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"โยวโยว ย้ิมหน่อย เจ้าท�าหน้าบึ้งเพียงนี้ ข้าเห็นแล้วไม่ชิน"  

เหยียนตี้ยิ้มพลางบรรจงหอมแก้มนาง

ฉินโยวโยวแค่นเสียงพูด "เมื่อก่อนท่านก็เอาแต่ท�าหน้าบึ้งใส่ข้า 

เช่นนี้ ท่านท�าได้คนเดียวหรือไร!"

ฉินโยวโยวกับเหยียนตี้อิงแอบแนบชิดกัน นางจึงรู้สึกได้ชัดเจนว่า

ตบะของเขาก�าลังอ่อนลงอย่างรวดเร็วจนท�าให้นางอกส่ันขวัญผวา  

ตลอดทางจากต�าหนักปู้ฉานมาถึงต�าหนักอักษร นางรู ้สึกได้ว่าตบะ 

ของเขาอ่อนลงไปหนึ่งส่วนในแต่ละก้าว

นางถึงขัน้แน่ใจได้ว่าอกีไม่นานตบะของเหยียนตีจ้ะเหลอืใกล้เคยีง

กับนาง จากนั้นก็จะกลายเป็นอ่อนด้อยกว่านาง...

เหยียนตี้กอดฉินโยวโยวพลางกล่าวปลอบ "นับแต่ข้าฝึกเคล็ดวิชา

เทพส�าเร็จเป็นต้นมาล้วนประสบเหตุการณ์เช่นนี้ทุกปีจนชินชาแล้ว และ

24
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ข้าก็มิใช่ผ่านมาได้อย่างปลอดภัยหรือ ความลับนี้ต่อให้เจียงหรูเลี่ยนรู้ก็

ไม่กล้าเที่ยวป่าวประกาศ เจ้าวางใจได้"

หากเจยีงหรเูลีย่นป่าวประกาศออกไป สกุลเหยียนเองก็จะประกาศ

เรื่องที่เขาฝึกเคล็ดวิชาประเภทเดียวกันนี้ต่อใต้หล้าแน่นอน เท่ากับว่า 

ตัวเขาเองจะตกอยู่ในภาวะอันตรายดุจเดียวกับเหยียนตี้

ส�านักเฟิ่งเสินมิใช่แคว้นเซียงเยว่ีย ไม่มีราชวงศ์คอยกุมอ�านาจ 

โดยชอบธรรมอยู่ ต�าแหน่งเจ้าส�านักเป็นของผูม้คีวามสามารถมาแต่ไหน

แต่ไร หากความลับนี้ของเจียงหรูเลี่ยนถูกเปิดเผย ล�าพังแค่คนที่หมาย

ต�าแหน่งเจ้าส�านักในส�านักเฟิ่งเสินก็เพียงพอจะท�าให้เขาปวดหัวได้แล้ว

"ถ้าเกิดเขาหาสถานท่ีซ่อนตัว แล้วสั่งให้บรรดาลูกน้องของเขา 

มาแทนจะท�าเช่นไร ยอดฝีมอืของส�านกัเฟ่ิงเสนิมไีม่น้อยเลย" ฉนิโยวโยว

ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้มาก

"มิใช่ยังมีกับดักกลไกที่ภรรยารักติดต้ังไว้อยู่หรือไร" เหยียนต้ี

พยายามปลอบโยนภรรยาตัวน้อยที่เป็นกังวล

นับตั้งแต่วันที่เขาส�าเร็จเคล็ดวิชาเทพเป็นต้นมาก็กลายเป็น 

เทพสังหารไร้พ่ายในสายตาทุกผู้คน แทบทุกคนต่างหวาดกลัวเขา พึ่งพา

เขา แต่กลบัมน้ีอยคนนักทีจ่ะสนใจเขา เป็นห่วงเขา แม้ระยะนีฉ้นิโยวโยว 

จะไม่มีสีหน้าท่ีดีให้เขาเท่าไร แต่เขารู้ดีว่านี่เป็นเพราะนางใส่ใจเขาย่ิง 

แม้แต่อาการดุด่าหน้าด�าคร�่าเคร่งของนางก็ยังท�าให้เขารู้สึกอบอุ่นหัวใจ

ยิ่งยวด

"คนเลว ไม่ว่าเรื่องอะไรก็เอาแต่อิดๆ เอื้อนๆ ไม่ยอมบอกให้ข้า 

รูช้ดัเจนเสยีแต่เน่ินๆ รอผ่านคนืนีไ้ปก่อนเถอะ คอยดวู่าข้าจะจดัการท่าน
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อย่างไร!" ฉินโยวโยวพูดอย่างเข่นเขี้ยว นางไม่พอใจย่ิงนักท่ีเขาเพ่ิงมา 

บอกเรื่องส�าคัญถึงชีวิตเช่นนี้กับนางเมื่อไม่กี่วันก่อน ไม่กี่วันมานี้พอนาง

โมโหข้ึนมาก็จะใช้เขาต่างที่ลับเขี้ยวลับเล็บ เหยียนตี้กลับล้วนย้ิม 

พลางปล่อยให้นางกระท�าได้ตามใจ

"เหมอืนกบัตอนท่ีอยู่ในเขตหวงห้ามอย่างนัน้หรอื เจ้าไม่ต้องใช้วิชา

ตรงึเส้นเอน็แช่แขง็กล้ามเน้ืออะไรเลย ข้ารบัรองว่าจะอยู่น่ิงๆ ให้ความร่วมมอื 

กับเจ้าแน่นอน" เหยียนตีเ้ป่าลมใส่หนูาง นกึถึงภาพเหตกุารณ์ภายในเขต

หวงห้ามที่ภรรยาตัวน้อยเลื้อยพันย่ัวยวนสารพัดอยู่บนร่างเขาขึ้นมาก็ 

อดจะร้อนผ่าวไปทั้งตัวไม่ได้

ฉินโยวโยวท้ังฉุนทั้งเขิน มือหนึ่งปัดกรงเล็บของเขาท่ีเลื่อนสะเปะ 

สะปะอยู่บนร่างนางออก ก่อนตวาด "น่ีมันเวลาอะไรแล้ว ยังมามัวคิด 

เรื่องพรรค์นี้อีก! หมาป่าราคะ!"

