านั้นชินอ๋องจะ

เข้าใจ” รมิฝีปากที่เคยอวบอิ่มบดันี้กลบัซดีเซยีวกดยิ้มที่มมุปาก คล้ายยิ้มคล้าย

ไม่ยิ้ม แต่สายตาไม่เปลี่ยนแปลงสกันดิ

พ่อบ้านอูร่บัป้ายหยกประจ�ากายเจ้าของวงัจากพระชายาเอก ในใจพลนั

เกดิความกงัขา เขาดแูลวงัพยคัฆ์เหนิมาเนิ่นนาน ผูถ้อืครองป้ายหยกนี้มเีพยีง
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ชนิอ๋องเจ้าของวงัเท่านั้น เหตุใดวนันี้ป้ายหยกจงึอยู่กบัพระชายาเอก มหิน�าซ�้า

พระชายาเอกยงัมอบมนัให้แก่เจ้าของ ครั้นจะซกัถามสกัค�ากม็กิล้า สหีน้าของ

พระชายาเอกยามนี้ดูไปคล้ายกับสีหน้าของเจ้าของป้ายหยก ดูเย็นชาและ 

น่าหวาดกลวัอย่างยิ่ง พระชายาเอกผู้แสนใจดขีองเขาหายไปไหน หรอืความ

เจบ็ปวดจะเปลี่ยนผู้คนให้กลบักลายเป็นน่ากลวั 

ช่างน่ากลวัจรงิๆ



สี่
บุปผาสะบัดปีกสะบั้นใย

“ไม่ต้องกล่าวอนัใด เพยีงยื่นป้ายหยกนี้ให้...”

ค�ากล่าวนี้เป็นจริงดั่งพระชายาเอกว่า ทันทีที่เจ้าของวังเห็นสิ่งของที่ 

ยื่นให้ เขาทันได้เห็นสายตาที่เปลี่ยนไป แม้เพียงชั่วแวบเดียวของเจ้าของวัง 

ก่อนจะเปล่งประกายเยน็ชาดงัเดมิ นกึแล้วให้นา่เหนื่อยหนา่ยใจยิ่งนกั ฮ่องเต้

กับฮองเฮาปรารถนาท่านชายและท่านหญิงน้อยจากวังพยัคฆ์เหินนี้มากขนาด

ไหน เขาผู้เฒ่าคนนี้ล้วนทราบดี และแน่นอนว่าท่านชายหรอืท่านหญิงน้อยที่

บดิากบัมารดาแห่งแผ่นดนิปรารถนา ย่อมต้องมมีารดาเป็นพระชายาเอกจาก

สมรสพระราชทานจึงเหมาะสมคู่ควร แล้วหลังจากนั้นจะได้มาจากพระชายา

รองก็ไม่เป็นอันใด เมื่อเกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นเขาจะแบกหน้าไปรายงานได้

อย่างไร

‘ผู้เฒ่าเช่นข้าผมหงอกเพิ่มขึ้นอกีปอยหนึ่งแล้ว’ เขาได้แต่ร�าพงึในใจ

“ท�าตามที่พระชายาเอกต้องการ” รบัสั่งเฉยีบขาดไม่ลงัเลแม้เพยีงน้อย 

ก่อนสั่งการเรื่องการดูแลวงัในระหว่างที่พระองค์ไม่อยู่

“เป่ินหวางมภีารกจิที่ต้องไปจดัการอย่างเร่งด่วน ก�าหนดเวลาไม่แน่นอน 

อาจเรว็หรอืเนิ่นนานกม็อิาจบอกได้ เรื่องราวในวงัพยคัฆ์เหนิต้องให้ท่านดูแล 
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และที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือ...” เจ้าของวังถอนหายใจยาว ก่อนจะกล่าวถึงสิ่งที่

ต้องการย�้าเตอืน

“ห้ามผู้ใดล่วงล�้าเรอืนพระชายาเอกอย่างเดด็ขาด”

“แล้วหากเปน็พระชายารองหลวิ...” กล่าวไม่ทนัจบดทีั่วทั้งห้องกเ็ตม็ไป

ด้วยกระแสกดดันอย่างไม่พอใจจากเจ้าของวัง เพียงมองสบตาหัวใจพ่อบ้าน

วยัชรากแ็ทบจะร่วงหล่นลงพื้น

“ไม่เว้นแม้แต่ผู้ใด หากมสีิ่งใดที่จดัการไม่ได้ให้ขอความช่วยเหลอืจาก

องค์ชายสาม” กล่าวจบพระองค์กส็ะบดัชายผ้าจากไป ปล่อยให้ชายชราถอน

หายใจแผ่วเบา ก่อนจะค่อยๆ เรยีกขวญัของตนเองที่หล่นหายให้กลบัคนื

ในห้วงเวลาอันยุ่งยากเช่นนี้ อย่างน้อยพ่อบ้านเช่นเขาก็รับรู้ความลับ

บางอย่างที่น่าชื่นใจ

“อา...” เขามหีน้าไปรายงานบดิากบัมารดาของแผ่นดนิแล้ว

ความลบัที่ว่านั่นกค็อื...

“แท้จริงแล้วน�้าหนักของพระชายาเอกในหัวใจของพยัคฆ์เจ้าของวัง 

แห่งนี้ไม่ธรรมดาเลย”

หยกลำยพยคัฆ์ได้หวนคนืสู่เจ้ำของที่แท้จรงิแล้ว หลงัจำกอยู่ตดิกำย

ผู้ไม่คู่ควรเสยีนาน หลี่ฮุ่ยจื่อยิ้มให้ตวัเอง คนเรากเ็ป็นเช่นนี้ หากปล่อยวางได้

แล้ว ความทุกข์ที่ว่ายิ่งใหญ่ก็ดูสามัญนัก วันวานนางอาจโง่เขลา โง่งมในรัก 

ปักใจมั่นเพียงบุรุษที่ไม่เคยมีใจให้ บัดนี้นางตาสว่างแล้ว ต้องขอบคุณนาง

จิ้งจอกตวัเมยีนั่นที่ท�าให้นางปล่อยวางได้ เมื่อได้เหน็น�้าใจของบุรุษผู้นั้น

‘อดตีพระสวาม’ี

ใช่ มนัเป็นเพยีงเรื่องราวในอดตีของวนัวานไปเสยีแล้ว ข้อแลกเปลี่ยน

ที่นางร้องขอเพื่อแลกกบัการที่หยกคนืสูเ่จ้าของคอือสิระ ซึ่งทั้งนางและเขาต่าง

รบัรู้ว่าสมรสพระราชทานมอิาจหย่าร้างได้ มอิาจหย่าร้างแล้วอย่างไร นางต้อง

ทนเช่นนั้นหรอื นบัจากนี้ไปนางจะเป็นเพยีงแค่พระชายาเอกแต่ในนามเท่านั้น 
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เขากบันางต่างถอยห่างคนละก้าวตามข้อตกลง ไม่ล่วงล�้า ไม่ก้าวก่าย ให้เกยีรติ

