
บทน�ำ

ศาสตร์แห่งการท�านายดวงชะตามมีานบัแต่โบราณกาล

สตรทีี่เกดิมาพร้อมกบัชะตาหงส์ สวรรค์ได้ลขิติมาให้เป็นมารดาของแผ่นดนิ

ผู้ที่ครอบครองนาง เท่ากบัครอบครองบลัลงัก์มงักร

ดวงชะตาที่ยิ่งใหญ่ ย่อมต้องอยู่กบัผู้ที่แขง็แกร่งทดัเทยีมกนั

มเิช่นนั้น ความสมดุลของใต้หล้าจะถูกท�าลาย

สงคราม ภยัพบิตั ิโรคระบาด ความแตกแยก

กล่าวได้ว่าทั่วทุกหย่อมหญ้า หาได้พบความสงบสุขไม่

ปลายหน้าร้อนเป็นสญัญาณบอกว่าฤดฝูนก�าลงัจะมาเยอืน เสยีงหวดีหววิ

ของสายลมยามเช้าเคล้าก้านหลิวที่ลู่ลงสู่สายธารา ริมแม่น�้าสายยาวซึ่งผ่าเข้า 

กลางเมืองมีศาลาใหญ่ยื่นลงสู่ผืนน�้ามาครึ่งหนึ่ง เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ชุมนุม 

แลกเปลี่ยนความคดิ ประชนัปัญญาของเหล่านกัปราชญ์

“ฤดูฝนปีนี้น�้าหลาก พืชสวนไร่นาล้วนถูกท�าลายเสียหาย หากทางการ 

ไม่รบีแก้ไขปัญหา เกรงว่าชาวนาชาวไร่ที่เดอืดร้อนคงไม่ยอมอยูเ่ฉย” ปราชญ์เฒ่า

ผู้หนึ่งถอนหายใจพลางลูบไล้หนวดเคราขาวของตนเองไปด้วย

เรื่องของบ้านเมืองอยู่ในมือของนักปกครอง พวกเขาเป็นนักปราชญ์ที่มี

ความรู้มากแต่ไร้หนทางให้ค�าปรกึษา อุปมามติ่างจากผู้เก่งกาจขาดแหล่งส�าแดง



10
ยุทธภพแสนกล

ก�าลงั1 วนัๆ จงึได้แต่มานั่งพร�่าบ่น ร�าพงึร�าพนักนัในศาลาเดยีวดาย

ความจรงิแหล่งรวมบณัฑติแห่งนี้มมีาหลายเดอืนแล้ว ชาวบ้านต่างรู้เหน็

กนัโดยทั่ว

บัณฑิตวัยกลางคนที่นั่งเยื้องไปอีกฟากพยักหน้ารับ “เห็นว่าคนรุ่นใหม่

ใส่ใจแต่เรื่องศึกสงคราม ไม่สนเรื่องปากท้อง บ้านเมืองจะอยู่ได้ย่อมมาจาก

รากฐานที่แขง็แกร่ง หากไม่ดแูลใส่ใจคนรากหญ้า แล้วแว่นแคว้นจะมั่นคงได้หรอื”

ทนัใดนั้นเอง บรรยากาศพร�่าบ่นอนัเอื่อยเฉื่อยในศาลากถ็กูเสยีงประหลาด

หนึ่งดงัขดัจงัหวะขึ้นมา

ตุ๋ม!

ผู้คนในศาลาต่างหนัขวบัไปมองที่มาของเสยีงโดยพร้อมเพรยีงกนั

ช่างไร้มารยาท ไร้การศกึษา บดิามารดาไม่สั่งสอน!

ถ้อยค�าด่าทอเชอืดเฉอืนผ่านแววตา แต่กลบัไม่อาจท�าให้บณัฑติน้อยใน

เครื่องแต่งกายสะอาดสะอ้านสะทกสะท้านได้เพยีงนดิ

“เฮ้อ ใต้หล้าแห่งนี้... คนก�าหนดหรอืจะสู้ฟ้าลขิติ” เสยีงหวานเลก็ที่ชวน

ให้คิดว่าเป็นสตรีดังเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากจิ้มลิ้มสีชมพูสด ขณะที่เจ้าตัว

ปากรวดอกีก้อนหนึ่งในมอืลงไปในน�้า

“พล่ามอนัใดของเจ้า”

ร่างเลก็ผนิหน้าจากสายน�้าที่ไหลเชี่ยวกลบัมายงัผูถ้าม เจ้าของใบหน้าหวาน

พริ้มสะอาดสะอ้านดอูายไุม่เกนิสบิสี่สบิห้าคลี่ยิ้มกว้างจนตาหย ี“ข้ากพ็ล่ามไปตาม

ที่พูดนั่นแหละ ผู้อาวุโสอย่าได้ถอืสาเลย”

“เจ้า!” คนหนึ่งเคาะพดัชี้หน้าอย่างไม่พอใจ “ที่นี่ต้อนรบัแค่วญิญูชนผู้มี

การศกึษา เจ้าเป็นลูกเต้าเหล่าใครถงึได้กล้ามาอวดเบ่งที่นี่ รบีไสหวักลบัไปเสยี 

ประเดี๋ยวจะหาว่าพวกข้ารงัแกเดก็!”

ดวงตากวางของผู้ถูกไล่ตะเพิดกะพริบน้อยๆ ร่างบางเปลี่ยนท่าจากการ

1 英雄無用武之地 ส�านวนนี้ปรากฏใน จดหมายเหตุสามก๊ก ภาคจ๊กก๊ก ชวีประวตัิ

ของขงเบ้ง แปลความหมายได้ว่า คนมคีวามสามารถ แต่ขาดที่ที่จะแสดงออกมาเท่านั้น
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นั่งอยู่ที่ระเบยีงศาลา มายนืประจนัหน้ากบัคนทั้งมวล

“ผูอ้าวโุสทกุท่าน” ผูไ้ม่เอ่ยนามประสานมอืไว้เบื้องหน้าด้วยท่าทนีอบน้อม

และอ่อนช้อยกว่าเดมิ “เรื่องน�้าหลากน�้าท่วมเพิ่งจะมไีปเมื่อสองวนัก่อนโดยไม่มี

ผู้ใดทันได้เตรียมตัว พวกท่านรีบด่วนตัดสินผู้อื่นเยี่ยงนี้มิใช่วิถีของคนใจกว้าง 

หรอืท่านมคีนรูจ้กัรบัราชการอยูข้่างใน ถงึกล้ากล่าวหาว่าเรื่องนี้ถกูผูท้ี่อยูเ่บื้องสงู

ละเลย ไม่กลวัหวัจะขาดกนัหรอื”

ครั้นเจ้าคนอ่อนวัยกล่าวถึงเรื่องเบื้องสูง สีหน้าของเหล่าคนเฒ่าต่างก็

เปลี่ยนไปทนัควนั

ฮ่องเต้พระองค์ใหม่เพิ่งขึ้นเสวยราชสมบัติไปเมื่อปีก่อน เป็นธรรมดาที่

ผู้คนทั่วไปจะยงัไม่ค่อยรู้จกันสิยัใจคอ

ด้วยเหตุนี้ใครบ้างจะกล้าเสี่ยงกบัข้อหา ‘ลบหลู่เบื้องสูง’

“เจ้า...” ผู้เฒ่าเครายาวส่งเสียงฮึดฮัด “เจ้ามันก็แค่เด็กที่คิดเองเออเอง  

ข้าเพยีงเป็นห่วงเรื่องความเป็นอยู่ของชาวนา เจ้าอายุแค่นี้จะไปรู้เรื่องอนัใด!”

“ท่านผู้อาวุโสกล่าวได้ถูกต้อง ข้ายงัเดก็นกั จะไปรู้เรื่องอนัใด” คนอายุ

น้อยกล่าวพลางพยักหน้าหงึกๆ การแสดงออกว่าเห็นด้วยส่งผลให้บัณฑิต 

ทั้งหลายขมวดคิ้วงงงวยมากกว่าเดมิ

เจ้าเดก็บ้านี่จะมาไม้ไหนกนัแน่...

“ข้าถือเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ไร้ประสบการณ์ ไฉนเลยจะไปสู้ผู้ที่อาบน�้าร้อน 

มาก่อนอย่างพวกท่าน บ้านเมอืงนี้มผีูร้อบรูม้ากมาย แต่ไม่เคยมสีกัคราที่ทางการ

และพวกท่านจะมโีอกาสได้หารอื พวกท่านคดิว่า... สาเหตมุาจากอะไร” หนุม่น้อย 

หน้ามนถามพลางไล่สายตามองพวกเขาตาแป๋ว ครั้นเหน็กลุม่บณัฑติเริ่มมองหน้า

กนั เจ้าตวักเ็อามอืไพล่หลงั บ่นพมึพ�าต่อ

“อ้อ... ที่แท้แม้กระทั่งเหล่าผู้รู้ศาสตร์รู้ต�ารา เรื่องความเป็นอยู่ปากท้อง

ของตนเองกเ็ป็นเรื่องส�าคญัเช่นกนั”

ครานี้ผู้ที่ร้อนตวัถงึกบัหน้าแดงกนัถ้วนหน้า

“สามหาวนกั! อย่ามาพูดจาปั้นน�้าเป็นตวั”

“ใช่! ไม่เคยมเีรื่องพรรค์นั้นเสยีหน่อย!”

“พวกเราเป็นนักปราชญ์ ในเมื่อมีความรู้ติดตัว มีหรือจะไม่ช่วยคนที่ 
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เดอืดร้อน”

“หือ...” ผู้ฟังลากเสียงยาว มุมปากยกยิ้มนิดๆ “หมายความว่าส�าหรับ 

พวกท่านแล้ว เรื่องคณุธรรมย่อมมาก่อนเรื่องปากท้องของพวกท่านเองใช่หรอืไม่”

ในเมื่ออกีฝ่ายโปรยทางมาเช่นนี้ หากพวกเขาไม่ยอมรบักเ็ท่ากบัเสยีหน้า

ครั้งใหญ่ เหล่าบุรุษหลายช่วงวยัต่างยดือก ตอบประสานเป็นเสยีงเดยีวกนั

“แน่นอน!”

“เลื่อมใส เลื่อมใส เดก็เมื่อวานซนืเช่นข้าเลื่อมใสพวกท่านยิ่งนกั” เจ้าของ

เสยีงหวานค้อมศรีษะน้อยๆ เพื่อซ่อนรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของตนเอง “พี่ชายท่านนั้น

ได้ยินแล้วใช่หรือไม่ ท่านผู้อาวุโสเหล่านี้ต่างรับปากแล้วว่าจะช่วยโดยไม่คิด 

ค่าตอบแทน!”

หอื?

คนรุ่นเก่าเหน็หนุ่มน้อยหน้ามนหนัไปตะโกนพูดกบัผู้ที่อยู่ด้านนอก กร็บี

หนัขวบัไปมองโดยพร้อมเพรยีงกนั

นั่นมนั...

แม้ดวงตาหลายคู่จะเริ่มฝ้าฟางเพราะวัยที่โรยรา ทว่าด้วยระยะใกล้ 

ประกอบกบัชุดโดดเด่นที่อกีฝ่ายสวม ต่อให้ผู้มองตาบอดสกีย็่อมมองออก

“ทะ...ท�าความเคารพท่านเจ้าเมอืง”

ผู้ที่มาใหม่คอืชายหนุ่มวยัสามสบิต้นๆ สหีน้าเคร่งขรมึ ด้านหลงัมทีหาร

จากทางการตดิตามมาอกีสบินาย

ต่อให้จ�านวนบัณฑิตในศาลาจะมากกว่า ทว่าเนื่องจากศาลาแห่งนี้คร่อม

อยู่บนผืนน�้าถึงกึ่งหนึ่ง ทหารเพียงเท่านั้นก็มากพอที่จะปิดล้อมทางออกที่เหลือ

ไว้ได้ทั้งหมด

เหล่าผู้มารวมตวักนัในศาลาต่างมสีหีน้ากลนืไม่เข้าคายไม่ออก ก่อนหน้า

นี้ใช่ว่าจะไม่มีคนของทางการมาเรียนเชิญหรือขอความช่วยเหลือ แต่เพราะผู้มี 

ชื่อเสียงมากวิชาเหล่านี้ต่างเรียกค่าตอบแทนสูงลิ่ว ดังนั้นพวกขุนนางข้าราชการ

ทั้งหลายจงึได้รบัค�าสั่งจากองค์เหนอืหวัไม่ให้ข้องเกี่ยวกบัพวกเขาอกี

แน่นอนว่าเรื่องนี้ย่อมท�าให้สมาคมนกัปราชญ์และบณัฑติต่างไม่พงึพอใจ 

ถงึขั้นร่วมมอืกนัปล่อยข่าวเสื่อมเสยีให้แก่ราชวงศ์ จบักลุ่มนดัประชุมกนัพร�่าบ่น
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ในที่สาธารณะ จนชาวบา้นต่างลอืกนัทั่ววา่ราชส�านกัไม่เหน็หวัเหล่าบณัฑติ ไมใ่ห้

เกยีรตผิู้รู้ที่น่าเลื่อมใส

พร�่าบ่นแต่ปัญหา... ทว่าไม่เคยเสนอแนวทางแก้ไข

เรื่องนี้... สร้างความเสื่อมเสยีให้แก่แคว้นเยว่ไม่น้อยเลยทเีดยีว

เหล่าผู้ก่อเรื่องซึ่งยืนอยู่ในศาลาต่างรู้ความผิดของตนเองดี ด้วยเหตุนี้ 

จงึพากนัยนืนิ่งราวกบัร่างกลายเป็นหนิ จะมกีแ็ต่หนุม่น้อยหน้ามนที่เดนิฝ่าฝงูชน

ออกนอกศาลาไปอย่างสง่าผ่าเผย

ผู้เป็นเจ้าเมอืงไม่รอช้า เดนิตรงเข้ามาหยดุยนือยูต่รงหน้าร่างเลก็ ประสาน

มอืค�านบัพร้อมกบักล่าวค�าขอบคุณ “ขอบคุณ ท่านหญงิมู่”

บณัฑติเหล่านั้นต่อให้ก่อเรื่องวุ่นวายแต่กม็ศีกัดิ์ศรมีากพอที่จะรกัษาสจัจะ 

ต่อไปนี้ทางการจะได้รบัความร่วมมอืที่ดกีว่าเมื่อก่อนอย่างแน่นอน

ด้านผู้ยนือยู่ใกล้พอที่จะได้ยนิสรรพนามเรยีกขานต่างอ้าปากค้าง

เจ้าเดก็ปากกล้าผู้นี้เป็นถงึท่านหญงิเชยีวร!ึ

พวกเขาพยายามหลอกตัวเองว่าคงหูฝาด จนกระทั่งทหารที่รายล้อมอยู่

ด้านนอกประสานเสยีงกนักกึก้อง

“ท�าความเคารพท่านหญงิมู่!”

วนันี้มูเ่ฟยเหลยีนอารมณ์ดเีป็นพเิศษ บตุรสาวคนโตของท่านอ๋องมูย่กยิ้ม

ซุกซน ก่อนจะหนัไปโบกมอืให้ผู้ที่อยู่ในศาลาเป็นการส่งท้าย

“ขอบคุณผู้อาวุโสทุกท่านที่พร้อมใจกนัสร้างประโยชน์ให้แก่บ้านเมอืง ข้า 

มู่เฟยเหลียน ขอใช้ชื่อตนเองเป็นประกัน เรื่องนี้จะต้องถึงหูของเบื้องสูงอย่าง

แน่นอน”

แทนที่คนฟังจะซาบซึ้ง ผลที่ได้กลบัตรงกนัข้าม เมื่อพวกเขาต่างหน้าซดี

กนัเป็นแถบ

‘เรื่องนี้’ ที่ว่า... นี่นางหมายถงึเรื่องใดกนั!



หนึ่ง
ชะตำนำงหงส์

ช่วงเวลาพลบค�า่เหล่านกกาขานเสยีงร้องเรยีกครอบครวัให้โผบนิกลบัรงั

แม้ท่านหญิงน้อยจะรักสนุกและแอบหนีออกไปเที่ยวนอกจวนอยู่เป็น

ประจ�า แต่ไม่เคยสกัครั้งที่นางจะพลาดเวลากนิมื้อค�่าร่วมกบับดิามารดาและน้องๆ

ทว่า... บรรยากาศภายในจวนอ๋องยามนี้แปลกพลิกึ

มู่เฟยเหลียนคิดพลางเชิดหน้าขึ้น จมูกทรงหยดน�้าสวยส่งเสียงฟุดฟิด 

เพื่อสูดหากลิ่นหอมของอาหาร

‘ไม่มกีลิ่น’

ผู้ใช้วิชาตัวเบากระโดดข้ามก�าแพงลงมาเลิกคิ้วฉงนสงสัย ก่อนที่โสต

ประสาทอนัฉบัไวจะสมัผสัได้ถงึกลุ่มคนจ�านวนหนึ่งซึ่งก�าลงัเดนิใกล้เข้ามา

เด็กสาวในวัยซุกซนมองซ้ายแลขวา ครั้นไม่เห็นที่ซ่อนก็กระโดดขึ้นไป

หมอบอยู่บนก�าแพงตามเดมิ

วนันี้บดิาก�าชบัว่าไม่ให้นางออกไปข้างนอก ขนืถูกจบัได้คงโดนต�าหน ิทั้ง

ยงัท�าให้บดิากงัวลใจอกีด้วย

“หลี่กงกง ข้าขอส่งท่านแค่นี้”

ใบหูของมู่เฟยเหลียนกระดิกเล็กน้อย เสียงนั้นย่อมเป็นของบิดาไม่ 

ผดิเพี้ยน

ไม่เคยรู้มาก่อนว่าวนันี้จะมแีขกมาเยอืนที่จวนอ๋อง มหิน�าซ�้ายงัเป็นถงึข้า



กัญฉัตร
15

รบัใช้คนสนทิของฮ่องเต้

มู ่เฟยเหลียนชักสังหรณ์ใจไม่ดี ทุกครั้งที่คนจากวังหลวงเดินทางมา

เยี่ยมเยยีน นางกม็กัถูกบดิามารดากกัตวัมใิห้ออกมาพบหน้าสกัครั้ง

ความจริงนางรู้สาเหตุว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น แต่ถึงอย่างไรก็ยังหวังว่า 

สักวันหนึ่งบิดามารดาจะเห็นว่านางโตพอ และพูดคุยปัญหาเรื่องนี้กับนางตรงๆ  

ได้เสยีที

“ขอบพระทยั ท่านอ๋อง” หลี่จวงโค้งกายคารวะผูม้ศีกัดิ์สงูกว่าเขาอยูห่ลาย

ขั้น “น่าเสยีดายนกัที่วนันี้บ่าวไม่มโีอกาสได้พบหน้าท่านหญงิเพื่อส่งมอบของขวญั

ด้วยตนเอง”

“กแ็ค่ของขวญั ท่านไม่เหน็ต้องจรงิจงัถงึเพยีงนั้น” มูห่ลิ่งเหวนิกล่าวเสยีง

ขรมึ

“จรงิด้วยๆ” คูส่นทนาเอ่ยพลางยกชายแขนเสื้อขึ้นมาซบัเหงื่อบนหน้าผาก

แม้จะถกูกดีกนัมากเพยีงใด แต่ขนัทผู้ีรกัตวักลวัตายเยี่ยงเขากต็อ้งตั้งใจ

ท�าตามหน้าที่ของตนอย่างเตม็ที่

ปีนี้ท่านหญิงมู่เฟยเหลียนอายุสิบสี่ปีแล้ว สมควรอย่างยิ่งที่จะถวายตัว 

เข้าวงัเสยีที

ด้วยบรรดาศกัดิ์ ประกอบกบัค�าท�านายที่มไีว้ตั้งแต่แรกเกดิ ท่านหญงิไม่

จ�าเป็นต้องผ่านขั้นตอนการคดัเลอืกใดๆ กจ็ะมเีกี้ยวแปดคนหามมารบั ทั้งยงัได้

รบัต�าแหน่งฮองเฮา เป็นมารดาของแผ่นดนิ อยู่ใต้เพยีงคนผู้หนึ่งแต่อยู่เหนอืคน

ทั้งมวล

นี่ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดของสตรีที่ไม่รู้ว่าต้องท�าบุญสร้างบารมีมากี่ชาติ

ถงึจะได้รบั เขาเองกไ็ม่เข้าใจเช่นกนัว่าไยท่านอ๋องกบัพระชายาจงึยงัไม่พอพระทยั 

เอาแต่บ่ายเบี่ยงไม่ยอมรบัเรื่องการถวายตวัท่าเดยีว

เรื่องนี้ยดืเยื้อมาตั้งแต่สมยัฮ่องเต้องค์ปัจจบุนัยงัรบัต�าแหน่งเป็นรชัทายาท 

จวบจนกระทั่งบัดนี้รับต�าแหน่งเป็นโอรสสวรรค์ได้หนึ่งปีก็ยังไม่มีฮองเฮาข้าง 

พระวรกาย

ขนืปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป... ย่อมกระทบต่อความมั่นคงของแวน่แควน้

“ท่านอ๋อง มใิช่ว่าบ่าวไม่ทราบถงึความรกัที่ทรงมใีห้ท่านหญงิ แต่ท่านหญงิ
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มีชะตานางหงส์ อย่างไรสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นฮองเฮา กลายเป็นพระมารดาของ

แผ่นดนิ...”