เหยียนต้ีส่งเสียงฮึมฮัมในล�าคอ ก่อนพูดด้วยรอยย้ิมเจื่อน "เจ้า

เบาแรงหน่อย"

คราวน้ีฉินโยวโยวถึงนึกได้ว่าบัดนี้เหยียนตี้มีสภาพมิสู้เมื่อก่อน 

เพียงแค่ชั่วครู่สั้นๆ ตบะของเขาก็ลดลงต�่ากว่าข้ันเก้าแล้ว ปกตินาง

สามารถลงไม้ลงมือกับตัวเขาได้โดยไม่ต้องย้ังแรง ตบะของเหยียนตี ้

ล�้าลึก ต่อให้เขายืนเฉยๆ ปล่อยให้นางทุบตี นางก็ยังท�าอะไรเขาไม่ได้

แม้แต่รอยขีดข่วน เหมือนกับเกาจุดที่เขาคันให้อย่างไรอย่างนั้น

แต่ถ้าตอนนี้นางยังลงมือเต็มแรงอีก เกรงว่าศัตรูยังไม่มา เหยียนตี้

คงได้พิการด้วยน�้ามือนางไปเสียก่อน

ฉนิโยวโยวทัง้รูส้กึผดิท้ังรูส้กึขบขัน นวดคลึงจดุทีเ่ขาถูกตใีห้ "ยังเจบ็
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หรือไม่"

เหยียนตีถื้อโอกาสพิงทัง้ร่างลงบนตวัฉนิโยวโยว นางกลวัว่าตนเอง

จะเผลอท�าเขาบาดเจ็บ จึงปล่อยให้เขาได้คืบจะเอาศอกโดยไม่ว่าอะไร 

อย่างที่คิดจริงๆ

แสดงความอ่อนแอต่อหน้าภรรยาตัวน้อยเป็นครั้งคราวเช่นน้ีก็ 

ไม่เลวเลย

คนทั้งสองอิงแอบรอคอยราตรีอันยาวนานนี้ผ่านไปอย่างเงียบๆ

ปุ้ง!

เสียงดังสน่ันเสียงหนึ่งดังมาจากกลางท้องฟ้าด้านนอก เบื้องนอก

หน้าต่างมีแสงสว่างวาบขึ้นก่อนดับมืดลง

ตามมาด้วยเสียงดังสนั่นอีกหลายเสียงติดต่อกัน แสงจ้าสว่างวาบ

ลอดผ่านม่านมุ้งหน้าต่างติดต่อกันหลายคร้ัง เป็นเสียงจุดดอกไม้ไฟท่ี 

ดังมาจากทางต�าหนักปู้ฉาน

เป็นดอกไม้ไฟ! ดอกไม้ไฟที่จุดในงานฉลองเทศกาลปีใหม่

ฉินโยวโยวชอบดูภาพงดงามตระการตาตอนที่ดอกไม้ไฟผลิบาน

กลางท้องฟ้ายามราตรีอย่างย่ิง ทว่าเวลาน้ีนางกลับยินยอมจะน่ัง 

เป็นเพื่อนเหยียนตี้อยู่ภายในต�าหนักอักษร

เหยียนตี้จุมพิตหว่างคิ้วฉินโยวโยวก่อนเอ่ยว่า "เจ้าเดินออกไปดู 

ตรงนอกประตูสักหน่อยก็ได้ ข้าจะอยู่ในห้อง คงไม่เกิดเรื่องอะไรหรอก"

"ไม่ไป ประเดี๋ยวท่านตระเตรียมของแล้วพวกเราไปคฤหาสน ์

นอกเมืองกัน ท่านค่อยจุดให้ข้าดูคนเดียว" ฉินโยวโยวเบะปากพูด

"ได้" เหยียนตี้จุมพิตริมฝีปากนาง
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ถึงยามไฮ่ซึ่งเป็นเวลาจุดดอกไม้ไฟ ก็เป็นเวลาที่งานฉลองปีใหม่

ด�าเนินมาถึงตอนท้ายแล้วเช่นกัน ขุนนางใหญ่และตัวแทนราษฎรท่ี 

มาร่วมงานต่างเตรยีมออกจากวังกลบับ้านของตนเอง ส่วนฮ่องเต้หลงัส่ง

ไทเฮาเสด็จกลับวังชิ่งชุนเสร็จก็จะรุดมายังต�าหนักอักษรเพ่ือรอฟ้าสาง

ด้วยกันกับพวกเขา

ขอเพียงผ่านคืนนีไ้ปได้โดยปลอดภยั ทกุอย่างก็จะกลบัมาเป็นปกติ

ฉินโยวโยวก�าลังรอฮ่องเต้มาถึงด้วยความร้อนใจ ฉับพลันก็มีเสียง

โกลาหลดังมาจากที่ไกลๆ มีเสียงร้องตะโกนสับสนปนเปกันว่า 

"มีมือสังหาร!"

"อารักขาองค์ฮ่องเต้และไทเฮา!"

"ไฟไหม้แล้ว!"

และอื่นๆ ที่ท�าเอาประสาทฉินโยวโยวเครียดขมึงขึ้นทันที

มาแล้วจริงๆ!

นี่เป็นการพุ่งเป้ามาท่ีฮ่องเต้โดยคิดจะฉวยโอกาสยามท่ีมีคนนอก

เข้ามาร่วมงานฉลองปีใหม่จ�านวนมาก หรือจะเป็นการส่งเสยีงบรูพาฝ่าตี

ประจิม* คิดจะหลอกให้พวกเขาออกจากต�าหนักอักษร จะได้ลงมือกับ 

เหยียนตี้!

