
หนึ่ง

ขนนกสขีาวมนัวาวราวไข่มกุล�า้ค่าปลดิปลวิจากร่างสขีาวบรสิทุธิ์ ล่อง

ลอยไปตามแรงลม ขณะที่เจ้าของร่างพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะหนเีอาชวีติรอด

จากการตามล่าของปีศาจร้าย

ร่างใหญ่ยักษ์สีเขียวคล�้า ใบหน้าเหี้ยมโหดดุดัน ก�าลังไล่ล่าหงส์ขาว 

ตวัหนึ่งที่ทั่วทั้งร่างเตม็ไปด้วยบาดแผล หงส์น้อยพยายามบนิให้เรว็ที่สุดเท่าที่

ก�าลงัปีกทั้งสองข้างจะน�าพาไปได้ เบื้องหลงัของนางคอืมหนัตภยัร้าย มนัคอื

สิ่งมชีวีติต�่าทรามที่สุดที่นางเคยพบเจอ

หงส์น้อยร่อนลงจากท้องฟ้า ก่อนจะกลายร่างเป็นมนุษย์ในชุดขาวที่

ปกคลุมด้วยขนสีขาวไข่มุก แล้วออกวิ่งด้วยสองเท้าเปลือยเปล่า แม้พื้นดิน 

ที่เตม็ไปด้วยก้อนกรวดจะท�าให้นางรูส้กึเจบ็ แต่ความเจบ็นี้กน้็อยนดิเมื่อเทยีบ

กบับาดแผลบนร่างกาย ‘ไป๋เฟ่ิง’ จงึอดทนข่มความเจบ็ปวด แล้ววิ่งไปเบื้องหน้า

โดยไม่แม้แต่จะเหลยีวกลบัไปมองเบื้องหลงั

“ภูตไป๋เฟิ่ง!” เสยีงค�ารามของปีศาจร้ายดงัก้องฟ้า สะเทอืนลงมาถงึผนื

ปฐพ ีเมื่อจู่ๆ ผูท้ี่มนัไล่ตามกลบัหายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกบักลายเป็นอากาศ

ธาตุ
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ปีศาจร่างใหญ่ยกัษ์ ผวิสเีขยีวคล�้า รูปร่างหน้าตาดุดนั ได้รบัค�าสั่งจาก 

ผู้เป็นนายให้มาตามล่าภูตหงส์ขาวผู้มีหน้าที่ดูแลฝูงหงส์ พลังภูตคือสิ่งเดียว 

ที่ท�าใหม้นัสามารถตามไล่ล่านางได้ แล้วพลงัที่ว่านั้นกก็ลบัอนัตรธานไปพร้อม

กบัร่างสขีาวไข่มุก ราวกบัสิ่งที่มนัไล่ตามมาตลอดเป็นเพยีงภาพมายา แท้จรงิ

ภูตไป๋เฟิ่งไม่เคยบนิผ่านบรเิวณนี้

แต่จะเป็นไปได้เยี่ยงไร!

ปีศาจร้ายยังคงบินวนเวียนค้นหาอยู่บนฟ้า ส่วนภูตสาวที่ถูกตามล่า

ก�าลังวิ่งหนีจากความตายอยู่เบื้องล่าง นางสะกดพลังภูตของตนไว้แล้วกลาย

ร่างเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่ง เพื่อมิให้หลงเหลือพลังภูตที่เปรียบเสมือนสิ่งล่อ

ให้ปีศาจร้ายค้นพบนางได้

กิ่งไม้น้อยใหญ่ขีดข่วนตามร่างกายของไป๋เฟิ่งจนเป็นอุปสรรคต่อการ 

หลบหนี แม้แต่บนพื้นยังเต็มไปด้วยเศษหินและเศษไม้ทิ่มต�าเท้าบอบบาง  

นางไม่เคยเหยยีบย�่าอะไรเช่นนี้มาก่อน กระนั้นนางกไ็ม่คดิที่จะหยุดวิ่ง เพราะ

นั่นอาจท�าให้นางต้องสิ้นชวีติ

ภูตสาวเหลียวมองไปด้านหลังทั้งที่ยังวิ่งอยู่ด้วยใจหวาดหวั่นว่าจะม ี

ผูใ้ดไล่ตามมา นางมองไม่เหน็ปีศาจที่ตามไล่ล่า ได้ยนิเพยีงเสยีงกรดีร้องค�าราม

แสบห ูหญงิสาวยกมอืขึ้นปิดหทูั้งสองข้างของตนแล้ววิ่งไปเรื่อยๆ ด้วยร่างกาย

ที่เตม็ไปด้วยบาดแผล ยามนี้นางทั้งบาดเจบ็ทั้งเหนื่อยล้าจนแทบก้าวขาไม่ออก 

แต่ถ้าจะให้นางกลบัไปพร้อมกบัเจ้าปีศาจน่าเกลยีดน่ากลวันั่น นางยอมวิ่งต่อ

ไปจนขาดใจเสยียงัจะดกีว่า

ร่างบอบบางวิ่งมาไกลแสนไกล จนไม่รูว่้าเป็นระยะทางเท่าไร หรอืวิ่งมา

นานเพียงใด ส�าหรับไป๋เฟิ่งแล้ว มันช่างยาวนานราวชั่วอายุขัย หญิงสาว 

วิ่งออกมาจนพ้นจากความมืดของป่า และได้พบกับทะเลสาบกว้างใหญ่อยู ่

เบื้องหน้า นางยงัคงวิ่งต่อไปเรื่อยๆ แม้เหนื่อยแทบขาดใจ

ในที่สุดร่างที่อ่อนก�าลงัไร้เรี่ยวแรงกล็้มลงบรเิวณรมิทะเลสาบ ก่อนจะ

กลายร่างเป็นหงส์ขาวที่ทั้งตัวเต็มไปด้วยบาดแผล นางนอนแน่นิ่งอยู่เช่นนั้น 
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ราวกบัว่าวญิญาณได้ปลดิปลวิจากร่างไปแล้ว โลหติสแีดงฉานหลั่งออกมาจาก

ทุกบาดแผล อาบไล้ทั่วร่างที่เคยเป็นสีขาวบริสุทธิ์ จนบัดนี้กลายเป็นสีแดง 

น่าสะพรงึกลวั

ทุกสรรพสิ่งตกอยู่ในความเงียบ ไร้สุ้มเสียงใดๆ ไม่มีแม้กระทั่งเสียง

ลมหรอืเสยีงนกร้อง ใบไม้สกัใบกห็าได้ขยบัเขยื้อน ไป๋เฟิ่งไม่แน่ใจว่ากาลเวลา

ได้หยุดนิ่งไปแล้ว หรอืเป็นนางที่ก�าลงัจะตาย จงึไม่สามารถรบัรู้ถงึการเคลื่อน

ไหวใดๆ ที่อยู่รอบกายได้

นางได้แต่นอนแน่นิ่ง เฝ้ารอให้โชคชะตาน�าพาชวีติของนางไปสูเ่สน้ทาง

ที่ควรจะเป็น

ไกลออกไป ปีศาจร้ายที่ก�าลงัตามไล่ล่าภูตหงส์ขาวไม่อาจตดิตามพลงั

ของภูตน้อยได้อีก ไม่ว่ามันจะพยายามค้นหาอย่างไรก็ไม่พบแม้แต่เศษเสี้ยว

ของพลังภูต ปีศาจร้ายเฝ้าบินวนเวียนหาไป๋เฟิ่งอยู่ในจุดเดิมซ�้าๆ ก่อนจะ 

ถอดใจแล้วกลบัไปรายงานผูเ้ป็นนายว่าภตูสาวที่นายของมนัสั่งให้มาจบัตวันั้น

หายไปอย่างไร้ร่องรอย

พวกปีศาจไม่รู้เลยว่า ภูตสาวที่พวกมนัก�าลงัตดิตามค้นหาอยู่นั้นก�าลงั

จะถูกค้นพบอย่างง่ายดาย โดยมนุษย์ที่มดี้ายแดงเชื่อมวาสนากบันางไว้

และมนุษย์ผู้นั้นกค็อื...

องค์ชายห้าแห่งแผ่นดนิต้าชงิ

ฮ่องเต้เฉยีนหลง ผู้เป็นฮ่องเต้องค์ปัจจบุนัแห่งแผ่นดนิต้าชงิ ตอนนี้ 

อยู่ระหว่างประพาสป่ากับโอรสและเหล่าขุนนาง โดยปลอมตัวเป็นสามัญชน 

คล้ายเหล่าพ่อค้าผู้มั่งมทีี่ก�าลงัออกเดนิทางท่องเที่ยวพกัผ่อน

ภายในหุบเขาที่เขียวชอุ่ม เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ แสงแดดอ่อนๆ 

ลอดผ่านแมกไม้ลงมายงัผนืหญ้าอ่อนนุ่ม ส่องประกายระยบัราวเกลด็อญัมณ ี

เบื้องหน้ามทีะเลสาบกว้างใหญ่ น�้าใสสะอาดจนสะท้อนเงาผนืฟ้าได้อย่างงดงาม 

ท�าให้ผู้เป็นฮ่องเต้เพลดิเพลนิอยู่กบัธรรมชาตแิละอากาศอนัสดชื่น เฉยีนหลง
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สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ซึมซับไอธรรมชาติเข้าสู่กาย ใกล้กันนั้น ‘องค์ชายห้า’  

ที่ยืนอยู่ข้างพระบิดาก็ก�าลังกวาดตามองทิวทัศน์อันงดงามโดยรอบ หากมี

กระดาษกับพู่กัน องค์ชายห้าต้องวาดภาพทิวทัศน์อันน่าประทับใจนี้ติดมือ 

กลบัพระราชวงัต้องห้าม1 ไปด้วยเป็นแน่

องค์ชายห้า หรอื ‘หย่งฉ’ี คอืโอรสที่เฉยีนหลงโปรดมากที่สุดในบรรดา

โอรสธดิาทั้งหมด เขาเป็นผู้ขยนัขนัแขง็และมากความสามารถ ชนดิที่ไม่เป็น 

รองผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นในด้านภาษา ที่เชี่ยวชาญทั้งภาษาแมนจูและมองโกล ทั้ง

ยังแต่งบทกวีได้ไม่เป็นสองรองใคร รอบรู้เรื่องดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์  

นอกจากนี้ยังช�านาญด้านการขี่ม้าและยิงธนู อีกทั้งยังเป็นชายหนุ่มรูปงาม  

พื้นฐานนสิยัใจคอเป็นสภุาพชน ไม่เคยมปีระวตัเิสื่อมเสยี จนได้ชื่อว่าเป็นสภุาพ

บรุษุอนัดบัหนึ่งแห่งต้าชงิ และเป็นบรุษุที่สตรทีั่วทั้งแผ่นดนิใฝ่ฝันอยากจะเป็น

ชายาของเขา

“พักกันตรงนี้เสียหน่อยก็แล้วกัน” เฉียนหลงเอ่ยขณะมองทิวทัศน์

ทะเลสาบเบื้องหน้าอนังดงามชวนให้ต้องหยุดพกัเพื่อมองต่ออกีสกัครู่

“ขอรบันายท่าน” ผู้ตดิตามตอบรบั แล้วเร่งจดัที่พกัให้ ‘นายท่าน’ และ 

‘คุณชาย’ ได้พกัผ่อนหย่อนใจ

เพียงไม่นานนัก กระโจมก็ถูกตั้งเสร็จเรียบร้อย เฉียนหลงกับหย่งฉี

เข้าไปนั่งในกระโจม แล้วดื่มชาและพูดคุยต่อกลอนกันอย่างสบายอารมณ์ 

กระทั่งสายลมอ่อนๆ พดัพาเอาขนนกสขีาวบรสิุทธิ์เส้นหนึ่งมาตกลงเบื้องหน้า

หย่งฉี องค์ชายห้าเอื้อมมือไปเก็บขนนกนั้นมาพิจารณาใกล้ๆ มันเป็นขนที่ม ี

สีขาวสะอาดเป็นประกายดุจไข่มุกล�้าค่า และคงเป็นขนนกที่งดงามยิ่งกว่า 

ขนนกชนดิใดที่เขาเคยพบเหน็ หากมใิช่เพราะมนัมหียดเลอืดสแีดงฉานตดิอยู่

เลอืดอย่างนั้นหรอื

1 ชื่อเรยีกอกีชื่อหนึ่งของวงัหลวงแห่งราชวงศ์หมงิและชงิ โดยเหตทุี่เรยีกวา่ ‘พระราชวงั

ต้องห้าม’ เพราะเป็นสถานที่ที่สามญัชนไม่สามารถเข้าไปได้
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“ท่านพ่อ” หย่งฉเีอ่ยเรยีก “ข้าขอออกไปเดนิดรูอบๆ บรเิวณนี้สกัครูไ่ด้

หรอืไม่ขอรบั”

“เอาส”ิ เฉยีนหลงตอบอย่างอารมณ์ด ี“หากเจออะไรดีๆ  อย่าลมืมาเรยีก

ข้าไปดูด้วยล่ะ”

“ขอรบั” หย่งฉรีบัค�า แล้วลุกขึ้นค�านบัพระบดิา ก่อนออกไปยงัหยบิธนู

คู่ใจติดมือไปด้วย เผื่อว่าอาจพบเหตุสุดวิสัยใดที่เป็นที่มาของเลือดที่ติดอยู่ 

บนขนนกสขีาวนี้

ระหว่างที่เดนิอยูน่ั้น หย่งฉกีน็�าขนนกดงักล่าวขึ้นมาพจิารณา หยดเลอืด

แดงฉานนั้นท�าให้จิตใจของเขาไม่สงบ จากคราแรกที่เขาคิดจะเดินเลียบริม

ทะเลสาบไปเรื่อยๆ ก็กลับกลายเป็นรีบร้อน เมื่อสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งก�าลัง 

ร้องเรยีกและดงึดูดให้เขาก้าวไปข้างหน้า เรว็ขึ้น เรว็ขึ้น และเรว็ขึ้น

สองเท้าของหย่งฉีก้าวไปข้างหน้าโดยที่ไม่รู้ว่าตนเองก�าลงัมุ่งหน้าไปยงั

ที่ใด รู้เพยีงแค่จติใจที่ไม่สงบบอกให้เขาก้าวเดนิต่อไปอย่างรวดเรว็ จนเหล่า

องครกัษ์ที่ตดิตามไปห่างๆ ได้แต่มองหน้ากนัอย่างประหลาดใจ เมื่อองค์ชาย

ห้าที่ขึ้นชื่อเรื่องความใจเยน็ กลบัดูร้อนรนผดิวสิยั

หย่งฉียังคงมุ่งตรงไปเบื้องหน้าอย่างไร้จุดหมาย รู้เพียงว่ามีบางสิ่ง 

รอคอยเขาอยู่ เพยีงแต่ไม่รู้ว่าคอือะไร ทนัใดนั้นเอง ชายหนุ่มกม็องเหน็สิ่งที่

ใจของเขาก�าลงัตามหาอยู่

หงส์สีขาวไข่มุกตัวหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ริมทะเลสาบ ทั่วทั้งกายชโลม 

ไปด้วยเลอืด!