แก่อีกฝ่ายตามฐานะที่ด�ารงอยู่ เขาไม่ผิดที่ไม่มีหัวใจรักให้แก่นาง และเขาจะ

รกัใครกไ็ม่ผดิอกีเช่นกนั หวัใจรกัไม่อาจบงัคบับญัชาใด เฉกเช่นที่นางรกัเขา

ในวันวานอย่างไรเล่า สิ่งเดียวที่ชายผู้นั้นผิดคือเขาไม่มีความยุติธรรม ไม่

สอบสวน ไม่ซกัถาม ทั้งที่นางอุ้มครรภ์บุตรของเขาอยู่ เขาตดัสนิลงโทษนาง

อย่างไม่เป็นธรรม แล้วกอดประคองนางจิ้งจอกเมยีรกัจากไป ปล่อยให้นางกบั

เจ้าก้อนแป้งน้อยกึ่งเป็นกึ่งตายโดยไร้สามีและบิดากางปีกปกป้อง ขอบคุณ

สวรรค์ที่ท่านมตีา นางกบัลูกจงึอยู่รอดปลอดภยั

จากวันนี้ไปนางไม่ใช่บุปผาโง่เง่าดอกนั้นอีกแล้ว ความรักนั่นจะมีหรือ

ไม่นางมิแยแส สิ่งที่นางตระหนักในวันนี้ล�้าค่ากว่านั้น นางจะเป็นนางหงส์ที่

โบยบนิอย่างอสิรเสร ีโผบนิสูฟ่ากฟ้าอย่างทะนง แม้โดดเดี่ยวทวา่ไม่เดยีวดาย 

แม้ข้างกายจะไร้เงาบรุษุเคยีงข้าง นางหงส์เช่นนางยงัมคีรอบครวั มรีกัที่ยิ่งใหญ่

อยู่เบื้องหลัง นางคือท่านหญิงแห่งแคว้นหยาง ฮ่องเต้แคว้นหยางคือพี่ชาย

มารดาของนางที่รกันางยิ่ง บดิาของนางเป็นแม่ทพัใหญ่ นางมพีี่ใหญ่เป็นแม่ทพั

ชาญศกึ พี่รองเป็นกนุซอืผู้เฉลยีวฉลาด มารดาของนางคอืองค์หญงิผูม้รีปูโฉม

เปน็หนึ่ง และความกล้าหาญที่เกนิกว่าสตรใีด สาวงามผูม้อี�านาจมดืที่ไม่มใีคร

สามารถต่อกรได้ วันข้างหน้านางอาจเดินตามรอยมารดา เพื่อปกป้องคนที่ 

นางรกั... เจ้าก้อนแป้งน้อยของนาง 

‘ท่านท�าร้ายข้าได้ข้าไม่ว่า แต่คนทั้งโลกหล้าควรรูไ้ว้ว่า... บตุรของข้าใคร

อย่าแตะ ไม่เช่นนั้นข้าพร้อมจะเป็นหงส์เพลงิเพื่อแผดเผามนัให้แดดิ้น’



ห้า
เรือนไร้ใจ

หนึ่งเดอืนให้หลงั ด้ำนหลงัของก�ำแพงวงัพยคัฆ์เหนิปรำกฏเรอืนหลงั

งามนามว่า ‘เรอืนไร้ใจ’ ไม่เคยมผีู้ใดเคยเหน็หน้าเจ้าของเรอืน เสยีงบอกเล่า

ต่อกนัมาว่าเป็นเรอืนของท่านหญงิโฉมสะคราญจากเมอืงหยาง ชาวบ้านได้แต่

เมยีงมอง มอิาจกล้าล่วงล�้ากล�้าเกนิ ด้วยว่าหน้าเรอืนมผีู้คุ้มกนัหน้าดุ ท่าทาง

เคร่งครดัราวกบัทหารรกัษาวงักม็ปิาน

พ่อบ้านอู่ปฏิบัติตามค�าสั่งเจ้าของวังอย่างเคร่งครัด นางได้ในสิ่งที่

ปรารถนา เรือนฝูหรงเป็นสิทธิ์ขาดของนางแต่เพียงผู้เดียว นางยังคงได้รับ 

ทุกสิ่งอย่างตามศักดิ์ฐานะแห่งพระชายาเอกของเจ้าของวัง ยกเว้นหัวใจไร้ค่า

ของเจ้าของวงั ซึ่งเวลานี้นางไม่ต้องการแล้ว ตอนนี้หวัใจของนางปักหลกัรกัมั่น

แต่เจ้าก้อนแป้งน้อยที่นอนฟักตัวเป็นดักแด้จอมขี้เกียจอยู่ในพุงกลมๆ ของ

นาง ข้อดข้ีอเดยีวของบดิาเจ้าดกัแด้เท่าที่คดิได้ในตอนนี้กค็อื เขามอบของขวญั

อนัแสนวเิศษให้นาง แล้ววนัหนึ่งข้างหน้าหากนางเป็นคนดแีละมจีติใจเมตตา 

นางจะยอมให้เขาพบหน้าเจ้าดกัแด้น้อยสกัครั้ง

ชวีติที่ผ่านมาในช่วงนี้ของนางกน็บัว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเยยีวยา และ

กไ็ด้ผลดเีป็นอย่างยิ่ง ครรภ์ของนางแขง็แรงขึ้นเรื่อยๆ ร่างกายของนางได้รบั
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การดูแลจากหมอหลวงจนิอย่างดเียี่ยม สมุนไพรที่ใช้เป็นของชั้นเลศิที่มเีพยีง

วงัหลวง และนางเจาะจงไปกบัพ่อบ้านอูว่่าต้องการให้หมอหลวงจนิเป็นผู้เดยีว

ที่เข้าพบนางได้ เนื่องจากท่านเป็นสหายที่ท่านปู่ฝากฝังให้มาดูแล ที่ส�าคญัคอื

เจ้าของวังไปท�าภารกิจส�าคัญ และคาดว่าอีกนานกว่าจะกลับ เมื่อถึงเวลานั้น

หวัใจอนับอบช�้าของนางคงแขง็แรงดงัเดมิ

แม้ค�าสั่งจากพ่อบ้านอู่จะเคร่งครดัเดด็ขาด ห้ามผู้ใดล่วงล�้าเรอืนฝูหรง 

แต่ก็ยังมีพวกมดไม่กลัวตายเพียรพยายามส่งสิ่งที่นางไม่ปรารถนาเข้ามาให้  

บ้างส่งคน บ้างส่งของ บ้างสอดแนม แต่ยังไม่ถึงขั้นท�าให้เจ้าดักแด้ของนาง

ตกใจ ไม่เป็นไรนางอภยัให้ได้

“พี่หญงิ พี่หญงิเจ้าคะ น้องมาเยี่ยมเจ้าค่ะ” เสยีงหวานใสของพระชายา

รองร้องเรยีกอยู่หน้าเรอืนฝูหรง

“พี่หญิง เปิดประตูให้น้องสักหน่อยเถิดเจ้าค่ะ” หญิงสาวผู้งดงาม 

ใบหน้าหวานล�้า ประกายตาแฝงแววหม่นหมองอย่างรู้สกึผดิ

“น้องขอโทษที่ท�าให้พี่หญิงต้องโดนพระสวามีลงโทษ น้องรู้ว่าพี่หญิง 

ไม่ได้ตั้งใจท�าให้น้องตกเลือดจนเสียบุตรในครรภ์ พี่หญิงไม่ได้จงใจท�าร้าย 

สายเลือดราชวงศ์ ไม่ได้ปรารถนาจะท�าร้ายสายเลือดแห่งมังกร น้องเข้าใจ 

พี่หญงิด ีอย่าได้ถอืโทษโกรธน้องเลยนะเจ้าคะ หากดวงวญิญาณบุตรชายของ

น้องรบัรู้ เขาคงเข้าใจว่าพระชายาเอกไม่ได้ตั้งใจ และคงอภยัให้เช่นกนั” น�้าตา

ของคนงามยังคงรินไหลเป็นสาย กลั้นเสียงสะอื้นเป็นที่น่าสงสารและอยาก

ปลอบประโลมแก่ผู้พบเหน็

“หากชนิอ๋องกลบัมาเมื่อใด น้องจะขอร้องให้พระองค์ยกโทษให้พี่หญงิ 

พระองค์คงเห็นแก่น้องบ้าง เปิดประตูให้น้องเถิดเจ้าค่ะ น้องเป็นห่วงพี่หญิง

จรงิๆ”

“พระชายา พอเถดิเพคะ” นางก�านลัคนสนทิประคองร่างงามที่ราวกบั

จะปลวิลม

“ร่างกายพระชายายงัไม่แขง็แรง หม่อมฉนัว่ากลบัเรอืนเถดิเพคะ หาก 
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ชนิอ๋องรู้เข้าจะกริ้วได้”

