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เยวี่ยหวาส ่าหรง

ภาคหน่ึง
ชะตาหงส์เข้าใกล้ ล้อมผ้าก่อนพายุฝน 
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ยามรุ่งสาง ประตูต�าหนักอันหนักอึ้งถูกผลักเปิดออก เซิ่งเสว่ีย  

ไทเฮาแห่งแคว้นเสวียนอู่สั่งให้ข้าราชบริพารถอยออกไป ก่อนที่นางจะ

เดินเข้าไปภายในพระต�าหนักหย่ังเหอท่ีซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับของอดีต

ฮ่องเต้ผู ้เสด็จสวรรคตด้วยพระอาการประชวรน้ีเพียงล�าพัง ชุดคลุม 

ปักลายหงส์สีทองยาวจรดพ้ืนบนร่างของเซิ่งเสว่ียลากไปบนผืนพรม

ภายในพระต�าหนักตามจังหวะย่างก้าวอันแผ่วเบาของนาง

เซิ่งเสวี่ยกวาดสายตามองไปรอบๆ ในแววตาปรากฏรอยย้ิมหยัน 

พระต�าหนักหย่ังเหอยังคงย่ิงใหญ่โอ่โถงไม่ต่างจากเม่ือครั้งที่อดีตฮ่องเต้

ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ ทว่ายามนี้กลับมีความเงียบเหงาเพิ่มเข้ามา

ในอดีตท่ีแห ่งนี้มักมีผู ้คนเบียดเสียดกันแน่นขนัดเพ่ือร ่วม 

ถวายพระพรแด่ฮ ่องเต ้ ท่ีประทับอย่างมั่นคงอยู ่บนบัลลังก ์มังกร  

ทว่าวันนี้นอกจากบัลลังก์มังกรที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในท้องพระโรง 
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แล้วก็ไม่มีผู ้ใดอีก ทั้งบรรดาเหล่าสนมชายาในต�าหนักในก็ล้วนถูก 

อดีตฮ่องเต้สั่งประหารไปจนหมดสิ้นแล้ว ยามนี้มีเพียงนางผู้เดียวท่ียัง

เหลือรอดจากการเข่นฆ่าครานั้นมาได้ ซึ่งหาใช่เพราะพระองค์ทรงรักใคร่

โปรดปรานนางไม่ แต่เป็นเพราะนางมีใบหน้าท่ีคล้ายคลึงกับสตรีที่

พระองค์ทรงรักที่สุดเท่านั้น นอกจากนี้พระองค์ยังทรงต้องการให ้

นางปกป้องโอรสเพียงหนึ่งเดียวของพระองค์ไว ้ หรือก็คือฮ่องเต ้

องค์ปัจจุบันซึ่งยังทรงพระเยาว์ ซย่าอวิ๋นยง

ด้วยเหตุน้ีเซิ่งเสวี่ยจึงกลายเป็นตัวแทนของพ่ีสาวคนรองผู้เป็น 

สตรีในพระทัยของอดีตฮ่องเต้นับแต่นั้นมา ท้ังนางยังได้รับการสถาปนา

ขึ้นเป็นฮองไทเฮาเพ่ือจะคอยประคับประคองให้หลานชายน่ังบนบัลลังก์

ของฮ่องเต้ได้อย่างมั่นคงสืบไป

เพียงพริบตาเวลาก็ผ่านไปแล้วเกือบหกปี ตัวนางจากหญิงสาว 

วัยสิบสี่ปีได้แปรเปลี่ยนไปเป็นสตรีท่ีออกเรือนแล้วในวัยย่ีสิบปี นาง 

คิดมาตลอดว่าตนเองจะต้องแก่ตายไปภายในวังหลวง ชั่วชีวิตมิอาจ 

หลบหนีไปจากที่คุมขังแห่งนี้ได้ ทว่ากลับคาดไม่ถึงท่ีใครบางคน 

ไม่อยากให้นางมีชีวิตเช่นนั้น

"ไทเฮา ทัพกบฏใกล้เข้ามาแล้ว พระองค์ควรรีบเสด็จได้แล้ว 

พ่ะย่ะค่ะ!" ด้านนอกต�าหนักมีเสียงร้อนรนของบุรุษผู้หนึ่งดังขึ้น

ได้ยินเช่นน้ันนางกถ็อนสายตาทีก่วาดมองไปท่ัวพระต�าหนกัหย่ังเหอ 

กลับมาในท่ีสุด ก่อนจะหมุนกายเดินกลับออกมา คล้อยหลังยามที่นาง

พ้นประตูแล้ว ประตูพระต�าหนักหยั่งเหอก็ค่อยๆ ปิดลง ชั่วพริบตาที่ 

ประตูต�าหนักก�าลังจะปิดลง นางหันกลับไปมองด้านในพระต�าหนัก 
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อีกครั้ง ในใจล้วนเต็มไปด้วยความอาลัยอาวรณ์...

ยามพลบค�า่ ณ พระต�าหนกัเฟ่ิงช ีเหล่าข้าราชบรพิารต่างน่ังคกุเข่า

อยู่ภายในต�าหนักในด้วยสภาพเสื้อผ้าฉีกขาดผมเผ้ายุ่งเหยิง

บนบัลลังก์หงส์ท่ีแกะจากไม้จันทน์แดงมีบุรุษใบหน้าหล่อเหลา 

สูงสง่าและเปี่ยมไปด้วยอ�านาจผู้หนึ่งนั่งอยู่ บนร่างของเขาสวมชุดเกราะ

สทีอง มอืขวาวางอยู่บนด้ามกระบีอ่ว๋ีฉาง* ท่ีเหนบ็อยู่ข้างเอว มอืข้างซ้าย

ก�าพนักแขนบนบัลลังก์หงส์แน่น นัยน์ตาหงส์เรียวยาวกวาดมองบรรดา

ข้าราชบริพารท่ีคุกเข่าอยู่บนพ้ืนเบื้องหน้าด้วยสายตาด�ามืด ก่อนที ่

มุมปากจะค่อยๆ ผุดรอยยิ้มเหี้ยมเกรียม

"ไทเฮาอยู่ท่ีไหน!" น�้าเสียงของชายหนุ่มทุ้มกังวานประดุจเสียง 

ก้อนหินร่วงหล่นลงสู่ผิวน�้า

ทว่าเมื่อเหล่าข้าราชบริพารได้ยินเช่นนั้นพวกเขากลับส่ันเทาไป 

ทั้งร่างด้วยความหวาดกลัวแทน ไม่มีผู้ใดกล้าตอบค�าถามของเขาสักคน 

ด้วยเพราะไม่อยากเป็นนกที่ชะโงกหัว** ออกไปตัวนั้นนั่นเอง

"ข้าผู้เป็นอ๋องถามพวกเจ้าว่าไทเฮาอยู่ที่ไหน!" ยามเมื่อเขาถามซ�้า

ขึ้นมาอีกครั้ง รอยย้ิมเหี้ยมเกรียมบนดวงหน้าหล่อเหลาของบุรุษผู้นั้น 

ก็ถูกแทนที่ด้วยโทสะอันเข้มข้นแล้ว

"เรียน...ตงเยว่ียอ๋อง ก่อนหน้าท่ีท่านจะบุกเข้ามาในพระราชวัง  

ไทเฮาก็เสด็จจากไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ" ในท่ีสุดก็มีขันทีน้อยผู ้หนึ่งท่ีทน 
* กระบี่อวี๋ฉาง เป็น 1 ใน 10 กระบี่ชื่อดังของจีน ตัวกระบี่ค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับกระบี่เล่มอื่นจนสามารถ
ซ่อนเอาไว้ในท้องปลาเพื่อลอบสังหารได้ จึงเป็นที่มาของชื่ออวี๋ฉางซึ่งแปลว่าเครื่องในปลา
** นกที่ชะโงกหัว เป็นส�านวน เปรียบเปรยถึงคนที่ชอบเสนอตัวออกหน้าในทุกๆ เรื่องโดยไม่ดูสถานการณ ์
หรือความเหมาะสม
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ต่อความน่ากลัวของเขาไม่ไหวเอ่ยขึ้นมา ระหว่างท่ีปาดเช็ดเหงื่อบน 

ศีรษะขันทีน้อยก็รายงานออกไปด้วยน�้าเสียงสั่นสะท้าน

จบค�า...บรรดาข้าราชบริพารต่างขานรับขึ้นมาโดยพร้อมเพรียงกัน

สภาพโดยรอบของพวกเขาในตอนนี้ล้วนเละเทะไม่เป็นชิ้นดี  

โต๊ะเก้าอี้ล้มระเนระนาด เครื่องกระเบื้องเคลือบที่มีอยู่ก็แตกหักเป็น 

ชิ้นเล็กชิ้นน้อย ม่านมุ้งถูกฉีกกระชากลงมากระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้น

ยามนี้ดวงอาทิตย์ก�าลังลาลับแสงยังทิศประจิมแล้ว แสงสีแดง 

ได้สาดส่องลงบนระเบียงทางเดินที่ทอดยาวสู่พระต�าหนัก ประหน่ึง 

เป็นสีแห่งความพรั่นพรึงที่ย้อมพระราชวังแห่งนี้เอาไว้

ตงเยว่ียอ๋องได้ยินเช่นน้ัน รอยย้ิมก็กลับมาปรากฏบนใบหน้า 

ของเขาอีกครั้ง ขับให้ใบหน้านั้นงามประดุจดอกท้อที่จมอยู่ในแอ่งโลหิต  

ทั้งเย้ายวน ทั้งแปลกประหลาด และเต็มไปด้วยกลิ่นอายของคาวเลือด

ผู้ติดตามที่อยู่ด้านหลังของชายหนุ่มเมื่อเห็นรอยยิ้มเช่นนั้นก็รู้ได้ 

ในทันทีว่าผู้เป็นนายของพวกเขาก�าลังเดือดดาลจนถึงขีดสุดแล้ว

ไม่ผดิไปจากท่ีคาด เพราะพรบิตาต่อมาตงเยว่ียอ๋องก็ชกักระบีอ่ว๋ีฉาง 

ฟันใส่กระถางก�ายานทรงนกกระเรยีนทีต่ัง้อยู่ด้านข้างบลัลงัก์หงส์ในทนัที 

เครื่องทองส�าริดหล่นกระแทกพ้ืนจนเกิดเสียงดังกังวาน สะท้อนก้อง 

ไปทั่วภายในพระต�าหนัก

เหล่าข้าราชบริพารต่างพากันกลั้นลมหายใจ ปิดปากเงียบด้วย

ความหวาดกลัว

"ยอดเยี่ยมย่ิงนัก! ข้าผู้เป็นอ๋องนับว่าดูแคลนเจ้าเกินไปเสียแล้ว!" 

เมื่อเห็นหัวนกกระเรียนกลิ้งตกลงพ้ืน คิ้วเรียวยาวของตงเยว่ียอ๋องก็ 
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ขมวดเข้าหากันแน่น มือท่ีถือดาบอยู่ยิ่งก�าแน่นข้ึนกว่าเดิมจนข้อนิ้ว 

ซีดขาว

นางหนีไปแล้ว ทั้งตราหงส์และลัญจกรหยกก็ล้วนถูกนางน�าติดตัว

ไปด้วย เช่นน้ันแล้วที่เขายกพลบุกเข้ามาในพระราชวังไยไม่ใช่สูญเปล่า

หรอกหรือ!

ตงเยว่ียอ๋องเมือ่นึกถึงช่วงเวลาหลายปีท่ีตนเองต้องซ่อนง�าประกาย

ทนนอนฟืนแขง็ชมิดขีม* เพ่ือแผนการก่อกบฏครานีข้องตนแล้ว เพลิงโทสะ 

ก็ลุกท่วมจนยากระงับ!

"น�าตัวข้ารับใช้ในต�าหนักเฟิ ่งชีท้ังหมดไปแล่เนื้อเถือหนัง! ข้า 

ผู้เป็นอ๋องจะให้เสียงร้องโหยหวนของพวกมันกึกก้องไปทั่ววังหลวง!"

เม่ือชายหนุ่มผู้มีอ�านาจสูงสุดหันไปให้สัญญาณมือกับกองทหาร 

ในชุดเกราะที่ยืนแยกเป็นสองแถวอยู่ในต�าหนักแล้ว เหล่าข้าราชบริพาร

ในต�าหนักเฟิ่งชีต่างก็พากันร�่าไห้วอนขอชีวิตขึ้นมา

"ได้โปรดอย่าท�าเช่นนี้เลย ตงเยวี่ยอ๋อง!"

"ได้โปรดไว้ชีวิตด้วย!"

ท่ามกลางเสยีงคร�า่ครวญแทรกด้วยเสยีงท่ีบรรดาบ่าวไพร่โขกศรีษะ

กับพ้ืนดังระงมอยู่น้ัน ไม่นานคนเหล่านั้นก็เริ่มถูกทหารของตงเยวี่ยอ๋อง

ลากออกไปแล่เนื้อเถือหนังจนถึงแก่ความตายคนแล้วคนเล่า

* นอนฟืนแข็งชิมดีขม เป็นส�านวนจีน หมายถึงการเคร่งครัดต่อตนเองเพ่ือสร้างความมุมานะเอาชนะ 
ค�าสบประมาท มีท่ีมาจากเยว่ียอ๋องโกวเจี้ยนเป็นเจ้าผู ้ครองแคว้นเยวี่ยสมัยปลายยุคชุนชิว ครั้งหนึ่ง 
โกวเจี้ยนยกทัพไปตีแคว้นอู๋แต่กลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต้องยอมตกเป็นเมืองข้ึนและกลายเป็นทาสรับใช้ของ 
ฟูไชประมุขแคว้นอู๋ในขณะน้ัน โกวเจี้ยนจึงใช้อุบายนานัปการเพ่ือให้ฟูไชตายใจ เชื่อว่าตนไม่คิดเป็นศัตรู 
แล้วด้วย สามปีต่อมาฟูไชจงึปล่อยตวัเขากลบับ้าน โกวเจีย้นกลบัมาแล้วก็นอนบนฟืนแข็งชมิดขีม เพ่ือมใิห้ลมื 
ความยากล�าบากเมื่อครั้งตกเป็นทาสรับใช้ ท้ายสุดก็สามารถยกทัพตีเมืองหลวงของแคว้นอู๋ส�าเร็จ
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ครัน้ยามทีเ่ขาได้ยินเสยีงร้องโหยหวนดงัข้ึนท่ีด้านนอกประกอบกับ

เสียงอ้อนวอนขอชีวิตภายในพระต�าหนักแล้ว ตงเยว่ียอ๋องจึงค่อย 

อารมณ์ดีขึ้นมาเล็กน้อย

จากนั้นชายหนุ่มพลันคลายหัวคิ้วที่ขมวดมุ่นพลางผุดลุกขึ้นยืน 

ก่อนจะหันไปสั่งการคนชุดด�าทั้งสองท่ียืนอยู่ด้านหลังตนเอง "หลิวอว๋ิน  

จิงหง พวกเจ้ารีบออกไปตามหาไทเฮาให้ข้าผู้เป็นอ๋องเด๋ียวนี้ ข้าเช่ือว่า

นางคงยังมิได้ไปจากเมืองหลวงเป็นแน่!"

"รบัทราบพ่ะย่ะค่ะ!" คนชดุด�าทัง้สองสบตากันครู่หนึง่ก่อนประสานมอื 

รับค�าสั่ง แล้วรีบถอยออกจากพระต�าหนักในทันที

คนทั้งสองเพ่ิงจะจากไป ทหารหลายนายก็คุมตัวเด็กหนุ่มรูปงาม 

ในชุดคลุมลายมังกรเดินเข้ามาในพระต�าหนัก ตงเยวี่ยอ๋องมองเด็กหนุ่ม

ผู้น้ัน ใบหน้าเยือกเย็นพลันปรากฏรอยย้ิมชั่วร้ายขึ้นอีกครา เขาก้าว 

เข้าไปหาอีกฝ่ายด้วยฝีเท้าหนักแน่นทีละก้าวๆ ชุดเกราะหนาหนักบน 

ร่างของเขายามกระทบกันส่งเสียงเล็กแหลมก้องกังวานไปทั่วบริเวณ  

ยิ่งท�าให้ผู้ที่ได้ยินรู้สึกบาดหูเป็นพิเศษ

"ฝ่าบาท พบกันอีกแล้วนะพ่ะย่ะค่ะ"

"หึ! ตงเยวี่ยอ๋องก่อกบฏโค่นล้มราชบัลลังก์ สวรรค์ไม่มีทางละเว้น

เจ้าแน่!" ฮ ่องเต้ตวาดพระสุรเสียงด้วยความโกรธกริ้ว พระเกศา 

ปอยหนึ่งร่วงหลุดจากพระมาลามังกรลงมาปรกพระเนตร

ตงเยวี่ยอ๋องได้ยินเช่นน้ันก็แสร้งปัดปอยผมท่ียุ่งเหยิงของอีกฝ่าย 

ไปทัดหลังหูให้ด้วยท่าทางเจ็บปวดใจ นัยน์ตาหงส์พราวระยับจับจ้อง 

เดก็หนุม่พลางกล่าวเน้นย�า้ประหน่ึงจรงิใจอย่างสดุซึง้ "ฝ่าบาททรงเข้าใจ
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ข้าผู้เป็นอ๋องผิดไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ ข้ามาเพื่อช่วยเหลือพระองค์ให้ปกครอง

แผ่นดินนี้ได้อย่างมั่นคงเพียงเท่านั้น"

"หยุดเสแสร้งแกล้งท�าเสียที! ช่วยเหลือเราอย่างนั้นหรือ เจ้าคิดจะ

ใช้เราเป็นหุ่นเชิดมากกว่ากระมัง!" ฮ่องเต้เบือนพระพักตร์หลบมือของ 

อีกฝ่ายด้วยความเดียดฉันท์พลางรับสั่งด้วยสุรเสียงเย็นชา

ฮ่องเต้ได้แต่ทรงหวังว่ายามนี้เสด็จแม่จะทรงหลบหนีออกไป 

จากเมืองหลวงได้อย่างปลอดภัยแล้ว เช่นนั้นพระนางจะได้น�าตราหงส์

และลัญจกรหยกไปขอความช่วยเหลือจากพระอัยกาให้ยกทัพมา 

ช่วยเหลือตนเองได้

ครั้นทรงนึกถึงเสด็จแม่ที่ทรงเคารพรักก็อดเจ็บแค้นในพระทัยมิได้ 

หากมิใช่เพราะพระองค์เกิดพระทัยอ่อนไปชั่ววูบ ยอมให้ตงเยว่ียอ๋อง 

เข้ามาในเมืองหลวงเพ่ือเคารพพระศพเสด็จพ่อโดยมิสนค�าทัดทาน 

ของพระนางแล้วล่ะก็ อีกฝ่ายไหนเลยจะมีโอกาสลงมือก่อกบฏได้

"ฮ่าๆ หลานยังคงไม่รู้จักเก็บง�าความรู้สึกอยู่เช่นเดิม!" ตงเยวี่ยอ๋อง

เงยหน้าหัวเราะก้องก่อนจะโบกมือคราหนึ่ง สั่งให้คนทั้งหมดถอยออกไป 

รอกระทัง่ภายในต�าหนักเหลอืเพียงพวกเขาสองคน ตงเยว่ียอ๋องก็ขมวดคิว้ 

เอ่ยด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ "ดูท่าฝ่าบาทเองก็ทรงเติบโตข้ึนแล้วจริงๆ ดฉูลาด

มไีหวพรบิข้ึนมาไม่น้อย ทีเ่ป็นเช่นน้ีคงต้องขอบใจเสดจ็แม่ของเจ้ากระมงั 

นางคงจะรกัใคร่เจ้ามากเป็นแน่แท้ จงึได้กล้าปลอมแปลงพระราชพินยักรรม  

ยกบัลลังก์ที่สมควรเป็นของข้าผู้เป็นอ๋องให้กับเจ้า สุดท้ายแล้วไม่รู้ว่า 

ผู้ใดกันแน่ที่แย่งชิงบัลลังก์ของผู้อื่น"

เพลิงโทสะในดวงตาเรียวลุกโชนทะลักล้นออกมา แผดเผาฮ่องเต ้
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จนต้องถอยร่น 

"เจ้ากล่าวเหลวไหล! เสด็จแม่ไม่มีทางท�าเรื่องเช่นนั้นเด็ดขาด!"