เสียงตะโกนโหวกเหวกดังขึ้นทุกที ในสายลมมีเสียงกรีดร้องร�่าไห้

ของสตรีดังมาแว่วๆ คล้ายว่ามีคนก�าลังร้องเสียงดัง "ไทเฮา!" 

ในที่สุดเหยียนตี้ก็นั่งไม่ติดที่แล้ว

* ส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิม ชื่อกลยุทธ์การท�าสงครามที่ใช้หลอกล่อข้าศึกว่าจะบุกไปทางตะวันออก แต่ 
ความจริงบุกไปทางตะวันตก เป็นการบุกโจมตีท่ีศัตรูคาดไม่ถึง ต่อมาใช้เป็นส�านวนเปรียบเปรยว่าต่อหน้า 
พูดอย่าง ลับหลังท�าอีกอย่าง
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ฉนิโยวโยวกอดเขาไว้พลางเอ่ยว่า "อย่าไป ตอนนีท่้านไปก็ไม่มปีระโยชน์  

มีแต่จะท�าให้พวกเขาต้องมาห่วงพะวงท่านอีกคน หากเกิดอะไรข้ึน 

กับท่าน ทุกอย่างก็จบกันจริงๆ แล้ว ท่านรั้งอยู่ที่นี่ได้หรือไม่"

เหยียนต้ีรู้ว่าท่ีฉินโยวโยวพูดเป็นความจริง หากเขาเป็นอะไรไป 

ฮ่องเต้มีชีวิตเดียวกับเขา ไทเฮาก็มีเพียงพวกเขาเป็นที่พึ่งพิง...

คืนน้ีบริเวณต�าหนักอักษรนอกจากพวกเขาสองคนกับราชันยุทธ ์

ห้าคนท่ีดักซุ่มอยู่ในที่ลับแล้ว ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเฉียดกรายมาใกล้ได้  

พวกเขาน่ังอยู่ภายในต�าหนักหลงัใหญ่ ย่อมมองไม่เห็นเหตกุารณ์ด้านนอก  

แต่ยังคงได้ยินเสียงเอะอะวุ่นวายดังต่อเนื่องเป็นเวลานาน

สีหน้าเหยียนตี้ย่ิงนานย่ิงหนักอึ้ง หากเป็นแค่เรื่องเล็กจริงก็ดูไม่มี

เหตุผลเอาเสียเลย นานเพียงนี้แล้วเหตุใดภายนอกยังไม่สงบลงอีก

เขาไม่ห่วงชีวิตของฮ่องเต้ ห่วงก็แต่ไทเฮา หากไทเฮามีอันเป็นไป...

ฉินโยวโยวลังเลชั่วครู่ก่อนเอ่ยว่า "เช่นนั้นข้าออกไปดูสักหน่อย 

ดีหรือไม่"

"ดีเหมือนกัน แต่เจ้าต้องระวังตัวให้มาก อย่าออกไปจากบริเวณ 

รอบต�าหนักอักษรนี้เป็นอันขาด" เหยียนตี้ลูบเรือนผมยาวของนางพลาง

กล่าว เขาเองก็เป็นห่วงว่าจะมีคนของส�านักเฟิ่งเสินดักซุ่มรออยู่ข้างนอก

แล้วท�าร้ายฉินโยวโยวเข้า

"ไม่ต้องกลัว ข้าพกอาวุธลับไว้ตั้งมาก ล้วนอาบยาพิษทั้งสิ้น ต่อให้

เป็นราชันยทุธ์ขัน้สบิแปดมา ข้ากส็ามารถต้านทานได้ชัว่ขณะ ท่านรออยู่

ในนี้ดีๆ ไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรก็อย่าไปท่ีใดส่งเดช แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงข้า

ด้วย"
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เหยียนตี้หลุดข�าก่อนเอ่ยว่า "ได้"

ปกตถ้ิอยค�าเหลา่นีด้เูหมือนเขาเปน็ฝ่ายพดูกบัฉินโยวโยวมากกว่า

ฉินโยวโยวดันตัวเหยียนตี้ให้กลับลงไปน่ังบนเก้าอี้อย่างเรียบร้อย 

นางจับมือเขาวางบนแกนกลางเปิดปิดกลไก ก่อนจะจูบริมฝีปากเขา 

ทีหนึ่ง จากนั้นก็หันหลังผลักเปิดประตูเบาๆ แล้วเดินออกไป

ฉินโยวโยวเดินมาถึงหน้าต�าหนักก็ถ่ายทอดเสียงถามขันทีสองคน 

ที่เฝ้าอยู่รอบนอก "ด้านนอกเกิดเรื่องอะไร ตอนน้ีสถานการณ์เป็นเช่นไร

บ้าง"

นางอยู่ห่างจากขันทีสองคนน้ันอย่างน้อยเป็นสิบจั้ง ทว่าตบะ 

ในยามน้ีของนางสามารถรวมเสยีงไม่ให้กระจายหายไปได้อย่างง่ายดาย 

ขนัทท้ัีงสองจงึได้ยินค�าถามของนางชดัเจนจนเหมอืนว่ามคีนพูดอยู่ข้างหู

พวกเขา

"ทูลพระชายา เมื่อครู่มีมือสังหารบุกมากลุ่มใหญ่ แต่ถูกโจมตี 

จนถอยร่นไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ ไทเฮาตกพระทัยเล็กน้อย ฝ่าบาทตรัสว่าหาก