“ไม่ ข้าไม่กลบั อย่างไรวนันี้ข้าต้องพบพี่หญงิให้ได้” ร่างบอบบางผละ

จากนางก�านลัแล้วเร่งเดนิตรงเข้าไปกระชากประตูเรอืน

“ช้าก่อนพ่ะย่ะค่ะ” ทันทีที่มือเรียวบางแตะบานประตูเรือน หน้าเรือน 

ฝูหรงที่เมื่อสกัครู่ว่างเปล่ากลบัมอีงครกัษ์ปรากฏกายถงึสี่คน

“บงัอาจ! เจ้ากล้าขดัขวางพระชายารองหรอื” นางก�านลัจื่อจงิซึ่งก้าวตาม

เจ้านายมาขึ้นเสยีงใส่องครกัษ์ที่บงัอาจขดัขวาง อกีนดิเดยีว นดิเดยีวแท้ๆ จะ

เปิดประตเูรอืนฝหูรงได้อยูแ่ล้ว จะได้รูว่้าเจ้าก้อนเลอืดที่เกดิไม่ถกูที่ถกูทางนั้น 

ถกูขบัออกมาจนหมดแล้วหรอืยงั คงเหลอืเสี้ยนหนามไว้ให้ทิ่มต�าใจอกีหรอืไม่ 

เจ้าตวัมารกลบัโผล่มาขวางเสยีได้

“เรยีนพระชายารอง เรอืนฝูหรงถูกสั่งปิดโดยเดด็ขาด คนในห้ามออก 

คนนอกห้ามย่างกรายพ่ะย่ะค่ะ” องครกัษ์หน้านิ่งกล่าวด้วยสหีน้าเฉยชาไร้ความ

รู้สกึ

“จื่อจงิ อย่าได้สามหาว จงกล่าวขอโทษท่านองครกัษเ์ดี๋ยวนี้” พระชายา

รองคนงามดุนางก�านลัที่ตดิตาม

“ขออภยัเจ้าค่ะท่านองครกัษ์ ข้าน้อยเผลอไป”

“ข้ากข็ออภยัแทนคนของข้าด้วย และขออภยัที่ร้อนรนไป เพยีงเพราะ

ข้าเป็นห่วงพระชายาเอก ถกูขงันานเป็นเดอืนแล้ว ป่านนี้ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร

บ้าง จะป่วยไข้ จะตรอมใจ มหีมอเข้าไปดูแลหรอืไม่ ข้าวปลาอาหารจะเพยีง

พอฟื้นฟรู่างกายหรอืไม่ ด้วยไม่รู้ว่าอกีนานเท่าใดเจ้าของวงัจะกลบัมา หรอืแม้

กลับมาก็อาจไม่ยกเลิกค�าสั่งปิดเรือนก็ได้ ช่างน่าเวทนานัก” พระชายารอง 

แสดงท่าทีเห็นใจผู้ที่อยู่ด้านในเรือนที่ถูกสั่งปิด พลางกลั้นก้อนสะอื้นก่อน 

กล่าวแสดงความห่วงใยอนัแสนจะเสแสร้งอกีครา

“ข้านี้แสนห่วงใยพี่หญงิยิ่งนกั” ดวงตางามคลอคลองด้วยน�้าใสๆ

“...” องครกัษ์ประจ�าเรอืนฝูหรงยงัคงรกัษาความเงยีบ

“ถ้าเช่นนั้นวนันี้ข้าคงต้องกลบัก่อน รบกวนท่านแล้ว” กล่าวจบร่างงาม
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กเ็ยื้องย่างจากไป

หน้าเรอืนฝูหรงกลบัมาว่างเปล่าเฉกเช่นเดมิ

หน้ำเรอืนไร้ใจมรีถม้ำคนัใหญ่หรหูรำประดบัประดำอย่ำงวจิติรงดงำม

อลงัการราวกบัเชื้อพระวงศ์กม็ปิาน ด้านหน้าและหลงัรถม้าปักธงแดงหงส์เพลงิ

สยายปีกโผบินอย่างสง่างาม รถม้าคันงามมาเยือนเรือนไร้ใจแทบจะทุกวัน  

แรกเริ่มชาวบ้านเมียงมองด้วยความสนใจ สงสัยใคร่รู้ แต่มิว่าผ่านไปเป็น 

แรมเดอืนกย็งัมมิผู้ีใดได้รู้ว่าผู้โดยสารรถม้าอนัหรูหราคอืผูใ้ด และเจ้าของเรอืน

ไร้ใจคอืใคร



หก
ของขวัญจากสรวงสวรรค์

ครรภ์ของข้ำนบัเวลำได้ห้ำเดอืนแล้ว ห้ำเดอืนเชยีวนะที่เจ้ำดกัแด้น้อย

นอนขดคุดคู้อยู่ในพุงกลมๆ อนัใหญ่โตของข้า ข้าเฝ้าทะนุถนอมดูแลประคบั

ประคองเจ้าดักแด้เป็นอย่างดี ชีวิตในวันนี้ของข้าสุขสงบยิ่งนัก ความสุข

มากมายที่โอบล้อมท�าให้ข้าย้อนค�านึงไปถึงวันเวลาที่ข้าเป็นบุปผากลีบบางถูก

โอบประคองอยู่ในฝ่ามอืของคนทั้งจวน บดันี้ข้าเตบิโตแล้ว ได้เรยีนรูค้วามจรงิ

แห่งชวีติจากความเจบ็ปวดที่ได้รบั แต่ข้าไม่เคยนกึเสยีใจ แม้ย้อนคนืวนัเวลา

กลับไปได้ ข้ายังคงเลือกวิถีทางเดิม เหตุเพราะว่ารางวัลอันแสนล�้าค่าที่ข้าได้

รบัภายหลงัจากความทุกข์ระทมเจยีนดบัสลายนั้นมคีุณค่าต่อหวัใจนกั ส�านกึ

แห่งความเป็นมารดาท�าให้ข้ามองโลกบนพื้นฐานของความจรงิ

อ�านาจและความยิ่งใหญ่ในโลกหล้าเท่านั้นที่จะท�าให้ผู ้คนที่เรารัก

ปลอดภัย และหากวันใดเราพลาดพลั้ง พวกเขาทั้งหลายล้วนตายตกตาม  

วนันี้ข้าจ�าเป็นต้องมชีวีติอยู ่และอยูอ่ย่างสง่างาม เพื่อโอบอุ้มประคองเจ้าดกัแด้ 

ของขวัญจากสรวงสวรรค์ที่ประทานมา บุตรของข้าย่อมมีศักดิ์ฐานะตามบิดา 

ถงึแม้เขาจะไม่ใส่ใจข้าล้วนไม่แยแส เขาใส่ใจแล้วอย่างไร ไม่ใส่ใจแล้วอย่างไร 

บัดนี้ข้าไม่ใช่ดอกไม้กลีบบางนั้น ข้าคือท่านหญิงเฟิ่งหวงเจ้าของเรือนไร้ใจ 
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อนังดงาม มารดามาเยี่ยมข้าทุกวนัหลงัจากที่ท่านว่าง อดตีจ่างกงจู่แห่งแคว้น