“สรรพสิ่งล้วนไม่แน่นอน ค�าท�านายก็มาจากปากของมนุษย์ หาใช่เทพ

เซยีนที่ไหน”

หลี่จวงเหงื่อแตกหนักกว่าเดิม “ท่านอ๋อง อย่าทรงท�าให้ฮ่องเต้ล�าบาก

พระทยัเลยพ่ะย่ะค่ะ”

“ข้าจ�าเป็นต้องสนใจด้วยร ึว่าเขาจะล�าบากใจหรอืไม่ล�าบากใจ”

น�้าเสียงที่กล่าวออกมาเปี่ยมด้วยบารมีอันน่าหวาดหวั่น หลี่จวงอยู่กับ

ฮ่องเต้ทุกวนั ยงัไม่รู้สกึกลวัหรอือดึอดัใจเท่าการเผชญิหน้ากบัมู่หลิ่งเหวนิ อดตี

แม่ทพัใหญ่ซึ่งกร�าศกึในสนามรบเพื่อแคว้นเยว่มานานกว่าครึ่งชวีติ

“บ่าวจะกราบทูลให้ท่านอกีแค่หนเดยีวเท่านั้น แต่จะได้หรอืไม่ได้ ฝ่าบาท

จะเป็นผู้ตดัสนิพระทยัเอง งานเลี้ยงครั้งนี้เป็นงานใหญ่... ฝ่าบาททรงก�าชบัให้เปิด

ตวัท่านหญงิอย่างสมพระเกยีรต”ิ ขนัทวียักลางคนกล่าวพลางถอนหายใจน้อยๆ 

“บ่าวขอบงัอาจแนะน�าว่า อย่าทรงดื้อรั้นนกัเลยพ่ะย่ะค่ะ”

มู่เฟยเหลียนซึ่งแอบฟังอยู่เงียบๆ เม้มปากจนกลายเป็นเส้นตรง แม้จะ

เป็นความทรงจ�าในวัยเยาว์ แต่นางก็จ�าได้อย่างแม่นย�าว่าฮ่องเต้ซึ่งอายุมากกว่า

นางเป็นสบิๆ ปีมองนางด้วยสายพระเนตรเช่นไร

ทรงมองนาง... เหมอืนก�าลงัตรีาคาสนิค้าชิ้นหนึ่ง!

บดิาของนางเกลยีดขี้หน้าฮ่องเต้ผู้นั้น

มารดาของนางเองกเ็กลยีดขี้หน้าฮ่องเต้ผู้นั้น

ทั้งนางและท่านลุงหรงเสี่ยล้วนเกลยีดขี้หน้าฮ่องเต้ผู้นั้น

มู่เฟยเหลยีนเชดิหน้าขึ้นอย่างหงุดหงดิ นยัน์ตาขุ่นมวัไม่ชอบใจอย่างยิ่ง

เพยีงเพราะนางเกดิมามชีะตาหงส์ คนรอบกายกค็ดิจะจบันางขึ้นเขยีง ส่ง

เข้าวงัหลงัเหมอืนหมูหนัจานหนึ่ง!

นางครุ่นคดิอย่างใจลอย ด้วยเหตุนี้จงึไม่ทนัสงัเกตเหน็ว่าบดิาได้ส่งแขก

ออกจากจวนไปเรยีบร้อยแล้ว

“เหลยีนเอ๋อร์”

ผูถ้กูเรยีกสะดุ้งโหยง ครั้นประสานสายตากบัมูห่ลิ่งเหวนิผูเ้ป็นบดิากพ็ลนั
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หวัเราะแห้ง

“แหะๆ ท่านพ่อของข้า”

“ไยจึงไปเกาะอยู่บนก�าแพง ไม่ลงมาบนพื้น” ชายวัยกลางคนเอ่ยถาม 

เสยีงขรมึ แม้อายุจะล่วงเลยวัยหนุ่มมานาน ทว่าอดีตแม่ทพัผู้เกรียงไกรกลบัมี

กลิ่นอายดุดันน่าเกรงขาม รูปร่างก�าย�าล�่าสันแข็งแรง ทะนงองอาจ เปี่ยมด้วย

บารมทีี่มใิช่ใครนกึอยากจะมกีม็ไีด้

มู่เฟยเหลยีนภาคภูมใิจในตวับดิาเสมอ บดิาของนางเก่งกล้าสามารถ ถูก

ยกย่องให้เป็นวรีบุรุษของแผ่นดนิ

มหิน�าซ�้าบดิาของนางยงัรกัเดยีวใจเดยีว ตลอดเวลาที่ผ่านมามเีพยีงมารดา 

แม้จะมสีตรมีากหน้าหลายตาเสนอตวั หรอืกระทั่งองค์เหนอืหวัเป็นผูพ้ระราชทาน

ให้ บดิากจ็ะปฏเิสธอย่างหนกัแน่นทุกครั้ง

เนื่องจากมีบิดามารดาเป็นแบบอย่าง นางจึงปรารถนาจะครองคู่กับบุรุษ 

ที่มีเพียงรักเดียว ดังนั้นต่อให้อีกฝ่ายจะเป็นโอรสสวรรค์ซึ่งมีอ�านาจสูงสุดใน 

แว่นแคว้น นางกจ็ะไม่แบ่งปันของของตนเองร่วมกบัผู้อื่นโดยเดด็ขาด!

สตรใีนชุดแต่งกายของบุรุษกระโดดลงจากก�าแพงแล้วตอบเสยีงใส

“พอดเีหลยีนเอ๋อร์เหน็ท่านพ่อมแีขกจงึไม่อยากเข้ามารบกวน” นางก้มหน้า

เพื่อซ่อนรอยยิ้มแสนทะเล้น

มู่หลิ่งเหวินรู้จักบุตรสาวมาตั้งแต่เกิด มีหรือจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายติดนิสัยนี้ 

มาจากผู้ใด

ภรรยาของเขา... เหอซงิ นางมสีหายเป็นปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง

เรื่องนี้มีเพียงเขากับคนใกล้ชิดเท่านั้นที่รู้ และด้วยความที่มู่เฟยเหลียน

เป็นบุตรสาวคนแรก เจ้าปีศาจตนนั้นกเ็หมอืนได้ของเล่นชิ้นใหม่ มนัมกัหาเวลา

เข้ามาสุงสงิกบัเลอืดเนื้อเชื้อไขของเขา ปลูกฝังพฤตกิรรมที่ไม่ดใีห้แก่นาง

มูห่ลิ่งเหวนิรกับตุรสาว ทั้งยงัเกรงใจภรรยา ดว้ยเหตนุี้จงึตอ้งยบัยั้งชั่งใจ

ไม่ใช้ดาบปราบปีศาจซึ่งเป็นมรดกตกทอดประจ�าตระกูลมาไล่ฟันพวงหางมันจน

ขาดวิ่น

ล่วงเลยมาหลายปี สรรพสิ่งในโลกล้วนไม่จรีงั บดันี้สงัขารของเขาโรยรา

ลงทุกวนั ผดิกบัปีศาจจิ้งจอกตนนั้นที่ยงัคงรูปร่างของชายหนุ่มวยัยี่สบิต้นๆ ไว้
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ไม่เปลี่ยนแปลง

“เจ้าแอบออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกมาอกีแล้วใช่หรอืไม่” บดิาหรี่ตามองชุด

ที่นางสวม มนัใช่ชุดของสตรเีสยีที่ไหน

“ลูก... มเีหตุให้ต้องไปช่วยเหลอืท่านเจ้าเมอืง” บุตรสาวตอบอ้อมแอ้ม

แม้จะเป็นการยื่นมือเข้าไปยุ่งโดยที่ท่านเจ้าเมืองไม่ได้ขอความช่วยเหลือ

โดยตรง ทว่าบทสรุปก็ถือว่านางได้ช่วยเหลืออีกฝ่าย ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นการ

โกหก

ท่านลุงหรงเสี่ยเคยกล่าวไว้ ต่อให้เจตนาแรกเริ่มเดมิทจีะไม่ด ีแต่ถ้าผล 

ออกมาดกีถ็อืว่าใช้ได้

“อ้อ” ท่านอ๋องเลกิพระขนง “เพิ่งรูว่้าท่านเจ้าเมอืงคนปัจจบุนัจะไร้สามารถ

ถงึเพยีงนี้”

“ท่านพ่อ... มนัไม่ใช่แบบนั้นสกัหน่อยเพคะ”

“เจ้าไปรู้จกัเจ้าเมอืงมาตั้งแต่เมื่อไร”

“มติรภาพไม่เกี่ยวพนักบัเรื่องของเวลา” มูเ่ฟยเหลยีนกระแอมไอพลางปรี่

เข้าไปเกาะแขนบดิาอย่างออดอ้อน “ท่านพ่อ ลูกหวิข้าว เราไม่ได้กนิข้าวด้วยกนั

นานแล้ว เยน็นี้ท่านจะอยู่กนิข้าวกบัลูกและน้องๆ ใช่หรอืไม่”

มู่เฟยเหลยีนเพิ่งอายุสบิสี่ แม้ก่อนหน้านี้เหอซงิ มารดาของนางจะมนีสิยั

เป็นผูใ้หญ่ตั้งแต่เยาว์วยั แต่นั่นกไ็ม่ได้หมายความว่ามารดากบับตุรจะต้องเหมอืน

กนั

เยน็วนันั้นพระชายาไม่ได้กลบัมาเสวยมื้อค�่าที่จวนอ๋องเพราะตดิงานด่วน

ที่โรงหมอ

มูห่ลิ่งเหวนิถอนหายใจยาว ยกมอืลบูไล้เรอืนผมนุม่ลื่นอย่างเอน็ดรูกัใคร่ 

ทว่าแววตาที่มกัจะทอดมองมาอย่างอบอุ่นกลบัเตม็ไปด้วยความกงัวล

เขาก�าลงัคดิถงึอนาคตของมู่เฟยเหลยีน...

“ออื วนันี้พ่อจะอยู่กนิข้าวเป็นเพื่อนพวกเจ้า”

มู่เฟยเหลียนได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มกว้างจนตาหยี เกาะติดบิดาไม่ยอมห่าง

ตลอดยามร่วมโต๊ะอาหาร กระทั่งล่วงผ่านยามซวี2 จึงได้กลับไปอาบน�้าและพา

น้องๆ เข้านอน



กัญฉัตร
19

พวกนางพี่น้องมีกันทั้งหมดสี่คน นางเป็นพี่สาวคนโต ส่วนที่เหลือ 

เป็นชาย

น้องรอง มู่ชหียาง อายุสบิขวบ

น้องสาม มู่ชจี้าว อายุห้าขวบ และคนเลก็สุด มู่ชซีวิ อายุสี่ขวบ

เนื่องจากนางชอบออกไปท่องเที่ยวข้างนอกกับหรงเสี่ย ปีศาจจิ้งจอก 

เก้าหางซึ่งเป็นสหายของมารดา ไม่ก็ติดตามมารดาเดินทางไปต่างแคว้นเพื่อ

ตระเวนช่วยเหลอืรกัษาผูค้น น้องชายทั้งสามคนจงึค่อนข้างสนทิสนมกนัมากกว่า 

แต่มู่เฟยเหลียนรู้ดีว่าลึกๆ แล้วพวกเขาก็เป็นห่วงนาง บางครั้งเวลานางออกไป

เที่ยวเล่นจนเลยเวลาอาหารเยน็แล้วถูกบดิาลงโทษไม่ให้กนิข้าว พวกเขากม็กัจะ

แอบแบ่งอาหารที่เหลอืมารวมๆ กนัไว้ให้นางล่วงหน้า ไม่ปล่อยให้นางหวิโหย

แสงจากเทยีนไขภายในห้องนอนทอแสงรบิหรี่ มูเ่ฟยเหลยีนนั่งเอนกาย

บนตั่งยาวรมิหน้าต่าง เท้าแขนมองพระจนัทร์บนผนืฟ้าอย่างเหม่อลอย

สุดท้าย... วนันี้นางกไ็ม่ได้คุยเรื่องนั้นกบับดิาอยู่ดี

“พี่ใหญ่”

เสยีงเลก็แหลมที่ยงัไม่แตกหนุ่มเรยีกเบาๆ จากทางด้านหลงั ครั้นมู่เฟย-

เหลยีนหนัหลงักลบัไปกเ็หน็มูช่หียางนั่งอยู่ปลายเตยีง ดวงตาสนี�้าหมกึไร้เค้าความ

ง่วง ผดิกบัน้องชายอกีสองคนที่หลบัสนทิ มู่ชจี้าวเอาหน้าซุกเข้าที่ท้องของมู่ชซีวิ 

ช่างเป็นภาพที่น่ารกัน่าเอน็ดู

“ไม่ง่วง?” เดก็สาวเอ่ยถาม

ผู้เป็นน้องชายพยักหน้า พอนางกวักมือก็รีบเดินเข้ามาทิ้งตัวลงนั่งข้างๆ 

เท้าแขนมองผนืฟ้าร่วมกนั

“เจ้ามีสิ่งใดอยากพูดกับข้าหรือไม่ ปกติเจ้าชอบนอนเป็นชีวิตจิตใจมิใช่

หรอื”

มู่ชีหยางย่นจมูกเมื่อถูกพี่สาวเอ่ยกระเซ้า ครั้นจะร้องโวยวาย อีกฝ่ายก็

2 ยามซว ีคอืเวลาตั้งแต่ 19.00 น. – 20.59 น.
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รบีเอามอืมาปิดปากเขาเอาไว้

“ชู!่” นางพยกัพเยดิไปทางเดก็น้อยสองคนที่นอนหลบัอยู ่“ถา้พวกเขาตื่น

มาแล้วจะหลบัยาก ข้าร้องเพลงกล่อมจนคอแห้งไปหมด”

คราวนี้ผู้ที่อายุน้อยกว่าพยักหน้าอย่างเข้าใจ เบียดร่างอวบนุ่มนิ่มมาชิด

นางแล้วกระซบิเสยีงเบา “ข้ามคี�าถาม”

“ออื ถามมาได้”

“ท่านจะเป็นฮองเฮาจรงิหรอื”

มู่เฟยเหลียนชะงัก หันขวับมามองเด็กชายวัยสิบขวบอย่างไม่อยากเชื่อ 

“เจ้ารู้เรื่องนี้ด้วยหรอื”

“ข้าไปเรียนกับอาจารย์ในวังหลวง บุตรขุนนางคนอื่นต่างก็พูดถึงเรื่องนี้

กนัทั้งนั้น ทั้งยงัยดัเยยีดขนมให้ข้าเอากลบัมาให้ท่านอกี” มู่ชหียางเล่าไปหน้าบึ้ง

ไป

“ขนมรึ?” เด็กสาวถามเสียงสูง พอเห็นสายตาอีกฝ่ายล่อกแล่กก็เอามือ

หยกิแก้มยุ้ยๆ นั่นทนัท ี“เสี่ยวหยาง หากเรื่องที่เจ้าพูดเป็นความจรงิ ไยข้าจงึไม่

เหน็ขนมที่เจ้าว่านั่นเลยเล่า”

“ขะ...ข้า” ผู้เป็นน้องชายเหงื่อแตกพลั่ก “ข้ากลวัว่าในขนมอาจจะมยีาพษิ 

กเ็ลยชมิดูให้แล้ว!”

“แหม ฉลาดนกันะน้องชายข้า” มูเ่ฟยเหลยีนดงึแก้มยุย้ของคนโกหกอย่าง

มนัเขี้ยว “เจ้าตะกละตะกลาม กนิไม่เลอืกเช่นนี้ ต่อไปภายภาคหน้า คนที่จะตาย

เพราะยาพษิย่อมไม่ใช่ข้า แต่จะเป็นเจ้าเสยีมากกว่า” 

“โอ๊ย!” มู่ชีหยางร้องลั่นเมื่อแก้มของเขาถูกอีกฝ่ายดึงยืดแล้วปล่อยออก 

ต่อมาดวงตาก็เหลือกโตเมื่อตระหนักได้ว่าตนเองส่งเสียงดัง พอหันกลับไปยัง

เตยีงนอนแล้วเหน็น้องชายสองคนพลกิตวักเ็ผยสหีน้าโล่งอก

“ฟู่...”

ทายาทสกลุมูถ่อนหายใจออกมาพร้อมกนั พอรูต้วักห็นัมองหน้า ตามด้วย

เสยีงหวัเราะคกิคกัอย่างซุกซน

“ข้าไม่อยากเป็นฮองเฮาหรอก” มู่เฟยเหลยีนตอบไปตามตรง “ข้ามคีวาม

ฝันอื่น ข้าอยากเดนิทางไปทั่วดนิแดน ท่องเที่ยวในยุทธภพ”



กัญฉัตร
21

“ถ้าไม่อยากเป็นกไ็ม่ต้องเป็นส”ิ

ผู้เป็นพี่สาวฟังแล้วได้แต่ส่ายหน้า “เสี่ยวหยาง ทุกอย่างในโลกมันไม่

ง่ายดายเช่นนั้นเสมอไปหรอก”

นี่เป็นราชโองการของฮ่องเต้องค์ก่อน หากนางปฏเิสธ ไม่เพยีงแค่ตวัเอง

ที่จะเดอืดร้อน ครอบครวัและตระกูลมู่กจ็ะพลอยได้รบัความเดอืดร้อนไปด้วย

ถงึแม้บดิากบัมารดาจะไม่เคยพดู แต่มูเ่ฟยเหลยีนกท็ราบดว่ีาโทษของการ

ขดัราชโองการ... ร้ายที่สุดอาจถงึโทษประหาร เบาที่สุดอาจเป็นการถอดยศศกัดิ์

กลายเป็นสามญัชน

ไม่ว่าจะเป็นโทษแบบใด นางก็ไม่อยากให้ตนเองกลายเป็นต้นเหตุท�าให้

คนที่รกัต้องเดอืดร้อน

...ทว่าการเข้าไปอยู่ในวงัหลวงอย่างไม่เตม็ใจ คงไม่ต่างจากตกนรกทั้งเป็น

มู่ชีหยางเห็นพี่สาวซึ่งมักจะมีสีหน้าร่าเริงแจ่มใสดูเซื่องซึมก็เริ่มเป็นห่วง 

เคลื่อนมอือวบมากุมมอืของอกีฝ่ายแล้วออกแรงบบีเบาๆ

“พี่ใหญ่ ต่อให้ค�าท�านายนั้นจะเป็นจรงิ กไ็ม่ได้หมายความว่าท่านต้องแต่ง

กบัฮ่องเต้องค์นี้นี่นา ใต้หล้านี้ออกกว้างใหญ่ ท่านอาจจะถูกลขิติให้เป็นฮองเฮา

ของฮ่องเต้ที่ต่างแดนก็ได้ แต่ว่า... ข้าไม่อยากให้ท่านแต่งงานไปอยู่ไกลๆ เลย 

หากไม่มคีนปกป้องท่านจะท�าอย่างไร” เขากล่าวพลางขมวดคิ้วยุง่ยาก “แต่ถ้าท่าน

อยู่ที่นี่ ท่านกต็้องแต่งให้ฮ่องเต้ อายุของฮ่องเต้พอๆ กบัท่านแม่... สนมคนอื่นก็

อายุมากกว่าท่านทั้งนั้น พี่ใหญ่ ท่านต้องถูกรงัแกแน่”

มู่เฟยเหลียนฟังแล้วหัวเราะหึๆ เอามือโยกศีรษะของคนที่พูดพล่ามยาว

เหยยีด “ข้าน่ะหรอืจะปล่อยให้ผูอ้ื่นรงัแก แต่ว่า... ที่เจ้าพดูมากไ็ม่ใช่ว่าไร้เหตผุล”

มู่ชหียางผงกศรีษะขึ้นสบตาพี่สาว “ท่านหมายถงึเรื่องไหน”

“เรื่องที่บอกว่าข้าอาจถูกลขิติให้เป็นฮองเฮาของฮ่องเต้ต่างแดน” นางกล่าว

ยิ้มๆ “แต่ต่อให้เป็นเช่นนั้นจรงิ ข้ากค็งท�าอนัใดไม่ได้ ฮ่องเต้ดงึดนัจะแต่งกบัข้า

ตั้งแต่ข้าเพิ่งลมืตาดูโลก ผ่านมาหลายสบิปีแล้วยงัไม่ล้มเลกิความคดิ...”