"เพื่ออ�านาจ ไม่ว่าเรื่องใดนางก็ล้วนท�าได้ทั้งนั้น สนมชายาทั้งหมด

ในฝ่ายในก็ถูกนางสังหารทั้งสิ้นไม่ใช่หรือ! ยิ่งไปกว่านั้น หากไม่ใช่เพราะ

นางขับไล่บรรดาอ๋องเช่นพวกข้าออกไปจากเมืองหลวง จนไม่อาจกลับ 

เข้ามาในวังหลวงได้อีกชั่วชีวิต ข้าผู ้เป็นอ๋องไหนเลยจะต้องยกทัพ 

เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายบุกเข้าวังหลวงเช่นนี้ด้วย หากกล่าวอีกแง่มุมหนึ่ง  

ข้าก็ถือว่าได้ลงทัณฑ์นางแทนสวรรค์แล้ว!" ตงเยว่ียอ๋องกระชากแขน 

ของฮ่องเต้ ข้ึนมา เล็บมือจิกลงบนรอยปักลายมังกรท่ีอยู ่บนนั้น 

พลางกล่าวเสียงลอดไรฟัน "อย่านึกว่านางจะหนีพ้นเงื้อมมือของข้า 

ไปได้ ขาดตราหงส์กับลัญจกรหยกไปเพียงชั่วคราวก็ไม่เห็นเป็นอะไร  

ไม่ว่าอย่างไรข้ายังคงสามารถใช้เจ้าควบคุมราชส�านักได้เช่นกัน ยามน้ี 

ในราชส�านักก็ยังไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าข้าบุกโจมตีวังหลวง ดังนั้นหากเจ้า 

อยากมีชีวิตรอด ก็ต้องเชื่อฟังข้าเท่านั้น!"

"เจ้า!" ฮ่องเต้เดิมทีคิดจะตรัส 'เจ้าฝันไปเถอะ' ทว่าเพียงพระองค์ 

จะเริ่มรับสั่งก็พลันหวนนึกถึงสิ่งท่ีเสด็จแม่ก�าชับเอาไว้ก่อนจะจากไป 

ขึ้นมาได้ จึงทรงอดกลั้นเอาไว้ไม่ได้รับสั่งค�าท่ีเหลือออกมา และทรงสูด

พระอัสสาสะก่อนจะรับสั่งอย่างเยือกเย็น "ได้ เราจะร่วมมือกับเจ้า"

เสด็จแม่...พระองค์บอกให้อดกลั้น เราก็ท�าได้แล้ว!

"ช่างว่าง่ายย่ิงนัก! ข้าผู ้เป็นอ๋องชักจะถูกใจฝ่าบาทข้ึนเร่ือยๆ  

เสียแล้วสิ" ตงเยว่ียอ๋องคลายมือก่อนจะลูบลายปักมังกรท่ีถูกจิกจน 

ยับย่นเบาๆ ริมฝีปากแย้มยิ้มอย่างพึงพอใจ
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สีของยามราตรีได้แผ่ปกคลุมลงมาชั้นแล้วชั้นเล่า

ท่ามกลางความมืดมิดนี้รถม้าเรียบง่ายคันหนึ่งก�าลังห้อตะบึง 

อยู่บนเส้นทางหุบเขาสายเล็ก ตะเกียงที่แขวนเอาไว้บนตัวรถกวัดแกว่ง

ไปมาอย่างรนุแรง แสงไฟประเด๋ียวติดประเดีย๋วดับส่องลงบนร่างของบรุุษ

ที่น่ังอยู่บนรถม้า ยามนี้สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเร่งร้อน คิ้วเข้ม

ขมวดมุ่น อีกทั้งริมฝีปากก็คอยค�ารามเสียงต�่ากระตุ้นม้าให้ว่ิงต่อไป 

ไม่หยุด

ทันใดน้ันม้าที่ต้องห้อตะบึงอยู่บนถนนขรุขระก็ส่งเสียงร้องแหลม 

ขึ้นมา เสียงน้ันได้ท�าลายความเงียบสงบยามวิกาลน้ีให้อันตรธานไปสิ้น 

ก่อนจะตามมาด้วยเสียงรถม้าพลิกคว�่ากระแทกลงกับพื้น

"นายหญิง นายหญิงเป็นอะไรหรือไม่ขอรับ" หลังรถม้าพลิกคว�่า 

พลันแว่วเสียงของบุรุษตะโกนถามขึ้นอย่างร้อนรน

ยามน้ีรถม้าพลิกคว�่าอยู่บนพ้ืน สาเหตุจากล้อรถข้างหนึ่งทนรับ 

แรงกระแทกไม่ไหว ล้อจึงหลุดกระเด็นไปอีกด้านหนึ่ง ครั้นชายสารถี

ควบคุมม้าที่ตื่นตระหนกให้สงบลงได้แล้ว เขาก็รีบดึงม่านขึ้นแล้วก้าว 

เข้าไปในตัวรถทันที

"ข้าไม่เป็นไร" สิ้นเสียงอ่อนโยนน้ัน ชายผู้บังคับรถม้าก็จัดการ

ประคองหญิงสาวบอบบางผู้หนึ่งลงมาจากรถม้าทันที

ท่ามกลางความมดืมดิยามราตร ีดวงหน้าของสตรีผูน้ัน้แม้มองเหน็

ได้ไม่ชดัเจน ทว่ารศัมขีองความสงูศกัดิแ์ละความเย็นชาบนร่างของนางน้ัน 

กลับไม่ได้ลดน้อยถอยลงแต่อย่างใด

นางยืนอยู่ด้านข้างรถม้า เมื่อกวาดตามองความเสียหายบนตัวรถ
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ไปแล้วรอบหนึ่ง สตรีผู้น้ันก็หันไปถามบุรุษหนุ่มผู้บังคับรถม้า "มีเพียง 

ทางสายนี้สายเดียวเท่านั้นหรือที่ใช้หลบหนีออกจากเมืองหลวงได้"

"ใช่ขอรับ" ชายผู้บังคับรถม้าประสานมือเป็นหมัดแล้วตอบอย่าง

นอบน้อม

"เช่นน้ันหากไม่มีรถม้าแล้ว พวกเราจะต้องใช้เวลาเดินเท้าอีกก่ีวัน

จึงจะออกจากเมืองหลวงได้" แม้ถ้อยค�าท่ีกล่าวจะเรียบเฉยทว่าน�้าเสียง

กลับไม่ได้ลดความนุ่มนวลอ่อนหวานไปเลยแม้แต่น้อย ท�าให้ผู ้ฟัง 

ล่องลอยประดุจถูกโอบล้อมด้วยสายลมวสันต์

"ประมาณสามวันขอรับ" ครั้นเหลือบไปเห็นเรือนร่างแบบบางของ

สตรีข้างกาย ค�าตอบของบุรุษหนุ่มจึงแฝงซ่ึงความล�าบากใจเอาไว ้

เล็กน้อย

ติดตามนายหญงิมาสบิกว่าปี เขาย่อมรูน้สิยัของผูเ้ป็นนายด ียามนี้ 

นางจะต้องร้อนใจมากเป็นแน่ ทว่าภายนอกของนางกลับเพียงแสร้ง 

ท�าเป็นเยือกเย็นอยู่เท่านั้น นายหญิงของเขาก็เป็นเช่นนี้เสมอ ไม่ว่า 

นางต้องประสบกับสถานการณ์ร้ายแรงเพียงใด นางก็จะเผชิญหน้า 

กับมันด้วยความสงบเยือกเย็นทุกครั้ง

นางหันไปมองแสงไฟด้านล่างภูเขาที่มีมากมายประดุจดวงดารา

บนฟากฟ้า ผ้าเช็ดหน้าในมือนางพลันถูกขย�าจนแน่น ก่อนท่ีนางจะ 

กล่าวออกมา "หากว่าเจ้าควบม้าไปเพียงผู้เดียวเล่า"

ท้ังสองคาดไม่ถึงเลยจริงๆ ว่าก�าลังคนของตงเยว่ียอ๋องจะติดตาม

มาได้รวดเร็วถึงเพียงนี้

"นายหญิง ผูน้้อยได้สาบานว่าจะปกป้องท่านด้วยชวิีตแล้ว ไม่มทีาง
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ทอดท้ิงท่านเดด็ขาด!" ชายหนุ่มรบัรูถึ้งความหมายของนางดีจงึรีบคกุเข่า

ประสานหมัดเอ่ยขึ้นในทันใด

ตั้งแต่นางอายุสี่ขวบ เขาก็ติดตามนางไม่ห่างแม้เพียงครึ่งก้าว 

ภารกิจชั่วชีวิตน้ีของเขาก็คือการปกป้องนาง ปกป้องนางด้วยชีวิต!  

ดังนั้นต่อให้ต้องตายเขาก็ไม่มีทางจากนางไปไหนแม้เพียงครึ่งก้าว!

"เซ่าหลิน ไม่ว่าเรื่องอะไรเจ้าก็ล้วนดีไปหมด เสียแต่หัวแข็งเกินไป

หน่อย ไม่รู้จักยืดหยุ่น!"

ครั้นนางผินดวงหน้ากลับมา สีหน้าสงบเยือกเย็นนั้นเมื่ออยู่ใต ้

แสงไฟริบหรี่พลันเปลี่ยนเป็นสีหน้าลึกลับที่ยากจะคาดเดา

บุรุษหนุ่มนามว่า 'เซ่าหลิน' ผู้น้ันเมื่อเห็นสีหน้าน่ิงสงบของนาง 

ก็เงียบงันไป บางที...เขาเองอาจจะหัวแข็งอย่างท่ีนางว่า ทว่าน่ีก็เป็น

คุณสมบัติที่ผู้ท�าหน้าท่ีเป็นเงาควรจะมีไม่ใช่หรือ หากว่าเขาไม่ถือทิฐิ  

หรือไม่หนักแน่นพอ ยามนั้นเขาคงไม่เลือกติดตามนางเข้าวังหลวง แต่ 

จะเลือกพานางหลบหนีไปให้ไกลสุดหล้า!

"แทนที่จะให้คนสองคนต้องตายไปด้วยกัน ไม่สู้ลองเดิมพันดู 

สักตั้ง!" มืองามประดุจหยกของนางแตะลงบนไหล่หนาเหยียดตรง 

ของเขา น�้าเสียงไม่อนุญาตให้เขาปฏิเสธ "เจ้าจงน�าตราหงส์ของไอจยา* 

ล่วงหน้าไปหาพระอัยกาที่เมืองสู่ ให้พวกเขายกทัพมาช่วยเหลือฮ่องเต้!"

นางหาใช่ไม่วางใจมอบลัญจกรหยกให้เซ่าหลิน ทว่านางกลับ 

กลัวว่าบิดาของตนเองจะต้านทานความเย้ายวนของอ�านาจไม่อยู่แล้ว 

คิดอยากจะเป็นฮ่องเต้เองเสียมากกว่า ไม่ว่าอย่างไรเขาก็มีทั้งกองทหาร
* ไอจยา แปลว่าผู้เศร้าโศก เป็นค�าแทนตัวของฮองเฮาท่ีฮ่องเต้ผู้เป็นสามีสวรรคต และตนเองได้เลื่อนยศ 
เป็นไทเฮา (พระพันปี) แสดงถึงความเป็นผู้โศกเศร้าน่าสงสาร
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อยู่ในมือและยังมีจิตใจที่ทะเยอทะยานยิ่ง

หากให้เซ่าหลนิน�าตราหงส์ไป ต่อให้นางถูกตงเยว่ียอ๋องจบักมุตวัได้  

เขาที่ไม่มีตราหงส์ประทับต�าแหน่งก็ไม่อาจเรียกตนว่าเป็นฮ่องเต้ได้ 

เช่นกัน

ครั้นฝ่ามือนุ่มละมุนของนางแตะลงบนบ่าของชายหนุ่ม ดวงตา 

ของเซ่าหลินก็เบิกกว้างขึ้นเล็กน้อย หัวใจประหนึ่งหยุดเต้นลงชั่วขณะ 

กลิ่นหอมอ่อนๆ จากแขนเสื้อของนางท�าให้เขาเคลิบเคลิ้มหลงใหล ก่ีปี 

มาแล้วที่นางไม่ได้แตะบ่าของเขาโดยปราศจากความห่างเหินเย็นชา 

เฉกเช่นในยามนี้

เริ่มตั้งแต่ที่นางเข้าวังไปในวันนั้น นางก็กลายเป็นกุ้ยเฟยแห่ง 

แคว้นเสวียนอู่ ท้ังต้องวางตัวสูงศักด์ิเฉกเช่นเชื้อพระวงศ์อยู่ตลอดเวลา 

แม้ในยามน้ันนางจะมอีายุได้เพียงสบิสีปี่ก็ตาม ส�าหรบัความขืน่ขมของนาง 

มีเพียงเขาที่จะเข้าใจนางได้ ด้วยเหตุน้ันในฐานะที่ตนเองเป็นข้ารับใช้  

สิ่งท่ีเขาท�าได้จึงมีเพียงแค่ท�าตามค�าสั่งของนางอย่างสุดความสามารถ

เท่านัน้ ทว่ายามนีเ้ขากลบัไม่คิดอยากเชือ่ฟังค�าสัง่ของนางเลยแม้แต่น้อย

"ผู้น้อยไม่มีวันจากท่านไปไหนพ่ะย่ะค่ะ!" ชายหนุ่มกัดฟันแน่น  

เป็นครั้งแรกที่เขาขัดขืนค�าสั่งของนาง

"เซ่าหลิน เจ้าช่างบังอาจ! ไอจยาขอสั่งให้เจ้าน�าตราหงส์ล่วงหน้า

ไปขอความช่วยเหลอืจากพระอยักา หากเจ้าไม่เชือ่ฟัง ข้าจะถอดต�าแหน่ง

ของเจ้าเดี๋ยวนี้ ไม่เรียกใช้งานเจ้าอีกตลอดไป!"

เซิ่งเสว่ียรั้งมือขาวผ่องของตนกลับมาก่อนจะล้วงเอาตราหงส์จาก

ในแขนเสื้อแล้วโยนตรานั้นลงข้างเท้าของชายหนุ่มด้วยสายตาเข้มงวด 
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นางก�าลังใช้ฐานะไทเฮาบีบบังคับเขา ค�าพูดของนางบอกชัดว่าหากเขา

ยังไม่ไป ก็ไม่ต้องติดตามนางอีก

เซ่าหลินเงยหน้าขึ้น เขามองท่าทางหนักแน่นของนางอย่างปวดใจ 

ชั่วขณะนั้นเขาพูดอะไรไม่ออก

ดื้อดึงได้เพียงครู่หนึ่ง เซ่าหลินก็ได้แต่ยอมถอย เขากล่าวด้วย 

น�้าเสียงสั่นสะท้าน "ผู้น้อยน้อมรับพระราชบัญชา ทว่าได้โปรดให้ผู้น้อย 

หลอกล่อทหารที่ติดตามมาด้านล่างไปด้วยเถิดพ่ะย่ะค่ะ!"