หยาง มารดาของข้านางไม่ธรรมดาเลย

ข้าได้รับของขวัญปลอบใจจากมารดาผู้ประเสริฐ หลังจากท่านทราบ 

เรื่องราวรักรันทดปนน�้าตาหลังบ้านของข้า นางมอบหอหงส์สราญให้ข้าเพื่อ

ปลอบขวัญ กิจการนี้เป็นสินเดิมของมารดา ข้าเพียงเคยได้ยินว่ากิจการนี้ 

มอบแก่บตุรสาวคนโตของสกลุ ข้าได้รบัป้ายทองหงส์เพลงิโลกนัตร์จากมารดา

สดุที่รกั ความจรงิที่ข้าได้รบัรูท้�าเอาข้าตื่นตระหนก จนเจ้าดกัแด้ตกใจประท้วง

ด้วยการถบีพุงข้ายกใหญ่

“ไม่มอีนัใดหรอกเจ้าดกัแด้น้อยของยาย ถ้าเจ้าเป็นหลานสาว เจ้ากจ็ะ

ได้มันเป็นของตกทอดจากมารดา” หลี่ฮูหยินยิ้มอ่อนโยน มือเรียวงามลูบไล้

ครรภ์บุตรสาวเพื่อปลอบโยนเจ้าดกัแด้ขี้ตกใจ 

หอหงส์สราญนั้นแท้จริงแล้วเป็นสถานที่ใช้ติดต่อสื่อสารของต�าหนัก

หงส์เพลิงโลกันตร์ ฉากหน้าเป็นสถานเริงรมย์ขายศิลปะ ภาพวาด ขับร้อง  

ร่ายร�า และบรรเลงดนตร ีป้ายทองที่มารดามอบให้ข้าคอือ�านาจสั่งการทั้งหมด

ของต�าหนกัหงส์เพลงิโลกนัตร์ พร้อมมอบองครกัษ์เงาสองนาย องครกัษ์หญงิ

สองนางตดิตามเป็นสาวใช้ข้างกายเพื่อรกัษาความปลอดภยั

ได้เวลาหมอหลวงจินมาตรวจสุขภาพเจ้าดักแด้น้อย ท่านหมอใส่ใจ

สุขภาพของเราสองแม่ลูกเป็นพเิศษ แม้ตวัท่านหมอเองจะบอกว่าครรภ์ของข้า 

แข็งแรงดีแล้ว ทั้งแม่ทั้งลูกปลอดภัย แต่ก็มิวายมาตรวจอย่างสม�่าเสมอ  

นี่แหละหนาสิ่งใดที่ด�าเนินด้วยความรักความเมตตาปรานี สิ่งนั้นล้วนส�าเร็จ

และงดงาม

“คารวะหลี่ฮูหยนิ คารวะท่านหญงิเฟิ่งหวง”

“รบกวนท่านหมอแล้ว” ท่านแม่ของข้ากล่าวอย่างเกรงใจ

“มไิด้ มไิด้ฮหูยนิ อย่าได้เกรงใจไป เราต่างกเ็ป็นคนกนัเอง เพื่อสขุภาพ

ของท่านหญงิเฟ่ิงหวง ท่านชายน้อย หรอืท่านหญงิน้อยที่อยู่ในครรภ์แล้ว ท่าน

สามารถให้คนไปตามข้าได้ตลอดเวลา อย่าได้รั้งรอ หากเกดิอนัใดขึ้นเกรงว่า
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หวัตาแก่อย่างข้าจะรบัผดิชอบไม่หวาดไม่ไหว”

“อย่างไรกต้็องขอบคณุ หากไม่ได้ท่าน บตุรสาวกบัหลานข้าอาจมไิด้อยู่

จนถงึวนันี้”

ข้ายื่นมอืเรยีวงามที่ยงัไม่มอีาการบวมฉุให้หมอหลวงจนิตรวจ หลงัจาก 

วางผ้าผนืบางก่อนตรวจชพีจร หมอหลวงผู้เชี่ยวชาญตรวจแล้วตรวจอกี คิ้ว

หนาขมวดมุ่น ประเดี๋ยวคลาย ประเดี๋ยวขมวด คล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม ข้ากบั

มารดาสบตากนัด้วยความไม่เข้าใจ มอีนัใดเกดิขึ้น หมอหลวงจนิซึ่งตามปกติ

ใจเยน็ สุขุม รกัษากริยิา เนบิช้าสง่างามน่าชื่นชมกลบัมกีริยิาเช่นนี้

“มีอันใดหรือเจ้าคะ” เป็นมารดาที่เอ่ยถามด้วยความคับข้องใจ และ

ห่วงใยในบุตรสาวกบัหลานตวัน้อย

“ขอแสดงความยินดีด้วย” เราสองแม่ลูกสบตากันอีกคราด้วยความ

สงสยัใคร่รู้

“ครรภ์ของท่านหญงิเป็นครรภ์แฝด เหตทุี่ไม่ได้แจ้งแต่แรกเพราะครรภ์

นั้นกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ครั้งนั้นไม่แน่ใจว่าจะรักษาบุตรในครรภ์ไว้

ได้หรือไม่ เมื่อรักษาไว้ได้ก็ยังไม่แน่ใจว่าทารกคนหนึ่งที่อ่อนแอในครรภ์นั้น 

จะรอดหรอืไม่ ชพีจรสายหนึ่งแขง็แรง อกีสายอ่อนแอนกั ครั้นถงึวนันี้ชพีจร

อ่อนแอสายนั้นกลบัแขง็แรงเป็นปกต ิจงึสามารถแจ้งแก่ท่านหญงิได้ ขอแสดง

ความยินดีที่ท่านได้เป็นมารดาทารกพร้อมกันถึงสองคน สวรรค์เมตตาแล้ว 

เมตตาแล้ว”

จบค�ากล่าวของหมอหลวงจินทั่วทั้งห้องก็เงียบงัน ระหว่างฟังถ้อยค�า

ของหมอหลวง น�้าตาหยดหนึ่งร่วงหล่นด้วยส�านกึเสยีใจของมารดาที่ไม่ระมดั 

ระวงัตนเอง ปล่อยให้ผู้อื่นท�าร้ายบุตรในครรภ์จนถงึขั้นเกอืบสูญเสยีชวีติ นบั

ว่าครั้งนี้จวนแม่ทพัเป็นหนี้ชวีติหมอหลวงจนิแล้ว แม้จะเป็นชวีติเลก็ๆ แต่เป็น

ชวีติที่มคีณุค่าต่อสกลุหลี่อย่างยิ่ง บญุคณุนี้วนัหนึ่งข้างหน้าข้าผูเ้ป็นมารดาแห่ง

บุตรจะขอเป็นผู้ทดแทน ส่วนความแค้นที่ท�าร้ายเลือดเนื้อแห่งบุตร มารดา 

ผู้นี้ขอทวงคนืเช่นกนั
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“ขอบคณุสวรรค์ ท่านช่างเมตตาคนสกลุหลี่ยิ่งนกั” หลี่ฮูหยนิได้สตก่ิอน

ผู้อื่น หลงัจากบรรยากาศเงยีบงนัล่วงผ่าน ความยนิดปีรดีาก่อให้เกดิรอยยิ้ม 

สองชวีติเลก็ๆ ในครรภ์น�าพาความสุขสนัต์และความรื่นรมย์มาให้สกลุหลี่อย่าง

มากมายจนมอิาจกล่าววาจาได้

“นบัแต่นี้ขอให้ท่านหญงิระมดัระวงัร่างกายให้ด ีและอกีอย่างหนึ่งที่ต้อง

ขอเตือนเอาไว้ คือท่านอาจจะคลอดทารกก่อนก�าหนดได้ เนื่องจากในครรภ์ 

มทีารกถงึสองคน หากพวกเขาแขง็แรงและเตบิโตเกนิไป ครรภ์ของท่านอาจ

แบกรับไม่ไหว อีกสักเดือนขอให้หลี่ฮูหยินหาหมอต�าแยมาประจ�าเรือนเอาไว้

ได้เลย หากเกดิเหตุการณ์อนัใดจะได้แก้ไขได้ทนั”

“ไม่มปีัญหาเจ้าค่ะ ข้าจะเตรยีมความพร้อมเอาไว้”

“หากไม่มอีนัใดแล้ว ข้าต้องขอตวั รบกวนท่านหญงิให้คนมารบัเทยีบยา

และท�าตามอย่างเคร่งครดั”

“ชวิองิ ส่งท่านหมอ”

“สกุลหลี่ขอขอบคุณท่านหมออกีครั้งเจ้าค่ะ”

หลังจากส่งท่านหมอกลับมารดาข้าก็ไม่ได้รั้งรอ ท�าราวกับข้าตั้งครรภ์

เก้าเดอืนและก�าลงัจะคลอดในวนัพรุ่งนี้

‘ท่านแม่หลงลืมสิ่งใดไปหรือไม่ ข้าเพิ่งตั้งครรภ์ได้เพียงห้าเดือนนะ 

เจ้าคะ’ ข้าได้แต่ร�าพงึในใจ

ท่านช่างกระตอืรอืร้นยิ่งนกัมารดาของข้า ตดัสนิใจเฉยีบขาดไม่ได้รั้งรอ

หรอืปรกึษาผู้ใด สมกบัเป็นนายหญงิแห่งต�าหนกัหงส์เพลงิโลกนัตร์ วนัหนึ่ง

ข้างหน้าข้าขอเป็นให้ได้เพยีงครึ่งหนึ่งของท่านกพ็อ

“ฟง”