หย่งฉวีิ่งไปหาหงส์ขาวตวันั้นอย่างรบีร้อน แต่กไ็ม่รูว้า่จะเรว็หรอืช้ากวา่

หมาป่าตัวใหญ่ยักษ์ที่หมายจะตรงเข้าขย�้าหงส์น้อยที่ได้รับบาดเจ็บ ท�าให้เขา

ต้องรบีน�าลกูธนขูึ้นพาดสายแล้วยงิออกไปอย่างรวดเรว็เพื่อข่มขวญัเจ้าหมาป่า

ตวันั้น

ลูกธนูของหย่งฉีปักลงบนพื้น ขวางกั้นระหว่างหมาป่ากับหงส์น้อย 

เพราะไม่ปรารถนาจะเอาชีวิตของเจ้าหมาป่า เพียงแค่ต้องการจะข่มขู่ให้มัน 
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เกรงกลัวแล้วล่าถอยไป แต่เจ้าหมาป่าที่มีท่าทางตกใจในคราแรกกลับหันมา

ข่มขู่เขา ท�าให้หย่งฉตี้องน้าวคนัธนูอกีครั้ง

ลกูธนดูอกที่สองปักลงบนพื้นเบื้องหน้าเจ้าหมาป่า แน่นอนว่าการเลง็ยงิ

เพื่อข่มขู่โดยไม่ให้ลูกธนูพุ่งเข้าใส่เป้าหมายนั้นเป็นเรื่องที่ยากกว่าการยงิให้ถูก

เสยีอกี หากเปน็ผูอ้ื่นคงเลอืกวธิฆ่ีาหมาป่าตวันั้นแทน แต่หย่งฉกีลบัเลอืกที่จะ

ไม่ท�าลายชวีติของสตัว์ตวัหนึ่งเพยีงเพราะต้องการจะรกัษาชวีติของสตัวอ์กีตวั

เจ้าหมาป่าคล้ายกับจะรู้ว่ามนุษย์ผู้นั้นสามารถคร่าชีวิตตนได้ จึงยอม

ล่าถอยแล้วหนกีลบัเข้าป่าไปแต่โดยด ีหย่งฉถีอนหายใจอย่างโล่งอกก่อนวิ่งไป

หาหงส์น้อยที่นอนเลอืดอาบอยู่

ร่างสูงย่อกายลงดูหงส์ขาวที่นอนนิ่ง หงส์น้อยปรือตามองเขาอย่าง 

ไร้เรี่ยวแรง ก่อนจะหลับตาลงอีกครั้ง ชายหนุ่มไม่รอช้า ใช้สองมือช้อนร่าง 

สขีาวขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนแขง็แกร่งของตนอย่างอ่อนโยน

“คุณชายจะท�าอะไรขอรับ” องครักษ์นายหนึ่งถามเมื่อเห็นหย่งฉีอุ้ม 

หงส์ขาวตวันั้นขึ้นมา

“หงส์ตวันี้บาดเจบ็ ข้าจะพามนักลบัไปที่กระโจม”

เอ่ยจบองค์ชายห้ากแ็ทบจะวิ่งกลบัไปยงักระโจม ท�าเอาทกุคนที่กระโจม

ต่างพากนัแปลกใจ เมื่ออยู่ดีๆ  ผู้เป็นนายกอ็ุ้มหงส์ขาวซึ่งทั่วทั้งตวัมแีต่เลอืด

และบาดแผลกลบัเข้ามา

“ท่านหมอเยี่ย” หย่งฉเีรยีก “ช่วยดูอาการให้หงส์ตวันี้หน่อย”

“เอ่อ... ขอรบัคุณชาย” หมอหลวงเยี่ยฮุ่ยหมิ่นรบัค�าอย่างไม่แน่ใจนกั

แม้เขาจะเป็นหมอหลวงมากความสามารถเพียงใด แต่เขาก็เคยรักษา

เพยีงมนุษย์ หงส์ตวัเป็นๆ เช่นนี้ เขาเพิ่งจะเคยได้แตะต้องเป็นครั้งแรก

“ดูจากบาดแผล หงส์ตัวนี้คล้ายถูกของมีคมท�าร้าย” เยี่ยฮุ่ยหมิ่น

วเิคราะห์ขณะดูบาดแผลของหงส์ตวัน้อย

“คงจะหนจีากนายพรานมากระมงั” เฉยีนหลงออกความเหน็ ขณะเข้า

มาดูหงส์ขาวใกล้ๆ บ้าง
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ทั้งชีวิตของการเป็นฮ่องเต้ เฉียนหลงเคยเห็นหงส์ขาวที่งดงามมามาก 

ทว่าหงส์ตัวนี้แตกต่างออกไป แม้ทั่วทั้งตัวจะเต็มไปด้วยเลือดและบาดแผล 

แต่ขนส่วนที่ยังเป็นสีขาวกลับเป็นประกายดุจไข่มุก งดงามยากจะหาสิ่งใด

เปรยีบ หากมนัไม่ถกูท�าร้ายจนบาดเจบ็เช่นนี้ เกรงว่าเขาคงจะท�าทกุวถิทีางเพื่อ

น�ามนักลบัไปยงัวงัต้องห้ามด้วยเป็นแน่

“พอช่วยได้หรอืไม่” หย่งฉเีอ่ยถาม

“ขอเรียนคุณชายตามตรง ข้าน้อยไม่เคยรักษาสัตว์มาก่อน แต่จะ

พยายามอย่างสุดความสามารถขอรบั” เยี่ยฮุ่ยหมิ่นตอบ

เยี่ยฮุ่ยหมิ่นพยายามใส่ยาห้ามเลือดและพันแผลให้หงส์ตัวน้อยอย่าง

สุดความสามารถ ไม่แน่ใจนกัว่าการรกัษาแบบมนุษย์จะใช้ได้ผลกบัหงส์ตวันี้

หรือไม่ ยิ่งพยายามรักษา เยี่ยฮุ่ยหมิ่นก็ยิ่งพบว่าบาดแผลของหงส์ตัวนี้มีอยู่

ทั่วตวั คนเป็นหมอหลวงถงึกบัถอนหายใจ ท�าเสรจ็หนึ่งแผล กเ็จออกีหนึ่งแผล 

จนแทบจะเรยีกได้ว่าไม่มสี่วนใดของหงส์ตวันี้ที่ปราศจากแผล

ใครกนัที่ใจร้ายท�าร้ายสตัว์งดงามตวัหนึ่งได้ถงึเพยีงนี้

“เรียบร้อยแล้วขอรับ” เยี่ยฮุ่ยหมิ่นส่งหงส์ขาวคืนให้หย่งฉี หลังจาก

ใส่ยาและท�าแผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หมอหลวงวัยกลางคนลอบปาดเหงื่อ 

เลก็น้อย เนื่องด้วยการช่วยชวีติหงส์ตวันี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยส�าหรบัเขา

“เจ้าจะพามนักลบัไปด้วยหรอื” เฉยีนหลงถาม

“ขอรบั ทิ้งไว้ที่นี่มนัอาจตายได้” หย่งฉตีอบขณะโอบกอดหงส์น้อยไว้ใน

อ้อมแขน

“เอาเถอะ” เฉยีนหลงเอ่ยเมื่อเหน็ท่าทางมุ่งมั่นของโอรส “ ‘บ้าน’ เรามี 

พื้นที่มากมาย เลี้ยงหงส์เพิ่มสกัตวัคงไม่เป็นไร”

“ขอบคุณท่านพ่อขอรบั” หย่งฉคี้อมศรีษะให้พระบดิา 

ก่อนจะใช้ผ้าห่อร่างหงส์น้อยแล้วโอบอุ้มไว้ดุจบิดาก�าลังอุ้มบุตร ทั้ง 

อ่อนโยนและแขง็แกร่ง ทั้งดูแลและปกป้องในคราวเดยีวกนั ด้วยรู้สกึเวทนา 

เจ้าหงส์ที่ถูกท�าร้ายจนบาดเจบ็สาหสัถงึเพยีงนี้
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หงส์น้อยที่เพิ่งได้รบัการรกัษาปรอืตามองหย่งฉทีี่อุม้นางไว้ แล้วกะพรบิ

ตาเลก็น้อย คล้ายก�าลงัพยายามพจิารณาภาพที่อยู่เบื้องหน้าตน

“ไม่เป็นอะไรแล้ว เจ้าหงส์น้อย” หย่งฉพีูดด้วยน�้าเสยีงอบอุ่นไม่ต่างไป

จากแววตาของเขา

ภตูสาวในร่างหงส์ขาวกะพรบิตาครั้งหนึ่ง ราวกบัจะตอบรบัหย่งฉว่ีานาง

เข้าใจ และบงัเกดิความรู้สกึเชื่อในตวัมนุษย์ผู้นี้อย่างหมดใจ

ภูตสาวหลบัตาลงอกีครั้ง แล้วหลบัไปในอ้อมกอดอบอุ่นของชายหนุ่ม

ที่คอยกระซบิถ้อยค�าปลอบโยนอยู่ข้างหูของนางไม่ห่าง

อ้อมกอดของมนุษย์ผู้นี้ช่างอบอุ่นเหลอืเกนิ

รู้สึกตัวอีกทีภูตหงส์ขาวก็มาอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นตา นางขยับร่างที่ 

เตม็ไปด้วยบาดแผลอย่างยากล�าบาก ผ้าขาวมากมายที่พนัอยูร่อบตวัท�าให้นาง

ยิ่งขยบัได้ยากขึ้นไปอกี หงส์น้อยกวาดตามองไปรอบๆ สถานที่แปลกประหลาด

ซึ่งนางไม่รูจ้กัและไม่คุน้เคยอย่างงนุงง พลางครุน่คดิถงึภาพเหตกุารณ์สดุท้าย

ที่นางจ�าได้อย่างเลอืนรางขณะที่ยงัพอมสีตอิยู่บ้าง

ก่อนหน้านั้นนางก�าลงัหลบหนจีากการตามล่าของสมนุจกัรพรรดปีิศาจ 

แต่เพราะบาดเจ็บจนมิอาจฝืนต่อไปได้ นางจึงล้มลงและได้รับการช่วยเหลือ

จากมนษุย์ผูห้นึ่งที่มอ้ีอมกอดอบอุน่และน�้าเสยีงอ่อนโยนไม่ต่างไปจากบรรดา

เทพเซยีนบนสรวงสวรรค์

หรอืนี่จะเป็นที่อยู่อาศยัของมนุษย์ผู้นั้น

ภตูสาวเริ่มมองไปรอบๆ ที่พกัของมนษุย์ด้วยความสนใจ ที่ผ่านมานาง

อาศยัอยู่แต่ในป่าเขา หนองน�้า ล�าธาร คอยดูแลฝูงหงส์แทนทวยเทพเบื้องบน 

จงึไม่เคยทราบเลยว่ามนุษย์นั้นมคีวามเป็นอยู่เช่นไร

ร่างสขีาวสะอาดคดิจะขยบักายลงไปส�ารวจให้ทั่ว ทว่ายามนี้นางอยู่ใน

ร่างหงส์ จึงท�าอะไรไม่สะดวกนัก ที่นี่ไม่ใช่หนองน�้าที่หงส์อย่างนางจะ

เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ หงส์น้อยขยับไปมาเพื่อสลัดผ้าที่พันตัวอยู่ออก  
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จากนั้นจงึแปลงกายเป็นมนุษย์ในชุดที่ปกคลุมด้วยขนนกสขีาวไข่มุกทั้งตวั

และเพราะยามนี้นางสะกดพลังภูตไว้ จึงเท่ากับว่านางกลายเป็นเพียง

มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้น

เช่นนั้นแล้ว นางควรจะท�าอย่างไรกบัชวีติมนุษย์ในยามนี้ดี

จู่ๆ บานประตกูถ็กูเปิดเข้ามา ภตูสาวหนัไปมองตามสญัชาตญาณ แล้ว

นางกจ็�าใบหน้าและดวงตาอ่อนโยนคู่นั้นได้ในทนัที

“เจ้าเป็นใคร เข้ามาท�าอะไรในห้องข้า!” น�้าเสยีงไม่พอใจเอ่ยถาม พลาง

พจิารณาร่างบอบบางในชดุขนนกแปลกประหลาดด้วยความสงสยัระคนตกใจ

ภูตสาวหมุนกายไปหาผู้มพีระคุณของนาง หย่งฉนีิ่งไปครู่หนึ่งเมื่อเหน็

ใบหน้าของอกีฝ่ายชดัๆ ใบหน้าเลก็หวานนั้นขาวนวลผุดผ่องยิ่งกว่าไข่มุก พวง

แก้มสองข้างเป็นสีชมพูระเรื่อราวกับถูกแต่งแต้มโดยจิตรกรมากฝีมือ แสงที่

สะท้อนเป็นประกายในแววตานั้นสดใสดุจอัญมณีล�้าค่า ส่งให้นัยน์ตาคู่นั้นดู

อ่อนหวานอย่างยิ่ง ยิ่งยามที่รมิฝีปากอิ่มยกยิ้มขึ้น หวัใจคนมองพลนัสั่นไหว

อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

“ท่านผู้มพีระคุณ” ภูตหงส์ขาวยอบกายให้เขาอย่างนอบน้อม

“ผู้มีพระคุณ?” หย่งฉีเลิกคิ้วขึ้น และยังคงมองนางด้วยความสงสัย 

ขณะเดยีวกนัเสยีงหนึ่งในใจของเขากก็ระซบิบอกว่านางไม่มอีนัตราย องค์ชาย

ห้าจงึไม่ได้เรยีกขนัทหีรอืองครกัษ์คนใดให้เข้ามาพานางออกไป

“ข้ามีนามว่าไป๋เฟิ่ง เป็นหงส์ที่ท่านช่วยชีวิตไว้” น�้าเสียงนุ่มละมุนเอ่ย

แนะน�าตวั

“หงส์? หงส์ที่ข้าช่วยไว้เกี่ยวอะไรกบัเจ้า เจ้าเป็นใคร มาจากไหน แล้ว

ตอนนี้หงส์ของข้าอยู่ที่ใด”

หย่งฉีกวาดตามองไปรอบๆ ห้อง หงส์ของเขาหายไป แต่กลับมีสตร ี

ผู้นี้มาแทนที่ ข้ารบัใช้ในต�าหนกันี้ช่างสมควรถูกโบยนกั!

“ข้าคือหงส์ตัวนั้นของท่าน” ไป๋เฟิ่งตอบด้วยแววตาใสซื่อ ราวกับ 

เดก็น้อยที่ตอบค�าถามของผู้ใหญ่โดยไร้เล่ห์เหลี่ยมใดๆ
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“เจ้าคอืหงส์ตวันั้น?” หย่งฉทีวนถามอย่างงุนงง

ไป๋เฟ่ิงไม่ได้อธบิายอะไรต่อ นางกลายร่างเป็นหงส์ขาวต่อหน้าต่อตาผู้มี

พระคุณ ท�าเอาร่างสูงผงะถอยหลงั ดวงตาเบกิกว้างด้วยความตกใจ

ต่อให้เป็นผูก้ล้ามาจากแห่งหนใดกย่็อมต้องตกใจในสิ่งที่ได้เหน็ ชั่วพรบิ

ตานั้นเอง หงส์ขาวกก็ลบักลายมาเป็นหญงิงามสะคราญโฉมอกีครั้ง

นางเปลี่ยนร่างไปมาโดยไม่ได้กลัวว่าเขาจะหัวใจวายเลยสักนิด จน 

หย่งฉเีริ่มไม่แน่ใจว่าเขาควรชกักระบี่ออกมาสงัหารนางเสยีตอนนี้เลยดหีรอืไม่

“ท่านผู้มีพระคุณอย่าได้กลัว ข้าหาใช่ปีศาจร้ายแต่อย่างใด” ไป๋เฟิ่ง

พยายามอธบิายเมื่อเหน็ท่าทางตกใจของหย่งฉี

“เช่นนั้นเจ้าเป็นอะไร”

“องค์ชายพ่ะย่ะค่ะ” เสี่ยวชุนจื่อ ขันทีคนสนิทของหย่งฉีได้ยินเสียง

เอะอะจงึคดิจะเข้ามาดูว่าเกดิอะไรขึ้น

“เจ้าหยุดอยู่ตรงนั้น!” หย่งฉีสั่งเสียงแข็ง ไม่เข้าใจตนเองเช่นกันว่า 

เหตุใดจงึไม่ยอมเรยีกให้ใครมาลากตวันางออกไป

“เอ่อ... พ่ะย่ะค่ะ” เสี่ยวชุนจื่อค้อมศรีษะลงพลางก้าวถอยหลงั

หย่งฉกี้าวเท้าเข้ามาในห้องแล้วปิดประตู ก่อนจะหนัมาสบตากบัไป๋เฟิ่ง

“ท่านเป็นองค์ชายหรือ” ไป๋เฟิ่งถามซื่อๆ ด้วยนึกไม่ถึงว่าผู้ที่ช่วยชีวิต

ตนไว้จะเป็นถงึองค์ชายของเหล่ามนุษย์

“ใช่ ข้าคอืองค์ชายห้าหย่งฉ”ี หย่งฉตีอบเสยีงเรยีบ พลางสบืเท้าเข้าใกล้

ไป๋เฟิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ “แล้วเจ้าล่ะ เป็นใครมาจากไหน”

“ข้าเป็นภูตหงส์ขาว มหีน้าที่ดูแลฝูงหงส์แห่งป่าซูเซยีว” หญงิสาวตอบ

“ป่าซูเซยีวอย่างนั้นหรอื... ไม่เคยได้ยนิชื่อมาก่อน” หย่งฉกีล่าว ความ

กงัวลคลายลงหลายส่วน เพราะอย่างน้อยนางกไ็ม่ใช่ปีศาจ “แล้วเหตุใดยามที่

ข้าไปพบเจ้า เจ้าจงึบาดเจบ็สาหสัถงึเพยีงนั้น”

“ข้าถูกจกัรพรรดปีิศาจตามไล่ล่า ยามนี้ท�าได้เพยีงแปลงกายเป็นมนษุย์ 

สะกดพลงัภูตเอาไว้ เพื่อมใิห้พวกปีศาจพบเจอ”
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“เจ้าถูกปีศาจท�าร้ายหรือ” หย่งฉีตกใจไม่น้อย คิดไม่ถึงว่านอกจาก 

โลกนี้จะมภีูตหงส์ขาวเช่นนางแล้ว ยงัมทีั้งปีศาจและจกัรพรรดปิีศาจอกีด้วย

ไป๋เฟิ่งพยกัหน้าตอบหย่งฉี

“แล้วเหตุใดจกัรพรรดปิีศาจจงึต้องท�าร้ายเจ้า”