เซ ่าหลินรู ้ ดีว ่าเมื่อนางตัดสินใจเรื่องใดไปแล้วก็จะไม่มี วัน

เปลีย่นแปลงอกี และเขายังรูว่้าด้วยสตปัิญญาของนางจะต้องรกัษาตวัรอด 

ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นเขาจึงฝืนข่มความเจ็บปวดแล้วน้อมรับค�าสั่ง

ชายหนุ่มย่ืนมือออกไปเก็บตราหงส์ข้ึนมาก่อนจะก�ามันแน่นไว้ 

ในฝ่ามือ

"ดี!" นางจะไม่รู้ศรัทธาในใจของเขาที่มีต่อนางได้อย่างไร หญิงสาว

สูดหายใจเข้าลึก มองตามเขาที่กระโดดขึ้นหลังม้าตามค�าสั่ง

นางรู ้ว ่าหากตนเองไม่ยอมรับปากให้เขาหลอกล่อกลุ่มทหาร 

ที่ติดตามมาจากไป เขาจะไม่มีทางจากไปอย่างสบายใจเป็นแน่ อีกทั้ง

นางก็มั่นใจในวรยุทธ์ของเขาเป็นอย่างมาก ส�าหรับเขาแล้วการที่ต้อง

รับมือกับศัตรูนับร้อยจึงหาใช่ปัญหาแต่อย่างใด

"นายหญิง ท่านจะต้องรอผู้น้อยกลับมา"

จบค�า ชายหนุ่มก็รั้งสายตาจากร่างของนางอย่างอาลัยอาวรณ์  

ก่อนจะกระทุ้งท้องม้าแล้วห้อตะบึงลงจากเขาไป

"รักษาตัวด้วย...พ่ีเซ่าหลิน" ครั้นเห็นเงาหลังของเขาท่ีห่างไกล 
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ออกไปเรื่อยๆ เซิ่งเสวี่ยจึงพึมพ�าออกมาแผ่วเบา กล่าวจบน�้าตาท่ีฝืน 

กลั้นเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็เอ่อคลอนัยน์ตา

ครู่ต่อมานางก็หมุนกายช้าๆ ก้มหยิบตะเกียงอ่อนแสงท่ีล้มอยู่ตรง

ปลายเท้าขึ้นมาแล้วมุ่งหน้าไปยังยอดเขา

นางเดินไปได้ไม่ไกล ด้านล่างภูเขาก็แว่วเสียงขับไล่ดังโหวกเหวก 

เซิ่งเสว่ียหันไปมองด้านล่าง ก็เห็นเพียงแสงไฟพราวพร่างดุจดวงดารา

เหล่านั้นไล่ตามไปยังทิศทางหนึ่งอย่างรวดเร็ว นางรู้ได้ในทันที ยามน้ี 

เซ่าหลินหลอกล่อศัตรูไปได้ส�าเร็จแล้ว ท้ังรู้ว่าเขายังใช้ตนเองไปเสี่ยง

อันตรายไม่ต่างจากเมื่อก่อนเลยแม้แต่น้อย นางเชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้ว 

เขาจะหลดุพ้นภยันตรายนีไ้ปได้ เพราะวรยทุธ์ของเขาถอืเป็นหนึง่ในใต้หล้า  

เช่นนี้จึงเป็นเหตุผลที่ท่านพ่อเลือกเขาให้เป็นองครักษ์เงาของนาง

หลังเซิ่งเสวี่ยหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับน�้าตา บนดวงหน้าก็ปรากฏ

สายตาแน่วแน่ขึ้นมาแทน นางจะต้องปลอดภัยกระทั่งรอเซ่าหลินยกทัพ

กลับมาช่วยให้ได้!

ขณะก�าลังจะก้าวเดินไปต่อก็พลันได้ยินเสียงเคล่ือนไหวดังข้ึนมา

จากทางด้านหลัง เซิ่งเสวี่ยรีบก้าวเข้าไปหลบหลังต้นไม้ข้างทาง

ไม่นานคนชุดด�าสวมหมวกสานหลายคนก็เข้ามายืนอยู่ตรงจุดท่ี 

รถม้าพลิกคว�่าไปก่อนหน้านี้

"ตรงนี้มีรถม้า! ดูท่า หัวหน้าจิงหงจะกล่าวเอาไว้ไม่ผิด บุรุษชุดด�า

คนนั้นก�าลังล่อเสือลงจากภูเขา!"

"อืม นางเป็นเพียงหญิงตัวคนเดียว คงจะหนีไปได้ไม่ไกลนัก!"

"ตามไป!"
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ครั้นเห็นกลุ่มคนชุดด�าสวมหมวกสานเหล่าน้ันเดินจากไปแล้ว  

เซิ่งเสว่ียจึงค่อยๆ ก้าวออกมาจากเงามืดหลังต้นไม้ สีหน้าของนาง

ปราศจากซึ่งความหวาดกลัว ประหนึ่งคนเหล่านั้นมิได้ก�าลังตามหา

ตัวนางแต่เป็นเพียงคนผ่านทางที่ไม่เกี่ยวข้องอันใดกับนางผู้หนึ่ง

ครั้นนึกถึงค�าพูดของพวกเขาเมื่อครู่ นางก็อดเย้ยหยันพวกเขา 

อยู่ในใจมิได้ 

พวกโง่เขลา! สถานที่ที่ย่ิงอันตรายมากเท่าไหร่ ในทางกลับกัน 

ก็เป็นสถานท่ีที่ย่ิงปลอดภัยมากข้ึนเท่านั้น ดังน้ันนางจะหนีกลับเข้า 

เมืองหลวง!
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แสงอรุณแรกเพ่ิงจะสาดกระทบลงบนถนนสายหลักนอกชาน 

เมืองหลวง ขบวนเจ้าสาวอันยิ่งใหญ่ก็เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าผ่านมา

เสียงปี่ดังกังวานไปท่ัวบริเวณถนนหลวง เก้ียวเจ้าสาวสีแดงที่อยู่

กลางขบวนดึงดูดสายตาผู้คนได้เป็นพิเศษ พู่ระย้าที่ประดับอยู่บนยอด

เกี้ยวก�าลังแกว่งไกวไปตามจังหวะก้าวเดินของคนหาม

ฉับพลันนั้นม่านเก้ียวก็ถูกมือคู่หนึ่งเลิกข้ึน ด้านในแว่วเสียงร้อง

แหลมชวนให้ผู้คนตระหนกออกมา "ข้าต้องการปลดทุกข์! ปลดทุกข์!"

สาวใช้ชดุแดงทีเ่ฝ้ารบัใช้อยู่ด้านข้างได้ยินเช่นนัน้ก็รีบกวาดสายตา

ไปรอบๆ คราหนึ่ง เมื่อพบว่ากลุ่มคนที่มารับเกี้ยวเจ้าสาวต่างหันมามอง

ทางนี้ด้วยสายตาแปลกประหลาด ใบหน้าก็พลันแดงก�่า นางรีบเอ่ย 

ปลอบคนในเก้ียวด้วยเสียงแผ่วเบา "คุณหนู ท่านทนอีกสักหน่อยไม่ได้

หรือเจ้าคะ สถานท่ีนอกเมืองอันห่างไกลเช่นนี้ไหนเลยจะมีห้องสุขาได้ 

2 
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เจ้าคะ"

"จะให้ข้าทนได้อย่างไรไหว! กว่าจะถึงคฤหาสน์สกุลหวาก็ต้อง 

ใช้เวลาอีกตั้งครึ่งวัน เจ้าจะให้ข้าอั้นจนตายหรืออย่างไร!" โดยไม่สนใจ 

ค�าทัดทานของสาวใช้ เจ้าสาวในชุดมงคลสีแดงสดพลันเลิกม่านข้ึน 

ก่อนจะออกค�าสั่งกับคนหามเกี้ยวเสียงดัง "หยุดเกี้ยว! ข้าจะปลดทุกข์!"

คนหามเก้ียวต่างท�าอะไรไม่ถูก ได้แต่รีบร้อนวางเก้ียวลง ก่อนจะ

หันไปมองเจ้าสาวที่สวมผ้าคลุมศีรษะสีแดงเป็นตาเดียว

"อ๊ะ! เจ้าสาวยังไม่ได้กราบไหว้ฟ้าดิน เท้าจะเหยียบพ้ืนไม่ได้ 

เด็ดขาด!"

แม่สื่อท่ียืนอยู่หน้าเก้ียวเมื่อเห็นเจ้าสาวท�าท่าจะลงจากเก้ียวโดย 

ไม่สนใจสิ่งใดก็รีบส่ายสะโพกอวบอิ่มของตนเข้ามาห้ามไว้ทันควัน

"ข้าไม่สนใจแล้ว!"

เจ้าสาวผลักแม่สื่อท่ีเข้ามาขวางออกไปให้พ้นทาง ก่อนจะเลิก

กระโปรงขึ้น แล้ววิ่งปรี่หายเข้าไปในดงต้นไม้

ท่าทางเช่นนั้น ไม่ว่าจะมองอย่างไรก็กระโดกกระเดก...แม่สื่อผู้นั้น

ถูกนางผลักจนเสียหลักเกือบหงายหลังล้มไป โชคยังดีที่สาวใช้ชุดแดง 

ปรี่เข้ามาประคองไว้ได้ทัน

"ข้าไม่แปลกใจแล้วท่ีคุณหนูของพวกเจ้าเพ่ิงจะได้ออกเรือนเอา 

ตอนอายุยี่สิบเช่นนี้!"

แม่สื่อเมื่อยืนได้มั่นคงแล้วก็ลูบหน้าอกของตนเบาๆ สายตา 

มองตามเงาร่างสีแดงที่วิ่งหายเข้าไปในป่า แล้วก็ยังรู้สึกตกใจไม่หาย

สาวใช้ชุดแดงเมื่อเห็นแม่สื่อยืนได้มั่นคงแล้วก็คลายมือออก  
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ก่อนจะรีบว่ิงตามคุณหนูเข้าไปในป่า ระหว่างนั้นพลันนึกอะไรขึ้นได ้

จึงรีบหันมาร้องบอกพวกคนที่อยู่ด้านหลัง "ทุกคนพักผ่อนกันครู่หนึ่งเถิด 

พวกข้าไปไม่นานก็จะรีบกลับมาเจ้าค่ะ"

ครั้นนางไปแล้ว คนทั้งหลายในบริเวณนั้นต่างพากันหัวร่อออกมา 

พวกเขาท�างานส่งขบวนเจ้าสาวมาก็หลายปีถึงเพียงนี้ ทว่านี่กลับเป็น 

ครั้งแรกที่ได้เห็นเจ้าสาวมีกิริยาท่าทางไม่เรียบร้อยเช่นนั้น

หลังต้องเดินทางอยู่กลางหุบเขาอย่างยากล�าบากมาตลอดทั้งคืน 

เซ่ิงเสว่ียก็เหนื่อยจนหายใจหอบ ไม่ง่ายเลยกว่าที่นางจะหาต้นไม้ใหญ่ 

สักต้นไว้ส�าหรับหลบซ่อนตัวได้ ทันใดน้ันพลันได้ยินเสียงฝีเท้าเร่งร้อน 

ดังมาจากด้านหน้า นางรีบเข้าไปหลบหลังต้นไม้อย่างระแวดระวัง  

สายตาจับสังเกตตามทิศทางของเสียง

เซิง่เสว่ียเพียงเหน็สตรใีนชดุมงคลสแีดงสดผูห้น่ึงว่ิงปร่ีเข้ามาในป่า 

ก่อนจะโยนผ้าคลุมศีรษะไปอีกด้าน ระหว่างที่ก�าลังถอดเสื้อผ้าปากของ

สตรีผู้น้ันก็ก่นด่าออกมาเสียงดัง "คิดจะให้ข้าไปรับกรรมอยู่ในคฤหาสน์

สกุลหวาอย่างนั้นหรือ ไม่มีทางเสียหรอก! ท่านพ่อไร้มโนธรรม เป็นท่าน

ที่ไร้เยื่อใยต่อข้าก่อน อย่ามาโทษว่าข้าไม่กตัญญูก็แล้วกัน!"

หลังสตรีนางน้ันด่าทอจนสาแก่ใจ ชุดแต่งงานกับมงกุฎหงส์ก็ 

ล้วนถูกถอดโยนทิ้งเรี่ยราดไว้ที่พ้ืนจนหมด นางสวมชุดแพรสีม่วงอ่อน 

เอาไว้ด้านใน เห็นได้ชัดว่าเตรียมวางแผนจะหนีพิธีแต่งงานนี้มาตั้งแต่ 

ต้นแล้ว ครั้นถอดชุดมงคลออกเป็นสิ่งสุดท้ายแล้ว นางยังหันกลับไป 

มองด้านหลังคราหนึ่ง แต่เมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของสาวใช้ที่ไล่ตามมา  
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สตรีนางน้ันก็รีบหมุนกายวิ่งหายเข้าไปในป่าอย่างไม่ลังเล เพียงพริบตา 

ก็มองไม่เห็นแม้แต่เงา

เมื่อเห็นชุดมงคลกับมงกุฎหงส์ที่วางอยู่บนพ้ืน เซิ่งเสว่ียพลัน 

ฉุกคิดขึ้นมาได้ หากนางเปลี่ยนไปสวมเสื้อผ้าชุดน้ันแทน บางทีอาจจะ 

หนีการไล่ล่าของตงเยวี่ยอ๋องพ้นก็เป็นได้!

ระหว่างท่ีนางหยิบมงกุฎหงส์ขึ้นมา แล้วลังเลว่าควรจะสวมมัน 

ดีหรือไม่น้ัน พลันได้ยินเสียงฝีเท้ารีบเร่งดังมาจากด้านบนของหุบเขา  

ฟังจากเสียงก็รู้ว่าต้องเป็นกลุ่มคนจ�านวนมาก เซิ่งเสวี่ยรู้ได้ในทันทีว่า 

ลูกน้องของตงเยว่ียอ๋องที่ขึ้นไปตามหานางบนยอดเขาแล้วไม่เจอก�าลัง

ย้อนกลับมาตามหานางที่ตีนเขาอย่างละเอียดอีกครั้ง

คิ้วเรียวขมวดมุ่น ยามนี้นางไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว!

"คุณหนู..."

ไฉนเวลาเพยีงครู่เดียวคุณหนูก็หายตัวไปไม่เห็นแม้แต่เงาเสียแล้ว 

เมื่อครู่ยังเห็นอยู่ชัดๆ ว่านางวิ่งมาทางนี้นี่นา

สาวใช้นามชุ่ยหงหยุดยืนอยู่กลางแมกไม้ สายตาเหลียวมองไป 

รอบด้านแล้วก็ยังไม่พบคุณหนูของนางแต่ประการใด จึงอดร้องเรียก 

เสียงดังด้วยความร้อนใจไม่ได้ "คุณหนู ท่านอยู่ที่ใดเจ้าคะ พวกเรา 

จะพลาดฤกษ์มงคลไม่ได้เด็ดขาดนะเจ้าคะ!"

ทว่าสิ่งที่ตอบนางกลับมามีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้ดังซู่ซ่า

นางพลันรับรู้ได้ทันทีว่ายามนี้ได้เกิดเร่ืองร้ายแรงข้ึนแล้ว! อย่า 

บอกนะว่าคุณหนูหนีพิธีแต่งไปแล้ว!
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"คุณหนู ท่านอย่าก่อเรื่องอีกเลยเจ้าค่ะ ไม่ง่ายเลยกว่านายท่าน 

จะจัดการให้ท่านออกเรือนได้ ท่านจะหนีพิธีแต่งเช่นน้ีไม่ได้นะเจ้าคะ  

หากท่านหนีไปแล้ว ชุ่ยหงจะท�าอย่างไรเล่าเจ้าคะ!"

ด้วยนิสัยโมโหร้ายของนายท่าน หากเขารู้ว่าคุณหนูหนีพิธีแต่งงาน

ไปแล้วล่ะก็ จะต้องโบยสาวใช้น่าสงสารเช่นนางให้ตายท้ังเป็นแน่ ยามนี้ 

...กระทั่งเสียงร้องเรียกคุณหนูของนางก็พลันสั่นสะท้านขึ้นมา

ครั้นร้องเรียกอยู่หลายหนแต่ก็ยังไม่เห็นเงาร่างคนท่ีตามหานั้น  

ชุ่ยหงก็ทรุดเข่าลงพลางร�่าไห้ฟูมฟาย "แย่แล้วๆ นายท่านจะต้องโบยข้า

จนตายเป็นแน่ คุณหนู...ไฉนท่านไม่หนีไปให้เร็วหรือไม่ก็ช้ากว่านี้ 

สักหน่อยเล่า เหตุใดต้องหนีไปตอนเวลาส�าคัญเช่นนี้ด้วย! ฮือๆ..."

ระยะเวลาเดินทางสิบห้าวันจากเมืองสู่มายังเมืองหลวง ไฉนต้อง

หนีไปตอนน้ีด้วยนะ หรือก่อนหน้านี้นางคิดจะหลอกล่อให้ทุกคนลด 

ความระแวดระวังลงกันแน่ ระหว่างท่ีชุย่หงก�าลงัใกล้จะสิน้หวังอยู่รอมร่อ 

เงาร่างสีแดงสดร่างหนึ่งพลันปรากฏขึ้นตรงหน้า

สาวใช้ตัวน้อยเบิกตากลมจ้องมองรองเท้าปักลายนกยวนยาง 

ตรงหน้าพลางชะงักเสียงสะอื้นไห้ลง

"คุณหนู...ฮือๆ...ข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านไม่มีทางทิ้งชุ่ยหงไปไหน..."  

พริบตาต่อมาชุ ่ยหงก็โผเข้าไปกอดขาของผู้เป็นเจ้าสาว เสียงร�่าไห้ 

ยิ่งฟูมฟายหนักกว่าเดิม

เจ้าสาวค้อมร่างแล้วย่ืนมอืลงมาประคองนางให้ลุกข้ึนเบาๆ ก่อนจะ 

ชี้ไปยังเกี้ยวเจ้าสาว

"คุณหนู ข้าจะพาท่านกลับขึ้นเก้ียวเด๋ียวนี้เจ้าค่ะ" สาวใช้ตัวน้อย
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เข้าใจความนัยของคุณหนูก็รีบลุกข้ึนยืน ประคองแขนของนางพาเดิน 

ออกจากดงไม้ไป

ครั้นเดินมาถึงเก้ียว สาวใช้ก็รู ้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง จึง 

เหลือบมองคุณหนูท่ีอยู่ใต้ผ้าคลุมหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจ อีกฝ่ายยังคงสวม

ชุดมงคลสีแดงตัวเดิม ผ้าคลุมหน้าก็ยังเป็นผืนเดิม ทว่าท่วงท่าของ 

คุณหนูคล้ายจะอ่อนช้อยขึ้น เรือนร่างก็แลดูจะบอบบางมากขึ้น

"รีบข้ึนเก้ียวเร็วๆ เข้าเถิด!" แม่สื่อรอนานจนเร่ิมกระวนกระวาย  

นางรีบเลิกม่านให้เจ้าสาวเข้าไปนั่ง

เมือ่เจ้าสาวเข้าไปนัง่ในเก้ียวแล้ว ทกุคนต่างสลดัท่าทางเอือ่ยเฉือ่ย

ทิ้งไปก่อนจะพร้อมใจกันลุกขึ้นเพื่อเตรียมออกเดินทางกันต่อ

ครั้นคนหามเก้ียวยกเก้ียวข้ึนจากพ้ืนก็พากันตะลึงงันจนเผลอมอง

สบตากันโดยไม่รู้ตัว เจ้าสาวผู้น้ี...หลังปลดทุกข์ออกไปแล้วก็ตัวเบาข้ึน 

ไม่น้อย!

