
บทนํา

ไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน ใครจะรู้ว่าเธอต้อง

ย้อนยุคมาเป็นฆาตกร!

‘ใครจะรู้ว่าตวัเองตายวนัไหน ในวนันี้ ฉนั...หลิ่งถงิมาอยู่ในแดนความ

ตายเพื่อรอการพิพากษา ฉันไม่ได้ตื่นเต้นเพราะคิดว่าตัวเองมีชีวิตที่บัดซบ 

เลอืกเดนิเส้นทางผดิมาตลอดชวีติ ถงึลงนรกขุมไหนกไ็ม่ใช่เรื่องน่ากลวั เมื่อ

รบักรรมเสรจ็ได้เกดิใหม่เผื่อจะมชีวีติที่ดขีึ้น แต่กลบัมผู้ีหญงิสวมชดุจนีโบราณ

โผล่มาบอกให้ฉันไปใช้ชีวิตแทนนางที่สิ้นใจก่อนจะหมดอายุขัย เมื่อได้ยินว่า

ชวีติของวญิญาณสาวผู้นั้นเลศิเลอ ฉนัจงึไม่อาจปฏเิสธได้’

‘ยายผหีลอก ชวีติหล่อนมนับดัซบกว่าฉนั!’

ความตายนำาหลิ่งถิงมาเจอวิญญาณสาวในยุคโบราณ พร้อมด้วยข้อ

เสนอใหเ้ธอได้มชีวีติใหม่ที่ดใีนร่างของวญิญาณสาวผูน้ั้น การละเมดิกฎความ

ตายจึงเกิดขึ้น และนำาพาให้หลิ่งถิงซึ่งเป็นหญิงสาวยุคใหม่ย้อนกลับมาอยู่ใน

ยุคโบราณ พร้อมความจรงิที่เธอค้นพบว่าตวัเองกลายเป็นฆาตกร

หลิ่งถงิต้องทำาทุกวถิทีางเพื่อให้มชีวีติรอด ไหนจะต้องเข้าไปพวัพนักบั

วงัวนความรกั ความแค้น และอดตีของคนที่อยู่รอบตวัโดยไม่อาจหลกีเลี่ยง 
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ชวีติใหม่ที่เธออยากมอีสิระและปรารถนาความสงบสุขนั้นช่างห่างไกลนกั เพราะ

โชคชะตาเหมอืนกลั่นแกล้งให้เธอต้องพบเจออุปสรรคขวากหนามตลอดเวลา

จากฆาตกรกลบักลายเป็นสตรอีนัดบัหนึ่งที่ได้อยูเ่คยีงข้างบรุษุผู้อยูเ่หนอื

คนใต้หล้า สงครามและการเมืองทำาให้เธอต้องงัดความรู้ที่มีเพื่อพิชิตใจคน

ที่เธอต้องอยู่เหนอืกว่า ทว่าชวีติในร่างของผู้อื่นย่อมต้องจ่ายค่าตอบแทนมาก

เกินกว่าที่เธอจะคาดคิดได้ หลิ่งถิงไม่รู้เลยว่าแค่ตัดสินใจผิดพลาดครั้งเดียว

ชีวิตของเธอจะดำาเนินไปถึงสามภพ ทั้งยังมีโชคชะตาและอุปสรรครอต้อนรับ

เธอเพื่อให้ก้าวผ่านไปอกีครั้ง…

 



คนเราสามารถเลอืกได้ว่าจะเดนิไปบนเส้นทางไหนในชวีติ แต่สิ่งหนึ่ง

ที่เราควบคุมไม่ได้คงเป็นความตาย เพราะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไร ซึ่งเป็นสิ่งที่

ทุกคนบนโลกใบนี้กลวั

แต่สำาหรบัฉนัหลิ่งถงิคนนี้ ความตายไม่น่ากลวั เพราะอะไรน่ะเหรอ ก็

เพราะตอนนี้ฉนันอนพะงาบๆ อยู่บนพื้นปูนแขง็ๆ ที่เยน็เยยีบ ทำาไมฉนัถงึมา

นอนอยู่บนพื้น อยากจะชมดาวหรืออยากตากลมเล่น? ตลก! ฉันไม่มีเวลา

เสพสุขกับความงามของโลกใบนี้แบบนั้นหรอก เพราะชีวิตของฉันอยู่บนเส้น

ทางที่แตกต่างจากคนทั่วไป

ฉนั...หลิ่งถงิ สาวอายสุามสบิปีที่ฟ้ากำาหนดเส้นทางชวีติดำามดืมาให้ ฉนั

เป็นเด็กที่เติบโตภายใต้การดูแลของสามีภรรยามหาเศรษฐี ผู้มีฉากหน้าเป็น

นกัธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์รำ่ารวยและมจีติใจดงีามเป่ียมด้วยความเมตตา แต่ฉาก

หลงักลบัมอีกีหนึ่งธรุกจิดำามดืที่สนบัสนนุธรุกจิฉากหน้าของพวกเขาให้รุง่เรอืง

ได้ นั่นคอืการค้าอาวุธเถื่อนซึ่งผดิกฎหมาย รวมถงึสิ่งเสพตดิ

แม่ของฉนัเป็นสาวใช้และเป็นเมยีน้อยของนายใหญ่ฟู ่ฉนัไม่ได้เป็นลกู

ของนายใหญ่ฟู่หรอก เป็นแค่ลูกตดิเท่านั้น พ่อของฉนัมหีน้าตาอย่างไรกไ็ม่รู้ 

หนึ่ง
ผีหลอก
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แม่ของฉันป่วยและเสียชีวิต นายใหญ่ฟู่จึงอุปการะฉันในฐานะลูกบุญธรรม 

จอมปลอม แต่เบื้องหลังคือต้องการให้ฉันเป็นลูกน้องของเขา ฉันจึงได้เป็น

หวัหน้าคนส่งของผดิกฎหมาย ชวีติแขวนอยูบ่นเส้นด้ายที่แสนบาง หากพลาด

กม็คีวามตายรออยู่

เหมือนฉันจะเป็นคนเก่งมากความสามารถ ถึงได้ตำาแหน่งหัวหน้าส่ง

ของผดิกฎหมายใช่ไหมล่ะ แต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอก ฉนัเป็นเพยีงหญงิสาว

ซึ่งทำางานบนความเสี่ยงที่จะติดคุกหรือถูกลอบยิงขณะส่งของผิดกฎหมาย

เท่านั้นเอง จงึต้องมทีกัษะการเอาตวัรอดและรกัษาชวีติให้อยู่ได้นานขึ้นอกีวนั

กย็งัดี

ฉนัเริ่มจบัปืน ใช้ทกัษะเอาตวัรอดและไหวพรบิอนัน้อยนดิครั้งแรกตอน

อายุยี่สิบ ผ่านความกลัวมากมายจนกลายเป็นความตื่นเต้นที่จะเอาชีวิตรอด 

ซึ่งไม่ใช่ความรู้สกึที่ดี

ฉนัต้องผ่านทกุความเสี่ยงอนัตราย ทกุลกูกระสนุที่ฝังในกายหรอืเฉยีด

ผ่านจนมีแผลเป็น มันคืองานที่แลกกับชีวิตจอมปลอมที่เหมือนจะสุขสบาย 

เพราะได้เป็นลูกสาวบุญธรรมของมหาเศรษฐ ีแต่ความจรงิกลบัไม่ใช่

หึๆ  คนที่เอาตวัรอดเก่งเสมอมากลบัพลาดพลั้ง วนันี้ฉนัพ่ายแพ้ ลูก

กระสุนสามนัดฝังอยู่ในร่างที่เป็นจุดสำาคัญ ทำาให้ฉันต้องล้มลงนอนพะงาบๆ 

อยู่แบบนี้

ร่างกายของฉนัหนกัอึ้งไปหมด ขยบัไม่ได้ดั่งใจ ลมหายใจจากถี่กระชั้น

เริ่มแผ่วเบา ขณะเดยีวกนักห็ายใจได้ไม่เตม็ปอด ตอนนี้ฉนัเริ่มรบัรู้ความรู้สกึ

นอ้ยลงเตม็ท ีเพราะความเจบ็ปวดจากการโดนกระสนุฝังในร่างจนรูส้กึด้านชา 

แต่ที่ยังลืมตามองท้องฟ้าสีดำาสนิทกับแสงดาวที่พร่างพราวเต็มท้องฟ้าแบบนี้ 

ช่างอดึอดัทรมานสิ้นด ีตอนนี้ในลำาคอฉนัเหมอืนเตม็ไปด้วยเลอืด มนัล้นขึ้น

มาจนฉนัที่หายใจลำาบากอยู่แล้วต้องกระอกัเลอืดออกมาคำาหนึ่ง

ให้ตายเถอะ! ฉนัเสยีเลอืดเยอะขนาดนี้คงไม่มทีางรอดแน่แล้ว แต่ช่วย

เร่งความตายให้หน่อย ฉนัไม่อยากจมอยู่กบัความรู้สกึทรมาน คนที่ใกล้ตาย



มณีน�้ำค้ำง
11

ยังต้องกลัวความตายอีกหรือ ฉันไม่ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่บนความเสี่ยง

อนัตรายเช่นที่ผ่านมาอกีแล้ว ฉนัอยากหลุดพ้นจากมนัเสยีที

สายตาฉันเริ่มพร่าเลือน สติสัมปชัญญะเริ่มไร้การรับรู้ ฉันทำาเพียง 

แค่นยิ้มเย้ยหยนักบัสิ่งที่เกดิขึ้น ปล่อยร่างที่หนกัอึ้งเหมอืนหนิให้เบาหววิราวกบั

ขนนกที่ต้องลม…

เสียงลมพัดผ่านวูบหนึ่งเหมือนกำาลังไล้เลียใบหน้าให้เย็นชืด ฉันเริ่ม

รู้สกึตวัเมื่อร่างสั่นเทาอย่างรนุแรงด้วยความหนาว เหมอืนกำาลงัยนืเปลอืยกาย

อยู่บนก้อนนำ้าแขง็ที่ขั้วโลกเหนอื

เมื่อลืมตาตื่น สิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้ากลับมีแต่ป่าหนาทึบที่มืดครึ้ม

และน่ากลัว พร้อมด้วยเสียงร้องไห้ครำ่าครวญโหยหวนที่ไม่รู้ว่าดังมาจากทาง

ไหน ทำาให้สถานที่ที่ฉนันอนอยู่วงัเวงนกั

‘ที่นี่...ที่ไหน’

ฉนัรู้สกึสบัสนกบัสถานการณ์ตอนนี้ ในตอนแรกอยู่บนชายฝ่ังแถบเรอื

ขนส่งสนิค้าไม่ใช่หรอื ทำาไมพอโดนยงิจนหมดสตแิล้วฟื้น ถงึได้มาอยู่ในป่าที่

ทบึครึ้ม อากาศกห็นาวเยน็ วงัเวงจนชวนขนหวัลุกแบบนี้ได้

‘หรอืที่นี่คอืดนิแดนหลงัความตาย?’

คำาถามเพ้อเจ้องมงายในหัวทำาให้ฉันอดแค่นยิ้มเยาะตัวเองไม่ได้ ยาย

หลิ่งถงิ เธอมคีวามคดิแบบนี้ตั้งแต่ตอนไหนกนั ฉนัลุกขึ้นยนืแล้วหนัมองไป

รอบทิศที่มืดทึบ ภายในใจรู้สึกสับสนงงงวยมากกว่าหวาดหวั่น เพียงคิดว่า 

จะหาคำาตอบกบัสิ่งที่เจออยู่นี้จากใครที่ไหน

พอนกึอะไรขึ้นมาได้ ฉนักร็บีก้มมองตวัเองทนัที

ไม่มรีอยเลอืด กระสุน หรอืความเจบ็ปวด!

‘เป็นไปได้ยงัไง! หรอืว่าฉนัตายแล้วจรงิๆ’

เฮอะ! ถ้าตายจรงิ กแ็ปลว่าฉนัหลุดพ้นจากเส้นทางชวีติบนโลกมนุษย์

แล้วสนิะ พอคดิแบบนี้ ฉนัไม่ได้รูส้กึหวาดกลวัแม้แต่น้อย แต่กลบัรู้สกึสบายใจ

อย่างบอกไม่ถูก ฉนัไม่เคยรู้สกึดเีช่นนี้มาก่อนพอคดิได้ว่าตวัเองตายแล้ว
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แต่เอ? พอตายแล้วควรไปที่ไหนล่ะ ไม่เห็นมีใครมารับเลย ยมทูต 

หวัววัหรอืหวัม้าในตำานานไม่มารบัวญิญาณเหรอ ปล่อยให้ฉนัยนืบื้องงงวยอยู่

กลางปา่ทบึครึ้มที่มเีสยีงโหยหวนแว่วมาเป็นระยะน่าวงัเวงใจแบบนี้ได้อย่างไร

“เจ้า”

เสยีงเรยีกแผ่วๆ ดงัขึ้น ทำาให้ฉนัหนัขวบัไปมองหาที่มาของเสยีงทนัที

ด้วยความระแวดระวงั

‘ใครกนัที่มาเรยีก’

“เจ้าดูไม่หวาดกลวัความตายเลยนะ”

คำาถามจากเสยีงหวานใสดงัขึ้นอกีครั้ง ทำาให้ฉนัที่หนัไปมองรอบทศินั้น

เริ่มเพิ่มความระวงัขึ้นเป็นเท่าตวั เมื่อไม่เหน็ตวัคนพูด ฉนักย็ิ่งไม่วางใจ

“ไม่ต้องกลวั”

เปน็อกีครั้งที่เสยีงนั้นดงัขึ้น แต่คราวนี้เจ้าของเสยีงปรากฏตวัขึ้น ทำาให้

ฉนัได้เหน็เจ้าของเสยีงอ่อนละมุนนั้นเตม็สองตา

หญงิสาวอายสุบิแปดปีที่มผีวิขาวเนยีนราวกบัหยกขาว ใบหน้าได้รปูนั้น

ลงตัวด้วยดวงตากลมโตมีประกายสุกใสรับกับจมูกโด่ง ริมฝีปากเล็กจิ้มลิ้ม

แดงเรื่อ แก้มชมพเูหมอืนกลบีดอกเหมยกลางฤดหูนาว คิ้วโก่งดกดำา โดยรวม

แล้วงดงามอ่อนหวานละมุนตา และมเีสน่ห์ดงึดูดอย่างน่าประหลาด หญงิสาว

สวมชดุสขีาวบรสิทุธิ์ กระโปรงยาวเหมอืนชดุจนีโบราณขบัเน้นให้ดรูาวกบัเป็น

เทพธดิา ไม่ใช่มนุษย์บนแดนดนิ

ครั้นเหน็ความงามอย่างเป็นธรรมชาตทิี่ไร้การแต่งเตมินั้นแล้ว ทำาให้ฉนั

อดมองตาค้างไม่ได้ เพราะไม่เคยเห็นหญิงสาวที่งามพิสุทธิ์ขนาดนี้มาก่อน  

แม้จะอยูห่่างกนัเพยีงห้าก้าว กย็งัแผ่ออร่าความอุ่นละมนุให้เหน็ เหมอืนเธอจะ

ดงึดดูทกุความทกุข์ในใจได้ แค่มองกท็ำาให้จติใจผ่อนคลายเบาสบาย น่าแปลก 

เป็นคนที่แปลกมากๆ จะมคีนแบบนี้ได้อย่างไร

เธอทำาให้ความระแวดระวงัของฉนัหายวบัไปจนหมดสิ้น แม้จะพยายาม

ระวงั แต่ใจกลบัไร้ปราการ ทำาให้ฉนัตกใจที่ตวัเองเป็นแบบนี้ แค่คำาว่า ‘ไม่ต้อง
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กลวั’ ประกอบกบัใบหน้า รูปร่าง และแววตาของเธอ กท็ำาให้คนอย่างฉนัที่ไม่

ไว้ใจใครง่ายๆ ถงึกบัเป็นแมวเชื่องทนัทเีลยหรอื ฉนัรู้สกึเหมอืนใจจะหล่นวูบ

เพราะหวาดหวั่นตวัเองที่มที่าทไีว้วางใจหญงิสาวตรงหน้า!

แต่อาจเป็นเพราะความพสิทุธิ์ไร้พษิสงนี่กไ็ด้ ที่ทำาให้ฉนัคดิว่าไม่จำาเป็น

ต้องระวงัคนที่อ่อนแอ

“ข้าชื่อหลิ่งถงิอี้”

เธอกล่าวโดยที่ริมฝีปากไม่ขยับแต่กลับมีเสียง ฉันเบิกตากว้างด้วย

ความตกใจ มองหญงิสาวที่ยิ้มหวานแนะนำาตวัด้วยนำ้าเสยีงที่มจีงัหวะจะโคน

อา... ฉนัลมืไปได้อย่างไรว่าหญงิสาวตรงหน้าไม่ใช่มนุษย์ นางคอืคนที่

ตายแล้วเหมอืนกนั อารมณ์ของฉนักลบัเข้าสู่สภาวะปกต ิพลางคดิถงึชื่อของ

อกีฝ่ายในใจ

‘หอื? เพิ่มแค่ ‘อี้’ ที่แปลว่าความแขง็แกร่งเพยีงตวัเดยีว หลิ่งถงิ... ความ

สง่าแห่งสายลมคอืชื่อของฉนั อะไรจะบงัเอญิอย่างนี้’

“เจ้าจะไม่พูดกบัข้าหน่อยหรอื” หลิ่งถงิอี้มองหลิ่งถงิที่ยนืเงยีบงนั ฟัง

นางพูดด้วยแววตานิ่งสงบ ทำาให้นางอมยิ้มบางๆ รอคอยอย่างใจเย็นที่จะให้

อกีฝ่ายตอบสนอง

“เธอ…” ฉนัพูดไม่ออกจรงิๆ กบัสถานการณ์ตรงหน้า คำาถามที่อยู่ใน

หวักพ็ูดออกไปไม่ได้ เหมอืนมอีะไรมาปิดกั้นไว้ นี่มนัเรื่องบ้าอะไรกนั!

