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กล่าวถึงแคว้นท่ีเจริญรุ่งเรืองเร่ืองวิชายุทธ์ที่สุด ต่อให้

เป็นเด็กก็ยังรู้ว่าเป็นแคว้นต้าหลาง เพราะที่แคว้นนี้นอกจาก

ฮ่องเต้จะมีพลังยุทธ์สูงส่ง เหล่าองค์ชายสายเลือดมังกรก็หาได้

อ่อนด้อยไม่ องค์ชายทั้งเจ็ดได้รับการกล่าวขานว่าองค์ชายเพียง

องค์เดียวก็มีฝีมือระดับหน่ึงฝ่ามือทลายภูผาแล้ว แน่นอนว่ามี 

ฝีมือระดับนั้นได้ตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบ! 

เรื่องพระปรีชาสามารถของฮ่องเต้นั้น ชาวบ้านไม่อาจ

วิจารณ์ได้ ทว่าเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับเหล่าองค์ชายนับเป็น 

ข้อยกเว้น ราษฎรของแคว้นต้าหลางส่วนใหญ่เป็นจอมยุทธ์ที่ 

ชืน่ชอบเรือ่งพวกน้ี เรือ่งความแขง็แกร่งของเหล่าองค์ชายนัน้เป็น

ที่โจษจันยิ่งนัก กระน้ันอย่าเพ่ิงคิดว่าที่แห่งนี้จะมีแต่ความเกรียง

ไกร… อย่างบ้านเมืองทั่วไปมีปัญหาที่คนไม่อยากพูดถึง แคว้น 

ต้าหลางก็มีสิ่งหนึ่งที่นับเป็นความอัปยศอยู่เช่นกัน

หนึ่ง
หนุ่มน้อยผู้มีฝัน
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นัน่คอืปัญหาเรือ่งหนุ่มรปูงาม จะถามว่ามหีนุม่รปูงามแล้ว

เป็นปัญหาอย่างไรอย่างนัน้หรอื กเ็พราะค�าว่า ‘หนุม่รปูงาม’ ไม่ใช่

ค�าชม แต่เป็นค�าเรียกน่ะสิ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะต�านานที่ว่าแคว้นนี้

ก่อตั้งขึ้นมาจากการทรยศคนรักหนุ่มของฮ่องเต้รุ ่นแรกหรือ

อย่างไร ชนรุ่นหลังของแคว้นต้าหลางถึงได้ถูกสาปให้มีบุรุษที่ตั้ง

ท้องได้เกิดขึ้น 

‘หนุม่รปูงาม’ ทีถู่กเรยีกเช่นน้ันก็เพราะเกดิมาเป็นบรุษุ ทว่า

หน้าตาละม้ายสตรี บ้างก็มีเสียงอ่อนหวานจนสตรียังอาย บ้างก็

มีกลิ่นดึงดูดบุรุษให้เข้าหาได้อย่างน่าประหลาด

อันที่จริงหากลักษณะของหนุ่มรูปงามมีเพียงเท่านี้ก็คงจะ

ไม่เป็นปัญหา ด้วยความทีแ่คว้นต้าหลางนบัถอืคุณค่าคนทีม่พีลงั

ยุทธ์ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบุรุษ สตรี หรือหนุ่มรูปงามน้ันไม่เป็น

ปัญหา ขอแค่มีฝีมือก็พอ

ทว่าโชคร้ายที่การเกิดมาเป็นหนุ่มรูปงามนั้นเหมือนโดน

สาป ร่างกายทีอ้่อนแอ้นและแขง็แรงกว่าสตรเีพยีงเลก็น้อย ทัง้ยงั

ไร้พรสวรรค์ในการฝึกวิชายุทธ์ ในประวัติศาสตร์ปรากฏหนุ่ม 

รูปงามที่พยายามบากบั่นฝึกวิชายุทธ์ไม่น้อย แต่ทุกเรื่องก็จบลง

เช่นเดียวกันคือ... ไร้พรสวรรค์ไปจนตาย

เหตุนี้เองหนุ่มรูปงามจึงเป็นที่ดูแคลนของราษฎรแคว้น 

ต้าหลาง บางคนกล่าวว่าขอทานยังมีค่ามากกว่าเสียด้วยซ�้า บ้าน

ใดที่คลอดลูกออกมาเป็นความอับอายเช่นนั้น ส่วนใหญ่จะก�าจัด

ด้วยการกดน�้าในทันที แต่ถ้าเป็นบ้านที่ยากจนหน่อยก็จะเลี้ยงดู

พอประมาณแล้วส่งขายไปยังหอโคมเขียว 
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ชะตาของหนุ่มรูปงามที่ถูกส่งไปยังหอโคมเขียวก็เหมือน

หญิงสาวท่ัวไป ถ้ามีพรสวรรค์ด้านศิลปะหน่อยก็พอจะเป็นนาย

โลมทีข่ายแต่ศลิปะไม่ขายเรอืนร่างได้ ส่วนพวกทีห่วัทบึหากไม่ถกู

ส่งไปรับแขกจนท้อง ก็ตกเป็นของเล่นแก่ผู้ที่เหยียดหยามหนุ่ม 

รูปงามจนตาย

น้อยนกั… ไม่ส ิไม่มเีลยทีห่นุม่รปูงามจะได้ดบิได้ดไีม่ว่าทาง

ไหน ยกเว้นอยู่ทางหนึ่งเท่านั้น… ตบแต่งกับบุรุษที่มีคุณธรรมสัก

หน่อย ชวีติบัน้ปลายถงึเป็นได้แค่อนทุ�าหน้าทีมี่ลกู แต่กไ็ม่ล�าบาก

เหมือนทางเลอืกอืน่ ซึง่เป็นทางเลอืกทีห่นุม่รปูงามส่วนใหญ่เลอืก

น่าเศร้าจริงๆ น่าเศร้าและน่าสมเพชคนเหล่านั้นในเวลา

เดียวกัน!

ณ โรงเตี๊ยมแสงจันทร์

ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วก็ถึงเวลาของเหล่านักท่อง

ราตร ีย่านเรงิรมย์ทีข่ึน้ช่ือทีส่ดุในเมอืงหลวงเริม่แต่งแต้มด้วยแสง

จากโคม ส�าหรับชายหนุ่มทั่วไปตอนนี้ก็คือเวลาหาความสุขใส่ตัว 

ความฝันหนึ่งคืนที่แสนวิเศษนั้นเป็นใครก็อยากได้ 

จอมยุทธ์ส่วนใหญ่มักตระหนี่ถี่เหนียว พอเห็นว่าตัวเองมี

ฝีมือระดับหน่ึงก็ไม่อยากท�างานรับใช้ใคร ล้วนออกไปท่องยุทธ-

ภพเพื่อรับงานคุ้มภัยไปเรื่อย เรื่องรายรับจึงนับว่าไม่มั่นคงเท่าใด

นกั ดังนัน้จะเทีย่วหาความส�าราญทัง้ทจึีงเลอืกโรงเตีย๊มแสงจนัทร์ 

หอโคมเขียวที่เลื่องชื่อที่สุดในย่านเริงรมย์นี้

หากเป็นทีน่ี่แล้วรบัประกันว่าทัง้อาหารและบรกิารย่อมเป็น
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เลิศ!

จอมยุทธ์ผู ้หนึ่งที่ยังหนุ ่มแน่นเดินโซเซมาจนถึงหน้า

โรงเตีย๊มโอ่อ่า ทีแ่ห่งนีง้ดงามเสยีจนบางคนนึกว่าหลดุมาจากภาพ

วาด กระนัน้คนเมากไ็ม่มอีารมณ์จะชืน่ชมสถานทีแ่ต่อย่างใด เขา

มาถงึท่ีนีเ่พราะมอีารมณ์อย่างอืน่มากกว่า หลงัยกขวดสรุาขึน้มา 

กระดกจนหมดแล้ว ชายหนุ่มก็เดินเข้าไป และต้องตะลึงลานไป

เลยทีเดียว

เพราะสิ่งที่เรียกว่า ‘สวรรค์’ อยู่ตรงหน้าแล้ว!

“อึก”

นางโลมบางคนที่นั่งหยอกล้อกับแขกเพียงหันมามองเล็ก

น้อย จอมยุทธ์หนุ่มผู้นี้ก็ประหม่าเสียแล้ว เห็นได้ชัดว่าความงาม

ของผู้ให้บริการที่นุ่งน้อยห่มน้อยในที่แห่งนี้ จู่โจมจุดอ่อนของเขา

เสียจนอยู่หมัด วันนี้คงมีคนโดนรีดจนถุงเงินแห้งแน่ๆ

แต่เรือ่งของจอมยุทธ์ไร้ช่ือคนหน่ึงหาได้น่าสนใจไม่ ชัน้สอง

ของโรงเตีย๊มทีม่ไีว้ต้อนรบัแขกชัน้สงู ปรากฏร่างบางทีด่ขัูดแย้งกบั

บรรยากาศรอบตัว ทั้งที่ที่แห่งนี้จุดโคมสลัวเหมาะแก่การปลุกเร้า

อารมณ์ อีกท้ังการตกแต่งซึง่มฟีกูนอนอยูท่กุที ่ทว่าร่างบางในชดุ

ผ้าเนื้อลื่นสีขาวกลับแผ่บรรยากาศที่ต่างออกไป

ภายใต้ผ้าคลุมหน้าปิดบังใบหน้าเช่นใดไว้ไม่มีใครรู้ รู้เพียง

ว่าร่างนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายสูงศักดิ์เกินเอื้อม พิสุทธิ์ผ่องใสอยู่

เหนอืผูค้น หากร่างนีม้ไิด้สวมชดุสตรย่ีอมถกูสงสยัว่าเป็นคณุชาย

ตระกูลผู้ดีมากพรสวรรค์แน่นอน

หลายคนมองมาด้วยความสงสัยใคร่รู้ แต่งกายเช่นนี้มานั่ง
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ดื่มชาในโรงเตี๊ยมที่มีไว้ปฏิบัติกามกิจช่างสะดุดตานัก… เรื่องนั้น

เขาก็รู้ แต่ถึงรู้ก็ตั้งใจท�า

นิว้เรยีวดัง่หยกงามไร้ทีต่ปิระคองถ้วยชาก่อนวางลง สายตา

เฉียบคมภายใต้ผ้าคลุมหน้ามองไปยังทางเข้าโรงเต๊ียมอย่างรอ

คอย ขณะทีห่มุนถ้วยชาเล่นอยู่น้ัน แม่เล้าแต่งตัวฉดูฉาดกป็รากฏ

ตัวข้ึน อีกฝ่ายส่งย้ิมให้ชายหนุ่มที่มองตัวเองจนน�้าลายหกมา

ตลอดทาง กระทั่งมาน่ังลงข้างๆ คุณหนูชุดขาวพิสุทธิ์ เกิดเป็น

ภาพที่ขัดแย้งอย่างมากทันที คนหนึ่งอยู่เหนือโลกีย์ ส่วนอีกคน

งดงามยั่วยวนราวกับมารคร่าสวาท แต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ทั้งสอง

เหมือนกัน

“นั่งรอเช่นนี้เสียเวลาเปล่าน่า รั่วเอ๋อร์”

เสยีงทีเ่ปล่งออกมาจากปากแม่เล้าคนงามท�าเอาชายหนุม่

ท่ีเงี่ยหูฟังตอนแรกถอยไปไกล แม้เสียงไม่ทุ้ม แต่กับแขกที่มาใช้

บริการย่อมแยกเสียงหญิงสาวกับหนุ่มรูปงามได้ นึกไม่ถึงว่า 

แม่เล้าคนงามจะเป็นหนุ่มรูปงาม 

คนเหล่านั้นต่างอุทานในใจด้วยความเสียดายหลายค�า แต่

คุณหนูชุดขาวพิสุทธิ์หาได้ตระหนกกับเสียงของแม่เล้าไม่ ความ

จริงต้องบอกว่าได้ยินมาทั้งชีวิตจนชินแล้วมากกว่า

“ท่านแม่อยากให้ข้ารับแขกขนาดนั้นเลยหรือ อยากให้ข้า

อธิบายความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ของข้าให้ฟังอีกหรือไม่”

แม่เล้าท�าหน้ายู่ราวกับความทรงจ�าอันขมขื่นย้อนกลับมา 

อีกฝ่ายส่ายหน้าจนผมพลิ้วสยาย

“หยดุเลยนะเจ้าคนแซ่เฉงิ! ข้าเขด็ขยาดความมุง่มัน่ของเจ้า
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แล้ว ข้าไม่เซ้าซีใ้ห้เจ้ารบัแขกก็ได้ แต่อย่างทีต่กลงกนัไว้ว่าวนันีค้อื

โอกาสสุดท้ายของเจ้า ถ้าเหยื่อของเจ้าไม่ก้าวเข้ามาในโรงเตี๊ยม

คืนนี้ เจ้าก็ต้องเปิดผ้าคลุมหน้าออกแล้วรับแขก อย่าลืมเชียวว่า

เพราะความดื้อรั้นของเจ้าท�าให้ข้าเสยีเงินไปไม่น้อย!” พูดจบก็สง่

ค้อนให้อีกวงใหญ่ 

รัว่หว่าแอบกลอกตายิม้ข�ากบัท่าทางเกนิจรงิของแม่เล้า อกี

ฝ่ายท�าเป็นว่าเขาใช้เงินเปลอืงได้อย่างไร ในเมือ่ทกุครัง้ทีเ่ขาแบมอื

ขอ เจ้าตัวนั่นละที่ให้เงินมาเกินจ�าเป็นทุกที กระนั้นแผนการของ

เขามาถึงขั้นนี้ได้ก็ต้องขอบคุณอีกฝ่าย รั่วหว่าหาใช่คนอกตัญญู

ไม่ จึงสงบปากก่อนจะเปลี่ยนเรื่อง

“ข้าบอกว่าจะมาก็ต้องมาแน่นอน”

เขาลงทุนไปมากจนสบืประวตัขิองคนผู้นัน้มาอย่างละเอยีด 

เรื่องก�าหนดการใดๆ ล้วนพิสูจน์ได้ว่าน่าเชื่อถือ นั่นปะไร พูด

ไม่ทันขาดค�าประตูโรงเตี๊ยมก็ถูกเปิดโดยชายหนุ่มหน้าตาไม่

ธรรมดาสามคน ดจูากโหงวเฮ้งแล้วอย่างไรกไ็ม่ใช่จอมยทุธ์ทีม่อียู่

ดาษดื่นเกลื่อนเมืองแน่ เสื้อผ้าอาจจะหยาบ ทว่าหยกพกที่ห้อย

ไว้ตรงช่วงเอวของชายคนหน่ึงในน้ันไม่อาจรอดพ้นสายตาของ 

รั่วหว่าไปได้... หยกสลักลายมังกรเคียงหงส์ 

คนที่อยู่เบ้ืองล่างอย่างพวกเขาถูกฝึกให้มีสายตาเฉียบคม 

สนิค้าใดปลอมหรอืจรงิดไูม่ยาก รัว่หว่าลกุข้ึนยนืด้วยความลงิโลด 

หลังจากลอบติดต่อกับคนผู้นั้นมานาน ในที่สุดอีกฝ่ายก็ยอมรับ

เขาเสียที!