“เพราะเขาต้องการแต่งงานกบัข้า”

ค�าตอบของไป๋เฟิ่งท�าให้หย่งฉีเริ่มพิจารณาสตรีตรงหน้าอย่างถี่ถ้วน  

รูปร่างหน้าตาของนางหมดจดงดงามเป็นเอกยิ่งกว่าสตรใีด ไม่แปลกที่ใบหน้า

งดงามตราตรงึเช่นนี้จะกลายเป็นอาวุธท�าร้ายตวันางเอง

ไป๋เฟ่ิงตวัสั่นน้อยๆ เมื่อนกึถงึจกัรพรรดปีิศาจ แม้บรุษุผู้นั้นจะมรีปูกาย

งดงามน่าหลงใหล จนสตรนีางใดที่ได้พบเหน็ล้วนแต่ยนิยอมเป็นสนมของเขา 

แต่ภูตนอ้ยไมเ่พยีงไม่ยนิยอม นางไม่ตอ้งการจะมคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัเหล่า

ปีศาจ จงึได้ปฏเิสธค�าขอแต่งงานจากจกัรพรรดปิีศาจอย่างเยอืกเยน็ เป็นเหตุ

ให้จกัรพรรดปีิศาจโกรธแค้นถงึขั้นส่งสมนุออกตามล่านาง นางจงึต้องหลบหนี

มาจนถงึทะเลสาบแห่งนั้นในสภาพบาดเจบ็ปางตาย

“วนัหนึ่งในฤดูรอ้นที่ผ่านมา เผ่าปีศาจรุกรานฝงูหงส์ของขา้ ขา้จงึไปขอ

เจรจากบัเหล่าปีศาจ แต่กลบัไม่เป็นไปตามที่คดิ ด้วยจกัรพรรดปีิศาจปรารถนา

จะให้ข้าเป็นสนมของเขา” หญงิสาวเล่า “เดมิทขี้าคดิว่าหากยอมเกี่ยวดองกบั

จักรพรรดิปีศาจแล้วฝูงหงส์ของข้าปลอดภัยก็นับว่าคุ้มค่า แต่พวกปีศาจไร้

สัจจะ ฝูงหงส์ของข้ายังคงถูกท�าร้าย พวกมันฉีกเนื้อ ดื่มกินเลือดพวกพ้อง 

ของข้าอย่างทารุณ ข้าจงึปฏเิสธการแต่งงานกบัจกัรพรรดปิีศาจ และพยายาม

ต่อสู้เพื่อปกป้องฝูงหงส์ของข้า สุดท้ายข้ามิอาจสู้กับปีศาจจ�านวนมากได้ จึง 

พาฝูงหงส์ที่เหลือรอดไปหลบซ่อนยังทะเลสาบกลางหุบเขาแห่งหนึ่ง แล้วใช้ 

ตัวเองเป็นเหยื่อล่อ น�าพวกปีศาจออกห่างจากหุบเขานั้น จากนั้นจึงหลบหนี 

เข้าสู่แดนมนุษย์”

“เหตุใดต้องเป็นแดนมนุษย์”

“ข้าต้องการสถานที่ที่มมีนษุย์อยูม่ากๆ เมื่อข้าแปลงกายเป็นมนษุย์และ
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อยูร่่วมกบัมนษุย์ กจ็ะมกีลิ่นของมนุษย์นบัหมื่นนบัแสนลอ้มรอบกายข้า พวก

ปีศาจจะไม่มวีนัตามหาข้าพบ ระหว่างที่หลบหน ีข้าวิ่งด้วยสองเท้าเป็นครั้งแรก

ในชีวิต ทั้งเหนื่อยล้าและบาดเจ็บ จนในที่สุดข้าก็วิ่งต่อไปไม่ไหวจึงได้ล้มลง 

และกลายร่างเป็นหงส์ขาว ยอมพ่ายแพ้ต่อชะตากรรมของตนเอง แต่... ท่าน

กช่็วยข้าไว้” ไป๋เฟ่ิงยิ้มละมนุ รอยยิ้มของนางบ่งบอกถงึความชื่นชมและเคารพ

ยกย่องในตวัองค์ชายห้ายิ่งนกั

นานทเีดยีวกว่าหย่งฉจีะคดิค�าพูดประโยคแรกออก

“แล้วเจ้าจะท�าอย่างไรต่อไป” ชายหนุ่มถาม

“หากองค์ชายมเีมตตา ข้าขออยู่ตดิตามรบัใช้ท่านได้หรอืไม่”

“เจ้าจะอยู่กบัข้าหรอื เพราะเหตุใด”

“เพราะข้าไม่มทีี่ให้ไป”

ค�าตอบเรยีบง่ายทว่าน่าสงสารจบัใจนั้น ท�าให้หย่งฉถีงึกบันิ่งไปอกีครั้ง 

ในใจรู้สกึเจบ็ปวดขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุ เขามองสบตาภูตหงส์ขาวที่ไม่คดิ

หลบเลี่ยงสายตาของตน ในแววตานางดใูสซื่อไร้เล่ห์เหลี่ยมใดๆ และบางทอีาจ

เป็นเพราะภาพหงส์น้อยที่บาดเจบ็ยงัตดิตรงึอยูใ่นใจ เขาจงึบงัเกดิความสงสาร

ในตวัไป๋เฟิ่งยิ่งนกั

องค์ชายห้าครุ่นคดิว่าจะท�าอย่างไรกบันางดคีรู่ใหญ่ ในที่สุดเขากถ็อน

หายใจออกมา

“ในเมื่อข้าช่วยเจ้าแล้ว กค็วรช่วยให้ถงึที่สุด” หย่งฉกีล่าว “เจ้าอยู่ที่นี่

กบัข้าได้”

“ขอบคุณท่านมาก” ไป๋เฟิ่งกล่าวอย่างยินดีพลางคุกเข่าโขกศีรษะให ้

หย่งฉี

“ลุกขึ้นเถอะ”

เมื่อได้ยนิ ‘ผู้เป็นนาย’ กล่าวเช่นนั้น ไป๋เฟิ่งกร็บีลุกขึ้นอย่างว่าง่าย

“เจ้าชื่อแซ่ว่าอะไร”

“เรยีนนายท่าน ข้าไม่มแีซ่ ชื่อไป๋เฟิ่งเจ้าค่ะ”
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ไป๋เฟิ่งที่แปลว่าหงส์ขาว

หย่งฉมีองไป๋เฟ่ิงอย่างครุน่คดิ จะให้นางอยูท่ี่นี่กบัเขาในฐานะอะไร หาก

ให้เป็นนางก�านัล ก็เกรงว่ารูปร่างหน้าตาเช่นนางจะมิได้เป็นเพียงนางก�านัล  

นางอาจเป็นที่ต้องตาต้องใจองค์ชายองค์ใดองค์หนึ่ง หรือเป็นที่อิจฉาริษยา 

ของสตรดี้วยกนั จนมไิด้อยู่อย่างสุขสงบแน่

ไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมยั ชวีติในวงัล้วนเป็นเช่นนี้

“หากจะอยู่กบัข้า เจ้าต้องเชื่อฟังค�าสั่งข้า ห้ามก่อเรื่องใดๆ และห้ามให้

ใครรู้เดด็ขาดว่าแท้จรงิแล้วเจ้าไม่ใช่มนุษย์” หย่งฉกีล่าว

“ได้ ข้าจะเชื่อฟังท่านทุกอย่าง” ไป๋เฟิ่งรบัค�า

“ด”ี หย่งฉพียกัหน้าอย่างพอใจ “สิ่งแรกที่เจ้าต้องท�ากค็อื... ปลอมเป็น

ขนัท”ี

“ปลอมเป็นขนัท?ี ขนัทคีอือะไรหรอืเจ้าคะ”

“เป็น... เอ่อ...” องค์ชายห้าเกอืบจะท�าหน้าไม่ถูก “ขนัทกีค็อื... ชายที่

ถูกตดั ‘ส่วนนั้น’ เพื่อ...”

“ส่วนนั้นคอือะไรเจ้าคะ” ไป๋เฟ่ิงถามแทรกขึ้นก่อนที่หย่งฉจีะอธบิายจบ

“ส่วนนั้นคอื... แท่งหยก”

“หยกอะไรหรอืเจ้าคะ” ภูตหงส์เอยีงคออย่างสงสยั ก่อนนกึบางอย่าง

ขึ้นมาได้ “ข้ากม็หียกวเิศษ แต่เป็นป้ายหยก ไม่ได้เป็นแท่ง”

ไม่พูดเปล่า ไป๋เฟิ่งน�าหยกวิเศษของตนออกมาอวดหย่งฉีอย่างภาค

ภูมใิจ

“ข้าขอดูแท่งหยกของชาวมนุษย์เช่นท่านบ้างได้หรอืไม่เจ้าคะ”

ค�าขอของนางท�าให้หย่งฉเีข้าใจค�าพดูที่ว่า ‘หวัเราะไม่ได้ ร้องไห้ไม่ออก’ 

อย่างแท้จรงิเป็นครั้งแรกในชวีติ

“เอ่อ... ไป๋เฟิ่ง แท่งหยกเป็นค�าเปรยีบเทยีบของมนุษย์ จรงิๆ แล้วมนั

หมายถงึ...”

กว่าจะอธิบายให้นางเข้าใจถึงความหมายของขันทีได้ องค์ชายห้าก็ถึง
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กบัต้องยกมอืขึ้นปาดเหงื่อ ภูตหงส์ตนนี้ช่างไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร ทั้งยงัช่างสงสยั 

เมื่อรูว้า่แทง่หยกคอือะไร กย็งัอยากรูอ้กีว่าเหตใุดจงึต้องตดัออก ตดัออกแลว้

เจ็บหรือไม่ แล้วองค์ชายเล่าตัดหรือยัง มนุษย์เพศชายคนอื่นต้องตัดด้วย 

หรอืไม่ หากตดัทิ้ง มนุษย์เพศชายจะต้องกลายเป็นหญงิใช่หรอืไม่...

ช่างน่าปวดเศยีรเวยีนเกล้ายิ่งนกั!

“อ้อ ข้าเข้าใจแล้ว” ในที่สุดนางกพ็ยกัหน้ารบัตดิๆ กนั

หย่งฉีลอบถอนหายใจด้วยความโล่งอก ไม่นึกไม่ฝันว่าชีวิตนี้จะต้อง 

มานั่งอธบิายเรื่อง ‘ขนัท’ี ให้หงส์ตวัหนึ่งฟัง

“ข้าจะให้เจ้าอยู่ที่ต�าหนักข้าในฐานะขันทีคอยรับใช้ข้างกาย ห้ามเจ้า 

เปิดเผยฐานะสตรโีดยเดด็ขาด”

“เพราะเหตุใด”

“เพราะข้าสั่ง” หย่งฉตีดับท คร้านจะอธบิายเหตุผล หาไม่วนันี้คงต้อง

อธบิายเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งวนัเป็นแน่

“ได้เจ้าค่ะ” ไป๋เฟิ่งรบัค�าอย่างว่าง่าย

“ก่อนอื่น เจ้าต้องเปลี่ยนชุดเสยีก่อน”

หย่งฉมีองชุดแปลกประหลาดของไป๋เฟิ่งที่มแีต่ขนนก เขาก�าลงัจะออก

ไปบอกเสี่ยวชุนจื่อให้ไปน�าชุดขนัทมีาให้ ทว่ายงัไม่ทนัจะได้ก้าวไปไหน ไป๋เฟิ่ง 

กเ็ริ่มปลดชุดของนางออกจากกาย!

“หยุด! นั่นเจ้าจะท�าอะไร!” หย่งฉหีนัหลงัให้ไป๋เฟิ่ง พยายามลมืภาพ 

‘บางสิ่ง’ ที่เพิ่งเหน็เมื่อครู่

“ข้าจะเปลี่ยนชุดตามที่นายท่านสั่ง”

“เจ้าเปลี่ยนตอนนี้ไม่ได้!”

“เหตุใดเล่า”

หย่งฉแีทบอยากจะยกมอืขึ้นมาตบหน้าผากตวัเอง นี่นางไม่รูจ้รงิๆ หรอื

ว่าเพราะเหตุใด

“ข้าเป็นบุรุษ เจ้าเป็นสตร ีเจ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อหน้าข้าไม่ได้”
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“สตรไีม่สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อหน้าบุรุษได้หรอืเจ้าคะ”

“ไม่ได้!”

“แล้วบุรุษเล่า สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อหน้าสตรไีด้หรอืไม่”

“กไ็ม่ได้เหมอืนกนั เว้นเสยีแต่ว่าจะเป็นสามภีรรยากนั”

“อ้อ”

หย่งฉีก�าลังจะถอนหายใจที่ในที่สุดนางก็เข้าใจ หากไม่ติดว่าภูตน้อย

เอ่ยค�าถามถดัมาขึ้นเสยีก่อน

“แล้วตอนที่นายท่านหันหลังให้ข้าเช่นนี้ ข้าสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ 

หรอืไม่”

คนถูกถามหลบัตาลง สูดลมหายใจเข้าลกึๆ พยายามสงบสตอิารมณ์

ไว้

“เจ้าสวมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเสียก่อน” หย่งฉีพยายามพูดให้น�้าเสียง 

ราบเรยีบที่สุดเท่าที่จะท�าได้

“เจ้าค่ะ” เป็นอกีครั้งที่ไป๋เฟิ่งรบัค�าอย่างว่าง่าย

“เสรจ็หรอืยงั”

“เสรจ็แล้วเจ้าค่ะ”

คราวนี้หย่งฉคี่อยถอนหายใจด้วยความโล่งอกได้จรงิๆ เสยีที

“เจ้ารออยู่ที่นี่ก่อน ข้าจะไปหาชุดมาให้เปลี่ยน”

“เจ้าค่ะ”

หย่งฉีเดินออกจากห้องของตน พลางตะโกนเรียกหาเสี่ยวชุนจื่อเป็น 

การใหญ่ การรับขันทีเข้าวังไม่ใช่เรื่องที่ท�าโดยพลการได้ เขาจึงต้องวางแผน

โดยมคีนที่ไว้ใจได้เป็นผู้ช่วย

“เจ้าคอยเฝ้าที่นี่ให้ด ีอย่าให้ใครเข้าออกห้องข้าเป็นอนัขาด” หย่งฉสีั่ง

“องค์ชายจะเสดจ็ที่ใดพ่ะย่ะค่ะ” เสี่ยวชุนจื่อถาม

“ข้าจะไปหาเซยีวเฟิงผงิ”

เซียวเฟิงผิงที่หย่งฉีเอ่ยถึง คือหัวหน้าขันทีของวังหลวง ในอดีต  
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‘อวี๋กุ้ยเฟย’ พระมารดาของหย่งฉทีี่สิ้นพระชนม์ไปแล้วเคยมบีุญคุณต่อเซยีว-

เฟิงผงิ ท�าให้เขาได้ขึ้นมาเป็นหวัหน้าขนัท ีเซยีวเฟิงผงิจงึดตี่อหย่งฉ ีประกอบ

กบัที่หวัหน้าขนัทผีู้นี้มนีสิยัซื่อสตัย์และมคีุณธรรม หย่งฉจีงึคดิว่าเซยีวเฟิงผงิ

น่าจะพอช่วยเขาเรื่องไป๋เฟิ่งได้

“พ่ะย่ะค่ะ” เสี่ยวชุนจื่อรบัค�าอย่างงุนงง แล้วไปยนืเฝ้าหน้าห้องบรรทม

ไว้ไม่ให้ใครเข้าใกล้ได้ ในขณะที่องค์ชายของเขารบีร้อนจากไป จนข้ารบัใช้ใน

ต�าหนกัต่างพากนังุนงงว่าเพราะเหตุใดองค์ชายห้าจงึต้องรบีร้อนเช่นนั้น

ไม่นานนกัหย่งฉกีต็ามหาเซยีวเฟิงผงิจนพบ องค์ชายห้าไม่รอช้า รบี

พาเซยีวเฟิงผงิไปยงัสถานที่ปลอดคน เพื่อขอความช่วยเหลอืเรื่องไป๋เฟิ่ง

“ข้ามเีรื่องอยากให้เจ้าช่วย” เขากล่าวเสยีงเรยีบ ทว่านยัน์ตามอิาจปกปิด

ความกงัวลไว้ได้

“องค์ชายห้ามีสิ่งใดจะให้กระหม่อมรับใช้ เหตุใดไม่ให้คนมาตาม 

กระหม่อมไปเข้าเฝ้าเล่าพ่ะย่ะค่ะ เสด็จมาด้วยองค์เองเช่นนี้ กระหม่อมรู้สึก

ละอายนกั” เซยีวเฟิงผงิพูดอย่างรู้สกึผดิ

“ช่างเถดิ ที่ข้ามากเ็พราะว่าต้องการให้เจ้าช่วยหาของให้ด้วย”

“องค์ชายห้าต้องการสิ่งใด รบัสั่งมาได้เลยพ่ะย่ะค่ะ”

หย่งฉีลดเสียงลงจนกลายเป็นเสียงกระซิบ “ข้าแอบพาสตรีเข้าวังมา 

คนหนึ่ง อยากให้เจ้าช่วยนางปลอมตวัเป็นขนัท”ี

“ฮะ!” เซยีวเฟิงผงิร้องอย่างตกใจ

องค์ชายห้า... องค์ชายหา้ที่ไม่เคยประพฤตผิดิใดๆ ลอบพาสตรเีข้าวงั!