“ที่นี่คอืสถานที่ของวญิญาณที่จะต้องเดนิทางผ่านป่าล้างวญิญาณ ก่อน

จะถึงสะพานแห่งคนเป็นคนตาย แล้วจึงไปยังปรโลกเพื่อรอการพิพากษา  

ข้ากับเจ้ามีชะตาผูกพันถึงได้มาเจอกัน ณ ที่แห่งนี้ ข้ายังรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ 

เจ้าอกีมาก เพราะความผูกพนัแห่งโชคชะตา...หลิ่งถงิ”

“เธอต้องการอะไร” เป็นคำาตอบที่ช่วยยนืยนัให้ฉนัแน่ใจเตม็ร้อย แต่มี

เรื่องหนึ่งที่ยงัสงสยั…

“เจ้ารีบไปยังทิศตะวันออกของป่าล้างวิญญาณเถอะ ไปใช้ชีวิตในร่าง

ของข้า” หลิ่งถิงอี้ชี้นิ้วขาวเรียวไปทางป่าตะวันออกด้วยสีหน้าเรียบเฉย ทว่า
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ดวงตาคู่นั้นสะท้อนความกงัวลใจที่หนกัอึ้ง

“ทำาไมฉันต้องไปใช้ชีวิตในร่างของเธอด้วย ฉันควรจะเดินผ่านป่าแห่ง

นี้ไปยงัสะพานแห่งคนเป็นคนตายส”ิ

ฉันเลิกคิ้วแล้วยิ้มมุมปาก มองความกังวลในดวงตาคู่นั้นที่รู้สึกว่าขัด

กบัใบหน้าที่เรยีบเฉยไร้ความรูส้กึของเธอ ความต้องการของหญงิสาวตรงหน้า

นั้นแปลกเกนิไป อกีอย่าง... ฉนัยอมไปนรกเสยีดกีว่าต้องมชีวีติบดัซบอกี ฉนั

เหนื่อยยากและอยู่บนความเสี่ยงมาทั้งชวีติ เรื่องอะไรจะต้องไปหาความเดอืด

ร้อนให้ตวัเองอกี ไม่รู้ว่าอกีฝ่ายตายอย่างไร มชีวีติแบบไหน ฉนัไม่อยากเสี่ยง

“เธอใส่ชุดโบราณ ถ้าฉนัใช้ร่างเธอ เท่ากบัฉนัต้องไปอยู่ในยุคโบราณ” 

ไม่ใช่ว่ายุคโบราณที่ผ่านมาเป็นร้อยๆ ปี แล้วพัฒนามาสู่ยุคใหม่ในปัจจุบัน

หรอกนะ ทำาไมห้วงเวลานี้ถงึยงัมอียู่

“ใกล้ถงึห้วงเวลาที่สองโลกบรรจบกนั เจ้าใช้ร่างของข้าและมชีวีติอยู่ต่อ

ไปเถอะ ข้าป่วยหนกัจงึเป็นเหตใุห้วญิญาณหลดุออกจากร่าง ทั้งที่ข้ายงัไม่หมด

อายุขยั เลยต้องวนเวยีนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ ระยะเวลาระหว่างโลกมนุษย์กบั

คนกึ่งตายไม่เท่ากัน หนึ่งชั่วยามของโลกมนุษย์เท่ากับหนึ่งปีของที่นี่ ข้าเห็น

ชวีติทั้งหมดของเจ้าในโลกที่แปลกประหลาดนั่น มนัไม่ใช่ชวีติที่ดเีลย…”

“แล้วเธอจะไปที่ไหนต่อ” ถงึฉนัจะมนึงงไม่น้อยกบัสิ่งที่หญงิสาวพดู แต่

เมื่อเหน็ความร้อนรนบนใบหน้านั้นที่เริ่มเพิ่มมากขึ้น ฉนักย็ิ่งอยากรู้มากขึ้น

“ข้าจะเดนิทางไปยงัแดนปรโลก”

“น่าตลก จะไปปรโลกเนี่ยนะ แล้วให้คนแปลกหน้าอย่างฉันไปใช้ร่าง

ของเธอ ไม่อยากม…ี”

“ข้ากลับร่างไม่ได้ ผีน้อยในป่าแห่งนี้บอกข้าว่า พลังวิญญาณของข้า 

อ่อนแรงเกนิไปเพราะป่าแห่งนี้ชะล้างข้า แต่เจ้าเพิ่งมาถงึที่นี่ พลงัวญิญาณของเจ้า

แขง็แกร่งกว่าข้า เจ้าสามารถใช้ร่างของข้าได้”

“ชะล้างวิญญาณ?” มีเรื่องแปลกแต่น่าสนใจด้วยแฮะ ผีตนนี้อยู่นาน 

จนรู้เรื่องหลงัความตายอย่างกระจ่าง
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“ปา่ล้างวญิญาณจะชะล้างวญิญาณและกลิ่นอายความเป็นมนษุย์ ก่อน

จะต้องเดนิไปข้างหน้าเพื่อข้ามไปยงัภพปรโลก หากอยู่ที่นี่นานเกนิไป วญิญาณ

ของเจ้าจะแตกสลาย”

“แล้วเธออยู่ที่นี่เพื่อ?” มนิ่าถงึดูพสิุทธิ์ขาวสะอาดปานนี้ ไม่มกีลิ่นอาย

ที่ชวนให้ระแวดระวงั แต่กย็งัมขี้อน่าสงสยั

“เมื่อได้พบเจ้า ได้เหน็เรื่องราวในชวีติของเจ้า ข้ากร็ู้ว่าชะตาลขิติให้ข้า

รอเจ้าอยู่ที่นี่ ตอนแรกที่เจ้ามาถึงแล้วสลบ ข้าลองกลับไปที่ร่างแล้ว ถึงรู้ว่า 

ตวัเองอยูท่ี่นี่จนพลงัวญิญาณอ่อนแรงเกนิไป เจ้าจงึต้องใช้ร่างของข้า” หลิ่งถงิอี้

พดูด้วยเสยีงสั่นเครอื ดวงตาคลอด้วยม่านนำ้าบางๆ ความหวาดหวั่นเริ่มจบักมุ

จติใจหญงิสาวเมื่อรู้สกึว่าโน้มน้าวให้หลิ่งถงิยนิยอมได้ยาก

“ถงิอี้ๆ ”

จู่ๆ กม็เีสยีงเลก็ๆ แทรกขึ้นมาระหว่างฉนักบัหลิ่งถงิอี้ ฉนัหนัไปมอง 

เห็นเพียงลูกไฟสีฟ้าที่ลอยเข้ามาใกล้อย่างรวดเร็ว ฉันเผลอถอยหลังสองก้าว

แล้วมองอย่างระวงั

“เจ้าต้องให้นางเข้าร่างของเจ้าแล้วนะ เวลามีไม่มากแล้ว” เสียงเล็กๆ 

ร้อนใจของเดก็ผูช้ายดงัมาจากดวงไฟที่ลอยอยูก่ลางอากาศ ทำาให้ฉนัขมวดคิ้ว

พร้อมกบัจ้องเขมง็

วิญญาณของหลิ่งถิงอี้หลุดออกจากร่างแล้วมาอยู่ในป่าล้างวิญญาณ  

ในช่วงเวลาที่มาถงึนั้นนางตกใจกบัสิ่งที่เกดิขึ้นมาก ได้รู้จกักบัผนี้อยผู้ดูแลป่า

แห่งนี้ที่คอยให้ความช่วยเหลอื ในตอนแรกผน้ีอยพานางเดนิผ่านป่าแห่งนี้แล้ว 

แต่กลบักลายเป็นเดนิวนอยูห่ลายรอบ ไปไม่ถงึสะพานแห่งคนเป็นคนตายเสยีท ี

จงึได้รู้ว่านางยงัไม่หมดอายุขยั ผนี้อยจงึพานางกลบัไปยงัร่าง แต่กน็่าแปลกที่

ไม่สามารถเข้าร่างได้เพราะพลงัวญิญาณอ่อนแรง ผนี้อยเองกย็งัสบัสน จงึไป

สบืหาข้อมูลแล้วให้นางรออยู่ที่นี่ ทั้งยงับอกด้วยว่าจะมคีนที่มชีะตาผูกพนักบั

นางมาช่วยนางไว้

หนึ่งปีที่รอ พลงัวญิญาณนั้นอ่อนแรงลงจนแทบจะแตกสลาย โชคดทีี่
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หลิ่งถิงสิ้นอายุขัยมายังสถานที่แห่งนี้พอดี นางได้เห็นทุกเรื่องราวในชีวิตของ

หลิ่งถิง นางสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตที่แข็งแกร่งเหลือเกิน แม้จะอยู่ในป่าล้าง

วญิญาณความเป็นมนษุย์แห่งนี้กย็งัไม่กระทบต่อหลิ่งถงินกั หลิ่งถงิอี้ลองกลบั

เข้าร่างอกีครั้งแต่กท็ำาไม่ได้ จงึเข้าใจว่าหลิ่งถงิคงเป็นคนที่จะช่วยให้ร่างของนาง

มชีวีติต่อไปได้แน่ ส่วนนางกจ็ะเดนิทางไปยงัสะพานแห่งคนเป็นคนตาย และ

รอการพพิากษาไปเกดิใหม่

เรื่องนี้แปลกพศิวงและอลวนชอบกล เป็นความผดิพลาดของโชคชะตา

หรอืไร คนที่ตายกลบัต้องรอให้อกีคนใช้ร่างเพื่อมชีวีติอย่างนั้นหรอื และยงัอยู่

คนละยุค เป็นเรื่องที่ไม่มเีหตุผลมาอธบิายได้มากนกั

“ข้าป่วยหนักมาก รู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ที่นี่แล้ว แต่เจ้าสามารถใช้ชีวิต 

ที่มยีศมเีกยีรต ิมบีรวิารรายล้อมรบัใช้ และมคีวามสุขสบายในชวีติของข้าได้ 

ข้าหาเหตผุลที่ชดัเจนมาอธบิายให้เจ้าเข้าใจมากกว่านี้ไม่ได้ ชวีติในโลกของเจา้

นั้นน่ากลวัและเหนื่อยล้า มาอยู่ในโลกของข้าให้มคีวามสุขเถอะหลิ่งถงิ”

‘ชวีติที่มคีวามสุขอย่างนั้นเหรอ’ ฉนัหรี่ตาลงมองพื้นหญ้าสนีำ้าตาลเข้ม

อย่างครุ่นคดิ

“เจ้าไม่มีเวลาคิดแล้วนะ เจ้าต้องรีบเข้าร่างของข้า ข้าจะได้ไปรอการ

พพิากษาในชื่อของเจ้า”

“ชื่อของข้าทำาสิ่งที่ผดิมาทั้งชวีติ ต้องตกนรกขุมไหนกย็งัไม่รู ้เจ้าทิ้งชวีติ

ที่สบายมาเพื่อลงนรกเนี่ยนะ”

“ชวีติของเจ้าถูกบงัคบัควบคุมโดยกงล้อแห่งกรรม แต่จติใจเจ้างดงาม

เพยีงไร มเีพยีงบญัชนีรกเท่านั้นที่รู้ ข้าจะไปเกดิใหม่เพื่อรบักรรมที่เจ้าทำาเอง 

อกีอย่าง... พลงัวญิญาณข้าอ่อนแรงเกนิกว่าจะกลบัเข้าร่างได้แล้ว มแีต่เจ้าที่

ทำาได้”

“เกดิใหม่เพื่อรบักรรม” ‘...มารบักรรมแทนฉนั’ หลิ่งถงิพลนัรูส้กึลำาบาก

ใจไม่น้อย

“ใช่ ข้าจะเกดิใหม่เพื่อรบักรรมแทนเจ้า จงไปใช้ชวีติแทนข้า นี่เป็นทาง
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เดยีวเท่านั้น”

“ฉนักไ็ปเกดิใหม่เพื่อรบักรรมของตวัเองส ิจะไปใช้ชวีติแทนเธอทำาไม”

“แต่วญิญาณข้าต้องแตกสลายเพราะอายุขยัยงัไม่หมด กลบัร่างกไ็ม่ได้ 

จะผ่านป่าแห่งนี้ก็ไม่ได้ ได้โปรด” หลิ่งถิงอี้นำ้าตาไหลนองหน้า เมื่อเห็นว่า 

หลิ่งถงิยงัไม่ยอมง่ายๆ นางกร็ู้สกึหมดเรี่ยวแรงจนทรุดลงนั่งกบัพื้น

“ถ้าฉนัใช้ร่างเธอ อยูใ่นชื่อของเธอ เธอใช้ชื่อฉนั ไปเกดิใหม่เพื่อรบักรรม

ของฉนัใช่ไหม”

“ใช่แล้ว ไม่มอีะไรเสยีหาย พวกเจ้าสองคนมชีะตาผูกพนักนั ไม่ได้ผดิ

ต่อกฎฟ้าดนิอะไรนกั” ผนี้อยลูกไฟสฟี้าพูดขึ้นมา

นี่เป็นการช่วยผตีนนี้พร้อมกบัการมชีวีติใหม่ในร่างของอกีฝ่าย ผตีนนี้

กช็่วยรบักรรมของฉนัตอนไปเกดิใหม่ กถ็อืว่าแฟร์ๆ บางทนีี่อาจจะดสีำาหรบั

ฉันคนเดียวก็ได้ หลิ่งถิงอี้เองอยากมีชีวิตต่อ แต่เพราะเหตุสุดวิสัยทำาให้เธอ

เข้าร่างไม่ได้ จำาต้องใช้ชื่อฉนัเพื่อไปเกดิใหม่ ฉนักเ็หมอืนได้ช่วยชวีติของผสีุด

อาภพัตนนี้ไปด้วย

“เธอไม่ได้โกหกฉนัใช่ไหม ชวีติเธอสุขสบายจรงิหรอื” ฉนัเริ่มโอนอ่อน

ตามข้อเสนอที่น่าสนใจ

“ข้าไม่กล่าวความเท็จหรอก” หลิ่งถิงอี้พยักหน้าหนักๆ ดวงตาเป็น

ประกายเหมอืนเหน็ทางสว่างอยู่ปลายอุโมงค์

“ตกลง” ฉนัไม่ลงัเลอกีแล้ว ทกุอย่างชดัเจน ฉนัถอืว่าไม่ได้ขาดทนุอะไร

หากจะช่วย แถมยงัได้ใช้ชวีติที่ดจีรงิ ของแบบนี้ต้องกล้าเสี่ยง ได้ลองใช้ชวีติ

ในยุคโบราณกน็่าสนใจไม่น้อย คงจะดกีว่าอยู่ที่นี่หรอืไปเกดิใหม่ในชวีติที่ไม่รู้

จะบดัซบแค่ไหนอกี

เมื่อฉนัตอบตกลง หลิ่งถงิอี้กด็ใีจอย่างมาก ลกุขึ้นมากอดฉนัแน่น ก่อน

จะโบกมือลาพร้อมอวยพรด้วยความรู้สึกขอบคุณ ฉันจึงได้แต่ยิ้มตอบรับ

เท่านั้น ไม่ได้รู้สกึผดิอะไร เพราะฉนัช่วยให้เธอได้เกดิใหม่ วญิญาณไม่ต้อง

แตกสลาย กน็บัว่าแฟร์ดี
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ฉนัรออยูไ่ม่นาน เมื่อผน้ีอยไปส่งหลิ่งถงิอี้ที่สะพานแห่งคนเป็นคนตาย

ในชื่อของฉนักลบัมา ผนี้อยกเ็ป็นแสงสว่างนำาทางฉนัไปยงัร่างของหลิ่งถงิอี้

แสงสว่างวาบดวงใหญ่เกิดขึ้นตรงหน้า ทำาให้ดวงตาของฉันพร่าเลือน 

ก่อนที่สติรับรู้จะเริ่มหายไปอย่างรวดเร็ว ฉันกระหยิ่มยิ้มย่องในใจที่จะได้ใช้

ชวีติใหม่ที่ดขีึ้น ก่อนหน้านี้ฉนัไม่เคยคดิเลยว่าจะได้มโีอกาสดีๆ  เช่นนี้

เป็นแบบนี้กด็แีล้ว หึๆ

แกรกๆ

โอ๊ย! ทำาไมถงึได้รู้สกึครั่นเนื้อครั่นตวัและปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าง

นี้เนี่ย รู้สกึเหมอืนร่างของนางมหีนิใหญ่ทบัอยู่ แม้แต่จะกระดกินิ้วยงัต้องใช้

แรงมหาศาล ทั้งยังรู้สึกร้อนเหมือนมีไฟสุมอยู่ใต้ผิวหนัง ช่างทรมานยิ่งนัก 

ทำาไมถงึรู้สกึคอแห้งผากเช่นนี้ จะกลนืนำ้าลายแต่ละครั้งเหมอืนถกูบาดด้วยของ

มคีม เจบ็เหลอืเกนิ ปากกแ็ห้งแตกระแหงเหมอืนดนิในฤดูแล้ง แค่ขยบัปาก

จะเปล่งเสยีงร้องนดิเดยีว รมิฝีปากกป็รจินมเีลอืดซมึออกมา

เรื่องบ้าอะไรเนี่ย! ผโีบราณหลิ่งถงิอี้บอกว่า ถ้ามาอยู่ในร่างนางแล้วจะ

สุขสบายไม่ใช่หรอื แล้วอาการเหล่านี้คอือะไรกนั หลิ่งถงิค่อยๆ ขยบัเปลอืก

ตาที่หนักอึ้งขึ้น สายตาพร่าเลือนก่อนจะเริ่มเห็นชัดเจน แต่สิ่งที่ปรากฏกลับ

เป็นความมดืสลวัเท่านั้น

เอาละ นางเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าหลิ่งถิงอี้ป่วยหนัก จึงไม่แปลกที่จะรู้สึก

ทรมานแบบนี้

“ฮูหยนิฟื้นแล้วเสี่ยวเปา ฮูหยนิฟื้นแล้ว!”

หลิ่งถิงได้ยินเสียงร้องด้วยความดีใจของใครสักคน จึงค่อยๆ เลื่อน

สายตามองด้วยความอ่อนล้า ก่อนจะได้เห็นใบหน้าที่สวยงามน่ารัก แต่แก้ม

ซบูไปหน่อย ดวงตาผลซิ่งที่มหียาดนำ้าใสๆ สะท้อนความยนิดปีรดีากบัการฟ้ืน

ของใครสกัคน

“ฮูหยนิ ในที่สุดท่านกก็ลบัมา”
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ใบหน้ากลมมนมอมแมมไม่น้อยของอกีคนเข้ามาในสายตาของหลิ่งถงิ

ทั้งสองคนพุ่งเป้ามาที่นาง หรอืว่าพวกนางดใีจที่ข้าฟื้น ซำ้ายงัเรยีกข้าว่า 

‘ฮูหยนิ’

ร่างผโีบราณหลิ่งถงิอี้แต่งงานแล้ว!

“ขอนำ้าให้ข้าหน่อย” เข้าเมอืงตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม นี่คอืยคุจนีโบราณ 

คำาพูดกโ็บราณๆ หน่อย โชคยงัดทีี่มาอยู่ในร่างนี้เลยได้ทกัษะด้านการพูดมา

โดยอตัโนมตัิ

ตอนนี้ความปรารถนาสูงสุดของหลิ่งถิงคือดื่มนำ้าสักอึกให้ชุ่มคอสัก

หน่อย เพราะคอแห้งผากเหลอืเกนิ แค่เปล่งเสยีงออกมากแ็หบแห้งและแผ่ว

เบาจนแทบจะฟังคำาไม่ออก ทั้งยงัรู้สกึระคายเหมอืนผวิกระดาษทรายหยาบ

“ฮูหยนิ…” หญงิสาวทั้งสองคนมสีหีน้าจดืเจื่อนปนความเศร้าอย่างเหน็

ได้ชดั ทั้งยงัก้มหน้าชดิอก ไม่ยอมขยบัเขยื้อน

‘หอื ในยุคนี้ไม่มนีำ้าให้ฮูหยนิดื่มสกัอกึเลยหรอื อนาถไปไหม’

“ฮหูยนิเจ้าคะ” เดก็สาวที่มนียัน์ตาผลซิ่งนำ้าตานองหน้าด้วยความจนใจ 

สองมือจับกันแน่นยามที่พูดกับหลิ่งถิงด้วยเสียงสะอื้น “สถานะของพวกเรา

ตอนนี้ไม่มนีำ้าให้ฮูหยนิเลยเจ้าค่ะ”

หลิ่งถงิคดิตามไม่ทนั ในสภาวะร่างกายอ่อนเพลยีขนาดนี้ จงึทำาได้แต่

ขมวดคิ้วมองด้วยความงุนงงสงสยั

‘นำ้า... มนีำ้าไหม’ ในหวัของหลิ่งถงิเรยีกหาแต่นำ้า สกัหยดกย็งัด ีหไูด้ยนิ

แว่วๆ ว่าต้องรอให้คนมาส่งนำ้าและอาหาร ให้อดทนรอ ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของ

ใคร สมองคล้ายจะไม่เปิดรบัทุกสิ่งหากไม่ใช่คำาว่า ‘นำ้า’ จนรู้สกึเหมอืนมสีิ่งที่

ชุม่ชื้นแตะลงบนรมิฝีปากแห้งผากของนาง ความกระหายทำาให้หญงิสาวรบีดื่ม

อย่างรวดเรว็จนสำาลกั แต่อาการอ่อนเพลยีกพ็ลนัดขีึ้นเมื่อได้ดื่มนำ้า

เมื่อสมองเริ่มแจ่มใสจึงรับรู้สถานการณ์รอบข้างได้ชัดเจน ความเจ็บ

แปลบแล่นขึ้นมาจากด้านในข้อมือ หลิ่งถิงยกมือขวาของตัวเองขึ้นมองแล้วก็

ต้องขมวดคิ้ว เพราะที่ข้อมือมีผ้าสกปรกพันอยู่ ทั้งยงัมีคราบเลือดที่ซึมออก
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มาเป็นดวงๆ นางเงยหน้ามองเดก็สาวสองคนพร้อมกบัเกดิคำาถามในใจ

“ก่อนหน้านี้ท่านกรดีข้อมอืทำาร้ายตวัเองเจ้าค่ะ” เสี่ยวตี้ตอบแล้วก้มหน้า

ตำ่า

‘ทำาร้ายตัวเอง? ไม่ใช่ป่วยหนักหรือ’ หลิ่งถิงเริ่มเข้าใจเมื่อมองสภาพ 

รอบๆ กายว่าคงได้รบัความเทจ็มาจากหลิ่งถงิอี้ แล้วสองคนนี้มาอยู่กบันางได้

อย่างไร หรอืจะเป็นสาวใช้ประจำาตวัของหลิ่งถงิอี้ หญงิสาวมองสภาพความเป็น

อยู่ของตวัเองอกีครั้ง แล้วอดก่นด่าผหีลิ่งถงิอี้ให้สะเทอืนไปถงึแดนความตาย

ไม่ได้ ก่นด่าถงึโคตรเหง้าหลิ่งถงิอี้ไปสามรอบ ก่อนจะเม้มรมิฝีปากแน่นด้วย

ความเจบ็ใจ

ผหีลอก!