“นั่น… เหยื่อของเจ้ารึ ไหนบอกว่าเป็นบุรุษช้ันสูงที่ฉลาด
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เฉลยีวนกัหนา ทีข้่าเห็นก็แค่บุรษุทึม่ๆ ทีป่ฏเิสธไม่เป็น จนถกูลาก

มาเที่ยวทั้งที่ไม่อยากมาเท่านั้นเอง”

อกีฝ่ายวจิารณ์อย่างไม่ไว้หน้ากันเลย รัว่หว่าได้แต่เกบ็ความ

ไม่พอใจเล็กๆ แล้วกล่าวอย่างมั่นใจ

“คนผู้นั้นปกปิดตัวเองอย่างลึกล�้าเพื่อตบตาผู้คนต่างหาก! 

แม้แต่คนท่ีมีสายตาเฉียบคมอย่างท่านยังมองไม่ออกว่าเป็นการ

แสดง ก็แปลว่าเขามีความสามารถสูงกว่าท่านอย่างไรเล่า!”

แม่เล้าได้แต่ฝืนยิม้เป็นเชงิว่า ‘แล้วแต่เจ้าจะจนิตนาการเลย’  

พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนผู้นั้นแล้ว รั่วหว่าก็กลายเป็นสาวก

ผู้ซื่อสัตย์ทันที หากใครแตะต้องคนผู้นั้นของรั่วหว่า รับรองได้ว่า

ศพไม่สวยเป็นแน่ หลังจากที่ตัดสินใจปล่อยเลยตามเลย แม่เล้า 

ก็ทอดสายตามองรั่วหว่าอย่างห่วงใย ไม่อาจปล่อยมือจากชาย

เสื้อคนตรงหน้าได้ง่ายๆ อย่างที่คิด 

เมื่อเห็นผู ้มีพระคุณไม่ต่างจากผู ้ให้ก�าเนิดมองตนด้วย

สายตาเช่นนัน้ ต่อให้เป็นคนเยน็ชาอย่างรัว่หว่ากย็งัเม้มปากสะกด

กลัน้ความใจอ่อนเอาไว้อย่างยากเยน็ ภาพช่วงเวลาทีห่นุ่มรปูงาม

ผูน้ีเ้ลีย้งดตูนมาย้อนกลบัมาทิม่แทงจติใจ นานทเีดยีวกว่าทีร่ัว่หว่า

จะตัดใจได้ แล้วมอบกอดสุดท้ายให้แม่เล้า

“รั่วเอ๋อร์ ถ้าแผนขั้นแรกของเจ้าส�าเร็จ จงจ�าไว้ว่าขั้นต่อไป

จะยากยิ่งขึ้น… อย่าประมาทล่ะ”

“อื้อ”

ระหว่างพวกเขาไม่จ�าเป็นต้องพูดอะไรมากกว่านี้ สาย

สัมพันธ์แน่นแฟ้นประหนึ่งมารดากับบุตร ไม่ต้องพูดก็เข้าใจกัน  
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รั่วหว่าหลับตาลงพลางนับหน่ึงถึงสามในใจ จากนั้นแววตาลังเล

และท่าทางอ่อนแอก็มลายสิ้น เหลือไว้เพียงความเด็ดเดี่ยวโดย 

ไม่คดิย้อนกลับ ทกุฝีเท้าของเขาหลงัจากนีม้แีต่จะก้าวไปข้างหน้า

เท่านั้น

หลางหวงัเหล่ยมองซ้ายมองขวาแล้วกไ็ด้แต่หน้าแดงก�า่ 

เมื่อครู่ขณะที่เขานั่งเขียนจดหมายถึงญาติที่อยู่ชายแดน จู่ๆ พี่

ชายสองคนกโ็ผล่มาราวกบันดัหมายกนัไว้ ต่างไม่พดูพร�า่ท�าเพลง

จบัเขาปลอมตวัเป็นชาวบ้าน แล้วก็ลากเขามาทีโ่รงเตีย๊มแสงจนัทร์ 

ถึงที่ผ่านมาเขาจะท�างานบนโต๊ะ ไม่ค่อยโผล่หน้าไปร่วม

สังสรรค์ใดๆ แต่ก็พอได้ยินเรื่องเกี่ยวกับโรงเต๊ียมแห่งน้ีมาบ้าง 

กิตติศัพท์เลื่องลือเรื่องนางโลมและนายโลมชั้นเลิศของที่นี่โด่งดัง

ในหมู่ขุนนางมากทีเดียว หลางหวังเหล่ยได้ยินจนหูชา ทุกครั้งที่

ได้ยินเขาก็ฝืนยิ้มแล้วเปลี่ยนเรื่องเพราะไม่อยากได้ยิน 

ส�าหรับเขา หอโคมเขียวทั้งหลายก็เหมือนกันหมด เป็น

แหล่งรวมคนโชคร้ายทีต้่องขายเรอืนร่างเลีย้งชีพ และยงัเป็นแหล่ง

ของกามโรค คนที่รักความสะอาดยิ่งชีพขนาดจะเข้าสุขาไปปลด

ทุกข์ยังต้องท�าใจอย่างเขาไม่คิดจะมาสถานที่เช่นนี้หรอก แต่ท�า

อย่างไรได้ เกิดเป็นคนที่ไร้พรสวรรค์ด้านพลังยุทธ์ย่อมต้องเป็น

รองผูท่ี้รูว้ชิายทุธ์ พีช่ายทัง้คูข่องเขาต่างกเ็ก่งกาจ ชายหนุม่ไม่อาจ

ขัดขืนได้ จึงต้องมานั่งหมุนจอกสุราเล่นอยู่ที่นี่อย่างไรล่ะ

“ฮ่าๆๆ น้องแปด เจ้าจะเอาแต่ท�าหน้าอมทุกข์ต่อหน้าคน

งามทั้งหลายไม่ได้นะ! สุราเสียรสชาติกันพอดี!”



15

~ Navvip ~

หลางหวังจวิ้นกล่าวแล้วกระทุ้งศอกใส่จนหลางหวังเหล่ย 

จุกไปครู่หนึ่ง หลางหลี่จินเห็นน้องชายถูกรังแกก็หาได้สนใจไม่  

เจ้าตวัเพยีงแค่ยิม้ๆ ก่อนจบิสรุาไปพลางประคองสาวงามไปพลาง 

ท�าราวกับว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องอันใดกับสองคนนี้ 

หลางหวังเหล่ยลูบสีข้างตัวเอง พลันนึกในใจว่าคงต้อง 

หายามาประคบภายหลัง จังหวะนั้นเองคนที่ชมเรื่องสนุกราวกับ

ตัวเองไม่เกี่ยวข้องเกิดมีส�านึกความเป็นพี่ขึ้นมา หลางหลี่จินวาง

จอกเหล้าของตวัเองลง พร้อมตบบ่าน้องชายเบาๆ ใบหน้าคมคาย

ที่คล้ายกับเขาหลายส่วนแสดงสีหน้าเห็นใจ

“เอาละ เห็นเจ้าท�าหน้าผวาขนาดนีข้้าไม่แกล้งแล้วกไ็ด้ ออก

ไปสดูอากาศข้างนอกแล้วกลบัต�าหนกัเจ้าเถดิ เดีย๋วข้าจะรบัหน้า

หวงัจวิ้นเอง”

“ขอบคุณขอรับท่านพี่”

น�้าตาของหลางหวังเหล่ยแทบจะไหลพราก ‘พี่ชายสองคน

นี้ไม่น่าเชื่อว่าเกิดจากมารดาเดียวกัน คนหน่ึงเป็นอันธพาลปาน

นั้น เหตุใดอีกคนถึงเป็นบัณฑิตมากเมตตาไปได้’

หลังจากเอ่ยลาทัง้สองแล้ว ชายหนุม่กไ็ม่รอช้าทีจ่ะออกมา

จากโรงเตีย๊มนัน้ พอออกมาปุบ๊ร่างสงูกส็ดูลมหายใจเข้าปอดลกึๆ 

เมือ่ครูไ่ด้กลิน่น�า้ปรงุกบักลิน่กายของหนุม่รปูงามทีถ่กูเล้าโลมฟุง้

ตลบในอากาศ หลางหวังเหล่ยไม่ได้ตั้งใจ แต่ร่างกายที่รักสะอาด

ของเขาก็สั่งให้กลั้นหายใจเสียอย่างนั้น

ให้ตายส!ิ สกัวนัเขาต้องรกัษาอาการกลวัเชือ้โรคของตวัเอง

ให้จงได้ ไม่อย่างนั้น… แค่นึกไปถึงเรื่องน่าอายในวันที่ตัวเองคิด
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ขึ้นคร ูหลางหวังเหล่ยก็อยากสลายเป็นฝุ่นเสียแล้ว 

เขาอายยุีส่บิปีแล้ว ส�าหรบัแคว้นต้าหลางถอืเป็นช่วงอายทุี่

ควรตบแต่งภรรยาสกัคน หรอือย่างน้อยกต้็องมปีระสบการณ์เรือ่ง

บนเตยีงบ้าง แต่โรคกลวัเชือ้โรคกท็�าให้จนถงึทกุวนัน้ี… กระบีน้่อย

ของเขายังไม่เคยได้ใช้งานอันใด นอกจากเอาไว้ปลดทุกข์

อนาถจนบรรดาพ่ีชายต่างใช้สายตาเอ็นดูมองเขาทุกครั้งที่

เอ่ยเรื่องนี้ 

บัดซบ! แค่ไม่มีพรสวรรค์ด้านพลังยุทธ์ เขายังน่าสมเพชไม่

พอหรอื สวรรค์ถึงสร้างเอกลกัษณ์น่าอายเช่นนีใ้ห้เขาอกี! หลงัจาก

หาที่นั่งเหมาะๆ ได้ ชายหนุ่มก็นั่งลงระบายลมหายใจเฮือกใหญ่ 

เขาต้ังใจว่าจะน่ังพักสงบใจที่ตื่นกลัวอีกสักพักแล้วค่อยกลับ แต่

ระหว่างท่ีเหม่อมองดวงจันทร์ทรงกลด จมูกก็ได้กลิ่นหอมหวาน 

ที่ไม่คุ้นเคยโชยมา 

น่าแปลกนัก หลางหวังเหล่ยม่ันใจว่าตัวเองแยกแยะกลิ่น

ต่างๆ ได้อย่างแม่นย�า ทว่ากลิน่นีเ้ขากลบัไม่คุน้เลยสกันดิ เหมอืน

กล่ินดอกไม้ แต่ก็หวานคล้ายขนม ฉบัพลนัชายหนุม่กค็ดิได้ว่าอาจ

จะเป็นสมนุไพรทีต่นไม่รูจ้กั เพยีงเท่านัน้ความต่ืนเต้นกแ็ล่นไปทัว่

ร่าง การโดนลากออกมาครั้งน้ีอาจจะไม่สูญเปล่าก็ได้! เขาจึงลุก

ขึ้นมองหาที่มาของกลิ่นทันที

ปึก!

เพราะรีบร้อนจนเสียกิริยา ร่างสูงจึงชนคนตัวเล็กกว่าโดย

ไม่ได้ต้ังใจ เหนอืกว่าความกลวัเชือ้โรคคอืมารยาททีไ่ด้รบัการปลกู

ฝังมาอย่างด ีหลางหวงัเหล่ยรบีคว้าข้อมอืพร้อมประคองร่างบาง
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เอาไว้ก่อนที่อีกฝ่ายจะล้ม กระนั้นเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเป็นคุณหนู

ที่ยังไม่ได้เปิดผ้าคลุมหน้า เขาก็รีบปล่อยมืออย่างรวดเร็ว

“ข้าเสียมารยาทแล้ว ขออภัยด้วย”

“ท่านเพิ่งช่วยข้าไม่ให้ล้ม จะเสียมารยาทได้อย่างไร”

แม้แต่เสียงก็ยังไพเราะ!