“เหลยีนเอ๋อร์ของข้า”

ถ้อยค�าสนทนาของสองพี่น้องชะงกัลงเมื่อเสยีงทุม้นุม่นวลดงัเรยีกขึ้นจาก

ด้านนอก
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ร่างของจิ้งจอกตวัใหญ่เท่าหมาป่ายนืตระหง่านอยูก่ลางลานกว้าง แสงจาก

จันทราท�าให้ขนสีขาวเปล่งประกายโดดเด่น สายลมพัดโชยกลิ่นหอมประหลาด

เข้ามาถงึด้านในห้องนอน

ดวงตาของสองพี่น้องเบิกกว้างอย่างตื่นเต้นยินดี ตะโกนเรียกอีกฝ่าย 

ออกมาพร้อมกนั

“ท่านลุงหรงเสี่ย!”

เสยีงหวัเราะไพเราะดุจระฆงัแก้วขานรบั ดวงตาสเีงนิสะท้อนภาพมู่เฟย-

เหลียนซึ่งตั้งท่ากระโดดออกมาทางหน้าต่าง ถือเป็นกิริยาที่สตรีชนชั้นสูงไม่พึง

กระท�า ทว่าปีศาจจิ้งจอกเก้าหางหาได้สนใจเรื่องนี้ไม่ มิหน�าซ�้าพวงหางนุ่มฟูยัง

สะบดัไปมาอย่างชอบใจอกีต่างหาก

มู่เฟยเหลยีนใช้วชิาตวัเบาตลีงักาทิ้งตวัลงตรงหน้าหรงเสี่ย เอ่ยถามเสยีง

ตื่นเต้น “ท่านลุงหรงเสี่ยกลบัมาตั้งแต่เมื่อไร”

“ข้ากอ็ยู่แถวนี้ แค่เบื่อขี้หน้ามนุษย์หน้าเหมน็แซ่มู่” ใบหูทรงสามเหลี่ยม

ของสตัว์ร่างใหญ่กระดกินดิๆ เมื่อได้ยนิเสยีงฝีเท้าใกล้เข้ามา

เป็นมู่ชหียางซึ่งมาถงึได้ช้ากว่า เนื่องจากเสยีเวลาเดนิออกจากห้อง ผ่าน

ประตูอยู่หลายชั้นกว่าจะมาถงึลานกว้างด้านหลงัจวน

“ข้า แฮกๆ...” มู่ชหียางไม่ชื่นชอบการออกก�าลงักายและไม่มคีวามสนใจ

เกี่ยวกบัการร�่าเรยีนวรยุทธ์ แค่เดนิไปเดนิมากท็�าให้หอบแฮกๆ อย่างน่าสงสาร

มู่เฟยเหลยีนยกมอืเท้าสะเอว “ท่านลุงหรงเสี่ย ลมืไปแล้วหรอืว่าข้าเองก็

แซ่มู่เหมอืนกนั”

“ไม่เหมอืนกนั”

“ไม่เหมอืนอย่างไร”

“เจ้าคือเหลียนเอ๋อร์ของข้า ส่วนนี่ก็หยางเอ๋อร์ อีกสองคนในห้องคือ 

จ้าวเอ๋อร์กบัซวิเอ๋อร์ คนหน้าเหมน็แซ่มู่ในจวนอ๋องมเีพยีงคนเดยีวเท่านั้น”

เดก็สาวฟังแล้วได้แต่ส่ายหน้าอย่างระอา หลายปีผ่านพ้น ปีศาจจิ้งจอกซึ่ง

เป็นสหายกับมารดาก็ยังคงไม่เปิดใจยอมรับบิดาของนาง เช่นเดียวกับเจ้าของ 

จวนอ๋องที่ยงัคงตั้งท่าเป็นปรปักษ์กบัปีศาจตนนี้ทุกครั้งที่พบหน้า

ทั้งสองเปรียบเสมือนน�้ากับไฟ เจอกันทีไรมีแต่จะปะทะ ต่างฝ่ายต่าง 
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ไม่ยอมอ่อนข้อ

“วนันี้ท่านพ่ออยู่จวน” มู่ชหียางซึ่งพกัเหนื่อยเสรจ็เรยีบร้อยพูดขึ้นบ้าง

หรงเสี่ยพยกัหน้าเลก็น้อย “ออื ข้ารู้”

“ปกตถิ้าท่านพ่ออยู่จวน ท่านลุงมกัจะไม่มามใิช่หรอื” มู่เฟยเหลยีนตั้งข้อ

สงสยั

“มนัก.็.. ใช่” อกีฝ่ายส่ายพวงหางไปมาในอากาศ

“ท่านลุงหรงเสี่ยของข้า” เดก็สาววยัสบิสี่ปีกอดอก เอยีงคอมองด้วยสหีน้า

ที่เตม็ไปด้วยค�าถาม รู้สกึว่ามลีบัลมคมในชอบกล

“เจ้ายิ่งโตก็ยิ่งคล้ายแม่เจ้า” หรงเสี่ยยิ้มจนดวงตาโค้งเป็นรูปจันทร์เสี้ยว 

“ข้าเพิ่งมาถงึพร้อมกบัซงิเอ๋อร์”

“ท่านแม่กลับมาแล้วหรือ!” มู่ชีหยางกระโดดกอดจิ้งจอกตัวใหญ่อย่าง 

ตื่นเต้น ฝังตวัลงบนความนุ่มฟูที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอม

เด็กชายซึ่งอายุเพียงสิบขวบอ้าปากหาว ดวงตาปิดลงครึ่งหนึ่ง ใกล้จะ

เคลิ้มหลบัเตม็ที

มูเ่ฟยเหลยีนทอดมองน้องชายด้วยแววตาอ่อนโยน “ท่านลงุหรงเสี่ย ท่าน

ช่วยพาเสี่ยวหยางกลบัไปนอนที่ห้องได้หรอืไม่”

หรงเสี่ยเอาปากคาบเสื้อมูช่หียาง ดงึร่างอวบขึ้นไปบนหลงัของตนเอง “แล้ว

เจ้าล่ะ เหลยีนเอ๋อร์”

“ข้าจะไปหาท่านพ่อกบัท่านแม่”

หลายปีมานี้บุพการีทั้งสองไม่เคยเอ่ยปากพูดเกี่ยวกับการแต่งตั้งเป็น

ฮองเฮากับนางโดยตรง มู่เฟยเหลยีนคดิว่าเป็นเพราะทั้งสองเหน็นางยังเด็ก จึง

ไม่อยากดึงเข้ามาพัวพันกับวังวนแห่งการแย่งชิงอ�านาจ ให้นางได้ใช้ชีวิตอิสระ

อย่างมคีวามสุข

ทว่าในทางกลับกัน พวกท่านทั้งสองก็ต้องแบกรับความกดดันจากทาง 

ราชส�านกั 

ในเมื่อเรื่องนี้เกี่ยวพันกับนางโดยตรง มู่เฟยเหลียนก็หวังว่าวันนี้จะเป็น

โอกาสที่ดทีี่จะเปิดใจคยุกบัพวกท่าน เพื่อให้ผลสรุปออกมาในรปูแบบที่เหมาะสม

ที่สุด
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หรงเสี่ยหลุบตามองสหีน้าแน่วแน่ของเดก็สาว จากนั้นกแ็ลบลิ้นเลยีแก้ม

ของอกีฝ่าย 

มู่เฟยเหลียนซึ่งไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองก�าลังปั้นหน้าเครียดสะดุ้งเล็กน้อย 

พอสบตาปีศาจจิ้งจอกกก็ลบัมาหวัเราะ มสีหีน้ายิ้มแย้มได้อกีครั้ง

“เหลยีนเอ๋อร์ เจ้าเหมาะกบัรอยยิ้มมากกว่า”

“ขรมึๆ แบบท่านพ่อบ้างกไ็ม่เลว”

หรงเสี่ยค�ารามในคออย่างหงุดหงดิ เลยีแก้มของนางอกีหนึ่งที

“พอแล้วๆ หน้าข้าเปียกหมดแล้ว ท่านลุง” มู่เฟยเหลียนเอามือลูบหน้า 

ที่เปียกปอนราวกับตากฝนมา พอเห็นอีกฝ่ายหัวเราะหึๆ ก็โผเข้ากอดหนึ่งครั้ง  

จากนั้นกใ็ช้วชิาตวัเบามุ่งหน้าไปยงัเรอืนของบุพการี

ในระหว่างนั้นเดก็สาวตระเตรยีมค�าพูดในใจไว้มากมาย ทว่ายงัไม่ทนัจะ

เคาะประตูเพื่อแสดงการมาถงึของตนเอง เสยีงหวานของผูเ้ป็นมารดากด็งัออกมา

ถงึด้านนอก 

“หลิ่งเหวนิ ข้าเหอซงิจะไม่มวีนัส่งลกูเข้าวงัหลวงโดยที่นางไม่ยนิยอม และ

จะไม่บงัคบัให้เหลยีนเอ๋อร์แต่งงานกบัผู้ที่นางไม่พงึใจเป็นอนัขาด!”

ตั้งแต่เล็กจนโต... มู่เฟยเหลียนเพิ่งเคยเห็นมารดาโมโหขนาดนี้เป็นครั้ง

แรก



สอง
ควำมกล้ำกับทำงเลือก

หากเปรียบเทียบกับสตรีชั้นสูงในเมืองหลวง มู่เฟยเหลียนรู้ดีว่ามารดา

ของนางค่อนข้างแตกต่างจากผู้อื่น

ท่านลุงผู้เป็นพี่ชายแท้ๆ ของมารดาเล่าให้ฟังว่า มารดาเตบิโตมาในสภาพ

แวดล้อมที่ค่อนข้างมอีสิระ ท่านตาอนญุาตให้มารดาของนางเรยีนต�าราและเขยีน

อกัษรจนมคีวามรูเ้ทยีบเท่าบุรุษตระกูลขนุนาง ดงันั้นมารดาจงึมคีวามคดิเป็นของ

ตนเองและยดึมั่นในความถูกต้อง

ความจริงมู่เฟยเหลียนก็ถูกปลูกฝังความคิดและอุปนิสัยจากมารดามา

หลายส่วน แตกต่างกนัตรงเหอซงิ มารดาของนางค่อนข้างสุขุมเยอืกเยน็ ขณะที่

นางถูกคนรอบข้างบอกว่าซุกซน หาเรื่องแกล้งแหย่ผู้อื่นเขาไปทั่ว

ทว่าบดันี้... มารดาผู้สุขุมก�าลงัโกรธเกรี้ยวเพราะนาง

“ท่านแม่...” เดก็สาวเม้มปากด้วยความตื้นตนัใจ

ก๊อก! ก๊อก!

เสยีงเคาะประตเูบาหววิจนแทบกลนืหายไปกบัเสยีงสายลมหวน ทว่าบรุษุ

กบัสตรทีี่อยู่ด้านในซึ่งมโีสตประสาทอนัฉบัไวย่อมได้ยนิ

“เหลียนเอ๋อร์?” เสียงทุ้มเข้มที่แฝงความประหลาดใจดังมาจากด้านใน 

ก่อนบานประตูจะเปิดออก เผยให้เหน็ร่างอนัคุ้นเคย

ผู้เปิดประตูให้นางคอืมู่หลิ่งเหวนิ
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“ท่านพ่อ...”

“เหลียนเอ๋อร์ ยังไม่เข้านอนอีกหรือ นี่ก็ดึกมากแล้ว” คราวนี้เป็นเสียง

หวานของสตรเีอ่ยขึ้น

เหอซงิเลกิม่านไข่มกุซึ่งกั้นระหว่างห้องนอนกบัห้องโถงเดนิตรงมาหาบตุร

สาวอยา่งแช่มช้อย แม้วยัจะล่วงเข้าสามสบิสาม ทว่าใบหน้ากลบัอ่อนเยาวร์าวกบั

ยี่สบิปลายๆ

นอกจากเหอซงิจะมตี�าแหน่งเป็นพระชายาแล้ว นางยงัเปิดโรงหมอชื่อว่า 

‘หอเมตตา’ บ่มเพาะหมอฝีมอืดไีว้มากมาย น�าความรู้ทางการรกัษามาช่วยเหลอื

ผู้คนที่เดอืดร้อน เป็นที่รกัใคร่ของราษฎร ด้วยเหตุนี้นางจงึกลายเป็นหนึ่งก�าลงั

ส�าคัญที่ช่วยส่งเสริมให้จวนอ๋องแห่งนี้แข็งแกร่ง ท�าให้ผู้คนในราชส�านักไม่กล้า

แตะต้อง

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า... จะไม่มีผู้ใดจับจ้อง รอจังหวะที่จะท�าลาย

ตระกูลผู้ทรงอทิธพิลนี้

“ท่านแม่”

มู่เฟยเหลยีนวิ่งเข้าไปกอดมารดา นางตวัเลก็กว่าเหอซงิเลก็น้อย ดงันั้น

จงึไม่พลาดโอกาสในการออดอ้อนออเซาะ

มู่หลิ่งเหวนิหรี่ตามองแผ่นหลงับุตรสาวคนโตพลางส่ายหน้า นางตดินสิยั

ไม่ดมีาจากเจ้าปีศาจจิ้งจอกตนนั้นอกีแล้ว

หมอหญิงลูบไล้ศีรษะของบุตรสาว เอ่ยเสียงหวานถามไถ่อย่างอ่อนโยน 

“เหลยีนเอ๋อร์ เจ้ารบีร้อนมาหาพ่อกบัแม่กลางดกึเช่นนี้... เป็นเจ้าไม่สบาย หรอืว่า

ฝันร้าย”

“ไม่ใช่” เด็กสาวส่ายหน้าพลางผละตัวออกจากอ้อมกอด “ท่านแม่ ลูก

อกตญัญู ท�าให้พวกท่านทั้งสองต้องมาทะเลาะกนัเพราะข้า...”

เหอซงิได้ฟังเช่นนั้นกห็นัไปสบตาผู้เป็นสามี

ต่อให้พวกเขาไม่พูด มู่เฟยเหลยีนกต็้องรู้เรื่องนี้ไม่ช้ากเ็รว็ ทุกอย่างล้วน

ขึ้นอยู่กบัเวลาเท่านั้น

“หลิ่งเหวนิ”

แม้ไม่เอ่ยปาก ทว่าผู้เป็นสามีซึ่งใช้ชีวิตร่วมกับภรรยามาหลายปีย่อมรู้ดี
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ว่าอกีฝ่ายก�าลงัคดิสิ่งใด

“ข้ามั่นใจว่าบุตรสาวของเราโตพอที่จะตดัสนิใจเรื่องนี้ได้”

พระชายาแห่งจวนอ๋องทอดพระเนตรมองคู่ชีวิตอย่างซาบซึ้ง จูงมือของ

บุตรสาวเดนิไปยงัตั่งไม้ใหญ่ซึ่งประดบัด้วยไข่มุกสามสี

มูห่ลิ่งเหวนิมองสตรสีองนางซึ่งเขารกัมากที่สดุในชวีติ รมิฝีปากเม้มเข้าหา

กนัเมื่อนกึถงึค�าเตอืนของขนัททีี่มาเยอืนเมื่อตอนกลางวนั

ความจริงเขาไม่เคยปรารถนาลาภยศสรรเสริญ ที่เขารักษาอ�านาจในมือ 

ก็เพื่อปกป้องราษฎรและความสงบสุขของชายแดน หากคนในครอบครัวพูด 

ออกมาค�าเดยีวให้เขาสละยศและต�าแหน่ง เขากพ็ร้อมที่จะท�าทนัที

แต่มู่เฟยเหลียนคงไม่ยอมรับการตัดสินใจเช่นนั้นแน่... คนจิตใจดีเช่น

นางมิอาจปล่อยให้คนที่รักต้องเดือดร้อนเพราะตนเอง และเขาก็ไม่อยากให ้

บุตรสาวแบกรบัความรู้สกึผดินั้นไปชั่วชวีติ

“เหลยีนเอ๋อร์” อดตีแม่ทพัวางมอืลงบนไหล่บาง “พ่ออยากให้เจ้ารูว่้าสาเหตุ

ที่พ่อปิดบังเจ้า ไม่ใช่เพราะต้องการส่งเจ้าเข้าวังหลวง แต่เพราะพ่ออยากให้เจ้า

เตบิโตอย่างไร้ความกงัวล มชีวีติวยัเดก็ที่ร่าเรงิแจ่มใสเหมอืนคนทั่วไป”

เดก็สาวกุมมอืบดิา “เหลยีนเอ๋อร์ทราบด”ี

เหอซงิคลี่ยิ้มอ่อนโยน ดวงตาสนี�้าตาลอ่อนมองเลอืดเนื้อเชื้อไขที่ใกล้จะ

โตเป็นสาวเตม็ตวั พร้อมเข้าพธิปีักปิ่นในปีหน้า

“เหลยีนเอ๋อร์ ในวนัที่เจ้าเกดิ ท้องฟ้าพลนับงัเกดิเรื่องอศัจรรย์ รุ้งกนิน�้า

สองเส้นพาดผ่านผนืฟ้า เมฆาย้อมเป็นสทีองเรอืงรอง ชาวบ้านเล่าลอืกนัว่าเหน็

วหิคตวัใหญ่โผบนิวนรอบเมอืงสามครั้ง ดงันั้นโหรหลวงจงึท�านายว่าเจ้าเป็นสตรี

ที่เกดิมามชีะตาหงส์ สวรรค์ลขิติให้เจ้าเป็นมารดาของแผ่นดนิ”

ผู้เล่าเคลื่อนมือมาแนบแก้มนวลอย่างทะนุถนอม ขณะที่มู่เฟยเหลียน 

พยักหน้าช้าๆ นางเคยได้ยินเรื่องนี้จากปากผู้อื่นมาหลายครา แม้จะไม่เคยเห็น

เหตุการณ์ดงักล่าวด้วยตาตนเองกต็าม

“หลงัจากข้าทราบค�าท�านาย ข้ากเ็ตรยีมจะพาเจ้าหนไีปจากที่นี่”

คราวนี้ดวงตากวางของผู้ฟังเบกิโตอย่างตื่นตะลงึ

...นางไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อน
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“ตอนนั้น... พ่อเจ้าเป็นคนห้ามข้าเอาไว้ ทั้งยงัสู้กบัท่านลุงหรงเสี่ยของเจ้า