ทรงจัดการเรื่องที่ประทับให้ไทเฮาเรียบร้อยแล้วก็จะเสด็จมาทันที" ขันที 

ก็พอมีตบะอยู่บ้างเช่นกัน ค�าตอบจึงถูกส่งมาถึงหูอย่างชัดเจน

ฉนิโยวโยวได้ยินแล้วก็สบายใจขึน้ไม่น้อย ก�าลงัจะหนัหลงักลบัเข้า

ต�าหนักอักษรก็มีความรู้สึกอันตรายชนิดหนึ่งจู่โจมในใจ

นางใบหน้าเคร่งเครียดขึ้นมา ก่อนจะโบกแขนเสื้อยาว ท่ามกลาง

เงามืดตรงก�าแพงต�าหนักพลันมีเสียงร้องต�่าในล�าคอออกมาหลายที  

มอืสงัหารชดุขาวเจด็แปดคนทีซุ่ม่อยูก่ลางพ้ืนหมิะล้มหงายลงพ้ืน ไม่รู้ว่า

เป็นหรือตาย
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เวลาเดียวกันน้ีเอง เงาด�าสายหนึ่งก็ปรากฏตัวข้ึนตรงหน้าต�าหนัก 

ผลุบตัวมาถึงเบื้องหน้าฉินโยวโยวอย่างเงียบเชียบ ในมือของเงาด�า 

ถือกระบี่ยาวสีเงินไว้เล่มหนึ่ง ประกายสีเงินแฝงไอหนาวเหน็บเคลื่อนวน

ท่ามกลางแสงไฟวบูไหว แผ่ไอสงัหารเยียบเย็นอนัน่าครัน่คร้ามออกมา...

"เหอะๆๆ พระชายาฝีมอืยอดเย่ียมนกั! ทว่าบรุุษของแคว้นเซียงเยว่ีย 

ตายกันไปหมดแล้วหรือ ไฉนถึงต้องล�าบากพระชายามายุ่งเก่ียวกับ 

พวกเราเหล่าบุรุษหยาบช้าด้วย" เสียงชราเสียงหนึ่งดังขึ้นกลางอากาศ 

กลิน่อายของผูแ้ข็งแกร่งระดับราชนัยุทธ์อย่างน้อยสบิคนส่งมาจากทกุทศิ

ทุกทาง

ผู้เฒ่าที่พูดมีผมสีขาวโพลน สวมชุดสีขาวตลอดทั้งร่างเช่นเดียวกัน 

แทบจะกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับหิมะขาว หากเขาไม่ใช่เป็นฝ่ายปรากฏตัว

ขึ้นเอง ด้วยตบะอย่างน้อยระดับราชันยุทธ์ข้ันสิบสองของเขา เกรงว่า 

ราชองครักษ์ทั่วไปภายในวังคงไม่ต่างจากไก่ดินสุนัขดินเผา* ไม่อาจ

พบเห็นเขาและยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องขัดขวางเขาโดยสิ้นเชิง

ฉินโยวโยวย้ิมเย็นก่อนเอ่ยว่า "เจ้าส�านักของพวกเจ้าเล่า ไฉนถึง 

ไม่มาหาที่ตายด้วย!" นางพูดพลางรีบถอยหลัง คิดจะกลับเข้าไปใน 

ตัวต�าหนักอักษรก่อนค่อยว่ากัน

บดันีร้าชนัยุทธ์ขัน้สบิสองไม่นับเป็นอะไรในสายตาฉนิโยวโยวแล้ว 

แม้นางจะมตีบะเพียงยอดยุทธ์ข้ันเก้า แต่ก็เหมอืนกับทีน่างบอกเหยียนตี้

ไว้ ตราบท่ีนางมีอาวุธลับอยู่ในมือ ต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับราชันยุทธ ์

ขั้นสิบแปดก็ยังสามารถต้านทานไว้ได้ชั่วขณะ ราชันยุทธ์ข้ันสิบสองย่ิง 

* ไก่ดินสุนัขดินเผา หมายถึงไก่ที่ปั้นจากดินและสุนัขที่ท�าจากดินเผา ใช้เปรียบเปรยถึงบุคคลหรือสิ่งของที่มี 
แต่ชื่อ ไร้ประโยชน์ที่แท้จริง
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ไม่ต้องพูดถึง ไม่จ�าเป็นต้องกลัวโดยสิ้นเชิง

เพียงแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาห่วงสู้ ประการแรกนางต้องแน่ใจใน