ชายหนุม่ประหม่าไปชัว่ขณะ คณุหนูผูม้กีลิน่กายหอมหวาน

นี้ไม่ต้องท�าอะไรก็ท�าให้คนที่อยู่ใกล้ๆ รู้สึกได้ว่าก�าลังขึ้นสวรรค์ 

เสียงที่เปล่งออกมาไม่แหลมจนปวดหูู แต่ก็ไม่ทุ้มเกินไป ไหนจะ

รอยยิม้บางทีเ่หน็ผ่านผ้าคลมุหน้าอกี เป็นคุณหนูทีท่�าให้หวัใจชาย

หนุ่มจั๊กจี้เหลือเกิน ทว่าใจเต้นกับคนที่ไม่ทันเปิดหน้าได้ครู่เดียว 

หลางหวังเหล่ยก็ได้สติ 

ยามนี้คุณหนูบ้านไหนจะออกมาเดินเล่นกันเล่า!

ตรงหน้าเขาคงเป็นนางโลมทีแ่ต่งตวัเป็นคุณหนูเสยีมากกว่า 

แขกบางคนอาจจะชอบนางโลมที่เหมือนเด็กสาวไม่รู้ประสา การ

แต่งกายเช่นนีจ้งึนบัว่าไม่แปลก หลางหวงัเหล่ยน้ันรูว่้าอีกฝ่ายเป็น

นางโลม ร่างกายก็สั่งให้ถอยไปด้านหลังหนึ่งก้าวทันที เขาก่นด่า

ตัวเองในใจว่าไร้มารยาทและใจแคบ ทว่าแทนที่นางโลมชุดขาว 

จะขุ่นเคือง อีกฝ่ายกลับส่งเสียงหัวเราะเบาๆ ราวกับชอบใจใน

ท่าทีของเขา

“เอ่อ... ข้า... ข้าไม่ได้รังเกียจเจ้าหรอกนะ”

“ท่านต้องระวังตัว… ข้ารู้”

ฝ่ายรั่วหว่าที่เข้ามามองหยกสลักลายมังกรเคียงหงส์ใกล้ๆ 

ก็ยิ่งแน่ใจว่าเป็นของจริง เช่นนั้นแล้ว… ดวงตาคมก็เป็นประกาย
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ระรกิ ถงึจะเป็นการอกุอาจไปสกัหน่อย แต่รัว่หว่ากห้็ามใจตนเอง

ไม่ไหวอกีต่อไป เขาฉวยมอืของชายหนุม่มากมุไว้เบาๆ พลางเอ่ย

ด้วยน�้าเสียงอ่อนล้าขึ้นมาเล็กน้อย

“ข้าอาจจะท�าท่านเสียเวลาสักหน่อย แต่ข้าอยากให้ท่าน

ช่วยอะไรข้าได้หรือไม่”

“เอ่อ…”

ในหัวหลางหวังเหล่ยตอนน้ีคิดว่าตัวเองก�าลังจะต้องเสีย

ทรพัย์แน่แล้ว ทว่าสิง่ทีร่ัว่หว่าพดูต่อหาใช่การขอเงนิไม่ ชายหนุม่

ได้แต่เลิกคิ้วด้วยความแปลกใจ

“ความจริงวันนี้มีแขกท่านหนึ่งซื้อตัวข้า แต่ข้าดันไม่สบาย 

เขาเห็นข้าไม่สบายจึงรังเกียจและกลับไปแล้ว เรื่องเงินน่ะ ข้ามี

ติดตัวพอจะใช้หลอกแม่เล้าได้ แต่ถ้าข้ากลับไปตอนนี้ นางคง

จับผิดได้แน่ แขกคนนั้นเป็นคนส�าคัญน่ะ ท่านพอจะเข้าใจหรือไม่

ว่าข้ากลับไปตอนนี้ไม่ได้”

การท�าแขกคนส�าคญัหลดุมอื เรือ่งเช่นนีน้บัว่ามโีทษไม่เบา 

หลางหวังเหล่ยอาจไม่รู ้ว่าหอโคมเขียวลงโทษกันอย่างไร แต ่

น�้าเสียงและมือที่สั่นเทาของนางโลมตรงหน้า ท�าให้เขาใจอ่อน

อย่างไม่ทราบสาเหต ุจะว่าถกูชะตากไ็ด้ ตัง้แต่นางกมุมอืเขาจนถงึ

ตอนนี้ ชายหนุ่มก็พบว่าตัวเองไม่มีอาการรังเกียจนางแม้แต่นิด

บางที... นี่อาจเป็นโอกาสที่สวรรค์ประทานแก่เขาก็ได้!!

“เจ้าหมายความว่า... จะขอให้ข้าท�าเป็นแขกคนนั้นเพื่อ

ตบตาแม่เล้าใช่หรือไม่”

รั่วหว่าพยักหน้า ในใจยินดีไปไกลที่อีกฝ่ายพูดอย่างที่เขา
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คิด ตอนแรกเขายังโดนท่าทางเซ่อซื่อยามมองเขาท�าเอาเขวไป

เหมือนกัน ช่างแสดงเป็นคนไร้ความสามารถได้สมจริงจนน่ากลัว

นัก

หนุม่รปูงามตวัน้อยหาได้เอะใจสกันดิว่าตวัเองดคูนผดิ รัว่-

หว่านั้นเข้าใจว่าอีกฝ่ายมีคนตามดูอยู่ จึงรักษาท่าทีท�าเป็นคนซื่อ

เอาไว้ ส่วนหลางหวังเหล่ยก็ปล่อยเลยตามเลย ด้วยความหวังที่

จะได้กอดสาวงามสักครั้งในชีวิต ทั้งสองคนที่ชะตาเล่นตลกเดิน

คล้องแขนไปยังทีพ่กัช้ันสงูในย่านเรงิรมย์ ต่างฝ่ายต่างกอ็ารมณ์ดี

อย่างคนที่คิดว่าจะสมปรารถนา 

แต่เมื่อขึ้นไปถึงห้องพักโอ่อ่า... ความจริงก็ค่อยๆ เปิดเผย

ฟุ่บ!

รั่วหว่าที่เดินน�าเข้ามาก่อนถอดผ้าคลุมหน้าออก เพราะ 

เดก็หนุม่รูว่้าห้องนีเ้ป็นทีล่บัสายตา ไม่อาจสอดแนมจากภายนอก

ได้ จึงเชื่อว่าการแสดงงิ้วเป็นคนแปลกหน้านั้นไม่จ�าเป็นอีกต่อไป

“เจ้า…”

ใบหน้าใต้ผ้าคลุมที่ถูกเปิดเผยเกือบจะพรากลมหายใจของ

ชายหนุ่ม ขนตางามงอนดั่งปีกจักจั่น ดวงตารีคมที่ดูเข้มแข็งคู่นั้น

สะกดสายตาคนมองได้ชะงดันกั รมิฝีปากเลก็ได้รปูแต้มด้วยสชีาด

ราวกบักลบีดอกเหมยกุย้ งดงามเย้ายวนยิง่กว่าสตรใีดทีห่ลางหวงั-

เหล่ยเคยพบมา และจากนี้เขาก็เชื่อว่าคงไม่มีใครงามกว่าคนตรง

หน้านี้ ทั้งที่สวมชุดสีขาวบริสุทธิ์ แต่เมื่อถอดผ้าคลุมออก รั่วหว่า

ก็กลายเป็นผลไม้ต้องห้ามที่ยั่วยวนให้คนอยากจะชิมว่าฉ�่าหวาน

เพียงใด
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รั่วหว่าน้ันมั่นใจในใบหน้าของตัวเองมาก แม่เล้าเองก็ชม

เสมอว่าหากเขาเกิดเป็นสตรี คงมีเหล่าชายหนุ่มชนชั้นสูงมาแย่ง

กันตบแต่งเป็นภรรยาไปแล้ว และก็เพราะใบหน้านี้นี่ละที่ท�าให ้

ทีผ่่านมารัว่หว่าต้องสวมผ้าคลมุหน้าเอาไว้ตลอด มเิช่นนัน้เขาคง

โดนฉุดไปเป็นของคนอื่นนานแล้ว

กระนัน้ตอนนีแ้ละหลงัจากนีไ้ม่ต้องสวมมันอีกต่อไป อีกทัง้ 

…หนุม่ร่างบางเดนิเข้าไปหาบรุษุทีต่ะลงึในความงามของตนอย่าง

แช่มช้า ชายผู้สูงส่งนี้คือไม้ใหญ่ที่เขาจะใช้เกาะให้ข้ึนไปสูงกว่า

หนุ่มรูปงามคนใดในแผ่นดิน 

…ไม่สิ ดวงตาสวยวาวโรจน์ขณะทีด่งึสายรดัเอวของตวัเอง

ออกช้าๆ กลิน่กายเฉพาะทีห่อมหวานกว่าใครท�าให้สตขิองหลาง-

หวงัเหล่ยกระเจดิกระเจงิ คนผูน้ีเ้ดมิทจีะไม่ใส่ใจจดหมายจากหนุ่ม

รูปงามอย่างเขาก็ได้ แต่ดันตอบกลับมา โต้ตอบจดหมายแลก

เปลี่ยนความรู้จนในที่สุดก็กลายเป็นความเชื่อใจ เช่นเดียวกับที่

เขาหวังพึ่งบารมี อีกฝ่ายก็หวังพึ่งความถนัดของเขาเช่นกัน

“กอดข้าสิ…”

เสียงอ่อนหวานกระซิบข้างหูไม่พอ รั่วหว่ายังใช้สองมือ 

โน้มใบหน้าหลางหวังเหล่ยลงมาเพ่ือมอบจุมพิตเบาๆ เป็นของ-

ขวัญ ตั้งแต่ทั้งสองก้าวเข้ามาในห้องพัก เรื่องกิจกรรมบนเตียงก็

เป็นส่ิงท่ีคิดเอาไว้อยู่แล้ว อีกทั้งความเข้าใจผิดก็ยังไม่ได้รับการ

แก้ไขแต่อย่างใด ประกายไฟเล็กๆ จึงลุกลามเป็นกองเพลิงอย่าง

รวดเร็ว 

ร่างสูงยินดี ทั้งใจก็ยังฮึกเหิมอุ้มร่างบางไปนอนบนเตียง
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ใหญ่ ยามทีแ่ลกเปลีย่นจมุพติอย่างเร่าร้อนให้กนั ในใจหลางหวงั-

เหล่ยก็เต็มไปด้วยความลิงโลด แม้อีกฝ่ายจะเป็นนางโลมที่ผ่าน

บุรุษมามาก ทว่าเขากลับเพ้อฝันไปไกลแล้ว ร่างกายหอมหวานที่

ไม่ท�าให้เขารงัเกียจ ไหนจะใบหน้าทีก่ระชากหวัใจเขาไปต้ังแต่แรก

เห็น ชายหนุ่มใสซื่อไหนเลยจะทันคิดเป็นอื่น 

ระหว่างทีล่บูไล้แผ่นหลงัเรือ่ยลงไปนวดบัน้ท้ายอ่อนนุม่ สติ

ของเขาก็กระเจิงไปหมดจนกู่ไม่กลับ เขาไม่เคยได้สัมผัสกับความ

หฤหรรษ์เช่นน้ีเลย หลางหวงัเหล่ยครางเสยีงต�า่ออกมาขณะทีโ่ดน

รั่วหว่าฝังเล็บบนแผ่นหลัง เขาตัดสินใจแล้ว ไหนๆ เขาก็ไม่ได้เป็น

ทีค่าดหวงัอะไร เช่นนัน้จะตบแต่งนางโลมสกัคนเป็นชายากค็งไม่มี

ใครคัดค้านแน่!

“เดี๋ยวก่อน… ท่านรีบร้อนเกินไปแล้วนะ”

เมื่อมาถึงจุดที่ความเร่าร้อนปะทุอย่างหนัก รั่วหว่าจ�าต้อง

ดันแผงอกของชายหนุ่มเพื่อปรามให้เขาใจเย็น อีกฝ่ายเอาแต่จูบ

แล้วก็จับก้นเขาอย่างดุดัน ท่าทางเช่นน้ีคล้ายไม่เคยนอนกับใคร

มาก่อนอย่างนัน้ รัว่หว่าเริม่เอะใจบางอย่าง จงึแกล้งถ่วงเวลาเพือ่

ถามไปเรื่อยเปื่อย

“นี่ท่าน… เมื่อวันก่อนท่านส่งดอกเหมยกุ้ยให้ข้าหรือไม่”

นี่เป็นรหัสลับช้ันที่สองซึ่งเขากับคนในจดหมายตกลงกัน 

เอาไว้ หากพูดรหัสลับน้ีออกไป ต่างฝ่ายจะรู้ได้ทันทีว่าถึงเวลา

จริงจังแล้ว ทว่าหลางหวังเหล่ยได้ยินดังนั้นกลับท�าหน้าตาใสซื่อ

เจือด้วยความค้างคาสับสน ช่างเหมือนสุนัขตัวโตตัวหนึ่งที่โดน 

เจ้านายสั่งให้รอ
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“เอ่อ... ข้าเพิ่งเคยพบเจ้าครั้งแรก จะเคยส่งดอกไม้ให้ได้

อย่างไร”

ชัดเจนเลยทีเดียว!

เงาด�าพาดผ่านใบหน้างามไปครึ่งแถบ น่ีเขาจ�าคนผิดจน

เกือบมอบคร้ังแรกของตนให้ใครก็ไม่รู้อย่างนั้นหรือ น่าอับอาย

ขายหน้าเป็นที่สุด! 