จนบาดเจ็บสาหัสกันทั้งสองฝ่าย สุดท้ายเพราะพ่อเจ้าให้สัญญาว่าจะปกป้องเจ้า

ให้ดทีี่สุด ข้าจงึตดัสนิใจอยู่ต่อ”

“แต่ข้ากย็งัท�าได้ไม่ดพีอ...” เสยีงทุ้มเข้มทรงอ�านาจของบุรุษที่ยนือยู่ด้าน

หลงัแฝงความเศร้าสร้อยอย่างปิดไม่มดิ

ท่านอ๋องผู้ทะนงตนและน่าเกรงขามในสายตาผู้อื่น กลับกลายเป็นคน

ธรรมดาต่อหน้าฮูหยนิกบับุตรสาว

“ท่านท�าดทีี่สุดแล้วต่างหาก” เหอซงิแย้ง

เดก็สาวมองบพุการสีลบักนัไปมา เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกดิขึ้นในช่วงที่นาง

ยังเด็ก ไม่แปลกที่นางจะยังไม่รู้ความ “ท่านแม่ ความจริงเรื่องมันเป็นเช่นไร 

กนัแน่เพคะ”

“ฮ่องเต้พระองค์ก่อนมีศักดิ์เป็นพระปิตุลา3 ของพ่อเจ้า ในระหว่างที่ 

ครองราชย์ เพราะเหน็แก่หน้าหลิ่งเหวนิจงึทรงรบัปากว่าจะไม่เร่งรดั หรอืบงัคบั

ให้เจ้าต้องเข้าวงัหลวง”

มู่เฟยเหลียนสงสัยมาตลอดว่าเหตุใดนางจึงมีอาจารย์พิเศษมาสอนที่ 

จวนอ๋อง ไม่จ�าเป็นต้องเข้าชั้นเรยีนร่วมกบัองค์ชายหรอืบตุรขุนนางคนอื่นเหมอืน 

กับมู่ชีหยาง ทั้งที่ความจริงแล้วผู้ที่จะกลายเป็นมารดาของแผ่นดินในอนาคต 

เช่นนางควรได้รบัการศกึษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่น

มหิน�าซ�้านางยงัได้รบัอสิรภาพให้ตดิตามบดิาไปค่ายทหารนอกเมอืง หรอื

ติดตามมารดาไปรักษาผู้คนในต่างแคว้น กระทั่งดินแดนโพ้นทะเลก็เคยไปได้

อย่างง่ายดาย

มารดาพูดถูก บดิาท�าตามค�าพูด เขาปกป้องนางอย่างดทีี่สุดแล้ว

“ที่แท้... กเ็ป็นเพราะท่านพ่อ”

เดก็สาวเอนกายพงิร่างใหญ่ก�าย�าของบดิาซึ่งยนือยูด้่านหลงั ภาพของสอง

พ่อลูกที่เอนกายพิงกันอย่างอบอุ่น ส่งผลให้รอยยิ้มงดงามระบายขึ้นบนใบหน้า

3 พระปิตุลา หมายถงึ ลุงหรอือา (พี่น้องผู้ชายฝ่ายพ่อ)
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ของผู้มอง

ทว่ารอยยิ้มดงักล่าวกจ็างหายไปในเวลาเพยีงไม่นานเมื่อเหอซงิเริ่มครุน่คดิ

ถงึเรื่องราวในอดตี

“หนึ่งปีก่อน อดตีฮ่องเต้สวรรคต องค์รชัทายาทเข้ารบัต�าแหน่งเป็นโอรส

สวรรค์ ภายในราชส�านักเกิดความวุ่นวายหลายอย่าง แต่เพราะมีจวนอ๋องมู่ 

แห่งนี้เป็นเสาหลักค�้าจุน ฮ่องเต้พระองค์ใหม่จึงสามารถครองบัลลังก์ได้อย่าง 

ราบรื่น แต่...” เหอซิงคิดถึงใบหน้าของผู้ที่กล่าวถึงก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจ 

“หวงผู๋อี๋มีอุปนิสัยเจ้าเล่ห์ เก่งกาจเรื่องใช้คนเป็นหมากเพื่อเดินตามแผนการ 

ของตน นอกจากจะอายุพอๆ กบัแม่แล้ว สนมนางในยงัมมีากกว่าฮ่องเต้องค์ก่อน

ถึงสองเท่า ล้วนถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อคานอ�านาจและเสริมความแข็งแกร่งให้

ตนเอง”

มู่เฟยเหลยีนได้ฟังกย็ิ่งหน้าซดีลงเรื่อยๆ

นางไม่อยากแต่งบุรุษผู้นั้นเป็นสามี

“เหลยีนเอ๋อร์ ต่อให้เจ้าไม่ได้เกดิมามชีะตาหงส์ บุรุษผู้นั้นกป็รารถนาจะ

เกี่ยวดองกบัจวนอ๋องมู ่ดงันั้นแม่จงึไม่อยากให้เจ้าโทษตนเอง เป้าหมายของฮ่องเต้

มใิช่เจ้า แต่เป็นอ�านาจในมอืของตระกูลมู่ซึ่งกุมอ�านาจทางการทหารไว้ต่างหาก”

มู่หลิ่งเหวนิซึ่งวางมอืลงบนบ่าบางรบัรู้ถงึร่างกายที่สั่นเทาของบุตรสาว

ที่ผ่านมามู่เฟยเหลียนเป็นเด็กฉลาด แต่เพราะนางถูกเลี้ยงมาอย่าง 

อิสระมากเกินไป อีกฝ่ายจึงไม่เคยคิดว่าตนเองจะถูกผู้อื่นมองว่าเป็น ‘หมาก’  

มาก่อน

ทว่าเพื่อก้าวผ่านเรื่องนี้ บุตรสาวของเขาจ�าเป็นต้องเตบิโต 

ตั้งแต่เดก็ เขาจ�าได้ว่าเหอซงิมคีวามคดิอ่านที่เป็นผู้ใหญ่เกนิวยั นางเอง 

กค็งปรารถนาให้มู่เฟยเหลยีนเหน็ความจรงิที่เกดิขึ้นรอบตวัให้มากขึ้น

ราวกับนางก�าลังเตรียมพร้อม... เพื่อเส้นทางอนาคตที่มู่เฟยเหลียนจะ

ตดัสนิใจเลอืกเดนิ

“เจ้าเข้าใจแล้วใช่หรอืไม่” เหอซงิทอดสายตามองเลอืดเนื้อเชื้อไข “ว่าภาระ

ที่เจ้าแบกอยู่บนบ่า ทั้งในฐานะคนของสกุลมู่และสตรีผู้มีชะตาหงส์นั้นหนักอึ้ง

เพยีงใด”
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มู่เฟยเหลยีนหลุบตามองต�่า ต�าแหน่ง ‘ท่านหญงิ’ ที่ได้รบัการแต่งตั้งจาก

ฮ่องเต้พระองค์ก่อนซึ่งนางเคยรูส้กึภาคภมูใิจ กลบัเป็นเพยีงป้ายแขวนคออนัหนึ่ง

ที่ไม่ได้พเิศษ มสิามารถน�ามาฉุดดงึนางออกจากสถานการณ์ดงักล่าวได้เลย

ร้ายแรงกว่านั้น คือต�าแหน่งพระธิดาของจวนอ๋องมู่ กับสตรีชะตาหงส์ 

ที่มอบอ�านาจและสิทธิพิเศษให้แก่นาง ยังกลายเป็นโซ่พันธนาการที่ล่ามนางไว้ 

ในกรงทอง...

ไม่มสีิ่งใดในโลกที่ได้มาโดยเปล่า ทุกอย่างย่อมมกีารแลกเปลี่ยน

ค�ากล่าวชมสรรเสริญมีค่าเพียงน�้าลาย ทว่าค�าตักเตือนสั่งสอนมีคุณค่า 

ดุจทองพนัชั่ง

วนันี้มารดาของนางช่วยให้นางเรยีนรู้และเตบิโต มู่เฟยเหลยีนสูดหายใจ

เข้าออกช้าๆ ก่อนจะเงยหน้าสบตาเหอซงิ

“ขอบคุณท่านแม่”

สหีน้าของอกีฝ่ายอ่อนละมนุขึ้นอกีหลายส่วน เคลื่อนสองมอืมากมุมอืบตุร

สาวไว้หลวมๆ “เหลยีนเอ๋อร์ คราวนี้ล้วนขึ้นอยู่กบัเจ้าแล้วว่าจะเลอืกเส้นทางใด”

เดก็สาวเบกิตาโต ปากอ้ากว้างอย่างแตกตื่นตกใจ

“แม่กบัพ่อให้ก�าเนดิเจ้ากจ็รงิ แต่พวกเราจะไม่ตดัสนิชะตาชวีติของเจ้า เจ้า

มอียูส่องทางเลอืก คอืก้มหน้ายอมรบัชะตากรรมจากห่วงโซ่ที่ผกูมดัเจ้า หรอืสยาย

ปีกหนไีปให้ไกลที่สุด”

“แล้วถ้าข้าหนไีป พวกท่าน...”

เหอซิงกระตุกยิ้มมุมปาก “เจ้าลืมไปแล้วหรือว่าพวกเราเป็นใคร ผู้ที่ให้

ก�าเนดิสตรผีู้มชีะตาหงส์... จะเป็นพวกไร้ความสามารถได้อย่างไร”

“พ่อกบัแม่ของเจ้าคดิแผนไว้แล้ว ต่อให้เจ้าหนไีป ตระกูลมู่กจ็ะไม่ได้รบั

ผลกระทบ” บุรุษผู้อยู่ทางด้านหลงักล่าวเสยีงหนกัแน่น

ถงึแม้ว่าบุพการทีั้งสองจะยนืกรานเช่นนั้น ทว่ามู่เฟยเหลยีนกย็งัคงลงัเล 

ไม่กล้าตดัสนิใจอย่างเดด็ขาด ยงัห่วงหน้าพะวงหลงั

นี่ถือเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของมู่เฟยเหลียน ขณะเดียวกันก็ถือเป็นข้อด ี

เพราะมนัแสดงให้เหน็ว่าบตุรสาวของพวกเขามจีติใจที่อ่อนโยนและงดงามมากกว่า

ใคร
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พระชายาสบตาผูเ้ป็นพระสวาม ีเกรงว่าถ้าไม่กดดนัสกัหน่อย มูเ่ฟยเหลยีน

กค็งมอิาจตดัใจเลอืกได้เสยีที

“หากเจ้าตดัสนิใจที่จะไป เจ้าจะไม่สามารถกลบัมาจวน... กลบัมาที่แห่งนี้

ไม่ได้อกี” เหอซงิจบัไหล่บุตรสาว “เจ้าไม่อาจมาพบข้า ท่านพ่อ หรอืน้องๆ ของ

เจ้าได้อกี”

นัยน์ตากวางซึ่งถอดแบบมาจากมารดาสั่นไหวดุจระลอกคลื่น เป็นรอย

กระเพื่อมไหวที่บบีรดัหวัใจของผู้เป็นมารดาอย่างที่สุด

แต่เหอซงิจ�าเป็นต้องใจแขง็... นางต้องการให้บตุรสาวเตบิโต และก�าหนด

อนาคตด้วยตนเอง

“จะไม่ได้เจอหน้า ไม่ได้กนิข้าวพร้อมหน้า แม้แต่พดูคยุ... กอดกนั กล่อม

นอน หรือกล่าวราตรีสวัสดิ์ก็จะไม่มี” น�้าเสียงของมารดาสั่นเล็กน้อย เมื่อเห็น

ดวงตาของมู่เฟยเหลยีนแดงก�่า หยดน�้าใสกระจ่างไหลอาบแก้มนวลผ่อง

“ทะ...ท่านแม่...” เสยีงของเดก็สาวสั่นเครอือย่างน่าสงสาร

กระทั่งมู่หลิ่งเหวนิซึ่งยนืมองอยู่ไกลๆ ยงัปวดใจจนต้องเบอืนหน้าหนี

เมื่อรูว่้าลูกก�าลงัเสยีใจ จติใจของคนเป็นบดิามารดานั้นร้าวรานยิ่งกว่าไม่รู้

กี่เท่า

“ข้า...”

“เหลยีนเอ๋อร์ เจ้าต้องการอะไร”

“แต่เสี่ยวหยางเพิ่งสบิขวบ เสี่ยวจ้าวกบัเสี่ยวซวิกย็งัเดก็นกั”

มู่หลิ่งเหวินยกมือกอดอก พยักหน้าอย่างเห็นด้วย “ไม่ผิด พวกเขายัง 

เดก็มาก ถ้าเจ้าจากไปสกัครึ่งถงึหนึ่งปี พวกเขากค็งลมืหน้าเจ้าไปแล้ว”

มู่เฟยเหลยีนได้ฟังเช่นนั้นกป็วดใจกว่าเดมิ “ท่านพ่อ!”

ล�าพงัต้องแยกจากบดิามารดากป็วดใจพอแล้ว ยิ่งได้รูว่้าตวัตนของนางจะ

ถูกบรรดาน้องชายลมืเลอืนไปกส็ร้างความทุกข์ตรมให้มากกว่าเดมิ

“เจ้าพูดเช่นนี้ หมายความว่าเจ้าตัดสินใจที่จะหนีไป?” เหอซิงถามเสียง 

อมึครมึ

ผูเ้ป็นบตุรสาวชะงกั นางพูดออกไปเพยีงไม่กี่ค�า เหอซงิกส็ามารถคาดเดา

ความต้องการลกึๆ ของนางได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
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“ท่านแม่...”

“สุดท้ายเจ้ากเ็ลอืกที่จะไปอยู่ดสีนิะ”

มู่เฟยเหลียนขบกรามแน่น นางรักครอบครัวของนาง หากเลือกได้ก็ไม่

อยากจากไปไหน ทว่านางไม่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในวังหลวง กลายเป็นหมากให ้

ผู้อื่นชักจูง และต่อกรกับนางสนมหลายพันคน หากนางกลายเป็นฮองเฮาของ

ฮ่องเต้หวงผู๋อี๋ ชวีติของนางคงไม่มคีวามสุข

“ข้าล้อเล่น” หมอหญิงซึ่งปั ้นหน้าเศร้าเมื่อครู ่กลับคลี่ยิ้ม ลูบศีรษะ 

บตุรสาวอย่างอ่อนโยน “เรื่องความต้องการของเจ้า มหีรอืที่ข้ากบัหลิ่งเหวนิจะไม่รู้ 

เหลยีนเอ๋อร์ สิ่งที่พวกเราอยากเหน็คอืความกล้าของเจ้าต่างหาก”

“ความกล้า... หรอืเพคะ”

“ใช่” มู่หลิ่งเหวินทิ้งตัวนั่งลงข้างกายเด็กสาว “ความกล้าที่จะพูดในสิ่งที่

ตนเองต้องการ”

ร่างของมูเ่ฟยเหลยีนสั่นเทามากกว่าเดมิ แม้จดุที่นางยนือยูจ่ะหนกัอึ้ง ทว่า

ค�าพูดของบดิากท็�าให้สิ่งที่เคยกดทบับนบ่าเบาลงอย่างน่าอศัจรรย์

“สิ่งเดียวที่ข้า มู่เฟยเหลียนไม่เคยเสียใจ คือการได้เกิดมาเป็นลูกของ 

พวกท่าน” นางสบตากบับุคคลทั้งสองด้วยแววตามุ่งมั่นจรงิจงั “ท่านพ่อ ท่านแม่ 

ข้าไม่ต้องการเป็นฮองเฮาของหวงผู๋อี๋!”

นี่เป็นครั้งแรกที่มู่เฟยเหลียนได้พูดสิ่งที่กักเก็บไว้ในใจมาหลายปีต่อหน้า

บดิามารดาอย่างตรงไปตรงมา

หากเดก็สาวพูดค�านี้ข้างนอก คาดว่าคงไม่แคล้วถูกทหารจบักุมตวัข้อหา

ขดัราชโองการ

มูห่ลิ่งเหวนิยิ้มบาง ส่วนเหอซงิปิดปากหวัเราะโดยปราศจากการสงวนท่าที

ดงัที่พระชายาพงึกระท�า

“วางใจเถิด ข้าเองก็ไม่มีวันปล่อยให้เจ้าถูกจับแต่งงานกับบุรุษผู้นั้น 

เช่นกนั!”

“ท่านพ่อของข้า!” เดก็สาวกระโดดกอดบุรุษร่างสูงใหญ่ก�าย�าอย่างซาบซึ้ง

ใจ มูห่ลิ่งเหวนิแม้จะเคอะเขนิอยูบ้่างเพราะมค่ิอยได้แตะต้องตวับตุรสาว แต่หลงั

จากได้รบัก�าลงัใจจากภรรยา มอืใหญ่กร้านกก็อดตอบบุตรสาวอย่างทะนุถนอม



กัญฉัตร
33

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้

หลงัจากที่ได้กอดกนัเช่นนี้แล้ว มู่หลิ่งเหวนิจงึได้รู้ว่าบุตรสาวตวัเลก็มาก

เพยีงใด รูปร่างของนางบางกว่าเหอซงิเสยีอกี

มูเ่ฟยเหลยีนมสีรรีะใกล้เคยีงกบัพระมารดาของเขา องค์หญงิหวงหมงิซนิ 

ที่สิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่เขายงัเดก็

เหอซิงมองภาพสองคนพ่อลูกกอดกันกลมก็รู้สึกถึงความอบอุ่นที่เอ่อล้น

ขึ้นมาในอก ภายภาคหน้าคงยากนกัที่ครอบครวัของนางจะอยู่พร้อมหน้า ดงันั้น

ทุกช่วงเวลาที่ได้อยู่ร่วมกนัจงึมคี่าที่สุด

“ในยทุธภพนั้นกว้างใหญ่ ผูค้นที่ผ่านเข้ามาในชวีติเจ้าจะเตม็ไปด้วยความ

หลากหลาย บางคนจริงใจ บางคนจิตใจคดเคี้ยว เต็มไปด้วยเล่ห์กลสารพัด  

เจ้าต้องระมดัระวงัตวัให้ดรีู้หรอืไม่”

“ฮึก! หมายความว่าหลังจากนี้ เหลียนเอ๋อร์จะไม่ใช่ลูกสาวของท่านพ่อ 

อกีต่อไปแล้วหรอืเพคะ” ดวงตากวางของผู้ถามเริ่มเปียกชื้น

“เด็กโง่...” เหอซิงฝืนยิ้มพลางรั้งตัวมู่เฟยเหลียนเข้ามากอดบ้าง หยาด

น�้าตาที่หลั่งไหลงดงามราวกบัไข่มุก “สุดหล้าฟ้าเขยีว ไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกนั

เพยีงใด ตราบใดที่เหนอืศรีษะห่มด้วยผนืฟ้า ใต้ร่างรองด้วยผนืดนิ ข้ากบัเจ้าก็

คอืครอบครวั เจ้าจะเป็นลูกสาวที่ข้ารกัตลอดไป”

“ข้าสญัญาว่าวนัหนึ่งข้าจะกลบัมาหาพวกท่าน” เดก็สาวกอดรดัอกีฝ่ายแน่น 

“ข้าสญัญา”

ผูเ้ป็นมารดาลบูศรีษะของนางอย่างอ่อนโยน “อกีเจด็วนัข้างหน้า วงัหลวง

จะมงีานเลี้ยงครั้งใหญ่ เหลยีนเอ๋อร์ วนันั้นจะเป็นวนัที่เจ้าหน”ี

สิ้นเสียงของเหอซิง มู่หลิ่งเหวินก็ละสายตาจากสตรีทั้งสองไปยังสมบัติ

ประจ�าตระกูลมู่ซึ่งสบืทอดต่อกนัมาหลายชั่วอายุคน

ดาบเล่มใหญ่ในฝักสนี�้าตาลเข้มถกูตั้งไว้บนโต๊ะมานานหลายปี จนเหมอืน

ของประดบัชิ้นหนึ่ง ทว่าอานภุาพของมนัเป็นสิ่งที่แม้แต่คนต่างแคว้นยงัเกรงกลวั

มู่หลิ่งเหวินครอบครองของวิเศษซึ่งมีเพียงชิ้นเดียวในใต้หล้า แต่เขา 

มอิาจรั้งให้บุตรสาวอยู่ข้างกายและดูแลนางตลอดไปได้

มู่เฟยเหลียนควรมีโอกาสได้ไล่ตามความฝันในวัยเยาว์ พบมิตรภาพ
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ระหว่างการผจญภยัอนัแสนตื่นเต้น