ชุ่ยหงเกาศีรษะ มองไม่ออกว่าคุณหนูของนางมีอะไรแปลกไปที ่

ตรงไหน จึงกวาดความสงสัยทิ้งไป ก่อนท่ีนางจะหันมาจัดการเส้ือผ้า 

ของตนเองให้เรียบร้อยแล้วออกเดินไปพร้อมกับขบวนเก้ียวเจ้าสาว  

นางลอบพึมพ�าในใจว่าตนเองคงจะคิดมากเกินไปเป็นแน่

เดินทางกว่าครึ่งวัน ยามเที่ยงตรง ในที่สุดขบวนส่งเจ้าสาวก็มาถึง 

ที่หมาย...คฤหาสน์สกุลหวา

คฤหาสน์สกุลหวาต้ังอยู่รมิคูเมอืงย่านชานเมอืงหลวง เป็นคฤหาสน์

ที่ก่อสร้างอย่างงดงามหรูหราแห่งหนึ่ง สิงโตหินทั้งสองตัวตรงหน้าประตู

แยกเขี้ยวกางกรงเล็บ สมจริงประหนึ่งมีชีวิต ตัวอักษรสีทองที่เขียนว่า
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คฤหาสน์สกุลหวาเปล่งประกายระยิบระยับอยูใ่ต้แสงแดดจนทิม่แทงนยัน์ตา

ขบวนส่งเจ้าสาวเพ่ิงจะหยุดตรงหน้าประตู พ่อบ้านชราที่ยืนรอ 

อยู่นานแล้วก็รีบว่ิงออกมาจากประตูใหญ่ที่ประดับประดาตกแต่งด้วย 

สีแดงสด เขาเอ่ยอย่างรีบร้อน "เหล่าบรรพบุรุษของข้า ไฉนจึงมาเอา 

ป่านนี้เล่า!"

ระหว่างท่ีพูดชายชราก็จัดการสั่งให้บ่าวรับใช้พาคนท้ังหลาย 

อ้อมไปเข้าทางประตูหลัง

ชุ่ยหงเห็นเช่นน้ันก็หันไปมองพ่อบ้านชราผู้ไว้หนวดเคราดกหนา 

ด้วยความสงสัยพลางเอ่ยถาม "เกิดอะไรข้ึนหรือเจ้าคะ เหตุใดต้อง 

รีบร้อนกันถึงเพียงนี้" 

อย่าบอกนะว่า...คุณชายใหญ่สกลุหวาทีเ่ล่าลอืกนัว่าอ่อนแออมโรค

ใกล้จะไม่ไหวแล้ว?

พ่อบ้านชราผู ้นั้นได้ฟังก็หมุนกายยกมือขึ้นค�านับไปทางเก้ียว 

เจ้าสาวด้วยสีหน้าเป็นกังวล กล่าวด้วยความร้าวรานใจ "อย่าพูดมาก 

อีกเลย ยามนี้คุณชายใหญ่อาการทรุดหนัก ฮูหยินผู้เฒ่าก�าลังรอให้ 

เจ้าสาวรีบเข้าไปปัดเป่าเคราะห์โดยเร็วอยู่!"

"อะไรนะ! จะท�าเช่นน้ันได้อย่างไรเจ้าคะ คุณหนูของพวกข้า 

ไม่ว่าอย่างไรก็เป็นถึงธิดาจากสกุลที่มีเกียรติ จะให้ตบแต่งเป็นเจ้าสาว

เพ่ือปัดเป่าเคราะห์เช่นนี้ไม่ได้เด็ดขาด..." ชุ่ยหงได้ยินเช่นนั้นก็โมโห 

ไม่น้อย จึงก้าวออกไปยืนขวางหน้าเกี้ยวไม่ยอมให้เคลื่อนขบวนไปไหน

พ่อบ้านชราเห็นเช่นนั้นก็หันไปถลึงตาใส่แม่สื่อ

แม่สื่อรีบให้ความร่วมมือด้วยการเข้าไปลากแขนชุ่ยหงออกมา 
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ระหว่างที่ลากเดินไปข้างหน้าก็เอ่ยอธิบาย "เฮ้อ! เรื่องนี้ข้าได้คุยกับ 

นายท่านของเจ้าเรียบร้อยแล้ว คุณชายใหญ่สุขภาพอ่อนแอ ท่ีรับอน ุ

ครานี้ก็เพียงเพ่ือปัดรังควาน สาวใช้อย่างเจ้าจะขัดขวางพิธีไปไย  

รีบเข้าคฤหาสน์ให้เร็วที่สุดจึงจะส�าคัญกว่า หากเลยฤกษ์มงคลไปแล้ว  

เจ้าคนเดียวรับผิดชอบไม่ไหวหรอกนะ"

แม่สื่อคิดจะรีบๆ จัดการให้เรื่องแล้วเสร็จไปโดยไว

เมือ่อกีฝ่ายยกนายท่านขึน้มาอ้าง ชุย่หงจงึไม่กล้าเอ่ยอะไรต่อไปอกี  

นางหันไปมองเก้ียวเจ้าสาวที่อยู ่ด้านหลังก็เห็นว่าคุณหนูไม่ได้ออก 

ความเห็นใดๆ จึงถอนหายใจเฮือกใหญ่ แล้วยอมเปิดทางให้ในที่สุด

จากนั้นคนทั้งขบวนก็ตามพ่อบ้านชราเดินเข้าคฤหาสน์ไปอย่าง 

รีบเร่ง

เซิ่งเสว่ียที่นั่งอยู่ในเก้ียวเมื่อได้ยินค�าสนทนาระหว่างชุ่ยหงกับ 

พวกเขา ฝ่ามือพลันก�าแขนเสื้อเอาไว้แน่น ทั้งยังนึกขัดใจที่ตนเองไม่คิด

ให้รอบคอบกว่านี้ ไม่เพียงนางต้องแต่งงานกับบุรุษอมโรคแทนผู้อื่น แต่

ยังเป็นได้แค่อนุอีกต่างหาก! วันหน้าหากมีใครรู้เข้าว่าไทเฮาผู้สูงศักดิ์ 

แต่งเป็นอนุให้กับผู้อื่น ไม่รู้ว่าเรื่องครั้งนี้จะกลายเป็นเรื่องเหลือเชื่อและ

เสื่อมเสียเกียรติของตนเองมากถึงเพียงไหน!

ทว่าเมื่อทบทวนถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน หากตนเองไม่หลบหนี

เข้ามาอยู่ในเก้ียวเจ้าสาว แล้วจะให้นางหลบหนีไปอยู่ท่ีใดได้อีกเล่า  

ย่ิงเมือ่เทยีบกับใต้หล้าผนืนีแ้ล้ว นางก็เป็นเพียงเรือ่งเลก็น้อยทีไ่ม่มค่ีาควร

ให้กล่าวถึง

เมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้ว นางจึงสงบใจขึ้นไม่น้อย
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"เจ้าสาวมาถึงแล้ว!" ครั้นบ่าวไพร่ประกาศขึ้นด้วยเสียงอันดัง  

บรรดาแขกเหรื่อในโถงจึงค่อยๆ หยุดบทสนทนาก่อนจะนั่งรอเจ้าสาว 

ด้วยความสงบ

บนทางเดินหินอ่อนด้านนอกโถงใหญ่มีเสียงจุดประทัดดังเลื่อนลั่น 

นักดนตรีที่คอยท่าอยู่สองฝั่งก็เริ่มบรรเลงดนตรี บรรยากาศพลันคึกคัก 

ขึ้นมาชั่วขณะ

ยามเจ้าสาวในชุดมงคลสีแดงสดเย้ืองย่างผ่านพรมแดงต่อหน้า 

แขกเหรื่อทั้งหลาย ทุกคนก็พร้อมใจกันแสดงสีหน้าเช่นเดียวกันออกมา 

...สีหน้าเยาะหยัน!

ชุ่ยหงค่อยๆ เดินไปได้ทีละไม่ก่ีก้าว นางประคองเซิ่งเสว่ียก้าวขึ้น

บันไดอีกไม่กี่ขั้นก็เข้าสู่ด้านในโถงหลัก รอบด้านพลันอับแสงลงเล็กน้อย 

ย่ิงไปกว่านัน้ นางยังคล้ายได้ยินเสยีงหายใจไม่เป็นจงัหวะดงัข้ึนเสยีงหนึง่ 

อย่าบอกนะว่าคุณชายใหญ่สกุลหวาฝืนสังขารท่ีไม่ใคร่จะสู้ดีมา 

เข้าพิธีแต่งงาน?

"เร็วเข้า รีบประคองคุณชายใหญ่มากราบไหว้ฟ้าดินกับเจ้าสาว!"  

ฮูหยินผู ้เฒ่าในชุดแพรไหมงามประณีตนั่งอยู ่บนเก้าอ้ีประธานด้วย 

ความร้อนใจ ครั้นเห็นเจ้าสาวก้าวเข้ามาในโถงใหญ่ก็รีบหันไปสั่งการ 

แม่สื่อที่เดินตามหลังเจ้าสาวมาอย่างใกล้ชิดทันที

สิ้นเสียงค�าสั่งของนาง คุณชายใหญ่ก็ถูกเด็กรับใช้สองคนประคอง

ให้เดินออกมา แม้จะเอ่ยว่าเดินออกมา ไม่สู้บอกว่าเขาถูกหามออกมา 

จะตรงเสียกว่า

ยามเขาปรากฏกายข้ึน ลมหายใจของทุกคนต่างต้องสะดุดเม่ือ 
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ได้เหน็ดวงหน้าหล่อเหลาไร้ผู้ใดเทียบเคียงดวงหน้าน้ัน บรรดาแขกเหรื่อ

ต่างลอบรู้สึกเสียดายแทนชายหนุ่มผู้น้ันอยู่ในใจ หากเขาเป็นบุรุษหนุ่ม

ร่างกายแข็งแรงแล้วล่ะก็ เมื่อเพียบพร้อมด้วยรูปทรัพย์มากมายเช่นน้ี  

จะต้องเจริญก้าวหน้าอย่างใหญ่หลวงเป็นแน่แท้ น่าเสียดายนัก... 

น่าเสียดาย

"ท่าน...ท่านแม่...แค่กๆ..."

คุณชายใหญ่เมื่อมาถึงก็ประสานมือค�านับฮูหยินผู้เฒ่าที่ก�าลัง 

มองเขาด้วยสายตาห่วงใย ทว่ายังไม่ทันได้กล่าวจบก็ไอออกมาไม่หยุด 

ครู่เดียวเขาก็เริ่มยืนไม่มั่นคง เด็กรับใช้เห็นเช่นนั้นจึงรีบย่ืนมือเข้าไป

ประคองเป็นพัลวัน

"ไม่ต้องมากพิธีแล้ว รีบกราบไหว้ฟ้าดินกับเจ้าสาวเพ่ือปัดเป่า

เคราะห์ภัยเสียก่อนจะส�าคัญกว่า!" ฮูหยินผู้เฒ่าผู้มีเส้นผมสีดอกเลา 

ขาวโพลนไปท่ัวศีรษะเห็นบุตรชายไอไม่หยุดเช่นน้ันก็ตระหนกจนหน้า 

ซีดขาว นางรีบลุกขึ้นหันไปข้ึนเสียงกับแม่สื่อ "พวกเจ้าจะมัวยืนเหม่อ 

อยู่ตรงนั้นท�าไม รีบให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวกราบไหว้ฟ้าดินเดี๋ยวนี้!"

แม่สื่อได้ยินเช่นน้ันก็รีบย่อกายค�านับฮูหยินผู้เฒ่า นางก้าวเข้าไป

ยืนตรงหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาว กระแอมเสียงให้คอโล่งเล็กน้อยก่อนจะ 

เอ่ยเสียงดัง "เจ้าบ่าว เจ้าสาว เตรียมสามค�านับ"

สิ้นค�าของนาง คุณชายใหญ่ก็ถูกประคองให้เข้ามายืนข้างกาย 

เจ้าสาว ทว่าเมื่อเด็กรับใช้คลายมือออก ร่างของคุณชายใหญ่ก็โอนเอน

ท�าท่าจะล้มลง เด็กรับใช้รีบเข้าไปคิดจะประคองร่างของเขา แต่กลับ 

ไม่คาดว่ามอืขาวผ่องดจุหยกคูห่นึง่จะยืน่ออกมาประคองแขนคณุชายใหญ่ 
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เร็วกว่าเขาไปก้าวหน่ึง ทุกคนต่างต่ืนตะลึง กระทั่งฮูหยินผู้เฒ่าที่คอย

ระมัดระวังอยู่ตลอดเวลายังเผยสีหน้าตะลึงงันออกมา

"เจ้าไม่เป็นไรกระมงั" น�า้เสยีงอ่อนโยนประดุจสายน�า้ดังข้ึน 

ร่างของคุณชายใหญ่พลันชะงักค้างก่อนจะหันไปมองเจ้าสาว 

ที่ก�าลังประคองร่างของเขาอยู่ด้วยสายตาตะลึงลาน แน่นอนว่าสิ่งที่ 

เขาเห็นมีเพียงผ้าคลุมหน้าสีแดงสดเท่านั้น ดวงหน้าหล่อเหลาปรากฏ 

ร่องรอยความหดหู ่ชายหนุม่ตอบด้วยน�า้เสยีงอ่อนแรง "แค่กๆ...ไม่เป็นไร..."

"หน่ึง ค�านับฟ้าดิน!" แม่สื่อเห็นเจ้าสาวประคองเจ้าบ่าวไว้เช่นนั้น 

ก็รีบเอ่ยให้ทั้งสองค�านับฟ้าดิน ด้วยกลัวว่าหากเจ้าสาวต้องประคอง 

เจ้าบ่าวไว้นานๆ จะทนรับมิไหวจนปล่อยให้เจ้าบ่าวล้มลงกับพ้ืนให ้

เป็นที่ขายหน้าได้

ท่ีเซิ่งเสว่ียประคองบุรุษข้างกายเอาไว้เป็นเพราะสายตาท่ีก้มต�่า 

ของนางเหลือบเห็นฝ่าเท้าที่ยืนไม่มั่นคงของเขาได้พอดี อีกท้ังความจริง

แล้วหาใช่เพราะความปรารถนาดีทีน่างอยากช่วยประคองเขาแต่อย่างใด 

แต่เป็นเพราะนางอยากจะตรวจชีพจรของเขาต่างหาก เพียงครู่เดียวนาง

กว็ินจิฉยัไดแ้ลว้ว่าเจา้บา่วผูน้ีเ้ปน็โรคเลอืดพร่อง หากกลา่วตามจรงิแล้ว

ยังไม่ถือว่าเป็นโรคร้ายแรงนัก ทว่าอาการเลือดพร่องของเขาไม่ได้รับ 

การรักษาอย่างเหมาะสม ดังน้ันจึงป่วยกระเสาะกระแสะมาเน่ินนาน

หลายปีเพียงนี้ 

มีเซิ่งเสวี่ยคอยประคอง คนทั้งสองจึงค�านับฟ้าดินหนึ่งครั้ง

"สอง ค�านับบิดามารดา!"

ทัง้คูห่นักายก้มลงค�านบัฮหูยินผูเ้ฒ่าหนึง่ครัง้ ฮหูยินผูเ้ฒ่าพยักศรีษะ 
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ด้วยแววตาเปี่ยมด้วยความยินดี

"สามีภรรยาค�านับกันและกัน!"