ป่วยจรงิๆ นางมาอยู่ในร่างที่ป่วยแห้งซดีใกล้ตายเช่นนี้ ทั้งยงันอนอยู่

บนหญ้าฟางแห้งๆ ในห้องขงัอบัชื้นแบบนี้เนี่ยนะ ไม่รู้ว่าวญิญาณอ่อนแรงจน

เข้าร่างไม่ได้ หรอืเหน็สภาพตวัเองแล้วแทบจะวิ่งหนอีอกจากร่างไม่ทนักนัแน่ 

ตอนนี้หลิ่งถงิตระหนกัทุกคำาพูดโกหกของผหีลิ่งถงิอี้ อย่าให้เจอนะ แม่จะจบั

ทุ่มพื้นให้กระอกัเลอืดตายรอบสองเลย

หลิ่งถิงนั่งฟังเรื่องราวของผีหลิ่งถิงอี้ประหนึ่งฟังเรื่องของคู่อริ นางให้ 

เดก็สาวสองคนนี้เล่าให้ฟังพอเป็นความรูท้ี่จะช่วยเพิ่มพนูความแค้นเพื่อก่นด่า

ผขีี้หลอกต่อ และมนักช็่วยเพิ่มความโกรธได้มากจรงิๆ นางโดนผหีลอกโดย

แท้!

หลิ่งถิงอี้เป็นฮูหยินเอกของอัครมหาเสนาบดีเทียนฉิน ตำาแหน่งสามี 

หลิ่งถิงอี้ในยุคเทคโนโลยีของหลิ่งถิงก็เทียบเท่ากับตำาแหน่งนายกรัฐมนตร ี

นางเป็นหญิงอ่อนแอหัวอ่อนไม่ค่อยทันใคร ด้วยความโกรธหลิ่งถิงจึงเรียก 

อกีฝ่ายว่าโง่ ถงิอี้รกัเขาข้างเดยีว บดิาของหลิ่งถงิอี้มตีำาแหน่งเสนาบดกีรมโยธา 

มหีน้าที่ก่อสร้างและซ่อมแซมสถานที่ต่างๆ

ปีก่อนบิดาของหลิ่งถิงอี้โดนลูกเขยจับและฟ้องเบื้องบนว่าทุจริต เลย

ถกูปลดออกจากตำาแหน่งก่อนจะถกูเนรเทศ ที่จรงิต้องถกูประหารทั้งโคตร แต่
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สามีคนดีของนางช่วยไว้เล็กน้อย ฟังแล้วหลิ่งถิงก็กลอกตามองบน จากคน

อ่อนหวานหลิ่งถงิอี้กเ็ริ่มร้ายขึ้นจากคำาบอกเล่าของเสี่ยวเปา ด้วยความโกรธที่

เทยีนฉนิทำากบับดิาของตน แม้จะมคีวามผดิจรงิกต็าม แต่กค็วรตกัเตอืนหรอื

ปรกึษากนัสกัหน่อย

นางร้ายแบบเอาแต่ใจ เสี่ยวเปายนืยนัว่าฮูหยนิยงัคงอ่อนหวานเหมอืน

เดิม เพียงแค่แง่งอนสามี แต่ในสายตาสามีนั้นกลับมองแง่ร้ายไปหมด และ

หลิ่งถิงอี้ยังโดนใส่ร้ายว่าฆ่าลูกชายคนแรกของเทียนฉินที่เกิดได้ไม่กี่เดือนจน

ตาย เทยีนฉนิจงึโกรธมาก

สามขีองนางผขีี้หลอกมอีนุภรรยาทั้งหมดห้าคน! หลิ่งถงิแทบอยากจะ

ส่งจติสงัหารไปยงัปรโลก ทำาไมไม่บอกกนัหน่อยหา! ผบี้า!

ความโกรธมากบวกกบัอคตทิี่มเีลยทำาให้สามมีองถงิอี้ในแง่ร้าย ไม่พูด

ให้เปลืองนำ้าลาย จับนางส่งห้องขังด้วยตัวเอง พร้อมเซย์กู๊ดบายไปฟ้อง 

เบื้องบนให้ลงโทษภรรยาเอก และจดุพคีคอืนางเป็นภรรยาที่เขาไม่รกั เพราะบดิา

มารดายัดเหยียดให้ก่อนเสียชีวิต เขาเลยรับๆ มาไว้ประดับบ้าน นี่มันเรื่อง 

นำ้าเน่าดีๆ  นี่เอง

แต่หลิ่งถิงก็พอเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยในสมัยก่อน กระบวน

ยุตธิรรมที่ไม่เข้มข้นพอจะพสิูจน์ หลิ่งถงิอี้จงึถูกทรมานให้อดข้าวสองวนัแล้ว

ให้กนิข้าวหนึ่งวนัแบบนี้มาเป็นเดอืนแล้ว ต้องการทรมานให้นางตายแบบเลอืด

เยน็ เป็นบทลงโทษที่สามขีองหลิ่งถงิอี้ต้องการและเบื้องบนกส็นบัสนุน

หลิ่งถงิฟังแล้วร้องโอดครวญ ไม่เข้าใจความบดัซบที่เกดิขึ้น เหมอืนมี

คนผูกเชอืกไว้แน่นจนเป็นปมหนาแล้วผลกัให้นางมาแก้ มนัใช่หรอื เฮ้อ!

กฎบ้าบอคอแตกอะไร หญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าทำาผิดจริงไหม ถูกตี

ตราลงโทษโดยไร้การพสิจูน์ใดๆ หลิ่งถงินกึไม่ชอบคนที่ชื่อเทยีนฉนิขึ้นมานดิๆ 

แม้จะไม่ใช่เรื่องของนาง แต่ตอนนี้นางอยู่ในร่างนี้ ย่อมกลายเป็นเรื่องของนาง

โดยสมบูรณ์แบบ

ที่แท้ผีหลิ่งถิงอี้ก็ตรอมใจตาย หลิ่งถิงไม่แปลกใจและยังไม่ให้อภัยที่ 
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อกีฝ่ายไม่บอกให้ครบถ้วน โกหกจนน่าเตะว่าชวีติดเีสยีเหลอืเกนิ ดจีรงิแม่คณุ

เอ๊ย นอนอดอยากกนิข้าวแดงอยู่ในคุกแบบนี้

หลิ่งถิงมองสองคนที่ติดตามหลิ่งถิงอี้อย่างภักดี ได้ยินว่าพวกนางขอ

ตดิตามมารบัใช้ แม้ลำาบากกไ็ม่เสยีใจ แต่เมื่อเทยีนฉนิไม่อนุญาต พวกนางจงึ

ตั้งข้อสงสัยให้ตัวเองว่าอาจมีส่วนช่วยหลิ่งถิงอี้ฆ่าลูกชายของเทียนฉิน หญิง

สาวได้ยินก็รู้สึกประหนึ่งมีเลือดไหลซึมในหัวใจ สองสาวใช้จะช่วยหรือจะฆ่า

หลิ่งถงิอี้กนัแน่ พูดเช่นนั้นยิ่งเพิ่มนำ้าหนกัในความผดิมากขึ้นน่ะสิ

เสี่ยวเปายังผอมไม่มาก สงสัยเคยอ้วนมาก่อน เลยยังพอมีเนื้อ แต่

เสี่ยวตี้นั้นผอมแห้งอย่างเหน็ได้ชดั แม้แก้มจะตอบ แต่ยงัมเีค้าความสวยอยู่ 

บ่าวรบัใช้ในยุคโบราณซื่อสตัย์ต่อเจ้านาย แม้เจ้านายจะลำาบากกไ็ม่ยอมละทิ้ง 

จติใจดยีิ่ง น่าชื่นชมมาก

คนอย่างหลิ่งถิงไม่ยอมตายรอบสองในร่างคนอื่นแบบนี้หรอก มันน่า

เวทนาเกนิไป ในเมื่อมชีวีติใหม่ในสถานการณ์เช่นนี้ นางต้องเอาตวัรอดให้ได้

พร้อมผู้ภกัดี

หลิ่งถงิคดิวางแผนต่างๆ นานา แต่เหมอืนจะมอีปุสรรคด้วยพษิไข้และ

ร่างกายที่อ่อนเพลยีทำาให้นางรู้สกึมนึตึ้บ จงึต้องนอนพกัยาวหลายชั่วโมง ก่อน

จะตื่นขึ้นมาเมื่ออาหารมาส่ง ซึ่งมแีค่ข้าวเปล่ากบันำ้าขุ่นๆ ที่ไม่สะอาด นางกดัฟัน

ฝืนใจกนิอย่างเคยีดแค้นคนที่ทำาให้ความบดัซบนี้เกดิขึ้นเพื่อเอาเรี่ยวแรง

นางจะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อตวัเอง ไม่ว่าผหีลิ่งถงิอี้จะเคยทำาอะไรไว้ จะจรงิ

หรอืเทจ็ไม่รู ้นางไม่ได้จะช่วยหลิ่งถงิอี้ แต่กำาลงัช่วยเหลอืตวัเองเพราะนางหลง

มาอยู่ในชีวิตที่บัดซบนี้แล้ว แม้จะพอมีแรงขึ้นมาหน่อย แต่ก็ยังไม่ฟื้นไข้ด ี

เพราะไร้ยามารกัษา เสี่ยวตี้ขอร้องผู้คุมขงัให้เมตตา ยากไ็ม่ให้ ข้าวกใ็ห้กนินดิ

เดยีว ทรมานทั้งเป็น

‘ด!ี ด!ี ไอ้บ้าเอ๊ย!’ หลิ่งถงิสบถด่าในใจอย่างหวัเสยี

หลงิถิ่งสงัเกตการเฝ้ายามของทหารที่นี่อยู่สามวนั นางรอให้ได้กินข้าว

อีกวัน ก็ตัดสินใจขอมีดสั้นเล่มเล็กของเสี่ยวเปามาทำาการไขกุญแจ โชคดีที่



มณีน�้ำค้ำง
23

เสี่ยวเปาแอบพกตดิตวัไว้อย่างแนบเนยีน กญุแจในยคุโบราณค่อนข้างสะเดาะ

ยากไม่น้อย นางพยายามทำาจนเหงื่อไหลท่วมตวั ลองทำาเป็นสบิรอบ หมดแรง

จนหลบัยาวไปอกีวนั และต้องรอให้ได้กนิข้าวอกี

นางไม่ยอมตายง่ายๆ หรอก เรื่องเอาตวัรอดนี่งานถนดั รอบที่เท่าไร

หลิ่งถงิกจ็ำาไม่ได้ที่นางสะเดาะกญุแจหลายวธิอีย่างอดทนอดกลั้น มนัยากเกนิ

ที่นางจะคาดคดิไว้

แกรกๆ

เหมอืนได้ยนิเสยีงสวรรค์ หญงิสาวนำ้าตาแทบจะไหลเมื่อนางไขกุญแจ

ตรวนที่เท้าออกได้ หลิ่งถงิกส่็งสญัญาณมอืให้สองคนที่นั่งอึ้งกบัความสามารถ

ของนางอยู่เงยีบๆ นางเตรยีมแผนการแหกคุกไว้หมดแล้ว แต่สองคนนี้ไม่คดิ

ว่านางจะทำาได้ คิดว่าหลิ่งถิงอี้คงเสียใจจนคลั่ง พอตอนนี้เห็นนางทำาได้ก็ยิ้ม

ด้วยความยนิดี

ความล้มเหลวคอืบนัไดสู่ความสำาเรจ็เสมอ นางพยายามอย่างไม่ลดละ 

มนักต็้องสำาเรจ็สกัวนั และวนันี้ช่างเป็นวนัที่ดทีี่จะแหกคุก เพราะมกีารเฉลมิ

ฉลองวนัคล้ายวนัประสตูขิองฮองเฮา หลิ่งถงิได้ยนิพวกทหารคยุกนั เมื่อเสยีง

รวักลองดงัขึ้นพร้อมดนตร ีนางกไ็ขกุญแจได้สำาเรจ็

ตอนนี้การคุ้มกนัในคุกใต้ดนิอ่อนลง พวกทหารบางคนนั่งดื่มสุราด้วย

ความสนุกสนาน ไม่ได้สงัเกตหรอืเฝ้าดูนกัโทษเลย ช่างเป็นเรื่องที่ดมีาก

หลิ่งถงิมแีรงฮดึสู้เมื่อไขกุญแจสำาเรจ็ ความหวงัไม่รบิหรี่อกีต่อไป นาง

เคลื่อนตวัอย่างรวดเรว็ด้วยฝีเท้าเบาออกจากห้องขงั แลว้เดนิอ้อมไปด้านหลงั

ทหารสองนายที่ละเลยการเฝ้ายามเพราะกำาลังเมาได้ที่จนหน้าแดงเหมือนตูด

ลิง จึงทำาให้ประสาทสัมผัสและความคิดช้าลง หลิ่งถิงจัดการใช้สันมือฟาดที่

ท้ายทอยพวกทหารจนสลบทั้งสองนาย

หญงิสาวลงมอือย่างว่องไว อาศยัแสงคบเพลงิในคุกใต้ดนิ หยบิดาบ

ขึ้นมาเล่มหนึ่งเพื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉนิ หากเป็นไปได้ นางกไ็ม่อยากจะลงมอื

ฆ่าใคร ตอนแรกนางไม่มีอาวุธ จึงต้องทำาให้พวกทหารสลบก่อนซึ่งเป็นวิธีที่
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ค่อนข้างเสี่ยง แต่ด้วยฤทธิ์ของสรุาทหารพวกนี้เลยไม่ฟ้ืนขึ้นมาจดัการพวกนาง

อกีอย่าง... คงไม่มใีครอยากจะปลุกทหารที่เมาหวัทิ่มพื้นให้ตามล่าตวั

นกัโทษเป็นแน่

เสี่ยวตี้ยืนปิดปากตัวสั่นด้วยความตกใจ เมื่อเห็นไอสังหารจากตัว 

หลิ่งถิงอี้ คงไม่คิดว่าฮูหยินผู้อ่อนหวานที่ตรอมใจจะฟื้นขึ้นมากลายเป็นคน

ดุดนั ถงึกบัลงมอืได้เฉยีบขาดและรวดเรว็แบบนี้

“รบีเอาเสื้อเกราะพวกทหารมาสวม แล้วเอาชุดพวกเจ้ามาเสยี เรว็ส!ิ” 

หลิ่งถงิกดเสยีงตำ่า เอ่ยเบาๆ ให้ทั้งสองคนรบีที่สุด เผื่อมทีหารนายอื่นเข้ามา

ผลดัเวร เดี๋ยวจะซวยไปกนัใหญ่

“เจ้าค่ะ”

เสี่ยวเปามีสติก่อนจึงรีบทำาตามคำาสั่งโดยไม่ถามอะไร ส่วนเสี่ยวตี้นั้น 

หญงิสาวอยากดดีหน้าผากอกีฝ่ายจรงิๆ เพราะมวัแต่ยนืบื้อแขง็เป็นหนิอยู่ได้

“เสี่ยวตี้ เร็วสิ!” หลิ่งถิงช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าของพวกทหารให้เสี่ยวเปา 

แล้วหันไปเร่งเสี่ยวตี้ ถ้าไม่ติดว่าอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงขนาดนี้ที่เอ่ยเสียงดัง

ไม่ได้ นางจะเดนิเข้าไปตบหน้าเสี่ยวตี้สกัฉาดเพื่อเรยีกสตกิลบัมา แล้วตวาด

ใส่ดงัๆ ว่าอย่ายนืบื้อรอความตาย!

เสี่ยวเปาสวมชุดพวกทหารอย่างรวดเร็ว พร้อมกับถือดาบเรียบร้อย 

เสี่ยวตี้เห็นสายตาดุดันจากหลิ่งถิงอี้ที่เตือนเป็นนัย จึงรีบเดินขาสั่นเข้ามา  

หลิ่งถิงต้องรีบแต่งตัวให้ และนางก็สวมให้ไม่ถูก เสี่ยวเปาจึงเข้ามาช่วยจน

สำาเรจ็ด้วยดี

หลิ่งถงิกบัเสี่ยวเปาเอาเสื้อผ้าของพวกนางให้ทหารสวม แล้วลากไปนอน

หนัหลงัในห้องขงัแทนพวกนาง พร้อมกบัปล่อยม้วนผมให้ยาว แค่นี้พวกนาง

กม็ตีวัแทนแล้ว ทั้งหมดนี้ใช้เวลาอย่างรวดเรว็ว่องไวด้วยความร่วมมอืที่ดขีอง

เสี่ยวเปา

หญงิสาวจดัการทหารไปทลีะนายอย่างเงยีบเชยีบ และเป็นโชคที่เข้าข้าง 

ทหารที่เฝ้ามนี้อย จงึไม่ต้องเปลอืงแรงจดัการมากเพราะพวกทหารเมาจนหน้า
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จะทิ่มพื้นอยู่แล้ว นางได้ชุดทหารมาสวมก่อนจะเดินออกไปพร้อมกันทั้งสาม

คนแบบเดยีวกบัที่พวกทหารเดนิ

ช่วงเวลาที่คิดหาวิธีสะเดาะกุญแจ นางสังเกตและฝึกเดินอย่างที่พวก

ทหารทำาไว้หมดแล้ว เมื่อถึงเวลาแหกคุกจะได้ไม่ผิดสังเกต เวลานี้สิ่งที่ควร

กงัวลคอืความขี้ขลาดของเสี่ยวตี้และเหตไุม่คาดฝัน พวกนางทั้งสามมุง่หน้าไป

ยงักลองที่อยูห่น้าประตวูงั และหลบในพงหญ้าหรอืพุม่ไม้เป็นระยะเมื่อมทีหาร

จำานวนมากเดนิผ่าน ความมดืในยามราตรช่ีวยอำาพรางทั้งใบหน้าและรปูร่างได้

ด ีเพราะจะไม่มใีครสงัเกตเลยเมื่อฉากหน้าคอืชุดทหาร

ใช่แล้ว กลองหน้าประตูวงั

เพื่ออะไรน่ะหรอื เดี๋ยวได้รู้กนั แต่ตอนนี้ต้องไปให้ถงึก่อน



ความอยุติธรรมนั้นมีอยู่ทุกยุคทุกสมัย แม้แต่ในยุคเทคโนโลยีที่

หลิ่งถงิเคยอยูก่ย็งัมสีิ่งอยตุธิรรมเหล่านี้ นางไม่แปลกใจและคดิหาวธิทีี่จะดำารงชพี

อยู่ในยุคโบราณนี้ให้ได้ด้วยลำาแข้งตวัเอง

วันที่หลิ่งถิงรู้สึกสิ้นหวังในจิตใจ นางได้ยินคำาพูดหนึ่งของเสี่ยวตี้ซึ่ง

สะกดิใจและจุดประกายความหวงัในใจให้โชตชิ่วง

“ชาวบา้นตาสตีาสายงัลั่นกลองร้องทกุข์ให้มกีารพพิากษาวา่ใครถกูใคร

ผดิได้ เหตุใดฮูหยนิของบ่าวถงึไม่สามารถท�าได้”

คำาพูดที่แฝงความสงสารในชะตาชีวติของหลิ่งถงิอี้ ทำาให้เสี่ยวตี้อดัอั้น

ใจเกนิจะทนจนต้องพดูออกมาเพราะรูส้กึถงึความไม่ยตุธิรรมต่อเจ้านายตวัเอง 

หลิ่งถิงซึ่งนอนซมด้วยพิษไข้และหมดแรงกับการสะเดาะกุญแจที่ยาก

เกนิความสามารถ เริ่มค่อยๆ มเีรี่ยวแรงขึ้นมาจากคำาพูดนั้น

‘ลั่นกลองร้องทุกข์?’