สิ่งที่นางปรารถนาคอือสิรภาพ... ดงันั้นเขากพ็ร้อมที่จะแลกทุกสิ่งเพื่อให้

นางสมหวงั เพื่อให้นางมคีวามสขุ ยิ้มและหวัเราะจากใจจรงิโดยปราศจากข้อผกูมดั

นั่นคอืความรกัที่ท่านอ๋องทรงมใีห้แก่มูเ่ฟยเหลยีน พระธดิาเพยีงคนเดยีว

ค�่าคนืนั้นมู่เฟยเหลยีนขอนอนค้างกบัเหอซงิและมู่หลิ่งเหวนิ สามคนพ่อ

แม่ลกูปรกึษาแผนการที่จะด�าเนนิการในอกีเจด็วนัข้างหน้า จนกระทั่งรุง่สางจงึได้

ผลอ็ยหลบัไปพร้อมกนั



สำม
งำนเลี้ยงไม่ทันเริ่ม ก็เลิกรำเสียแล้ว

งานเทศกาลระบ�าวิหคคือเทศกาลซึ่งจัดขึ้นทุกปีในช่วงปลายหน้าร้อน 

แสดงให้เหน็ว่าฤดูฝนได้มาเยอืนแล้ว

จุดประสงค์ของเทศกาลนี้คือการขอบคุณเทพเจ้าแห่งสายฝนซึ่งประทาน

ความชุ่มฉ�่ามาทั่วทุกหย่อมหญ้า ท�าให้ราษฎรมนี�้าใช้ดื่มกนิและท�าการเกษตร

สาเหตทุี่เทศกาลนี้มชีื่อว่า ‘ระบ�าวหิค’ กเ็พราะมเีรื่องเล่าสบืต่อกนัมาตั้งแต่

โบราณกาลว่า เทพเจ้าแห่งสายฝนมักจะแปลงกายเป็นนกโผบินเที่ยวเล่นใน 

ดินแดนมนุษย์ ช่วยเหลือพื้นที่แห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ หล่อเลี้ยง 

สิ่งมชีวีติทั้งหลายด้วยความเมตตา

ตามอาคารบ้านเรอืนและท้องถนนถูกประดบัประดาด้วยโคมแดง มดัรวม

กนัเป็นรูปปักษาและก้อนเมฆ วจิติรงดงามราวกบัมชีวีติ บนถนนสายหลกัยงัตั้ง

เวทตีามจุดต่างๆ เพื่อจดัแสดงการร่ายร�า สองข้างทางมพ่ีอค้าแม่ค้ามาจดัร้านขาย

ขนมและอาหาร ผู้คนจากทั่วสารทศิหลั่งไหลกนัเข้ามาร่วมสนุกกบังานเทศกาลที่

ปีหนึ่งจดัเพยีงครั้งเดยีว

นอกจากผู้คนทั่วแคว้นเยว่จะพากันหยุดงานเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล 

อนัแสนพเิศษนี้แล้ว ภายในวงัหลวงยงัมกีารจดังาน แจกเทยีบเชญิเชื้อพระวงศ์

และเหล่าขุนนาง เนรมติต�าหนกัรบัรองให้สวยงามราวกบัสวรรค์บนดนิ จ้างนกั

ดนตรเีลื่องชื่อและนางร�าชั้นยอด อาหารรสเลศิปรุงจากวตัถุดบิที่คดัสรรมาอย่าง
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ละเอยีดลออ แกะสลกัเป็นรูปสตัว์มงคลและบุปผา สุรานุ่มหวานลื่นคอโชยกลิ่น

อบอวล ผู้คนต่างพูดคุยเสวนากนัอย่างคกึคกั

“ท่านอ๋องมู่กบัพระชายาเสดจ็! ท่านหญงิมู่มาถงึแล้ว!”

สิ้นค�าประกาศจากทหารอารักขาหน้าต�าหนัก บานประตูใหญ่ก็เปิดออก

กว้าง

เนื่องจากฮ่องเต้ยงัเสดจ็มาไม่ถงึ แม้คนจากสกุลมู่จะมาถงึช้าไปบ้าง แต่

ก็ยังถือว่าไม่น่าเกลียด และต่อให้มีคนไม่พอใจก็มิอาจส่งเสียง ด้วยย�าเกรงต่อ

บารมขีองผู้ครอบครองกองทพัที่แขง็แกร่งที่สุดในแคว้นเยว่

การมาร่วมงานเลี้ยงในวันนี้ยังมีท่านหญิงมู่ มู่เฟยเหลียน มาร่วมงาน  

ถอืเป็นครั้งแรกในรอบสบิปีซึ่ง ‘ว่าที่พระมารดาของแผ่นดนิ’ ได้ปรากฏตวัอย่าง

เป็นทางการต่อหน้าผู้คนในชนชั้นสูง

ทกุการเคลื่อนไหวภายในต�าหนกัพากนัหยดุนิ่ง เสยีงดนตรเีบาลงจนเงยีบ

หาย นางร�าทั้งหลายพากนัหลบฉาก เสยีงพูดคุยของผู้คนเริ่มแผ่วเบาลงเรื่อยๆ 

จนกระทั่งหยุดลง สายตาของพวกเขาต่างหนัมามองร่างผู้มาใหม่

มู่หลิ่งเหวินมีรูปร่างก�าย�าสูงใหญ่ ครั้นได้ยืนเทียบเคียงกับบุรุษอื่นก็ยิ่ง

โดดเด่น กลายเป็นบุคลกิที่สง่างามน่าเกรงขาม เขาสวมอาภรณ์สเีลอืดหมูปักดิ้น

ทองเข้ากับกวานทองบนศีรษะ ดวงตาเฉียบคมดุจพญาอินทรีเปี่ยมด้วยอ�านาจ 

สหีน้าเคร่งขรมึไร้อารมณ์

ผู้ที่เดนิเคยีงกายมาด้วยกนัเป็นสตรร่ีางบางซึ่งดอู่อนเยาว์กว่าวยั นางสวม

อาภรณ์สีขาวปักดิ้นทอง แต่รองเท้า ผ้าคาดเอว และผ้าพันคอเป็นสีเลือดหมู 

ปักลายเข้าคู่กบัพระสวาม ี เรอืนผมยาวสลวยถูกเกล้าขึ้นสูง ประดบัด้วยปิ่นมุก

เก้าสซีึ่งดูเรยีบง่าย ทว่ามูลค่าที่แท้จรงิของมนัเทยีบเท่ากบัจวนเสนาบดหีนึ่งหลงั

เลยทเีดยีว

เนื่องจากเหอซงิมกัจะใช้เวลาอยู่ที่หอเมตตาเป็นส่วนใหญ่ ผู้คนทั้งหลาย

จงึไม่เคยคาดคดิว่าอกีฝ่ายจะมรีศัมขีองสตรชีนชั้นสงู ทว่าแม้ทกุกริยิาจะนุม่นวล

อ่อนช้อย ในเวลาเดยีวกนักลบัแฝงกลิ่นอายสูงส่งดุจเทพเซยีน

เหล่าแขกเหรื่อผู้มาร่วมงานพากนัลอบกลนืน�้าลาย การมาถงึของคนจาก

จวนอ๋องมู่ยงัสามารถสร้างความกดดนัให้พวกเขาได้เหมอืนเคย
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ทว่าสีหน้าของพวกเขาก็เริ่มดีขึ้นเมื่อสายตาจับสังเกตเห็นสตรีร่างเล็กซึ่ง

เดนิตามอยู่ด้านหลงั ถดัจากบดิามารดาของนางประมาณห้าก้าว

เดก็สาววยัสบิสี่มใีบหน้ารปูไข่ ดวงตากวางสนี�้าตาลกระจ่างใสมองตรงไป

เบื้องหน้า พวงแก้มสแีดงระเรื่อกบักลบีปากสชีมพูอ่อนท�าให้นางดูอ่อนเยาว์และ

ไร้เดยีงสา บนศรีษะเกล้าเป็นมวยกลมสองจกุ รดัด้วยสร้อยถกัทองรปูบปุผาและ

ผเีสื้อ

มูเ่ฟยเหลยีนมรูีปร่างบอบบางน่าทะนุถนอม สวมอาภรณ์สกีลบีบวั ไล่จาก

สีขาวมาจดสีชมพูที่ชายกระโปรงและชายแขนเสื้อ ปักลวดลายด้วยด้ายทองกับ

ไข่มุกสขีาวกระจ่าง

แม้นางถูกท�านายไว้ว่าจะเป็นสตรทีี่มชีะตาหงส์ แต่เดก็สาวกลบัแต่งกาย

ได้น่ารกัสมวยั เผยให้เหน็ถงึช่วงอายทุี่ห่างจากเหล่าสนมซึ่งมารวมตวักนัที่นี่อย่าง

เด่นชดั ท�าให้สตรเีหล่านั้นขบกรามแน่น ถลงึตามองมาอย่างอจิฉารษิยา

บุปผาต่อให้งามเพียงใดก็ย่อมมีวันโรยรา พวกนางแม้เคยเป็นสตรีที่ 

ขึ้นชื่อเรื่องความงดงาม แต่วยัที่เพิ่มมากขึ้นกท็�าให้ผวิพรรณที่เคยเต่งตงึเริ่มเหี่ยว

ยน่ ผมที่เคยเงางามหลดุร่วงเบาบาง เสยีงพูดที่เคยไพเราะอ่อนหวานแปรเปลี่ยน

เป็นแห้งแหบ

สิ่งที่ทรงพลงัมากที่สุดในโลกใบนี้มใิช่เงนิทอง ชื่อเสยีง หรอือ�านาจ แต่ 

เป็นกาลเวลาต่างหาก

เพราะกาลเวลาไม่เคยปรานผีู้ใด...

มู่เฟยเหลยีนกวาดตามองผู้คนทั้งงานแบบเรว็ๆ คราหนึ่ง มุมปากโค้งขึ้น

เลก็น้อย ขณะเจ้าตวัเร่งเดนิตามบดิามารดาไปอย่างสงบเสงี่ยม

เนื่องจากเดก็สาวยงัไม่ผ่านพธิปัีกป่ิน ยงัไม่ถอืว่าเป็นผูใ้หญ่เตม็ตวั ดงันั้น

จงึได้รบัสทิธิ์ให้นั่งอยู่ข้างเหอซงิ

“ถวายบงัคมท่านอ๋องมู่ ถวายพระพรพระชายา คารวะท่านหญงิมู่”

รา่งก�าย�าเดนิน�าอยู่ด้านหน้าหยุดลงพลางพยกัหน้าคราหนึ่ง เหอซงิคลี่ยิ้ม

น้อยๆ ส่วนมู่เฟยเหลยีนค้อมศรีษะเพื่อให้เกยีรตผิู้อาวุโสกว่า

นางก�านัลซึ่งตื่นตะลึงกับกลิ่นอายของคนทั้งสามพลันได้สติ รีบเข้ามา 

เชื้อเชิญแขกทั้งสามไปยังที่นั่งที่จัดรับรองไว้ให้ บุรุษนั่งฝั่งขวา สตรีนั่งฝั่งซ้าย  
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สองสามภีรรยาจงึต้องแยกจากกนัชั่วคราว

หลังจากสองสตรีหนึ่งบุรุษนั่งลงประจ�าที่ บทเพลงที่หยุดไปก็บรรเลงขึ้น

อกีครั้ง นางร�ากลบัมาร่ายร�าสร้างความบนัเทงิ นางก�านลัยกส�ารบัอาหาร รนิน�้าชา

และสุราตามโต๊ะต่างๆ

ดวงตาของเหอซิงทอดมองการแสดงเบื้องหน้า ยกน�้าชามาดมกลิ่น

เรยีบร้อยค่อยจดปากดื่มแก้กระหาย “เหลยีนเอ๋อร์ เตรยีมตวัพร้อมแล้วหรอื”

มู่เฟยเหลียนยิ้มน้อยๆ ยักคิ้วส่งให้ผู้ถาม “เหลียนเอ๋อร์ไม่จ�าเป็นต้อง 

เตรยีมตวัมากหรอกเพคะ ผู้อื่นเสยีอกีที่ต้องเหนื่อยหน่อย”

“กเ็พราะเจ้ามใิช่หรอืที่ขอปรบัเปลี่ยนแผนจนตนเองไม่ต้องออกแรง”

เดก็สาวหวัเราะคกิคกัพลางเดด็องุ่นส่งเข้าปาก “ทา่นแม่กก็ล่าวเกนิไป ข้า

เพยีงแค่ขอปรบัเปลี่ยนให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นกเ็ท่านั้นเอง”

หลงัจากเตรยีมตวัมานานหลายวนั ในที่สุดนางกท็�าใจได้

การจากลากบัครอบครวัครานี้ไม่ใช่ตลอดไป ดงันั้นมู่เฟยเหลยีนจงึมสีติ

ในการพจิารณาสิ่งต่างๆ มากขึ้น และความซกุซนเจ้าเล่ห์ซึ่งถกูใครบางคนบ่มเพาะ

กเ็ริ่มออกลาย

เมื่อเป็นเช่นนี้ เหอซิงก็เบาใจขึ้นเล็กน้อย หวังว่าหลังจากนี้บุตรสาวคง

สามารถใช้ชวีติในยุทธภพได้อย่างปลอดภยั

“ท่านแม่ ข้าอยากกนิอนันั้น”

เสียงของมู่เฟยเหลียนดึงเหอซิงออกจากห้วงความคิด มองตามนิ้วของ

บุตรสาวกเ็หน็นางก�าลงัชี้ไปยงัจานสสีวยซึ่งตั้งอยู่อกีฟากหนึ่ง

“ไม่ได้”

เดก็สาวอมลมเข้าไปจนแก้มป่อง “ไยจงึไม่ได้”

“นั่นมันไก่หมักสุรา เจ้ายังเด็กอยู่ จะริอ่านกินของเหล่านั้นได้อย่างไร”  

เหอซงิดุบุตรสาวเสยีงนิ่ง

“แค่ชมิกม็ไิด้หรอืเพคะ” มู่เฟยเหลยีนยงัคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

“ไม่ได้” เหอซงิยนืยนั ก่อนจะก้มหน้ากระซบิข้างใบหูนาง “หากเมามาย

จนเสยีงานใหญ่จะท�าอย่างไร”

ครั้นได้ฟังเช่นนั้น ดวงตากวางของมูเ่ฟยเหลยีนกเ็ปล่งประกายระยบิระยบั 
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“หากได้กนิสกัครึ่งชิ้น ข้ารบัรองว่าทุกอย่างต้องราบรื่นแน่เพคะ”

หมอหญิงส่งเสียงหัวเราะในล�าคอ บุตรสาวนางคงอยากกินจริงๆ จึงได้

กล่าวเช่นนี้

เหอซิงใช้ตะเกียบเงินพลิกชิ้นไก่ไปมาเพื่อทดสอบยาพิษ ยกเข้ามาใกล้

จมูกเพื่อสูดดมกลิ่น เนื่องจากกลิ่นของสุราและสมุนไพรสามารถน�ามากลบกลิ่น

พษิบางชนดิได้ นางจงึต้องใช้เวลาตรวจสอบอย่างระมดัระวงัและแนบเนยีนเพื่อ

มใิห้ผู้อื่นผดิสงัเกต

นางขยบัปลายนิ้ว เส้นเอน็เส้นหนึ่งผดุออกมาแล้วแทงเข้าไปในเนื้อไก่ พอ

ดงึออกมากต็รวจสอบอกีรอบ แล้วจงึคบีใส่จานบุตรสาวอย่างสบายใจ

เส้นเอน็ที่นางใช้เชื่อมตดิกบัร่างกายของนางโดยตรง หากมยีาพษิ พษิจะ

ซมึผ่านเข้าไปในตวันาง และนางจะสามารถรบัรู้ได้ทนัที

วธิกีารนี้เหอซงิใช้เวลาฝึกฝนมานานกว่าสบิปจีงึเริ่มช�านาญ หากเปน็ผูอ้ื่น

ย่อมมองไม่ออก กระทั่งมู่เฟยเหลยีนกไ็ม่ทราบเรื่องนี้

เด็กสาวซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้เป็นมารดายิ้มกว้างจนตาหยี ใช้ตะเกียบ

แบ่งไก่ออกครึ่งชิ้นตามที่ลั่นวาจา จากนั้นค่อยส่งเข้าปาก

“อร่อยหรอืไม่”

“อร่อยเพคะ!” นางเอ่ยพลางคบีอกีครึ่งชิ้นที่แบ่งไว้ใส่ถ้วยของมารดา “ท่าน

แม่ เสวยเยอะๆ นะเพคะ”

ภาพของสองคนแม่ลูกพูดคุยกันกะหนุงกะหนิงเป็นภาพน่ารักที่หาดู 

ได้ยาก ในวังวนแห่งอ�านาจ ผู้คนล้วนสวมหน้ากากเข้าหากัน ยากนักจะหาผู้ที่ 

ยิ้มและหวัเราะด้วยความจรงิใจ

ทว่าต่อให้เป็นภาพที่น่าเอน็ดูเพยีงใด กย็งัมคีนมองมาด้วยสายตาไม่เป็น

มติร

มู่เฟยเหลียนเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของท่านอ๋องมู่ มีบิดาที่เก่งกาจ 

ให้ท้าย มมีารดาที่งดงามคอยตามใจ และอกีไม่ช้ากเ็รว็ นางกจ็ะได้รบัต�าแหน่ง

ฮองเฮาอกี

สิ่งที่ดงีามทุกอย่างในใตห้ล้าล้วนถูกเทลงบนตกั โดยที่เจา้ตวัแทบไม่ตอ้ง

กระดกิตวั ไม่จ�าเป็นต้องไขว่คว้ากไ็ด้ครอบครองของล�้าค่ามาอย่างง่ายดาย
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มู่เฟยเหลียนยังไม่ถือว่าโตเป็นสาวเต็มตัวด้วยซ�้า ความอ่อนเยาว์นั้น 

ได้เปรียบ แต่เรื่องความงามก็ไม่ถือว่าโดดเด่นล่มเมือง เป็นเพียงความน่ารักที่

ชวนให้น่าเอน็ดูเท่านั้น

สตรเีช่นนี้ครอบครองชะตาหงส์ได้อย่างไร... แทบเป็นไปไม่ได้ด้วยซ�้า!