สวรรค์โปรดบอกข้าทว่ีาแท้จรงิแล้วคนผู้นี้คอืองค์ชายห้าตวัจรงิหรอืไม่!

“เจ้าจะเสยีงดงัไปไย” หย่งฉรีบีเอ่ยปราม

“ขอประทานอภัยพ่ะย่ะค่ะ” เซียวเฟิงผิงตั้งสติ “กระหม่อมไม่เข้าใจ  

หากองค์ชายปรารถนาสตรีนางใด ก็สามารถรับเข้าต�าหนักได้เลยนี่พ่ะย่ะค่ะ 

เหตุใดจงึต้องให้สตรผีู้นั้นปลอมเป็นขนัท”ี
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“ข้าไม่ได้ต้องการนางมาเป็นสตรขีองข้า”

“เช่นนั้นกใ็ห้นางเป็นนางก�านลั”

“ไม่ได้” หย่งฉไีม่รู้จะอธบิายอย่างไร “เอาอย่างนี้ เจา้ไปพบนางเอง แลว้

จะเข้าใจว่าเหตุใดข้าจงึให้นางเป็นนางก�านลัไม่ได้ อ้อ! หยบิชุดขนัทตีวัเลก็ๆ 

ติดมือไปด้วยสักสองสามชุดก็ดี หากมีของอื่นที่จ�าเป็นส�าหรับสตรีอีกก็น�ามา

ด้วย เพราะข้าไม่รู้ว่าสตรตี้องมขีองใช้อะไรบ้าง”

“พ่ะย่ะค่ะ” เซียวเฟิงผิงรับค�า ทั้งที่ยังไม่ค่อยจะเข้าใจการกระท�าของ

องค์ชายห้านกั

หลังจากที่ได้ชุดขันทีและของใช้ส�าหรับสตรีบางส่วนแล้ว เซียวเฟิงผิง 

กแ็ทบจะต้องวิ่งตามหย่งฉทีี่รบีร้อนกลบัต�าหนกั เขาเป็นห่วงไป๋เฟิ่ง ไม่อยาก

ทิ้งให้นางอยู่ตามล�าพงันานนกั นางดูเป็นคนซื่อเกนิไป อกีทั้งยงัไม่คุ้นเคยกบั

การใช้ชวีติเช่นมนุษย์ ทิ้งไว้คนเดยีวนานๆ เกรงว่าจะไม่เป็นการดี

เมื่อกลบัถงึต�าหนกั หย่งฉกีเ็ดนิน�าเซยีวเฟิงผงิเข้าไปในห้อง ไป๋เฟิ่งนั่ง

รออยู่บนเตยีงของเขา นางยิ้มอย่างดใีจ แล้วกระโดดมาต้อนรบัทนัททีี่เหน็เขา

กลบัมา จนหย่งฉอีดคดิไม่ได้ว่าสตรทีี่อยูต่รงหน้าเขาแทบจะกระดกิหางได้อยู่

แล้ว

ไป๋เฟิ่งเหลือบตาไปมองเซียวเฟิงผิงด้วยความสงสัย หัวหน้าขันทีเอง 

กม็องไป๋เฟ่ิงอย่างตกตะลงึ เกดิมาเขาไม่เคยพบเหน็ผูใ้ดแต่งกายเช่นนี้มาก่อน 

แม้ชดุที่ปกคลมุด้วยขนนกสขีาวจะท�าให้สตรตีรงหน้าดูงดงามราวกบัพญาหงส์

จ�าแลงกายมา แต่นั่นกไ็ม่ใช่ชุดทั่วไปที่สตรใีนปักกิ่งสวมใส่ อกีทั้งใบหน้าของ

เจ้าของชุดนั้นยงังดงามยิ่งยวด งามเหนอืสตรนีางใดในวงัหลวง ดไีม่ดอีาจจะ

งามเหนอืสตรทีุกนางในแผ่นดนิต้าชงิกเ็ป็นได้

งดงามถงึเพยีงนี้นี่เอง องค์ชายห้าจงึมปิรารถนาจะให้ผู้ใดล่วงรู้ว่านาง

เป็นสตรี

“เซยีวเฟิงผงิ นี่คอืไป๋เฟิ่ง สตรทีี่ข้าเล่าให้ฟัง” หย่งฉแีนะน�า “ไป๋เฟิ่ง นี่

เซยีวเฟิงผงิ หวัหน้าขนัททีี่จะช่วยให้เจ้าปลอมเป็นขนัทไีด้ส�าเรจ็”



24
ภูตหงส์ขององค์ชาย

“รบกวนทา่นแล้ว” ไป๋เฟ่ิงประสานมอืพร้อมก้มศรีษะค�านบัเซยีวเฟิงผงิ

เซยีวเฟิงผงิมองสตรเีบื้องหน้าอย่างพจิารณา แม้งดงามดุจเทพธดิา แต่

แววตาบ่งบอกถึงความเป็นคนว่านอนสอนง่าย แม้เขาจะไม่เข้าใจว่าเหตุใด 

องค์ชายห้าจงึต้องให้สตรผีู้นี้ปลอมตวัเป็นขนัท ีแทนที่จะแต่งตั้งเป็นชายา แต่

เขาก็เชื่อว่าองค์ชายห้ามีเหตุผลที่ดี เพราะที่ผ่านมาองค์ชายห้าไม่เคยท�าตัว 

เหลวไหลแม้เพยีงสกัครั้ง

“กระหม่อมจะจดัการเรื่องนางให้เองพ่ะย่ะค่ะ” เซยีวเฟิงผงิรบัค�า

“ขอบใจเจ้ามาก”

“หามไิด้พ่ะย่ะค่ะ ที่ผ่านมาองค์ชายและอวี๋กุย้เฟยดต่ีอกระหม่อมยิ่งนกั 

ต่อให้ต้องถวายการรบัใช้ไปทั้งชวีติ กย็งัทดแทนบุญคุณไม่หมด”

หย่งฉียิ้มรับ นับว่าเขาคิดถูกที่ขอความช่วยเหลือจากเซียวเฟิงผิง 

หวัหน้าขนัทผีู้นี้ทั้งซื่อสตัย์และจงรกัภกัด ี หากมเีซยีวเฟิงผงิคอยช่วย ไป๋เฟิ่ง 

กค็งจะใช้ชวีติอยู่ในวงัหลวงได้อย่างไม่ล�าบากนกั

เซียวเฟิงผิงสอนไป๋เฟิ่งเรื่องการเป็นขันทีและการพูดจากับองค์ชายห้า

อย่างเหมาะสมอยู่ครู่ใหญ่แล้วจึงกลับออกไป ไป๋เฟิ่งหันมายิ้มให้หย่งฉีด้วย

รอยยิ้มไร้เดยีงสา จนหย่งฉตี้องกระแอมเบาๆ

“เดี๋ยวเจ้าไปเปลี่ยนชุดที่หลงัฉากกั้นนั่น” หย่งฉหียบิชุดขนัทชีุดหนึ่งที่ 

เซยีวเฟิงผงิน�ามาให้ไป๋เฟิ่งขึ้นมา แล้วชี้ไปยงัฉากกั้นที่อยู่อกีฟาก

“เพคะ” ไป๋เฟิ่งรับชุดขันทีจากหย่งฉี แล้วเดินหายไปหลังฉากกั้นลาย

เมฆมงคล

หย่งฉีนั่งลงรินชาดื่มพลางคิด ตั้งแต่เล็กจนโต เขาไม่เคยท�าอะไรผิด

กฎของวงัหลวงมาก่อน

‘หากเสดจ็พอ่ทรงทราบว่าข้าแอบซกุซอ่นสตรไีว้ข้างกาย เสดจ็พอ่จะว่า

อย่างไรบ้างนะ’

ไป๋เฟิ่งหายไปพักใหญ่ก็ยังไม่ออกมาจากหลังฉากกั้น หย่งฉีนั่งรออยู่

เป็นนาน จงึเดนิเข้าไปใกล้แล้วส่งเสยีงถาม
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“ไป๋เฟิ่ง เจ้ายงัเปลี่ยนชุดไม่เสรจ็อกีหรอื”

เสยีงที่อยู่ใกล้ของหย่งฉที�าให้ไป๋เฟิ่งโผล่ออกมาจากหลงัฉากกั้นพร้อม

ค�าถาม

“องค์ชายเพคะ หม่อมฉันไม่ทราบว่าชุดพวกนี้ต้องสวมอย่างไร” นาง

ออกมาถามทั้งที่อยู่ในสภาพเกอืบจะเปลอืย

แล้วองค์ชายห้ากไ็ด้เหน็อะไรที่ไม่ควรเหน็ของสตรอีกีครั้ง!



สอง

หย่งฉแีทบจะจบัไป๋เฟิ่งดนักลบัเข้าไปหลงัฉากกั้น

แม้หญิงสาวจะมิได้เปลือยกายเสียทีเดียว แต่การที่นางมีเพียงเสื้อ 

ชั้นนอกของขนัทคีลุมทบักายไว้กห็าได้ปกปิดสิ่งที่ควรจะปกปิดเลยสกันดิ

ใบหน้าไร้เดียงสายังคงฉายแววหงุดหงิดกับเสื้อผ้าที่ยังเหลืออยู่ในมือ 

ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ไม่รู้ว่าควรจะหยบิจบัชิ้นไหนมาสวมก่อนกนั หย่งฉมีอง

แล้วได้แต่พยายามตั้งสต ิบอกกบัตวัเองว่านางเป็นเพยีงภูตหงส์ที่ยงัไม่รู้เรื่อง

รู้ราวเกี่ยวกบัการใช้ชวีติเฉกเช่นมนุษย์

“เจ้าต้องสวมตวันี้ก่อน” หย่งฉพียายามแล้วที่จะไม่มอง

สวรรค์เป็นพยาน เขาพยายามแล้วจรงิๆ เขาแทบจะหลบัตาแต่งตวัให้

นางด้วยซ�้า แต่ยิ่งไม่มองก็ยิ่งเชื่องช้า ยิ่งไม่มองก็ยิ่งพลาดพลั้ง จนจับต้อง 

‘ของสงวน’ ของนางเข้า

เหน็ทว่ีาเขาคงต้องเลอืกแล้วว่าจะล่วงเกนินางด้วยสายตาหรอืการสมัผสั

ในที่สุดหย่งฉีก็ต้องมองไป๋เฟิ่งเต็มสองตาจนได้ นางท�าให้ความเป็น

สภุาพบรุษุของเขาถูกท�าลายเสยีแล้ว ชายหนุม่ช่วยนางแต่งตวัด้วยความอดทน

อดกลั้น แม้ร่างกายนางจะยังหลงเหลือบาดแผลจากการถูกท�าร้ายอยู่ แต่ 
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ร่างนั้นก็ยังคงงดงาม ยากที่บาดแผลจะบดบังผิวพรรณที่ผุดผ่องยิ่งกว่าหยก

ชั้นเลศิของนางได้

กว่าจะแต่งตัวให้ไป๋เฟิ่งเสร็จ องค์ชายห้าก็เหงื่อโซมกาย ทั้งที่อากาศ 

ไม่ร้อน ในขณะที่อีกฝ่ายเอาแต่ตื่นเต้นอยู่หน้ากระจกทองเหลือง หมุนซ้าย 

หมุนขวาส�ารวจตนเองด้วยท่าทสีนอกสนใจ

“องค์ชาย หม่อมฉันดูเหมือนขันทีหรือยังเพคะ” หญิงสาวหันมาถาม

เสยีงใส

หย่งฉเีพ่งมองนาง แม้จะแต่งกายด้วยชุดขนัท ีแต่ไป๋เฟิ่งกย็งัมรีูปร่าง

ที่เป็นสตร ีเอวของนางเลก็บาง ในขณะที่หน้าอกกม็รีูปทรงชดัเจน

ไม่ได้! ขนืปล่อยให้นางออกไปข้างนอกในสภาพเช่นนี้ นางต้องถูกจบั

ได้ว่าเป็นสตรปีลอมตวัมาอย่างแน่นอน

หย่งฉเีดนิไปที่ตูเ้สื้อผ้าของตน แล้วรื้อหาผ้าที่จะให้ไป๋เฟ่ิงใช้พนัรอบอก

เพื่อปิดบงัเรอืนร่าง ภูตน้อยเดนิตามมาดูใกล้ๆ ว่าหย่งฉที�าอะไร เมื่อองค์ชาย

ห้าหนักลบัมาจงึเกอืบจะชนเข้ากบันาง

“เจ้า!” วนันี้นางท�าให้เขาตกใจเป็นครั้งที่เท่าไรแล้ว

“องค์ชายท�าอะไรหรอืเพคะ” ไป๋เฟิ่งถามเสยีงซื่อ

“เจ้ากลบัไปถอดชุดออกก่อน แล้วใช้ผ้าผนืนี้พนัรอบกาย จากนั้นค่อย

สวมชุดใหม่” หย่งฉสี่งผ้าให้ไป๋เฟิ่ง นางรบัมาอย่างงุนงง

“ท�าไมเล่าเพคะ”

“ร่างกายเจ้าเป็นหญงิ ใช้ผ้าพนัไว้ คนจะได้มองไม่ออก”

“มนุษย์ชายหญงิมรี่างกายไม่เหมอืนกนัหรอืเพคะ” นางถามพลางมอง

หย่งฉตีั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้าอย่างพจิารณา

“องค์ชายไหล่กว้างกว่าหม่อมฉนั” นางเริ่มนบันิ้ว “แล้วก.็..”

“เลกินบัได้แล้ว” หย่งฉตีดับท “เจ้าเอาผ้าพนัตวัเสยี แล้วกส็วมชดุอย่าง

ที่ข้าสอนให้เมื่อครู่ จ�าได้ใช่หรอืไม่”

“จ�าได้เพคะ”



28
ภูตหงส์ขององค์ชาย

“เช่นนั้นกจ็งรบีไปจดัการให้เรยีบร้อย”

“เพคะ”

ไป๋เฟิ่งเดินหายไปหลังฉากกั้นอีกครั้ง ส่วนหย่งฉีก็กลับไปนั่งดื่มชา 

ตามเดิม เพียงไม่นานนัก ไป๋เฟิ่งก็โผล่ออกมาจากหลังฉากกั้นในสภาพที่ 

ท�าให้หย่งฉแีทบส�าลกัชา

นางใช้ผ้าพนัตั้งแต่คอของตนลงมาจนถงึต้นขา!

“องค์ชายเพคะ หม่อมฉันว่าผ้าผืนนี้พันแล้วขยับกายล�าบากนัก  

หม่อมฉันไม่ใช้ไม่ได้หรือ” หญิงสาวมีสีหน้าหนักใจไม่น้อยขณะพูด ทั้งยัง

พยายามขยับกายให้เขาดูว่าการใช้ผ้าพันเช่นนี้นั้นท�าให้เคลื่อนไหวร่างกายได้

ยากล�าบากจรงิๆ จนหย่งฉถีงึกบัยกมอืขึ้นมาตบหน้าผากตวัเอง

คนที่ต้องหนกัใจมนัเขาต่างหาก!