หลิ่งถิงจุกแน่นในอกด้วยความตื้นตัน อึ้งและตื้อไปชั่วขณะเมื่อได้ฟัง

เรื่องราวชวีติที่บดัซบของหลิ่งถงิอี้ ทำาให้นางคดิว่ากระบวนการยุตธิรรมในยุค

นี้คงถูกสุนขัคาบไปกนิหมดแล้ว แม้จะท้อใจแต่กอ็ยากจะมชีวีติอยู่ต่อไป แต่

สอง
ลั่นกลองรองทุกข
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ชีวิตที่น่ารันทดแบบนี้ถึงจะหนีออกไปได้ก็คงต้องหนีไปให้ไกลที่สุด แล้วนาง

จะหนไีปที่ใด ในเมื่อโลกใบนี้คอืความแปลกใหม่ไม่คุ้นเคย หากต้องหนอีย่าง

ไร้จุดหมายและถูกตามล่าจนหาความสงบสุขในชวีติไม่ได้ กค็งต้องลุกขึ้นสู้!

ที่แท้ยงัมคีวามยุตธิรรมหลงเหลอือยู่ แค่ผถีงิอี้สมองนิ่ม อ่อนแอ หรอื

อาจจะตกใจเกนิไปจนไม่ได้เรยีกร้องสทิธิ์ที่ตวัเองควรจะมเีหมอืนชาวเมอืงคน

อื่นๆ ที่เมื่อมเีรื่องเดอืดร้อนกม็าลั่นกลองร้องทกุข์ได้ การจะลั่นกลองหน้าประตู

วงัได้จะต้องเป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่ไร้หนทาง ไม่มใีครแก้ไขหรอืช่วยเหลอื

ได้จรงิๆ และคนคนหนึ่งมสีทิธิ์ที่จะลั่นกลองหน้าวงัเพยีงสามครั้งในชวีติ กลอง

นั้นถูกเรยีกว่า ‘กลองพทิกัษ์ราษฎร’ ซึ่งหมายความว่าฮ่องเต้จะเป็นผู้พพิากษา

และตดัสนิด้วยพระองค์เอง ที่สำาคญั... กลองนั้นอยู่ไม่ไกลจากคุกหลวง

เฮอะ! ผหีลิ่งถงิอี้คงจะมเีวลาวิ่งไปลั่นกลองอยู่หรอก พอเกดิเรื่องกถ็ูก

จบัลากเข้าไปอยู่ในคุกใต้ดนิ เทยีนฉนินี่ร้ายชะมดั น่าสงสยัจรงิๆ ว่าจะเป็น

คนที่รู้เรื่องดทีี่สุด แต่คงใช้อำานาจเพื่อให้เรื่องนี้เป็นไปตามที่ตนต้องการ โดย

ไม่ให้หลิ่งถงิอี้มสีทิธิ์ไปลั่นกลองพทิกัษ์ราษฎร ทั้งยงัใช้ความโปรดปรานในการ

พูดรวบรดัตดัตอนตามที่ตนพงึใจ

หลิ่งถิงเริ่มสงสัยว่า คำาพูดไหนของสามีหลิ่งถิงอี้ที่ทำาให้ฮ่องเต้ซึ่งพอมี

คุณธรรมขนาดตั้งกลองให้ราษฎรร้องทุกข์ได้ ตัดสินลงโทษผู้หญิงตัวเล็กๆ 

ได้อย่างโหดร้ายเช่นนี้

เสี่ยวเปาบอกว่าบิดาของหลิ่งถิงอี้ก็ไม่มีโอกาสได้ลั่นกลองร้องทุกข์

เหมอืนกนั เพราะเทยีนฉนิทำาอะไรเงยีบเชยีบไร้เสยีงเหมอืนแมวย่องที่รอเชอืด

เหยื่อทเีดยีวโดยไม่ให้ตั้งตวั ช่างร้ายกาจจนน่าขนลุก

หลิ่งถิงได้ฟังเรื่องราวมาหลายส่วน รวมถึงคดีฆาตกรรมบุตรชายของ

เทยีนฉนิที่เสี่ยวเปายอมโขกศรีษะว่าโดนใส่ร้ายแน่นอน นางจงึยอมเชื่อสกัครั้ง 

รอพสิูจน์ก่อน แต่ภายนอกยงัต้องแสร้งทำาเป็นว่าบรสิุทธิ์ผุดผ่องเตม็ร้อย

แม้จะโดนกระสุนยิงจนพรุนทั้งตัวก็ให้ยืนกระต่ายขาเดียวไว้ เรื่องนี้ก็

เช่นกนั
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“เราจะต้องไปลั่นกลองพทิกัษ์ราษฎร” หลิ่งถงิพูดถงึเป้าหมายที่ต้องฝ่า

คมดาบออกไป แม้จะต้องเอาศีรษะพุ่งชน ก็เป็นทางเดียวที่จะเดินหมากต่อ 

วินาทีนั้นนางคิดอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนถึงสถานการณ์ของตัวเอง หนีไปก็

รอดยาก เทียนฉินเองก็ไม่ธรรมดา ควรจะลองเสี่ยงดูสักตั้ง เผื่อจะทวงคืน

ความบรสิุทธิ์ให้ตนเองได้ใช้ชวีติอย่างสงบ ดกีว่าไปทั้งที่ยงัมคีวามผดิตดิตวั

“เสี่ยวเปา เสี่ยวตี้ ข้าอยากรู้ค่าเงนิในยุคนี้” เรื่องเอาตวัรอดและปรบั

ตัวเหมือนกิ้งก่าเปลี่ยนสีไม่ใช่เรื่องยาก หลิ่งถิงถามถึงค่าเงินเพื่อคำานวณ 

บางสิ่ง แม้สาวใช้ที่ภกัดทีั้งสองคนจะสงสยัว่าทำาไมนางถงึได้ถามเรื่องแปลกๆ 

แต่ก็ยังคิดว่าเจ้านายคงจะหาเรื่องชวนคุยกระมัง พวกนางเลยอธิบายให้ฟัง

อย่างมนีำ้าใจ

หลิ่งถงิตั้งใจฟังจนจบแล้วขบคดิเรื่องอื่นต่อ นางได้กลิ่นแปลกๆ ของ

สถานการณ์เพราะการกระทำาของเทยีนฉนิที่นางยงัไม่เหน็หน้า ช่วงเวลานี้กำาลงั

เฉลมิฉลองงานวนัคล้ายวนัประสูตขิองฮองเฮา พวกเชื้อพระวงศ์ ขุนนาง และ

ชนชั้นสูงคงไปรวมกันที่นั่นหมด จึงทำาให้ทหารไปเฝ้าระวังในวังมากขึ้น แต่

จำานวนทหารที่เฝ้าคุกหลวงกลบัลดลง เป็นโอกาสดงีามให้หลิ่งถงิและสองสาว

ใช้หนอีอกมาได้ทั้งสามคน

การใส่ชุดทหารเพื่อพรางตัวทำาให้หลิ่งถิงและผู้ภักดีอีกสองคนเดินใน

วังได้อย่างสบาย แต่พวกนางต้องรีบที่สุด เพราะอีกไม่นานจะต้องมีทหารมา

เปลี่ยนเวรเฝ้า และคงสงัเกตเหน็ความผดิปกตแิน่นอน การไปลั่นกลองให้เรว็

ที่สุดคอืเรื่องเร่งด่วน ปัญหาชิ้นใหญ่ตรงหน้านางเหลอืแค่ทหารสองนายที่เฝ้า

ประตูทางออกตรงทศิใต้อยู่ หากผ่านประตูนี้ไปได้ นางกจ็ะไปถงึกลองพทิกัษ์

ราษฎรได้ ซึ่งหลิ่งถงิไม่สามารถลงมอืทำาร้ายทหารมากไปกว่านี้ได้ ไม่อย่างนั้น

การลั่นกลองอาจเสยีเปล่าเพราะนางทำาร้ายทหารในวงัของฮ่องเต้

“ฮูหยนิเจ้าคะ บ่าวกลวั…” เสี่ยวตี้ทั้งปากและมอืสั่นเทาอย่างเหน็ได้ชดั 

นางกลวัความผดิที่หลิ่งถงิกำาลงัทำามากจรงิๆ ทั้งแหกคกุและทำาร้ายทหาร โทษ

พวกนี้เพยีงพอให้พวกนางโดนสั่งประหารทั้งโคตรได้
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“เจ้าต้องเชื่อใจข้า” หลิ่งถงิกดเสยีงให้เบา ตอนนี้พวกนางหลบอยู่ด้าน

หลงัภเูขาจำาลองขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่หลบภยัชั่วคราวเท่านั้น เพราะไม่ปลอดภยั

ในระยะยาว

“บะ...บ่าว...” ด้วยความกลัวทำาให้ปากสั่นลิ้นพันจนพูดออกมาไม่เป็น

คำา ในดวงตาคู่สวยนั้นมหียาดนำ้าเอ่อล้น

หลิ่งถิงจับมือที่เย็นเฉียบเหมือนนำ้าแข็งของเสี่ยวตี้ไว้แน่นด้วยสีหน้า

จรงิจงั

“พวกเราไม่มีทางเลือกแล้ว เจ้าต้องเชื่อใจข้านะเสี่ยวตี้ ข้าจะไม่ยอม 

ให้เจ้าเดอืดร้อนแน่นอน หายใจเข้าลกึๆ ช้าๆ ตั้งสตนิะเสี่ยวตี้”

หลิ่งถิงเช็ดเหงื่อที่ผุดพราวเต็มหน้าผากเสี่ยวตี้ แล้วจับมืออีกฝ่ายไว้

แน่น ให้เสี่ยวตี้หายใจเข้าลกึๆ แล้วหายใจออกช้าๆ ให้นางตั้งสตกิ่อน หากยงั

ฝ่าไปหาคมดาบไปโดยไม่คดิถงึคนข้างหลงัอกี เสี่ยวตี้อาจจะสตแิตกเสยีก่อน 

และสิ่งที่ทำามาทั้งหมดอาจจะพงั

ตอนนี้ไม่ใช่การเอาตัวรอดคนเดียว แต่นี่พวกนางสองคนมาลำาบาก

พร้อมร่างนี้ อยู่ด้วยความจงรกัภกัด ีและหลิ่งถงิกเ็ข้าใจว่าความกลวัในเวลานี้

ของเสี่ยวตี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกดิขึ้นได้ เพราะเป็นบ่าวรบัใช้ ชวีติทั้งชวีติย่อม

ขึ้นอยู่กบัเจ้านาย

“พี่เสี่ยวตี้” เสี่ยวเปากลั้นนำ้าตาพลางกอดเสี่ยวตี้จากด้านหลงัเงยีบๆ ให้

กำาลงัใจและปลอบประโลมผ่านอ้อมกอด อาการของเสี่ยวตี้กค็่อยๆ ดขีึ้นเมื่อ

ผ่อนลมหายใจช้าๆ การเต้นของหวัใจที่แรงจนแทบจะทะลอุอกมานอกอกกเ็ริ่ม

บรรเทาลง มอืเยน็เฉยีบที่ถูกหลิ่งถงิกุมไว้กเ็ริ่มอุ่นและสั่นน้อยลง สญัญาณที่

ดแีบบนี้ทำาให้หลิ่งถงิส่งยิ้มบางๆ ให้เป็นการชื่นชม

“เจ้าเก่งมาก”

หลิ่งถงิปล่อยมอืจากเสี่ยวตี้ ใบหน้ากลบัสู่ความสุขุม สองคิ้วของนาง

ขมวดจนแทบจะผูกกนัได้ นางเองกเ็หนื่อยไม่แพ้ใคร เหงื่อไหลท่วมตวั กลิ่น

อับชื้นทำาให้อึดอัด คงเป็นเพราะชุดเกราะที่หนาและหนักนี้ทำาให้รู้สึกเหมือน
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แรงโน้มถ่วงเพิ่มมากขึ้น ร้อนจนครั่นเนื้อครั่นตวัด้วยพษิไข้ ใบหน้าแดงยิ่งกว่า

ตูดลงิ หลิ่งถงิมแีรงฮดึสู้มาได้ถงึตอนนี้เพราะใจมุ่งมั่นไม่อยากตายล้วนๆ

นางจะยอมแพ้แล้วล้มลงเพราะพษิไข้แค่นี้ไม่ได้ ข้าวและนำ้าที่ให้พลงังาน

ไม่มากพอ ทำาให้หลิ่งถงิรู้สกึเหมอืนตวัเองเป็นตุ๊กตาผ้าที่ใส่หนิไว้จนเตม็ มนั

หนักหน่วงและทรมานจนเหงื่อถูกหลั่งออกมาจำานวนมาก นางต้องยกมือขึ้น

ปาดเหงื่อบ่อยๆ แม้สายตาจะพร่าเลอืนบ้างกต็้องทน

เสี่ยวตี้กบัเสี่ยวเปากอ็ดทนและมอีาการไม่ต่างกนันกั เพยีงแต่น้อยกว่า

เพราะไม่มีพิษไข้เหมือนนาง เพราะเป็นเสาหลักให้เสี่ยวตี้และเสี่ยวเปาจึงล้ม 

ไม่ได้ ตอนนี้หลิ่งถงิก่นด่าใครไม่ออก คดิแต่ว่าจะทำาอย่างไรให้ไปลั่นกลองได้ 

นางมคีวามผดิที่ถูกกล่าวหา หากหนไีปจะยิ่งเป็นการตอกยำ้าว่าหลิ่งถงิอี้ทำาผดิ

จรงิ นางจงึต้องเสี่ยงวิ่งเข้าไปในกองเพลงินี้

จะทำาอย่างไรให้ผ่านไปได้ ทว่าจะผ่านไปได้ก็ต้องมีตราแสดงตัว  

หลิ่งถงิลองหาที่ชุดทหารแล้วแต่ไม่ม ี ตอนถอดเปลี่ยนกไ็ม่ม ี นางจะช้ากว่านี้

ไม่ได้ หากเสียงดนตรีจบลงก็จะถึงช่วงเวลาถวายพระพร อีกไม่นานคนก็จะ

ทยอยกลบัยิ่งลำาบาก กว่าจะสะเดาะกุญแจได้ครบคน ย่องไปทำาร้ายทหาร และ

เดนิผ่านหนทางคดเคี้ยว จนมารออยู่ตรงนี้กนิเวลาไปไม่น้อย

“ทำาอย่างไรดเีจ้าคะ” เสี่ยวเปากระซบิถามด้วยความกงัวล เมื่อเหน็ว่า

หลิ่งถงิล่าช้าผดิปกต ิทั้งที่พรำ่าบอกว่าให้เร่งรบีที่สุด

หลิ่งถงิไม่ตอบ ทำาเพยีงแค่เม้มรมิฝีปากแน่นพร้อมกบัแอบกำาหมดั รูส้กึ

อบัจนหนทาง แต่ไม่อาจแสดงความอ่อนแอหรอืสร้างความหวาดกลวัให้ทั้งสอง

คนที่อยู่ด้านหลงัได้ กว่าจะเรยีกกำาลงัใจและพลงักลบัมาได้ไม่ใช่เรื่องง่าย จะ

ทำามนัพงัแค่เพราะคำาว่า ‘ไม่รู้’ ไม่ได้

หลิ่งถิงถูกสายตาตั้งคำาถามนั้นกดดัน อยากจะเอาศีรษะโขกพื้นถ้าไม่

กลวัว่าจะเจบ็จนสลบไป และรอคนมาเชอืดฐานแหกคุก ไม่ทนัได้ใช้สทิธิ์ที่พงึ

มี

‘เป็นไงเป็นกนั!’ มวีธิหีนึ่งที่แหวะสกัหน่อย แต่น่าจะใช้ได้ผล
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หญิงสาวตัดสินใจอย่างเฉียบขาดทันที คงมีทางเดียวเท่านั้น หลิ่งถิง 

กวาดตามองรอบด้านว่ามทีหารผ่านมาหรอืมกีารมาผลดัเปลี่ยนไหม เมื่อเหน็แต่

ความสงบเงียบ จึงลุกขึ้นเดินออกจากที่ซ่อนด้วยท่าเดินของทหารไปหาทหาร

สองนายที่ยนืเฝ้าประต ูบนกำาแพงต้องมทีหารคอยเปิดปิดประตวูงัอยูแ่น่นอน 

หวัใจนางเต้นรวัเรว็ หลิ่งถงิแอบล้วงคอก่อนจะเดนิออกไป ทั้งยงัเดนิเอยีงซ้าย

เอยีงขวาไม่ตรงทาง

สองสาวใช้ได้แต่เบิกตากว้างเพราะห้ามเจ้านายสาวไว้ไม่ทัน จึงทำาได้

เพยีงดูอย่างเงยีบๆ และภาวนาต่อสวรรค์ให้เมตตาพวกนางด้วย

หลิ่งถิงพะอืดพะอมเต็มที รู้สึกว่ามีของเหลวข้นเอ่อขึ้นมาถึงคอหอย 

นางได้กลิ่นนั้นในลำาคอ จงึไม่รอช้าที่จะพุ่งไปหาทหารนายหนึ่ง พร้อมกบัโก่ง

คออาเจียนเอาของเหลวสีขาวขุ่นที่มีกลิ่นเหม็นหึ่งออกมาใส่หน้าทหารนายนั้น

เตม็ๆ

“เฮ้ย! เจ้าบ้านี่ มาอ้วกใส่ข้า”

“อ๊อก!”