ความปลอดภัยของสามีปีศาจก่อน เรื่องอื่นใดค่อยว่ากันทีหลังได้ทั้งนั้น

ราชนัยุทธ์ห้าคนในท่ีลบัสงัเกตเหน็ว่ามคีนลอบเข้ามาก่อนฉินโยวโยว 

ก้าวหน่ึง ล้วนแต่เตรียมพร้อมอย่างเงียบเชียบแล้ว รอเพียงคนเหล่าน้ัน

เข้ามาในขอบเขตการโจมตีของกับดักกลไกก็จะเริ่มเปิดการท�างาน

ระหว่างท่ีฉินโยวโยวพูด นางก็มาถึงหน้าประตูต�าหนักอักษรแล้ว 

มอืสงัหารปรากฏตวัขึน้เช่นนี ้เดมิทนีางควรโล่งใจ รบัมอืกับศตัรใูนทีแ่จ้ง

อย่างไรก็ง่ายกว่า ทว่านางกลบัรูส้กึอยู่ตลอดว่ามบีางอย่างท่ีน่ากลวัก�าลงั

ซุ่มรออยู่ในที่ลับ

ชั่วพริบตาท่ีประตูถูกผลักเปิดออก ประกายหนาวเหน็บสายหนึ่งก็

พุ่งมา ฉนิโยวโยวเปิดการท�างานอาวุธลบัพร้อมกับฟาดฝ่ามอืออกไปโดย

ไม่แม้แต่จะคิด

ฟิ้ว! หลังจากเสียงทอดยาวก็มีเสียงโลหะกระทบกันนับไม่ถ้วน 

ดงัตามมา กระบีย่าวสเีงนิเป้ือนเลอืดเล่มหน่ึงถูกพลงัฝ่ามอืของฉินโยวโยว 

และพลังโจมตีจากอาวุธลับกระแทกไปกลางอากาศ ชั่วขณะที่ป้องกัน 

การโจมตีน้ี เงาด�าสายหนึ่งได้ว่ิงปราดไปถึงด้านหลังต�าหนัก ชนทะลุ

หน้าต่างกระจกก่อนวิ่งสุดฝีเท้าจากไป

ราชนัยุทธ์นรินามทีเ่ฝ้าอยู่ด้านนอกต�าหนกัพอพบว่ามคีนพุ่งออกมา 

จากในต�าหนักอักษรกะทันหันก็ล้วนตกใจจนใบหน้าถอดสี พวกเขา

ท�างานด้วยกันมาหลายปี มีการตอบสนองรวดเร็วอย่างที่สุด ต่างเปิด 

การท�างานกลไกหมายจะสังหารคนผู้นั้นในทันที
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ทว่าเรื่องประหลาดได้เกิดขึ้นแล้ว...ก่อนค�่า พวกเขาได้ตรวจกลไก

ดูก็พบว่าทุกอย่างเป็นปกติอยู่แท้ๆ แต่ยามนี้กลับมีส่วนหนึ่งใช้งานไม่ได้ 

อีกทั้งยังเป็นกลไกบริเวณเส้นทางที่เงาด�านั้นหลบหนีไปพอดิบพอดี

พวกเขาได้รบัค�าสัง่ให้เฝ้าต�าหนกัอกัษร พอเห็นเงาด�านัน้ผลบุหายไป 

ก็ไม่กล้าไล่ตาม ท�าได้เพียงส่งสัญญาณแจ้งให้ราชองครักษ์ฝีมือดีคนอื่น

ในบริเวณใกล้ๆ สกัดเขาเอาไว้

นอกต�าหนกัอักษรยังมรีาชนัยุทธ์จากส�านักเฟ่ิงเสินอยู่สบิคน รวมถึง 

ยอดฝีมือระดับยอดยุทธ์อีกนับไม่ถ้วนก�าลังจ้องตะครุบ แม้เรื่องที่กลไก

ส่วนหนึง่ใช้งานไม่ได้กะทนัหนัจะท�าให้พวกเขาจติใจสัน่คลอนอย่างหนัก 

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็จ�าต้องพิทักษ์ต�าหนกัอกัษรเอาไว้ก่อน ไม่อาจปล่อยให้

โจรหน้าไหนเหยียบย่างถึงบันไดศิลาหน้าต�าหนักได้แม้แต่ครึ่งก้าว

เสียงกลไกเปิดการท�างานและเสียงเข่นฆ่าร้องโหยหวนที่ด้านนอก

ดงัมาเป็นระลอก ภายในต�าหนักอกัษร ฉนิโยวโยวรู้สกึว่าทัง้ร่างเย็นเฉยีบ 

คล้ายทุกสิ่งอย่างล้วนออกห่างนางไปไกลลิบในชั่วพริบตา

เหยียนตี้ที่เบื้องหน้ายังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวก่อนหน้านี้ มือข้างหนึ่ง

วางอยู่บนแกนกลางเปิดกลไกเช่นเดิม ทว่าเขาไม่อาจเงยหน้าขึ้นย้ิม 

ให้นางและก็ไม่อาจท�าหน้าบึ้งใส่นางได้แล้ว

ศรีษะเขาห้อยลงอย่างไร้เรีย่วแรง ตัวอาบเลือดไปคร่ึงร่าง เลือดสดๆ 

ยังคงทะลักออกมาจากปากแผลตรงหน้าอกเขาไม่หยุด

กระบี่แทงทะลุหัวใจ!

เลอืดท่ีตดิบนกระบีเ่ล่มท่ีนางกระแทกกระเดน็ไปน้ันเป็นของเหยียนตี.้..

ฉินโยวโยวพุ่งตัวไปสกัดจุดชีพจรรอบปากแผลของเหยียนตี้อย่าง
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รวดเร็วเพ่ือห้ามเลือด ก่อนฉีกแขนเสื้อมากดแผลอันน่าสยดสยองที่ถูก

แทงจากหน้าอกทะลุแผ่นหลังของเขาเอาไว้

นางรู้สึกว่าร่างในอ้อมแขนเย็นขึ้นทุกที นางถึงข้ันไม่มีความกล้า 

จะสัมผัสลมหายใจของเขา

ฉนิโยวโยวหลบัตาพลางถ่ายทอดลมปราณของตนเองเข้าไปในกาย

เหยียนตี้ไม่หยุด กอดเขาไว้แน่น หวังจะใช้ความร้อนภายในร่างกายของ

ตนเองท�าให้ร่างเขาอบอุน่ หวังว่าน่ีจะเป็นเพียงฝันร้าย ขอเพียงนางลืมตาข้ึน 

ก็จะมองเห็นสามปีีศาจน่ังอยู่รมิเตียง มองนางเงยีบๆ ด้วยสหีน้าอ่อนโยน...

ไม่รู ้ว่าผ่านไปนานเท่าไร ประตูของต�าหนักอักษรก็ถูกคนผลัก 

เปิดด้วยมือข้างหนึ่ง ตัวฮ่องเต้ยังมาไม่ถึงก็ส่งเสียงมาก่อนแล้ว "อาตี้  

เจ้าช่างประเสริฐนัก มานอนกะหนุงกะหนิงกับน้องสะใภ้อยู่ที่นี่..."