ความวาบหวามที่อบอวลในห้องก่อนหน้านี้มลายสิ้น เช่น

เดยีวกบัท่าทางอ่อนหวานของรัว่หว่า ตอนนีท้ีห่ลางหวงัเหล่ยเหน็

กค็อืจากคนงามกลายร่างเป็นนางพญาน�า้แขง็ แค่ตวดัสายตามอง

มาทีเดียว ส่วนที่คึกอยู่ของเขาก็ฝ่อกลับมาสงบเสงี่ยมเจียมตัว 

ร่างบางลุกขึ้นจัดเสื้อผ้าของตัวเองด้วยความหงุดหงิด 

กระนัน้ก่อนทีส่องมอืจะดงึสาบเสือ้ให้เข้าที ่ร่ัวหว่ากด็งึหลางหวงั-

เหล่ยเข้ามาจบูอกีครัง้ และครัง้นีเ้ดก็หนุม่กห็าได้แสร้งท�าเป็นอ่อน

ต่อโลกไม่ ปลายลิน้ของเขาขยบัอย่างเชีย่วชาญจนสตขิองชายหนุม่

ประหนึ่งล่องลอยอยู่บนปุยเมฆ

แน่นอนว่าเขาไม่ได้จบูด้วยความพศิวาส เมือ่ใบหน้าทัง้สอง

ห่างจากกันก็มีเส้นสีเงินเชื่อมระหว่างริมฝีปากดูยั่วยวน หลาง- 

หวังเหล่ยเอามือลูบริมฝีปากด้วยแววตาเคลิบเคลิ้ม อีกฝ่ายท�า 

เช่นนี้แปลว่า... เขายังมีหวังได้สละความบริสุทธิ์อยู่ใช่หรือไม่

“อึก”

ฝันสลายอย่างรวดเรว็ราวกบัพายพุดั พรบิตาเดยีวความชา

ก็แล่นจากปากไปทั่วร่าง ยาพิษสูตรลับของรั่วหว่าผนึกการ

เคลื่อนไหวของชายหนุ่มเอาไว้อย่างรวดเร็ว 
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หลางหวงัเหล่ยเบกิตากว้าง จู่ๆ  นางโลมทีเ่จอข้างถนนกม็า

ท�ากบัเขาเช่นน้ี จะให้คิดเป็นอืน่ก็คงยากแล้ว เขาก�าลงัจะโดนปล้น

ทรัพย์แน่ๆ! 

ใจหนึง่อยากบอกคนงามว่าเขาเป็นยาจก มแีต่ต�าแหน่ง ไม่มี

เงินทอง ทว่าก่อนจะพูดอะไรออกไป ชายหนุ่มก็ต้องตาถลนอีก

ครั้ง ด้วยคนงามยังไม่จัดสาบเสื้อให้เรียบร้อย จึงท�าให้เห็นไปถึง

ไหนต่อไหน หน้าอกที่แบนราบนั่น… ตะแคงมองก็ยังรู้ว่าเป็น

หน้าอกบุรุษ!

“จะ...เจ้าเป็นหนุ่มรูปงาม!”

รั่วหว่าก้มลงมองหน้าอกตัวเอง ให้ตายเถิด! เขาลืมจัด

เส้ือผ้าตัวเองให้เรียบร้อย ในเมื่อเจ้าคนนี้หาใช่คนที่เขาตั้งตารอ 

อีกฝ่ายก็ไม่มีสิทธ์ิได้เห็นเรือนร่างของเขา! รั่วหว่าพลันเอานิ้วจิ้ม

ตาร่างสูงจนเจ้าตวัท�าหน้ายู่เหมอืนดอกเบญจมาศเหีย่วๆ คนเรา

พอผิดหวังจากที่มองในแง่ดีสุดกู่ก็กลับเป็นตรงกันข้าม นี่เมื่อครู่

เขามองว่าบุรุษคนนี้ช่างหล่อเหลาน่าคบหาไปได้อย่างไร

สภาพน่าสมเพชจนรั่วหว่ารู้สึกแย่กับตัวเองยิ่งข้ึนไปอีก น่ี

เขาเกือบอ้าขาให้คนโง่งมเช่นนี้หรือ เอาเถิด การดูแคลนอีกฝ่าย

ไม่ได้ท�าให้เขาได้ค�าตอบ ถงึอย่างไรเจ้าตวักมี็หยกพกช้ินน้ันอยูก่บั

ตัว ส่ิงนัน้ย่อมหมายถึงชายหนุ่มคนน้ีเก่ียวข้องกบัคนทีเ่ขารอคอย 

หลงัสงบโทสะได้ รัว่หว่ากป็รายสายตาเยน็ชามองหลางหวงัเหล่ย

“ยาชาของข้าท�าให้เจ้าขยบัปากได้อย่างเดยีว บอกมาว่าเจ้า

ไปขโมยหยกพกมาจากใคร!”

เขม็อาบยาพษิยาวเท่านิว้ชีถ้กูดงึออกมาจากป่ินปักผม หาก
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เจ้าคนผูน้ีค้ดิเปล่งเสยีงร้องเรยีกคนมาช่วย เขากพ็ร้อมจะปลดิชพี

ท้ิงโดยไม่ลังเล โชคดีของหลางหวังเหล่ยที่เริ่มจะหัวไวถูกจังหวะ

ขึ้นมา ชายหนุ่มนึกถึงหยกพกที่รั่วหว่าเอ่ยถึงก็ปะติดปะต่อเรื่อง

ราวได้ทันที จากสีหน้าสับสนและสลดก็เปลี่ยนเป็นสมเพชตัวเอง

ในเวลาอันสั้น

“พี่ชายข้ามอบให้เป็นของขวัญ… ดูท่าเขาคงวางแผนกลั่น

แกล้งข้าอีกแล้ว”

เป็นเช่นนี้เสมอ 

เพราะเขาเป็นคนไร้ค่า จึงถูกมองเป็นเครื่องสร้างความ

บันเทิงของเหล่าพี่น้อง

ค�าตอบน้ีรั่วหว่าคิดตามแล้วก็รับไม่ได้ที่สุด เด็กหนุ ่ม

กระชากผมอีกฝ่าย จ่อเข็มเข้าที่ล�าคอชนิดที่ห่างเพียงคืบ เข็มพิษ

สีเงินเงาวาวสะท้อนแสงจากโคมไฟในห้องดูไม่ควรท้าทายเป็น

อย่างยิ่ง

“เจ้าพดูจาไร้สาระอะไรอยู!่ จะบอกว่าหลางหลีจ่นิใช้ข้าเป็น

เครื่องมือกลั่นแกล้งเจ้ารึ!”

การที่หนุ่มรูปงามคนหนึ่งเอ่ยชื่อพี่ชายของตนออกมาด้วย

ท่าทางองอาจน้ัน หลางหวังเหล่ยย่อมไม่คาดคิดมาก่อนจริงๆ 

ปกติหนุ่มรูปงามแห่งแคว้นต้าหลางต่างก็ถูกกดฐานะให้ต�่าต้อย 

ไฉนเลยจะกล้าเรียกชื่อบุรุษที่มีวิชายุทธ์ห้วนๆ เช่นนี้

“ข้า… คดิว่าคงเป็นเช่นนัน้นัน่ละ จะว่าไปท่านพีห่ลีจ่นิกไ็ม่

ต่างจากพี่ๆ  คนอืน่ เขามองว่าข้าเป็นคนไร้ค่าทีเ่หมาะแก่การกลัน่

แกล้ง”
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เมื่อฟังบุรุษอกสามศอกตัวโตพูดจาราวกับตัวเองเป็น 

เด็กสาวไร้ทางสู้เช่นนี้แล้ว คิ้วของรั่วหว่าก็กระตุกไม่หยุดทีเดียว 

เขาที่เป็นหนุ่มรูปงามยังดูเข้มแข็งกว่าคนตรงหน้าเสียอีก กระนั้น

กส็มเพชไว้ก่อน ดวงตาคมสวยวาววบัขึน้มา เขาเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว 

ขอยืนยันอีกเรื่องเดียวเท่านั้น…

“เมื่อไม่ก่ีวันก่อนหลางหลี่จินได้ย่ืนเรื่องช่วยเหลือชาวบ้าน

เกี่ยวกับการเพาะปลูกอย่างชาญฉลาดใช่หรือไม่”

หลางหวังเหล่ยงุนงงไปชั่วครู่ แต่ก็ตอบ

“ใช่ เขาเสนอวิธีการเพาะปลูกที่ช่วยรักษาคุณภาพดิน ผล

คือได้รับค�าชมเชยต่อหน้าผู้คนในที่นั้นยกใหญ่”

ร่ัวหว่าขยับเข็มพิษออกห่างจากล�าคอหลางหวังเหล่ยเล็ก

น้อย

“แลว้เขากไ็ม่ไดบ้อกสนิะว่า... ใครเป็นคนสอนเขาเรือ่งนั้น”

หลางหวงัเหล่ยเริม่ปะตดิปะต่อเรือ่งราวได้ ขณะทีย่าชาเริม่

จะหมดฤทธิ์ เขาก็ยังนั่งเฉยพลางมองหน้าคนงามอย่างหวาดๆ 

หนุ่มรูปงามคนนี้นี่เองที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของท่าน

พี่ของเขา ฉลาดเฉลียวและงดงาม… คุณสมบัตินี้หากเป็นสตรี... 

พีช่ายของเขาย่อมต้องยกต�าแหน่งชายาให้อีกฝ่าย ทว่าเพราะเกดิ

เป็นหนุ่มรูปงาม อา... 

หลางหวังเหล่ยกระแอมเพ่ือระบายความอึดอัดในใจ เขา 

ไม่กล้าบอกว่ารั่วหว่าน่าสงสาร

คนที่ท�าสีหน้าอ�ามหิตเช่นนั้น... เขาสงสารไม่ลงหรอก!

“ด!ี ดนัีกหลางหลีจิ่น! วนัน้ีเจ้าหกัหลงัข้า วนัหน้าข้าจะท�าให้
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เจ้ากระอักเลือดตายอยู่แทบเท้าข้า!”

สายตาของรั่วหว่าที่มองหลางหวังเหล่ยเปลี่ยนไปโดย 

สิน้เชงิ จากทีเ่ยน็ชาพร้อมสงัหารตาไม่กะพรบิ ใบหน้าทีท่�าให้ชาย

หนุ่มตกประหม่ากลับเจือแววอ่อนโยนขึ้นสองส่วน 

น่าเสียดายที่ร่างสูงตระหนักแล้วว่ากุหลาบดอกนี้มีหนาม

แหลมยิง่กว่าเขม็ จะให้รูส้กึสบายใจกบัรอยยิม้นัน่น่ะหรอื บอกให้

เขาไม่ปัสสาวะราดจะดีกว่า!

“เจ้าเป็นน้องชายของหลางหลี่จินสินะ”

รั่วหว่าเอียงคอเล็กน้อย ปลายนิ้วไล้ตามสันกรามของชาย

หนุ่มอย่างเย้าหยอก หน้าตามีส่วนคล้ายขนาดนี้ถามไปเขาก ็

ไม่ได้ต้องการค�าตอบ มือท�าเป็นลูบไล้อ่อนโยน แต่สมองก็คิด

แผนการไปแล้วสามขั้น

“เช่นนัน้องค์ชายก็จงร่วมมอืกับข้าเพือ่กูเ้กยีรตขิองท่านคนื

มาเถิด!”

“…”

แล้วเขาเลือกอะไรได้หรือไม่!
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สอง
ว่าที่ชายาใจเหี้ยม

วันรุ่งขึ้น

ข่าวคราวเงียบหายจนน่าประหลาด สิ่งที่เกิดขึ้นกับหลาง-

หวังเหล่ยนั้นแท้จริงเป็นแผนการกลั่นแกล้งที่หลางหลี่จินคิดขึ้น 

เพราะก่อนหน้านีม้อียูช่่วงหนึง่ทีเ่ขาก�าลงัอบัจนหนทาง ไม่รูว่้าจะ

แสดงความสามารถให้ขุนนางอื่นๆ เห็นว่าตัวเองมีตัวตนอย่างไร 

มันน่าสมเพชสิน้ด ีทัง้ทีเ่ขากับพีช่ายเกิดจากลูเ่สยีนเฟย ซึง่ตระกลู

ลู่ก็คือตระกูลขุนนางใหญ่ที่ช่วยเพ่ิมบารมีแก่ฮ่องเต้ ทว่าชาติ

ตระกูลกลับไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์มังกรเลยสักนิด 

หากเก่งด้านวชิายทุธ์ แต่ไร้ซึง่ความสามารถในการปกครอง 

ก็ไม่มีโอกาสได้เป็นองค์รัชทายาท หลางหลี่จินแหงนหน้าขึ้นเมื่อ

ใด เป็นต้องกัดฟันด้วยความเจ็บใจในโชคชะตาของตัวเอง 

ในช่วงเวลาที่เขาคิดว่าจะถอดใจนั้นเองก็มีจดหมายน้อย 

ส่งมาถงึเขา ทแีรกทีเ่ปิดอ่านหลางหลีจิ่นคดิว่าคนเขยีนคงเป็นหนึง่
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ในนางสนมซ่ึงหวงัหาทีพ่ึง่พงิ กระนัน้หลงัเขาลองโต้ตอบจดหมาย

กับคนคนนั้นเล่นๆ โดยที่ไม่ได้คิดอะไรหลายครั้ง หลางหลี่จิน 

ก็พบว่าตัวเองค้นพบเพชรเม็ดงามเข้าแล้ว

อีกฝ่ายมสีตปัิญญาและไหวพรบิน่าเลือ่มใสนกั อกีทัง้ดจูาก

น�้าหนักลายมือ จึงท�าให้รู้ว่าเป็นคนอ่อนไหวแต่เข้มแข็งและเด็ด

เดีย่วในเวลาเดยีวกนั สตรทีีท่รงความสามารถขนาดน้ีหลางหลีจ่นิ 

รู้สึกหลงใหลทันททีัง้ทียั่งไม่เคยพบหน้า หลงขนาดเขยีนจดหมาย

สัญญาจะตบแต่งด้วยเลยทีเดียว 

ทว่าต่อมาฝันของชายหนุม่กม็อีนัต้องพงัทลายลง คนผูน้ัน้

ที่เขาให้ไปสืบตัวจริงมา ความจริงแล้วไม่ใช่สาวงาม แต่เป็นหนุ่ม

รูปงาม! ชนชั้นที่ต�่าที่สุดของแผ่นดินนี้เชียวนะ! 