“องค์ชาย ตบหน้าผากตวัเองท�าไมเพคะ”

“เฮ้อ” ชายหนุ่มถอนหายใจไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไรแล้วของวนันี้

เหน็ท.ี.. เขาคงต้องช่วยนางแต่งตวัใหม่ตั้งแต่ต้นอกีครั้งจนได้สนิะ

ไป๋เฟิ่งเริ่มรู้สึกหิวหลังจากที่หย่งฉีช่วยนางแต่งตัวรอบที่สองจนเสร็จ 

ยามเป็นภูตนางไม่ต้องกินอะไรก็ได้ อย่างมากก็กินน�้าหวานที่พวกภูตบุปผา 

น�ามาให้ แต่การกินอาหารจริงๆ นั้นนางยังไม่เคยกินมาก่อน เพราะไม่เคย 

รู้สกึหวิ มาวนันี้เมื่ออยู่ในร่างมนุษย์ ไป๋เฟิ่งกร็ู้สกึหวิเป็นครั้งแรก มนิ่าถงึได้ 

มคี�ากล่าวว่า เป็นมนุษย์นั้นแสนล�าบาก ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เพื่อ

ให้มชีวีติรอดต่อไป

“หวิหรอืยงั” หย่งฉถีามได้ตรงใจไป๋เฟิ่งยิ่งนกั

“หวิมากเลยเพคะ” นางตอบตามตรงอย่างไร้จรติและความเหนยีมอาย

“เช่นนั้นข้าจะให้คนยกส�ารบัเข้ามา” หย่งฉเีดนิออกไปเรยีกขนัทคีนสนทิ

ที่หน้าประตู “เสี่ยวชุนจื่อ เอาส�ารบัมาตั้งในห้องข้า จดัมาส�าหรบัสองที่นะ”

“เผื่อใครหรอืพ่ะย่ะค่ะ” เสี่ยวชุนจื่อถาม จะว่าเป็นของเซยีวเฟิงผงิกไ็ม่
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น่าใช่ หวัหน้าขนัทผีู้นั้นกลบัออกไปได้สกัพกัแล้วนี่

ทนัใดนั้น สายตาของเสี่ยวชนุจื่อกม็องเข้ามาในห้องขององค์ชาย จงึได้

เหน็ขนัทหีนุ่มน้อยหน้าหวานคนหนึ่งก�าลงัส่งยิ้มมาให้

ให้ตายเถอะ เจ้านั่นหน้าสวยอย่างกบัสตร!ี

“นั่นไป๋... เอ่อ... เสี่ยวไป๋จื่อ ขนัทคีนใหม่ที่เซยีวเฟิงผงิหามาให้ข้า”

เสี่ยวชุนจื่อมสีหีน้างุนงงยิ่งกว่าเดมิ

ขนัทใีหม่ผู้นี้เข้ามาในต�าหนกัตั้งแต่เมื่อไร เหตุใดเขาจงึไม่เหน็

“องค์ชายจะเสวยพระกระยาหารกับเจ้าขันทีใหม่ผู้นี้หรือพ่ะย่ะค่ะ”  

เสี่ยวชนุจื่อถามอย่างสงสยั ปกตอิงค์ชายห้าโปรดเสวยอะไรตามล�าพงัมใิช่หรอื 

แต่วนันี้กลบัจะร่วมโต๊ะกบัขนัทใีหม่ที่เพิ่งมาท�างานวนัแรก

เรื่องนี้ไม่แปลกไปหน่อยหรอือย่างไร

“ถ้าใช่ แล้วเจ้ามปีัญหาอะไร” หย่งฉถีามกลบัเสยีงเข้ม

“ขอประทานอภยัพ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมมกิล้า” เสี่ยวชุนจื่อยิ้มเจื่อน

“เช่นนั้นจงรบีไปจดัการเสยี”

“พ่ะย่ะค่ะองค์ชาย” เสี่ยวชุนจื่อประสานมือถวายค�านับ แล้วรีบไปสั่ง

นางก�านลัให้ไปจดัส�ารบัมาถวาย

ไม่นานนักนางก�านัลก็ยกอาหารเดินเรียงแถวเข้ามา ไป๋เฟิ่งนั่งรออยู่ที่

โต๊ะกบัหย่งฉ ีอาหารจานแรกๆ เป็นเพยีงผกัผดักบัน�้ามนัและต้มเหด็ธรรมดา 

แต่จานหลังที่ยกมามีทั้งนกพิราบน�้าแดง เป็ดย่าง น่องไก่นึ่ง และอาหารอีก

หลายอย่างที่ปรุงจากสตัว์ตระกูลนก

ไป๋เฟิ่งถงึกบัหน้าถอดส ีนางลุกจากเก้าอี้ แล้วก้าวถอยหลงัด้วยสองขา

ที่สั่นเทาจนสะดุดล้มลง

“ไป๋เฟิ่ง!” หย่งฉเีรยีกอย่างตกใจ ขณะเข้ามาดูร่างบางที่ล้มอยู่บนพื้น

สายตาของภูตน้อยจับจ้องไปยังจานอาหารบนโต๊ะ แล้วจึงหันมามอง

หย่งฉดี้วยสายตาหวาดหวั่น หย่งฉหีนักลบัไปมองที่โต๊ะ เข้าใจได้ทนัทวี่าเกดิ

อะไรขึ้น
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“เสี่ยวชุนจื่อ!” หย่งฉลีุกขึ้นมาตะโกนเรยีก

“พ่ะย่ะค่ะองค์ชาย” เสี่ยวชุนจื่อรบีวิ่งเข้ามาทนัที

“เจ้าเกบ็อาหารพวกนั้นไปให้หมด เหลอืไว้แค่จานที่มแีต่ผกั” หย่งฉสีั่ง

“เหลอืไวแ้ตผ่กัหรอืพ่ะย่ะค่ะ” เหตใุดวนันี้จงึมแีต่ค�าสั่งชวนให้เขางนุงง

“ใช่! เกบ็ไปให้หมด เรว็ๆ เข้า” หย่งฉเีร่ง

เสี่ยวชนุจื่อรบีเรยีกนางก�านลัเข้ามาช่วยกนัยกอาหารออกไป ทกุคนล้วน

ลอบมองไปยงัขนัทใีหม่ที่นั่งขดตวัอยู่มุมห้องด้วยความสงสยั ขนัทนี้อยผู้นั้น

นั่งกอดเข่า เนื้อตวัสั่นเทาอย่างน่าเวทนาขณะมองไปยงัอาหารบนโต๊ะ

หลงัจากที่นางก�านลัเกบ็อาหารไปจนเหลอืแต่ผกัผดักบัน�้ามนั หย่งฉกี็

เดนิมาหาไป๋เฟิ่งที่ยงัคงนั่งอยู่บนพื้น

“ไม่มอีะไรแล้ว” หย่งฉปีลอบเสยีงเบา

“พวกท่านกนิ... กนิพวกเรา” ไป๋เฟิ่งพูดเสยีงสั่น

“ข้าไม่เคยกนิหงส์นะ”

“แต่นกพวกนั้น...”

“กเ็หมอืนกบัที่นกกนิพชืและสตัว์ขนาดเลก็เป็นอาหารนั่นแหละ” หย่งฉ ี

อธบิาย พลางยกมอืขึ้นวางบนศรีษะไป๋เฟิ่งอย่างปลอบประโลม “หงส์เองกก็นิ

สัตว์น�้าขนาดเล็กมิใช่หรือ มนุษย์เราก็ต้องกินเพื่อความอยู่รอด แต่จากนี้ไป 

ข้าจะไม่ให้คนน�าอาหารเหล่านั้นเข้ามาอีก เราจะกินแต่อาหารที่เจ้ากินได้ จะ 

ไม่กนิพวกพ้องของเจ้าอกีต่อไป... ดหีรอืไม่”

หย่งฉียิ้มอย่างอ่อนโยนให้ไป๋เฟิ่งพลางลูบศีรษะนางเบาๆ ไม่รู้เพราะ 

เหตุใด ไป๋เฟิ่งรู้สกึเชื่อหย่งฉอีย่างสนทิใจ นางพุ่งไปกอดเขาไว้ ซบใบหน้าอยู่

ที่อกกว้าง หย่งฉชีะงกัเลก็น้อย ก่อนจะใช้มอืตบลงไปบนบ่าที่สั่นเทาของนาง

เบาๆ เป็นเชงิปลอบ

“ไม่เป็นไรแล้ว ไม่เป็นไร” หย่งฉีพูดเสียงค่อยและโอบภูตสาวไว้ใน 

อ้อมกอดอ่อนโยนของตน ในขณะที่ปากกพ็ูดจาปลอบโยนนางไปเรื่อยๆ

จติใจที่หวาดหวั่นของไป๋เฟิ่งค่อยๆ คลายความกงัวลลงทลีะน้อย นาง
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รู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่ในอ้อมกอดของหย่งฉี ผ่านไปครู่ใหญ่ เมื่อ

หย่งฉรีู้สกึว่าไป๋เฟิ่งหยุดสั่นแล้ว เขาจงึดนัตวันางออกเบาๆ ก่อนจะพูดกบันาง

อย่างนุ่มนวล

“ไปกนิข้าวกนัดกีว่า เป็นมนุษย์หากหวิแล้วไม่กนิข้าว เจ้าจะปวดท้อง

เอาได้”

“เพคะ” ไป๋เฟิ่งตอบรบั

หย่งฉปีระคองร่างอรชรให้ลกุขึ้นยนื แล้วพานางเดนิไปที่โต๊ะ ไป๋เฟ่ิงเหน็

บนโต๊ะเหลอืแค่จานที่มแีต่ผกักโ็ล่งอก ยอมนั่งลงเพื่อที่จะกนิอาหาร แต่สิ่งที่

ท�าให้นางลงัเลกค็อื มนุษย์กนิอาหารกนัอย่างไร แล้วไม้ยาวๆ สองอนัที่วางอยู่ 

ข้างหน้านางเอาไว้ใช้ท�าอะไรกนั

ไป๋เฟ่ิงหนัไปมองหย่งฉ ีเหน็เขาหยบิไม้สองอนัขึ้นมา ท่าทางคล่องแคล่ว 

คีบผักจากจานนั้นจานนี้ นางจึงลองท�าดูบ้าง แต่ปรากฏว่าไม่ง่ายอย่างที่คิด 

อย่าว่าแต่คีบอะไรขึ้นมาได้เลย แค่จะจับเจ้าไม้สองอันนี้นางยังจับไม่ถนัดมือ

เลยด้วยซ�้า

หย่งฉีหันมามองไป๋เฟิ่งที่ดูเหมือนก�าลังใช้ความพยายามอย่างมากกับ

ตะเกยีบในมอื

จรงิส ินางเป็นหงส์ คงใช้ตะเกยีบไม่เป็น

“จับแบบนี้” หย่งฉีจับตะเกียบให้ไป๋เฟิ่งดูเป็นตัวอย่าง “สิ่งนี้เรียกว่า

ตะเกยีบ เอาไว้ใช้เวลากนิข้าว”

“ท�าไมถงึต้องใช้ล่ะเพคะ” ไป๋เฟิ่งยงัคงไม่เข้าใจ ฝูงหงส์ของนางไม่เหน็

ต้องใช้ตะเกยีบยงักนิอาหารได้เลย

“ถ้าใช้มือกิน มือก็เลอะหมดสิ” หย่งฉีอธิบายพร้อมด้วยรอยยิ้มใจด ี

“ใช้ตะเกยีบ นอกจากมอืจะไม่เลอะแล้ว ยงัสุภาพกว่าใช้มอืด้วยนะ”

“อ้อ” ไป๋เฟิ่งรบัค�า แล้วจบัตะเกยีบท่าเดยีวกบัที่หย่งฉสีอน หย่งฉคีบี

ผกัให้นางดูเป็นตวัอย่าง ไป๋เฟิ่งพยายามจะท�าบ้าง แต่กลบัล้มเหลวไม่เป็นท่า

หย่งฉพียายามที่จะไม่หวัเราะ แต่กระนั้นกย็งัมรีอยยิ้มจางๆ ที่มุมปาก 
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องค์ชายห้าวางตะเกียบในมือของตนลง ลุกขึ้นเดินอ้อมโต๊ะมายืนด้านหลัง 

ไป๋เฟิ่ง แล้วจบัมอืข้างที่จบัตะเกยีบของนางไว้

“เดี๋ยวข้าสอนให้” หย่งฉกีล่าวเสยีงนุ่ม

จู่ๆ ภูตหงส์กเ็กดิความรู้สกึบางอย่างที่ไม่เคยรู้สกึมาก่อน สมัผสัจาก

มอืของหย่งฉทีี่วางอยู่บนมอืของนางให้ความรู้สกึอบอุ่นไปถงึจติใจ ในขณะที่

อกแกร่งของเขาซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับแผ่นหลังของนางก็สร้างความรู้สึกปลอดภัย

ได้อย่างที่ไป๋เฟิ่งเองกอ็ธบิายไม่ได้

และเหนอืสิ่งอื่นใด หวัใจของไป๋เฟิ่งก�าลงัเต้นแรง... แรงกว่าทุกครั้งที่

เคยเป็น

“ลองคีบแบบนี้” หย่งฉีพูดอยู่ที่ข้างหูของไป๋เฟิ่งขณะจับมือของนางไป

คบีผกั

ผกัสเีขยีวสดน่ากนิถกูคบีขึ้นมาโดยหย่งฉแีละไป๋เฟ่ิง ไป๋เฟ่ิงยิ้มออกมา

ด้วยความตื่นเต้น ขณะมองหย่งฉจีบัมอืนางมาวางผกัลงในถ้วยที่มขี้าว

“คีบได้แล้ว!” ไป๋เฟิ่งพูดอย่างดีใจแล้วหันไปหาหย่งฉี เป็นจังหวะ

เดยีวกนักบัที่หย่งฉหีนัมายิ้มให้นางพอดี

ใบหน้าทั้งสองอยู่ใกล้กันจนปลายจมูกของหย่งฉีสัมผัสกับปลายจมูก

ของไป๋เฟิ่ง แต่ดูเหมอืนภูตน้อยจะไม่ได้รู้สกึอะไร นางยงัคงยิ้มดใีจ ทั้งยงัเอา

ปลายจมูกตนถูกบัปลายจมูกของเขาอกีด้วย นางเคยเหน็แม่หงส์ใช้ปลายปาก

หยอกล้อกบัลูกหงส์ แต่ปากของนางไม่ยาวแบบนั้น นางจงึต้องใช้ปลายจมูก

แทน

องค์ชายห้ากระแอมเบาๆ เผลอยกมอืขึ้นลูบปลายจมูกตวัเองที่เพิ่งถูก

สตรตีรงหน้าหยอกเย้า หากมใิช่เพราะนางเป็นคนซื่อจนเขารูส้กึปวดหวั เขาคง

ต้องคดิว่านางก�าลงัยั่วยวนเขาอยู่เป็นแน่

“เจ้าลองท�าดูส”ิ หย่งฉพีูดกลบเกลื่อนความรู้สกึที่เพิ่งเกดิขึ้นเมื่อครู่

“เพคะ” ไป๋เฟ่ิงรบัค�า แล้วพยายามใช้ตะเกยีบตามที่หย่งฉสีอน แต่กลบั

คบีอะไรขึ้นมาไม่ได้แม้สกันดิ ทั้งยงัเกอืบจะท�าตะเกยีบหลุดมอือกีต่างหาก
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หย่งฉหีวัเราะเบาๆ ด้วยความเอน็ดู นางเหมอืนเดก็หดัใช้ตะเกยีบไม่มี

ผดิ

“มา เดี๋ยวข้าช่วย” หย่งฉีเดินกลับมาอยู่ด้านหลังของไป๋เฟิ่งตามเดิม 

แล้วชว่ยนางคบีอาหารเข้าปาก เสยีงของเขาที่กระซบิอยูข้่างห ูคอยสอนให้นาง

ค่อยๆ เคี้ยวให้ละเอยีดก่อนกลนื ท�าให้ไป๋เฟิ่งรู้สกึว่าใบหน้าของนางร้อนผ่าว

ยิ่งนกั

อาการเช่นนี้ของมนุษย์ เรยีกว่าอะไรกนันะ

เพียงครู่เดียวรอยยิ้มก็ปรากฏชัดบนใบหน้าของทั้งสอง ฝ่ายหนึ่งยิ้ม 

ให้ลูกศิษย์ที่พยายามเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ อีกฝ่ายก็ยิ้มให้อาจารย์ที่

แสนใจดขีองตน ทั้งสนุกและประทบัใจในคราวเดยีวกนั เพยีงไม่นาน ไป๋เฟิ่ง

ที่ยังต้องให้หย่งฉีจับมือใช้ตะเกียบก็เริ่มบังคับมือของตนให้หันไปป้อนอาหาร

ให้เขาบ้าง หย่งฉยีิ้มและยอมอ้าปากรบัอาหารที่นางพยายามป้อน ท�าให้ไป๋เฟิ่ง

ยิ่งยิ้มกว้างกว่าเดมิ ทั้งสองกนิข้าวไป ยิ้มไป หวัเราะไป หย่งฉคีดิไม่ออกว่า

ครั้งสุดท้ายที่เขามีความสุขกับการกินข้าวแบบนี้นั้นเกิดขึ้นเมื่อไร ในขณะที่ 

ไป๋เฟิ่งเพิ่งค้นพบว่า การกนิข้าวกบัหย่งฉนีั้นท�าให้นางรู้สกึสนุกเหลอืเกนิ

ทั้งสองใช้เวลากนิอาหารด้วยกนัอยูพ่กัใหญ่ ในที่สดุไป๋เฟ่ิงกใ็ช้ตะเกยีบ

ได้ แม้จะยงัไม่คล่องนกักต็าม นางคบีอาหารเข้าปากด้วยตวัเองได้ และยงัป้อน

หย่งฉไีด้อกีด้วย แต่บางครั้งหย่งฉกีเ็ป็นฝ่ายป้อนนาง ทั้งสองจงึเริ่มขยบัเก้าอี้

เข้ามาใกล้กนัมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเก้าอี้สองตวัขยบัเข้ามาตดิกนั ต่างฝ่าย