ครัน้เขามองเหน็ภาพเหตุการณ์ภายในห้องชดัเจน รอยย้ิมเอ้อระเหย 

ก็แข็งค้างอยู่บนหน้าทันที

ฉินโยวโยวจ�าเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ได้ ผู้อื่นบอกว่านางกอด

สามปีีศาจไว้แน่นไม่ยอมปล่อย ถ่ายทอดลมปราณเข้าในกายเขาไม่หยุด

จนกระทั่งหมดแรงสิ้นสติไป

ยามทีเ่หอหม่านจือ่รดุมาถึง แม้ทางหน่ึงจะรกัษาเหยยีนตีท่ี้บาดเจบ็

สาหัส อีกทางก็ยังต้องเป็นห่วงนาง หากมิใช่เพราะถูกความเคยชินของ 

ผูเ้ป็นหมอท่ีต้องรกัษาคนเจบ็ไข้ได้ป่วยและจรรยาบรรณแพทย์ท่ีฝังรากลึก 

ในสมองฉุดรั้งเอาไว้ ก็เป็นไปได้มากว่าเขาจะท้ิงเหยียนตี้ไปช่วยนาง 

ก่อนแล้ว

ได้ข่าวว่าผู้ที่ช่วยเสริมลมปราณให้นางคือฮ่องเต้ มิเช่นนั้นก็เป็นไป
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ได้มากว่านางอาจจะใช้ตบะที่เพิ่งได้คืนมาไปจนหมดสิ้นอีกครั้ง

ฉินโยวโยวถูกส่งตัวมาพักฟื้นในวังชิ่งชุนของไทเฮา ส่วนเหยียนตี้ 

ก็ถูกจัดให้อยู่ในต�าหนักอีกแห่งข้างๆ กัน

ข่าวที่ท้ังสองเกิดเรื่องถูกปิดไว้อย่างแน่นหนา แม้แต่ขุนนางใหญ่

คนส�าคัญก็ยังได้รับข่าวเพียงว่าหลังงานฉลองปีใหม่มีมือสังหารจาก 

ส�านักเฟ่ิงเสนิเข้าวังหมายจะปองร้าย แต่ถูกฆ่าตายไปหลายคน ไทเฮาได้รับ 

ความตกใจ ฮ่องเต้ยุ่งกับราชการงานเมือง ด้วยเหตุนี้จึงให้เซิ่งผิงชินอ๋อง

กับพระชายารั้งอยู่เป็นเพื่อนไทเฮาในวัง

เพียงไม่นานในเมืองหลวงก็มีข่าวลือแพร่สะพัดอีกว่าเรื่องท่ีเซิ่งผิง

ชนิอ๋องสามภีรรยาอยู่เป็นเพ่ือนไทเฮานัน้ไม่เป็นความจรงิ...ความจรงิคอื

คนหนึ่งฝึกทหารเป็นการลับ อีกคนก�าลังเตรียมอาวุธสู้กับแคว้นตัวลี่

ไม่มีใครจะคิดถึงว่าคนท้ังสองที่เป็นการรวมตัวอันแข็งแกร่งที่สุด 

ในสายตาคนทั้งหมด ตอนนี้ล้วนก�าลังนอนหมดสติอยู่ในวัง

ฉนิโยวโยวฟ้ืนขึน้มาก็เป็นอีกสามวันให้หลงัแล้ว นางลมืตาขึน้อย่าง

งุนงง มองดูห้องทีไ่ม่คุ้นเคยอยู่บ้าง ผ่านไปครูใ่หญ่ถึงนึกได้ว่าทีน่ีด่เูหมอืน

จะเป็นต�าหนักข้างในวังชิ่งชุน

พอนางขยับ คนที่เฝ้าอยู่ด้านนอกก็รู้ตัว ทางหน่ึงโบกมือบอกให้ 

นางก�านัลไปรายงาน อีกทางก็พุ่งปราดไม่ก่ีก้าวมาแหวกม่านเตียง 

ก่อนกล่าวด้วยความดีใจ "ค่อยยังชั่วๆ นับว่าฟื้นเสียที ท�าเอาหม่อมฉัน

เป็นห่วงแทบแย่แล้วจริงๆ!"

ฉินโยวโยวไม่แน่ใจอยู่ชั่วครู่ก็จ�าได้ว่าเป็นตู้เหวยเหนียง เร่ืองที่ 
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เกิดขึน้ก่อนนางสิน้สตไิปพลนัหลัง่ไหลเข้ามาในห้วงความคดิปานกระแสน�า้

"หย่งเล่อเล่า!" ฉินโยวโยวแทบจะโพล่งถามออกมา

"ไม่เป็นอะไรแล้ว เดก็โง่ ท่านอ๋องไม่ทรงเป็นอะไร ท่านไม่ต้องกลวั!" 

ตูเ้หวยเหนยีงไม่มเีวลาให้ค�านงึเรือ่งฐานะสงูต�า่อกี ย่ืนมอืมากอดฉนิโยวโยว 

เข้าสู่อ้อมแขน กล่าวปลอบด้วยเสียงนุ่มนวล

ใบหน้าเล็กๆ ของฉินโยวโยวเป็นสีขาวหิมะ ในดวงตามีแต่ความ 

ตื่นตระหนกหวาดผวา เห็นแล้วชวนให้คนปวดใจ

"จริงๆ นะ?" นางจ�าได้ชัดเจนว่าสามีปีศาจถูกกระบี่แทงทะลุหัวใจ 

ไฉนจึงไม่เป็นอะไรไปได้เล่า หรือว่านางเพียงแค่ฝันร้ายไปจริงๆ

"ท่านอ๋องทรงมบีญุมาก พระชะตาแข็ง หากทรงเป็นอะไรไป หม่อมฉัน 

มหีรอืจะยังอยู่ทีน่ีไ่ด้ และย่ิงไม่มแีก่ใจจะล้อเล่นกบัท่านแล้ว" ตูเ้หวยเหนยีง 

ลูบหลังตบไหล่ปลอบฉินโยวโยวราวกับนางยังเป็นเด็กน้อย

อารมณ์ของฉินโยวโยวสงบลงเล็กน้อย ทว่ายังมิอาจวางใจได้  

"ข้าอยากไปพบเขา"