“ขอรบั” หนึ่งในเงาปรากฏกายพร้อมรบัค�าสั่ง

“ส่งค�าสั่ง มามาสองนาง พร้อมหมอต�าแยอกีสองนาง ถงึเรอืนไร้ใจใน

อกีเจด็ราตร”ี

“ขอรบั” หลงัรบัค�าสั่งร่างเงากห็ายวบัไปราวกบัไม่เคยปรากฏกาย
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“จื่อเอ๋อร์”

“เจ้าคะท่านแม่”

“เรื่องคนที่ท�าร้ายหลานของแม่”

“เรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของลูกเจ้าค่ะ”

“ได้”

“ถ้าเจ้าขอ แม่กจ็ะให้”

“ลูกขอเรยีกค่าท�าขวญัให้เจ้าดกัแด้น้อยเองเจ้าค่ะ”

“ด ีรกัษาตวัด้วย แล้วแม่จะมาใหม่”

หญงิสาวยิ้มอย่างงดงามให้มารดา แต่เมื่อลบักายหลี่ฮูหยนิผูเ้ป็นมารดา 

สายตากลบักลายเป็นเยยีบเยน็ เสยีงหวานเอื้อนเอ่ย

“เปิดเรอืนให้หนูเข้ามา ข้ามขีองจะก�านลั และจะเรยีกค่าท�าขวญัที่ท�าให้

เจ้าดกัแด้น้อยเสยีขวญั”

“ขอรบั” เสยีงรบัค�าขององครกัษ์เงาหนกัแน่นมั่นคง

“หงหลวิ ข้าอยากพกัผ่อน” สาวใช้คู่กายเข้ามาประคอง ข้าต้องเอนหลงั

สกันดิ คนืนี้อาจมเีรื่องสนุกสนาน ข้ากเ็คยบอกแล้วนี่นา

“ลูกข้า ใครอย่าแตะ”



เจ็ด
เพียงดอกเบี้ย

เพล้ง!

เรือนเถาฮวาที่เคยยิ่งใหญ่ เสียงจอกชาใบงามอันประมาณค่าไม่ได ้

ถูกขว้างแตกกระจายอย่างไร้ค่า เฉียดใบหน้าบ่าวรับใช้ไปเพียงนิ้วมือ บ่าว 

ชายหญิงนั่งหมอบราบไปกับพื้น กายสั่นด้วยความหวาดกลัว ใบหน้างดงาม

ราวกบัภาพวาดนางเซยีนบดันี้ไม่ได้หน้ามองอกีแล้ว โทสะโกรธเกรี้ยวรุนแรง

ยิ่งนกั ใบหน้าหวานล�้าบดิเบี้ยวเหยเกด้วยแรงอารมณ์ผสมด้วยความเกลยีดชงั

ขุ่นแค้นในอก

นางเป็นรกัแรกของชนิอ๋องตั้งแต่เมื่อแรกยงัเป็นเพยีงองค์ชายรอง คน

ทั้งเมืองหลวงต่างรับรู้สิ้น วาดฝันวาดหวังที่จะได้สมรสพระราชทานเคียงข้าง

แม่ทพัผู้งามสง่า ทว่าฝันรกักลบัแหลกสลายกลบักลายเป็นฝันร้าว รกัของนาง

ไม่สมหวงั สมรสพระราชทานกลบัตกเป็นของหญงิอื่น หวัใจนางเจบ็ปวดจน

เกนิจะกล่าว ต้องฝืนยิ้มอ่อนโยนเมื่อเข้าวงัพยคัฆ์เหนิในต�าแหน่งพระชายารอง 

ทั้งที่นางเป็นถึงคุณหนูรอง บุตรีฮูหยินใหญ่ของเสนาบดีคลัง ทั้งยังเป็น 

น้องสาวคนเดียวของหลิวซูเฟย พระสนมผู้งดงาม อดีตโฉมงามอันดับหนึ่ง

ของเมอืงหลวง พระสนมแสนรกัขององค์ฮ่องเต้
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วันนี้นางยินยอมตกเป็นรองทว่าไม่ใช่ด้วยรัก นางเฝ้าใฝ่ฝันถึงอ�านาจ