ต่างผลัดกันป้อนอาหารอย่างไม่เคอะเขิน แม้ไป๋เฟิ่งจะท�าอาหารเลอะเสื้อของ

ตนเองและหย่งฉีไปบ้าง แต่องค์ชายห้าก็หาได้ถือสา เขาหัวเราะให้แก่เสื้อผ้า 

ที่เลอะเทอะคล้ายคนกนิอาหารมมูมามของตนเอง ส่วนไป๋เฟ่ิงกห็วัเราะให้ความ

ไม่เอาไหนในการใช้ตะเกยีบครั้งแรกของตน

การได้กินอาหารมื้อแรกกับองค์ชายชาวมนุษย์ผู้นี้ ให้ความรู้สึกที่ด ี

เหลอืเกนิ
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หลังจากที่นางก�านัลเข้ามาเก็บส�ารับออกไป หย่งฉีก็เดินไปที่ห้อง

หนังสือที่เต็มไปด้วยต�าราภาษาแมนจูและภาษามองโกลของเขา โดยมีไป๋เฟิ่ง

วิ่งตามไปด้วย ทั้งนางก�านัลและขันทีในต�าหนักต่างพากันมองตามขันทีหนุ่ม

น้อยหน้าหวานที่วิ่งตามเขาไปติดๆ ไม่ว่าใครต่างก็รู้ดีว่าองค์ชายห้าเป็นผู้รัก

สันโดษ ไม่ชอบให้ใครรบกวน ขนาดเสี่ยวชุนจื่อที่เป็นคนสนิทยังไม่กล้า 

ตามตดิองค์ชายถงึเพยีงนั้น แล้วเหตุใดเจ้าขนัทหีน้าใหม่ถงึท�าตวัเป็นเงาตาม

ตวัองค์ชายได้โดยไม่โดนไล่ตะเพดิออกมา

หย่งฉีเปิดต�าราภาษามองโกลอ่านอยู่พักใหญ่ จากนั้นจึงหันมาสนใจ

หมายก�าหนดการการคดัเลอืกองครกัษ์ประจ�าปี ไป๋เฟิ่งเดนิออ้มไปข้างหลงัเขา 

แล้วชะโงกหน้ามองอย่างสนใจ พลันสายตาเหลือบไปเห็นแท่งไม้ยาวๆ ที่ดู

เหมือนตะเกียบ แต่มีขนตรงปลายด้ามคล้ายพวงหาง ไป๋เฟิ่งจึงหยิบขึ้นมาดู

อย่างสนใจ

“องค์ชายเพคะ สิ่งนี้ใช่ตะเกยีบแบบหนึ่งหรอืไม่” ไป๋เฟิ่งถาม

“ไม่ใช่” หย่งฉหีวัเราะเบาๆ “นั่นเขาเรยีกว่า ‘พู่กนั’ ต่างหาก”

“เอาไว้กนิข้าวเหมอืนตะเกยีบหรอืไม่เพคะ”

“เอาไว้ใช้เขยีนหนงัสอื” หย่งฉตีอบ “แต่ต้องจุม่หมกึก่อนถงึจะเขยีนได้”

หย่งฉชีี้ไปที่แท่นฝนหมกึ ไป๋เฟ่ิงหยบิพูก่นัของหย่งฉขีึ้นมาสองด้าม แล้ว

ท�าท่าคบีหมกึเหมอืนใช้ตะเกยีบคบีอาหาร จนหย่งฉต้ีองหวัเราะออกมาอกีครั้ง

“พู่กนัไม่ได้ใช้เป็นคู่เหมอืนตะเกยีบ ใช้ครั้งละหนึ่งด้ามเท่านั้น ข้าจะใช้

ให้ด”ู หย่งฉเีลื่อนแท่นฝนหมกึมาใกล้ ค่อยๆ ฝนหมกึ แล้วหยบิพูก่นัด้ามหนึ่ง

มาจากมือไป๋เฟิ่งจุ่มลงไปในน�้าหมึก ก่อนจดพู่กันลงบนกระดาษเพื่อเขียนตัว

อกัษรสองตวั

“รู้หรอืไม่ นี่อ่านว่าอะไร” หย่งฉถีาม

ไป๋เฟิ่งส่ายหน้า

“อกัษรสองตวันี้อ่านว่า ‘ไป๋เฟิ่ง’ ”

“ชื่อหม่อมฉนัหรอืเพคะ” ไป๋เฟ่ิงถามอย่างตื่นเต้นพลางหยบิกระดาษขึ้น
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มาดู

“ใช่ อยากลองเขยีนดูหรอืไม่”

“อยากเพคะ” ไป๋เฟิ่งตอบโดยแทบไม่ต้องคดิ

“นั่งส ิข้าจะสอนให้” หย่งฉลีุกจากเก้าอี้เพื่อให้ไป๋เฟิ่งนั่งแทนเขา

ไป๋เฟิ่งนั่งลงบนเก้าอี้ หย่งฉีเริ่มสอนนางจับพู่กัน แล้วจับมือนางไว้

เหมือนตอนสอนนางใช้ตะเกียบ จากนั้นจึงค่อยๆ บังคับมือบางให้เขียนตัว

อักษรสองตัว ภูตน้อยดีใจเหมือนเด็กเล็กๆ ริมฝีปากสีชมพูคลี่ยิ้มสดใส  

รอยยิ้มไร้เดยีงสาของนางท�าให้หย่งฉยีิ้มตามโดยไม่รู้ตวั เขามองนางสลบักบั

ตวัอกัษรบนกระดาษ

องค์ชายห้าไม่ได้สอนให้นางเขยีนค�าว่า ‘ไป๋เฟิ่ง’ ที่หมายถงึ ‘หงส์ขาว’ 

แต่สอนให้นางเขยีนค�าว่า ‘เหม่ยเฟิ่ง’ ที่หมายถงึ ‘หงส์ที่งดงาม’ ต่างหาก

หย่งฉลีอบยิ้มอยู่คนเดยีว ไม่เข้าใจตนเองเช่นกนัว่าเหตุใดจงึท�าเช่นนี้ 

บางทอีาจเป็นเพราะความรู้สกึเบื้องลกึในใจของเขาก�าลงัตะโกนออกมาว่า ชื่อ

ที่เหมาะสมกบันาง ควรเป็นหงส์ที่งดงามมากกว่าหงส์ขาวกเ็ป็นได้

เพราะนางคอืหงส์ที่งดงามที่สุดที่เขาเคยพบ

ไกลออกไป ในป่าลึกที่มนุษย์ไม่อาจล่วงล�า้ ดินแดนปีศาจก�าลังร้อน

ระอุ เมื่อภูตหงส์ขาวผู้เป็นที่หมายปองของจักรพรรดิปีศาจหายตัวไปอย่าง

ลกึลบั โดยไม่มผีู้ใดค้นหาพบ

“พวกไร้ประโยชน์! ภูตไป๋เฟิ่งหาใช่อากาศธาตุ จะได้หายไปอย่างไร้ 

ร่องรอยเช่นนี้!” เยวี๋ยนหลี่จวนิ จกัรพรรดปีิศาจตะคอกเหล่าทหารของตนอย่าง

เดอืดดาล

บรรดาทหารปีศาจต่างพากนัหมอบกราบ เนื้อตวัสั่นเทา ด้วยรูด้ว่ีาเวลา

ที่เยวี๋ยนหลี่จวนิโกรธนั้น ‘ความตาย’ สามารถมาเยอืนพวกตนได้ทุกเมื่อ

“ทูลฝ่าบาท กระหม่อมตดิตามภูตไป๋เฟิ่งไปจนถงึป่าที่เป็นเขตแดนของ

มนุษย์ จากนั้นกไ็ม่สามารถจบัพลงัภูตของนางได้อกีเลย” ทหารปีศาจผู้หนึ่ง
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รายงานเสยีงสั่น

“เขตแดนของมนุษย์เยี่ยงนั้นร”ึ เยวี๋ยนหลี่จวนิทวนถามพลางครุ่นคดิ

แม้ไป๋เฟิ่งจะหลบซ่อนปะปนอยู่กบัมนุษย์ แต่ดวงจติของภูตกบัมนุษย์

นั้นแตกต่าง หากสามารถส่งทหารปีศาจเข้าไปค้นหานางได้ โอกาสพบย่อมม ี

เว้นเสยีแต่ว่านางจะสะกดพลงัภูตของตนไว้ จนกลายเป็นเพยีงมนุษย์คนหนึ่ง

ที่ปะปนอยู่ในกลุ่มมนุษย์นบัหมื่นนบัแสน

“บัดซบ!” เยวี๋ยนหลี่จวินสบถพลางปัดจอกสุรากระเด็นจนสุราสาด

กระจายเตม็พื้น

ภูตสาวแสนซื่อดูเหมอืนจะฉลาดกว่าที่เขาคดิ นางแฝงกายเข้าไปหลบ

ซ่อนในแดนมนุษย์ที่ได้รบัการปกป้องจากทวยเทพแห่งแดนสวรรค์ เผ่าปีศาจ

แม้แขง็แกร่งยิ่งใหญ่ แต่ยามนี้กย็งัมอิาจสู้รบกบัชาวสวรรค์ได้ การจะส่งเหล่า

ปีศาจเข้าไปในแดนมนุษย์เพื่อค้นหาไป๋เฟิ่งจึงไม่ใช่เรื่องที่สามารถกระท�าได ้

โดยง่าย

“หลวิเหว่ยอ๋อง!” เยวี๋ยนหลี่จวนิเรยีกหาอนุชาของตน

“พ่ะย่ะค่ะเสด็จพี่” หลิวเหว่ยอ๋อง หรือ ‘เยวี๋ยนหลี่เฉียง’ อ๋องหนุ่ม 

รูปงาม บุคลิกนิ่งขรึม ผู้เป็นอนุชาต่างมารดาของจักรพรรดิปีศาจตอบรับ  

ก่อนจะก้าวออกมาข้างหน้าพร้อมประสานมอืค�านบัพระเชษฐา การมาของเขา

ท�าให้ปีศาจหลายตนที่หมอบอยู่แทบพื้นพยายามกระถดกายหนี หากจะ 

กล่าวว่าจักรพรรดิปีศาจคือความโหดเหี้ยม หลิวเหว่ยอ๋องผู้นี้ก็คงเป็นความ

เยอืกเยน็อนัน่าหวาดกลวั

ปีศาจทุกตนล้วนทราบดถีงึความอ�ามหติเลอืดเยน็ของหลวิเหว่ยอ๋อง

“หากข้าส่งคนของเราเข้าไปในแดนมนุษย์มากเกนิไป เกรงว่าชาวสวรรค์

จะฉวยโอกาสนี้ประกาศสงครามกบัเรา เรื่องนี้จงึต้องใช้เจ้าเพยีงผู้เดยีว หาก

เจ้าไปตามล�าพงั อาจไม่เป็นที่สงัเกตของชาวสวรรค์” เยวี๋ยนหลี่จวนิกล่าว

“พ่ะย่ะค่ะ” ผู้เป็นน้องรบัค�าเสยีงเรยีบ และหามผีู้ใดล่วงรู้ได้ว่าภายใต้ 

ค�าตอบรบันั้น เขาก�าลงัคดิสิ่งใดอยู่
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“ข้ามั่นใจฝีมอืของเจ้า ต่อให้ไป๋เฟ่ิงสะกดพลงัภูตของตนไว้จนกลายเป็น

เพยีงมนุษย์ ข้ากเ็ชื่อว่าเจ้าจะต้องตามหานางพบเข้าจนได้”

เยวี๋ยนหลี่เฉียงยังคงยืนประสานมืออยู่ในท่าเดิม มิได้ตอบรับหรือ

ปฏเิสธสิ่งที่เยวี๋ยนหลี่จวนิกล่าวเยนิยอแม้แต่น้อย

“จงไปยงัแดนมนุษย์ ตามหาภูตไป๋เฟิ่ง แล้วพานางมาหาข้าให้จงได้!”



สาม

เมื่อรตัตกิาลมาเยอืน หย่งฉกีต็้องปวดหวัอกีครั้ง เพราะไม่รู้ว่าควรจะ

ให้ไป๋เฟิ่งไปนอนที่ใดจงึจะเหมาะสม

เดิมทีเสี่ยวชุนจื่อจะให้ไป๋เฟิ่งไปนอนห้องเดียวกับเขาหรือนอนรวมกับ

ขันทีคนอื่นๆ แต่หย่งฉีก็ปฏิเสธอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาใคร่ครวญ 

สตรีที่ไม่รู้เรื่องรู้ความเช่นไป๋เฟิ่ง หากปล่อยให้ไปนอนกับเหล่าขันที นางคง

ท�าให้ความแตกตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปในห้องพกัเป็นแน่ อกีทั้งนางยงัเป็นหญงิ 

จะให้ไปนอนรวมกบัขนัทมีากมาย ไม่ว่าจะอย่างไรกด็ูไม่เหมาะ

ในที่สุดหย่งฉกีต็้องตดัสนิใจให้ไป๋เฟิ่งนอนห้องเดยีวกบัเขา

องค์ชายห้าถอนหายใจหนที่ร้อยของวันนี้เห็นจะได้ อย่างไรก็คงจะดี

กว่าให้นางไปนอนรวมกบัพวกขนัททีั้งหลาย เรื่องนอนห้องเดยีวกนัไม่ใช่เรื่อง

ใหญ่ เมื่อเทยีบกบัหลายเรื่องที่เกดิขึ้นในวนันี้

เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่จรงิๆ กค็อื... การสอนให้นางอาบน�้าช�าระร่างกาย

ต่างหาก!

หย่งฉีกับไป๋เฟิ่งอยู่ในห้องอาบน�้าด้วยกันตามล�าพัง ชายหนุ่มมีสีหน้า

เคร่งเครียด ทั้งยังหน้าแดงไม่ต่างไปจากตอนที่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นาง ใน
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ขณะที่ภูตน้อยวิ่งอย่างดใีจไปยงัอ่างไม้ขนาดใหญ่ที่มนี�้าอยู่ มอืบางทั้งสองข้าง

จุ่มลงไปในน�้าแล้วกต็้องรบีดงึมอืขึ้น เพราะไม่เคยสมัผสัน�้าร้อนเช่นนี้มาก่อน

“องค์ชาย เหตใุดน�้าจงึร้อนเช่นนี้เพคะ” ไป๋เฟ่ิงถาม หย่งฉทีี่ก�าลงัเครยีด

จดัจงึหนัมามองนาง

“เพราะอากาศหนาวเยน็ จงึต้องท�าให้น�้าอุ่น หากลงไปแช่ในน�้าเยน็จะ

ไม่สบายเอาได้” หย่งฉอีธบิายขณะเดนิเข้ามาใกล้

“มนุษย์กช็อบแช่น�้าหรอืเพคะ” ไป๋เฟิ่งถาม

“เป็นการท�าความสะอาดร่างกาย”

“อ้อ” ไป๋เฟิ่งพยักหน้ารับ “แล้วหม่อมฉันต้องท�าความสะอาดร่างกาย

ด้วยหรอืไม่เพคะ”

ค�าถามของไป๋เฟิ่งท�าเอาหย่งฉีหนักใจไม่น้อย เรื่องนี้แหละที่ท�าให้เขา

เครยีดจนอยากจะกดศรีษะของตวัเองลงไปในอ่างน�้าให้มนัรู้แล้วรู้รอดไป

“มนุษย์ทุกคนต้องท�าความสะอาดร่างกาย” ชายหนุ่มตอบเสยีงต�่า

“เช่นนั้นหม่อมฉันก็ต้องลงไปแช่ในน�้านี้” ไป๋เฟิ่งพูดด้วยสีหน้าท่าทาง

ตื่นเต้น

ในที่สุดนางกจ็ะได้ลงไปเล่นน�้าดงัเช่นยามที่อยู่ในร่างหงส์แล้ว

“ออื” หย่งฉสี่งเสยีงตอบรบัในล�าคอ

“หม่อมฉนัลงไปได้เลยหรอืไม่เพคะ” ไป๋เฟิ่งถามอย่างไร้เดยีงสา ส่วน

องค์ชายห้ามสีหีน้าหนกัใจยิ่งกว่าเดมิหลายเท่านกั

“เจ้าต้องถอดเสื้อผ้าออกให้หมดก่อน จึงจะสามารถลงไปแช่ในน�้าได้” 