จากความผิดหวังก็กลายเป็นความรู้สึกเสียหน้าอย่างมาก 

หลางหลี่จินก�าหยกสลักลายมังกรเคียงหงส์เตรียมเอาไว้อย่างขุ่น

เคอืง ประจวบเหมาะกบัทีห่ลางหวงัจวิน้พีช่ายร่วมมารดาของเขา

มาหา อีกฝ่ายมาขอให้เขาไปร่วมแผนกลั่นแกล้งน้องแปด หลาง-

หลีจ่นิจงึไม่ลงัเลทีจ่ะใช้ของทีม่อียู ่หาความบนัเทงิให้ช่วยบรรเทา

ความผิดหวัง

เรื่องราวทางฝั่งหลางหลี่จินเป็นเช่นนี้ สิ่งที่เขาคาดหวังใน

เช้าวันรุ่งขึ้นก็คือการที่หลางหวังเหล่ยโผล่มาตัดพ้อว่าตัวเองโดน

หนุ่มรูปงามหลอกเอา กระนั้นกลับไม่เกิดขึ้น 

ไม่เพยีงหลางหวงัเหล่ยจะไม่โวยวายอะไร ไม่กีว่นัต่อมาเจ้า

องค์ชายไร้ตวัตนนัน่ยงัประกาศตบแต่งกบัหญงิสาวไร้สกลุรนุชาติ

ผู้หนึ่งอีกด้วย! 
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คนอื่นอาจจะแปลกใจจนแทบตกเก้าอ้ี ทว่าหลางหลี่จิน 

กลับรู้สึกหนาวสันหลังขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุ

“อากาศที่นี่ช่างสดชื่นจริงๆ นะ ข้าโตมาในย่านเริงรมย์

ก็เลยชินกับกลิ่นยาสููบกับเครื่องหอม”

เมื่อเข้ามาในต�าหนักอย่างแรกที่หลางหวังเหล่ยท�าคือลาก

รั่วหว่าเข้าห้องนอน แน่นอนว่าคงมีข้ารับใช้เอาไปนินทาแน่ แต่

ช่างคนเหล่านั้นเถิด เขาเองก็มีข่าวลือแย่ๆ มากมายอยู่แล้ว เพิ่ม

ขึ้นอีกเรื่องจะเป็นอะไรไป 

หลังจากปิดประตูแน่นหนา ชายหนุ่มก็รีบถอดเสื้อออกจน

เปลือยท่อนบน เป็นคนอื่นคงตระหนกคิดไปทางเรื่องชวนหน้า

ร้อน แต่รั่วหว่ากลับหัวเราะชอบใจ เกือบจะตบเข่าดังฉาดใหญ่ 

ชายหนุ่มคนนี้ตัวใหญ่เสียเปล่าทว่าใจปลาซิวนัก

“อะไรของเจ้าน่ะ กลัวตายขนาดนี้เลยรึ”

“เพราะใครขู่ข้าเอาไว้ตั้งแต่แรกเล่า! รีบๆ ให้ยาถอนพิษข้า

มาได้แล้ว!”

เขากัดฟันพูดโดยที่ร่างกายมีเหงื่อไหลชุ่ม ใช่ เขาหาได้เห็น

ด้วยกับแผนของรั่วหว่าไม่ จึงถูกคนตัวเล็กใช้พิษเล่นงานจน 

ปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งพิษที่รั่วหว่าใช้น้ันหาได้เป็นพิษที่ส่งผลถึงตาย 

แต่อย่างใด มันก็แค่… ท�าให้คนที่ได้รับพิษเต็มๆ รู้สึกเจ็บตาม 

ข้อต่อเป็นพักๆ เท่าน้ัน แน่นอนว่าในมุมคนใช้ย่อมบอกว่าก็แค่

ปวดเมื่อย ส่วนคนโดนจะเป็นอย่างไร… ดูจากสีหน้าฝืนทนของ

หลางหวังเหล่ยก็แล้วกัน
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เมือ่เหน็ว่าอาการของหลางหวงัเหล่ยก�าเรบิจนต้องเกรง็ร่าง

กลั้นความเจ็บเอาไว้ รั่วหว่าก็ไม่ได้ท�าเป็นสนุกบนความทรมาน

ของผู้อื่นอีก เด็กหนุ่มดึงปิ่นเงินอันหนึ่งออกมาจากมวยผม จาก

นั้นก็บิดหัวหงส์บนปิ่นให้กลไกท�างาน 

กริ๊ก!

เมื่อมีเสียงดัง รั่วหว่าก็ดึงเข็มอาบยาถอนพิษออกมาจาก

ปิ่นได้ หลังจากที่กดปลายแหลมเข้าที่หลังคอของหลางหวังเหล่ย

แล้ว อาการของเจ้าตัวจึงค่อยทุเลาลง

“บอกไว้ก่อนว่าเดีย๋ววนัพรุง่เจ้าก็กลบัไปปวดเหมอืนเดมิ นี่

เป็นแค่ยาระงับชั่วคราวเท่านั้น”

หลางหวังเหล่ยถลึงตาใส่คนงามทันที

“ข้ารู้แล้วว่าเจ้าน่ะเจ้าเล่ห์ขนาดไหน ไม่ต้องย�้ากันหรอก!”

ผลของการขึ้นเสียงนั้นคือ รั่วหว่าจับองค์ชายแปดดัดแขน

ทั้งที่ใบหน้ายังยิ้มแย้ม

“โอ๊ยๆๆๆ ข้ายอมแล้วๆ ยกโทษให้ข้าด้วย!”

ค�าขอโทษลดความอ�ามหติของรัว่หว่าได้ชะงดันกั เดก็หนุม่

ยอมปล่อยองค์ชายแปดให้เป็นอิสระ จากนั้นจึงทิ้งตัวนั่งลงบน

เตยีง เรือ่งการพาตวัเองเข้ามาในวงัน้ันง่ายกว่าทีเ่ขาคดิเอาไว้มาก

นัก 

นึกไม่ถึงว่าแท้จริงแคว้นนี้จะมีองค์ชายถึงแปดองค์ ไม่สิ  

รัว่หว่ามองร่างสงูทีก่�าลงัแต่งตวักพ็ลนัถอนหายใจ เมือ่วนัน้ันทีเ่ขา

ปฏิญาณว่าจะล้างแค้นหลางหลี่จินให้ได้ เขาก็ลองตรวจสอบ

ร่างกายของหลางหวงัเหล่ยอย่างละเอยีด ทแีรกเขาหวงัว่าอีกฝ่าย
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จะเป็นแค่องค์ชายที่ไม่ค่อยเก่งกาจและซื่อบื้อ ทว่าจับชีพจรเอย 

วัดมาตรพลังเอย… ท�าหมดแล้วก็สัมผัสถึงพลังยุทธ์ไม่ได้แม้แต่

เศษเสีย้ว ชดัเจนว่าหลางหวงัเหล่ยเป็นคนไร้ค่าทีฝึ่กวชิายทุธ์ไม่ได้

เหมือนหนุ่มรูปงาม

หรือว่าหลางหวงัเหล่ยจะเป็นหนุ่มรปูงามทีด่นัเกดิมาตวัโต

เป็นควายถึกกันนะ

“นี่เจ้าน่ะ ถอดเสื้อผ้าอีกทีซิ!”

ร่างสูงถอยไปจนเกือบจะตกเตียงด้วยความเร็วเทียบเท่า

กระต่ายป่า ต่อจากนั้นหลางหวังเหล่ยก็รีบยกสองมือขึ้นมาปิด

แผงอกตัวเอง ท่าทางเอย สายตาเอย... ใครไม่รู้มาเห็นคงคิดว่า

รัว่หว่าเป็นโจรใจทรามทีค่ดิจะล่วงเกนิชายหนุ่ม สภาพไม่น่าดขูอง

บรุษุแท้ๆ ตรงหน้าเริม่ส่งผลต่อสมองของรัว่หว่าแล้ว ทัง้ทีแ่ต่เดมิ

เขาฝึกสมาธิให้ตัวเองใจเย็นมาตลอด ทว่าเหมือนหลางหวังเหล่ย

จะเกิดมาเพื่อทลายขีดจ�ากัดนั้นจนหมดสิ้น

ฟึ่บ!

ด้วยความที่โทสะปะทุ รั่วหว่าจึงลงมืออย่างไร้ความปรานี 

ท่อนแขนเล็กๆ ที่เหมาะจะแสดงระบ�านั้นมีีเรี่ยวแรงมากนัก 

กระนัน้ถ้ารูเ้หลีย่มมมุดีๆ  การจะล้มคนตวัโตทีไ่ม่มพีลงัยทุธ์กไ็ม่ใช่

เรื่องยากแต่อย่างใด ในกรณีนี้รั่วหว่าท�าได้ดั่งใจนึกไม่มีผิดเพี้ยน 

เริ่มแรกเพียงดึงเชือกผูกม่านเตียงออก แล้วตวัดเข้าที่ขาของอีก

ฝ่าย จากนั้นออกแรงกระตุกมากสักหน่อย เท่านี้หลางหวังเหล่ย

ที่ไม่ทันตั้งตัวก็ลงไปก้นกระแทกจนระบมอยู่ที่พื้น

“โอ๊ย!”



32

~ องค์ชายของข้าหยุดร้องไห้ทีเถอะ! ~

“ฮึ!”

เป็นครัง้ทีเ่ท่าไรไม่รูท้ีห่ลางหวงัเหล่ยถกูเจ้าของดวงตาสวย

คู่นั้นด่าว่าน่าสมเพชโดยไม่ต้องใช้เสียง

เมื่อขัดขืนไม่ได้ชายหนุ่มก็ก�าเสื้อตัวเองแน่น อย่างน้อยถ้า

จะต้องถกูหนุม่รปูงามรงัแก เขากข็อรูห้น่อยเถดิว่าเป็นเพราะเรือ่ง

อันใด เขาคดิแล้วกถ็ามออกไปทนัท ีซึง่ค�าตอบของรัว่หว่ากท็�าให้

หลางหวังเหล่ยแทบจะร้องไห้

“ก็เพ่ือพิสูจน์ว่าเจ้าเป็นบุรุษแท้ๆ หรือหนุ่มรูปงามน่ะสิ! 

นิสัยอ่อนแอ ใจเสาะ ทั้งยังไร้พลังยุทธ์เช่นนี้ บางทีตอนเกิดหมอ

หลวงอาจจะไม่ได้ตรวจเจ้าให้ดีก็เป็นได้”

“ข้าว่าเจ้านั่นละที่แข็งกร้าวเกินไป แน่ใจนะว่าเจ้าเป็นหนุ่ม

รูปงามจริงๆ น่ะ”

ค�าตอบของรั่วหว่ามาพร้อมกับการเชิดหน้าขึ้นด้วยความ

มั่นใจเกินร้อย

“ฮ!ึ เห็นความงามทีส่ยบทัง้ชายและหญงิของข้าแล้ว เจ้ายงั

สงสัยอะไรอีกรึ!”

ให้ตายส!ิ อกีฝ่ายไปเอาความมัน่ใจเหล่านัน้มาจากไหนกนั

นะ...

อึกอักสักพกัหลางหวงัเหล่ยก็พ่ายแพ้ต่อสายตาคาดคัน้นัน้ 

เขาจ�ายอมถอดเสื้อผ้าออกอีก เหลือแต่ผ้าพันปกปิดเบื้องล่างไว้ 

น่าเศร้าที่การตรวจเพศก็ต้องเปิดเผยทั้งหมด!

“เฮ้อ...”

ท่าทางเหมือนเด็กที่โดนกลั่นแกล้งจนอยากจะร้องไห้วิ่งไป
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ซบอกมารดาของอีกฝ่ายช่างมีอานุภาพรุนแรงนัก แม้แต่คนที่ไม่

เห็นใจใครง่ายๆ อย่างรั่วหว่ายังรู้สึกผิดขึ้นมาเล็กน้อย กระนั้นใน

ตอนนี้จะมาบอกว่าไม่ตรวจแล้ว หลางหวังเหล่ยจะรู้สึกว่าตัวเอง

ถกูแกล้งให้อบัอายย่ิงกว่าเดมิ ดงัน้ันเพือ่ถนอมน�า้ใจองค์ชายแปด 

รั่วหว่าจึงขยับเข้าไปนั่งใกล้ๆ แล้วท�าทีเป็นตรวจร่างกายทั่วไป

เท่านั้น ซึ่งระหว่างสัมผัสชีพจรของชายหนุ่มนี้เอง รั่วหว่าก็ได้พบ

สิ่งผิดปกติ!

โดยทัว่ไปแล้วผูท้ีม่พีลงัยุทธ์ จังหวะการหายใจและชพีจรจะ

แตกต่างจากคนธรรมดา หนก่อนที่ตรวจร่างกายครั้งแรกคงเป็น

เพราะความหงุดหงิด ท�าให้รั่วหว่าตรวจพลาดบางอย่างที่ส�าคัญ

ไป เขาได้แต่ต�าหนิตัวเองในใจกับความสะเพร่านั้น

ที่แท้องค์ชายแปดผู้ไร้ตัวตนไม่ใช่คนไร้ค่า ภายในร่างกาย

ของชายหนุ่มมีกระแสพลังยุทธ์เบาบางไหลเวียนอยู่!