เซิ่งเสว่ียเป็นฝ่ายหยัดร่างขึ้นก่อนเพ่ือจะได้ประคองเจ้าบ่าวข้ึนมา

เตรียมหันกายเพ่ือค�านับกันและกัน ทว่ากลับคาดไม่ถึงว่าทั้งสองยัง 

ไม่ทันค�านับ เจ้าบ่าวจะหมดสติไปกะทันหันเสียก่อน ชั่วขณะนั้นทุกคน

ต่างสับสนอลหม่านขึ้นมาทันที

หลังจากนั้นเซิ่งเสวี่ยก็ถูกสาวใช้สองนางน�าทางไปท่ีเรือนหอ  

กระทั่งดึกด่ืนค่อนคืนถึงค่อยมีคนมารายงานว่าคุณชายใหญ่หมดสต ิ

ยังไม่ฟื้น ให้นางอาบน�้าพักผ่อนล่วงหน้าไปก่อนได้เลย

ด้วยเหตุนี้แม่สื่อที่ยืนรอจนแข้งขาอ่อนแรงอยู่นานแล้วจึงย่อกาย

ค�านับกับเจ้าสาวก่อนเอ่ยลา

ส่วนสาวใช้ท้ังสองคนในห้องก็ถอยออกไปด้วยเช่นกัน คนหน่ึง 

ออกไปเพ่ือยกน�้าเข้ามาให้เจ้าสาวได้อาบน�้าช�าระกาย อีกคนหนึ่งไป 

ห้องครัวเพ่ือจัดเตรียมส�ารับอาหารส�าหรับเจ้าสาว ยามนี้ภายในห้อง 

จึงเหลือสาวใช้ชุ่ยหงที่ติดตามเจ้าสาวออกเรือนมาด้วยเพียงผู้เดียว

ชุ่ยหงขยับเข้าไปใกล้ ก่อนจะถามขึ้นอย่างระมัดระวัง "คุณหนู  

ถ้าอย่างไรให้ข้าช่วยถอดผ้าคลุมหน้าให้ท่านดีหรือไม่เจ้าคะ"

ระหว่างท่ีเซิง่เสว่ียฟังค�าของสาวใช้ ในหวัก็คิดวธีิรับมอือกีฝ่ายเอาไว้ 

พร้อมเสร็จสรรพ ถึงอย่างไรตอนนี้ก็มีเพียงสาวใช้นางน้ีที่รู ้ว่าคุณหนู 

ของนางมีหน้าตาแท้จริงเป็นอย่างไร หากว่ายามนี้เปิดผ้าคลุมหน้าออก 

นางจะต้องรู้ได้ทันทีว่าเจ้าสาวคนนี้หาใช่คุณหนูของนางไม่

"ข้าหาใช่คุณหนูของเจ้าไม่!" ฉับพลันเซ่ิงเสวี่ยก็เป็นฝ่ายกระตุก 
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ผ้าคลุมหน้าของตนเองออกก่อน สีหน้าสงบเยือกเย็นจ้องตอบสาวใช้ที ่

นิ่งงันเป็นไก่ไม้* ไปแล้ว

สาวใช้นางนี้หน้าตาน่ารักพริ้มเพรา บนร่างสวมชุดกระโปรงยาว 

สีแดงสดใส ทรงผมเกล้าเป็นมวยเล็กๆ สองลูก บนมวยผมทั้งสองข้าง 

ล้วนประดับดอกไม้ผ้าสีแดงเอาไว้ ให้กล่ินอายของความเป็นสิริมงคล

อย่างยิ่ง

"เจ้า..." ชุ่ยหงตะลึงงันอยู่นานกว่าจะเค้นค�าพูดออกมาได้ค�าหนึ่ง

"คุณหนูของเจ้าหนีพิธีแต่งงานไปแล้ว ข้าเป็นเจ้าสาวท่ีถูกนาง 

ซื้อตัวให้มาเข้าพิธีแทนนาง รอจนถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อใด ข้าก็จะ 

หลบหนีออกไปจากคฤหาสน์สกุลหวา!" แม้น�า้เสยีงท่ีใช้จะเย็นชาห่างเหนิ 

ทว่าก็ยังน่าฟังประหนึ่งสายลมวสันต์พัดต้องใบหน้า

"เอ๊ะ?" ชุ ่ยหงได้ยินเช่นนั้นก็ตระหนกจนอุทานออกมาค�าหน่ึง 

ก่อนจะรีบปิดปากตนเอง ยามน้ีชุ่ยหงเองก็ลอบคิดแผนการของตนเอง 

อยู่ในใจเช่นกัน หากฐานะของสตรีตรงหน้าถูกเปิดเผยแล้วล่ะก็ นาง 

ที่เป็นสาวใช้ติดตามอยู่ข้างกายย่อมสลัดความรับผิดชอบไปไม่พ้น

ยามเหน็เรอืนร่างบอบบางของสตรตีรงหน้า ชุย่หงพลนัฉกุคดิข้ึนได้ 

มน่ิาเล่า ต้ังแต่คุณหนกูลบัขึน้เก้ียวหลงัไปปลดทกุข์ในป่า ท้ังกิรยิาท่าทาง

และอุปนิสัยของคุณหนูก็ดูแปลกไปไม่เหมือนเดิม ครั้นนางเงยหน้าขึ้น 

ก็เห็นเรือนหอที่ประดับตกแต่งอย่างงดงามวิจิตร ในแววตาของชุ่ยหง 

พลันปรากฏรอยยินดี ถึงอย่างไรคฤหาสน์สกุลหวาก็ร�่ารวยถึงเพียงนี้  

ไม่ว่าจะหยิบฉวยสิง่ใดก็ล้วนมมีลูค่าพอให้นางใช้ไปชัว่ชวิีต ย่ิงไปกว่านัน้ 
* น่ิงงันเป็นไก่ไม้ เป็นส�านวน เปรียบเปรยถึงอาการตกตะลึงหรือต่ืนตระหนกจนแข็งทื่อราวกับเป็นไม้ที ่
แกะสลักเป็นรูปไก่
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สตรตีรงหน้าเองก็โง่เขลาถึงขัน้ยอมแต่งเข้าคฤหาสน์สกุลหวารบัเคราะห์

แทนคุณหนูเพียงเพื่อเศษเงินเล็กน้อย ย่อมไม่น่าใช่คนฉลาดเป็นแน่

ครั้นเห็นสีหน้าอิ่มเอิบของชุ่ยหง เซิ่งเสวี่ยผู้มีความคิดอ่านละเอียด

ลออไหนเลยจะไม่ทราบว่านางคดิสิง่ใดอยู่ เซิง่เสวีย่ย้ิมน้อยๆ พลางกล่าว 

"หากแม่นางเต็มใจ เจ้าจะหนีไปพร้อมกับข้าก็ได้"

เซิ่งเสว่ียอยู่ในวังหลวง มีคลื่นฝนลมพายุใดบ้างที่ไม่เคยประสบ 

พบเจอ นางย่อมสามารถรับมือสาวใช้ผู้น้ีได้ง่ายดายประดุจพลิกฝ่ามือ

เท่านั้น นางลุกขึ้นยืนมองฝ่ายตรงข้าม ครั้นเห็นความตื่นเต้นยินดี 

บนใบหน้าชุ่ยหงก็รู้ว่าอีกฝ่ายติดกับของนางแล้ว

เซิ่งเสวี่ยนั่งลงตรงหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง ปลดมงกุฎหงส์อันหนักอึ้ง

ออกจากศีรษะพลางเอ่ย "สิ่งที่พวกเราต้องท�าในยามน้ีก็คือพยายาม 

เก็บหอมรอมริบให้ได้มากที่สุด รอจนมีเงินมากพอให้ใช้ครึ่งค่อนชีวิต 

เมือ่ใด พวกเราก็ค่อยหลบหนไีปเมือ่นัน้ แม่นางชุย่หงคดิเหน็อย่างไรบ้าง"

ชุ่ยหงคาดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะคิดได้เช่นเดียวกับนางจึงกลืนน�้าลาย

อึกใหญ่ด้วยความลิงโลด ทว่าก็ยังแสร้งกล่าวอย่างล�าบากใจ "นี่ออกจะ

ไม่เหมาะสมกระมัง" นางคิดจะให้ตนเองขึ้นเป็นฝ่ายกุมอ�านาจ ไม่อาจ

ปล่อยให้สตรีตรงหน้าเหยียบนางเอาไว้ได้เด็ดขาด

เซิ่งเสวี่ยปรายตามองชุ่ยหงผ่านเงาบนกระจกทองส�าริด ครั้นเห็น

ท่าทางระริกระรี้ทว่าฝืนท�าเป็นเยือกเย็นของนางเช่นน้ัน ก็รู้ได้ทันทีว่า

ความคดิอ่านของสาวใช้ผูน้ี้ยังไม่สกุงอมเป็นผูใ้หญ่มากนัก คดิจะต่อรอง

ให้ตนเองได้เปรียบ กลับยังปิดบังอารมณ์ของตนไม่เป็นเลยแม้แต่น้อย

"หากถูกผู้อื่นรู้เข้า อย่างมากข้าก็เพียงถูกขับไล่ออกจากคฤหาสน์
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สกุลหวาเท่าน้ัน แต่เกรงว่าเจ้าจะไม่โชคดีเช่นข้า หากไม่ถูกสกุลหวา 

ส่งตวักลบัสกุลเดิมให้นายท่านของเจ้าโบยตจีนตายโทษฐานละเลยหน้าที่ 

ก็คงไม่แคล้วต้องรั้งอยู่ทนรับความโกรธแค้นท่ีคุณหนูของเจ้าหนีพิธี

แต่งงานจากคนสกุลหวา ต้องถูกคนที่น่ีทรมานสารพัดอย่าง...ไม่ว่า

อย่างไรเจ้าก็ไม่อาจมีจุดจบที่ดีได้" เซิ่งเสว่ียไม่แม้แต่จะหันกลับไปมอง 

นางบรรจงสางผมเส้นเล็กละเอียดไปพลาง กล่าวอย่างไม่อนาทรร้อนใจ

ไปพลาง

ชุ่ยหงได้ฟังก็เบิกตาจ้องเงาหลังของสตรีท่ีก�าลังสางผมด�าขลับ 

ดุจขนกาอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งไม้จันทน์แดงด้วยสายตาตื่นตระหนก  

นางเอ่ยถามอย่างร้อนตัว "เจ้าพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร"

"ไม่ได้หมายความว่าอย่างไร ข้าเพียงแต่กล่าวเตอืนแม่นางเลก็น้อย

เท่านั้น!" เซิ่งเสว่ียพลันหันหน้ากลับมา สายตาคมปลาบจ้องมองชุ่ยหง 

ที่ยืนอยู่ด้านหลังนิ่ง
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เวลาเพียงครู่เดียวชุ่ยหงก็รับรู้ถึงกลิ่นอายบนร่างของสตรีตรงหน้า 

ทีแ่ฝงความหย่ิงผยองเผดจ็การอนัจะท�าให้ตนเองไม่มคีวามกล้าแม้กระทัง่ 

จะสบตากับอีกฝ่ายได้ ความรู้สึกเช่นน้ีนางไม่เคยได้สัมผัสจากคุณหนู

จอมพยศของตนเลยสักครั้ง ตรงกันข้ามสายตาของสตรีตรงหน้ากลับ

ประหนึ่งสามารถมองนางจนทะลุปรุโปร่งได้อย่างไรอย่างนั้น

"เช่นน้ันเจ้าคิดจะท�าอย่างไร" หลังถูกฝ่ายตรงข้ามจ้องมองเช่นนั้น

อยู่ครู่หนึ่ง ชุ่ยหงก็ทิ้งอาวุธยอมสยบอย่างราบคาบ รู้สึกลนลานท�าอะไร

ไม่ถูก จวนจะคุกเข่าอ้อนวอนอีกฝ่ายอยู่รอมร่อ

เซ่ิงเสวี่ยได้ยินเช่นน้ัน มุมปากก็ผุดรอยย้ิมหยันอย่างเย็นชา "ข้า 

ไม่คิดท�าอย่างไรทั้งนั้น ก่อนที่พวกเราจะหนีไปจากที่นี่ ข้าเพียงอยากให้

แม่นางช่วยปกปิดฐานะของข้า เช่นนี้จึงถือเป็นการดีทั้งต่อเจ้าและต่อข้า 

แต่ว่า...หากแม่นางอยากแสดงความจงรักภักดีต่อเจ้านายของเจ้า 

3 
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แล้วล่ะก็ ข้าก็ไม่คิดขัดขวางหรอกนะ เพราะไม่ว่าอย่างไรเงินที่คุณหน ู

ของเจ้ามอบให้ก็เพียงพอให้ข้าสุขสบายได้แล้ว"

ความหมายอีกนัยหน่ึงก็คือแม้นางจะถูกขับไล่ออกไปจริง แต ่

ก็ถือว่ายังได้ก�าไรอยู่บ้าง ทว่ากับชุ่ยหง จุดจบไม่ได้น่าพิสมัยเช่นนั้น

เพ่ิงจะสิน้เสยีงของเซิง่เสวีย่ ชุย่หงก็ตกปากรับค�าเป็นมัน่เป็นเหมาะ 

"ข้าจะให้ความร่วมมือแน่นอนเจ้าค่ะ! ขอเพียงเมื่อเรื่องนี้ผ่านพ้นไปแล้ว 

แม่นางได้โปรดอย่าทอดทิ้งชุ่ยหงเป็นพอ!"

"แม่นางชุ่ยหงวางใจเถิด ในเมื่อพวกเราลงเรือล�าเดียวกันแล้ว  

ข้าจะทอดท้ิงเจ้าได้อย่างไร เพียงหวังว่าหลังจากนี้แม่นางชุ่ยหงจะเห็น 

ข้าเป็นพวกเดียวกับเจ้า อย่าได้บาดหมางกันก็พอ" เซิ่งเสว่ียเห็นชุ่ยหง 

ยอมอ่อนข้อให้ในท่ีสุด สีหน้าจึงอ่อนโยนข้ึนก่อนจะเดินเข้าไปตบบ่า 

ของนางพลางเอ่ยเตือนด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล

ชุ่ยหงถูกรูปโฉมงามพิสุทธ์ิของเซิ่งเสว่ียท�าให้ตะลึงลาน ได้แต ่

พยักหน้ารับอย่างเหม่อลอย "แม่นางรับปากมาเช่นนี้ ชุ่ยหงก็วางใจแล้ว

เจ้าค่ะ ข้าสาบานว่าจะเก็บความลับเรื่องนี้ไว้ด้วยชีวิต"

"อี๋เหนียง* รอง ส�ารับอาหารเตรียมเสร็จแล้ว ท่านรีบกินเถิด 

เจ้าค่ะ!" ยามนั้นเองสาวใช้สกุลหวาท้ังสองนางก็ผลักประตูเดินเข้ามา 

ข้างใน

"ตกลง" เซิ่งเสว่ียได้ยินเช่นน้ันก็ชักมือท่ีแตะบ่าของชุ่ยหงกลับมา

พลางส่งสายตาให้อีกฝ่าย

โชคดีท่ีชุ่ยหงเป็นสาวใช้หัวไว นางพลันเข้าใจความหมาย รีบเอ่ย

* อี๋เหนียง เป็นค�าที่ใช้เรียกอนุภรรยา 
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อย่างนอบน้อม "อี๋เหนียงรอง ให้บ่าวปรนนิบัติท่านกินอาหารนะเจ้าคะ"

"อืม" เซิ่งเสว่ียให้ชุ่ยหงประคองไปน่ังที่โต๊ะแปดเซียน* ซึ่งท�าจาก

ไม้แดง ก่อนจะยกตะเกียบคีบอาหารด้วยท่าทางสง่างาม

สองสาวใช้สกุลหวาครัน้ได้เห็นรปูโฉมของเจ้าสาวต่างเบกิตากว้าง

มองนางด้วยความตกตะลงึ พวกนางอยู่มาจนป่านนีแ้ล้ว กลบัเพ่ิงจะเคย

ได้เห็นสตรีที่งดงามเช่นน้ีเป็นครั้งแรก คิ้วใบหลิวละเมียดละไมพาดอยู่

เหนือเนตรงามใสกระจ่าง ขนตางอนยาวสั่นไหวเบาๆ ประหนึ่งผีเสื้อ

กระพือปีก สันจมูกโด่งตรง กลีบปากดุจเนื้อท้อหวานฉ�่านุ ่มเนียน  

รูปโฉมเช่นน้ี เมื่อปรากฏคู่กับชุดมงคลสีแดงสดปักลายนกยวนยางก็ย่ิง

น่าหลงใหลมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า นอกจากน้ีท่วงท่ากิริยาของนาง 

ก็เปี่ยมไปด้วยความแช่มช้อยสูงสง่าที่ราวกับมีติดตัวมาแต่ก�าเนิด

เซิ่งเสว่ียช�าเลืองมองสาวใช้ทั้งสองผ่านทางหางตา ก่อนจะวาง

ตะเกียบแล้วเอ่ยถาม "พวกเจ้าสองคนชื่ออะไรกันบ้าง"

สาวใช้ทั้งสองคาดไม่ถึงว่าระหว่างเจ้าสาวก�าลังกินอาหารจะ 

หันมาถามพวกนางอย่างกะทันหัน ทั้งคู่จึงชะงักไปครู ่หนึ่ง จากนั้น 

สาวใช้ร่างอวบอิ่มก็คุกเข่าลงกับพื้น "บ่าวชื่อโต้วเอ๋อร์เจ้าค่ะ"

สาวใช้อีกนางเห็นโต้วเอ๋อร์คุกเข่าก็รีบท�าตามพลางตอบเสียง 

เจื้อยแจ้ว "บ่าวชื่อเจวียนเอ๋อร์เจ้าค่ะ"

เซิ่งเสวี่ยได้ฟัง มุมปากกลับเหยียดยิ้มเย็นชา "พวกเจ้าทั้งสอง 

จงใจท�าให้ข้าโมโหหรือไร"

สาวใช้สองนางได้ยินเช่นน้ันก็เงยหน้าข้ึนอย่างไม่เข้าใจ ครั้นเห็น
* โต๊ะแปดเซียน เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่ แต่ละด้านกว้างพอน่ังได้สองคน รวมเป็นแปดคน  
ท�าจากไม้เนื้อดี ใช้ส�าหรับนั่งรับประทานอาหาร
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รอยย้ิมเย็นชาบนดวงหน้างามล�้าของอี๋เหนียงก็รีบพูดออกมาโดย 

พร้อมเพรียง "พวกบ่าวมิกล้าเจ้าค่ะ"

"มิกล้า? เช่นน้ันก็คงเพราะพวกเจ้าโง่เขลากระมัง ข้าถามช่ือของ

พวกเจ้า พวกเจ้าก็ตอบเพียงแค่ชือ่กลบัมาได้อย่างนัน้หรือ อย่าบอกนะว่า 

กระทั่งพวกเจ้าท�าหน้าที่อะไรเคยรับใช้ผู้ใดมาก่อน ข้าก็รู้ไม่ได้เลยหรือ 

หากยังไม่ขบคิดค�าพูดของข้าให้ลึกซึ้งเช่นนี้ต่อไป ภายภาคหน้าเมื่อ 

มีปัญหาขึ้นมา พวกเจ้าจะรู้จักระมัดระวังตนได้อย่างไร"

เซิ่งเสว่ียคลุกคลีอยู่ในวังหลวงมานานหลายปี นางรู้ดีว่าข้ารับใช ้

ที่เกิดใจคิดคดทรยศนั้นอันตรายถึงเพียงไหน ดังนั้นที่นางข่มขวัญสาวใช้

ทั้งสองตรงหน้านี้ก็เพื่อตักเตือนให้พวกนางรอบคอบระมัดระวังมากขึ้น

โต้วเอ๋อร์กับเจวียนเอ๋อร์ได้ยินเช่นนั้นพลันตื่นตระหนกลนลาน

เซิ่งเสว่ียมองสีหน้าของพวกนางก็รู้ว่าอีกฝ่ายเพียงไร้เดียงสาและ

ขาดความรอบคอบเท่าน้ัน ผลลัพธ์ไม่ผิดจากที่คาด ค�าตอบจากสาวใช ้

ทั้งสองยืนยันข้อสันนิษฐานของนางว่าถูกต้อง โต้วเอ๋อร์เอ่ยด้วยน�้าเสียง

สั่นเครือ "อ๋ีเหนียงรองโปรดอภัยให้ด้วยเจ้าค่ะ บ่าวเพ่ิงเข้ามาท�างาน 

ในคฤหาสน์เมื่อเดือนก่อน ตอนนี้เป็นเพียงสาวใช้ขั้นสี่เท่านั้นเจ้าค่ะ"

โต้วเอ๋อร์พูดจบ เจวียนเอ๋อร์ก็พูดต่ออย่างสัน่กลวัไม่แพ้กัน "บ่าวเอง

ก็เช่นกันเจ้าค่ะ"

เห็นท่าทางตัวสั่นงันงกของพวกนางเช่นนั้น ชุ่ยหงก็อดมองสตรี 

ผู้สวมรอยเป็นคุณหนูที่อยูต่รงหน้าด้วยความนับถือไม่ได้ อีกฝ่ายเลือกใช้

ค�าพูดเพียงประโยคเดียว ก็สืบสาวเรื่องราวของสองสาวใช้ออกมาได้ 

จนหมดสิ้น
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"ลกุขึน้เถิด ในเมือ่พวกเจ้าเพ่ิงเข้ามาใหม่ เช่นนัน้ข้าก็พออภัยให้ได้!" 