อันหอมหวาน วันนี้แม้จะยังมิใช่ แต่ในวันหน้าต�าแหน่งพระชายาเอกเคียงคู่ 

ชนิอ๋องย่อมต้องเป็นนางแต่เพยีงผู้เดยีว

สูท้นเฝ้ามองสตรอีื่นเป็นพระชายาเอกเคยีงคูพ่ระสวาม ีในใจหลั่งเลอืด

คับแค้นไม่ยินยอม นางมาก่อน สตรีนางนั้นมิมีอันใดเทียบเคียงกับนางได้  

ไม่ว่าจะเป็นรูปโฉม กริยิามารยาท ศาสตร์และศลิปะทั้งสี่ นางล้วนเชี่ยวชาญ

เป็นหนึ่ง สิ่งเดยีวที่สตรนีางนั้นมเีหนอืนาง เพยีงเพราะเป็นบุตรนีางเดยีวของ

จวนแม่ทพัปราบไพรพี่ายที่มงักรบนบลัลงัก์ให้ความไว้วางใจยิ่งกว่าผู้ใด

นางเฝ้ารอวันเวลาอย่างอดทน ไม่นานเพียงสองเดือนหลังพิธีสมรส  

ชนิอ๋องเข้าหอกบัพระชายาเอกแค่เพยีงราตรเีดยีว พระชายาเอกผูน้ั้นยงัอตุส่าห์

ตั้งครรภ์ได้ แต่ตั้งครรภ์แล้วอย่างไร ตั้งครรภ์ได้นางกท็�าให้ตกเลอืดได้ นาง

ตดิสนิบนคนในเรอืนฝหูรงของพระชายาเอก จนทราบว่าพระชายาเอกตั้งครรภ์

ได้สองเดือน ช่างประจวบเหมาะราวกับสวรรค์บันดาล ฟ้าดินเป็นใจเข้าข้าง 

หรอืเป็นเพราะความเพยีรพยายามของตวันางเองกม็ริู้ได้

ครั้งหนึ่งนางใจกล้าถึงกับสลับยาห้ามครรภ์ที่เจ้าของวังให้ดื่มทุกครั้ง

หลังจากมาร่วมอภิรมย์ด้วย และแสร้งบอกว่าตัวนางเองก็ตั้งครรภ์เช่นกัน 

ครรภ์ของนางเพียงหนึ่งเดือน หากปล่อยให้พระชายาเอกคลอดบุตรชายนาง

ยินยอมไม่ได้ ฉะนั้นนางต้องท�าลายครรภ์ของพระชายาเอก และไม่ใช่เพียง

ท�าลายครรภ์เท่านั้น นางจะท�าลายชีวิตพระชายาเอกให้สูญสิ้นไม่ให้มีหน้ามา

เชดิชูคอในวงัพยคัฆ์เหนิได้อกี

นางสั่งให้จื่อจงินางก�านลัคูใ่จผลกัพระชายาเอกชนนางขณะเดนิสวนทาง

กนั โดยให้นางก�านลัหญงิคนหนึ่งดตู้นทางให้ ครั้นได้จงัหวะเวลาที่ชนิอ๋องเสดจ็

กลับวังพอดี เหตุการณ์ก็เป็นไปตามแผนที่นางวางเอาไว้ โทษทัณฑ์ของการ

ท�าลายสายเลือดเชื้อพระวงศ์นั้นหนักหนา พระชายาเอกต้องได้รับโทษสถาน

หนกั ฉะนั้นบุตรของพระชายาเอกกต็้องไม่รอดชวีติเช่นกนั

นางสู้อุตส่าห์แบกหน้าไปเรอืนฝูหรง แต่กเ็ข้าไปไม่ได้ ส่งคนแทรกซมึ



พลอยนพเก้า
33

ก็เข้าไม่ถึง ทั้งยาและอาหารไม่สามารถล่วงล�้าเข้าไปในเขตเรือนฝูหรงได้ คิด

แล้วกใ็ห้คบัแค้นใจนกั

“บดัซบ! ใช้งานสิ่งใดไม่ได้ความ เลี้ยงไปกเ็สยีดายข้าวสาร” ร่างงามยงั

คงสั่นด้วยโทสะ มอืเรยีวงามก�าแน่นจนเลบ็จกิเข้าไปในเนื้อ

“ขา้ตอ้งการให้มนัตาย ตายอย่างไรกไ็ด้ ตายอย่างทรมานยิ่งด ีตายเสยี

พร้อมกนัทั้งแม่ทั้งลูก ตายคาท้องไปเลย” สตรทีี่งดงามเผยด้านมดืด�าในหวัใจ

ออกมาอย่างลมืตวั

บ่าวหญงิชายลอบมองสบตากนั อนัโทสะของสตรทีี่มดีเีพยีงความงาม

เลิศล�้าแต่ภายนอก นับตั้งแต่เป็นคุณหนูรองจนเป็นพระชายารองไม่ได้ลดลง 

ความอ่อนหวานงดงามปรากฏเพยีงยามที่ชนิอ๋องประทบัอยู่ที่วงัเท่านั้น

“ผ่านไปกห็ลายเดอืนยงัไม่เหน็ซากมนัออกมา ส่งใครกเ็ข้าไปไม่ได้ แค่

สตรคีนเดยีวพวกเจ้ายงัท�าอะไรมนัไม่ได้” เจ้าของเรอืนยงัไม่คลายโทสะเพราะ

ยงัหาผู้รองรบัอารมณ์ไม่ได้

“หม่อมฉันเองเพคะพระชายารอง หม่อมฉันจะก�าจัดเสี้ยนหนามให้

พระองค์เอง” จื่อจงิ นางก�านลัคนสนทิขนัอาสา รอยยิ้มคุณหนูของนางหายไป

นบัตั้งแต่แตง่เข้ามาเป็นพระชายารอง แม้ต้องตายนางกจ็ะขอคนืรอยยิ้มให้แก่

เจ้านายของนางให้ได้

“ให้มนัได้อย่างที่พล่ามนะ หากท�าไม่ได้ไม่ต้องกลบัมาให้ข้าเหน็หน้าอกี” 

ทุกชวีติในเรอืนเถาฮวาของพระชายารองลอบถอนหายใจ ส่วนนางก�านลัผู้รบั

หน้าที่ได้แต่เกบ็ซ่อนความหนกัใจเอาไว้เพยีงล�าพงั

“เปิดเรอืน ข้ำจะจบัหนสูกปรก” เสยีงหวำนจำกเจ้ำของเรอืนฝหูรงร้อง

สั่งเนบิช้า ขณะนั่งเอนหลงัเพื่อพกัผ่อนกายอย่างเกยีจคร้าน สองมอืเรยีวลบูไล้

ทักทายเจ้าดักแด้น้อยในครรภ์ โดยมีนางก�านัลคู่ใจขนาบข้างทั้งซ้ายและขวา 

พร้อมกบัองครกัษ์หญงิสองนางเฝ้าหน้าประตู

“ขอรบั” เสยีงรบัค�าแผ่วเบา ทว่ามองไม่เหน็เงาผู้รบัค�าสั่ง
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ราตรีอันเหน็บหนาว สายลมยามดึกแผ่วพลิ้ว ความเงียบงันไร้สิ้น 

สรรพเสียง ราวกับไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ ร่างบอบบางของสตรีสวมอาภรณ์ 

สดี�าทะมดัทะแมงขยบัฝีเท้าราวกบัแมวย่องเบา แง้มประตูเรอืนฝูหรง เหลยีว

ซ้ายแลขวา เหตุใดคนืนี้จงึเงยีบราวกบัไม่มผีู้เฝ้ายาม หรอืค�าสั่งปิดเรอืนฝูหรง

จะถูกยกเลกิ

‘ช่างมันเถิด ไม่มีคนเฝ้าก็ดีแล้ว ผ่านคืนนี้ไปคุณหนูจะได้เป็นพระ 

ชายาเอกเสยีท’ี ผู้บุกรุกเรอืนผู้อื่นร�าพงึในใจ

นางจดจ�าต�าแหน่งของบ่อน�้าหลกัในเรอืนพระชายาเอกได้ด ีครั้นเร่งรดุ

ไปถึงบ่อน�้า มือเรียวบางล้วงหยิบห่อยาจากอกเสื้อเตรียมสะบัดข้อมือเพื่อ

กระจายยาพิษเจ็ดราตรีลงในบ่อน�้าที่ใช้เลี้ยงคนทั้งเรือน ไหนๆ ก็ลงมือแล้ว 

เพื่อไม่ให้เสียเที่ยวโดยเปล่าประโยชน์ นางคงต้องเก็บกวาดเสี้ยนหนามที่ 

ปักต�าหัวใจให้หมดสิ้นเสียที สังหารทิ้งให้สิ้นทั้งเรือน นางคงได้รับค�าชมเชย

พร้อมทองค�าหลายหบีให้แก่ความทุ่มเทสุดชวีติในครั้งนี้

“อโหสกิรรมให้ข้าด้วยพระชายาเอก อย่าได้กล่าวโทษว่าข้าใจร้าย ไหนๆ 

บุตรของท่านก็จากไปแล้ว คิดเสียว่าพระชายารองเมตตาให้ข้ามาส่งท่านไป 

พบบุตรที่ล่วงหน้าไปสู่นรกอเวจี อย่าได้โทษใคร ต้องโทษตัวท่านและบุตร 

ที่เข้ามาอยู่ผดิที่ผดิทางเอง”

ก่อนที่มือเรียวบางของนางเพชฌฆาตมือสมัครเล่นจะได้พลิ้วสะบัด

โปรยปรายผงมฤตยูเข่นฆ่าผู้คน พลันฝ่ามือหนาแข็งแรงของบุรุษก็ตวัดพลิก

ฝ่ามอืบอบบางทั้งคนทั้งผงถลาลงกลางดงต้นฝูหรง เหตุพลกิผนัเกดิขึ้นเพยีง

ชั่วขณะโดยมิทันรู้เนื้อรู้ตัว นางเพชฌฆาตสาวถูกองครักษ์หนุ่มผู้ลงมือฉุด

กระชากลากถูเข้าเรือนกลางอย่างไม่เบามือนัก เรือนฝูหรงสว่างไสวราวกับ 

กลางวนั ไม่ได้มดืครึ้มเหมอืนเช่นเมื่อครู่ นางพลาดเสยีแล้ว

“กับดักแน่แท้” เป็นนางที่ชะล่าใจเกินไป เห็นว่าเป็นยามปลอดคน 

โชคช่วยสวรรค์อ�านวย เวรยามจงึไม่มใีห้เหน็ จะโทษใคร ได้แต่โทษตวัเองแล้ว

ทันทีที่ก้าวเท้าเข้าสู่ห้องโถงกลาง ร่างของนางถูกผลักอย่างรุนแรงจน
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ทรุดลงกลางห้องโถง ครั้นเพ่งมองตรงหน้า สองตากลบัเหน็ภาพที่ไม่คาดคดิ

ว่าจะได้เห็น บุปผาอิ่มเอบิเอนกายบนตั่งอย่างเกยีจคร้าน ใบหน้าอวบอิ่มยิ้ม

แย้มผอ่งใสเปี่ยมสง่าราศ ีครั้นนางเหยยีดกายอย่างเชื่องช้า แลว้ลกุขึ้นยนืโดย

การประคับประคองอย่างระแวดระวังของสองนางก�านัลคู่ใจ เมื่อมองเห็น 

เรือนร่างอีกฝ่ายอย่างชัดเจน สองตาของนางก�านัลผู้เคราะห์ร้ายก็เบิกโพลง

อย่างคาดไม่ถงึ

“นี่มนั!” เรอืนร่างงดงามของพระชายาเอกบดันี้อวบอิ่มสมบรูณ์ หน้าท้อง

กลมโตราวกบัผลแตงโม พระชายาเอกยงัคงตั้งครรภ์อยู่ นี่มนัเรื่องใดกนั นาง

ไม่ได้ตกเลือดไปในครั้งนั้น กลับกลายเป็นว่านางลงมือท�าร้ายครรภ์เจ้านาย 

ของตัวเองเพื่อให้ครรภ์ของศัตรูคงอยู่หรือนี่ หากพระชายารองของนางรับรู ้

ไม่อกแตกตายตามบุตรของนางไปหรอกหรอื

“เจ้า! เจ้า...” นิ้วชี้สั่นชี้ไปยงัร่างอวบอิ่มแสดงสถานะผู้เป็นมารดา

เผยีะ! เผยีะ!