ตูผ้งิเฟยเองกเ็ป็นหนึ่งในหมูส่ตรทีี่ชงิชงัว่าที่ฮองเฮาผูน้ี้ นางพยายามอย่าง

หนกักว่าจะไต่เต้ามาถงึต�าแหน่งผงิเฟย หากไม่มมีู่เฟยเหลยีนสกัคน... ต�าแหน่ง

ฮองเฮาที่เว้นว่างนี้ย่อมตกทอดถงึผู้อื่นได้

แน่นอนว่านางกร็วมเป็นหนึ่งในนั้น

ทว่าในวงัหลงั ผูใ้ดบ้างจะยอมเป้ือนเลอืดอย่างเปิดเผย ในงานเลี้ยงมผีูค้น

มากมาย นางก�านลัมนีบัร้อย พระชายาของจวนอ๋องมู่ดูมเีหตุผลและใจเยน็ หาก

ท�าทุกอย่างให้ดูเป็นอุบตัเิหตุกอ็าจไม่ใช่เรื่องใหญ่

หากสามารถสร้างรอยแผลเป็นบนเรือนร่างของมู่เฟยเหลียนได้เพียง 

เลก็น้อย สตรผีู้นั้นกจ็ะกลายเป็นของมตี�าหน ิไม่คู่ควรกบัองค์เหนอืหวั

ผู้ที่วางแผนร้ายกาจอยู่ในใจเบนสายตาจากสองแม่ลูกไปยังนางก�านัล 

ผูห้นึ่งซึ่งยนืถอืกาน�้าชาอยูด้่านหลงั ครั้นพยกัหน้าคราหนึ่ง อกีฝ่ายกห็มนุตวักลบั

ไปเปลี่ยนกาใหม่ซึ่งเพิ่งเตมิน�้าเดอืดจดั

นางก�านัลลอบกลืนน�้าลายเพื่อลดความประหม่า หากนางไม่ลงมือท�า 

ครอบครัวของนางจะถูกคนของสกุลตู้ฆ่าทิ้ง เพื่อปกป้องคนที่รัก นางจึงต้อง 

เสยีสละตนเอง

นางเดนิไปรนิน�้าชาให้แขกเหรื่อทางด้านหลงัสองคนแม่ลกู ครั้นได้จงัหวะ

ประจวบเหมาะ กห็ยดักายยนืขึ้นอย่างกะทนัหนั ท�าให้ร่างปะทะเข้ากบันางก�านลั

อกีคนหนึ่งซึ่งถอืถาดผลไม้ผ่านมาพอดี

“ว้าย!”

ตู้ผิงเฟยซึ่งนั่งมองทุกการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายยกมือขึ้นเพื่อปกปิด 

รมิฝีปากที่แสยะยิ้ม

คนในงานเลี้ยงบางส่วนไม่ได้ให้ความสนใจกบัเสยีงที่เกดิขึ้น ทว่าผู้ที่อยู่

ใกล้เคยีงต่างหนัมามองเป็นตาเดยีวกนั

มู่หลิ่งเหวินซึ่งนั่งอยู่อีกฟากหนึ่งผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้ แม้เขาจะมีการ
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เคลื่อนไหวที่รวดเรว็ แต่กค็งไม่ทนัดงึตวัพวกนางออกมาได้

น�้าชาร้อนจัดหกกระเซ็นใส่ร่างของมู่เฟยเหลียนซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด ขณะกา 

น�้าชาหล่นลงพื้นแตกกระจายเป็นเสี่ยงๆ

เพล้ง!!

ท่ามกลางเหตุการณ์ดงักล่าว เหอซงิอยู่ใกล้ตวับุตรสาวมากที่สุด แต่นาง

ท�าเพยีงแค่เหล่ตามองคนข้างตวัเท่านั้น

“อา... เกอืบไปแล้ว” มู่เฟยเหลยีนถอนหายใจด้วยความโล่งอก ก้มหน้า

มองชุดที่มรีอยเปื้อนพลางขมวดคิ้ว “ชุดเปื้อนแบบนี้ ท่านลุงสามรู้เข้าคงเสยีใจ

แย่”

“พี่สามมใิช่คนคดิเลก็คดิน้อย เขาย่อมเข้าใจว่ามนัเป็นอุบตัเิหตุ” เหอซงิ

เอ่ยปลอบพลางหยิบผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเกล็ดน�้าแข็งบนใบหน้าของบุตรสาวอย่าง

อ่อนโยน

หลายปีก่อนเหอซิงเคยกินดอกบัวหิมะพันปีเข้าไป ท�าให้นางมีพลังหยิน

อนัแขง็แกรง่ พอมบุีตรสาว พลงัสี่ส่วนจงึถูกถ่ายทอดไปยงัมูเ่ฟยเหลยีนโดยตรง

ผูค้นในงานเลี้ยงพากนัอ้าปากค้างเมื่อเหน็หยดน�้าเดอืดจดั กลบักลายเป็น

ก้อนน�้าแขง็เกาะตามใบหน้าและแขนของท่านหญงิอย่างน่าอศัจรรย์

“นะ...นี่มนั...!”

ในขณะที่ผู้คนก�าลังมึนงงสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้น ร่างของคนผู้หนึ่งก็เดิน 

เข้ามาในงานเลี้ยง

เป็นหลี่จวง ขนัทคีนสนทิของหวงผู๋อี๋

“ฮ่องเต้เสดจ็แล้ว!”

สิ้นค�าประกาศ สรรพสิ่งทุกอย่างกถ็ูกกลนืหายเข้าสู่ความเงยีบ ผู้คนทั้ง

หลายต่างยืนขึ้น เก็บง�าอารมณ์ที่พลุ่งพล่านเพราะไม่อยากท�าให้องค์เหนือหัว

บนัดาลโทสะ

เสยีงฝีเท้าหลงัม่านดงัขึ้นเป็นจงัหวะสม�่าเสมอ เหอซงิซึ่งยนือยูข้่างบตุรสาว

ลอบยิ้มเลก็น้อย นบัว่าเป็นการปรากฏตวัที่ทนัเวลาพอดี

‘...เหมือนเดิมไม่เปลี่ยน’ เหอซิงคิดพลางย่อกายเพื่อถวายความเคารพ 

เช่นเดยีวกบัผู้อื่น
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“ถวายบงัคมฝ่าบาท ขอจงทรงพระเจรญิหมื่นปี หมื่นๆ ปี”

ฮ่องเต้องค์ปัจจุบนั หวงผู๋อี๋ ปีนี้อายุสามสบิสอง แม้จะมรีูปร่างไม่สูงใหญ่

แต่กจ็ดัได้ว่าสง่างามตามสายเลอืดอนัสูงศกัดิ์

ฉลองพระองค์ของพระองค์ท�าจากทองงดงาม พระเกศายาวเกล้าขึ้นเป็น

มวยสวมประดบักวาน หางตาชี้ขึ้น ใบหน้าราบเรยีบ

“ตามสบาย”

แม้จะเป็นเสียงของฮ่องเต้ ทว่าน่าแปลกนักที่น�้าเสียงนั้นนุ่มนวลไพเราะ

กว่าปกติ

ผู้คนทั้งหลายคาดเดาว่าฮ่องเต้น่าจะทรงอารมณ์ด ี เนื่องจากวนันี้เป็นวนั

เฉลิมฉลองงานเทศกาล สีหน้าของทุกคนจึงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด “ขอบพระทัย

เพคะ / ขอบพระทยัพ่ะย่ะค่ะ”

ท่านหญงิน้อยแห่งจวนอ๋องมู่กวาดตามององค์เหนอืหวัเลก็น้อย ก่อนจะ

ประคองมารดาให้นั่งลงตามเดมิ

นกึไม่ถงึว่าสายตาของอกีฝ่ายจะเคลื่อนมาหยุดลงที่นาง

“มู่เฟยเหลยีน”

มูเ่ฟยเหลยีนเบกิตากว้าง เมื่อจู่ๆ  หวงผูอ๋ี๋ถอืวสิาสะเดนิมาจบัมอืนางอย่าง

ไร้มารยาท ครั้นเงยหน้าสบตา กพ็บว่ารอยยิ้มของอกีฝ่ายแย้มกว้างขึ้นจนกลาย

เป็นรอยยิ้มอนัคุ้นเคย

ฮ่องเต้ขยิบพระเนตรให้นางข้างหนึ่ง ท่วงท่าราวกับหมาหยอกไก่เช่นนี้  

ส่งผลให้เหล่าแขกเหรื่อในงานต่างตกใจจนอ้าปากค้าง

หะ...เหตุใดฮ่องเต้ทรงท�าเช่นนี้ หรอืก่อนหน้านี้ทรงดื่มสุรามาจนเมามาย

เหล่าสนมพากันร่างสั่นเทิ้ม พวกนางอยู่รับใช้ปรนนิบัติบุรุษผู้นี้มาสิบ 

กว่าปี บรุษุผูน้ี้ไร้หวัใจ สมยัที่ยงัเป็นองค์ชายใช้รอยยิ้มฉาบใบหน้า แต่ครั้นเสวย 

ราชสมบตักิไ็ม่เคยแย้มสรวล เหน็ผู้อื่นเป็นหมากเบี้ยล่างมาโดยตลอด

บุรุษอย่างหวงผู๋อี๋ไม่มทีางท�าเช่นนี้กบัสตรทีี่เดก็รุ่นราวคราวลูก!

มบีางสิ่งผดิปกต!ิ ผดิปกต!ิ

“ฝะ...ฝ่าบาท” เด็กสาวพยายามดึงมือตนเองออก ระมัดระวังไม่ให้ดู

ก้าวร้าวจนเกนิไป “ฝ่าบาท ปล่อยหม่อมฉนัเถดิเพคะ”
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“หอื” เขายกยิ้ม นอกจากจะไม่ปล่อยมอืแล้วยงัดงึตวัมูเ่ฟยเหลยีนให้เดนิ

ตามเขาไปยงัใจกลางห้องโถง

เหอซิงกับมู่หลิ่งเหวินยืนขึ้นพร้อมกัน จ้องเขม็งไปยังองค์เหนือหัว แผ่

กลิ่นอายคุกคามกดดนั พาให้ผู้คนหายใจไม่ทั่วท้อง

ฮ่องเต้ทรงมคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัตระกูลมู่มาโดยตลอด ไฉนวนันี้ถงึ...!

หลี่กงกงซึ่งถูกจับมายืนอยู่กึ่งกลางระหว่างฮ่องเต้กับท่านอ๋องเหงื่อแตก

พลั่ก คราวก่อนเขาได้รบัราชโองการให้ไปเชื้อเชญิมูห่ลิ่งเหวนิกบัท่านหญงิมาร่วม

งานในวงัหลวง เขาพยายามโน้มน้าวท่านอ๋องเตม็ที่เพื่อให้อกีฝ่ายพาสตรผีูม้ชีะตา

หงส์มาเปิดตวัที่นี่

...หากมอีะไรผดิพลาด ท�าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจ ศรีษะเขาต้องหลุด

ออกจากบ่าอย่างแน่นอน!

“ฝ่าบาท เหลยีนเอ๋อร์เป็นสตรทีี่ยงัไม่ผ่านพธิปีักปิ่น โปรดให้เกยีรตนิาง

ด้วยพ่ะย่ะค่ะ” มู่หลิ่งเหวนิกล่าวเสยีงเรยีบ ใบหน้าด�าคล�้าจนน่ากลวั

“ท่านพ่อ...” มู่เฟยเหลยีนหนัไปมองบดิาอย่างขอความช่วยเหลอื ไม่กล้า

ขดัขนือย่างเปิดเผยเพราะกลวัว่าจะเป็นภยัแก่ครอบครวั

ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างรู้ดีว่ามู่หลิ่งเหวินก�าลังอดกลั้นอย่างที่สุดแล้ว 

หากผู้ที่กระท�ามใิช่ฮ่องเต้ เกรงว่าป่านนี้คงถูกซดัฝ่ามอืใส่จนกระอกัเลอืดไปแล้ว

“เหลยีนเอ๋อร์” เหอซงิก�ามอืแน่น มองบุตรสาวอย่างเป็นห่วงและกงัวล

ด้านหวงผูอ๋ี๋ส่งเสยีงหวัเราะในล�าคอ มอืที่จบัตวัเดก็สาวออกแรงดงึอกีฝ่าย

จนตวัลอยจากพื้น สอดมอืใช้ข้อพบัแล้วอุ้มนางต่อหน้าธารก�านลั!

ไอสงัหารรนุแรงแผ่ออกมาจากร่างมูห่ลิ่งเหวนิ สายตาจบัจ้องผูท้ี่อาจหาญ

แตะต้องบุตรสาวอนัเป็นที่รกัด้วยแววตาลุกโชนไปด้วยโทสะ

“ฮ่าๆๆ!”

จู่ๆ ฮ่องเต้กอ็้าพระโอษฐ์หวัเราะดงัลั่น เสยีงเข้มแหบของบุรุษวยัสามสบิ

กว่าเริ่มแปรเปลี่ยนไปทีละน้อย กลายเป็นเสียงนุ่มทุ้มไพเราะอันน่าฟัง ชวนให้

สตรหีลายคนพากนัเคลบิเคลิ้ม

จู่ๆ พื้นห้องโถงกส็ั่นไหวอย่างรุนแรง จานอาหารและจอกสุราบนโต๊ะร่วง

หล่นแตกกระจายเตม็พื้น กวานสทีองหลุดออกจากศรีษะของหวงผู๋อี๋ เรอืนผม 
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สดี�าที่ปลวิสะบดัเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นสเีงนิสลวย

มู่เฟยเหลียนหลับตาปี๋เมื่อปะทะกับแสงเจิดจ้าโดยตรง ครั้นลืมตาขึ้น 

อกีครั้งกพ็บว่าร่างของบุรุษที่อุ้มนางเปลี่ยนไปราวกบัคนละคน

เส้นผมสเีงนิยาวจดสะโพก ใบหน้างดงามยากจะแบ่งแยกหญงิชาย ดวงตา

สีเงินเรียวหงส์ล้อมกรอบด้วยแพขนตางอนยาว ใบหูสามเหลี่ยมโดดเด่น และ

พวงหางทั้งเก้ากวดัแกว่งอยู่เบื้องหลงัแสดงให้เหน็ชดัเจนว่าบุรุษผู้นี้มใิช่มนุษย์!

ที่แท้ภาพของฮ่องเต้ที่พวกเขาเหน็กแ็ค่ภาพมายาตบตาของปศีาจจิ้งจอก!

ผู้คนทั้งหลายพากันอ้าปากค้างอย่างตื่นตะลึง ความงามของสิ่งมีชีวิต 

ตรงหน้าท�าให้พวกเขาตาพร่า คล้ายถูกสะกดให้มวัเมาลุ่มหลง

“ฝะ...ฝ่าบาท...” หลี่จวงตกใจจนแข้งขาอ่อนแรง ทรุดเข่าล้มลงบนพื้น

แล้วหวงผู๋อี๋ตวัจรงิเล่าอยู่ที่ใด หรอืว่า...

ใบหน้าของขนัทคีนสนทิของฮ่องเต้เริ่มถอดส ีประวตัศิาสตรท์ี่บนัทกึและ

ส่งต่อกันมาอย่างยาวนานของราชวงศ์เคยกล่าวถึงเรื่องของปีศาจและมนตร์ด�า  

ทุกครั้งที่สิ่งเหล่านี้ปรากฏตวั บ้านเมอืงย่อมเกดิหายนะ

หากมนัสงัหารฮ่องเต้เพื่อแย่งชงิสตรซีึ่งมชีะตาหงส์ไป...

“ฮกึ! ฝ่าบาท!”

เสยีงกรดีร้องของหลี่กงกงฉุดรั้งสตขิองคนในห้องโถงกลบัมา แขกเหรื่อ

ทั้งหลายที่มาร่วมงานไม่ได้รับอนุญาตให้พกอาวุธ เว้นแต่ทหารอารักขาคุ้มกัน 

ที่อยู่ด้านนอก

“ชะ...ช่วยข้าด้วย ท่านพ่อ ท่านแม่!” มู่เฟยเหลียนซึ่งตกอยู่ในเงื้อมมือ

ของปีศาจกล่าวเสียงสั่นเครือ ตัวสั่นเหมือนลูกนกไร้ทางสู้ ไม่สามารถปกป้อง 

ตวัเองได้

ในสถานการณ์เช่นนี้อย่าว่าแต่เด็กสาวเลย ต่อให้เป็นบุรุษนักรบเข้าไป

แทนที่ กใ็ช่ว่าจะมปีัญญาต่อกรกบัปีศาจได้

บดันี้นอกจากมูห่ลิ่งเหวนิกบัเหอซงิที่เป็นห่วงความปลอดภยัของบตุรสาว 

คนที่เหลอืกม็แีต่รกัตวักลวัตายด้วยกนัทั้งนั้น

“อ๊าก!”

“ปีศาจ!”
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“รบีหนเีรว็เข้า!”

“ฮอื! ช่วยข้าด้วย ข้ากลวั! ข้ากลวั!”

งานรื่นเรงิที่มบีรรยากาศครกึครื้นสนุกสนานเมื่อครึ่งชั่วยาม4 ก่อน กลบั

กลายเป็นความวุน่วายโกลาหลเมื่อเชื้อพระวงศ์และขนุนางต่างกรดีร้องแล้ววิ่งตรง

ไปยงัประตู

ต�าหนกัจดังานเลี้ยงมทีางเข้าและทางออกเพยีงทางเดยีว นายทหารซึ่งอยู่

ด้านนอกรบีเปิดประตเูมื่อได้ยนิเสยีงโวยวายจากด้านใน ครั้นเปดิประตอูอก คน

กเ็บยีดเสยีดทะลกักนัออกมา บางคนสะดุดล้มโดนเหยยีบอย่างน่าเวทนายิ่ง

อาคนัตกุะในวนันี้รวมๆ กนัแล้วมปีระมาณสองร้อยกว่าคน นอกจากนี้ยงั

มนีางก�านลั นกัดนตร ีและนางร�ารวมๆ กนัอกีเป็นร้อย การที่พวกเขาวิ่งออกมา

พร้อมกันท�าให้เกิดการเบียดเสียด มิหน�าซ�้าทหารองครักษ์ซึ่งอยู่ด้านนอกก็ยัง

สบัสนและไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกดิขึ้น

ในฐานะทหารผูม้หีน้าที่ปกป้องผูเ้ป็นนาย หวัหน้าองครกัษ์เฉนิหมงิซึ่งเป็น

บรุษุวยัสี่สบิกอ็อกค�าสั่งอย่างรวดเรว็ “พวกเจ้าทั้งหมดแบ่งออกเป็นสองกลุม่ กลุม่

แรกอารกัขาเชื้อพระวงศ์และขุนนาง กลุ่มที่สองตดิตามข้าเข้าไปคุ้มกนัฝ่าบาท!”

“ขอรบั!”

ผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาประมาณห้าสบินายขานรบักนัอย่างแขง็ขนั ก่อนเฉนิ-

หมงิจะน�าคนเข้าไปกฉ็ุกคดิบางอย่างขึ้นมาได้จงึหนัไปหาคนใกล้ตวั

“เจ้ารบีไปตามองครกัษ์หน่วยอื่นมาเรว็เข้า!”

ผู้ที่กล้าบุกท�าลายงานเลี้ยงย่อมไม่มาด ี มคีวามเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นมอื

สังหารซึ่งมีทักษะการแฝงตัวที่เก่งกาจ เพราะก่อนหน้านี้เขามิอาจจับกลิ่นอายที่

ผดิปกตจิากด้านในได้เลย

เฉินหมิงกระชากดาบยาวออกมาจากฝัก ครั้นลูกน้องช่วยกันเปิดทางให้

แล้วกว็ิ่งฝ่าแขกเหรื่อเข้าไปด้านใน

ทนัททีี่บรุษุทั้งหลายก้าวเท้าเข้ามาในห้องโถง ไอสงัหารอนัรนุแรงกถ็าโถม

4 1 ชั่วยาม เท่ากบั 2 ชั่วโมงในปัจจุบนั
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เข้าใส่ดุจคลื่นยักษ์ ท�าให้อวัยวะทั่วร่างชาหนึบ มิอาจขยับเขยื้อนประดุจเป็น

อมัพาต

เฉินหมิงขบกรามแน่น ที่แท้สาเหตุที่เขาสัมผัสความผิดปกติที่เกิดขึ้นใน

ต�าหนกัจดัเลี้ยงไม่ได้กเ็พราะมบีางสิ่งกั้นเอาไว้นั่นเอง

หวัหน้าองครกัษ์คดิพลางเพ่งสายตามองไปยงัใจกลางห้องโถง พบว่าหลี่

กงกงสลบเหมอืดอยู่บนพื้น มู่หลิ่งเหวนิกบัเหอซงิยนือยู่คนละฟากห้อง แต่หนั

กายไปยังจุดเดียวกัน บุรุษผมสีเงินแปลกประหลาดอุ้มร่างของมู่เฟยเหลียนซึ่ง

ตวัสั่นเทาไว้ในอ้อมแขน ทั้งสองฝ่ายตั้งท่าพร้อมเข้าปะทะกนัทุกเมื่อ

ทว่าภายในห้องโถงกลบัไร้เงาร่างของหวงผู๋อี๋

“อะ...อารกัขาท่านอ๋องกบัพระชายา ช่วยหลี่กงกงออกมา สงัหารผูบ้กุรกุ!” 