เซิ่งเสว่ียหยิบตะเกียบขึ้นกินอาหารอีกครั้ง ท�าราวกับเรื่องเมื่อครู่ไม่เคย

เกิดขึ้น

"ขอบคุณอี๋เหนียงรองเจ้าค่ะ!"

โต้วเอ๋อร์กับเจวียนเอ๋อร์รีบลุกขึ้นยืนก่อนจะถอยไปยืนอีกด้าน 

สีหน้าท่าทางดูเคารพนบนอบย่ิงกว่าเดิม สภาพจิตใจก็แตกต่างจาก 

เมือ่ครูร่าวฟ้ากับเหว ก่อนหน้านีพ้วกนางมองสตรตีรงหน้าในฐานะคนนอก 

เท่าน้ัน ทว่ายามน้ีกลบัมองอกีฝ่ายอย่างกลวัเกรงในฐานะเจ้านายของตน

จริงๆ
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หลังเซิ่งเสว่ียกินอาหารเสร็จ ฮูหยินผู้เฒ่าก็มาเยือนอย่างเหนือ 

ความคาดหมาย

ครั้นนางเข้ามาก็โบกมือไล่บ่าวไพร่ท้ังหมดในห้องให้ออกไป  

ก่อนจะหันไปพูดกับเซิ่งเสว่ียท่ีก�าลังย่อกายคารวะนางว่า "เซวียอว้ีถิง  

ข้ารู้ว่าชื่อเสียงของเจ้าไม่สู้ดีนัก ที่ข้าให้อว้ินเฟิงแต่งเจ้าเข้ามา เดิมก็ 

เพ่ือปัดเป่าเคราะห์ ไหนเลยจะรู้ เจ้าไม่เพียงปัดเป่าเคราะห์ให้ไม่ส�าเร็จ

แต่ยังเกือบท�าร้ายอวิ้นเฟิงจนตาย ดูท่า...กระทั่งประโยชน์ในเร่ืองนี ้

เจ้าก็ไม่มีเสียแล้ว! วันหน้าเจ้าก็จงอยู่แต่ในเรือนหลังนี้ อย่าได้ออกไป

สร้างความร�าคาญข้างนอก สกุลหวาของพวกข้าจะเลี้ยงดูเจ้าเอง  

ไม่ว่าเสื้อผ้าหรืออาหารล้วนจะจัดเตรียมไว้ให้ แต่หากเจ้าไม่เชื่อฟังข้า 

สร้างเร่ืองวุ่นวายขึ้นท่ีน่ี ก็อย่าโทษว่าข้าลงมือกับเจ้าอย่างโหดเห้ียม  

ถึงตอนนั้นหากเจ้าตายอยู่ท่ีน่ี ข้าก็จะบอกกับตระกูลฝั่งมารดาของเจ้า 

4 
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ว่าเจ้าป่วยตาย ชีวิตของเจ้าจะจบสิ้นแต่เพียงเท่าน้ี! เข้าใจความหมาย

ของข้าหรือไม่"

เซิง่เสว่ียเงยหน้าขึน้มองนาง กลบีปากสแีดงสดแย้มยิม้ "ความหมาย 

ของฮูหยินผู้เฒ่าคือต้องการให้ข้าอยู่เป็นม่ายในเรือนหลังนี้?"

"ดูๆ แล้ว เจ้าเองก็หาได้โง่เขลาดั่งเช่นค�าเล่าลือไปเสียทีเดียวไม่! 

ถูกต้อง ความหมายของข้าก็คือเช่นน้ัน" ฮูหยินผู้เฒ่าพินิจมองเซิ่งเสว่ีย 

อีกครั้ง สายตาของนางคล้ายจะลดทอนความรังเกียจเดียดฉันท์ลงไป 

เล็กน้อย "ข้าจะพูดเพียงเท่าน้ี จากนี้จะท�าอย่างไรต่อไปเจ้าก็เก็บเอาไป

คิดเองเถิด!"

"สกุลหวาของพวกท่านแต่งอนุเข้ามา ที่แท้ก็เพียงเพ่ือให้พวกนาง

อยู่เป็นม่ายเท่าน้ันหรือน่ี!" ระหว่างท่ีเซิ่งเสวี่ยพูดก็ลอบมองสีหน้าของ 

ฮูหยินผู้เฒ่าไปด้วย

เป็นไปตามคาด ครัน้ฮหูยินผูเ้ฒ่าได้ยินค�าพูดนี ้สีหน้าพลันเปล่ียนเป็น 

เยน็ชา ในดวงตาทีล่้อมรอบด้วยรอยเหีย่วย่นปรากฏรอ่งรอยระแวดระวงั

"เซวียอวี้ถิง เจ้าก็เห็นแล้วว่าบุตรชายของข้าร่างกายอ่อนแอ  

เรื่องเข้าหอเกรงว่าจะไม่สะดวก เรื่องนี้บิดาของเจ้าเองก็รับรู้ สกุลหวา 

ของพวกข้าต้องจ่ายสินสอดก้อนโตเพ่ือแต่งเจ้าเข้ามา แน่นอนว่า 

ไม่อาจส่งเจ้ากลับตระกูลไปง่ายๆ! ดังน้ันบิดาของเจ้าย่อมรู้แจ้งแก่ใจ 

ถึงความนัยท่ีซ่อนอยู่ ข้าขอเตือนเจ้า อย่าได้คิดเล่นแง่เป็นอันขาด!  

มิเช่นนั้นหากมีภัยถึงแก่ชีวิตตนเองจะเรียกว่าได้ไม่คุ้มเสีย!"

ฮูหยินผู้เฒ่าทิ้งค�าพูดนี้ไว้ก็ลุกขึ้นแล้วเดินจากไปอย่างเร็วรี่

ครัน้เหน็ฮหูยินผูเ้ฒ่าถูกสาวใช้ประคับประคองเดนิออกจากเรอืนไป 
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รอยยิ้มมุมปากของเซิ่งเสวี่ยก็กดลึกลงกว่าเดิม

คุณชายอมโรคแต่งธิดาของแม่ทัพใหญ่เข้ามาเพียงเพ่ือปัดเป่า

เคราะห์? นบัว่าหวาอว้ินเฟิงผูน้ีห้วัสงูไม่เบา! นางกลบันึกอยากจะชมดนูกั  

ทีห่วาอว้ินเฟิงแต่งเซวียอว้ีถิงเข้ามาจะเป็นเพราะเหตผุลเรยีบง่ายเช่นนัน้

จริงหรือไม่!

หลังได้พักผ่อนอยู่หลายวัน เซิ่งเสวี่ยก็ท�าให้หูตาที่ฮูหยินผู้เฒ่า 

ส่งมาคลายความระแวดระวังลงได้ส�าเร็จ ยามท่ีพวกนางท�างานตอน 

กลางคืนก็เริ่มผ่อนปรนเกียจคร้าน

หลายวันมาน้ีเซิ่งเสว่ียให้ชุ่ยหงเก็บรวบรวมเครื่องหอมหลายชนิด 

ผสมเป็นผงหอมหลบัใหลโปรยไว้ในเทยีนท่ีจดุอยู่ในโถงเลก็ ท�าให้โต้วเอ๋อร์ 

ที่เฝ้ายามกะกลางคืนหลับใหล

เซิ่งเสว่ียปกปิดใบหน้า พลิกตัวออกจากหน้าต่างในห้องนอน  

คิดอยากจะตระเวนดูสกุลหวาให้ทั่ว

ครั้นออกจากเรือนไป นางเลือกเดินไปตามทางเปลี่ยวสายเล็ก 

ผ่านไปหลายสายก็เห็นบานประตูทรงกลมสีชาดท่ีซ่อนตัวอยู่ใต้ร่ม 

ต้นจื่อเวย* นี่คงจะเป็นเขตหวงห้ามที่ชุ่ยหงเคยกล่าวถึงกระมัง

เซิ่งเสว่ียสังหรณ์ว่าในเขตหวงห้ามต้องมีความลับซ่อนอยู่ ดังน้ัน 

จึงลอบมาตรวจดูด้วยตนเอง

ในตอนที่นางคิดจะเข้าไปตรวจสอบใกล้ๆ บานประตูทรงกลมก็ 

พลันเปิดออก นางรีบซ่อนตัวทันที

ยามน้ันเองสาวใช้ชรารูปร่างอ้วนท้วมผู้หนึ่งเดินถือโคมไฟออกมา
* ต้นจื่อเวย คือต้นย่ีเข่ง (Crape Myrtle) เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 5-7 เมตร ดอกมีสีชมพูกลีบย่นคล้าย 
ดอกตะแบก
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จากด้านหลังประตูพลางปัดก่ิงก้านดอกจื่อเวยที่ขวางอยู่หน้าประตู 

ออกไปอกีด้าน เกิดเสยีงดงักรอบแกรบ จากนัน้ก็มหีญิงชราสวมเสือ้คลมุ

มิดชิดเดินออกมาจากหลังประตู

ตอนแรกเซิ่งเสว่ียยังมองรูปลักษณ์ของหญิงชราผู้นั้นไม่ชัดเจน  

ทว่ารอจนอีกฝ่ายเดินเข้ามาใกล้ นางจึงค่อยเห็นชัดถนัดตา ที่แท้ก็เป็น 

ฮูหยินผู้เฒ่า!

เซิง่เสว่ียมองพวกนางเดินไปพลางสนทนากันไปพลางจนค่อยๆ ห่าง

ออกไปเรื่อยๆ เซิ่งเสวี่ยที่หลบอยู่หลังต้นอวี๋* ต้นหนึ่งจึงค่อยปรากฏกาย

ออกมา ริมฝีปากท่ีอยู่ใต้ผ้าคลุมหน้ายกย้ิม สายตากวาดมองไปยัง 

ประตูทรงกลมที่พวกนางเพ่ิงจะเดินออกมาโดยไร้ก่ิงก้านของดอกจื่อเวย 

มาปกปิด จะต้องเป็นเพราะเมื่อครู ่ยามที่พวกนางเดินออกมาไม่ทัน 

ได้ระวังปิดให้มิดชิดเป็นแน่

เซิ่งเสว่ียจัดผ้าคลุมหน้าให้เข้าท่ีก่อนจะเดินก้าวออกมาอย่าง

ระมัดระวัง นางสอดสายตาผ่านรอยแง้มของประตูเข้าไปด้านในก็พบว่า

เป็นลานเรอืนเลก็ๆ หลงัหนึง่ บนระเบยีงทางเดนิแขวนโคมไฟเอาไว้เพียง

หนึ่งดวง ตัวโคมแกว่งไกวไปตามสายลมยามราตรี แสงไฟประเดี๋ยวมืด

ประเดี๋ยวสว่าง ชวนให้ผู้คนพรั่นพรึงยิ่งนัก

เซิ่งเสวี่ยเห็นว่าไม่มีผู้ใดเฝ้ายามอยู่จึงผลักประตูเดินเข้าไปข้างใน

สายลมยามราตรีโบกสะบัดพัดพาความหนาวเย็นมาต้องผิวกาย 

เซิง่เสวีย่ยกสองมอืขึน้กอดท่อนแขนตนเองพลางเดนิไปตามทางสายเลก็

ที่ปูด้วยหินอ่อนสีขาว ห่างออกไปไม่ไกลนักมีโต๊ะเก้าอี้ที่ท�าจากหินอ่อน 
* ต้นอว๋ี คือต้นเอล์ม (elm) เป็นไม้ผลัดใบ เน้ือไม้แข็ง ลายไม้มีลวดลายสวยงาม นิยมใช้ในงานก่อสร้าง  
ใบมีลักษณะเล็ก บาง มันวาว ขอบใบมีรอยหยักคล้ายฟันเลื่อย
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สขีาวตัง้อยู่ ระเบยีงทางเดนิและม้านัง่ล้วนแกะจากไม้จนัทน์แดง ภายใน

เรือนปลูกไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดไว้

จะว่าไปแล้วเซิ่งเสวี่ยก็เดินมาไกลไม่น้อย เมื่อครู่ทั้งท่ีนางก็เลือก

ทางเดินแบบเดาสุ่ม ทว่าระหว่างทางกลับไม่พบใครเลยสักคน

เซิ่งเสว่ียเดินไปถึงเรือนหลังเล็กท่ีปลูกไม้ดอกไม้ประดับอยู่เต็ม 

ไปหมดหลังหนึ่ง รูปแบบของเรือนแตกต่างจากเรือนอื่นๆ ก�าแพงของ 

เรือนนี้ล้วนก่อจากหยกขาว มีเพียงหลังคาที่ท�าจากไม้ บนบานประตู 

แขวนป้ายอักษรจ้วน* เอาไว้แผ่นหน่ึง ตัวอักษรสามตัวสลักเอาไว ้

อย่างชัดเจนว่า 'หอสุ่ยหลิง'

เซิ่งเสวี่ยได้ยินเสียงพิณแว่วมาจากด้านใน ครั้นนางเงี่ยหูฟังก็ 

ได้ยินเสียงหนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีร้องคลออยู่ในเสียงพิณ

"จื่ออว้ี ผ่านมาห้าปี เจ้ากลับไม่เปล่ียนไปเลยแม้แต่น้อย มีเพียง 

ฝีมือดีดพิณของเจ้าท่ีพัฒนาข้ึนมากทีเดียว" น�้าเสียงของบุรุษใสกระจ่าง

ดุจน�้าในล�าธารท�าให้เซิ่งเสว่ียรู้สึกคุ้นหูอยู่เล็กน้อย หรือบุรุษผู้นี้จะเป็น 

เจ้านายแห่งคฤหาสน์สกุลหวา หรือบางทีอาจเป็นคนคุ้นเคยก็เป็นได้?

"นายท่านเรยีกอว้ีเอ๋อร์มาทีค่ฤหาสน์เช่นน้ี เพียงเพ่ือจะฟังบทเพลง

เพียงเท่านั้นหรือเจ้าคะ" เสียงของสตรีผู้นั้นดังกังวานเสนาะหู ทั้งยังแฝง

การตัดพ้อและแง่งอนเอาไว้บางเบา

ฝ่ายบุรุษนิ่งเงียบไม่ตอบอยู่เป็นนาน เสียงพิณของสตรีนางนั้น 

จึงเริ่มยุ่งเหยิง ก่อนจะตามมาด้วยค�าพูดของนาง "นายท่าน ท่านคง 

ไม่ได้มาท่ีน่ีเพียงเพราะอยากจะฟังเพลงจริงๆ หรอกกระมัง ท่ีผ่านมา 
* อกัษรจ้วน (อกัษรภาพ) เป็นรปูแบบการเขยีนอกัษรจนีในสมยัราชวงศ์ฉนิ ลายพู่กันค่อนข้างเลก็เน้นเส้นตรง
เป็นหลัก เป็นระเบียบและง่ายต่อการเขียน นับเป็นตัวอักษรสากลแบบแรกของประวัติศาสตร์จีน
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อวี้เอ๋อร์ล้วนอยู่ในเรือนอี๋ฉิง ทุกคืนวันเฝ้ารอให้ท่านส่งคนมาเรียกบ่าว 

ให้ไปหา แต่กลับ..."

"ข้ามาหาเจ้าย่อมไม่ใช่เพียงเพ่ือฟังบทเพลงเท่านั้น ข้ามาเพ่ือ 

สั่งเจ้าให้ไปปรนนิบัติเด็กหนุ่มผู้หนึ่ง ด้วยความสามารถของเจ้าแล้ว  

ข้าเชื่อว่าเจ้าจะสามารถควบคุมจนเขายอมให้ข้าใช้สอยได้!"

"ท่านประเมนิบ่าวสงูเกินไปแล้วเจ้าค่ะ บ่าวหาได้มีความสามารถใดไม่  

ไม่เช่นน้ันท่านคงไม่รักใคร่โปรดปรานบ่าวเพียงคร้ังเดียวเช่นนี้หรอก

เจ้าค่ะ" เสียงพิณหยุดชะงักลงโดยพลัน เสียงของสตรีแหลมสูงขึ้น ทั้งยัง

แฝงความโกรธเคืองอยู่ภายใน

"ข้าหาได้ก�าลังต่อรองกับเจ้าไม่ นี่เป็นค�าสั่ง!" บุรุษหนุ่มกล่าว

"นายท่าน!"

"เจ้าไม่ต้องพูดจาเหลวไหลแล้ว เพียงบอกมาว่าเจ้าเต็มใจหรือ 

ไม่เต็มใจเท่านั้น!"