ตอนนี้ขอมององค์ชายแปดอีกครั้งก่อน นิสัยและการ

แสดงออกของหลางหวังเหล่ยไม่ใช่การแสดงแน่นอน หาไม่แล้ว

เขาคงถูกสังหารตั้งแต่เปิดเผยว่าตัวเองเป็นหนุ่มรูปงามในคืนนั้น 

ซ่ึงชี้ชัดว่าแม้แต่หลางหวังเหล่ยเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีพลังยุทธ์ไหล

เวียนอยู่ในร่าง เพราะข้อมูลไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์อะไรได้  

รั่วหว่าจึงเปิดปากถามทันที

“เจ้าเคยเข้ารับการทดสอบพลังยุทธ์บ้างหรือไม่”

“ตัวข้าไม่มพีลงัอะไรให้ทดสอบ จะไปทดสอบได้อย่างไร เจ้า

ตรวจเสร็จแล้วหรือยัง ข้าจะสวมเสื้อผ้าแล้วนะ...”

อีกฝ่ายท�าหน้าเหมือนสุนัขโดนแย่งอาหารอีกแล้ว รั่วหว่า
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กลอกตาหลายตลบ เขาก�าลังจะช่วย เพราะฉะนั้นอย่ามาท�า

เหมือนเขาเป็นอสูรใจร้ายจะได้หรือไม่!

“เจ้าคิดว่าบุรุษตัวโตเช่นเจ้าท�าท่าทางแบบนี้แล้วน่ามอง

หรือ รีบๆ แต่งตัวแล้วไปต�าหนักวัดพลังยุทธ์กับข้า”

“ต�าหนักวัดพลังยุทธ์? ที่นั่นเปิดรับเฉพาะเด็กอายุไม่ถึง 

สบิห้าปี และจอมยทุธ์ชัน้ยอดยทุธ์ตัง้แต่ขัน้ห้าข้ึนไปเท่าน้ันนะ ข้า

เข้าไปไม่ได้หรอก...”

ชายผู้นี้เห็นว่าตัวเองต�่าต้อยจนเกินเยียวยาจริงๆ เอะอะ 

ก็ท�าหน้าเหมือนดอกหลีต้องฝน ร�่าร�่าจะร้องไห้น�้าตาแตกเสมอ 

รั่วหว่าร�าคาญคนเช่นนี้มากที่สุด แต่จะให้ท�าอย่างไรได้ เขาเหลือ

ตวัเลอืกส�าหรบัการล้างแค้นแค่นี ้สวรรค์เมตตาให้โอกาสมาถงึมือ

แต่ไม่คว้าก็โง่เต็มที 

หลงัจากทีฟั่งองค์ชายแปดคร�า่ครวญและนวดขมบัเสรจ็แล้ว 

รั่วหว่าก็ตอบกลับประโยคหนึ่งด้วยน�้าเสียงเรียบ

“เจ้าลมือีกหน่ึงกลุม่ทีไ่ด้รบัสทิธิพิเศษนะ ‘เชือ้พระวงศ์’ เอง

ก็เป็นกลุ่มคนที่จะเข้าวัดระดับพลังยุทธ์เมื่อไรก็ได้ ไหนตอบมาซิ

ว่าเจ้าเป็น ‘เชื้อพระวงศ์’ หรือไม่”

“ข้า...”

หลางหวังเหล่ยที่ถูกมองราวกับเป็นคนโง่ถึงกับนั่งเป็น 

เบื้อใบ้ ท่ีรั่วหว่าพูดมาก็ไม่ผิด หากเป็นเชื้อพระวงศ์แล้วจะไป

ทดสอบระดับพลังยุทธ์ของตัวเองเมื่อไรก็ได้ มันเป็นสิทธิพิเศษ 

ท่ีกลุ่มสภาจอมยุทธ์ผู้ดูแลต�าหนักวัดพลังยุทธ์ตั้งขึ้นเพื่อเอาใจ 

พระบิดาของเขา 
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เรื่องนี้คนทั่วไปอาจไม่รู้ แต่ฮ่องเต้ผู้ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุด

ในประวัติศาสตร์ของแคว้นต้าหลางนั้น เพิ่งข้ามขั้นพลังยุทธ์ได ้

เมือ่ไม่กีปี่ก่อน จากชัน้ประเสรฐิขัน้แปดไปเป็นช้ันประเสรฐิข้ันเก้า 

แต่เดมิชัน้ประเสรฐิกเ็ป็นชัน้สงูสดุ มไีม่ถงึห้าคนในแคว้นต้าหลาง

ที่บรรลุถึงขั้นนี้ และฮ่องเต้ก็เป็นคนเดียวที่บรรลุขั้นสูงสุด 

ในการเลือ่นขัน้พลงัยทุธ์ ยิง่ชัน้สงูเท่าไรกย็ิง่เลือ่นขัน้ได้ยาก

เท่านั้น คงไม่ต้องพูดถึงว่าการเลื่อนขั้นของฮ่องเต้ต้าหลางสร้าง

ความสั่นสะเทือนแก่จอมยุทธ์ทั่วไปแค่ไหน

เกริ่นเพียงเท่านี้ก็เกินพอ... รั่วหว่าไม่รอให้หลางหวังเหล่ย

เอ่ยข้ออ้างใดๆ ออกมา หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจกับพ่อบ้าน

ของอีกฝ่ายว่าวันนี้ไม่มีก�าหนดการอะไรเป็นพิเศษ เด็กหนุ่มก็

เปลี่ยนเส้ือผ้าเป็นคุณหนูที่ยังไม่ได้เปิดผ้าคลุมหน้าอีกครั้ง ส่วน

หลางหวังเหล่ย เขาให้ปลอมตัวเป็นผู้ติดตามธรรมดาเพื่อไม่ให้

เตะตาคนภายนอก

ทั้งสองใช้เวลาเพียงอึดใจก็มาถึงหน้าต�าหนักวัดพลังยุทธ์ 

แวบแรกท่ีเห็นสิ่งปลูกสร้างโอ่อ่าจากการกินภาษีราษฎรหลังนี้  

รั่วหว่าก็อดสะท้อนใจไม่ได้

สถานที่แห่งเกียรติยศเช่นนี้ ตัวเขา... ไม่เคยมีโอกาสแม้แต่

จะฝันถงึด้วยซ�า้ ทว่าตอนนีก้ลบัจะได้เข้าไปในต�าหนักวดัพลงัยทุธ์

แล้ว ถึงจะเข้าไปเพื่อพิสูจน์ว่าหลางหวังเหล่ยมีพลังยุทธ์จริงๆ 

หรือไม่ มันก็ยังเป็นโอกาสที่น่าจดจ�าส�าหรับรั่วหว่า

“ท�าไมนิ่งไปเล่า เจ้าเกิดกลัวขึ้นมารึ”

หลางหวังเหล่ยพูดพลางหันไปมองอย่างมีความหวัง ทว่า
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เพราะผ้าคลุมหน้าท�าให้ชายหนุ่มไม่เห็นว่ารั่วหว่ามีสีหน้าเช่นไร  

รู้แต่ว่าหลังจากเขาพูดจบ ครู่เดียวร่างบางก็หลุดจากภวังค์แล้ว

เหยียบเท้าเขาเบาๆ เป็นการเตือน 

ตอนนี้ถึงไม่เห็นหน้า ขนก็ลุกถึงคอแล้ว หลางหวังเหล่ย 

ก้มหน้ารับชะตากรรม ก่อนจะพูดคุยแสดงตัวกับคนเฝ้าต�าหนัก 

วัดพลังยุทธ์จนได้เข้าไปในนั้น

ทั้งสองยืนอยู่ด้วยกัน ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกไม่ต่างกันเลย นี่

เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เข้ามาเห็นภายในต�าหนักวัดพลังยุทธ์ 

ตรงกลางเป็นแท่นบูชาหยกสลักสวยงาม ด้านบนของแท่น

บูชาหยกมีลูกแก้วใสกระจ่างตั้งอยู่ 

รั่วหว่าพอทราบวิธีการทดสอบมาบ้าง จึงบอกให้หลาง- 

หวังเหล่ยเอามือไปวางบนลูกแก้ว กระนั้นก่อนจะวางมือลงไป 

หลางหวังเหล่ยก็ยังลังเลและสับสนไม่หาย

“เจ้าว่าท�าเช่นนี้จะมีประโยชน์จริงๆ หรือ”

“เฮ้อ ตัวเจ้ามีอะไรให้เสียกันเล่า ไม่เห็นสายตาของคนเฝ้า

ต�าหนักตอนที่ได้ยินว่าเจ้าคือองค์ชายแปดรึ เขาดูแคลนเจ้าทั้งที่

ตัวเองต�่าศักดิ์กว่าอย่างไม่ปิดบัง”

พูดไปแล้วรั่วหว่าก็อยากเล่นงานเจ้าคนเฝ้าต�าหนักขึ้นมา

ตงิดๆ เขาอาจจะปฏิบัติกับหลางหวังเหล่ยอย่างโหดร้าย แต่ชั่วดี

อกีฝ่ายกเ็ป็นเจ้าคนหวัอ่อนทีย่อมให้เขาใช้ประโยชน์ คดิแล้วกอ็ด

มองไปที่ชายหนุ่มไม่ได้ ทั้งที่จะเอาเรื่องเขาไปฟ้องใครสักคนก็ได้ 

แต่ดันเลือกยอมเป็นฝ่ายด้อยกว่า ไม่รู้ว่าโง่หรือใจอ่อนจนเข้าขั้น

ขลาดเขลาก็ไม่รู้ 
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“...เอาเป็นว่าเจ้าไม่มอีะไรจะเสยีแล้ว มพีลงักด็ ีไม่มกีเ็สมอ

ตัว!”

ก็จริง

“นั่นสิ ก็แค่วัดพลังยุทธ์เท่านั้น!”

ทันทีที่ชายหนุ่มวางมือลงบนลูกแก้ว ก็ไม่มีเวลาแม้แต่จะ

สงสัยว่าต้องท�าอย่างไรต่อ ลูกแก้ววัดพลังยุทธ์ที่ถูกออกแบบมา

เพื่อการนี้โดยเฉพาะเริ่มดูดพลังยุทธ์จากร่างของเขาทันที ซึ่งเมื่อ

กระแสพลังยุทธ์ในร่างเข้าไปเติมเต็มในลูกแก้ว แสงก็วิ่งไปตาม

ลวดลายบนแท่นบูชาหยกอย่างรวดเร็ว

“ชั้นยอดยุทธ์... ไม่สิ ตอนนี้ไปถึงชั้นประมุขแล้ว!”

กล่าวกันว่าหากมีพลังยุทธ์ระดับชั้นยอดยุทธ์ชั้นต้นก็นับ

เป็นนักผจญภัยที่มีช่ือแล้ว แต่ถ้าได้เป็นชั้นประมุขก็จะได้เป็น

อาจารย์ผู้เป็นที่นับหน้าถือตา 

รัว่หว่ายนิดจีนเกบ็รอยยิม้เอาไว้ไม่อยู ่ทีแ่ท้หลางหวงัเหล่ย 

ไม่ใช่คนไร้ค่า! เด็กหนุ่มดีใจกับอีกฝ่ายได้ไม่เท่าไรก็ต้องตระหนก 

ขณะทีเ่ขาดใีจทีแ่ถบบง่บอกพลงัยทุธ์ของหลางหวงัเหลย่ยงัไต่ขึน้

ไปเรื่อยๆ จนแตะขอบชั้นปรมาจารย์ 

สีหน้าของหลางหวังเหล่ยกลับเต็มไปด้วยความทรมาน  

รั่วหว่ารีบจับข้อมือเจ้าตัว พบว่าร่างกายก�าลังร้อนผ่าวราวกับถูก

เผาไหม้ เท่าที่เคยได้ยิน... น่ีไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นระหว่างการ

วัดระดับพลังยุทธ์แน่! 

“อึก!”

หลางหวงัเหล่ยกระอกัเลอืดออกมากองใหญ่ทนัททีีร่ัว่หว่า
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ดึงมือเขาออกจากลูกแก้ววัดพลังยุทธ์ แสงในห้องดับลงฉับพลัน 

เหลือเพียงแสงตะเกียงเล็กๆ ที่อยู่เหนือคนทั้งสอง

“ข้า... ข้าไม่ได้ไร้พลังยุทธ์จริงๆ...”

ในเวลาเช่นนี้ห่วงตัวเองก่อนเถิด!

รัว่หว่าไม่ได้พดู แต่แสดงออกด้วยการมองค้อน แม้การยนิดี

หลงัรูว่้าตวัเองไม่ได้เป็นคนไร้ค่า หลงัจากอยูแ่บบไม่กล้าฝันมาทัง้

ชีวิต จะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ กระนั้นสวัสดิภาพปัจจุบันของตัวเอง

ก็ควรมาเป็นอันดับแรกสิ! 

พอตรวจสอบหลายๆ อย่างจนแน่ใจว่าหลางหวังเหล่ย 

ไม่บุบสลาย รั่วหว่าก็ได้ผลสรุป

“เจ้าถูกวางยาท�าลายพลังยุทธ์ พอจะจ�าได้หรือไม่ว่า สมัย

เด็กๆ เคยมีใครเอาอะไรแปลกๆ ให้เจ้ากินหรือไม่ สิ่งที่กินเข้าไป

แล้วท�าให้รู้สึกคลื่นไส้อาเจียน มีอาการอาหารเป็นพิษน่ะ”

“ข้าโดนพี่ๆ  แกล้งมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว พวกเขาใช้แผนวางยา

ในของกินก็หลายครั้ง ข้าไม่รู้หรอกว่าเป็นครั้งไหน”

องค์ชายที่ไหนจะอาภัพขนาดนี้ เขาเริ่มคิดแล้วว่าเลือก 

คนผดิ เอาเถดิ เลอืกไปแล้วเอาไปล้างน�า้คืนใครได้เล่า รัว่หว่านวด

ขมับเพื่อปรับอารมณ์ อยู่กับเจ้าหมายักษ์ใจเสาะต้องมีความ

อดทนประหนึ่งพระโพธิสัตว์!

“เอาครั้งที่ท�าให้เจ้าคิดว่าตัวเองจะตายสิ!”