เสยีงทุ้มแหบของเฉนิหมงิดงัสู้กบักลิ่นอายคุกคามที่แผ่ออกมาอย่างต่อเนื่อง

“เฉนิหมงิ!”

ดวงตาของหวัหน้าองครกัษ์สั่นไหวเลก็น้อยเมื่อได้ยนิเสยีงที่คุน้เคยดงัมา

จากหลงัม่าน

ผ้าม่านสีเข้มหลังเก้าอี้ตัวใหญ่ซึ่งเป็นต�าแหน่งที่ประทับขององค์เหนือหัว

ถกูกระชากจนเปิดออก เผยให้เหน็ร่างของบุรุษในอาภรณ์สทีอง เดนิมุง่หน้าออก

มาอย่างสง่าผ่าเผย

หวงผู๋อี๋ตัวจริงเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีเคร่งขรึม สายตาโกรธ

เกรี้ยวจบัจ้องไปยงัปีศาจจิ้งจอก

ฮ่องเต้หนุ่มไม่รู้ด้วยซ�้าว่าปีศาจตนนี้โผล่มาได้อย่างไร พอมันมาถึงก็ใช้ 

มนตราท�าให้พระองค์หลับและขังพระองค์ไว้ในหีบผ้า คาดเดาจากเสื้อผ้าที่สวม 

มนัคงสวมรอยเป็นพระองค์เข้ามาก่อความวุ่นวายต่อหน้าแขกผูม้ยีศศกัดิ์สงูส่งเป็น

อนัดบัต้นๆ ของแคว้น มหิน�าซ�้ายงัจบัตวับตุรสาวของจวนอ๋องมูไ่ว้เป็นตวัประกนั

ชายหนุ่มซึ่งมีต�าแหน่งเป็นถึงโอรสสวรรค์รู้สึกเสียหน้าครั้งใหญ่ ต่อให้ 

อกีฝ่ายเป็นปีศาจ เขากไ็ม่มวีนัปล่อยให้มนัท�าตามอ�าเภอใจ 

หวงผู๋อี๋ต้องการรู้ให้ได้ว่ามันมีจุดประสงค์อันใด เมื่อรู้แล้วก็จะลงโทษ

ประหารด้วยวธิหี้าม้าแยกร่าง เอามดีทื่อสบั และแร่เนื้อเป็นหมื่นๆ ชิ้น!

“ทหาร! จบัตวัปีศาจตนนี้ให้ได้!”



สี่
พลัดถิ่น

ค�าสั่งที่เอ่ยด้วยปาก ย่อมง่ายดายกว่าการลงมอืปฏบิตัใิห้สมัฤทธผิลจรงิ

ในสถานการณ์เช่นนี้ ทหารกว่ากึ่งหนึ่งอยู่ในสภาพราวกบัเป็นอมัพาต ที่

เหลอืชกัอาวธุออกจากฝักอย่างยากล�าบาก แม้นายเหนอืหวัมรีบัสั่ง พวกเขามหีรอื

จะกล้าจูโ่จมสุม่สี่สุม่ห้า จงึรอค�าตดัสนิใจของเฉนิหมงิซึ่งมปีระสบการณ์การตอ่สู้

มากกว่าอกีทอดหนึ่ง

ด้านหัวหน้าหน่วยองครักษ์ ครั้นมั่นใจว่าฮ่องเต้ทรงปลอดภัยดีก็หันไป

หามู่หลิ่งเหวนิ

“ท่านอ๋อง...”

“ดาบ!”

สิ้นสุรเสยีงทรงอ�านาจ สหีน้าของเฉนิหมงิกด็ขีึ้นอย่างเหน็ได้ชดั

หากมูห่ลิ่งเหวนิผูเ้ป็นนกัรบในต�านาน ก�าชยัในสนามรบมานบัครั้งไม่ถ้วน

ร่วมต่อสู้ด้วย ไม่แน่ว่าพวกเขาอาจมีโอกาสเอาชนะปีศาจตนนี้ สร้างปาฏิหาริย์ 

ขึ้นมาได้

ทหารองครักษ์นายหนึ่งดึงดาบมาจากร่างของสหายที่ขยับตัวไม่ได้ยื่นส่ง

ให้เฉนิหมงิ เขาไม่รอช้า โยนดาบส่งต่อให้มู่หลิ่งเหวนิทนัที

“ท่านอ๋อง รบัไป!”

บรุษุร่างก�าย�ายื่นมอืรบัดาบโดยไม่ละสายตาไปจากบตุรสาว มอืใหญ่กร้าน
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ควงดาบอย่างคล่องแคล่ว ส่งเสยีงแหลมแหวกตดัอากาศ

“พวกเจ้าคุ้มกนัฮ่องเต้ ข้าจะชงิตวัเหลยีนเอ๋อร์กลบัมา”

“ขอรบั!”

เหล่าชายฉกรรจ์ผูผ่้านการฝึกฝนมาอย่างโชกโชนพยกัหน้ารบัอย่างแขง็ขนั 

วิ่งกระจายก�าลงัออกเป็นสองทาง อย่างแรกคอืคุ้มกนัฮ่องเต้ ส่วนที่เหลอืถูกส่ง

ไปอารกัขาเหอซงิ

มูห่ลิ่งเหวนิไม่รอช้า เงื้อดาบขึ้นเหนอืศรีษะแล้วกระโดดถบีกายขึ้นจากพื้น 

พุ่งตวัเข้าหาคู่ต่อสู้อย่างมั่นใจโดยปราศจากท่าทหีวาดกลวัใดๆ 

เคล้ง!

เลบ็ของคูต่่อสูง้อกยาวออกมาปะทะกบัคมดาบที่ฟาดฟันใส่อย่างไม่ปรานี

เหอซิงซึ่งยืนมองเหตุการณ์อยู่ไกลๆ เห็นท่าไม่ดีก็ร้องตะโกนบอกสาม ี 

“หลิ่งเหวนิ ระวงัเหลยีนเอ๋อร์โดนลูกหลง”

“ออื” ท่านอ๋องมู่ขานรบั ทอดพระเนตรบุตรสาวซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์

อนัตรายอย่างกงัวลพระทยั

เพราะอกีฝ่ายมมีูเ่ฟยเหลยีนเป็นตวัประกนั เขาจงึตอ้งยั้งมอืไวห้ลายส่วน 

เกรงว่าหากใช้ก�าลงัทั้งหมดอาจพลาดพลั้งท�าให้บุตรสาวบาดเจบ็

ในขณะที่มู่หลิ่งเหวินพยายามครุ่นคิดหาวิธีที่จะช่วงชิงบุตรสาวออกมา

อย่างปลอดภยั วายร้ายในที่นี้กเ็ริ่มโจมตอีกีครั้ง

แม้การโจมตนีั้นจะรวดเรว็จนมองไม่เหน็ด้วยตาเปล่า แตเ่ขากย็กดาบขึ้น

มาต้านรบัไว้อย่างทนัท่วงที

“คดิว่าดาบกระจอกๆ เล่มนี้จะมปีัญญาท�าร้ายข้าได้ร!ึ”

ปีศาจจิ้งจอกค�ารามในล�าคอ กางกรงเลบ็เข้าตะปบใส่คูต่่อสูอ้ย่างต่อเนื่อง 

ส่วนมอือกีข้างอุ้มร่างมู่เฟยเหลยีนได้อย่างง่ายดายประหนึ่งถอืปุยนุ่น

เคล้ง! เคล้ง! เคล้ง!

ดาบที่อยู่ในมือใหญ่กร้านบังเกิดรอยร้าว แม้เป็นเหล็กกล้าแต่ก็มิอาจ

ต้านทานสิ่งที่มกี�าลงัเหนอืมนุษย์ได้

“ท่านพ่อ ท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้า ท่านพ่อ! ฮกึ!” มู่เฟยเหลยีนน�้าตาไหล

พราก มวิายหนัไปถลงึตามองทหารองครกัษ์ที่มกิล้าเข้ามาใกล้วงต่อสู้ “พวกเจ้า
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ยนืนิ่งกนัอยู่ไย รบีมาคุ้มกนัท่านพ่อส!ิ”

ค�าตะโกนของเดก็สาวส่งผลให้ทหารที่ได้ยนิพากนัสะดุง้โหยง นกึไม่ถงึว่า

สตรีตัวเล็กๆ ซึ่งถูกเลี้ยงดูมาอย่างทะนุถนอมจะมีจิตใจกตัญญู เป็นห่วงความ

ปลอดภยัของบดิามากกว่าตนเอง

น่าเสยีดายนกัที่ท่านหญงิน้อยผู้นี้อาภพั... ดนัมาตกอยู่ในเงื้อมมอืปีศาจ 

โอกาสที่จะได้ครองต�าแหน่งมารดาของแผ่นดนิแทบเป็นศูนย์

เปลวเพลิงสีครามผุดขึ้นบนฝ่ามือของปีศาจจิ้งจอก มันสะบัดมือเพียง 

คราเดยีวกส็่งไฟสปีระหลาดในมอืไปทั่วทุกทศิทาง!

มูห่ลิ่งเหวนิขบกรามแน่น ใช้วชิาตวัเบากระโดดกายไปหยดุยนืหน้าหวงผูอ๋ี๋ 

หมุนดาบเป็นวงกลมเพื่อสะท้อนเปลวเพลงิมใิห้โดนองค์เหนอืหวั

บุรุษผมสีเงินแสยะยิ้ม ดวงตาสีเงินเหล่มองเหอซิงซึ่งยืนก�ามือแน่นแล้ว

ขยิบตาใส่ จากนั้นก็หันไปใช้พลังอันมหาศาลท�าลายผนังของต�าหนักแล้วพุ่งตัว

ออกไป

“ท่านพ่อ! ท่านแม่!” มู่เฟยเหลยีนซึ่งอยู่ในอ้อมแขนของบุรุษร่างสูงโปร่ง

ดิ้นขลุกขลกั สายตาทอดมองบดิามารดาจนกระทั่งกลนืหายไปกบัความมดืยาม

ราตรี

ครั้นปีศาจหายตวัไป เหล่าองครกัษ์ที่ยนืแขง็ค้างราวกบัต้องมนตร์สะกด

กก็ลบัมาเคลื่อนไหวได้อกีครั้ง ครั้นเหน็เปลวเพลงิสฟี้าเริ่มลุกลาม พวกเขากร็บี

วิ่งออกไปเพื่อหาน�้ามาดบัไฟ

ทว่าเปลวเพลงินี้ประหลาดนกั มนัไม่ได้ร้อน... แต่กลบัหนาวจบัขั้วกระดกู 

ด�า

“ฝ่าบาท ปีศาจตนนั้นพาท่านหญิงไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ!” เฉินหมิงคุกเข่า

รายงาน “ที่นี่ไม่ปลอดภยัแล้ว กระหม่อมจะอารกัขาพระองค์ออกไปจากที่นี่”

“เหลวไหล! ไฟไหม้แค่นี้มหีรอืจะท�าร้ายเราได้” หวงผู๋อี๋โกรธจนหน้ามดื

ตวัสั่น ชาวบ้านต่างรู้กนัทั่วว่ามู่เฟยเหลยีนคอืว่าที่ฮองเฮา เขายอมตายดกีว่าถูก

ท�าลายศกัดิ์ศร ี“พวกเจ้าไยจงึยงัไม่รบีตามมู่เฟยเหลยีนไปอกี!”

“พะ...พ่ะย่ะค่ะ!”

เหอซงิซึ่งยนือยูอ่กีมมุหนึ่งเหมอืนเพิ่งตื่นจากภวงัค์ ใบหน้างดงามซดีเผอืด 



50
ยุทธภพแสนกล

ร่างกายซวนเซคล้ายจะเป็นลม

ทหารองครักษ์เห็นท่าไม่ดีก็หวังจะช่วยเหลือด้วยเกรงว่าอีกฝ่ายจะล้ม

ศรีษะฟาดพื้น นกึไม่ถงึว่าภายในพรบิตาเดยีว ร่างของท่านอ๋องจะปรากฏตวัขึ้น

ต่อหน้า วงแขนกว้างโอบประคองร่างบางไว้อย่างหวงแหน พร้อมกบัตวดัสายตา

เยน็เยยีบไปมองผู้ที่หวงัด ีนายทหารผู้นั้นถงึกบัหน้าเสยี

เปลวเพลงิจากฝีมอืปีศาจจิ้งจอกหมิะเริ่มลามไปทั่ว อกีทั้งยงัมอิาจดบัได้

ด้วยน�้าเปล่า

ทหารองครักษ์รีบอารักขาคนด้านในออกมาอย่างระมัดระวัง พอออกมา

ด้านนอกก็เห็นแขกเหรื่อมากมายอยู่ในอาการหวาดผวา หวงผู๋อี๋สีหน้าด�าคล�้า 

กว่าเดมิ สั่งให้ทหารพาพวกเขาไปที่อื่นเพื่อความปลอดภยั

ข่าวงานเลี้ยงถูกท�าลายจนพังพินาศลงในครานี้มิอาจปิดบังไว้ได้ คงถึง

คราวที่ความเชื่อมั่นต่อราชวงศ์จะต้องสั่นคลอนครั้งใหญ่

“ท่านอ๋อง ควรท�าเช่นไรด”ี เฉนิหมงิเอ่ยถามอย่างระมดัระวงั

มู่หลิ่งเหวนิกุมมอืภรรยา “ข้าจะไปตามเหลยีนเอ๋อร์ ระหว่างนี้ข้าต้องการ

คนอารกัขาพระชายากลบัจวน”

หลี่จวงเพิ่งได้สตพิอดจีงึรบีอาสา “เรยีนท่านอ๋อง บ่าวจะรบีจดัการให้ตาม

รบัสั่งพ่ะย่ะค่ะ”

หวงผู๋อี๋เหลอืบมองท่านอ๋องมู่ แต่ไหนแต่ไรมู่หลิ่งเหวนิท�าตวัเหมอืนบุรุษ

ที่ไร้จุดอ่อน ในสถานการณ์เยี่ยงนี้ยงัรกัษาท่าทสีุขุมเยอืกเยน็ไว้ได้

หรอืเขามั่นใจว่าจะสามารถพาบตุรสาวของตนเองกลบัมาได้อย่างปลอดภยั

“มู่หลิ่งเหวนิ”

บุรุษผู้อายุมากกว่าหนัไปตามเสยีงเรยีก “พ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาท”

“เจ้ามวีธิตี่อกรกบัปีศาจตนนั้นหรอืไม่”

มู่หลิ่งเหวินชะงักไปเล็กน้อย แต่พริบตาเดียว สีหน้าก็กลับมาเรียบเฉย 

ไร้อารมณ์ “ตอนนี้ยงัไม่มพี่ะย่ะค่ะ”

“ปีศาจตนนั้นแขง็แกร่งนกั ข้าไม่อยากสูญเสยีขุนพลคนส�าคญัของแคว้น

ไป” หวงผู๋อี๋ต้องการจะสื่อให้มู่หลิ่งเหวนิปล่อยให้ทหารจดัการเรื่องนี้ ไม่จ�าเป็น

ต้องเอาตวัเองเข้าไปเสี่ยง
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“มูเ่ฟยเหลยีนเป็นบตุรสาวของกระหม่อม ไม่มเีหตผุลที่กระหม่อมจะต้อง

ไม่ไป” ใบหน้าของผู้ตอบแข็งกระด้าง “อีกทั้งปีศาจตนนั้นอาจเป็นภัยต่อแคว้น

เยว่ในภายภาคหน้า จงึสมควรก�าจดัทิ้งโดยเรว็ที่สุด”

“การก�าจดัปีศาจควรเป็นหน้าที่ของนกัพรต เจ้าเพยีงช่วยเหลอืมูเ่ฟยเหลยีน

กลบัมาอย่างปลอดภยักพ็อ”

มูห่ลิ่งเหวนิขมวดคิ้วด้วยเจตนารมณ์ที่ไม่เหน็ด้วย แต่เนื่องจากไม่ต้องการ

เสียเวลาไปมากกว่านี้ เขาจึงก้มหน้ารับค�าแล้วถอดเสื้อตัวนอกคลุมลงบนไหล่

ภรรยา

ย่างเข้าปลายยามห้าย5 นาฬิกาน�้าไหลหยด อณุหภมูลิดต�่าลงจนรูส้กึหนาว

กาย ท้องฟ้าเตม็ไปด้วยเมฆหนา คาดว่าอกีไม่นานฝนคงตก

ในวันเฉลิมฉลองขอบคุณเทพเจ้าแห่งสายฝนกลับมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้น 

ฮ่องเต้ทรงบันดาลโทสะ สั่งให้คนกระจายก�าลังค้นหาโดยไม่สวมเครื่องแบบ 

เนื่องจากชาวเมอืงด้านนอกยงัคงสนกุสนานกบังานเทศกาล พระองค์จงึไม่ต้องการ

ท�าให้ราษฎรเสยีขวญั

หลี่จวงรับหน้าที่จัดหาคนอารักขาส่งตัวเหอซิงกลับจวนอ๋อง ตลอดเวลา

พระชายาผูง้ดงามเอาแต่เงยีบไม่ยอมตรสัสิ่งใด สพีระพกัตร์ขาวซดีส่งผลให้ผูค้น

มองอย่างสงสาร คาดว่านางคงสะเทือนพระทัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระธิดาอยู่

มากทเีดยีว

ส�าหรบัมนษุย์ทั่วไป การเข้านอกออกในวงัหลวงยอ่มไมใ่ช่เรื่องงา่ย ทว่า 

ส�าหรับผู้บุกรุกซึ่งเป็นปีศาจ การทะยานผ่านก�าแพงสูงสามผิง6 นั้นราวกับเดิน

ทอดน่องผ่านทุ่งหญ้าที่มบีุปผาบานสะพรั่ง

เดมิทกีารตามหาร่องรอยของอมนุษย์ถอืเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ทว่าทหาร

ลาดตระเวนบรเิวณนั้นได้ยนิเสยีงร้องตะโกนของสตร ีภายหลงัจงึมโีอกาสได้แจ้ง

5 ยามห้าย คอืเวลาตั้งแต่ 21.00 น. – 22.59 น.
6 1 ผงิ เท่ากบั 3.3 เมตร
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แก่ทหารกบัท่านอ๋องมู่ว่าปีศาจที่ลกัพาตวัเดก็สาวหลบหนไีปทางประตูทศิใต้

“ช่วยเหลยีนเอ๋อร์ด้วย! ท่านแม่! ท่านพ่อ! ข้ากลวั!”

“ห่างมาไกลมากแล้ว พวกเขาไม่ได้ยินหรอก” สิ้นเสียงนุ่มทุ้มของปีศาจ

จิ้งจอก ร่างที่แต่เดมิดิ้นรนกห็ยุดนิ่งราวกบัสั่งได้

มู่เฟยเหลยีนถอนหายใจออกมายาวเหยยีด “เจบ็คอจงั”

นางพูดจบกไ็ม่วายไอแคก็ๆ ให้ดูเป็นหลกัฐาน ชกัสหีน้าน่าสงสารเข้าใส่

อย่างเจ้ามารยา ทั้งที่ตนเองมหีน้าที่แค่ตะโกนอย่างเดยีว ที่เหลอืเป็นผูอ้ื่นต่างหาก

ที่เหนด็เหนื่อย

หรงเสี่ยหรี่ตามองคนพดู ร่างกายเปล่งแสงสว่างจ้าก่อนจะจางหายไป ร่าง

ของบุรุษผมสเีงนิแปรเปลี่ยนกลายเป็นจิ้งจอกหมิะสขีาวตวัใหญ่ พุ่งทะยานออก

จากเมอืงหลวงโดยมมีู่เฟยเหลยีนเกาะอยู่บนหลงั

“เกาะให้แน่นๆ ล่ะ” เสยีงกงัวานไพเราะดงัแข่งกบัเสยีงสายลมยามค�่าคนื

“อื้อ!”