เสยีงฝ่ามอืกระทบแก้มดงัแทรกความเงยีบจากนางก�านลัคู่ใจพระชายา

เอกสอดประสานกนัคนละฝ่ามอื

“บงัอาจ!” ชวิองิตวาดลั่น ก่อนสะบดัฝ่ามอืกระทบใบหน้าศตัรูเก่า

“บ่าวอย่างเจ้าไม่บังควรชี้หน้าพระชายาเอก ไม่มีผู้ใดสั่งสอนหรือ”  

หงหลวิสะบดัตามตดิอกีสองฝ่ามอื

เผยีะ! เผยีะ!

มุมปากนางก�านลัจื่อจงิเริ่มบวมแตก เลอืดเริ่มซมึ

“วันนี้พระชายารองของเจ้ามีสิ่งใดมาก�านัลข้าหรือ” เสียงหวานใสของ

พระชายาเอกยิ่งเขย่าหวัใจ จื่อจงิอยากตายจากโลกไปเสยีแต่เดี๋ยวนี้

นางก�านลัปากแขง็เม้มปากแน่น พระชายาเอกเพยีงปรายตามอง นาง

ก�านัลหญิงไม่คุ้นหน้าก็เดินมากระชากห่อยาที่เหลืออยู่ในมือนางก�านัลจื่อจิง 

ยกขึ้นสูดดม

“พษิเจด็ราตรเีจ้าค่ะ ท่านหญงิ” ทกุคนในเรอืนฝหูรงเรยีกขานนายหญงิ
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เจ้าของเรอืนว่าท่านหญงิ

“ผู้ได้รับพิษจะทุรนทุรายยามราตรี ครั้นครบเจ็ดราตรีจะสิ้นลมอย่าง

สงบ” ค�าบอกเล่าจากองครกัษ์หญงิเรยีกรอยยิ้มเยน็ชาจากเจ้าของเรอืน

“หนี้เก่ายงัไม่ได้ช�าระ ดอกเบี้ยกย็งัไม่ได้เรยีกเกบ็ ยงัมหีน้าสร้างบาป

เคราะห์ให้ตนเอง” ร่างอวบอิ่มส่ายหน้าอย่างช้าๆ

“ชวิองิ หงหลวิ พวกเจ้าจ�าเหตกุารณ์ในวนันั้นได้หรอืไม่ ใครเป็นผูผ้ลกั

ข้า” แววตาเยน็ชาเปลี่ยนเป็นเหี้ยมเกรยีมชั่วครู่

“บ่าวจ�าได้เจ้าค่ะ”

“จ�าได้ไม่มวีนัลมื”

“เป็นนาง” สองเสยีงสอดประสาน ทั้งคู่ต่างชี้นิ้วไปยงันางก�านลัจื่อจงิ

จื่งจงิน�้าตาไหลพราก ความเจบ็ปวดที่มมีลายหายไปสิ้น หลงเหลอืเพยีง

ความหวาดกลัว สีหน้าของพระชายาเอกในยามนี้ช่างน่ากลัวนัก เงาหัวนาง

คงขาดเสยีแล้ว

“ได้เวลาพาเจ้าดักแด้น้อยไปพักผ่อน ที่เหลือรบกวนพวกเจ้าแล้ว”  

พระชายาเอกปรายตามองห่อผงพิษเจ็ดราตรีเพียงชั่วครู่ นางก�านัลทั้งสอง 

กป็ระคองเข้าห้องบรรทม

“เอ่อ...” พระชายาเอกหยุดยืน ก่อนหันกายอวบอิ่มกลับมาสั่งความ 

เพิ่มเตมิ

“อย่าลมืให้ของขวญัพระชายารองมู่เหมี่ยนด้วยล่ะ ให้อยู่ในเรอืนอย่าง

สงบสกัหนึ่งเดอืน”

“เพคะ” ครั้นพระชายาเอกเข้าห้องบรรทมไปแลว้ องครกัษห์ญงิหน้านิ่ง

นามจนิจกูน็�าน�้าชาร้อนผสมผงพษิเจด็ราตรกีรอกปากนางก�านลัผูถ้งึฆาต โดย

มอีงครกัษ์หญงินามจนิซิ่งเป็นผูจ้บันางก�านลัเคราะห์ร้ายไว้ให้ เพยีงไม่นานร่าง

นางก�านลัจื่อจงิกช็กักระตกุ ดวงตาเหลอืกลานดิ้นทรุนทรุายด้วยความเจบ็ปวด

นางก�านลัจื่อจงิไม่ต้องรอทนทกุข์ทรมานถงึเจด็ราตร ีทนัททีี่ถกูส่งกลบั

เรอืนเถาฮวา ด้วยกลวัความผดิและความลบัถกูเปิดเผย พระชายารองมู่เหมี่ยน 
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กส็ั่งปลดิชพีนางก�านลัคู่ใจ

หนึ่งเดือนหลังจำกนั้นเรือนฝูหรงก็อยู่อย่ำงสงบ ไม่มีสิ่งใดแผ้วพำน 

ไม่มีผู้ใดสอดส่อง เฝ้ารอคอยวันเวลาที่จะได้พบหน้าท่านหญิงหรือท่านชาย

น้อยๆ อย่างใจจดใจจ่อ แต่วังพยัคฆ์เหินกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวาย มี 

เสยีงกรดีร้องราวกบัคนบ้าของพระชายารองออกมาจากเรอืนเถาฮวาเป็นระยะ  

พระชายารองป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่ว่าจะเชิญหมอจากที่ใดมารักษาก็ไม่

สามารถบ่งบอกสาเหตุได้

ใบหน้าพระชายารองพุพองมีน�้าหนองไหลออกมาเป็นพักๆ แสบร้อน

ราวกบัไฟลวกลน



แปด
หน้าที่กับความรัก

ลมหนำวในยำมค�่ำคืนพัดเย็นยะเยือก หำกมิได้ระคำยแก่ชำยชุดด�ำ

ที่แต่งกายรดักุม ใบหน้าสวมหน้ากากสทีองปกปิด เขายนือยู่ท่ามกลางหมอก

ควันและเปลวเพลิงที่ก�าลังเผาไหม้ลามเลียผืนป่าราวกับอสูรร้ายที่ผุดมาจาก

ขุมนรก ประกายแห่งไฟยิ่งลุกโชน เสยีงร้องครางอย่างโหยหวนดงัระงมไม่ได้

ท�าให้ชนิอ๋องนามโอวหยางเสวี่ยหมงิ ผู้ด�ารงต�าแหน่งแม่ทพัทมฬิอ่อนล้า กลบั

ยิ่งปลกุความฮกึเหมิมากขึ้น การท�างานหนกัให้ผลอย่างคุม้ค่า จบสิ้นกนัเสยีที

กบัเผ่าห ูชนเผ่าเลก็ๆ แต่โหดเหี้ยม ซึ่งอาศยัอยูต่ามรอยต่อระหว่างแคว้นหลง

กบัแคว้นหยาง

หกเดือนเต็มที่เขารอนแรมจากแคว้นหลง แกะรอยกองทัพมดค้าขาย

อาวุธให้แก่แคว้นเหลียงเพื่อเตรียมจะเข้าโจมตีแคว้นหลง โดยเขาท�าทีปล่อย

ข่าวให้เข้าใจว่าร่วมมอืกบัแคว้นหยางเพื่อโจมตแีคว้นเหลยีง รอยต่อชายแดน

ระหว่างสามแคว้นเป็นจุดที่ล่อแหลมอย่างมาก แม้จะมีการท�าสัญญาสงบศึก

ชายแดนร่วมกต็าม

งานในเงาของเขาจบสิ้นเพียงเท่านี้ ส่วนที่เหลือองค์รัชทายาทจะน�า 

ตวัองค์ชายรองแคว้นเหลยีงที่พ่ายแพ้ให้แก่เขาพร้อมผูน้�าเผ่าหเูข้าไปพบฮ่องเต้
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แคว้นเหลียงเพื่อรับโทษ และเรียกร้องค่าชดเชยในการท�าศึกครั้งนี้ ตามแต่