เอ่ยตอบแล้วหย่งฉีก็หันหลังให้ไป๋เฟิ่ง ทันทีที่นางเห็นร่างสูงหันหลังให้ ก็รู ้

ทนัทวี่าสามารถถอดเสื้อผ้าได้ หญงิสาวจงึเริ่มถอดชุดขนัททีี่สวมอยู่ออกจาก

กาย แล้วก้าวขึ้นบนัไดเตี้ยๆ เพื่อลงไปในอ่างไม้

หย่งฉไีด้ยนิเสยีงไป๋เฟิ่งก้าวลงน�้ากใ็จเต้นแรง ภาพเรอืนร่างของนางยงั

ตดิตรงึอยูใ่นสองตาของเขา ชายหนุม่หลบัตาลง พยายามสงบสตอิารมณ์ ด้วย

ยดึมั่นในความเป็นสภุาพบรุษุท�าให้เขาไม่คดิล่วงเกนินาง ไม่ว่าจะเป็นการแอบ
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มองหรอือะไรกต็าม ชายหนุม่เอ่ยสอนไป๋เฟ่ิงอย่างใจเยน็ ว่าการอาบน�้านั้นต้อง

ท�าเช่นไรบ้าง ซึ่งนางเองกท็�าตามที่เขาสอนทุกอย่าง

หลงัจากที่คดิว่า ‘เดก็’ ที่อยู่ในอ่างน่าจะอาบน�้าเสรจ็แล้ว หย่งฉกีส็ั่งให้

นางขึ้นจากน�้า ไป๋เฟิ่งแม้จะรู้สกึเสยีดายที่ต้องขึ้นจากน�้าอุ่นที่ชื่นชอบ แต่นาง 

กเ็ชื่อฟังที่หย่งฉบีอกว่ามนษุย์ไม่ควรแช่น�้านานเกนิไป เพราะอาจท�าให้ไม่สบาย

ได้

“เจ้าใช้ผ้าที่วางอยู่ซบัน�้าออกจากตวัให้เรยีบร้อยเสยี” หย่งฉพีูดโดยไม่

หนัไปมอง

“เพคะ” เสยีงใสๆ ตอบรบั แล้วท�าตามอย่างว่าง่าย

“พอตวัแห้งแล้วกส็วมเสื้อผ้าชุดใหม่ที่วางอยู่”

เดิมทีเสื้อผ้าชุดนั้นเป็นของเขา น�้าที่เตรียมไว้ในอ่างก็เตรียมไว้ให้เขา 

แต่องค์ชายหา้กลบัยอมให้ไป๋เฟ่ิงได้อาบน�้านั้นก่อน และให้นางสวมเสื้อผ้าของ

เขา ยอมเปน็ฝ่ายที่ต้องอาบน�้าต่อจากนาง ทั้งที่ตั้งแต่เกดิมาจนถงึตอนนี้เขายงั

ไม่เคยใช้น�้าต่อจากผู้ใดมาก่อน

“เสรจ็หรอืยงั” เขาถาม

“เสรจ็แล้วเพคะ” ไป๋เฟิ่งตอบ หย่งฉจีงึค่อยๆ หนักลบัไปหานาง

ไป๋เฟิ่งสวมชุดของเขาอย่างไม่เรยีบร้อย เหตเุพราะยงัไม่คุน้เคยกบัการ

สวมเสื้อผ้าเช่นนี้ ผมที่ยังเปียกอยู่ถูกปล่อยยาวสยายถึงบั้นเอว นางส่งยิ้ม 

ไร้เดยีงสาให้องค์ชายห้าที่ถอนหายใจออกมาไม่รู้เป็นรอบที่เท่าไรของวนันี้

“อยู่เฉยๆ” หย่งฉพีูดขณะช่วยนางจดัเสื้อผ้าให้เข้าที่เข้าทาง แล้วจงึพา

นางไปนั่งเพื่อเชด็ผมให้

“องค์ชายจะท�าความสะอาดร่างกายเลยหรอืไม่เพคะ” หญงิสาวถามขณะ

ที่หย่งฉยีงัเชด็ผมให้นางอย่างเบามอื

“ออื” หย่งฉตีอบพร้อมกบัหยุดเชด็ผมที่เริ่มหมาดของนาง แล้วหนัไป

หยบิหวมีาสางให้

สิ่งที่เขาก�าลงัท�าอยู่ตอนนี้ต่างจากเลี้ยงเดก็ตรงไหน
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“เจ้าสวมหมวกแล้วไปรอข้าที่ห้อง” หย่งฉบีอก ไป๋เฟิ่งเอยีงคอมองเขา

อย่างสงสยั

“แล้วหม่อมฉนัไม่ต้องอยูร่อองค์ชาย เหมอืนที่องค์ชายอยู่รอหม่อมฉนั

หรอืเพคะ”

หย่งฉีหลับตาลง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ พยายามอดกลั้นต่อความ 

ไร้เดยีงสาจนน่าโมโหนี้

“ไม่ต้อง” ชายหนุ่มตอบเสยีงเข้ม “เจ้ากลบัไปรอข้าที่ห้อง แล้วอย่าได้

ให้ผู้ใดรู้ว่าเจ้ามาอาบน�้ากบัข้า”

“เพคะ” ไป๋เฟิ่งรบัค�าอย่างว่าง่าย แล้วเดนิออกจากห้องอาบน�้าไป

หย่งฉีถอนหายใจ แล้วจึงถอดเสื้อผ้าออกจากกายเตรียมอาบน�้าช�าระ

ล้างร่างกายบ้าง ไม่ได้นกึรงัเกยีจที่ต้องใช้น�้าต่อจากไป๋เฟิ่ง เพราะดูแล้วไป๋เฟิ่ง

เนื้อตวัสะอาดสะอ้าน ไม่ได้ไปท�าให้ตวัเลอะเทอะที่ไหนแต่อย่างใด

องค์ชายห้าใช้เวลาอาบน�้าอยู่ครู่หนึ่ง กระทั่งน�้าที่เคยอุ่นเริ่มเย็น ร่าง 

สูงสง่าจึงลุกจากอ่างน�้า แล้วหยิบผ้าผืนเดียวกับที่ไป๋เฟิ่งใช้เมื่อครู่มาซับน�้า 

ออกจากกาย

“องค์ชายเพคะ”

จู่ๆ  ไป๋เฟ่ิงกก็ลบัเข้ามาในห้องอาบน�้า หย่งฉถีงึกบัสะดุง้เมื่อได้ยนิเสยีง

นาง ดทีี่เขาหนัหลงัอยู่ นางจงึไม่ต้องเหน็อะไรที่ไม่ควรจะเหน็ของเขา

หย่งฉถีอนหายใจแรงอย่างสุดจะทน วนันี้เขาต้องถอนหายใจเพราะสตรี

ผู้นี้สกัพนัหนได้แล้วกระมงั

“มอีะไร” หย่งฉถีามเสยีงห้วนขณะตวดัผ้าพนัรอบเอว ก่อนจะหนัมาหา 

‘ตวัยุ่ง’ ที่ยนืยิ้มตาใสอยู่

“หอื?” ไป๋เฟิ่งส่งเสยีงในล�าคออย่างสงสยั ขณะมองตามร่างกายที่เตม็

ไปด้วยกล้ามเนื้อ นางกวาดตามองทั่วร่างของหย่งฉทีี่ยงัหลงเหลอืหยดน�้าเกาะ

อยู่ จนเขาต้องกระแอมออกมา

“เหตใุดร่างกายขององค์ชายไม่เหมอืนกบัหม่อมฉนั ร่างกายมนษุย์เป็น
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เช่นนี้หรอกหรอื” หญงิสาวถามเสยีงซื่อ

ให้ตายเถอะ! แค่เรื่องความแตกต่างของร่างกายบุรุษกับสตรีนางก็ยัง

ไม่รู้!

“หงส์ตวัผู้กบัตวัเมยีมรี่างกายเหมอืนกนัหรอืไม่” หย่งฉถีามกลบั

“เหมอืนเพคะ” ไป๋เฟิ่งตอบพลางครุ่นคดิ “แต่จะว่าไป กม็สี่วนที่ต่างอยู่

บ้าง”

“นั่นแหละ มนุษย์ก็เช่นกัน แต่มนุษย์แตกต่างจากหงส์ตรงที่ร่างกาย

บรุษุกบัสตรมีคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ตามที่ข้าเคยบอกเจ้าไปแลว้ สตรี

มรี่างกายเช่นเจ้า บุรุษมรี่างกายเช่นข้า”

“อ้อ” ไป๋เฟิ่งพยกัหน้ารบั แล้วนกึไปถงึจกัรพรรดปิีศาจ ผู้เป็นหนึ่งใน

บุรุษไม่กี่คนที่นางเคยพบ จักรพรรดิปีศาจเองก็มีรูปร่างสูงใหญ่เช่นเดียวกับ

องค์ชายห้า แต่นางกไ็ม่เคยเหน็จกัรพรรดปิีศาจเปลอืยกายมาก่อน จงึไม่รู้ว่า

แท้จรงิแล้วภายใต้อาภรณ์งดงามนั้น บุรุษจะมรีูปกายเช่นนี้

คงเป็นรปูลกัษณ์เฉพาะที่สร้างความแตกต่างระหว่างบรุษุกบัสตรกีระมงั

“ตกลงว่าเจ้ากลบัเข้ามาท�าอะไร” หย่งฉถีาม

“หม่อมฉนัเพิ่งนกึขึ้นได้ ตวัหม่อมฉนัเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว แล้วองค์ชาย

ล่ะเพคะ” ไป๋เฟิ่งถาม นางจ�าได้ว่าเสื้อผ้าส�าหรับเปลี่ยนหลังท�าความสะอาด

ร่างกายมอียู่เพยีงชุดเดยีว และนางกน็�ามาสวมแล้ว องค์ชายห้าจงึไม่น่าจะมี

ชุดส�าหรบัเปลี่ยน

หย่งฉเีองกเ็พิ่งนกึขึ้นได้ เขามอบชุดของเขาให้นางสวม ลมืนกึไปเสยี

สนทิว่าในนี้มชีุดเตรยีมไว้เพยีงชุดเดยีว

“ที่ห้องข้ายงัมชีุดอกี”

“อยู่ที่ใดเพคะ” ไป๋เฟิ่งถาม “หม่อมฉนัจะไปเอามาให้”

หย่งฉลีงัเล ไม่แน่ใจว่าจะไว้ใจนางได้หรอืไม่ แต่จะให้เขาออกไปสภาพ

นี้ก็กระไรอยู่ องค์ชายห้าจึงบอกไป๋เฟิ่งว่าชุดเก็บอยู่ที่ใด แล้วสั่งให้นางไปน�า

มาให้
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เมื่อทราบว่าชุดอยู่ที่ใดแล้ว ภูตน้อยกว็ิ่งหายไปครู่หนึ่ง ก่อนจะวิ่งกลบั

มาพร้อมชุดใหม่ที่เหมอืนกนักบัชุดที่นางสวมอยู่

“หม่อมฉนัช่วย” ไป๋เฟิ่งช่วยหย่งฉสีวมเสื้อ องค์ชายห้าถงึกบัต้องกลั้น

หวัเราะ

ตัวเองยังสวมชุดเองแทบไม่ได้ ต้องให้เขาช่วย แต่กลับอยากช่วยเขา

สวมเสื้อผ้าเสยีอย่างนั้น

ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด หย่งฉจีงึยอมให้นางช่วยสวมเสื้อผ้าให้ ไป๋เฟิ่งดใีจ

อย่างยิ่งที่ได้ช่วยเขา นางรู้สกึราวกบัได้ตอบแทนที่องค์ชายห้าช่วยสวมเสื้อผ้า

ให้นางตั้งหลายครั้งในวนันี้

เมื่อสวมเสื้อครึ่งตวับนเสรจ็ ไป๋เฟ่ิงกต็ั้งท่าจะช่วยหย่งฉ ี‘ปลด’ ผ้าที่พนั

รอบเอวออก หากเป็นนางก�านลัหรอืขนัททีี่เคยมาช่วยเขาอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า 

หย่งฉกี็คงไม่คิดอะไรมาก แต่นี่เป็นไป๋เฟิ่ง สตรีแสนซื่อที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร

เลย แค่เหน็ร่างกายท่อนบนของเขาที่แตกต่างจากนาง นางยงัสงสยั หากได้

เหน็ ‘อย่างอื่น’ คงต้องอธบิายกนัอกียาวเป็นแน่

“เจ้าออกไปได้แล้ว ที่เหลอืข้าจะจดัการเอง” หย่งฉพีูดเสยีงเรยีบ

“แต่องค์ชายยงัแต่งตวัไม่เสรจ็เลยนี่เพคะ”

“ข้าบอกว่าจะจดัการที่เหลอืต่อเอง เจ้ากลบัไปรอข้าที่ห้องได้แล้ว”

ไป๋เฟิ่งดูเหมอืนไม่ค่อยเข้าใจนกั แต่นางกไ็มอ่ยากขดัค�าสั่งองค์ชาย จงึ

ยอมออกจากห้องอาบน�้าไป ทิ้งให้หย่งฉอียู่ตามล�าพงัเพื่อสวมเสื้อผ้าต่อ

หย่งฉเีดนิกลบัไปยงัห้องนอนของตวัเอง ไป๋เฟิ่งนั่งอยู่บนเตยีงของเขา 

นางถอดหมวกขนัทอีอกแล้ว ผมที่ยาวสลวยของนางเริ่มแห้ง ใบหน้าของนาง

เกลี้ยงเกลาราวรูปสลกัโดยฝีมอืเทพสวรรค์ ยิ่งยามที่นางยิ้มอย่างดใีจที่ได้เหน็

เขากลบัเข้ามาในห้อง ใบหน้านั้นกย็ิ่งงดงามชวนหลงใหลยิ่งนกั

ดูเหมือนว่าเรื่องปวดหัวคืนนี้ขององค์ชายห้าจะยังไม่จบลงง่ายๆ เสีย

แล้ว

หย่งฉีพยายามสงบจิตใจขณะเดินไปที่เตียง ชายหนุ่มยืนลังเลอยู ่
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ครู่หนึ่ง ก่อนจะทรุดลงนั่งข้างๆ ไป๋เฟิ่ง โดยทิ้งระยะห่างจากนางพอสมควร

“ปกตแิล้วมนษุย์นอนกนัอย่างไรหรอืเพคะ” ไป๋เฟ่ิงถามขึ้น สหีน้าท่าทาง

ดตูื่นเต้นที่จะเรยีนรูก้ารนอนแบบมนษุย์ “ตอนนี้หม่อมฉนัเริ่มรูส้กึง่วงแล้ว เลย

อยากรู้ว่ามนุษย์ต้องนอนเช่นไร”

“ที่เรานั่งอยู่นี่เรยีกว่าเตยีง ใช้ส�าหรบันอน” หย่งฉตีอบ

“นอนบนนี้เลยหรือเพคะ” ไป๋เฟิ่งถามพร้อมกับทิ้งตัวลงนอนตามแนว

ขวางของเตยีง

หย่งฉยีิ้มจางๆ ก่อนขยบัขึ้นไปบนเตยีง บอกให้นางลุกขึ้น แล้วล้มตวั

ลงนอนหนุนหมอนให้นางดู

“นอนแบบนี้” หย่งฉบีอก

ไป๋เฟ่ิงคลานตามไปนอนข้างๆ หย่งฉ ีแต่เพราะองค์ชายห้านอนคนเดยีว

มาตลอด จงึมหีมอนแค่ใบเดยีว ไป๋เฟ่ิงพยายามมองหาของแบบที่องค์ชายหนนุ

อยู่ เมื่อไม่พบ นางจงึลงนอนหนุนหมอนใบเดยีวกบัเขา

หย่งฉสีะดุ้งน้อยๆ ก่อนจะลุกขึ้นนั่งด้วยสหีน้าหนกัใจ

“ไป๋เฟิ่ง”

“เพคะ” ไป๋เฟิ่งตอบพลางลุกขึ้นนั่งตาม

“ปกตแิล้วมนุษย์ชายหญงิจะไม่นอนร่วมกนัหากไม่ใช่สามภีรรยา หาก

นอนร่วมกนั ฝ่ายหญงิจะเสยีหายเอาได้” หย่งฉกีล่าว

“แล้วฝ่ายชายไม่เสยีหายหรอืเพคะ”

“ไม่”

“ท�าไมล่ะเพคะ” ไป๋เฟิ่งถามอย่างไม่เข้าใจ

“มันเป็นเรื่องของธรรมเนียม” หย่งฉีอธิบาย “การที่เจ้านอนกับข้านั้น 

เจ้าย่อมเสยีหาย ดงันั้นข้าจะลงไปนอนพื้น ส่วนเจ้ากน็อนบนเตยีงของข้าเถดิ”

“องค์ชาย” ไป๋เฟิ่งรบีคว้าแขนไว้ก่อนที่เขาจะลงจากเตยีง “หม่อมฉนัว่า 

บนเตยีงนี้ดูแล้วนอนสบายกว่าบนพื้น องค์ชายเป็นผู้มพีระคุณ เป็นนายของ

หม่อมฉนั องค์ชายนอนบนเตยีงเถอะเพคะ หม่อมฉนัจะลงไปนอนพื้นเอง”
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“ไม่ได้!” หย่งฉปีฏเิสธ “เจ้าเป็นหญงิ ข้าเป็นชาย หากข้าให้เจ้าลงไป

นอนพื้นที่ทั้งแขง็ทั้งเยน็เช่นนั้น ข้าจะยงัเรยีกตวัเองว่าบุรุษได้อย่างไร”

“แต่หม่อมฉนัไม่อยากให้องค์ชายลงไปนอนบนพื้น” ไป๋เฟ่ิงพดูเสยีงเศร้า 

แต่ไม่นานนกันางกย็ิ้มออกมา “ที่จรงิ เรานอนบนเตยีงด้วยกนักไ็ด้นะเพคะ”

“ข้าบอกแล้วว่าเจ้าจะเสยีหาย”

ไป๋เฟิ่งส่ายหน้า

“หม่อมฉนัจะเสยีหายได้อย่างไรเพคะ ในเมื่อไม่มใีครรูว่้าหม่อมฉนันอน

กบัองค์ชาย”

“...”