ครั้งนี้หลางหวังเหล่ยน่ิงคิดไปนานกว่าจะเบิกตากว้าง 

กระนัน้คดิได้แล้วกไ็ม่กล้าพดูออกมา ละล้าละลงัจนรัว่หว่าต้องงดั

วิธีกุมมือพลางส่งสายตามุ่งมั่นไปให้มาใช้
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“บอกข้ามาเถิด ข้าหวังจะใช้เจ้าเป็นเครื่องมือ แต่ข้าไม่ได้ 

ไร้คุณธรรมขนาดคิดจะใช้เจ้าเปล่าๆ อยู่แล้ว ใครที่ท�าร้ายเจ้า ข้า

จะเอาคืนให้เป็นเท่าตัว!”

รั่วหว่ากล่าวอย่างจริงใจ เพราะเขาค้นพบแล้วว่าองค์ชาย

แปดเป็นคนด ีถงึจะใสซือ่และขีข้ลาดไปสกัหน่อย ทว่าเจ้าตวัไม่ใช่

คนที่สมควรถูกท�าร้ายขนาดน้ี ขอเพียงอีกฝ่ายเลิกลังเลและรับ

ความช่วยเหลือจากเขา วันข้างหน้าหากเป้าหมายส�าเร็จก็จะไม่

ต้องรู้สึกติดค้างกัน 

ความจริงใจนี้หลางหวังเหล่ยเองก็สัมผัสได้ เขาจึงทิ้งความ

ลังเลแล้วยอมพูดเสียงแผ่ว

“ครัง้หน่ึงตอนข้าอายุเจ็ดขวบ รชัทายาทเคยได้รบัขนมเป็น

ของขวญัจากองค์หญิงแคว้นข้างเคียง มันเป็นของขึน้ชือ่ของแคว้น

นัน้ เขาจงึเอามาแบ่งให้ข้ากับพ่ีๆ คนอืน่ ตอนนัน้เหมอืนข้าจะกนิ

เข้าไปเป็นคนแรกแล้วก็ปวดท้องทันที คนอื่นๆ จึงตัดสินใจไม่กิน

มัน”

ส่ิงท่ีรั่วหว่าเคยได้ยินก็ย้อนขึ้นมาในความคิด หลางหวัง-

เหล่ยตอนอายุเจ็ดขวบ... นับย้อนไปก็เป็นช่วงเวลาทีฮ่่องเต้เลือ่น

ขั้นพลังยุทธ์ส�าเร็จ และคัดเลือกองค์รัชทายาท หลางหวังเหล่ย

ป่วยหนัก จึงเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบพลังยุทธ์ ซึ่ง

กว่าจะหายดแีล้วท�าการทดสอบใหม่ ผลกอ็อกมาว่าเป็นคนไร้พลงั

ยุทธ์เสียแล้ว

“ชัดเจนดีจริงๆ!”

ไม่อาจทราบได้ทนัทว่ีา เหตใุดองค์ชายโดนวางยาแล้วเรือ่ง
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ยงัเงยีบ ทว่าทีแ่น่นอนก็คือหลางหวงัเหล่ยโดนวางยาเพือ่ตัดสทิธิ์

ในบัลลังก์ ความจริงเป้าหมายอาจเป็นองค์ชายคนอื่นแต่หลาง-

หวังเหล่ยดันซวยที่สุดก็เป็นได้ เอาเถิด อย่างน้อยก็มีเรื่องหนึ่งที่

น่ายินดี

หลางหวังเหล่ยไม่ได้ไร้ความสามารถ!

องค์ชายแปดขนลกุไปทัง้ตวั เมือ่พบว่ารัว่หว่าก�าลงัมองตน

ด้วยสายตาเป็นประกาย มันก็ชวนให้หวั่นไหวอยู่หรอก ทว่าเมื่อ

นึกถึงเรื่องที่ผ่านมา... เจ้าตัวท�าสายตาเช่นนี้ย่อมหมายความว่า

เขาก�าลังจะซวย!

“มีคนตัดโอกาสเจ้า แสดงว่าเจ้ามีโอกาสมากกว่าใคร... ข้า

นี่ตาถึงไม่เบาเลยจริงๆ นะ!”

“ฮ่าๆๆ ถึงจะมีพลงัยุทธ์ แต่ข้าใช้มนัไม่ได้ จะเป็นประโยชน์

อะไรเล่า”

“ตอนท่ีอยู่ที่ต�าหนักเจ้า ข้าได้กลิ่นสมุนไพรอบอวลไปทั่ว 

อีกทั้งในห้องเจ้าก็มีต�าราโอสถกองอยู่เต็ม ทั้งหมดนั่นบ่งบอกว่า

เจ้าก็เป็นหมอยาคนหนึ่ง... มียาพิษก็ต้องมียาถอนพิษ เรื่องแค่นี้

หมอยาย่อมตระหนักดีไม่ใช่รึ!”

รัว่หว่าเขยีนแผนการในหวัอย่างมคีวามสขุ จนใบหน้าเปล่ง

ประกายสดใส แวบหนึ่งหลางหวังเหล่ยเกือบเคลิ้มไปเลยทีเดียว

“เดี๋ยวแต่งกับเจ้าแล้วหาเรื่องออกไปเที่ยวกันดีกว่า! ข้าจะ

พาเจ้าไปหาท่านอาจารย์!”

อ้อ ถ้าแค่ไปหาคนที่พอจะแก้ปัญหาให้ได้ก็ไม่น่าจะซวย

อะไรนี่...



41

~ Navvip ~

“จากนั้นพอเจ้าหายดีแล้ว ก็ถึงเวลาท�าให้พวกที่รังแกเจ้า 

พบกับหายนะกันเรียงตัว!”

น่ากลัว! พูดอะไรเช่นนั้นด้วยใบหน้างดงามได้อย่างไร 

คนผู้นี้น่ากลัวเกินไปแล้ว!



~ องค์ชายของข้าหยุดร้องไห้ทีเถอะ! ~

สาม
พระชายาสดใหม่ไม่มีย้อมแมว

งานแต่งงานขององค์ชายแปดทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นคนไร้ค่านัน้

แทบไม่มีแขกเลย เห็นได้ชัดว่าขุนนางทั้งหลายต่างยุ่งกับการ

ประจบองค์ชายอื่นๆ ด้วยเหตุนั้นในงานแต่งของหลางหวังเหล่ย

จึงมีเพียงซูกุ้ยเฟยผู้เป็นมารดา หลางหวังจวิ้น และหลางหลี่จิน

เท่านั้นที่เป็นแขกชั้นสูง นอกนั้นก็เป็นขุนนางต�าแหน่งเล็กๆ ไม่กี่

กลุ่มที่แวะมาตามมารยาท 

เป็นงานแต่งทีเ่รยีบง่ายจนไม่น่าเชือ่ว่า เจ้าของงานคือองค์

ชายที่เกิดจากสนมแสนรักของฮ่องเต้ และเป็นที่แน่นอนว่าคนที่

ไม่พอใจกับงานนี้ที่สุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นตัวซูกุ้ยเฟยนี่ละ 

ที่ต้องปั้นหน้ายิ้มทั้งที่ใจนั้นร้อนเป็นไฟ 

บุตรชายของนางนี่จะอยู่เงียบๆ เรียนรู้การเป็นหมอยาไป

ตลอดชวีติไม่ได้หรอื ตวันางแค่คลอดเดก็ทีไ่ม่มีพลงัยทุธ์อันใดเลย

ออกมาก็ท�าให้เป็นที่นินทาจะแย่แล้ว วันน้ีหลางหวังเหล่ยยังคิด
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ฉีกอกมารดาด้วยการแต่งสาวชาวบ้านเป็นชายาเอกอีก! 

กระนัน้จะลงมอืจดัการรัว่หว่า ซกูุย้เฟยกไ็ม่กล้า แปลกหรอื

ไม่ ท้ังท่ีอีกฝ่ายเป็นแค่เด็กสาวชาวบ้านธรรมดา แต่ตอนที่นาง

เรียกอีกฝ่ายมาคุย หวังจะกดดันให้รู้ฐานะของตนเอง แววตา 

และท่าทางรวมไปถงึน�า้เสยีงของรัว่หว่ากลบัท�าให้ซูกุย้เฟยหนาว

ไปถึงกระดูก 

ด้านหลางหวังเหล่ยบุตรชายที่น่ารักท�าอะไรให้นางได้บ้าง

น่ะหรือ ไม่เลยสักนิด! เจ้าบุตรชายชั่วผู้นั้นเองก็โดนแม่หญิงงาม

ล่มเมืองก�าไว้ได้อยู่หมัด รั่วหว่าแทบจะเอ่ยแทนทุกค�าพูด คิดถึง

ตรงนี้แล้วซูกุ้ยเฟยก็ได้แต่ปลงตกยกผ้าเช็ดหน้ามาซับน�้าตา

เอาเถิด บุตรชายได้เจอคู่ครองก็ดแีล้ว ถงึอย่างไรด้วยฐานะ

ตอนนีน้างก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไร แม้คลอดเดก็ทีไ่ร้พลงัยทุธ์ 

แต่ยังเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้ไม่เปลี่ยน หลังจากนี้เพียงแค่

พยายามรักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อไปก็น่าจะพอแล้ว

“คารวะซูกุ้ยเฟย”

“โอ้ องค์ชายหลี่จิน องค์ชายหวังจวิ้น”

ในใจของซูกุ ้ยเฟยอยากกรีดร้องแทบตาย เหตุใดแขก

มากมายไม่มใีครมาทกัทายนาง แต่กลบัเป็นบตุรชายของลูเ่สยีน-

เฟย! 

ใครๆ ก็รู้ว่านางไม่ถูกกับลู่เสียนเฟยที่สุด!

“แหม นึกไม่ถึงว่าคนที่ได้ดื่มสุรามงคลก่อนข้าจะเป็นหวัง-

เหล่ยนะพ่ะย่ะค่ะ!”

“ท่านพี่อย่าเสียมารยาท ขออภัยแทนพี่ชายข้าที่เขาเอ่ย
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วาจาโผงผางด้วยพ่ะย่ะค่ะ”

ซูกุย้เฟยได้แต่ยิม้ ทัง้ทีด่่าเจ้าสองคนตรงหน้ายาวเป็นพรวน

ในใจ คิดว่าไม่รู้หรือว่าตั้งใจมาหักหน้านางแทนมารดาของตัวเอง 

หญิงวัยกลางคนที่ยังงามไม่สร่างคิดมองหาตัวช่วย ซึ่งนาง

ก็ไม่ผิดหวังแต่อย่างใด ช่วงที่องค์ชายทั้งสองเข้ามาทักทายนาง 

บงัเอญิตรงกบัฤกษ์พอด ีทัง้งานจงึเงยีบรอชืน่ชมบ่าวสาวกนัอย่าง

เต็มที่ 

โดยเฉพาะหลางหลี่จินที่รอคอยเป็นพิเศษ เขาอยากจะ

แน่ใจว่าคนที่ใช้หลางหวังเหล่ยเป็นเครื่องมือในการพาเข้าวังคือ 

รั่วหว่าจริงๆ ไม่ใช่คนที่บังเอิญชื่อเหมือนกัน อยากจะเห็นนักว่า

หน้าตาของคนที่เขาเคยเกือบจะหลงใหลนั้นเป็นอย่างไร

เกีย้วเจ้าสาวถูกหามเข้ามา คนในงานต่างกล็ุน้ไปตามๆ กนั 

ซึง่อันท่ีจรงิ พวกเขาส่วนหนึง่เดนิทางมาเพือ่ดหูน้าว่าทีช่ายาของ

องค์ชายแปดโดยเฉพาะ

ใครบ้างไม่รู้เรื่องอาการกลัวเชื้อโรคจนต้องถือพรหมจรรย์

มานานจนอายุย่ีสบิปี สตรทีีท่�าให้คนกลวัเช้ือโรคถงึกบัหายได้ต้อง

ไม่ธรรมดาแน่ๆ และแล้วเวลาทีท่กุคนรอคอยกม็าถงึ เมือ่เจ้าสาว

ลงจากเกีย้ว เตรยีมพร้อมจะท�าการไหว้ฟ้าดนิตามธรรมเนียม ร่าง

บางจึงต้องเดินผ่านหลายคนไปยังโต๊ะพิธี 

“...”

แม้เจ้าสาวจะมผ้ีาคลมุหน้าสแีดงปิดเอาไว้ตามพธิกีาร ทว่า

ระหว่างที่ร่างบางก้าวเดิน ลมได้พัดผ้าคลุมหน้า คนที่อยู่ข้างทาง

ทีแ่หวกให้เจ้าสาวเดนิย่อมเห็นใบหน้าน้ันเลก็น้อย ซึง่ชัว่ขณะสัน้ๆ 
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นั้นก็กระชากลมหายใจคนมองไปได้ 

“รั่วหว่า...”

หลางหลี่จินก็เป็นหน่ึงในน้ัน เขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเอง 

ผูท่ี้งดงามราวกบัเทพธดิาผูน้ัน้น่ะหรอืคอืรัว่หว่า เขารูว่้าหนุม่รปูงาม

นัน้หน้าตาสะสวย จนบางทกีส็วยกว่าสตรีจรงิๆ ด้วยซ�า้ ทว่าน่ีมัน

เกนิไปแล้ว! คนทีห่น้าตางดงามขนาดนีอ้าศัยอยูใ่นแคว้นต้าหลาง 

อย่างเงียบเชียบ ไม่เป็นที่กล่าวขานจนถึงตอนนี้ได้อย่างไร ไม่สิ  

ที่ส�าคัญไปกว่านั้น... เขาปล่อยชิ้นปลามันหลุดมือไปได้อย่างไร!