"ได้ๆ จะพาท่านไปพบเดี๋ยวนี้เลย" ตู้เหวยเหนียงตอบรับ

ตู้เหวยเหนียงหยิบเสือ้คลมุขนสตัว์ตัวหนามาคลมุฉนิโยวโยวไว้ก่อน

ประคองออกมาข้างนอก ให้ขันทีใช้เก้ียวแบกนางไปส่งยังต�าหนักที ่

เหยียนตี้พักฟื้นอยู่

ด้านนอกท้องฟ้าสว่างจ้า หิมะหยุดตกแล้ว ฉินโยวโยวท่ีนั่งอยู่ใน

เกี้ยวรู้สึกได้เพียงความหนาวเหน็บถึงกระดูก นางทั้งร้อนใจอยากพบ 

เหยียนตี้ไวๆ ทั้งกลัวจะพบว่าตู้เหวยเหนียงหลอกลวงนาง กระทั่งเก้ียว

หยุดลง ตู้เหวยเหนยีงประคองนางมาถึงข้างในต�าหนักอกีหลงัหน่ึง นางก็
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ยังรู้สึกว่ามือเท้าเย็นเฉียบ แข็งทื่อไปทั้งร่าง

ไทเฮากับฮ่องเต้ล้วนอยู่กันครบ พอเห็นตูเ้หวยเหนียงพาฉนิโยวโยว

มา ฮ่องเต้ก็เป็นฝ่ายลุกขึ้นก่อนถอยไปสองสามก้าว เขาหลบไปนั่งลง 

ข้างไทเฮาเองอย่างหาได้ยาก และยกที่นั่งเดิมของตนเองให้นาง

ในสายตาฉินโยวโยวมองไม่เหน็ผู้อื่นโดยสิ้นเชิง นางเอาแต่จับจ้อง

เหยียนตี้ที่อยู่บนเตียง

ตู้เหวยเหนียงพาฉินโยวโยวนั่งลงริมเตียง นางยื่นมือไปลูบใบหน้า

เหยียนตี้อย่างระมัดระวัง

ยังอุ่นอยู ่นางรู้สึกถึงลมหายใจของเขาได้ เขายังมีชีวิตอยู่จริงๆ!

ในใจฉินโยวโยวพลันโล่งข้ึนมาทันที นางเกือบทรุดร่างอยู่ริมเตียง 

น�้าตาเม็ดใหญ่พากันร่วงลงมา

ไทเฮาเอื้อมมือมาลูบศีรษะฉินโยวโยว กล่าวอย่างอ่อนโยน "เด็กดี 

ไม่ต้องร้อง หย่งเล่อไม่เป็นอะไร"

ในต�าหนักไม่มคีนอืน่ แม้แต่ตูเ้หวยเหนยีงกถ็อยออกไปแล้ว ฮ่องเต้

จึงแค่นเสียงหัวเราะก่อนเอ่ยว่า "หากหย่งเล่อเป็นอะไรไป เราก็ต้อง 

จากไปพร้อมเขาแล้วสิ น้องสะใภ้วางใจได้"

วาจานี้ไฉนจึงฟังดูพิกลเพียงนี้

ทว่าฉินโยวโยวคิดถึงจุดนี้แล้วก็เหลือบมองฮ่องเต้ปราดหน่ึง 

นอกจากใบหน้าซดีเซยีวอยู่สกัหน่อยแล้วเขาก็ดมูชีวิีตอยู่ด ีในทีส่ดุนางก็

วางใจได้สนิท

ฉินโยวโยวรับผ้าเช็ดหน้าที่ไทเฮาย่ืนให้มาซับน�้าตาอย่างเก้อเขิน 

อยู่บ้าง ก่อนเอ่ยถามเสยีงเบา "ขะ...ข้าเห็นหย่งเล่อถูกคนใช้กระบีแ่ทง..."
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นางนกึถึงภาพเหตุการณ์น้ันข้ึนมาก็อดจะส่ันสะท้านไปท้ังร่างไม่ได้ 

หรือว่านางอารมณ์พลุ่งพล่านเกินไปจนมองผิด

ฮ่องเต้เลิกค้ิวตอบว่า "ต�าแหน่งหัวใจของหย่งเล่อแตกต่างจาก 

คนท่ัวไปมาตั้งแต่เกิด หัวใจเขาจะอยู่เอียงจากปกติ อันที่จริงกระบี่ 

เล่มน้ันมิได้แทงถูกจุดส�าคัญ จะว่าไปก็เป็นเพราะพวกเราพ่ีน้องชะตา 

ยังไม่ถึงฆาตด้วย"

ฉินโยวโยวย้อนนึกเล็กน้อย ดูเหมือนจะเป็นตามนี้จริงๆ

นางมักซบอยู่บนร่างเหยียนตี้ ฟังเสียงหัวใจเต้นของเขาชินแล้วก็

มิได้ใส่ใจ ตอนน้ีมีฮ่องเต้เอ่ยเตือน...มิน่านางถึงรู ้สึกอยู่ตลอดว่าม ี

บางอย่างไม่ถูกต้อง ที่แท้หัวใจของสามีปีศาจก็อยู่ต�าแหน่งต่างจากผู้อื่น

ยังดีๆ!

ฉินโยวโยววางเรื่องในใจลงได้ท้ังหมดในที่สุด สมองก็เริ่มกลับมา

ท�างาน นางเงยหน้าถามฮ่องเต้ "คนทีล่อบท�าร้ายหย่งเล่อในคนืน้ันเป็นใคร 

เพคะ"