“เหมน็... อ๊อก!” ทหารอกีนายได้กลิ่นเหมน็และเหน็สภาพของเพื่อนที่

ถูกอ้วกใส่เตม็หน้า กร็บียกมอืขึ้นปิดปาก งอตวักุมท้อง โก่งคออาเจยีนแห้ง

ออกมา

ให้ตายเถอะ! นางยอมเอาอาหารอนัน้อยนดิในกระเพาะออกมาทั้งหมด

เลยนะ จนทำาให้หลิ่งถงิแทบหมดแรง กระเพาะปั่นป่วนสุดๆ ยงัดทีี่มอีอกมา

พอให้คนรู้สกึขยะแขยงได้

เสยีงร้องโวยวายพร้อมเสยีงอ้วกของทหารสองนายด้านลา่ง ทำาให้พวก

ทหารที่อยู่บนกำาแพงชะเง้อลงมามอง อาศยัแสงจากโคมหนิด้านข้างที่จดุไฟให้

สว่าง จงึเหน็ภาพความน่าขยะแขยง พวกทหารบนกำาแพงสองสามนายกุมท้อง

หวัเราะกนัอย่างสนุกสนานบนความทุกข์ของผู้อื่น

“ข้าบอกแล้วว่าอย่าดื่มเยอะ” เสียงตะโกนกลั้วหัวเราะดังมาจากบน

กำาแพง
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หลิ่งถงิยนืโงนเงนหวัเราะ ก่อนจะเชด็คราบเศษอาหารตรงมมุปาก แล้ว

หนัไปทุบประตูพร้อมกบับ่นด้วยภาษามนุษย์ต่างดาว

“เปิดประตูสิโว้ย!” นายทหารที่ถูกหลิ่งถิงอาเจียนใส่เต็มหน้าจนต้อง

อาเจียนออกมาสองรอบ เสียงห้าวใหญ่ตวาดพวกทหารที่อยู่บนกำาแพงให้รีบ

เปิดประตู จะให้เขาไปหาแหล่งนำ้าไหนที่ใกล้ที่สุดถ้าไม่ใช่หน้าประตูวงั

วธินีี้จะสำาเรจ็ไม่ได้ถ้าหลิ่งถงิไม่ได้ข้อมูลจากเสี่ยวเปามาว่า นอกประตู

นี้ก่อนจะไปถึงกลองพิทักษ์ราษฎรนั้นจะเป็นพื้นที่สำาหรับชาวบ้านทั่วไปซึ่งมี

บ่อนำ้า

แอ๊ด!

หลิ่งถงิรู้สกึเหมอืนยกภูเขาออกจากอก เมื่อได้ยนิเสยีงเปิดประตู นาย

ทหารคนนั้นรบีวิ่งออกไปทนัท ีส่วนนางกเ็ร่งความเรว็ขึ้น แอบเซล้มหวัทิ่มพื้น

บ้างจะได้ไม่มีพิรุธ แต่นั่นไม่ใช่การแสดง ผลคือเจ็บจนนำ้าตาคลอ แต่ก็เพื่อ

ชวีตินี้ นางจงึลุกขึ้นเดนิเซต่อไปเรื่อยๆ แถมยงัได้ยนิเสยีงหวัเราะไล่หลงัมา

ชา่งเปน็ทหารที่อารมณ์ดจีรงิๆ แต่ขาดวนิยัอย่างเหน็ได้ชดั หลิ่งถงิกไ็ม่

ค่อยแปลกใจ เพราะประตูวังทิศนี้ไม่ค่อยมีคนเข้าออกนัก นอกจากพวก 

ชาวบ้านที่มารอลั่นกลองร้องทกุข์ พวกเขาจงึไม่ค่อยเข้มงวด ทว่าวนัปกตทิหาร

คงจะเฝ้าเยอะกว่านี้ แต่เพราะวนันี้เป็นวนัมงคลเลยรื่นเรงิได้ตามสบายกระมงั

กลองพิทักษ์ราษฎรถูกแขวนไว้กลางศาลาขนาดใหญ่กลางลานโล่ง 

เป็นกลองหนังธรรมดา แต่มีขนาดใหญ่และมีไม้ตีแขวนอยู่ข้างๆ หลิ่งถิงรีบ

สำารวจพื้นที่อย่างรวดเรว็

คุกหลวงอยู่ชั้นนอกสุดของวัง แต่มีการคุ้มกันที่หนาแน่น และการที่

หน้าประตูวงัทศิใต้เป็นทางออกหนึ่งของวงั จงึได้สร้างศาลาเปิดโล่งและแขวน

กลองใหญ่ไว้ เพื่อให้คนที่เดอืดร้อนมาร้องทุกข์ได้สามครั้งในชวีติ

เสี่ยวเปาเล่าว่าปกติจะมีทหารเฝ้ายามและมีหัวหน้าผู้คุมมารับเรื่อง 

ร้องเรียนของชาวบ้าน ทหารไม่มีสิทธิ์จะจับหรือห้ามมิให้ชาวบ้านมาลั่นกลอง

ร้องทุกข์ แต่อาจให้คำาแนะนำาที่ถูกต้องได้ เมื่อได้ฟังแล้วหลิ่งถิงก็นึกชื่นชม 
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เลก็น้อยที่ฮ่องเต้ยงัมวีธิีเข้าถงึประชาชนเช่นนี้ด้วย

บ่อนำ้านั้นอยู่ห่างไกล แต่ถ้าวิ่งไปกถ็ึงเรว็ หลิ่งถงิยงัเหน็หลงันายทหาร

อยู่เลย จงึรบีวิ่งเข้าไปในศาลาแล้วหลบอยู่ด้านหลงัเสาใหญ่ โชคดทีี่ทหารบน

กำาแพงไม่สนใจทหารขี้เมาเช่นนางแล้ว ที่นี่มีคบเพลิงส่องสว่างสองสามอัน 

อาศัยแสงจันทร์และแสงดาวช่วย บรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงแมลงเล็กๆ 

ร้อง ชวนวงัเวง ขณะที่รอบด้านโล่งมหีญ้าขึ้นประปราย มพีุม่ไม้เตี้ยๆ สองสาม

พุ่ม

เสี่ยวเปากบัเสี่ยวตี้คงเหน็แล้วว่านางออกมาได้แล้ว หลิ่งถงิให้ทั้งคู่หลบ

ให้ดแีล้วรอนางกลบัไป เพราะนางไม่อาจพาทั้งสองคนมาได้

หลิ่งถิงต้องรอให้เสียงรื่นเริงในวังเงียบลงก่อน เวลาลั่นกลองจะได้ไม่

ถูกกลบด้วยเสยีงดนตร ีนางจะพลาดไม่ได้ มาถงึกลองแล้ว แค่เอื้อมเท่านั้น 

หากในวงัเงยีบ ต่อให้มเีสยีงคนคุย แต่เสยีงกลองใหญ่นี้ต้องดงัพอที่ฮ่องเต้จะ

ทรงรบัรู้ถงึการมาร้องทุกข์

นางหนไีม่ได้ ถ้าหน ีหอกแหลมคมจะตามทิ่มแทงนางไม่หยุด นางจะ

พุ่งไปหกัมนั แม้ตอนนี้สถานะของนางจะเป็นรอง อาจจะหนไีด้ไม่ไกลเมื่อพ่วง

สองสาวใช้ไปด้วย พวกนางอ่อนแอเกนิไป ถงึเสี่ยวเปาจะดูพึ่งพาได้ที่สดุกเ็ถอะ

อย่างน้อยในชีวิตบัดซบที่เป็นอยู่ตอนนี้ ก็ยังมีโชคเข้าข้างนางอยู่บ้าง

ที่มาถงึเป้าหมายสำาคญัได้

หลิ่งถงิเหลอืบมองหานายทหารที่วิ่งไปทางบ่อนำ้าเป็นระยะ เขากำาลงัล้าง

หน้าอย่างเอาเป็นเอาตาย เมื่อเสยีงดนตรจีากในวงัเงยีบแล้ว หญงิสาวกร็วบรวม

แรงเฮือกสุดท้ายไปหยิบไม้ตีกลองคู่ที่แขวนอยู่ ไม้ตีสองอันขนาดยาวถึง

ข้อศอก ตรงหวักลมใหญ่หนาและหนกัพอควร เรี่ยวแรงของนางตอนนี้ยิ่งทำาให้

รู้สกึเหมอืนแบกหนิกระสอบใหญ่

‘ต้องได้ส ิหลิ่งถงิ อย่าให้ความเหนื่อยหรอืพษิไข้ขโมยเอาเรี่ยวแรงไป

ตอนนี้นะ’ ก่อนหน้านี้นางยงัใช้แรงที่มอียู่น้อยนดิวิ่งมาถงึกลองได้เลย เหงื่อ

เริ่มออกเต็มแผ่นหลังและฝ่ามือ สายตาพร่ามัวเห็นแสงสว่างตรงบริเวณหลัง
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ประตูทศิใต้... เป็นแสงไฟคบเพลงิ!

อย่าบอกนะ... พวกทหารรู้แล้วว่านกัโทษหนแีละกำาลงัแห่กนัมา หลิ่งถงิ 

มองกลองใหญ่ที่แขวนอยู่ตรงหน้า ก่อนจะเงื้อมอืขึ้นสูงๆ

ตงึ!

หลิ่งถงิยกไม้ตขีึ้นจนแขนสั่นพั่บๆ หลงัจากนั้นกต็กีลองลงไปครั้งหนึ่ง 

เสยีงเบามาก เบาจนน่าใจหาย

“บดัซบเอ๊ย!”

ตงึ!

นางอยากจะร้องไห้กบัชวีติ ไม่เคยรู้สกึว่าตวัเองน่าสมเพชเท่านี้มาก่อน

เลย ไม้หนักเกินไปหรือแขนนางเล็กกว่าไม้กลอง ยกแต่ละครั้งต้องใช้แรง

มหาศาล ถอืได้ไม่ถงึนาทแีขนสั่นพั่บๆ ประหนึ่งแผ่นดนิไหวหลายแมกนจิูด

ตงึๆ!

เหงื่อไหลเป็นสายลงมาตามหน้าผาก ก่อนจะไหลมาที่ตาคล้ายนางกำาลงั

ร้องไหท้ั้งที่กำาลงัทำาหน้าเคยีดแค้นสดุขดี แค้นใจที่แค่นี้นางกไ็ม่มปัีญญาทำาได้ 

ไม่ใช่หลิ่งถิงคนนี้ มันไม่เคยเกิดขึ้น นางไม่เคยจนหนทางกระทั่งแก้ไขอะไร 

ไม่ได้ หลิ่งถงิใช้หน้าผากที่เตม็ไปด้วยเหงื่อแนบลงบนหน้ากลอง แล้วถอนหายใจ

เฮือกใหญ่ ก่อนจะก้มมองรองเท้าเก่าๆ ของทหาร แขนสองข้างทิ้งแนบข้าง 

ลำาตวั มอืกก็ำาไม้ตกีลองไว้แน่น

อุทยานหลวงในค�่าคืนนี้เต็มไปด้วยแสงจากโคมไฟหลากสีสวยงามที่

แขวนอยูต่ามต้นไม้ ส่องแสงสว่างไสวราวกบักลางวนั ในวนัมงคลเช่นวนัคล้าย

วนัประสตูขิองฮองเฮาหวงัเค่อฮวา สถานที่อวยพรจงึถูกจดัขึ้นในอุทยานหลวง

เพลินนาสา ซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณที่เบ่งบานอวดประชันโฉมใต้

แสงจนัทร์ ศาลาใหญ่กลางอทุยานเพลนินาสาบรรจคุนได้หนึ่งร้อยคน บนแท่น

ยกสูงเหนือพื้นเป็นที่ประทับขององค์ฮ่องเต้กับฮองเฮาและเหล่าพระสนมที่มา

ร่วมอวยพร



มณีน�้ำค้ำง
35

เหล่าขุนนางระดับสูงซึ่งมีโอกาสได้เข้ามานั่งในศาลาที่ถูกสร้างขึ้นด้วย

งบประมาณหนึ่งหมื่นตำาลึง ที่ฮ่องเต้พระราชทานสร้างแด่ฮองเฮาหวังเค่อฮวา 

ต่างกพ็ากนัยิ้มแย้มด้วยความรูส้กึเป็นเกยีรต ิส่วนบรเิวณรอบนอกกม็แีท่นนั่ง

สำาหรบัพวกขุนนางทั่วไปและฮูหยนิที่มาร่วมงานด้วย

ศาลาจูจิ่นเป็นชื่อที่ฮองเฮาหวังเค่อฮวาทรงตั้งขึ้นด้วยพระองค์เอง ตัว

ศาลานั้นต้องใช้เงนิจำานวนมากเพราะสร้างจากของลำ้าค่า ศาลาขนาดใหญ่เปิด

โล่ง มผี้าม่านบางโปร่งสแีดงปักลายแขวนไว้รอบด้าน ซึ่งเวลานี้ถูกรวบเกบ็ไว้

เรียบร้อย เสาหนาใหญ่ทำาจากไม้หายากที่แกะสลักอย่างประณีตเป็นรูปหงส์

มงักรบนิคู่กนั แทนสญัลกัษณ์ความรกัระหว่างฮ่องเต้กบัฮองเฮา พื้นหนิอ่อน

เรยีบลื่นเยน็เฉยีบสขีาวสะอาด รอบด้านศาลาแขวนโคมดอกบวัอนัเลก็ๆ เป็น

จำานวนมาก ดูสวยงามราวกบัดวงดาวประดบั

ตรงกลางศาลายามนี้นักดนตรีและนางรำาได้ถอยออกไปแล้วเมื่อการ

แสดงจบลง เหล่าขุนนางต่างถอืจอกสุราที่นางกำานลัรนิให้ยกขึ้นคารวะฮ่องเต้

กับฮองเฮา พวกขุนนางระดับสูงที่นั่งใกล้เหล่าเชื้อพระวงศ์ต่างลุกขึ้นยืนทีละ

คน ก่อนจะกล่าวคำาอวยพรถวายฮองเฮาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

ทุกคนต่างมรีอยยิ้มให้กนั และสนทนากนัอย่างครกึครื้น บรเิวณด้าน

นอกที่เหล่าขุนนางขั้นรองนั่งอยู่ก็สนุกสนานไม่แพ้กัน แม้พวกเขาจะไม่ม ี

โอกาสได้เข้าไปนั่งในศาลาด้วย แต่แค่ได้อยูใ่นสายพระเนตรฮ่องเต้กถ็อืเป็นการ

เริ่มต้นที่ดแีล้ว

“ขอให้ฮองเฮาทรงพระเจรญิ และเป็นมิ่งขวญัแก่แผ่นดนิ...” ใต้เท้าหลนั

ยกจอกสุราขึ้นคารวะ พร้อมอวยพรถวายแด่ฮองเฮา แต่เขาพูดยังไม่ทันจบ 

ฮ่องเต้ที่ประทับบนเก้าอี้มังกรตรงตำาแหน่งประมุขยกพระหัตถ์ขวาขึ้นเป็น

สัญญาณให้ใต้เท้าหลันหยุดพูดก่อน และทรงตั้งใจฟังที่ขันทีคนสนิทโน้มตัว

มากระซบิใกล้พระกรรณ

ใต้เท้าหลนัก้มหน้าถอืจอกสุราอยู่ท่าเดมิ พร้อมกบัสงบปากอย่างรู้งาน 

ขนุนางคนอื่นๆ เหน็ดงันั้นกแ็อบยิ้มเยาะเย้ยลบัหลงั แต่กอ็ยู่ในความเงยีบสงบ
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ทนัทเีช่นเดยีวกนั ตั้งใจมองสพีระพกัตร์ของฮ่องเต้ด้วยความจรงิจงั การอยู่

ในวังที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมอันตรายเช่นนี้ สิ่งที่พวกเขาต้องระวังที่สุดคือ 

สพีระพกัตร์ของฮ่องเต้ ที่ทรงหยุดการอวยพรของใต้เท้าหลนัเช่นนี้ย่อมต้องมี

เรื่องสำาคญัแน่

“ฝ่าบาท…” ขนัทคีนสนทิของฮ่องเต้กระซบิกราบทลูเรื่องบางอย่างเสยีง

เบาด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด

ตงึๆ! ตงึๆ!

จังหวะนั้นเสียงลั่นกลองก็ดังมาถึงพระกรรณของฮ่องเต้พอดี รวมถึง

คนอื่นๆ ที่อยู่ในอทุยานหลวงต่างกไ็ด้ยนิ จงึพากนันิ่งเงยีบ จากความครกึครื้น

กลายเป็นความวงัเวงในพรบิตาหลงัจากที่เสยีงกลองดงัขึ้น

ไม่เคยมีใครอาจหาญลั่นกลองร้องทุกข์ในวันมงคลของมารดาแห่ง 

แผ่นดนิมาก่อนเลยตั้งแต่มกีลองร้องทกุข์ มคีนลั่นกลองร้องทกุข์ในเวลานี้น่ะหรอื 

วนัมงคลฉลองวนัคล้ายวนัประสตูขิองฮองเฮา ช่างกล้าไปแล้ว ไม่รูห้รอือย่างไร

ว่าจะมโีทษถงึตาย!

“ใครช่างไม่รูฟ้้าสงูแผ่นดนิตำ่า ไม่รูห้รอือย่างไรว่าเวลาไหนควรลั่นกลอง

พทิกัษ์ราษฎร!” หนึ่งในขุนนางที่อยู่นอกศาลาเอ่ยทำาลายความเงยีบขึ้นมา

“เท่ากบัหมิ่นพระเกยีรตขิองฮองเฮา ฝ่าบาทต้องกริ้วมากเป็นแน่” เป็น

เสยีงของบรรดาฮูหยนิขุนนางที่เริ่มกระซบิกระซาบกนั

“ลั่นกลองดงัไปทั่วเช่นนี้ เป็นลางไม่ดเีลย”

ราษฎรมทีกุข์หนกัขนาดลั่นกลองพทิกัษ์ราษฎรในวนัมงคลหรอืเทศกาล

มงคลเช่นนี้ จะเป็นการนำาความอปัมงคลหรอืความทุกข์มาทำาลายความมงคล

ของวนันั้น ตามปกตจิะไม่มใีครมาลั่นกลองเพราะราษฎรต่างกรู้็กฎสำาคญัข้อนี้

ด ีแล้วใครกนัที่ท้าทาย!

ตงึ! ตงึ! ตงึ!

ไม่สิ้นปัญญา ไม่สิ้นหนทาง
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หลิ่งถงิใช้เชอืกที่ห้อยอยูก่บัคานศาลาผกูตรงกลางไม้ตกีลองอนัหนึ่งไว้ 

จะได้ไม่ต้องถือให้สิ้นเปลืองแรง เมื่อทุ่นแรงถือได้แล้วก็ใช้มือจับปลายไม้ไว้

แล้วเหวี่ยงไปตีกลองแทน แม้จะมีแรงไม่มากเท่าชายร่างถึก แต่แรงเหวี่ยง 

นี้ก็ช่วยให้เกิดเสียงดังก้องสะท้อน นางจึงพยายามตีต่อไป แม้จะมีทหารวิ่ง 

ออกมาล้อมตวันางไว้ แต่พวกเขากท็ำาได้แต่เตอืนในสิ่งที่นางทำาเท่านั้น

‘ห้ามลั่นกลองร้องทุกข์ในวันมงคลเหรอ เพราะจะนำาความอัปมงคล 

มาให้ งมงายสิ้นด’ี

หลิ่งถิงรู้เพราะเสี่ยวเปาเตือนแล้ว ทว่านางก็ตัดสินใจทำาไปแล้ว และ

ต้องเป็นวนันี้เท่านั้น เพราะวนันี้นางหนอีอกมาได้อย่างลำาบากยากเยน็ วนัอื่น

คงไม่สามารถหนไีด้อกีเพราะไม่มโีอกาสดีๆ  แบบนี้

ห้ามฆ่าชาวบ้านที่มาลั่นกลองร้องทุกข์ แม้จะฝ่าฝืนข้อห้ามลั่นกลองใน

วนัมงคลกต็าม แต่จะมโีทษโบยยี่สบิไม้ แล้วอย่างไร ไม่มอีะไรต้องเสยีแล้วนี่ 

เสี่ยงสกัครั้ง แค่ถูกโบยไม่ถงึตายหรอก

“หยุดนะ อยากตายหรอื”

“นี่ ฟังอยู่หรอืไม่”

“เจ้านี่ดื้อด้านชะมดั”

หลิ่งถิงไม่สนใจเสียงพวกทหารที่บ่นพึมพำาอยู่นอกศาลา นางยังคงมุ่ง

หน้าในเป้าหมาย เสยีงกลองดงัขนาดนี้ในวนัคล้ายวนัประสตูขิองฮองเฮา ฮ่องเต้

ไม่เสดจ็มาทอดพระเนตรหน้าตาคนอยากตายที่สมองมปีัญหากค็งแปลกแล้ว

ตงึๆ!