"เช่นนั้นหากบ่าวบอกว่าไม่เต็มใจเล่าเจ้าคะ" หญิงสาวสะอื้นไห้

อย่างสิ้นหวัง

"ตาย!" บุรุษหนุ่มมองเมินเสียงสะอื้นไห้ด้วยความส้ินหวังของนาง 

เพียงกล่าวค�าหนึ่งค�าออกมาอย่างเย็นชายิ่งนัก

ทั้งเรือนพลันตกอยู่ในความเงียบสงัด

มือของเซิ่งเสวี่ยที่วางอยู่บนบานประตูก�าเข้าหากันแน่น ในใจนาง

รู้สึกวิตกกังวลแทนสตรีผู้นี้ขึ้นมา

"บ่าวเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ เพียงแต่บ่าวมีความปรารถนาหนึ่งข้อ  

ให้บ่าวได้ปรนนิบัติท่านอีกสักครั้งได้หรือไม่เจ้าคะ" ครู่หนึ่งเสียงของ 
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สตรีนางนั้นดังขึ้นอีกครั้ง ในน�้าเสียงแฝงอารมณ์ร้าวรานเอาไว้บางเบา

"ไม่ได้!" บุรุษหนุ่มยังคงไร้เยื่อใย

"เช่นนั้นให้บ่าวปรนนิบัติท่านอาบน�้าก็ยังดีเจ้าค่ะ"

บุรุษผู้นั้นนิ่งเงียบอยู่นาน ก่อนจะกล่าวข้ึนอย่างไม่สบอารมณ์  

"ยังไม่รีบปลดอาภรณ์ให้ข้าอีก!"

"ขอบคุณนายท่าน!" สตรีนางนั้นกล่าวด้วยความยินดียิ่ง

ได้ฟังถึงตรงนี้เซิ่งเสว่ียก็ส่ายหน้าอย่างไร้ค�าพูด สตรีนางน้ีช่างน่า

สังเวชเกินไปแล้ว!

ขณะที่นางคิดจะผละจากไป ด้านในกลับมีเสียงต่อสู ้ดังขึ้น  

ก่อนจะตามมาด้วยเสยีงหัวเราะอันสิน้หวังของอสิตร ี "นายท่าน ห้าปีมานี้  

ไม่เพียงฝีมอืดีดพิณของข้าเท่าน้ันท่ีก้าวหน้า ความสามารถด้านอืน่ของข้า 

ก็ยังพัฒนาขึน้ไม่น้อย ท่านคิดว่าตัวท่านเองจะต่อต้านข้าได้อย่างน้ันหรอื"

'ฉัวะ!' เกิดเสียงคล้ายมีดดาบเฉือนเข้าไปในเนื้อดังข้ึน จากนั้น 

สตรผีูน้ัน้กก็รดีร้องเสยีงแหลม "ท่านกลบัยังลกุขึน้มาได้อกีอย่างน้ันหรอื! 

อย่าได้คิดที่จะหนี!"

เสียงต่อสู้ที่ด้านในดังขึ้นไม่หยุด ก่อนที่เงาร่างสีด�าร่างหน่ึงจะพุ่ง

ออกจากประตูหายลับไปท่ามกลางรัตติกาล พริบตาก็ไม่เห็นแม้แต่เงา

หรือบุรุษผู้นั้นจะหนีไปแล้ว?

สายลมราตรีหอบหนึ่งพัดมา บานประตูในเรือนพลันขยับไหว 

ดังปึงปัง เซิ่งเสว่ียจึงค่อยรั้งสติกลับมาได้ ก่อนจะรีบเดินเข้าไปในหอ 

สุ่ยหลิงที่อยู่ตรงหน้า

"มีใครอยู่หรือไม่" เซิ่งเสว่ียขยับผ้าคลุมหน้า ปกปิดใบหน้าของ
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ตนเองให้มิดชิดยิ่งขึ้น เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตู

ท่ีจริงแล้วนางรู้ดีว่าข้างในมีสตรีที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ผู้หนึ่ง ทว่า 

ก็ยังเอ่ยถามตามมารยาทออกไปอยู่ดี อย่างไรก็ตามเสียงที่ตอบนาง 

กลับมาเหตุใดจึงมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้ดังหวีดหวิวไปได้

ไม่มผีูใ้ดตอบรบัเช่นนีท้�าให้นางย่ิงเป็นกังวล บางทีสตรข้ีางในผูน้ั้น

อาจจะได้รับบาดเจ็บสาหัส จนไม่มีกระทั่งเรี่ยวแรงจะส่งเสียงแล้ว

คิดได้เช่นนั้นนางก็รีบเดินเข้าไปในหอสุ่ยหลิง เมื่อเข้าไปถึงก็เห็น

สภาพเละเทะภายในห้อง โต๊ะเก้าอี้ล้มระเนระนาด ป้านน�้าชาบนโต๊ะ 

ตกลงมาแหลกละเอียด ด้านข้างยังมีพิณชั้นดีวางอยู่คันหนึ่ง ตัวพิณ 

ถูกน�้าชาราดรดจนเปียกปอน

เซิ่งเสว่ียไม่เห็นใครอยู่ในโถงด้านนอกจึงยกกระโปรงก้าวเท้า 

ข้ามเครือ่งกระเบ้ืองท่ีแตกหักเข้าไปยังห้องด้านใน ครัน้เลกิม่านท่ีเชือ่มกับ 

ห้องด้านในออก นางก็ถูกภาพท่ีเหน็ท�าให้ตะลึงงนัจนชะงกัการเคล่ือนไหว

ไปครู่หนึ่ง

ที่แท้ด้านในก็หาใช่ห้องนอนไม่ แต่เป็นห้องอาบน�้า!

ยามน้ี สตรีผู้สวมชุดคลุมสีม่วงทั้งตัวผู้หนึ่งก�าลังหอบหายใจหนัก

พลางพิงร่างอยู่บนม้าน่ังหยกริมสระอาบน�้า ในมือของนางถือกระบี ่

ซึ่งบางมากๆ เอาไว้เล่มหนึ่ง โลหิตบนกระบี่หยดลงก่อนจะค่อยๆ ไหลซึม 

ไปตามรอยแตกบนพ้ืนหินอว่ีฮวา* ประดุจดอกปี่อั้น** ที่เบ่งบานอยู่ใน 

* หินอวี่ฮวา (หินลายฝน) เป็นหินโมราชนิดหนึ่งที่มีสีสันและลวดลายสวยงาม มีแหล่งก�าเนิดอยู่ที่เขาอวี่ฮวา 
เมืองหนานจิง
** ดอกปี่อั้น (Red Spider Lily) ค�าว่าปี่อั้นแปลตรงตัวว่าอีกฟากฝั่ง ตามความเชื่อของจีนแม่น�้าปรภพจะแบ่ง
สองฟากฝั่งระหว่างคนเป็นและคนตายออกจากกัน บนฝั่งของคนตายจะมีทุ่งดอกปี่อั้นบานอยู่ทั่ว ผู้ที่จะข้าม
มาฝั่งนี้ได้มีเพียงคนตายเท่านั้น ดังนั้นจึงมีอีกชื่อว่าดอกไม้คนตาย
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นรกภูม ิเรอืนผมยาวบนแผ่นหลงัของนางแห้งสะอาด ส่วนเส้นผมทีเ่หลอื

ตั้งแต่ช่วงเอวลงไปครึ่งฉื่อ* ล้วนแผ่สยายอยู่บนพ้ืน ถูกแช่อยู่ในแอ่งน�้า

จนเปียกโชก

เซิ่งเสว่ียเหม่อมองสตรีผู้น้ันเน่ินนาน จนเมื่อเนตรงามของอีกฝ่าย

ตวัดมองมาทางเซิ่งเสว่ียด้วยความกราดเกร้ียวแล้ว นางถึงค่อยเรียกสติ

ตนเองกลบัคนืมาได้ ก่อนจะกลบัคืนสูค่วามสงบเยือกเย็นดังเก่า เซิง่เสว่ีย 

ก้าวเข้าไปคกุเข่าข้างกายสตรผีูน้ัน้ ไม่พูดพร�า่ท�าเพลงก็ยกมอืของอกีฝ่าย

ขึ้นมาเตรียมจะจับชีพจร ครั้นยกมือขึ้นมองอย่างละเอียดแล้ว เซ่ิงเสว่ีย

พลนัพบว่าแขนของสตรนีางนีแ้ม้จะเรยีวยาวขาวผ่อง ทว่าใจกลางฝ่ามอื

กลับเต็มไปด้วยรอยสากด้านจากการถือกระบี่ เมื่อพิจารณาจากสิ่งนี ้ 

สตรีผู้นี้จะต้องเป็นมือกระบี่หญิงที่มีฝีมือโดดเด่นเป็นแน่

"แม่นาง ข้าเป็นหมอ ไม่มีทางท�าร้ายเจ้าเด็ดขาด ตอนนี้ข้ามา 

เพ่ือจะจับชีพจรให้เจ้า" หลังอธิบายจุดประสงค์ของตนคร่าวๆ แล้ว  

เซิ่งเสว่ียก็เห็นความกราดเกรี้ยวในแววตาของนางแปรเปลี่ยนเป็น 

ความประหลาดใจ

เซิ่งเสว่ียยกข้อมือของนางข้ึนมาจับชีพจรก่อนจะเหลือบสายตา 

ขึ้นมองดวงหน้างดงามเปี่ยมเสน่ห์ดวงหน้านั้นพลางกล่าว "แม่นาง  

เจ้าโดนพิษยาสลายกล้ามเน้ือกับยาผนึกเสียง คาดว่าอีกสองชั่วยาม**  

ให้หลังพิษนี้ก็จะคลายไปเอง หาได้ร้ายแรงไม่"

ระหว่างที่พูดเซิ่งเสว่ียกวาดมองไปท่ัวร่างของอีกฝ่าย เมื่อเห็น 

* ฉื่อ (เชียะ) เป็นหน่วยวัดความยาวของจีนสมัยโบราณ เทียบระยะประมาณ 10 นิ้วหรือหนึ่งส่วนสามเมตร 
ปัจจุบันยังใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
** ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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ว่าไม่มีบาดแผลตรงที่ใดอีกก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก

ครั้นเงยหน้าขึ้นมองสตรีตรงหน้าอีกคร้ังก็เห็นแววตาของนาง 

ฉายแววคลางแคลงใจ เซิง่เสว่ียจงึกล่าวโน้มน้าวด้วยความหวงัดี "แม่นาง 

เมื่อครู่บุรุษผู้น้ันหนีพ้นเง้ือมมือของเจ้าไปได้ เกรงว่าอีกประเดี๋ยวเขา 

จะต้องย้อนกลับมาท�าร้ายเจ้าอีก ก่อนถึงเวลานั้นพวกเราควรรีบหา 

ที่ซ่อนตัวจะดีกว่า"

กล่าวจบก็ไม่สนว่าสตรีผู ้น้ีจะยินยอมหรือไม่ เซิ่งเสว่ียยกแขน 

ของอกีฝ่ายข้ึนคิดจะพยุงร่างของนางขึ้นมา ไหนเลยจะรู้ สตรีนางน้ีแม้ดู 

เผินๆ ภายนอกจะอ่อนแอบอบบาง ทว่าร่างกายกลับหนักอึ้ง เซิ่งเสวี่ย 

ออกแรงไปก็ไม่น้อยแล้วแต่กลบัไม่สามารถพยุงร่างของนางขึน้มาได้เลย  

ทัง้พบว่าความสูงของนางยังสูงกว่าสตรีทั่วไปอยู่มากโข

ครั้นเห็นว่าตนเองพยายามจนสุดแรงแล้วก็ยังไม่สามารถพยุงนาง

ให้ลุกขึ้นเพื่อออกเดินได้ เซิ่งเสวี่ยก็ถอนหายใจอย่างอับจนหนทางพลาง

ส่งสายตามองนางก็เห็นอีกฝ่ายมีสีหน้าครุ่นคิดคล้ายตกอยู่ในภวังค์  

เซ่ิงเสว่ียอดประหลาดใจไม่ได้ ไฉนสตรีผู้น้ีจึงให้ความรู้สึกชั่วร้ายอยู่

หน่อยๆ กันนะ

"นายท่าน เมื่อครู ่พวกบ่าวได้ยินเสียงต่อสู้ดังข้ึนในหอสุ่ยหลิง  

ไม่ทราบว่าท่านเป็นอะไรหรือไม่เจ้าคะ"

ขณะทีเ่ซิง่เสว่ียก�าลงัมองส�ารวจสตรตีรงหน้า ทีด้่านนอกก็แว่วเสยีง

เร่งร้อนแต่ไม่ปราศจากความนอบน้อมของสตรีนางอื่นดังขึ้น

ได้ยินเช่นนั้นเซิ่งเสว่ียพลันตระหนกก่อนจะคว้าแขนของสตรี 

นางนั้นไว้พลางกล่าวขึ้นเสียงเบา "มีคนมา พวกเรารีบซ่อนตัวก่อนเถิด!"
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เซิ่งเสว่ียก้าวลงไปในสระน�้าก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นค่อยๆ  

ลากแขนสตรีนางนั้นให้ลงมาในสระด้วยกัน โชคดีที่น�้าในสระไม่ลึกมาก 

ศีรษะของพวกนางทั้งสองยังสามารถลอยพ้นเหนือน�้าได้

เซิ่งเสว่ียหันไปมองสตรีข้างกายก็เห็นว่าสีหน้าของนางน้ันไม่ใคร ่

จะสู้ดีนัก ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดกันแน่ ตนเองจึงเอ่ยข้ึนเสียงเบา 

ด้วยความไม่สบอารมณ์ "หากไม่ใช่เพราะอาจารย์ของข้ากล่าวเอาไว้ว่า

ยามเห็นความตายมิอาจไม่ช่วยแล้วล่ะก็ ข้าเองก็ไม่ได้อยากจะวุ่นวาย

เรื่องของเจ้านักหรอก และข้าขอเตือนเจ้าไว้อย่าง อีกสักครู่หากยังอยาก

จะมีชีวิตก็จงหลบซ่อนอยู่ในสระนี้ด้วยกันกับข้า หากพวกเราโชคดีก็อาจ

จะหลบพ้น!"

ไม่รู้ว่าเซิ่งเสวี่ยตาฝาดไปเองหรือไม่ ยามที่นางเอ่ยค�าว่าอาจารย์ 

สายตาของสตรีตรงหน้านี้ก็ฉายแววแปลกประหลาดขึ้นมา

5 
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"นายท่าน?" คนด้านนอกเอ่ยเรียกอีกครั้ง เมื่อไม่มีเสียงขานรับ  

สาวใช้จึงเอ่ยต่อ "หากท่านยังไม่ขานรับ บ่าวจ�าต้องฝืนค�าส่ังบุกเข้าไป

แล้วนะเจ้าคะ!"

เซิ่งเสว่ียได้ยินเช่นน้ันก็คว้าแขนสตรีข้างกายคิดจะดึงตัวอีกฝ่าย 

มุดลงใต้น�้าด้วยกัน ไฉนเลยจะคาด สตรีผู้นั้นไม่เพียงไม่ร่วมมือแต่ยัง

ดิ้นรนปัดมือของตนเองออก สตรีผู้น้ีถูกพิษสลายเส้นเอ็นแต่ก็ยังเหลือ

เรีย่วแรงเช่นนีไ้ด้ เซิง่เสว่ียนึกนบัถอืย่ิงนกั! เพียงแต่หากอีกฝ่ายยังไม่ร่วมมอื 

หลบอยู่ในสระน�้าจนถูกสาวใช้ท่ีด้านนอกพบเข้าล่ะก็ เซ่ิงเสว่ียย่อมต้อง

โดนหางเลขไปด้วย นางไม่อยากตายเพราะช่วยคนหรอกนะ!

คิดได้เช่นน้ันเซิ่งเสว่ียด้วยความร้อนใจก็ย่ืนมือหน่ึงออกไปคว้า

ศีรษะของอีกฝ่าย แล้วออกแรงกดลงไปใต้น�้า

ไม่ผิดจากที่คิด เกิดเป็นมนุษย์ต้องโหดร้ายเสียบ้างจึงจะดี!

ที่ก้นสระ เซิ่งเสวี่ยมองลอดผ่านรอยแยกของกลีบดอกไม้บนผิวน�้า

ก็เห็นแสงไฟจากโคมแก้วภายในห้อง นางมั่นใจ บรรดาสาวใช้ท่ีอยู ่

ริมสระไม่มีทางหาพวกนางพบแน่

"นายท่าน?"

"นายท่านอยู่หรือไม่เจ้าคะ"

"พ่ีไป๋จั่น ท่านรีบมาดูเร็วเข้า ตรงน้ีมีรอยเลือด!" สาวใช้สองนาง 

หลังเดินหาจนท่ัวอยู่หน่ึงรอบแล้ว หนึ่งในสาวใช้นั้นก็พลันกรีดร้องด้วย

ความตื่นตระหนก เสียงดังทะลุผิวน�้าเข้ามาถึงหูของเซิ่งเสวี่ย นางรีบดึง

ร่างสตรีข้างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่สุขให้จมลึกลงไปอีก

"อืม เป็นรอยเลือดจริงด้วย! ดูท่าจะต้องมีคนท�าร้ายนายท่าน 
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เป็นแน่!"

เซิง่เสว่ียเริม่กลัน้หายใจได้ล�าบากขึน้ทกุท ี เกรงว่าหากสองสาวใช้คูน่ี ้

ยังไม่ออกไปอีก นางคงได้จมน�า้ตาย! ในใจอดไม่อยู่พลางนึกปรามาสสตรี

ข้างกายว่าท�าอะไรไม่รู้จักรอบคอบ จะฆ่าคนทั้งทีก็ไม่รู้จักวางแผนให้ 

รัดกุมเสียหน่อย!

คดิได้เช่นนัน้นางถึงค่อยพบว่าสตรข้ีางกายนางผูน้ี้แน่นิง่ไม่ไหวติง 

หรือว่านางขาดอากาศหายใจตายไปแล้ว!

เซิ่งเสว่ียลูบใบหน้าของสตรีผู้นั้นอย่างระมัดระวังก็พบว่าดวงตา 

ทั้งสองข้างของอีกฝ่ายปิดแน่น นางพลันตระหนก รีบปลดผ้าคลุมหน้า

ของตนเองออกแล้วทาบทับริมฝีปากลงไป ถ่ายเทอากาศส่วนหน่ึงผ่าน

เข้าไปในปากของคนที่ก�าลังหมดสติทันที

สตรตีรงหน้าคงเพราะรูส้กึได้ถึงอากาศทีไ่หลเข้าไปในปาก จงึพลนั

ดูดกลืนอากาศที่เหลืออยู่ภายในปากของเซิ่งเสวี่ยไปอย่างละโมบ

เซิ่งเสว่ียตะลึงลาน เนตรงามเบิกกว้างอยู่ใต้น�้าถลึงมองอีกฝ่าย

อย่างดุร้าย คิดในใจว่าสตรีผู้น้ีโลภมากย่ิงนัก! หากไม่ติดว่าคนตรงหน้า

เป็นสตรีเฉกเช่นเดียวกันแล้วล่ะก็ คงถูกนางถีบกระเด็นออกไปนานแล้ว 

รู้เช่นนี้น่าจะปล่อยอีกฝ่ายตายไปเสียให้รู้แล้วรู้รอด!