“หึๆ”

หลางหลี่จินไม่ได้ตาฝาดไปแน่ เทพธิดาที่งดงามยิ้มหยันใส่

เขา พร้อมทั้งส่งสายตาเย็นยะเยือกมาให้ด้วย

ความหวั่นไหวขององค์ชายเจ็ดถูกปัดทิ้ง แทนที่ด้วยความ

กระวนกระวาย รอยยิ้มนั้นเพิ่งเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าเจ้าสาวของ

หลางหวังเหล่ยเป็นใคร 

งานนี้เขาไม่อาจจะท�าเฉยได้... มีแต่ต้องก�าจัดเท่านั้น!

สิน้สุดพธิกีารทีต้่องแสดงให้คนภายนอกเห็นแล้ว กเ็ป็น

เวลาส่งบ่าวสาวเข้าหอ ซึง่ทนัททีีพ้่นสายตาผูค้น จากคู่รกัทีห่วาน

ชื่นก็เปลี่ยนเป็นคนละเรื่อง 

หลางหวังเหล่ยที่ความจริงวิตกกังวลกับสายตาผู้คนมา

ต้ังแต่งานเริม่ ถอดหมวกเจ้าบ่าวออกนัง่หน้าซึมอยูบ่นเตียง ส่วน

รัว่หว่านัน้ยงัไม่ถอดผ้าคลมุหน้า สายตาจับจ้องทีส่รุามงคลน่ิง ร่าง

บางครุ่นคิดสิ่งใดอยู่ หลางหวังเหล่ยเองก็เดาไม่ถูกนัก
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“แผนการขั้นแรกของเจ้าผ่านไปได้ด้วยดีแล้ว เช่นนั้นข้าขอ

ไปอาบน�้าก่อนนะ”

อาการกลัวเช้ือโรคก�าเริบขึ้นมาตอนที่เห็นบรรดาแขกเต็ม

ต�าหนัก ขณะนี้หลางหวังเหล่ยอยากจะอาบน�้าแล้วเข้านอน เพื่อ

ลืมเรื่องชวนปวดหัวทั้งหลายไปให้หมด 

เมื่อไม่ได้ยินรั่วหว่าเอ่ยอะไรก็เลยเดินไปยังห้องอาบน�้า 

พวกข้ารับใช้รู้ดีว่าเจ้านายที่ตัวเองรับใช้น้ันมีนิสัยอย่างไร ทันที 

ที่หลางหวังเหล่ยเปิดประตูเข้าไปก็เจออ่างน�้าอุ่น สะอาดสะอ้าน

และหอมกลิ่นสมุนไพรที่เขาท�าเองกับมือ 

ฝ่ายรั่วหว่าที่ถูกสามีหมาดๆ ปล่อยทิ้งไว้ในห้องหอถึงกับ

สบถในใจ 

นี่องค์ชายผู้นี้ไม่มีความละเอียดอ่อนบ้างเลยหรือ! 

หลังถอนหายใจเดก็หนุ่มก็ปลดผ้าคลมุหน้าแล้วถอดเครือ่ง

ประดับศีรษะอันแสนหนักอึ้งออก ไม่อยากเชื่อว่าเขาดันหวั่นไหว

กบับรรยากาศงานแต่งงานช่ัวขณะ ตอนทียั่งเป็นเดก็น้อย เขาเคย

เห็นพี่น้องในโรงเตี๊ยมแสงจันทร์พบกับความรักที่ดีอยู่บ้าง และ

สหีน้ามคีวามสุขในวนัทีไ่ด้ข้ึนเก้ียวเจ้าสาวของคนเหล่านัน้กท็�าให้

ร่ัวหว่าอิจฉา เดก็น้อยในวนัน้ันแอบฝันเสมอว่า สกัวนัหนึง่ตวัเอง

จะได้เป็นเจ้าสาวกับเขาบ้าง

การได้ไหว้ฟ้าดินกับชายที่ตนรักจนหมดใจ ได้จับจูงมือกัน

เข้าห้องหอ แน่นอนว่าขณะที่นั่งลงบนเตียง ฝ่ายสามีจะต้องเลิก

ผ้าคลุมหน้าของเขาออกอย่างอ่อนโยน หลังจากดื่มสุรามงคลกัน

แล้วก็เป็นช่วงเวลา...
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“เฮ้อ... เรื่องดีๆ แบบน้ันคงไม่มีทางเกิดกับคนร้ายกาจ 

อย่างข้าสินะ”

พูดไปพลางปลายนิ้วขาวราวกับหยกก็ลูบไล้เครื่องประดับ

ศีรษะเล่นไปพลาง ดูคล้ายกับเจ้าสาวผู้น่าสงสารที่โดนสามีหมาง

เมินในวันมงคล

นั่นคือสิ่งที่หลางหวังเหล่ยรู ้สึกตอนที่กลับมาจากช�าระ

ร่างกาย 

“เอ่อ... ข้าท�าอะไรผิดไปหรือไม่”

“ก็ไม่มีอะไรเสียหน่อย”

สายตาไม่พอใจเช่นนั้นไม่เข้ากับสิ่งที่พูดเลยสักนิด 

หลางหวงัเหล่ยรูว่้าตวัเองไม่ได้ฉลาดเฉลยีวล�า้เลศิ แต่กพ็อ

จะอ่านสีหน้าคนได้บ้าง รั่วหว่าก�าลังรู้สึกเคว้งคว้างและจมอยู่กับ

ความคิด ชายหนุ่มคิดแล้วจู่ๆ สายตาก็เหลือบไปเห็นสุรามงคล 

จะว่าไปขณะรั่วหว่าเล่นกับเครื่องประดับศีรษะเจ้าสาว สายตาก็

เหลือบมองสุรามงคลแวบหนึ่ง  

เมื่อสรุปเหตุผลในใจได้ หลางหวังเหล่ยก็เผลอปากพล่อย

เอ่ยขึ้นทันที

“ท่ีแท้เจ้าก็อยากท�าตามประเพณีนี่เอง! แต่ว่าเราสองคน

ไม่ใช่คู่รักตามประเพณี เพราะอย่างนั้นต่างคนต่างเข้านอนกัน

เถิด!”

...เจ้าหมายักษ์

รัว่หว่ายิม้อ�ามหติ ต้องขอบคณุจรงิๆ ทีห่ลางหวงัเหล่ยช่วย

ให้ความรู้สึกเคลบิเคลิม้ไปกับบรรยากาศของเขาปลวิหายไปหมด 
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หลังจากยิ้มอ�ามหิตแล้วรั่วหว่าก็ผลักชายหนุ่มที่สูงกว่าตัวเองลง

ไปนอนบนเตียง 

เหตุการณ์เช่นนี้ดูไม่ธรรมดาแล้ว ก่อนที่รั่วหว่าจะตามขึ้น

มาวาดขาคร่อมเอวอีกฝ่าย หลางหวังเหล่ยก็รีบคว้าหมอนขึ้นมา

ปิดอกตัวเอง

“จะ...เจ้าจะท�าอะไร!”

“คืนแต่งงานต้องท�าอะไรก็ท�าเช่นนั้นนั่นละ ท�าไมเล่า เจ้า

รังเกียจชายาของตัวเองรึ!”

หลางหวังเหล่ยเอ่ยไม่ออกเลยทีเดียว เขาไม่อาจปฏิเสธได้

เตม็ปากเตม็ค�าอย่างทีร่ัว่หว่ากล่าว กลิน่หอมเฉพาะตัวของรัว่หว่า

อันตรายต่อใจของเขามาก 

เมือ่ก่อนเคยได้ยนิมาว่าหนุม่รปูงามจะมกีลิน่ตัวน่าหลงใหล 

แต่เขาไม่เคยเจอหนุ่มรูปงามที่ท�าให้เลือดลมพลุ่งพล่านอย่าง 

รั่วหว่ามาก่อน พลุ่งพล่านมากๆ โดยเฉพาะกับช่วงล่างของเขา 

เม่ืออวยัวะท่อนล่างของชายหนุ่มตืน่ตวั คนทีค่ร่อมอยูย่่อมรบัรูไ้ด้ 

รัว่หว่าเผยรอยยิม้หยอกเย้าพลางเอานิว้ไล้ไปตามเส้นเลอืด

ที่ต้นคอคนใต้ร่าง ทุกสัมผัสรับรู้ได้ถึงขนที่ลุกชัน

“ก็ไม่เห็นจะรังเกียจกันนี่... เล่นสนุกกับชายาของเจ้าสัก

หน่อยสิ”

“จะ...เจ้าไม่ได้ต้องการข้าเสียหน่อย! ถ้าแค่เหงาก็ใช้มือกับ

ตัวเองก็ได้นี่!”

“โถๆ องค์ชายแปด ท่านช่างใจร้ายกับข้าเสียจริง คิดว่า 

สาวใช้ที่มาท�าความสะอาดห้องนอนในยามเช้าจะเอาไปนินทา



49

~ Navvip ~

อย่างไร ถ้าไม่มีร่องรอยการร่วมรักของเราบนเตียง”

หลางหวังเหล่ยถึงกับตาสว่าง ที่แท้รั่วหว่าก็ก�าลังท�าเพื่อ

แผนการที่สมบูรณ์แบบอยู่นี่เอง ทันใดนั้นชายหนุ่มก็หายสั่นกลัว 

แววตาเปลี่ยนเป็นกระตือรือร้น ท่าทางพร้อมท�าตามที่รั่วหว่าสั่ง 

จนเด็กหนุ่มรู้สึกคล้ายจะพูดไม่ออกไปชั่วขณะ 

คนผู้นี้เกิดมาเพื่อโดนใครชักจูงจริงๆ สินะ

“มันมีสองวิธีเท่าน้ัน หน่ึง... ท่านนอนกับข้า หรือไม่ก็...  

จัดฉากเล็กน้อย”

ไม่ต้องถามเลยว่าหลางหวังเหล่ยเลือกวิธีไหน

สองวันต่อมา

ยามเช้าจู่ๆ  ต�าหนกัองค์ชายแปดกไ็ด้ต้อนรบัแขกโดยไม่ทนั

ตั้งตัว 

นี่พวกสาวใช้เอาเรื่องเครื่องนอนที่เขากับหลางหวังเหล่ย

ช่วยกนัจดัฉากเสยีอลงัการไปนนิทาถงึข้างนอกเลยหรอื วนันีถ้งึได้

มีเจ้าหน้าเหม็นสองคนโผล่มากวนประสาทถึงที่...

กริ๊ก!

รั่วหว่าที่นั่งดื่มชาอยู่ในศาลากลางน�้ายกมุมปากขึ้นนิดๆ 

เสยีงคนบางคนได้ยนิครัง้เดยีวกจ็�าได้ขึน้ใจ ในวนัแต่งงานระหว่าง

ที่เดินลงจากเก้ียวเพ่ือไปท�าพิธีไหว้ฟ้าดิน รั่วหว่าได้แวะส่ง

จดหมายท้าทายทางสายตาให้หลางหลี่จิน หลังจากเขาเดินผ่าน

ชายหนุ่มไปไม่ไกลนักก็ได้ยินเสียงนินทาแว่วมา

หลางหวังจวิ้นพูดจาขวานผ่าซากไม่มีมารยาทอย่างเต็มที่ 
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เขาได้ยินชัดทีเดียว หลางหวังจวิ้นบอกว่าเขาคงมีหน้าตา

อัปลักษณ์ ฮึ! แล้วมาวันนี้เป็นอย่างไรล่ะ

ขณะท่ีหลางหวงัเหล่ยออกไปต้อนรบัพี่ๆ  ทีม่าเยีย่มโดยไม่

บอกกล่าว รัว่หว่ากแ็สร้งท�าตวัเป็นชายาทีด่ ีตดิตามองค์ชายแปด

ไปทักทายแขก และแน่นอนว่าเขาจงใจยิ้มบางให้หลางหวังจวิ้น 

มากเป็นพิเศษ 

เป็นไปตามคาด... หลางหลี่จินเป็นบัณฑิตที่ฉลาดเฉลียว 

แต่หลางหวงัจว้ินกลบัตรงกันข้าม ถ้าให้รัว่หว่าวจิารณ์กก็ล้าพดูว่า

หลางหวงัจวิน้เป็นพวกจอมยทุธ์สมองกล้าม การจดัการกบัคนเช่น

นี้ไม่ต้องเหนื่อยอันใดเลย เพียงรั่วหว่ายิ้มส�ารวมพลางส่งสายตา

มองไปยังเจ้าตัวเล็กน้อย สมองเล็กๆ ของหลางหวังจวิ้นก็

จินตนาการไปไกลแล้ว

เสียดายที่วิธีสะดวกดายเช่นนี้ใช้กับหลางหลี่จินไม่ได้ อีก

ฝ่ายยิ้มตอบเขาโดยไม่มีวี่แววเสียอาการแต่อย่างใด

“นีข้่ายงันกึว่างานแต่งของเจ้าเมือ่ไม่กีว่นัก่อนเป็นแค่ความ

ฝันอยู่เลยนะ! แต่ดูนี่สิ...”

พอตั้งโต๊ะดื่มชา หลางหวังจวิ้นก็เอะอะเหมือนเคย เอ่ยให้

หลางหวังเหล่ยหน้าเจื่อนก่อน จากนั้นก็ส่งสายตากะลิ้มกะเหลี่ย

มาทางรั่วหว่า

“วนันีค้นงามกย็งัไม่หายไปกบัสายฝน น้องชายของข้าน่ีช่าง

โชคดีเสียจริง!”

“โชคดีอย่างนั้นหรือ”

หลางหล่ีจินเปรยออกมาแล้วก็ย้ิม แต่ไม่กล่าวต่อ สายตา 
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ที่ใช้มองรั่วหว่าเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้มาดี 

“ข้าว่าเรียกโชคดีก็คงไม่ถูกนัก!”

เริ่มลงมือแล้วสินะ!