‘รอนานแล้วนะ ฮ่องเต้ยังไม่เสด็จมาหรือ จะให้นางยืนตีกลองถึงเช้า

หรอืไง หมดแรงตายก่อนพอด’ี หลิ่งถงิกดัฟันกรอด ร่างกโ็งนเงนไปมา ไม่ได้

แสดงละครตบตา แต่เพราะนางเหนื่อยมาก ลมหายใจกห็อบถี่กระชั้น

“ถ้าฝ่าบาทไม่เสดจ็มา ข้าจะไม่หยดุตกีลอง” นางยนืกรานหนกัแน่นด้วย

เสยีงแหบแห้งและเบา แต่กพ็อให้ได้ยนิกนัถ้วนทั่วแน่นอน

ให้รู้ไปสวิ่าจะนอนหลบักนัลง เสยีงกลองดงัขนาดนี้ ยุคนี้ไม่มเีสยีงรถ
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หรือเสียงเครื่องจักรรบกวน การตีกลองใบใหญ่ย่อมมีเสียงดังไม่ธรรมดาอยู่

แล้ว นางจะไม่หยุด ให้ตายกไ็ม่หยุด จนกว่าจะสำาเรจ็ ชวีติต้องไม่ลำาบากหรอื

คอยหลบหนเีป็นนกัโทษไปจนตาย!

“ข้าให้คนไปกราบทูลฝ่าบาทแล้ว”

“ดี” หลิ่งถิงกัดริมฝีปากให้เจ็บเพื่อเรียกสติไว้ให้มั่นคงจนได้กลิ่นคาว

เลอืดในปาก ชวีติรนัทดตั้งแต่เริ่มต้น มาถงึกอ็ดอยากปากแห้ง นอนป่วย จนถงึ

ขั้นแหกคุกทำาร้ายคน มนัไม่มอีะไรเลวร้ายไปกว่านี้แล้ว ไม่รู้ว่านางยนืตกีลอง

อยู่นานแค่ไหนจนปวดเมื่อยแขนไปหมด สองขาสั่นไม่หยุด การมองเห็นก ็

พร่ามัวเต็มที เสียงรอบข้างดังหึ่งๆ เหมือนมีแมลงบินข้างๆ หูหลายตัว น่า

รำาคาญมาก

“ฝ่าบาทเสดจ็!”

เสยีงขานประกาศการมาถงึของฮ่องเต้เหมอืนเสยีงสวรรค์ หลิ่งถงิถอด

หมวกเหลก็ของทหารออก เผยใบหน้าที่แท้จรงิแล้วหยดุการตกีลอง หนัไปมอง

บุรุษวัยกลางคนซึ่งมีรูปร่างสูงในชุดสีเหลืองทองอร่ามปักลายมังกร ไว้หนวด

เคราดูเข้มขรมึ ไม่ได้ขี้เหร่อย่างที่นางคดิ แต่กลบัดูภูมฐิาน มอีำานาจบารม ีแผ่

ความกดดนัจนทำาให้นางทรุดตวันั่งลงกบัพื้น

ไม่ใช่ความกลวัเกรง แต่เป็นความเหนื่อยล้า

“หลิ่งถงิอี้”

สุรเสียงที่แผ่วเบานั้นทำาให้หลิ่งถิงแทบจะเคลิ้มหลับ นางหรี่ตาลงครึ่ง

หนึ่ง ไม่คาดคดิเลยว่าฮ่องเต้ในยุคนี้จะมเีสยีงน่าฟัง แม้จะแก่คราวพ่อกต็าม 

ทั้งที่ตอนแรกดูแผ่ความกดดนัน่าเกรงขามขนาดนั้น

“ฝ่าบาทเพคะ หม่อมฉนัขอพระเมตตาจากพระองค์เพคะ ได้โปรดช่วย

หม่อมฉนัด้วย”

หลิ่งถิงเอ่ยเสียงแหบเบาหวิวคล้ายจะเป็นลม แต่ยังพยายามควบคุม

ร่างที่โงนเงนจะล้มลงให้หยัดขึ้น นางช้อนตาขึ้นมอง แววตาสะท้อนความ 

มุ่งมั่นและเดด็เดี่ยว ไม่มแีม้แต่นำ้าตาสกัหยด ยกเว้นเหงื่อที่ไหลรนิแทนนำ้าตา
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“เจ้ารู้หรอืไม่ว่าทำาความผดิ…”

“หม่อมฉนัรูท้กุความผดิที่หม่อมฉนักระทำาลงไปทั้งหมดเพคะ” หลิ่งถงิ

ตดับท ตอบเสยีงเดด็เดี่ยว รูว่้าไม่ควรเถยีงฮ่องเต้ แต่นางมาจากยุคเทคโนโลย ี

มีสิทธิ์ในความเป็นมนุษย์ที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้ร่างใหม่ของตัวเอง 

“แต่เรื่องเดยีวเพคะฝ่าบาท... ที่หม่อมฉนัไม่อาจยอมรบัได้”

เฮอืก เหนื่อย จะหลบัอยู่แล้ว หญงิสาวขงึตาเตม็ที่ “หม่อมฉนัไม่ได้ฆ่า

บุตรชายของอัครมหาเสนาบดีเทียนฉิน หม่อมฉันถูกใส่ร้าย และหม่อมฉัน

ต้องการใช้สิทธิ์ในการลั่นกลองร้องทุกข์ให้พิสูจน์ทุกข้อกล่าวหาของอัครมหา

เสนาบดเีทยีนฉนิเพคะ”

พูดแต่เนื้อไม่เอานำ้า หลิ่งถงิต้องประคองสตทิี่มไีว้สดุชวีติ เพื่อยนืกราน

ความตั้งใจและความบรสิทุธิ์ของตวัเอง ขนาดอ่อนแรงมาก นางยงัพดูประโยค

ยาวๆ ออกมาได้โดยไม่หอบหายใจ กน็บัว่าฝืนเตม็ที่ จะขาดช่วงไม่ได้

“เจ้ากล่าวหาว่าเราไม่ยตุธิรรมกบัเจ้าหรอืหลิ่งถงิอี้” ฮ่องเต้ตรสัถามด้วย

สรุเสยีงเข้มขึ้น แต่ไม่อาจกระตุน้ต่อมความกลวัใดๆ ของหลิ่งถงิได้ เพราะนาง

มุ่งไปที่อื่น ไม่ใช่นำ้าเสยีงหรอืสหีน้าของฮ่องเต้ว่าอยู่ในอารมณ์ไหน

‘ยุติธรรมกับผีน่ะสิ! ไม่อยากจะพูดให้กริ้วจนเส้นพระโลหิตในสมอง

แตก’ นางจงึต้องพูดประจบไว้ก่อน

“ทรงยุตธิรรมกบัหม่อมฉนัเพคะ เมื่อพระองค์เสดจ็มาที่นี่ มารบัเรื่อง

ร้องทุกข์ของหม่อมฉนัด้วยพระองค์เอง”

“เจ้าลั่นกลองในวนัมงคลของฮองเฮา”

นี่เป็นการบอกนยัๆ ว่าไม่รบัเรื่องร้องทกุข์ของนาง เพราะความผดิที่ลั่น

กลองในวนัมงคลของฮองเฮาน่ะหรอื หึๆ

“หม่อมฉนั… ขอให้พระบารมแีละพระเมตตาของฮองเฮา… ทรงช่วยให้

หม่อมฉันพ้นจากความทุกข์นี้ด้วยเพคะ ให้การลั่นกลองในวันนี้เป็นการบอก

ถงึความมคีณุธรรมสูงส่งของฮองเฮา ที่ทรงช่วยประชาราษฎร์ให้อยูเ่ยน็เป็นสขุ 

ปราศจากความทุกข์ทั้งปวง”



40
ภรรยาทรราช เล่ม 1

หลิ่งถงิทำาเสยีงสะอื้นไห้เลก็น้อย ก่อนจะโขกศรีษะให้แก่วนัมงคลของ

ฮองเฮา ที่จะช่วยให้นางพ้นจากมลทนิที่ถกูใส่ร้าย หากไม่สอพลอ อำานาจเมตตา

ไม่เกดิ

หลิ่งถงิได้ยนิเสยีงถอนพระปัสสาสะของฮ่องเต้ คงไม่รูจ้ะหาข้ออ้างไหน

มาดงึนางให้ลงเหวอกี นางรู้สกึขนหวัลกุเมื่อสายพระเนตรของฮ่องเต้นั้นมแีรง

กดข่มบางอย่าง

นางพูดอะไรผดิหรอื

“เจ้ามคีวามผดิมากมาย ที่ไม่มสีิทธิ์มาลั่นกลองด้วยซำ้า ยงัจะมหีน้ามา

เรยีกหาความยุตธิรรมอกีอย่างนั้นหรอื”

นำ้าเสยีงเนบินาบที่กล่าวคำาพูดเสยีดสนีั้น ไม่ใช่สรุเสยีงทุม้นุม่อบอุ่นและ

ทรงพลงัของฮ่องเต้อย่างแน่นอน หลิ่งถงิเงยหน้าขึ้นมองต้นเสยีงที่แทรกเข้ามา

ด้วยความสงสยั

ความพร่ามวัเริ่มชดัเจนขึ้นบ้างเมื่อนางเพ่งสมาธอิย่างเตม็ที่ และมอืใต้

แขนเสื้อที่ใช้เลบ็ยาวจกิลงบนแขนเพื่อให้ร่างกายตื่นตวั ความเมื่อยล้าที่รุมเร้า

ร่างกายถูกกดไว้ภายใต้ความสนใจใหม่ของนาง บุคคลที่สามซึ่งเป็นเจ้าของ

ถ้อยคำาเสยีดสเีย้ยหยนัในการกระทำาของหญงิสาวก้าวมายนือยูข้่างพระวรกาย

ฮ่องเต้ หลิ่งถิงเห็นแวบแรกก็อดรู้สึกสะท้านวาบในใจไม่ได้ ไม่คิดว่าในยุค

โบราณแบบนี้จะมคีนหน้าตาดดี้วย

ไม่ผดิ หน้าตาดมีเีสน่ห์ ดงึดูดสายตาคนให้จ้องมอง ใบหน้าของบุคคล

ที่สามนั้นหล่อเหลาชวนมอง คิ้วเข้มเฉยีงขึ้นเหมอืนคิ้วมงักร ภายใต้คิ้วมดีวง

ตาเรียว หางตาสูงขึ้นดูคมเหมือนดวงตาของเหยี่ยวนักล่า ขนตาเป็นแพยาว 

จมูกโด่งเป็นสนัเด่น รมิฝีปากบางเฉยีบสชีมพู ผวิขาวเหลอืงเนยีนมากเหมอืน

ผวิผูห้ญงิ แต่ลกัษณะเหล่านี้ไม่ได้ทำาให้ชายหนุม่ดูสำาอางนกั ประกอบกบัความ

สงูประมาณร้อยแปดสบิเซนตเิมตร ทั้งยงัมลีาดไหล่กว้าง แม้กระดกูข้อจะใหญ่ 

แต่กลบัดูสมส่วนมพีลงัน่ายำาเกรง

“ผ่านไปไม่นาน ก็จำาข้าไม่ได้เสียแล้วหรือ” เมื่อสัมผัสได้ว่าสายตา 
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หลิ่งถิงอี้ที่มองเขาเต็มไปด้วยความแปลกใหม่ คล้ายมองคนที่ไม่เคยรู้จักกัน

มาก่อน ชายหนุ่มกย็กยิ้มมุมปากดแูคลน ไม่ได้แปลกใจกบัสายตาแบบนั้น แต่

เขากลับมองว่าเป็นสายตามารยาชวนให้คนสงสารมากกว่า สงสัยเขาคงจะ

ลงโทษหญงิผู้นี้น้อยเกนิไป นางถงึยงัมมีารยามาใช้สายตาแบบนี้กบัเขาได้ แค่

วีรกรรมที่นางก่อ เขาก็ไม่แปลกใจเลยว่าสันดานแบบนี้จะโผล่ออกมายามที่

ชวีติเฉยีดใกล้ความตาย นางเรยีกร้องความสนใจจากเขาไม่ได้หรอก

“ท่านเป็นสามข้ีาหรอื” หลิ่งถงิกะพรบิตาถีๆ่  เรยีกสตกิลบัมาจากรูปโฉม

ลวงตา เมื่อเขาเอ่ยประโยคนั้นออกมาด้วยสายตาและท่าทางที่เป็นอริและมี

ความสมเพชดูแคลนนาง หญิงสาวจึงลองทบทวนประวัติเจ้าของร่างอีกครั้ง 

ก่อนจะตวดัสายตาขึ้นมองใบหน้าหล่อเหลาที่ใช้สายตาเยน็ยะเยอืกมาดร้ายจ้อง

มองนาง ไม่มคีวามเมตตาปราน ีดุจพรานป่านกัล่าที่มองเหยื่อเพราะหมายจะ

สงัหาร

อคัรมหาเสนาบดเีทยีนฉนิ!

เทยีนฉนิเพยีงแค่เลกิคิ้วขวาขึ้นกบัคำาถามของหลิ่งถงิอี้ และใช้รอยยิ้ม

เหยยีดมุมปากเป็นคำาตอบให้นางเข้าใจแทน 

เขาต้องสมเพชในคำาถามบ้าบอนี้แน่ กล้าถามได้อย่างไรว่าเขาเป็นสามี

หรือไม่ ตอนนี้ฐานะของนางเป็นนักโทษ ยังจะเป็นภรรยาของคนชั้นสูงอย่าง

เขาอกีหรอื

“แต่ท่านยังไม่หย่าข้า” หลิ่งถิงยิ้มน้อยๆ ให้เทียนฉิน ดวงตาสะท้อน

ความเฉยชา ทว่าแฝงความท้าทาย ทำาให้นางได้เห็นว่าเปลือกตาของเขาเริ่ม

กระตุก

เขาหย่าเจ้าของร่างนี้ไม่ได้ เพราะเป็นสมรสพระราชทาน บิดาของเขา

เป็นคนทลูขอ แม้ตอนนี้นางจะถกูใส่ร้ายหรอืมพีื้นเพครอบครวัไม่ดแีล้วกต็าม 

เขาจงึคดิจะใช้ความผดิและความตายมาหย่ากบัร่างนี้ หลิ่งถงิไม่แน่ใจว่าสิ่งที่

เขาทำานั้นผดิมากแค่ไหนกบัการทำาแบบนี้ต่อภรรยาพระราชทาน แต่ความผดิ

ที่เจ้าของร่างนี้โดนลงโทษ ฮ่องเต้ไม่ทรงคดัค้านอะไร อาจจะลงโทษได้ แต่หย่า
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ไม่ได้

เรื่องนี้นางไม่ค่อยเข้าใจนัก แต่ตอนนี้นางยังเป็นฮูหยินใหญ่ของท่าน

อัครมหาเสนาบดีเทียนฉิน แม้จะถูกลงโทษที่กระทำาผิดก็ตาม นางฟังมาจาก

สองสาวใช้ล้วนๆ

“ฝ่าบาทเพคะ” หลิ่งถงิหนัไปก้มหมอบทางฮ่องเต้ที่ทอดพระเนตรสถาน-

การณ์เงยีบๆ โดยไม่ตรสัอะไรสกัคำา

“หม่อมฉนัลั่นกลองร้องทุกข์ ขอพสิูจน์คดฆี่าบุตรชายสามขีองตน ให้

ความผิดของหม่อมฉันผ่านกระบวนการยุติธรรมที่ควรจะเป็นด้วยเถอะเพคะ 

หม่อมฉนัถูกลากเข้าคกุหลวงด้วยความอยตุธิรรมที่อคัรมหาเสนาบดเีทยีนฉนิ

มอบให้”

หลิ่งถงิรู้สกึว่าไรขนอ่อนบนแผ่นหลงัลุกเกรยีว เพราะมกีระแสบางอย่าง

ส่งมากดข่ม เป็นสญัญาณเตอืนเมื่อนางกราบทูลฮ่องเต้ด้วยนำ้าเสยีงที่เดด็เดี่ยว

มั่นคง นางไม่ใช่หลิ่งถิงอี้ แต่คือหลิ่งถิง ผู้มาจากโลกอนาคตที่เจริญรุ่งเรือง 

ชวีติที่สองนี้นางจำาเป็นต้องกลวัใครมาข่มอกีหรอื มสีองมอืสองเท้าหนึ่งสมอง

ที่พกพามาจากโลกอนาคต ถ้านางไม่ตาย กเ็ตรยีมตวัถูกตอบโต้กลบัให้ดี

“แต่เจ้าทำาผดิอย่างใหญ่หลวง” เทยีนฉนิเอ่ยเสยีงเยน็ด้วยแววตาที่แฝง

ความดกุร้าว ชวนข่มขวญัคนถกูมอง บรรยากาศกดดนัจนทกุคนพานรูส้กึแน่น

หน้าอก

“ทำาผดิอะไรหรอืเจ้าคะ” หลิ่งถงิยยีวนกวนประสาทด้วยการทำาหน้าตา

ใสซื่อถามกลับ “หรือเพราะข้าฆ่าบุตรชายของท่านซึ่งเป็นความผิดใหญ่หลวง 

ข้าไม่ได้เป็นคนทำา ล้วนเป็นการใส่ร้าย”

ตลก! แค่ลูกที่เกดิจากอนุที่ไม่ได้ตบแต่ง และลูกของอคัรมหาเสนาบดี

เทียนฉินไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์เสียหน่อย ที่เรื่องใหญ่โตขนาดที่เขามีอำานาจ

ลงโทษเจ้าของร่างนี้ได้อย่างโหดเหี้ยมไร้ความยตุธิรรม หรอืในยคุนี้มกีฎหมาย

ให้สามลีงโทษตามที่เหน็สมควรได้ ผดิถูกอย่างไรนางต้องรั้นให้ถงึที่สุดก่อน

“ถ้าจะกล่าวถงึความผดิอื่นที่ท่านกดดนัข้าให้ได้รบัความอยตุธิรรม แหก
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คุก และทำาร้ายทหารจนสลบละก ็คงเป็นความผดิของท่านด้วยเช่นกนั เพราะ

ท่านเป็นต้นเหตุ ยัดเยียดความผิดให้ข้าโดยไม่ผ่านกระบวนการพิสูจน์ใดๆ 

ตามกฎหมาย และ…” ดวงตาของหลิ่งถงิเผยรอยยิ้มหวานหยด แม้จะทำาหน้า

นิ่วคิ้วขมวดยามที่โต้เถยีงกต็าม

“ท่านอคัรมหาเสนาบดเีทยีนฉนิ เป็นสามถีกูต้องตามจารตีและกฎหมาย

ของข้า ความผดิของภรรยากค็อืความผดิของสามดี้วยเช่นกนั!”