ทว่ายามท่ีนางลมืตาขึน้ อกีฝ่ายก็พลันลมืตาข้ึนพร้อมกัน พริบตานัน้ 

ดวงตาทั้งสองคู่ก็สบประสาน

ดวงตาคู่งามท่ีอยู่ใกล้แค่เอื้อมคู่น้ี ท้ังที่อยู่ใต้น�้า อีกท้ังยังเป็น 

ตอนกลางคืน แสงจากโคมไฟไม่นับว่าสว่างไสว ทว่าเซิ่งเสว่ียกลับ 

รู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงความร้อนแผดเผาท่ีอยู่ภายในแววตาของอีกฝ่าย 
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ดวงตาคู่นี้...คล้ายจะเคยรู้จักกันมาก่อน!

ตอนท่ีเซิ่งเสวี่ยสลัดหลุดจากริมฝีปากไม่รู้จักพอของสตรีตรงหน้า

ได้อย่างยากล�าบากแล้ว ด้วยความร้อนใจนางจึงเผลอกลืนน�้าเข้าไป 

อึกหน่ึง อีกเพียงนิดก็แทบจะส�าลักออกมา ยังดีท่ีนางยกมือขึ้นปิดปาก

ของตนเองไว้ได้ทัน

ขณะเดียวกันเสียงสาวใช้ที่ด้านบนก็ดังขึ้น "ไปเถิด เรื่องใหญ่เช่นนี้ 

พวกเรารีบไปรายงานท่านพ่อบ้านให้ตามหานายท่านกันดีกว่า!"

"พี่ไป๋จั่น แต่พวกเรายังไม่ได้ตรวจดูในสระน�้านี่กันเลยนะ"

"พวกเราเข้ามานานถึงเพียงน้ี หากมีคนอยู่จริง ก็คงขาดอากาศ

หายใจตายไปนานแล้วล่ะ!"

จากนั้นก็แว่วเสียงฝีเท้าของคนทั้งสองเดินจากไป

ครั้นพวกนางจากไปแล้ว เซิ่งเสว่ียก็รีบโผล่ขึ้นเหนือน�้าก่อนจะ 

ดึงผ้าคลุมหน้าข้ึนมาปิดให้มิดชิดพลางไอส�าลักไม่หยุด ระหว่างท่ีส�าลัก

ก็ยังไม่ลืมที่จะดึงร่างสตรีผู้นั้นให้ขึ้นมาจากน�้าด้วย

สตรีผู้นั้นยามขึ้นเหนือน�้าท่วงท่าสง่างามยิ่งกว่าเซิ่งเสวี่ยอยู่มากโข 

ไม่เพียงไม่มอีาการส�าลกั แต่ยังจ้องมองเซิง่เสว่ียด้วยสายตาแปลกประหลาด  

ท่าทางคล้ายก�าลังย้ิม แต่หากมองให้ละเอียดกลับไม่รู้สึกถึงรอยย้ิมบน

ใบหน้าของนางเลยสักนิด ช่างแปลกประหลาดยิ่งนัก!

"แค่กๆ แม่นาง ข้าคิดว่าพวกนางคงไม่กลับมาแล้วล่ะ หรือต่อให้

กลับมาจริง เจ้าก็ลงไปหลบอยู่ในสระน�้าอีกสักรอบคงจะพอหลบพ้น 

ได้ชั่วคราว รอฤทธ์ิยาในร่างของเจ้าคลายลง เจ้าก็สามารถหลบหนี 

ได้โดยง่ายแล้ว"
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กล่าวจบเซิ่งเสว่ียก็ปีนขึ้นไปบนขอบสระ ปล่อยให้อีกฝ่ายยืนอยู่ 

ในสระน�้าเพียงผู้เดียว สายตาจ้องมองเซิ่งเสวี่ยอย่างสับสนงุนงง

"เจ้าอย่ามองข้าด้วยสายตาเช่นนัน้ ตวัข้าเองยังเอาชวิีตแทบไม่รอด 

คงช่วยเหลือเจ้าได้เพียงเท่านี้แล้ว!"

เซิ่งเสวี่ยพูดจบก็เห็นนางขยับริมฝีปากพูดอะไรบางอย่าง เซิ่งเสวี่ย

เพ่งมองริมฝีปากบางได้รูปนั้นขยับขึ้นลงหลายคร้ัง ทวนซ�้าประโยคเดิม

อยู่หลายรอบ ถึงค่อยเข้าใจว่าอีกฝ่ายก�าลังพูดสิ่งใด

ครุ่นคิดอยู่ครูหน่ึง นางค่อยถามย�้า "แม่นาง เจ้าก�าลังถามข้าว่า 

เหตุใดจึงช่วยเจ้าอย่างนั้นหรือ"

อีกฝ่ายพยักหน้าด้วยท่าทางองอาจ

เซิ่งเสวี่ยตอบกลับไป "นั่นเป็นเพราะข้อห้ามสามข้อที่อาจารย์ 

ของข้าสั่งเอาไว้ อีกอย่างข้าเองก็ไม่ถูกชะตากับบุรุษท่ีใช้ประโยชน ์

จากสตรี! แม่นาง บุรุษหน้าไม่อายเช่นนี้เจ้าก็อย่าอาลัยอาวรณ์นักเลย  

มีรูปโฉมล่มเมืองเช่นนี้ของเจ้า ไยต้องกลัวว่าจะหาบุรุษดีๆ มิได้"

ไม่ได้สนว่าอีกฝ่ายจะตอบสนองเช่นไร เซิ่งเสว่ียหลังจากสาละวน

อยู่กับการบิดน�้าออกจากเรือนผมและเส้ือผ้าจนเรียบร้อยแล้วก็หันไป

โบกมือให้นาง "ไว้พบกันใหม่ รักษาตัวด้วย!"

จากน้ันนางก็เดินออกจากห้องอาบน�้าของหอสุ่ยหลิง ทิ้งให้คน 

ในสระน�้าจมอยู่ในภวังค์เพียงล�าพัง

ตอนท่ีเซิ่งเสว่ียแอบย่องออกมา นางก็พบว่าคฤหาสน์ท้ังหลังได้ 

จุดโคมไฟส่องสว่างดุจยามกลางวัน!

นอกจากน้ีขณะทีน่างเตรยีมจะก้าวออกจากประตเูรือนก็เหลอืบไป 
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เห็นท่ีไกลๆ หลังแสงโคมไฟเหล่าน้ันมีเงาร่างหลายร่างก�าลังเร่งฝีเท้ามา

ตามทางสายเลก็น้ี หากนางคาดเดาไม่ผดิ คนเหล่าน้ันก�าลงัมุง่ตรงมาทีนี่ ่ 

ยามนี้ต่อให้นางอยากจะหนีก็คงหนีไม่พ้นเสียแล้ว!

เมือ่ไม่มทีางเลอืกอ่ืน สดุท้ายนางก็ตัดสนิใจกลับเข้าไปข้างในอกีครัง้

ครั้นม่านถูกเลิกขึ้น นางก็ต้องตะลึงงันอีกรอบ! สตรีผู้น้ันไม่ได ้

ซ่อนตัวอยู่ในสระน�้าแต่กลับเอนร่างพักเอาแรงอยู่บนม้านั่งหยกริมสระ

อย่างสบายอุรายิ่ง ช่างรนหาที่ตายยิ่งนัก!

ยามนี้เรือนผมเปียกชื้นสีน�้าหมึกของสตรีผู ้นั้นแผ่สยายอยู่บน 

หมอนหยกสีแดง มือข้างหนึ่งยกขึ้นเท้าแก้ม ผินใบหน้ามองเซิ่งเสว่ีย 

ผู ้ปิดบังใบหน้าที่บุกกลับเข้ามาอีกครั้ง คร้ันเห็นชัดว่าเป็นนาง สตร ี

นางนั้นกลับส่งย้ิมชั่วร้ายให้เซิ่งเสวี่ย รอยย้ิมชั่วร้ายน่ันเมื่ออยู่บน 

ใบหน้างามอันเย้ายวนนั้นกลับยิ่งมีเสน่ห์อย่างน่าประหลาด

"เจ้า!...เจ้ายังจะย้ิมออกอีกหรือ! โง่เง่าอะไรเช่นน้ี ไม่แปลกใจ 

แล้วท่ีเจ้าดันหลงรักบุรุษไร้ยางอายเช่นน้ัน!" เซ่ิงเสว่ียย่างสามขุมเข้าไป

คว้าแขนของนางพลางบ่น "เจ้ารู้หรือไม่ว่ายามนี้บรรดาบ่าวไพร่ของเขา

ก�าลังตรงมาที่นี่กันแล้ว พวกเรารีบหนีไปจากตรงนี้ก่อนจะดีกว่า ในเมื่อ

เจ้าขึ้นมาน่ังบนต่ังได้ ข้าเดาว่าแค่เดินไม่ก่ีก้าวเจ้าก็น่าจะไหวกระมัง  

รีบลุกขึ้นเร็วเข้า!"

ครั้นแขนข้างท่ีใช้เท้าแก้มของนางถูกเซิ่งเสว่ียดึงออกกะทันหัน 

ศรีษะทีว่างเท้าแก้มไว้ก็พลนัลืน่ไถล ส่งผลให้คางกระแทกลงกับหมอนหยก 

อย่างแรง ฉับพลันโลหิตก็หลั่งริน เส้นสายสีแดงสดหลายเส้นย้อม 

ปลายคางขาวผ่องของนางให้ดูแปลกประหลาดยิ่งนัก
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เซิง่เสวีย่เหน็เช่นนัน้ก็รบีคลายมอืข้างทีค่ว้าแขนของอกีฝ่ายไว้ทนัที 

"ขอ...ขออภัยด้วย! ข้า..."

เซิ่งเสว่ียรู ้สึกแปลกใจกับตนเองในวันนี้เป็นอย่างย่ิง ยามปกติ 

นางนับเป็นสตรีเฉลียวฉลาดผู้หนึ่ง ไฉนยามนี้จึงมือเท้างุ่มง่ามขึ้นมาได้

เสียเล่า สาเหตุคงมิใช่เพราะตนเองก�าลังถูกคนไล่ล่าอยู่กระมัง ทว่า 

จะพูดเช่นนั้นก็ไม่ได้ เมื่อนึกถึงตอนแรกท่ีนางหนีการตามล่าของ 

ตงเยวี่ยอ๋อง ตอนนั้นนางยังเยือกเย็นกว่านี้หลายเท่าตัวนัก

นางคิดว่าสาเหตุคงเพราะรูปโฉมของสตรีตรงหน้างดงามมาก 

เกินไป ขนาดนางท่ีเป็นสตรีด้วยกันมองแล้วยังรู้สึกหว่ันไหว ไม่เช่นนั้น 

มีหรือจะส่งผลให้นางท�าพลาดซ�้าแล้วซ�้าเล่าเช่นนี้ได้ 

สตรีผู้นั้นถูกเซิ่งเสว่ียปล่อยแขนโดยไม่ทันได้ต้ังตัว พริบตาต่อมา

ร่างท้ังร่างก็ลื่นไถลลงจากตั่งตกลงไปสัมผัสแนบชิดสนิทสนมกับพ้ืนหิน 

อวี่ฮวาที่ด้านล่างแล้ว

"อ๊ะ!" เซิ่งเสว่ียเห็นเช่นนั้นก็อุทานออกมาก่อนจะรีบกล่าวขอโทษ 

ขอโพย "ขออภัยด้วย เป็นเหตุไม่คาดฝัน เป็นเหตุไม่คาดฝันจริงๆ!"

ครึ่งค่อนวันกว่าสตรีผู้น้ันจะยันแขนข้างหนึ่งลุกขึ้นมาจากพ้ืนได้  

นางหนัหน้ามาถลงึตาใส่เซิง่เสว่ียด้วยความคับแค้น หน้าอกกระเพ่ือมไหว 

อย่างดุดัน

ครั้นเห็นเสื้อคลุมแพรไหมสีม่วงปักลายค้างคาวท่ีสตรีผู้นั้นสวม 

อยู่บนร่างขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจอันหนักหน่วง เซิ่งเสว่ียก็รู ้

ได้ทันทีว่านางโกรธจริงๆ แล้ว

ดังนั้นเซิ่งเสว่ียจึงรีบประคองนางข้ึนมาพลางกล่าว "ข้าไม่ได้ตั้งใจ
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จริงๆ เดิมคิดจะพาเจ้าไปหลบอยู่ในสระน�้าชั่วคราว ไฉนเลยจะรู้ว่า 

เจ้ากลับอ่อนแอถึงเพียงนี้ กระทั่งเรี่ยวแรงสักนิดก็ไม่มี"

สตรีผู้นั้นมองค้อนเซิ่งเสวี่ยอย่างขุ่นเคือง

"เลิกมองได้แล้ว พวกเราควรรีบลงไปซ่อนในสระน�้าก่อนจะดีกว่า 

ข้าได้ยินเสียงฝีเท้าของพวกเขาก�าลังตรงเข้ามาในเรือนแล้ว!" เซิ่งเสว่ีย

เห็นอีกฝ่ายยังถลึงตามองมาที่ตนก็รีบเอ่ยเร่งเร้า

สตรีผู้น้ันได้ฟัง คิ้วเรียวก็ขมวดมุ่น สายตาย้ายไปมองยังสระน�้า  

เนิ่นนานถึงค่อยหันกลับมาหาเซิ่งเสว่ียแล้วส่ายหน้า สื่อความหมาย

ชัดเจน นางไม่คิดจะลงไปซ่อนในนั้นอีกแล้ว

เซิ่งเสวี่ยเห็นเช่นนั้นก็ร้อนใจ "เจ้ามันโง่เง่ายิ่งนัก!"

ฝ่ายทีเ่พ่ิงถูกประคองขึน้มาจากพ้ืนท�าสหีน้าอบัจนพูดอะไรไม่ออก 

คิดจะเปิดปากโต้แย้ง ทว่าริมฝีปากเพียงขยับแต่กลับไม่มีเสียงใดๆ 

เล็ดลอดออกมา

เซิง่เสว่ียไม่คดิจะต่อล้อต่อเถียงกับนางอกี ยังคงคิดจะใช้ความรุนแรง 

เช่นก่อนหน้านี้ผลักนางลงสระน�้าอีกครั้ง

ทว่าตอนน้ันเองท่ีสตรีผู้นั้นรีบยื่นมือออกมาตบแขนของเซิ่งเสวี่ย 

เมื่อเห็นอีกฝ่ายยังน่ิงงันมองตนเองอยู่เช่นนั้น นางก็ชี้น้ิวไปท่ีโคมแก้ว 

บนชั้นทองแดงที่ต้ังอยู่ริมสระ ริมฝีปากอ้าแล้วก็หุบพยายามบอกบาง

อย่างกับเซิ่งเสวี่ย

"เจ้าก�าลังบอกว่าด้านหลังโคมนั่นมีเส้นทางลับอย่างนั้นหรือ"  

ครั้นเซิ่งเสวี่ยอ่านปากของนางจนเข้าใจก็ร้องถามด้วยความตื่นเต้น

นับว่ามีสมองหลงเหลืออยู่บ้าง! สตรีนางน้ันเหลือกตาใส่นาง 
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คราหนึ่งก่อนพยักหน้าอย่างอ่อนใจ

"แม่นาง ในเมื่อมีทางลับไฉนเจ้าจึงไม่บอกข้าให้เร็วกว่าน้ีเล่า!"  

เซิ่งเสว่ียหวนนึกถึงเมื่อครู ่ท่ีตนเองจวนจะส�าลักตายอยู่ในน�้า ก็อด 

มองค้อนอีกฝ่ายอย่างโกรธเคืองไม่ได้

สตรีนางนั้นได้ฟังก็หลับตา ลมหายใจเริ่มไม่สงบ คาดว่าคงจะ 

โกรธขึ้นมาอีกแล้ว

ส�าหรับสตรีท่ีมีรูปโฉมภายนอกงามเย้ายวนแต่นิสัยกลับแปลก

ประหลาดผู้นี้นั้น เซิ่งเสว่ียพลันรู้สึกสนใจข้ึนมาครามครัน นางรีบพยุง 

อีกฝ่ายขึ้นมาก่อนจะเดินตรงไปที่โคมแก้ว

เซิ่งเสว่ียอาศัยการชี้น�าของสตรีผู ้นั้นขยับหมุนโคมแก้วไปมา 

อยู่หลายที ตรงผนังพลันปรากฏรอยแยกสูงเท่าตัวคนกว้างประมาณ 

หนึ่งฉื่อ หากไม่ใช่เพราะมีร่างกายผอมบาง เซิ่งเสว่ียคิดว่าตนเองกับ 

สตรีข้างกายผู้นี้คงจะยัดรวมกันเข้าไปไม่ไหวเป็นแน่

รอจนเซิ่งเสวี่ยกับสตรีผู้นั้นค่อยๆ ย้ายเข้าไปในห้องลับเรียบร้อย

แล้ว ปากทางเข้าก็ปิดลง ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนทางปิดสนิทนั้น นาง 

คล้ายจะได้ยินเสียงฝีเท้าจ�านวนมากเดินเข้ามา

ดูท่าจะทันแบบฉิวเฉียดทีเดียว หากช้ากว่านี้อีกนิด พวกนาง 

จะต้องถูกจับตัวได้แน่

เมื่อเข้ามาในห้องลับท่ีมืดสนิทแล้ว เซิ่งเสว่ียคอยพยุงแขนผู้ที่อยู่

ข้างกายพลางเอ่ยขึน้เสยีงเบา "แม่นาง พวกเราน่าจะปลอดภัยกันชัว่คราว

แล้ว"

สตรีผู ้นั้นกลับปัดมือของนางออกอย่างอ่อนแรง สองมือคล�า 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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