ภตูน้อย นี่เจ้าแสนซื่อจรงิๆ หรอืแกล้งท�าเป็นใสซื่อเพื่อล่อลวงข้ากนัแน่

“ที่ส�าคญั... หม่อมฉนัเองกไ็ม่ใช่มนษุย์จรงิๆ เรื่องธรรมเนยีมที่องค์ชาย

ว่า หม่อมฉนัเองกไ็ม่ค่อยจะเข้าใจ มองข้ามไปบ้างกค็งไม่เป็นไร หากวนัหนึ่ง

หม่อมฉนักลบัไปดแูลฝงูหงส์ พวกหงส์กค็งไม่คดิว่าหม่อมฉนัเสยีหาย” ไป๋เฟ่ิง

พูดยิ้มๆ หย่งฉถีงึกบัหวัเราะในล�าคอ

ที่แท้นางกม็มีุมเจ้าเล่ห์อยู่เหมอืนกนั

“นอนเถอะเพคะ” ไป๋เฟิ่งจบัไหล่ทั้งสองข้างของหย่งฉแีล้วออกแรงดนั

เบาๆ ให้เขานอนลงบนเตยีง

ยามนี้ไป๋เฟิ่งคร่อมอยู่บนร่างของหย่งฉ ีสองมอืจบัไหล่ของเขา ใบหน้า

นั้นก็อยู่ใกล้เขาจนปลายจมูกแทบจะชนกัน ริมฝีปากสีกลีบกุหลาบของนาง

ก�าลงัแย้มยิ้มด้วยความยนิด ีท�าเอาหวัใจขององค์ชายห้าสั่นไหว

รู้ทั้งรู้ว่านางไม่มีเจตนายั่วยวนเป็นแน่ แต่เหตุใดร่างกายจึงร้อนระอุ 

เช่นนี้

ไป๋เฟ่ิงทิ้งกายลงนอนหนนุหมอนใบเดยีวกบัหย่งฉ ีศรีษะแนบชดิตดิกนั

ราวกบัสามภีรรยาที่เพิ่งเข้าหอคนืแรก หย่งฉทีั้งหนกัใจทั้งเอน็ดูสิ่งที่ไป๋เฟิ่งท�า 

แต่สดุท้ายเขากล็กุขึ้นจากเตยีงช้าๆ แล้วเดนิไปรื้อหาผ้านวมหลายผนืมาปซู้อน

กนั
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“องค์ชายท�าอะไรหรอืเพคะ” ไป๋เฟิ่งถามขณะลุกขึ้นมานั่ง

“เจ้านอนเถิด คืนนี้ข้าจะนอนข้างล่างเอง” หย่งฉีตอบเสียงนุ่มพร้อม

แย้มรอยยิ้มอ่อนโยนจบัใจผูม้อง จนไป๋เฟ่ิงรูส้กึผดิเหลอืเกนิที่นางมาแย่งที่นอน

ของเขาเช่นนี้

“องค์ชายขึ้นมานอนบนเตยีงไม่ได้หรอืเพคะ” เสยีงเศร้าเอ่ยถาม

“ไม่ได้...” หย่งฉียิ้มจางๆ เป็นเชิงปลอบ “ข้าเป็นชาย เจ้าเป็นหญิง  

มอิาจนอนร่วมเตยีงได้ เว้นเสยีแต่ว่าเราจะเป็นสามภีรรยากนั”

ไป๋เฟิ่งท�าหน้าเศร้ามองหย่งฉีตาละห้อย จิตใจที่ใสซื่อของนางมิได้

ปรารถนาจะนอนกับเขาเพราะหวังผลสิ่งใด นางไม่อยากให้ชายผู้มีพระคุณ 

ต้องนอนบนพื้นที่ทั้งแขง็และเยน็เพยีงเพราะธรรมเนยีมปฏบิตัทิี่นางไม่เข้าใจ

“หนาวหรอืไม่” หย่งฉถีาม พยายามเบนความสนใจไปยงัเรื่องอื่น

“หนาวเพคะ” ไป๋เฟ่ิงตอบ น�้าเสยีงฟังดเูศร้าสร้อยคล้ายเดก็น้อยที่ก�าลงั

ผดิหวงั

หย่งฉลีกุขึ้นหยบิผ้าห่มขึ้นคลมุร่างไป๋เฟ่ิงไว้เพื่อป้องกนัความหนาวเยน็

ให้แก่นาง หญงิสาวขดตวัอยู่ใต้ผ้าห่ม และมองเขาอย่างรอค�าอธบิาย

“นี่เรยีกว่าผ้าห่ม เอาไว้ใช้ห่มตอนนอน ป้องกนัความหนาว”

“ดีจริง ห่มแล้วอุ่นขึ้นจริงๆ ด้วยเพคะ” ไป๋เฟิ่งท�าท่าทางดีใจ แม้ว่า

ดวงตาคู่งามของนางเริ่มปรอืปรอยเตม็ทแีล้วกต็าม

“นอนเสยี พรุ่งนี้จะมกีารประลองเพื่อคดัเลอืกองครกัษ์ให้เสดจ็พ่อ ข้า

ต้องไปร่วมชมการประลองด้วย”

“องค์ชายนอนบนพื้นจะหนาวหรอืไม่เพคะ” ไป๋เฟิ่งเอ่ยถาม

“ข้าปูผ้าหลายชั้นแล้ว และจะวางเตาอุ่นมอืไว้ใกล้ๆ แล้วห่มผ้าหนาๆ”

“แล้วองค์ชายกจ็ะไม่หนาว”

“ออื ไม่หนาวหรอก”

ไป๋เฟ่ิงยิ้มอย่างยนิด ีหย่งฉยีิ้มตอบนางก่อนเอื้อมมอืไปดบัตะเกยีงที่อยู่

บนโต๊ะข้างเตียง แล้วนอนลงบนผ้านวมที่ปูไว้ ไม่นาน เขาก็ได้ยินเสียงลม
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หายใจเข้าออกสม�่าเสมอของคนบนเตียง เรียกได้ว่าหัวถึงหมอนครู่เดียว  

ไป๋เฟิ่งกผ็ลอ็ยหลบัเสยีแล้ว

“เดก็โง่” หย่งฉพีมึพ�าด้วยความเอน็ด ูแล้วหลบัตาลงเพื่อเข้าสูห้่วงนทิรา

อกีคน

ตกดึกคืนนั้น เยวี๋ยนหลี่เฉียงออกมาเดินอยู่ตามล�าพังบนถนนสาย

เลก็ๆ สายหนึ่งของปักกิ่ง

หลิวเหว่ยอ๋องแห่งแดนปีศาจ บัดนี้อยู่ในร่างมนุษย์รูปร่างสูงสง่า  

อกผาย ไหล่กว้าง สมเป็นบุรุษ ใบหน้าคมเข้มเยือกเย็น หล่อเหลาราวกับ 

รูปสลกั แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นปีศาจ แต่สายเลอืดครึ่งหนึ่งที่ได้รบัมาจากมารดา

นั้นเป็นเทพ เดมิทเีขาแทบไม่มสีิ่งใดเหมอืนปีศาจตนอื่นอยู่แล้ว ไม่มเีขาหรอื

แม้กระทั่งกรงเล็บ สีผิวก็แตกต่าง การปลอมเป็นมนุษย์ของเยวี๋ยนหลี่เฉียง 

จงึไม่มสีิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เขาเคยเป็น

เยวี๋ยนหลี่เฉยีงเดนิไปเรื่อยๆ อย่างไม่รบีร้อนนกั ช่วงกลางวนัเขาสมัผสั

ได้ถงึพลงัภูตของไป๋เฟิ่งชั่วขณะหนึ่ง แต่เพยีงชั่วพรบิตาพลงันั้นกห็ายไป เหน็

ได้ชดัว่ายามนี้นางสะกดพลงัภตูไว้เพื่อให้ตนกลายเป็นเพยีงมนุษย์เดนิดนิ แต่

ภูตที่ใช้ชวีติอยู่กบัฝูงหงส์มาทั้งชวีติ จะใช้ชวีติอยู่ในปักกิ่งได้อย่างไร นางไม่ 

รู้จกัธรรมเนยีมมนุษย์ ไม่รู้จกัวธิกีารใช้ชวีติเฉกเช่นมนุษย์ด้วยซ�้า

เช่นนั้นเหตุใดเขาจงึยงัหาตวันางไม่พบ!

เยวี๋ยนหลี่เฉยีงขมวดคิ้วพลางครุ่นคดิ วนันี้ทั้งวนัเขาตระเวนทั่วปักกิ่ง 

หากไป๋เฟิ่งเป็นสตรีที่พี่ชายของเขาหมายปอง นางย่อมมิใช่สตรีรูปร่างหน้าตา

ธรรมดาที่จะเดินตามถนนได้โดยไม่มีคนสนใจ การที่วันนี้ทั้งวันทั่วทั้งปักกิ่ง

ไม่มีเรื่องราวอันใดเกิดขึ้น ย่อมหมายความว่าสตรีผู้นั้นไม่ได้มาเดินอยู่ตาม 

ท้องถนน

สองเท้าของเยวี๋ยนหลี่เฉยีงหยดุชะงกั นยัน์ตาคมทอดมองไปเบื้องหน้า 

ก�าแพงสูงตั้งตระหง่านโอบล้อมสถานที่อันเป็นที่ประทับของโอรสสวรรค์  
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สถานที่เดยีวในปักกิ่งที่เขายงัไม่ได้เข้าไปค้น

พระราชวงัต้องห้าม!

แววตาของเยวี๋ยนหลี่เฉียงเยือกเย็นลง ในขณะที่ริมฝีปากยกยิ้มขึ้น

อย่างน่ากลัว เมื่อนึกถึงความเป็นไปได้ที่ภูตสาวตนนั้นจะซ่อนตัวอยู ่ใน 

สถานที่ต้องห้ามที่ผู้คนมอิาจล่วงล�้า

เขาจะต้องเข้าไปค้นหาภูตตนนั้นในวงัต้องห้ามนี้ให้จงได้!

ไป๋เฟิ่งสะดุ้งสดุตวั!

ร่างเลก็ลกุขึ้นมานั่งหายใจหอบถี่ หวัใจเต้นรวัแรงด้วยความตื่นตระหนก 

นางสัมผัสได้ว่าบางสิ่งที่อันตรายก�าลังคืบคลานเข้ามา สิ่งนั้นมีทั้งไอสังหาร 

ความเยอืกเยน็ และความอ�ามหติ!

“เป็นอะไร” หย่งฉทีี่ประสาทสมัผสัว่องไวรู้สกึตวัตื่นทนัททีี่ได้ยนิเสยีง

ไป๋เฟิ่งลุกขึ้นมานั่งหายใจหอบ “ฝันร้ายหรอื”

ไป๋เฟิ่งส่ายหน้า

“พวกปีศาจ” นางพูดเสยีงสั่น “พวกมนัตามหม่อมฉนัมา”

“เจ้ารู้ได้อย่างไร”

“หม่อมฉนัสมัผสัได้ ไอสงัหารรุนแรงเช่นนี้ พวกมนัต้องอยู่ไม่ไกลแน่”

“เช่นนั้นเราควรท�าอย่างไร” หย่งฉถีาม

“หม่อมฉันจะไปจากที่นี่” ไป๋เฟิ่งท�าท่าจะลงจากเตียง แต่หย่งฉีกลับ 

ลุกขึ้นกดบ่านางไว้

“เจ้าท�าใจให้สงบแล้วตั้งสตกิ่อนเถดิ” เขาพยายามปลอบ “หากไปจาก 

ที่นี่แล้วเจ้าจะไปที่ใด”

“ยงัไม่ทราบเพคะ แต่หม่อมฉนัต้องไป หากหม่อมฉนัยงัอยู่ องค์ชาย

อาจจะเดอืดร้อนได้”

“ไป๋เฟิ่ง เจ้าต้องใจเยน็ก่อน เจ้าบอกเองมใิช่หรอื ว่ายามนี้เจ้าเป็นเพยีง

มนุษย์ พวกปีศาจจับพลังภูตของเจ้าไม่ได้ แล้วพวกมันจะตามหาเจ้าเจอได้
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อย่างไร”

“หม่อมฉนัไม่แน่ใจ”

“เจ้าอาจจะแค่คดิมากไป”

“แต่...”

“ไม่ต้องกลัว แม้ข้าจะเป็นเพียงมนุษย์ แต่ข้าก็หาใช่คนไร้ฝีมือ ข้า

ปกป้องเจ้าได้”

“องค์ชาย...” ไป๋เฟิ่งโผเข้ากอดหย่งฉีด้วยเนื้อตัวสั่นเทา ที่ผ่านมานาง

เคยแต่เป็นผู้ดูแล เป็นผู้ปกป้อง ไม่เคยเป็นผู้ที่ได้รบัการดูแลปกป้องมาก่อน 

ยามนี้มอีงค์ชายห้ากล่าววาจาว่าจะปกป้องนาง ท�าให้นางซาบซึ้งใจยิ่งนกั

หย่งฉตีบหลงัไป๋เฟิ่งเบาๆ อย่างปลอบประโลม การกระท�าของเขาไร้ซึ่ง

อาการล่วงเกินสตรีตรงหน้า มีเพียงการปลอบโยนที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่าน

สมัผสัที่แผ่วเบานั้น

“อยู่กบัข้า ไม่ต้องกลวัอะไรทั้งนั้น” เขาย�้าถ้อยค�าของตน ท�าให้ไป๋เฟิ่ง

รู้สกึอบอุ่นในใจอย่างที่ไม่เคยรู้สกึมาก่อน

ความจริงแล้วองค์ชายห้าเองก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดเขาต้องรั้งไป๋เฟิ่งไว้  

ทั้งที่นางอาจจะน�าพาอนัตรายมาสู่เขาได้ แต่เพยีงแค่เขาคดิว่าสตรทีี่ดูอ่อนแอ

และเปราะบางเช่นนางจะถกูท�าร้ายเฉกเช่นครั้งแรกที่เขาได้เจอกบันาง เขากอ็ด

เวทนาไม่ได้ กว่าจะรู้ตวั มอืของเขากก็ดบ่านางไว้แล้ว

และเขาแน่ใจว่าตนตดัสนิใจถูก หากปล่อยนางไปในวนันี้ เขาอาจต้อง

รู้สกึผดิต่อนางไปชั่วชวีติ

“นอนเถดิ ข้าอยู่ตรงนี้ ไม่มสีิ่งใดต้องกลวั”

ไป๋เฟิ่งยอมล้มตัวลงนอนอย่างว่าง่าย และพยายามข่มตานอนให้หลับ 

เช่นเดียวกับหย่งฉีที่กลับไปนอนบนที่นอนของตัวเอง ชายหนุ่มรออยู่ครู่หนึ่ง 

จนกระทั่งไป๋เฟิ่งนิ่งเงยีบและน่าจะหลบัไปแล้ว จงึได้พยายามหลบับ้าง

แต่ไม่นานหลังจากนั้น ไป๋เฟิ่งที่ยังไม่คลายจากอาการหวาดระแวง 

กล็ุกขึ้นจากเตยีงอกีครั้ง แล้วลงมานอนซุกกายข้างๆ องค์ชายห้า
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หย่งฉีรู้สึกตัวยามที่หญิงสาวขยับเข้ามานอนข้างกาย เขาได้แต่ลอบ 

ถอนใจด้วยความสงสาร นางคงหวาดกลัวมากจริงๆ จึงได้ยอมละทิ้งความ

อบอุ่นบนเตยีง แล้วลงมานอนบนพื้นที่มไีอเยน็เช่นนี้

เอาเถิด หากนี่จะท�าให้นางรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยจากภยันตราย 

ทั้งปวง ก็ให้นางนอนเช่นนี้ไปก่อน รอจนกระทั่งนางหลับสนิทเมื่อใด เขาจะ 

อุ้มนางขึ้นไปนอนบนเตยีงตามเดมิเอง