องค์รชัทายาทจะเรยีกร้อง

เวลานี้วงัพยคัฆ์เหนิคงเงยีบเหงา เพราะพระชายาเอกยงัคงถกูกกับรเิวณ

ในเรอืน ส่วนพระชายารองคงผ่านช่วงเวลาพกัฟื้นร่างกาย ครั้นจบสิ้นภารกจิ

เพื่อบ้านเมอืง คงถงึเวลาที่ต้องทบทวนเรื่องราวภายในวงัของตนเองเสยีท ีเขา

จากมาเปน็เวลาเจด็เดอืนแล้ว ทกุฝ่ายคงได้ใช้วนัเวลาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 

เดิมทีพระชายาเอกของเขาเป็นคนเรียบร้อย อ่อนหวาน อ่อนโยน อดทน 

บรสิุทธิ์ และไร้เดยีงสา ไม่ใคร่ชอบมปีากเสยีงกบัผู้ใด แล้วเกดิเหตุอนัใดขึ้น

ถึงได้กระท�าการรุนแรงถึงขั้นท�าร้ายพระชายารองจนตกเลือด จะว่าริษยาก ็

ไม่น่าใช่ ด้วยถงึแม้พระชายารองจะให้ก�าเนดิบุตรชาย และตวันางเองยงัไม่มี

บุตร กม็ไิด้กระทบกระเทอืนกบัต�าแหน่งพระชายาเอกของนาง

ถึงแม้เขาจะไม่ได้รักใคร่ในตัวนางอย่างชู้สาว แต่ก็ห่วงใยและเอ็นดู

เหมือนน้องซึ่งเห็นกันมาแต่เยาว์วัย นางมีใจให้นั้นเขาย่อมรู้ดี ทว่าเวลานี้ 

เขายังไม่อยากมีห่วงผูกมัดใด อันว่าบุรุษนั้นหากมีความรักแล้วจิตใจที่เคย 

กล้าหาญย่อมอ่อนแอลง จะเกดิผลเสยีหายแก่งานใหญ่ได้

พระชายารองมู่เหมี่ยนนั้น แม้ผู้คนในเมืองหลวงจะเล่าลือกันว่าเป็น 

รักแรกของเขานั้นก็ไม่จริงเสียทีเดียวนัก ทว่าเขาก็ไม่ได้แก้ไขความเข้าใจอัน 

ไม่ถูกต้องนั้น ได้แต่ปล่อยเลยตามเลย ด้วยหน้าที่ปกป้องและเป็นเสาหลกัใน

การค�้าจุนราชบลัลงัก์นั้นส�าคญัอย่างยิ่ง เขาจงึไม่สามารถมอบหวัใจให้แก่ผู้ใด

ได้ จงึไม่อยากให้เดก็สาวผู้บรสิุทธิ์ดุจดอกไม้แรกแย้มต้องมาเจบ็ช�้าเพราะเขา 

นางบอบบางเกนิไป ประหนึ่งบปุผาที่มกีลบีบอบบางนกั เกรงว่าแม้เพยีงลมพดั

กลบีแสนบางของนางจะบอบช�้า หากนางยงัไม่ตดัใจจากเขา ภายหน้าด้วยหน้าที่

หากเขาต้องรบัพระชายารองหรอือนุเขาวงัเพิ่ม นางคงไม่สามารถทานทนไหว

ดังนั้นความปรานีอย่างสุดท้ายที่จะมอบให้นางได้คือให้นางหักใจจาก

เขาเสยี นางยงัอยู่ในฐานะพระชายาเอกได้ แต่นางต้องไม่มใีจให้เขา เช่นนี้จงึ

จะอยู่ได้อย่างมีความสุข เขายินดีดูแลเชิดชูนางตามฐานะ แต่สิ่งเดียวที่ 
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ไม่สามารถมอบให้นางได้คอืหวัใจ เพราะเขาได้แนบหวัใจไว้กบัราชบลัลงัก์แล้ว

แม้จะคิดเช่นนี้ แต่เมื่อนางคืนหยกพยัคฆ์ที่พกติดกายมานับตั้งแต่ 

ห้าขวบ หัวใจอันแข็งแกร่งของเขากลับสั่นสะท้านวูบไหวราวกับเปลวไฟต้อง 

ลมหนาว หรอืว่าเขาท�าบางสิ่งบางอย่างที่มคี่าหล่นหายไปเสยีแล้ว

พยัคฆ์เมฆาอาชาสีด�าคู่ใจทะยานราวกับพายุเพื่อน�าพาเจ้านายกลับ 

เมืองหลวง ฝีเท้าเจ้าพยัคฆ์เมฆาโผนทะยานมิเคยรั้งรอผู้ใด ทว่ายังไม่ทันใจ 

ผู้ควบขี่ที่ทะยานข้ามฟ้ากลบัถงึวงัพยคัฆ์เหนิเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว

ป่านนี้วงัของเขาจะเป็นอย่างไรกส็ุดรู้ บุปผากลบีบางพระชายาเอกของ

เขาคงหม่นเศร้าระทมทกุข ์ดวงตางามมเีพยีงประกายหม่นเศรา้อยูต่ลอดเวลา 

แต่นางคงยงัปลอดภยัดจีากค�าสั่งปิดเรอืนฝูหรงอย่างเดด็ขาดของเขา

ส่วนพระชายารอง บปุผาพษินางนั้นใช่ว่าเขาจะไม่รูว่้านางเป็นเช่นไร แต่

ยังคงมีประโยชน์ส�าหรับเขาจึงชุบเลี้ยงนางเอาไว้ ไม่ใช่ด้วยรักไม่ใช่ด้วยหลง

มวัเมาในรสกามา ความทะยานอยากได้ใคร่ดใีนอ�านาจของนางนั้นเป็นภยัต่อ

ราชบัลลังก์ เขาจ�าต้องรั้งนางไว้ข้างกายหากในวันนี้ความผิดของนางยังไม่มี

หลักฐานชัดเจน และนางเป็นคนของเขา มิหน�าซ�้ายังตั้งครรภ์ทายาทคนแรก

ของชนิอ๋อง แต่เขาไม่สามารถปกป้องเอาไว้ได้ เขารูส้กึผดิต่อนางยิ่งนกั จงึต้อง

ให้ความยุติธรรมแก่นางตามสมควร กลับไปคงต้องให้เงาไปสืบหาความจริง 

ในวันเกิดเหตุเขามัวพะวงถึงเรื่องราชกิจลับ จึงยังไม่ได้ลงมือสอบสวนด้วย

ตนเอง

ยิ่งใกล้ถงึวงัยิ่งเกดิความรูส้กึหนาวยะเยอืกอย่างไม่ทราบสาเหต ุสายลม

รอบกายที่ไม่เคยก่อความหนาวเหนบ็ มาวนันี้กลบัเยน็ยะเยอืกไปถงึหวัใจ หรอื

จะเกดิเหตรุ้ายอนัใดขึ้นที่วงัของเขา ลางสงัหรณ์ลกึเร้นเต้นไหว หวัใจที่เคยเต้น

อย่างมั่นคงสั่นระรวัอย่างประหลาด ต้องมเีหตุอนัใดเกดิขึ้นสกัอย่าง และเหตุ

อันนั้นต้องกระทบกับเขาโดยตรงอย่างไม่ต้องสงสัย ว่าแต่จะมีเหตุอันใดให้

เสยีใจยิ่งไปกว่าการสูญเสยีทายาทคนแรกของเขากนั