‘ลูกของเขาตาย แล้วมาโกรธแค้นจนลากนางเข้าคุก ไปกราบทูลอะไร

ฮ่องเต้กนั เขาถงึมสีทิธิ์มาควบคมุการลงโทษนางทกุอย่างเช่นนี้ ไม่มกีารพสูิจน์

หาความจรงิให้ชดัเจนกร็บีด่วนตดัสนิ’ นางจงึต้องเรยีกร้องความยุตธิรรมให้

ตวัเอง ด้วยไม่อยากใช้ชวีติแบบหลบหนใีนฐานะนกัโทษ

หลิ่งถงิพดูในใจพลางขยบัมุมปากเลก็น้อยคลา้ยยิ้มแต่ไม่ยิ้ม ดวงตาคู่

สวยแวววาวด้วยหยาดนำ้าบางๆ ยิ่งทำาให้นางเป็นหญิงสาวที่น่าสงสารและ

บอบบาง ขัดกับคำาที่แฝงความท้าทายอย่างมาดมั่นโดยสิ้นเชิง และสิ่งหนึ่งที่

ทำาให้เกดิความคลางแคลงสงสยัคอื เมื่อฮ่องเต้ได้ฟังที่นางพูดกม็สีพีระพกัตร์

ซดีลงอย่างเหน็ได้ชดั ราวกบัว่านางไปสะกดิต่อมบางอย่าง หรอือาจจะทรงคดิ

ไม่ถงึว่าช่องโหว่ที่คนฉลาดอย่างเทยีนฉนิมองข้ามไปจะย้อนกลบัมาทำาร้ายเขา

ได้

หรือฮ่องเต้กับเทียนฉินจะมีความลับอะไรที่กระทำากับหลิ่งถิงอี้ 

หมายความว่าสมรู้ร่วมคิดกันอย่างนั้นหรือ ก็อาจเป็นไปได้ เพราะเรื่องนี้ดู 

เลื่อนลอยแปลกๆ หลิ่งถงิรู้สกึทะแม่งๆ ตั้งแต่ได้ยนิเรื่องราวเจ้าของร่างนี้แล้ว

บางครั้งคนฉลาดวางแผนกับคนโง่ๆ จนไม่ได้คิดให้รอบคอบ เพราะ

คนโง่ไม่มีทางพลิกแพลงและพบช่องโหว่ของแผนการนั้นได้อย่างแน่นอน  

หลิ่งถิงอี้หัวอ่อนเกินไป ไม่มีทางพลิกสถานการณ์หรือพบช่องโหว่ของแผนที่

เทยีนฉนิทำาไว้อย่างลวกๆ เขาถงึได้นิ่งนอนใจ และคาดไม่ถงึกบัสิ่งที่นางทำาไป

ทั้งหมดในวนันี้ มนักะทนัหนัและเรว็เกนิกว่าที่เขาจะรบัมอืได้ หรอืเขาจะไม่ได้

ฉลาดอย่างที่คดิ ไม่มไีหวพรบิจะแก้ไขสถานการณ์
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นี่อาจเป็นจุดอ่อนของคนฉลาด แต่หลิ่งถงิกไ็ม่วางใจนกั อาจจะมอีะไร

ซ่อนอยูห่ลงัจากนี้ และคดิว่าคงต้องหาคำาตอบกบัเรื่องนี้ให้ได้ แต่ที่แน่ๆ คอื…

“เจ้าขู ่ข้าหรือ” ใบหน้าหล่อเหลาของเขายังคงมีความสงบนิ่ง แต่

คลื่นใต้นำ้าที่กำาลงัก่อตวันั้นเชี่ยวกรากรนุแรง ร่างสงูใหญ่แผ่รงัสอีำามหติออกมา 

ดวงตาคมคู่นั้นดำาสนทิเหมอืนเหวลกึที่ยากจะหยั่งถงึความคดิ แม้แต่นำ้าเสยีง

กท็ุ้มลกึเกนิกว่าจะคาดเดาอารมณ์ของเขาได้

ผู้หญงิคนนี้จะลากเขาตดิร่างแหไปด้วยประโยคที่ว่า ‘ภรรยาผดิ สามี

ต้องผดิด้วย’ อย่างนั้นหรอื นางหาข้ออ้างนี้มาใช้กบัสถานการณ์เอาตวัรอดได้

อย่างน่าปรบมอืให้จรงิๆ แต่ในสายตาของเขาช่างน่าสมเพชสิ้นด ีทั้งยงัไร้สมอง 

ไม่กล่าวความผิดที่ตนสังหารเด็กบริสุทธิ์ แต่โทษต้นเหตุเช่นเขาที่ทำาให้นาง 

ต้องแหกคุกและทำาร้ายทหาร

“ฝ่าบาทเพคะ” หลิ่งถงิไม่ตอบคำาถามนั้น แต่กลบัหนัไปคำานบัฮ่องเต้ที่

ยนืทอดพระเนตรสถานการณ์อยู่เงยีบๆ

“หม่อมฉนัขอเวลาหกสบิวนัในการพสิจูน์ความผดิของตวัเอง ที่ขอเวลา

นานเช่นนี้เป็นเพราะหม่อมฉันต้องรับโทษแหกคุกและทำาร้ายทหาร รวมถึง 

ลั่นกลองในวนัมงคล อาจจะบาดเจบ็จนพสูิจน์ตวัเองไม่ไหว หม่อมฉนัต้องการ

เวลาในการรกัษาด้วย ส่วนเรื่องการฆ่าบตุรชายสามกีบัหญงิอื่น หากหม่อมฉนั

กระทำาผดิจรงิ หม่อมฉนัพร้อมถกูลงโทษตามกฎหมาย และหย่าขาดกบัตระกลู

เทยีนโดยสมบรูณ์ด้วยความผดิที่ชั่วร้าย แต่ถ้าหม่อมฉนัถูกใส่ร้าย กข็อให้ทรง

เมตตาให้หม่อมฉนัหย่าขาดกบัตระกลูเทยีน และให้อคัรมหาเสนาบดเีทยีนฉนิ

ชดใช้ความเสยีหายแก่หม่อมฉนัเป็นเงนิแปดพนัตำาลงึในการใช้ชวีติใหม่ และ

สามารถแต่งงานใหม่ได้เพคะ!”

หลิ่งถิงตั้งใจจะพิสูจน์ความจริงนี้ และให้เทียนฉินชดใช้ค่าเสียหายให้

บานตะไทเลยทีเดียว จะได้คิดวางแผนและหาทางออก หากมีความผิดจริง 

นางจะได้หาทางหนไีด้ทนัท่วงท ีแต่อย่างน้อยให้นางได้พสิจูน์ตวัเอง แม้จะเป็น

เรื่องที่เสี่ยงสำาหรบัคนไม่รู้อะไรเลยอย่างนาง
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เพราะต้องการเรียกค่าเสียหาย หากความจริงเปิดเผยว่าร่างนี้เป็นผู้

บรสิุทธิ์ไม่ใช่ฆาตกรฆ่าเดก็ คดิถงึเงนิแปดพนัตำาลงึ หญงิสาวกร็ู้สกึเหมอืนมี

พลงั เรี่ยวแรงบงัเกดิขึ้นมาราวกบัมปีาฏหิารยิ์ หวัใจพองโตชอบกล ทั้งที่กำาลงั

เผชญิกบัความตงึเครยีดอยู่กต็าม

จริงๆ ที่ทำาอยู่ตอนนี้ หลิ่งถิงรู้ตัวดีว่าเป็นสุนัขจนตรอกที่หาทางรอด 

จนน่าสมเพช เทยีนฉนิมอีำานาจ มเีงนิ และมทีกุอย่างที่เหนอืกว่า ย่อมต้องชนะ

และผลักให้นางกลับสู่การเป็นฆาตกรฆ่าเด็กเช่นเดิมได้ง่าย หากไม่ดิ้นรนเอา

ตวัรอด ชวีติจะมคีวามหมายอะไร ทุกอย่างต้องเสี่ยงต้องลองทำา แม้โอกาสที่

จะชนะมนี้อยกต็าม

ทกุคนที่ได้ยนิคำาพดูของหลิ่งถงิต่างพากนัตกตะลงึไปชั่วขณะ ไม่คดิว่า

นางจะพูดเพ้อเจ้อได้ขนาดนี้ ผู้หญงิในยุคนี้ หย่าแล้วจะแต่งงานใหม่ พร้อม

ค่าเสยีหายที่ให้ชดใช้ใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาไท่ซานแบบนี้ ออกจะเพ้อไปมาก

“ความผดิของเจ้า เราได้มอบหมายให้อคัรมหาเสนาบดเีทยีนฉนิเป็นผู้

จดัการ ด้วยเป็นเรื่องในครอบครวั เขาต้องการจะพสิูจน์หรอืไม่กอ็ยู่ที่เขา การ

ลงโทษที่เจ้าได้รบันั้นเป็นสถานเบาที่สดุ ด้วยเป็นภรรยาพระราชทานจงึไม่อาจ

หย่าได้ แต่กจ็ำาต้องลงโทษตามความผดิ ทว่าโทษของเจ้าไม่ถงึขั้นประหาร ด้วย

เด็กผู้นั้นเกิดจากอนุภรรยา หากเจ้าคิดว่าสามีไม่ยุติธรรม จะขอหาหลักฐาน

พสิูจน์ความจรงิด้วยตวัเอง เรากย็่อมอนุญาตทุกคำาขอที่กล่าวมา”

ฮ่องเต้ทอดพระเนตรสีหน้ามาดมั่นเด็ดเดี่ยวของหลิ่งถิงอย่างใช้ความ

คิด แต่ไม่นานก็ตรัสบางอย่างที่นางเข้าใจผิดให้กระจ่าง และพระราชทาน

อนุญาตตามคำาร้องขอของนาง ในเมื่อนางได้ลั่นกลองร้องทุกข์แล้ว

เทยีนฉนิมองหญงิสาวที่เปลี่ยนจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื เมื่อได้แหกคกุ

มาลั่นกลองร้องทุกข์ เขาไม่คิดว่านางจะเรียกร้องอะไรแบบนี้ นางเคยรักเขา

มาก จนเขาคดิว่าชวีตินี้การจะสลดัผูห้ญงิที่น่ารงัเกยีจคนนี้ออกไปจากชวีตินั้น

เป็นเรื่องยาก แต่เวลานี้ในดวงตากลมโตคูน่ั้นกลบัไม่มคีวามรกัหรอืความอาลยั

อาวรณ์ใดๆ หรือการที่เขาโหดร้ายต่อนางจะทำาให้นางแค้นใจมาก คนอย่าง
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เทียนฉินไม่ได้กลัวว่านางจะมาแก้แค้น และเขาไม่รู้สึกใดๆ กับการเปลี่ยน 

ไปของหลิ่งถงิอี้

หากนางคิดจะต่อกรกับเขาจริงๆ เขาจะทำาให้นางเสียใจที่สุดที่ไม่ยอม

โดนทรมานในคกุจนตายไป ในเมื่อวิ่งเข้าหาไฟอย่างไม่กลวัตาย เขากพ็ร้อมจะ

สนองให้ คดิว่าทำาอย่างนี้แล้วจะทำาลายอำานาจและชื่อเสยีงของเขาได้หรอื นาง

จะไม่มวีนัได้เงนิสกัอแีปะเดยีวจากเขา และไม่มวีนัที่นางจะเป็นผู้บรสิทุธิ์ในข้อ

กล่าวหาของเขาได้!

ฮ่องเต้เลกิพระขนงขึ้นสูง มุมพระโอษฐ์ยกขึ้นเลก็น้อย ทอดพระเนตร

ไปทางเทยีนฉนิ แล้วกห็นักลบัมาตรสักบัหลิ่งถงิต่อ

“เราให้เวลาเจ้าหาหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองสามสิบวัน 

ในส่วนของโทษแหกคุกและทำาร้ายทหาร รวมทั้งลั่นกลองในวนัมงคล เราจะ

ลงบญัชดีำาไว้ก่อน ครบสามสบิวนั เราจะตดัสนิโทษของเจ้าด้วยตวัเอง”

ฮ่องเต้ทรงประกาศออกมาด้วยสรุเสยีงหนกัแน่นที่สะเทอืนเข้ามาในหวั

ของหลิ่งถงิ นางรู้สกึเหมอืนอยู่ระหว่างสวรรค์กบันรก แต่นี่คงเป็นทางเดยีวที่

จะทำาได้เพื่อให้มชีวีติที่ดใีนอนาคต นางจะต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้ แม้เท้าขวา

จะอยู่ฝั่งสวรรค์ มคีวามสุขที่คดิถงึความสำาเรจ็ของตวัเอง ทว่าเท้าซ้ายที่อยู่ใน

นรกกจ็ะแสบร้อนหน่อยๆ กบัชวีติบดัซบที่ถกูใส่ร้ายจนมคีดตีดิตวัแบบนี้กต็าม

“เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เพคะ” หลิ่งถิงประสานมือ 

โขกศรีษะกบัพื้นเบาๆ สามครั้งด้วยความซาบซึ้งใจ “ฝ่าบาทเพคะ หม่อมฉนั

กลบัจวนและดำารงตำาแหน่งฮูหยนิใหญ่ต่อไปได้ใช่หรอืไม่เพคะ”

นางจะลืมความสำาคัญข้อนี้ไปไม่ได้ การสืบหาความจริงจำาต้องอยู่ใน

จวนที่เกดิการกระทำาผดิ หากอยูน่อกจวนอคัรมหาเสนาบดเีทยีนฉนิ กจ็ะสบืหา

หลักฐานมาพิสูจน์ได้ยากมาก ยิ่งมีคนคิดจะขัดขาให้นางแพ้อยู่แล้ว ยิ่งต้อง

รอบคอบและระวังให้มากที่สุด อยากได้ลูกเสือ ก็ต้องเข้าถำ้าเสือ อีกอย่าง...

นางกไ็ม่อยากลำาบากอยู่ข้างนอกด้วย อย่างน้อยอยู่ในตำาแหน่งฮูหยนิใหญ่จะ

ได้มบีรวิาร มขี้าวกนิ และอยู่สบายหน่อย
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ไม่คบัที่ แม้คบัใจ แต่กอ็ยู่ได้

เมื่อหลิ่งถิงเอ่ยคำาพูดห้าวหาญออกไป เทียนฉินก็หันมามองนางช้าๆ 

ด้วยสายตาคมกริบ เป็นเชิงว่าเจ้ากล้ามาก และนางก็ส่งสายตาตอบกลับไป

อย่างสวยงามเป็นเชงิว่า...แน่นอนเจ้าค่ะ

“แน่นอน เจ้ายงัคงเป็นฮูหยนิใหญ่เช่นเดมิ”

คำาตอบชี้ชะตานางถูกตรัสออกมาด้วยความสงบทว่าทรงพลัง ชวนให้

หลิ่งถิงอุ่นใจอย่างยิ่ง ที่ในที่สุดนางก็ไม่ต้องอดข้าวอดนำ้านอนตากยุงอยู่ใน 

คกุมดือนัหนาวเหนบ็อกีแล้ว ขณะเดยีวกนัเสยีงถอนหายใจของเหล่าทหารที่เฝ้า

ดอูยู่กด็งัขึ้น การลั่นกลองร้องทกุข์คราวนี้นบัว่าประสบความสำาเรจ็ นางคงต้อง

ขอบพระทยัฮองเฮาที่วนันี้เป็นวนัคล้ายวนัประสตูขิองพระองค์ ทำาให้ประชาชน

ตาดำาๆ อย่างนางได้รบัพร ได้แหกคุก และประสบความสำาเรจ็เช่นนี้

นางยิ้มกริ่มด้วยความปลาบปลื้มใจ…

หลิ่งถิงได้รับการปลดพันธนาการจากการเป็นนักโทษที่เทียนฉิน

ยัดเยียดให้กะทันหัน และได้รับความเมตตาให้พิสูจน์ความผิดของตัวเองได้ 

แต่การที่นางแหกคุกและทำาร้ายทหาร ทั้งยังลั่นกลองในวันมงคลก็ต้องถูก

ลงโทษ ทว่านางได้รบัการยกเว้นไว้ก่อน ขณะที่สองสาวใช้ของนางไม่ได้รบัการ

ยกเว้นโทษด้วย

เสี่ยวเปากบัเสี่ยวตี้โดนลงโทษโบยก้นไปคนละยี่สบิไม้ แต่กย็งัมข่ีาวร้าย

มาให้สะเทอืนใจอกี เมื่อเทยีนฉนิขอลาพกังานถงึหนึ่งเดอืน เวลามเีรื่องสำาคญั

ถงึจะเข้าประชุมที่ท้องพระโรง นั่นเท่ากบัเขามเีวลามาคอยขดัขานางชดัๆ

แม้เทยีนฉนิไม่ชายตาแลหรอืตวดัสายตาประทษุร้ายใส่หลิ่งถงิ แต่ความ

เงยีบของเขากเ็ป็นภยัอนัตราย เพราะนางไม่รู้เลยว่าเขาจะมาไม้ไหนที่จะทำาให้

แผนของนางพงั จนต้องกลายเป็นนกัโทษโดยสมบูรณ์

หลิ่งถงิได้ดื่มยามาหลายเทยีบก่อนจะออกจากวงั แม้วรีกรรมของนาง

จะผดิใหญ่หลวง แต่กถ็กูกลบหายไปกบัสายลม ด้วยฮ่องเต้นั้นห่วงในชื่อเสยีง
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ของทหาร และก่อนความจริงกระจ่าง ไม่ควรมีเรื่องเสียหายเล็ดลอดออกไป

ให้ผู้คนคุยกนัอย่างสนุกปาก สหีน้าหลิ่งถงิไม่ต่างอะไรจากคนที่ท้องผูก นาง

ทรมานกบัสงัขารนี้มาก ด้วยพษิไข้รุมเร้า ส่วนเสี่ยวเปากบัเสี่ยวตี้กน็ั่งกอดคอ

ร้องไห้เงยีบๆ ตรงมุมหนึ่งในรถม้า ใช้มอืรองบั้นท้ายที่ปวดแสบปวดร้อนจน

ร้าวถงึอวยัวะภายในอย่างอดทน

“ข้าขอโทษ” หลิ่งถิงเอ่ยอีกครั้ง นางลอยตัวจากการโดนโทษโบยได้ 

เพราะต้องสบืหาหลกัฐานยนืยนัความบรสิุทธิ์ให้ตวัเอง ทว่าสองสาวใช้ยงัต้อง

พลอยเดอืดร้อนไปด้วยอกี

ชีวิตในร่างใหม่เริ่มต้นได้ยำ่าแย่กว่าที่นางจินตนาการไว้ มาถึงก็ต้อง

ทรหดอดทนยิ่งกว่าทหาร หลิ่งถงิได้แต่กำาหมดัแน่น อดทนแล้วอดทนอกี จน

ไม่รู้จะสรรหาคำาไหนมาบอกตวัเอง นอกจากคำาว่า ‘อดทน’

นี่เป็นรถม้าธรรมดาของจวนเทยีนฉนิ หลิ่งถงิมั่นใจว่าเทยีนฉนิต้องสั่ง

ให้คนบงัคบัรถม้าแย่ๆ เพื่อกลั่นแกล้งนางแน่ แต่นางอยากจะเชดิหน้าใส่ แล้ว

บอกว่าท่านไม่มวีนัมคีวามสุขบนความทุกข์แค่นี้ของข้าหรอก

ความยาวนานที่ล่าช้ายิ่งกว่าเต่าคลาน ในที่สุดรถม้ากห็ยุดลง เสี่ยวเปา

ข่มความเจบ็เดนิช้าๆ ไปเปิดม่านหน้ารถม้าให้เจ้านายสาวเดนิออกไป หลิ่งถงิ 

มองพื้นกบัตวัรถม้าที่สูงพอควร มนัควรจะมบีนัไดไม้ให้เหยยีบลงไปส ิ แต่นี่ 

มคีนจงใจเมนิเฉย ไม่ยอมเอามาให้

“ฮูหยนิเจ้าคะ บ่าว…”

“ไม่ต้อง”