ครั้นได้ยินเสียงขานรับ จิ้งจอกสีขาวบริสุทธิ์ก็ดีดกายทะยานขึ้นไปบน

อากาศ ชาวเมอืงที่อยูเ่บื้องล่างต่างก�าลงัสนกุสนานกบังานเทศกาล แสงจากประทดั

และโคมแดงที่ห้อยระย้าท�าให้ดูมสีสีนั ครอบครวั คู่รกัเดนิจูงมอืกนัทั่วท้องถนน 

เป็นบรรยากาศที่สวยงามและอบอุ่น

มู่เฟยเหลียนมองภาพเหล่านั้นด้วยแววตาหม่นหมอง ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ 

จะมโีอกาสได้มาเดนิเล่นในงานเทศกาลร่วมกบัครอบครวัอกีหรอืไม่

“ลงัเลหรอื”

เดก็สาวนิ่วหน้าเมื่ออกีฝ่ายพูดจาแทงใจด�า “ข้าไม่ลงัเล แค่อาลยัอาวรณ์

เพยีงเลก็น้อยเท่านั้น...”

หรงเสี่ยหวัเราะในล�าคอ วิ่งกระโดดสลบัไปมาบนหลงัคาบ้านเรอืน “ดูท่า

ว่าคงไม่เลก็น้อยกระมงั”

สีหน้าของผู้ฟังเซื่องซึม ทว่าผ่านไปเพียงพริบตาเดียว แววตาก็เปลี่ยน

กลบัมาเป็นมุ่งมั่นแน่วแน่ “แต่ข้าไม่เคยเสยีใจที่ตดัสนิใจเช่นนี้”

ในเมื่อตดัสนิใจลงมอืท�า กต็้องท�าให้แนบเนยีน เรื่องนี้เกี่ยวพนักบัจวน

อ๋องมู่ มู่เฟยเหลยีนย่อมมอิาจกระท�าอย่างขอไปทไีด้
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หากนางถูกปีศาจลกัพาตวัไปต่อหน้าผู้คน ราชส�านกัย่อมมอิาจเอาผดิต่อ

จวนอ๋องมู่ ขณะเดยีวกนักถ็อืเป็นการสั่นคลอนอ�านาจของหวงผู๋อี๋เพื่อมใิห้ก�าเรบิ

เสบิสานจนเกนิไป

แผนการในครั้งนี้ เหอซิงเป็นผู้เสนอ เพราะนับตั้งแต่ฮ่องเต้องค์ใหม่ได้

อ�านาจ กม็กักระท�าเรื่องผดิศลีธรรมจนน่าระอา แม้งานนี้อ�านาจภายในราชส�านกั

ของจวนอ๋องมูจ่ะลดลงไปด้วย มูห่ลิ่งเหวนิซึ่งไม่ยดึตดิกบัลาภยศกม็ไิด้เดอืดเนื้อ

ร้อนใจแต่อย่างใด ตราบใดที่เขามีก�าลังทหารเพื่อรักษาความสงบของชายแดน 

ไว้ได้

เรื่องราวภายในวังวนอ�านาจลึกลับซับซ้อนนัก ผู้คนที่เกี่ยวข้องย่อมม ี

จุดประสงค์ของตนเอง หนิหล่นก้อนเดยีวย่อมกระทบไปทั้งผนืน�้า ผู้ที่ได้รบัผล 

กระทบในครั้งนี้ย่อมมมีากมายมหาศาล

มู่หลิ่งเหวินกับเหอซิงนั้นอุทิศตนเพื่อผู้อื่นมามาก ครานี้พวกเขาจึงขอ 

เหน็แก่ตวัสกัครั้ง และใช้แผนการนี้มอบอสิรภาพให้แก่บุตรสาวอนัเป็นที่รกั

การเคลื่อนไหวของหรงเสี่ยรวดเรว็จนไม่น่าเชื่อ ภาพววิเมอืงที่อยูด้่านล่าง

แปรเปลี่ยนเป็นป่ากว้าง แสดงให้เห็นว่าพวกนางออกจากอาณาเขตก�าแพงเมือง

หลวง ครั้นถึงชายป่าทางตอนใต้ สัตว์ร่างใหญ่ก็ชะลอความเร็วจนหยุดลงตรง

ล�าธาร

มู่เฟยเหลียนกระโดดลงมายืนบนผืนหญ้า ปล่อยให้หรงเสี่ยดื่มน�้าและ 

พกัผ่อนให้เตม็ที่

นี่คือสถานที่ที่นางนัดหมายกับบิดามารดา แต่ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาด พวก

นางจะรอที่นี่เพยีงแค่ครึ่งชั่วยาม จากนั้นกจ็ะมุ่งหน้าเดนิทางไกลอกีหลายร้อยลี้

“ทกัษะการตบตาผู้อื่นของข้าล�้าเลศิมากใช่หรอืไม่”

เดก็สาวหย่อนกายนั่งลงข้างๆ เอามอืจุ่มน�้าในล�าธารเล่น “ผดิแล้วท่านลุง

หรงเสี่ย หากเทยีบกนัดูแล้ว ข้ามั่นใจว่าเหนอืกว่าท่านอยู่ขั้นหนึ่ง”

“ที่ไหนกนั” หรงเสี่ยสะบดัพวงหางแตะหลงัคนข่มอย่างหยอกเย้า “ข้าเหน็

นะว่าเจ้าหลุดยิ้ม”

“ไม่มสีกัหน่อย ท่านตาฝาดแล้ว!”

“ตอนที่ข้าอุ้มเจ้า”
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“ตอนนั้นข้าไม่ได้ยิ้ม ข้าแค่คนัปากเท่านั้น!”

ปีศาจจิ้งจอกเก้าหางหวัเราะหึๆ  “ตอนข้าสู้กบับุรุษหน้าเหมน็แซ่มู่ เจ้าลมื

พูดตามบท ต้องให้ข้าหนัไปทางทหาร เจ้าจงึจะเรยีกให้พวกเขามาช่วย”

คราวนี้ผู้ที่ถูกจี้ตรงจุดส่งเสยีงจิ๊จ๊ะในล�าคออย่างขดัใจ

“ก็ได้ ข้ายอมรับ” มู่เฟยเหลียนวักน�้าใส่อีกฝ่ายแล้วพูดแก้ไขให้ถูกต้อง 

“ที่ข้าพดูว่าเหนอืกว่าท่านขั้นหนึ่งมนัเกนิไป ข้าเหนอืกว่าท่านเพยีงครึ่งขั้นต่างหาก”

หรงเสี่ยกระโดดหลบน�้าพลางขมวดคิ้วใส่ “แบบนี้ไม่ถูกกระมงั”

“ท่านลุงหรงเสี่ย หากท่านไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใคร ข้าสญัญาว่าจะย่างปลา

ให้ท่านกนิเยอะๆ เลย”

“เดก็เจ้าเล่ห์” เขารบีเอาหน้าทรงยาวมาถไูถแก้มของเดก็สาว “สมแล้วที่ข้า

เลี้ยงมาเองกบัมอื”

“ใครเลี้ยงใครมาเองกบัมอื หอื หรงเสี่ย”

เสียงหวานอันคุ้นเคยของใครบางคนส่งผลให้ทั้งสองหันขวับไปมองด้าน

หลงั ครั้นเหน็ร่างบางในอาภรณ์ชุดเดมิที่สวมในงานเลี้ยงกค็ลี่ยิ้มกว้าง

“ซงิเอ๋อร์ของข้า” พวงหางทั้งเก้าของผู้ถูกเรยีกสะบดัพนักนัไปมา ชวนให้

รู้สกึตาลาย

เหอซงิคลี่ยิ้มหวาน ทว่าเงาตะคุ่มซึ่งอยู่ด้านหลงักลบัแผ่ไอสงัหารออกมา 

“ไม่ใช่ของเจ้า”

ปีศาจจิ้งจอกแปลงกายกลับมาเป็นมนุษย์ผมสีเงินสลวย เขม่นมองบิดา

ของมู่เฟยเหลยีนอย่างหงุดหงดิ “แมลงน่าร�าคาญ”

มู่เฟยเหลียนเห็นท่าไม่ดี รีบตรงเข้าไปเกาะแขนบิดาเพื่อห้ามทัพ ส่วน 

เหอซงิยกมอืเท้าสะเอว มองหรงเสี่ยที่ชอบเย้าแหย่สามขีองนางอย่างต�าหนิ

“พวกเรามเีวลาไม่มาก มสีิ่งใดอยากพูดกร็บีพูดเถดิ”

“จรงิสท่ิานพ่อ ท่านไม่ได้อยูก่บัทหารของวงัหลวงหรอกหรอื” เดก็สาวเอยีง

คอมองมู่หลิ่งเหวนิอย่างสงสยั

แม้แผนการของมารดาจะรดักมุ แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าฮ่องเต้จะไม่กริ้ว

และพาลใส่ครอบครวัของนาง

“ข้าบอกว่าพวกเขาชกัช้าจงึขี่ม้าล่วงหน้ามาก่อน อกีไม่นานพวกเขาคงมา
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ถงึ วางใจเถดิ หลงัจากนี้ข้าจะน�าก�าลงัคนตระเวนตามหาเจ้าไปทั่วแคว้น ฮ่องเต้

ทรงไม่ระแวงสงสยัอย่างแน่นอน”

ผู้ฟังเม้มปากพลางพยกัหน้าแช่มช้า เมื่อเวลาแห่งการจากลามาถงึ นางก็

อดรู้สกึใจหายมไิด้

ตุ้บ!

สองสามภีรรยาต่างผงะเลก็น้อยเมื่อจู่ๆ  เหน็มูเ่ฟยเหลยีนคกุเข่าลงต่อหน้า

“ขอบคุณท่านพ่อท่านแม่ที่ยอมรับค�าขอที่เห็นแก่ตัวของข้า เหลียน- 

เอ๋อร์ขอคารวะขอบคุณพวกท่านเป็นครั้งสุดท้าย”

เหอซิงมองภาพบุตรสาวที่โขกศีรษะลงบนพื้นแล้วนึกถึงภาพของตนเอง

ในวยัเดก็

ยามนั้นนางเดก็กว่ามู่เฟยเหลยีนในเวลานี้ และตดัสนิใจขอออกจากบ้าน

เพื่อไปศกึษาร�่าเรยีนวชิาแพทย์ในที่ห่างไกล

ความรู้สกึของบุพการใีนยามนั้น คงไม่ต่างจากที่เหอซงิรู้สกึในยามนี้

เป็นความตื้นตนัและห่วงหาอาลยัไปในคราวเดยีวกนั

มูห่ลิ่งเหวนิบบีไหล่ภรรยาเบาๆ อย่างเข้าใจ แตถ่า้นางกลั้นน�้าตาไม่อยูจ่น

ร้องไห้ มู่เฟยเหลยีนต้องพลอยร้องไห้ไปด้วยแน่

เวลาในการร�่าลาระหว่างพวกเขามีจ�ากัด การจากกันด้วยรอยยิ้มย่อมดี

กว่าน�้าตา

“เหลียนเอ๋อร์ ลุกขึ้นเถิด” ท่านอ๋องมู่ทรงประคองร่างบุตรสาวให้ยืนขึ้น 

“ข้ามบีางสิ่งจะให้เจ้า”

บุรุษเจ้าของร่างก�าย�าปลดอาวุธชิ้นใหญ่ที่ห้อยสะพายอยู่ข้างเอวออกมา

“นี่คือดาบปราบปีศาจ เป็นมรดกตกทอดของสกุลมู่มาหลายชั่วอายุคน  

ข้าเองก็ได้รับมาจากปู่ของเจ้า” มู่หลิ่งเหวินมองดาบซึ่งอยู่ติดกายเขาตลอดเวลา

ขณะอยู่ในสนามรบ มนัได้ช่วยชวีติเขาไว้หลายครั้ง และเขากห็วงัเป็นอย่างยิ่งว่า

หลังจากนี้มันจะปกป้องดูแลบุตรสาวอันเป็นที่รักแทนเขา “อาวุธไม่มีตา แต่จิต

วิญญาณเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าของ จงใช้มันก็ต่อเมื่อถึงคราวจ�าเป็น เพื่อ

ปกป้องตนเองและผู้ที่อ่อนแอ”

มูเ่ฟยเหลยีนผายมอืรบัดาบจากบดิา ยิ่งน�้าหนกัของอาวธุที่สบืทอดต่อกนั
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มาหลายชั่วอายคุนหนกัอึ้งมากเท่าไร เดก็สาวกรู้็สกึว่าภาระบนบา่ของนางยิ่งมาก

ขึ้นเท่านั้น

ดาบเล่มนี้คงมีอานุภาพร้ายกาจมากกว่าดาบที่นางเคยใช้ฝึกฝน ดังนั้น 

นางควรใช้มนัอย่างมสีติ

“เหลยีนเอ๋อร์น้อมฟังค�าสอนของท่านพ่อ”

ด้านเหอซิงหยิบเอาห่อผ้ากับถุงเงินออกมาจากอกเสื้อ “ด้านในมียาสอง

ตลบั สนี�้าตาลแต้มเขยีวเป็นยาสารพดันกึ หากได้รบับาดเจบ็ ช�้าใน ลมปราณ 

วิ่งวนสับสน หรือถูกพิษ สามารถใช้ยาตัวนี้เพื่อรักษาเบื้องต้น ตัวยาจะมีฤทธิ์

ประมาณหกชั่วยาม ตลบัสดี�าเป็นผงยาสลบ สามารถใช้ลนไฟ ใส่อาหารและน�้า 

หรือโปะจมูก มีฤทธิ์ให้คนสลบไสลประมาณสองถึงสามชั่วยาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ร่างกายของแต่ละคน ส่วนเงนิจ�านวนนี้ ให้ใช้ระหว่างเดนิทาง”

เนื่องจากดาบมขีนาดใหญ่มาก มู่เฟยเหลยีนจงึเอามนัสะพายหลงั จากนั้น

กร็บัของจากมารดา “ขอบคุณท่านแม่”

“หรงเสี่ยจะไปส่งเจ้าถงึสุดเขตแดนตดิทะเล แต่หลงัจากนั้น... เจ้าจะต้อง

เดนิทางด้วยตนเอง”

เดก็สาวพยกัหน้ารบัรู้ “เหลยีนเอ๋อร์ทราบแล้ว”

“ข้าคดิวา่เจ้าไม่จ�าเป็นต้องไปไกลถงึดนิแดนโพ้นทะเลหรอก” มูห่ลิ่งเหวนิ

เอ่ยขึ้นหลงัจากเงยีบมานาน

ดินแดนโพ้นทะเลห่างไกลจากที่นี่เกือบพันลี้ มู่เฟยเหลียนอยู่ล�าพังตัว 

คนเดยีว หากเดอืดร้อนและตกอยู่ในสถานการณ์อนัตรายจะท�าอย่างไร

เหอซงิอมยิ้มนดิๆ เมื่อเหน็สามเีป็นห่วงบุตรสาวอย่างออกนอกหน้า

“ท่านพ่อ ข้าเคยตดิตามท่านแม่ไปดนิแดนโพ้นทะเลมาแล้วครั้งหนึ่ง ข้า

ชอบที่นั่นมาก อกีอย่าง... หากเดนิทางไปต่างแคว้นกใ็ช่ว่าจะพ้นหูตาของสายลบั

จากแคว้นเยว่ หากข้าไปขอความช่วยเหลือจากท่านตาท่านลุง ไม่แน่ว่าข่าวสาร

อาจรั่วไหลมาถงึพระกรรณของฮ่องเต้ ต่อให้ความเสี่ยงมเีพยีงนดิเดยีว ข้ากไ็ม่

ต้องการให้มนัเกดิขึ้น มสิู้ตดัปัญหาไปเลยยงัดเีสยีกว่า”

“แต่...”

พระชายาแตะพระองัสา7 ของพระสวาม ี“เคารพการตดัสนิใจของเหลยีน-
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เอ๋อร์เถดิ”

หากผู้คนรู้ว่าท่านอ๋องทรงตดิบุตรสาวคงพากนัหวัเราะเยาะ

“ท่านแม่” มู่เฟยเหลียนสะกิดอีกฝ่ายเบาๆ “ข้ามีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่ง

อยากถามท่าน”

เหอซิงหลุบตามองบุตรสาว ตัดสินใจดึงตัวนางมาพูดคุยกันตามล�าพัง 

โดยสายตาคอยมองปีศาจจิ้งจอกกบัสามเีป็นพกัๆ เกรงว่าหากคลาดสายตาอาจ

มเีรื่องให้ต่อสู้กนัอกี

“เจ้าอยากถามอะไรหรอื”

“หากท่านลุงหรงเสี่ยกบัท่านพ่อสู้กนัจรงิๆ ผู้ใดจะเป็นฝ่ายชนะ” นางถาม

ด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้น

หมอหญิงฟังค�าถามแล้วถึงกับหัวเราะ “คนหนึ่งเป็นมนุษย์ ส่วนอีกตน

เป็นปีศาจ เจ้าคดิว่าใครจะชนะล่ะ”

“แล้วทั้งที่ท่านลุงหรงเสี่ยไม่ชอบท่านพ่อ เหตุใดเขาจงึได้ยั้งมอืให้ทุกครั้ง

เล่าเพคะ” 

“เรื่องนั้น...” สตรวียัสามสบิต้นๆ ยกยิ้มมุมปาก ลูบศรีษะบุตรสาวอย่าง

รกัใคร่เอน็ดู “ไว้ถ้าเจ้าได้มโีอกาสท่องเที่ยวยุทธภพเมื่อไรกค็งรู้เอง”

มูเ่ฟยเหลยีนกะพรบิตาเสรจ็กเ็ลกิคิ้ว นางคาดไม่ถงึว่ามารดาจะตอบเช่นนี้

หรอืนี่จะเป็นปรศินาของยุทธภพ

เหอซิงมองสีหน้ามึนงงของบุตรสาวก็หัวเราะ อ้าแขนสวมกอดนางเป็น 

ครั้งสุดท้าย

“ไม่ว่าเจ้าจะอยูไ่หน ขอให้จ�าไว้ว่าที่นี่ยงัเป็นบ้านของเจ้าเสมอ หากเจ้ารูส้กึ

เหนื่อยล้ากจ็งรบีกลบัมา”

เดก็สาวกอดตอบมารดาพลางหลบัตาลง “เพคะ ท่านแม่”

การจากลาในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรยีบง่าย มู่เฟยเหลยีนกระชบัดาบที่ห้อย

หลงั ซุกซ่อนถุงเงนิและตลบัยา เสรจ็แล้วกก็ระโดดขึ้นหลงัจิ้งจอกตวัใหญ่

7 พระองัสา แปลว่า ไหล่
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“พวกท่านรกัษาตวัด้วย”

มูห่ลิ่งเหวนิโอบไหล่ภรรยา สองกายองิแอบแนบชดิราวกบัต้องการปลอบ

ประโลมซึ่งกนัและกนั

เหอซงิโบกมอืลาด้วยน�้าตาเปียกชื้น “เดนิทางปลอดภยั!”

มูเ่ฟยเหลยีนโบกมอืตอบ มองภาพของบดิามารดาที่ห่างออกมาเรื่อยๆ จน

เหลอืเพยีงจุดเลก็ๆ ในผนืป่ากว้าง

ดวงตะวนัของเช้าวนัใหม่วาดผ่านผนืฟ้า ประดุจสญัญาณแห่งการเริ่มต้น

เดก็สาวยกมอืปาดน�้าตาที่ไหลอาบแก้ม ดวงตามองตรงไปเบื้องหน้า เหน็

ภาพของผนืป่าที่ทอดยาวไปจนเหน็ผนืทะเลอนักว้างใหญ่ซึ่งตดักบัเส้นขอบฟ้า

ที่แท้ความรู้สกึของการได้รบัอสิรภาพ... กส็วยงามแต่อ้างว้างเช่นนี้เอง