เสี่ยวตี้เหน็สายตาของหลิ่งถงิอี้ที่มองพื้นจงึเข้าใจทนัท ีเลยคดิจะลงจาก

รถม้าไปเป็นที่รองให้เจ้านายลง แต่เจ้านายกลบัพูดห้ามไว้ก่อนที่นางจะพูดจบ

โดยไม่หนัไปมอง 

มาถงึหน้าจวนเสนาบดแีล้ว หญงิสาวเงยหน้าขึ้นมองป้ายไม้หนาใหญ่ที่

ใช้หยกแกะสลกัเป็นตวัอกัษรตดิไว้อย่างหรูหราว่า ‘จวนอคัรมหาเสนาบดเีทยีน’ 

แล้วแค่นยิ้มเยาะด้วยความรู้สกึตลกขบขนั
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มนักส็วยดูดมีรีะดบั แต่น่าเสยีดายที่นางไม่ค่อยปลื้มเจ้าของจวน เลย

รู้สึกว่านี่เป็นการโอ้อวดฐานะของตัวเองเกินไปหน่อย แต่มันคงเป็นเรื่อง

ธรรมดาของยุคนี้สนิะ

หลิ่งถิงมองประตูจวนสีแดงชาดบานใหญ่ และสิงโตเหอตงหินสองตัว

ซ้ายขวาที่แสดงความน่าเกรงขาม กำาแพงสูงที่กั้นสายตาไม่ให้เห็นถึงภายใน

จวน ดจูากขา้งนอกแล้วความกว้างและใหญ่โตของพื้นที่คงทำาให้นางตาลกุวาว

ได้

หญงิสาวยนือยูด้่านหน้ารถม้าที่มแีผ่นไม้ยื่นออกมาเลก็น้อยโดยไม่ขยบั

ไปไหน หน้าจวนมีบ่าวรับใช้ยืนอยู่สองคน คนที่บังคับรถม้าก็ยืนจูงม้าไม่ได้

ขยบัตวั สกัพกัประตบูานใหญ่กเ็ปิดออกมาพร้อมสาวใช้ในชุดสฟ้ีานวลสองนาง

“ฮหูยนิ ต้อนรบักลบัจวนเจ้าค่ะ” สาวใช้สองนางย่อกายให้หลิ่งถงิอี้อย่าง

ไม่เตม็ใจ เหมอืนทำาลวกๆ พอเป็นพธิเีท่านั้น ใบหน้าของพวกนางบึ้งตงึ แสดง

ความเป็นปรปักษ์ทางสายตาอย่างชดัเจน 

หลิ่งถงิกลอกตาพลางแค่นหวัเราะออกมาอย่างเยน็ชา รูส้กึว่าการอยู่ใน

ถำ้าเสือจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแล้ว คงมีงูและจิ้งจอกอยู่ด้านในจวนให้เผชิญอีก

มากมายสนิะ นี่แค่ด่านแรกเท่านั้น นำ้าจิ้มๆ

“ไหนบันไดไม้ล่ะ” หลิ่งถิงยิ้มน้อยๆ ให้พวกนาง พร้อมคำาถามเสียง 

นุม่นวลไร้พษิภยั ทำาให้สาวใช้สองนางนั้นแอบชำาเลอืงขึ้นมามองสภาพของคนที่

พวกนางเรยีกว่าฮูหยนิ และเหยยีดยิ้มมุมปากด้วยความสะใจเบาๆ

‘ผหีลิ่งถงิอี้เป็นคนดทีี่สาวใช้หมั่นไส้หรอืไงนะ สาวใช้พวกนี้จงึทำาตวัไร้

มารยาทแบบนี้ได้’

“ไม่มเีจ้าค่ะ” สาวใช้หน้าสวยที่มวยผมสูง ปักปิ่นดอกบวัหยกยิ้มก่อน

จะตอบเสียงห้วน แววตาสะท้อนความเย้ยหยันที่ฮูหยินใหญ่อย่างหลิ่งถิง 

แม้แต่บนัไดไม้ลงจากรถม้ายงัไม่มี

“เจ้าก็ไปหามาให้สิ ฮูหยินไม่สบายอยู่นะ!” เสี่ยวตี้เป็นฝ่ายทนไม่ไหว

กบักริยิาเฉยเมยของสาวใช้สองนาง จงึขึ้นเสยีงสั่งให้ไปหามาให้หลิ่งถงิอี้
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“แต่ท่านอัครมหาเสนาบดีเทียนฉินสั่งไว้” เมื่อมีคำาสั่งของนายใหญ่  

สาวใช้ทั้งสองนางกห็วัเราะคกิในความโง่เขลาของเสี่ยวตี้ พวกนางกล้าเหมิเกรมิ

ในเมื่อสตรีตรงหน้าที่เป็นฮูหยินใหญ่... ก็แค่นักโทษที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราว

เท่านั้น พวกนางไม่นับเป็นนายให้เสียศักดิ์ศรีหรอก มีใครในจวนบ้างที่ไม่รู ้

ว่าหลิ่งถิงอี้ทำาอะไรไว้ และการกลับมาคราวนี้ควรได้รับผลอย่างไรที่ท้าทาย

เทยีนฉนิ

“พวกเจ้า!” เสี่ยวตี้กำาหมดัแน่น เหมอืนถูกคำาพูดประโยคนั้นตอกกลบั

ทำาให้พูดไม่ออก จนเสี่ยวเปาต้องจับมือปลอบไว้ เมื่อเป็นคำาสั่งของอัครมหา

เสนาบดเีทยีนฉนิ พวกนางจะไปทำาอะไรได้

“ฮหูยนิ” เสี่ยวตี้รูส้กึสงสารหลิ่งถงิจบัใจ เมื่อสถานภาพในเวลานี้ไม่ค่อย

ดนีกั แต่หลิ่งถงิไม่ได้สนใจเรื่องเลก็น้อยแค่นี้

“พวกเจ้าชื่ออะไร” หลิ่งถิงไม่โกรธ แต่ยังคงยิ้มน้อยๆ ยามที่ถามชื่อ 

ทำาให้ทั้งสองคนหนัไปมองกนั แล้วจงึหนัมามองนางด้วยความระแวงเลก็น้อย 

ว่าทำาไมนางถงึไม่โกรธ ก่อนจะตอบคำาถามอย่างไม่ค่อยเตม็ใจ

“ข้าน้อยหรูอี้เจ้าค่ะ” สาวใช้หน้าสวยที่ปักปิ่นดอกบวัหยกพูด

“ข้าน้อยหรเูอ๋อร์เจ้าค่ะ” สาวใช้ที่มใีบหน้าหวาน แต่ดวงตาสะท้อนความ

แพรวพราวเจ้าเล่ห์แนะนำาชื่อตวัเอง

‘ที่แท้กส็องพี่น้อง มนิ่า... ถงึได้ผนกึกำาลงักนัดจีงั’

หลิ่งถงิเลกิคิ้วพร้อมกบัถามเสยีงเลก็น่ารกั “เจ้าเรยีกข้าว่าอะไรนะ”

“ฮูหยนิเจ้าค่ะ” ทั้งสองตอบพร้อมกนั

“หรูอี้ เจ้าเป็นคนที่งดงามมากคนหนึ่ง มาให้ข้าดูเจ้าใกล้ๆ หน่อยสิ” 

หลิ่งถงิเปลี่ยนประเดน็

เสี่ยวเปาและเสี่ยวตี้เองก็มัวแต่ขึงตาดุดันมองสองสาวใช้จนลืมความ

เจ็บไปชั่วขณะ การกระทำาของหลิ่งถิงสร้างความสงสัยให้ทั้งสองจนวางท่าไม่

ถูก แต่แค่แวบเดยีวกก็ลบัไปวางมาดชูคอเหมอืนเดมิ

เมื่อหรูอี้ได้รบัคำาชมจากหลิ่งถงิกย็ิ้มกริ่ม พลางเชดิหน้าเลก็น้อยเข้ามา
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ใกล้ๆ รถม้า

“ก้มลง” หลิ่งถิงออกคำาสั่งเสียงนุ่มที่แฝงความเคร่งครัดไว้ในนำ้าเสียง 

ขณะเดยีวกนักเ็อยีงคอเลก็น้อยมองหรูอี้ที่ขมวดคิ้วสงสยั หญงิสาวแอบกลอก

ตา นกึขำาในความทึ่มทื่อของหรูอี้จรงิๆ แค่คำาว่าก้มลงกย็งัไม่เข้าใจหรอื

“ก้มลง” หลิ่งถงิเอ่ยทวนอกีครั้งอย่างใจเยน็

เสี่ยวเปาอมยิ้มเข้าใจ เสี่ยวตี้เอียงคอด้วยความมึนงงเพราะยังไม่เลิก

สงสยั หรูอี้กบัหรูเอ๋อร์เริ่มประมวลคำาสั่งในสมอง ก่อนจะพากนัทำาหน้าบึ้งตงึ

ทนัที

ครั้นรูส้กึเหมอืนถกูกดหวั หรอูี้กเ็งยหน้าขึ้นมองหลิ่งถงิพลางตอบเสยีง

แขง็อย่างไม่ยนิยอม “ท่านไม่มสีทิธิ์มาสั่งข้าน้อยนะเจ้าคะ”

“ข้าอยู่สูงกว่าเจ้า...” หลิ่งถิงชี้ตรงตำาแหน่งที่ยืน ซึ่งนางยืนสูงกว่าสอง

คนนี้มาก “และข้ายงัเป็นฮูหยนิใหญ่ เจ้ายงัแทนตวัเองว่าข้าน้อย เจ้าต่างหาก

ที่ไม่มสีทิธิ์… ขดัคำาสั่งข้า!”

“ในเมื่อไม่มบีนัไดไม้ตั้งให้ฮูหยนิข้าเดนิลงจากรถม้า พวกเจ้าสองคนก็

เป็นแทนเถอะ ในเมื่อพวกเจ้าสองคนไม่ได้อยูใ่นคำาสั่งของท่านอคัรมหาเสนาบดี

เทยีนฉนิ” เสี่ยวตี้เชดิหน้าพูดแทนเจ้านาย

“จะ…เจ้า” หรูอี้อกึอกัเพราะเถยีงไม่ได้ ในเมื่อเสี่ยวตี้พูดถูก พวกนาง

เป็นสาวใช้ ไม่ได้ถูกห้ามรบัใช้ฮูหยนิ เพยีงแต่…

“แต่ท่านอคัรมหาเสนาบดเีทยีนฉนิให้มาต้อนรบัเท่านั้นนะเจ้าคะ ข้าน้อย

ไม่มีหน้าที่อย่างอื่นตามที่ฮูหยินต้องการหรอกเจ้าค่ะ” หรูอี้ยิ้มอย่างภูมิใจที่

สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ ไม่ต้องเป็นววัเป็นม้ารบัใช้ฮูหยนิฆาตกรผู้นี้

เหมือนว่าการแผลงฤทธิ์ของสองสาวใช้ที่เอามาต้อนรับนางจะไม่ 

ธรรมดา ดื้อรั้น เย่อหยิ่ง แล้วยงัดูหมิ่นผู้อื่น ถ้าเช่นนั้น... อย่าหาว่านางทำาอะไร

ไม่เกรงใจกแ็ล้วกนั ในเมื่อนางเลอืกไม้อ่อนแล้วไม่รบั

“เจ้า… ท้าทายข้าหรอื” หลิ่งถงิเปลี่ยนจากสหีน้ายิ้มน้อยๆ เป็นนิ่งขรมึ

ในพรบิตา พร้อมกบัเท้าที่กดลงบนบ่าของหรูอี้ เพราะนางอยู่ใกล้เท้ามาก
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หรูอี้กับหรูเอ๋อร์เห็นการกระทำาของหลิ่งถิงก็หน้าเปลี่ยนสีด้วยความ

ตกใจเพราะคาดไม่ถงึ

“เจ้าไม่เข้าใจคำาว่ามาต้อนรับอย่างนั้นหรือ” หลิ่งถิงขยี้เท้าลงบนไหล ่

หรูอี้ ที่เจ็บจนหน้าแดง ทั้งยังมีนำา้ตาคลอ แต่ก็ไม่กล้าสะบัดเท้าหลิ่งถิงออก 

หญงิสาวจงึมองข่มอกีฝ่ายด้วยแววตาเยอืกเยน็และดุกร้าว

“ก้มลง”

“ไม่!” หรูอี้เม้มปากตอบ ดวงตาแดงกำ่าจ้องเขมง็ด้วยความโกรธ

พลั่ก!

หญงิสาวใช้เท้าข้างที่ขยี้บนไหล่หรูอี้ฟาดเข้าที่ใบหน้าสวยๆ นั้นเตม็แรง 

จนร่างแบบบางนั้นทรดุลงไปกองกบัพื้น ก่อนที่หลิ่งถงิจะเหยยีบลงบนหลงัของ

สาวใช้ทนัทเีพื่อไม่ให้หรูอี้ยดืตวัขึ้นมาผยองได้อกี

“ว้าย!” เสี่ยวเปาเสี่ยวตี้ร้องด้วยความตกใจ

“หรูอี้!” หรูเอ๋อร์ร้องเสียงแหลมพร้อมกับวิ่งเข้าไปจะประคองหรูอี้ให้ 

ลุกขึ้น แต่หลิ่งถิงที่อยู่ใกล้สุดยื่นมือไปคว้าผมนางไว้ แล้วออกแรงดึงจาก 

ด้านหลงัให้หรูเอ๋อร์ออกห่าง ก่อนจะปล่อยมอืให้นางล้มตามแรงดงึ

“โอ๊ย!” หรูเอ๋อร์ร้องเสยีงดงั

ปึก!

หลิ่งถงิเหลอืบเหน็หรูอี้ที่กำาลงัจะยดืตวัลุกขึ้น กร็บียกเท้าขึ้นกดลงบน

หลงัของอกีฝ่ายไว้แน่นทนัที

“เสี่ยวเปา เสี่ยวตี้ ลงมา” หญงิสาวออกคำาสั่งกบัสองสาวใช้ของตวัเอง 

โดยสายตายงัจ้องอยู่ที่หลงัหรูอี้

เสี่ยวเปากบัเสี่ยวตี้เหน็สถานการณ์แล้วกไ็ม่ชกัช้า รบีเหยยีบลงบนหลงั

หรูอี้ลงจากรถม้ามายนืข้างๆ เจ้านายสาว หรูอี้ฝืนทนเจบ็ โดนเลก็น้อยแค่นี้ก็

แทบลกุไม่ไหวแล้ว ไม่อาจดนัเท้าหลิ่งถงิให้พ้นได้ จำาใจต้องอยู่ให้คนอื่นเหยยีบ

เช่นนี้ ทั้งที่หลิ่งถงิโดนกระทำามาเยอะจนสงัขารอ่อนแรง แต่สาวใช้จวนนี้กลบั

บอบบางยิ่งกว่า น่าตลกจรงิๆ
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“ท่านทำาแบบนี้ไม่ถูกต้องนะเจ้าคะ!” หรูเอ๋อร์ลุกขึ้นมาตวาดใส่หลิ่งถิง 

ด้วยนำ้าตาคลอเบ้า ดวงตาแดงกำ่าคู่นั้นเตม็ไปด้วยความเคยีดแค้น ถ้าดวงตา

ฆ่าคนได้ หลิ่งถงิคงจะตายไปแล้ว

นางทำาแบบนี้ไม่ถูก แล้วที่ข้ารบัใช้แขง็ข้อใส่เจ้านายน่ะถูกหรอื เหน็ได้

ชดัว่าคงมคีนให้ท้ายจนเหลงิ

เผยีะ!

หลิ่งถงิสะบดัฝ่ามอืตบข้างแก้มของหรเูอ๋อร์กบัคำาพดูโง่ๆ นั้น และสกดั

ท่าทีที่จะพุ่งเข้าไปช่วยหรูอี้ จนใบหน้านั้นหันไปตามแรงตบ หลิ่งถิงหยักยิ้ม 

มุมปากขึ้นเป็นเชงิว่าสงสยัอะไรอกีไหม

“ไม่ถูกต้องนะเจ้าคะ…”

เผยีะ!

เมื่อหรูเอ๋อร์ยังคงเอ่ยซำ้า หลิ่งถิงก็ตอบโต้กลับดังเดิม คราวนี้สะบัด

ฝ่ามอืฝากรอยไว้บนแก้มของหรูเอ๋อร์อกีด้าน ทั้งเสี่ยวตี้และเสี่ยวเปายกมอืขึ้น

กุมอก นิ่งเงยีบไม่กล้าแม้แต่จะปรปิาก

หรูเอ๋อร์ยกมือกุมแก้มที่แสบร้อนพลางเบิกตากว้างมองหลิ่งถิง หญิง

สาวตอบรบัสายตาที่อยากจะฆ่านางด้วยรอยยิ้มละมุนเช่นเดมิ

“เจ้าไม่มสีทิธิ์…ถาม…หรอืสงสยั” แม้หลิ่งถงิจะตบพวกนางจนหน้าบวม 

พวกนางก็ได้แต่ส่งสายตาเกรี้ยวกราดมองมาเท่านั้นเพราะทำาอะไรไม่ได้  

หรูเอ๋อร์รู้ฐานะตวัเองด ีแต่ยงักล้ามาแขง็ข้อเพราะคดิว่าหลิ่งถงิไม่กล้าทำาอะไร

โทษนางไม่ได้หรอกที่ต้องเลอืกความรุนแรงเช่นนี้ เพราะความก้าวร้าว

แขง็ข้อจงึต้องใช้ความรุนแรงเข้าควบคุม หลิ่งถงิให้นางสองคนเลอืกแล้ว แต่

โดยกมลสนัดานของสองสาวใช้นั้น เหน็ทกีารใช้ไม้แขง็จะได้ผลที่สุด

บางครั้งความรุนแรงก็ทำาให้หลิ่งถิงอยู่รอดในจวนแห่งนี้ได้โดยไม่ต้อง

ถูกสาวใช้ตวัเลก็ๆ กดขี่ นางเป็นฮูหยนิ มคีนต้องดูแล ถ้าหญงิสาวจดัการสอง

สาวใช้ให้ยำาเกรงไม่ได้ อยู่ในจวนต่อไปกค็งลำาบากมากขึ้น นางเลอืกได้ว่าจะ

ใช้วธิกีารอย่างไรกบัใคร และหลิ่งถงิกเ็ลอืกใช้วธินีี้สยบสองคนนี้
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หลิ่งถงิยกเท้าออกจากหลงัของหรูอี้แล้วถอยห่าง พลางหรี่ตามองหรูอี้

ที่ตะเกยีกตะกายลกุขึ้น โดยหรเูอ๋อร์ไม่กล้าขยบัเข้าไปช่วยประคองสุม่สี่สุม่ห้า

อกีเมื่อนางยนือยู่

“รบีไปเปิดประตูส”ิ เสี่ยวเปาเอ่ยแทรกขึ้นมาท่ามกลางความเงยีบ

หรอูี้กบัหรูเอ๋อร์เม้มปาก ก้มหน้าโดยไม่พดูอะไรอกี ก่อนจะเดนิไปเปิด

ประตูให้ ท่าทางว่าง่ายขึ้นอย่างเหน็ได้ชดั ตอนแรกคดิว่าหลิ่งถงิอี้คงไม่กล้าใช้

อำานาจ ไม่กล้าเอาตำาแหน่งมาอ้างเพราะมคีดตีดิตวั พวกตนจงึกล้าที่จะกระด้าง

กระเดื่องเต็มที่ แต่พอเห็นความดุดันน่ากลัวของหลิ่งถิงอี้แล้ว ก็ไม่กล้าสบ

ประมาทหรอืดแูคลนอกี หากหลิ่งถงิอี้กล้าใช้อำานาจฮหูยนิ ย่อมหมายความวา่

นางไม่ใช่เจ้านายที่จะรงัแกได้ง่าย

หลิ่งถิงเงยหน้ามองผ่านประตูบานใหญ่สีแดงเข้าไปพลางถอนหายใจ

อย่างหนกัหน่วง ยงัมคีนรอต้อนรบันางอกีเป็นโขยง

 