นางคิดไม่ออกว่าคนผูน้ั้นลอบเข้าต�าหนักอกัษรอย่างไร้สุม้เสยีงภายใต้ 

การสังเกตของผู้แข็งแกร่งระดับราชันยุทธ์ตั้งห้าคนได้อย่างไร และยิ่ง 

ไม่เข้าใจว่าเหตุใดมือของเหยียนตี้วางอยู่บนแกนกลางเปิดปิดกลไกแล้ว

แท้ๆ ไฉนกลับไม่เปิดการท�างานกลไกภายในห้อง

นางพยายามย้อนนึกถึงฝีมือของคนผู้น้ัน แม้จะสมควรอยู่ระดับ

ราชันยุทธ์เช่นกัน แต่ก็ไม่น่าจะแข็งแกร่งถึงขั้นนี้

บางทีแม้จะมีกลไกในห้องอยู่และเหยียนตี้ยังคงหลบกระบี่น้ัน 

ไม่พ้น แต่อีกฝ่ายก็ไม่มีทางหนีรอดออกไปได้ง่ายดายเพียงนี้
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"เป็นมอืสงัหารจากแคว้นตวัลีห่รอืควรกล่าวว่าเป็นคนท่ีส�านกัเฟ่ิงเสนิ 

ส่งมา สมคบคิดกับนักกลไกและช่างฝีมือบางคนที่รับผิดชอบบูรณะ

ต�าหนักอักษร กลไกบางส่วนของต�าหนักอักษรถูกคนท�าลายต้ังแต ่

ก่อนพวกเจ้าเข้าไปแล้ว คนผู้น้ันน่าจะลอบเข้าไปล่วงหน้า แล้วใช้วิชา 

หดกระดูกและวิชาควบคุมลมหายใจซ่อนตัวอยู่ในช่องลับส�าหรับติดต้ัง

กลไกจดุหนึง่ทีอ่ยู่ใต้พ้ืน รอคอยโอกาสลงมอื" ฮ่องเต้บอกเล่าเพียงคร่าวๆ 

คงเพราะมีบางเรื่องยังตรวจสอบได้ไม่ชัด เขาจึงยังไม่พูดอะไรมาก

กลไกไม่สามารถใช้การได้ในเวลาส�าคญัเช่นนี ้เขากบัไทเฮาดไูม่ได้

ต้องการจะต่อว่าฉินโยวโยว แต่ฉินโยวโยวกลับไม่ต�าหนิตนเองไม่ได้

หากตอนแรกทีบ่รูณะต�าหนกัอกัษร นางไม่ประมาทจนใช้การออกแบบ 

ตามเดิมของบรรพบุรุษเป็นส่วนใหญ่ ต่อให้นักกลไกที่เป็นหนอนบ่อนไส้

เหล่านั้นอยากจะเล่นตุกติกก็คงไม่ง่ายดายเพียงนั้น

ด้วยคดิว่าต�าหนกัอกัษรมไีว้ให้ฮ่องเต้ใช้ เมือ่สามปีีศาจไม่เป็นอะไร 

เขาก็จะไม่เป็นอะไรเช่นกัน ฉะน้ันนางถึงได้ไม่เป็นกังวลกับเร่ืองนีม้ากนกั

นางเองก็ไม่เคยคิดว่าช่างฝีมือกับนักกลไกที่อุทิศตัวท�างานให้ 

สกุลเหยียนมาหลายชั่วคนเหล่าน้ันจะถึงกับสมคบคิดกับศัตรูภายนอก 

พวกเขาแต่ละคนล้วนแต่รบัหน้าทีบ่�ารงุรกัษากลไกต�าหนักอกัษรมาหลายปี  

ระดับความคุ้นเคยต่อกลไกส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบอาจจะมากกว่านาง

เสียด้วยซ�้า

อกีอย่าง เพราะการออกแบบแต่เดิมวิเศษย่ิงยวดแล้วจรงิๆ หากนาง

จะปรับเปลี่ยนยกระดับก็ท�าได้เพียงใช้การออกแบบท่ีไม่ควรปรากฏใน 

ยุคสมัยนี้ตามที่อาจารย์เคยบอกไว้ ทว่านางไม่อยากใช้ จึงได้แต่ใช้การ
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ออกแบบเดิมเป็นส่วนใหญ่ จนกลายเป็นการหยิบย่ืนโอกาสให้ไส้ศึกได้

ฉกฉวย

หากรู้ก่อนล่วงหน้าว่าจะมีผลลัพธ์เช่นนี้ นางจะฝ่าฝืนค�าสั่งสอน 

ของอาจารย์หรือไม่

ฝ่าฝืน...ฝ่าฝืนแน่นอน! ขอเพียงสามปีีศาจสามารถอยูร่อดปลอดภัยได้ 

ก็พอแล้ว

สามีปีศาจเชื่อใจนางถึงเพียงน้ัน ฝากความปลอดภัยในชีวิตของ

ตนเองไว้ในมือนาง ทว่านางกลับท�าให้เขาเกือบจะสิ้นชีพแล้ว...ทุกคร้ัง 

ที่ฉินโยวโยวคิดถึงเรื่องนี้ก็ให้ต�าหนิตนเองเหลือประมาณ

แม้ว่ากระบีท่ีแ่ทงเหยียนตีจ้ะไม่ได้แทงถูกหวัใจ แต่เขาก็ได้รบับาดเจบ็ 

ไม่น้อย เคราะห์ดีท่ีหลังจากผ่านคืนนั้นแล้ว ตบะของเขาก็ค่อยๆ ฟื้น 

กลับมา เนื่องจากร่างกายมีลมปราณเต็มเปี่ยม บาดแผลจึงสมานกัน

รวดเรว็ย่ิง ฮ่องเต้กับเหอหม่านจือ่ล้วนบอกว่าด้วยสภาพอาการเช่นน้ีของ

เหยียนตี้ สลบต่อไปอีกสองสามวันจะเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูร่างกาย 

ของเขา

ฉินโยวโยวยืนกรานจะอยู่ข้างกายเหยียนตี้ นางอยากจะเห็นเขา 

ทุกเวลา สัมผัสถึงชีพจรและลมหายใจของเขาแล้ว นางถึงจะวางใจได้

จริงๆ

เหอหม่านจื่อกลับค่อนข้างเป็นห่วงสภาพร่างกายฉินโยวโยว 

เน่ืองจากก่อนหน้านี้นางถ่ายทอดลมปราณตนเองให้เหยียนตี้อย่าง 

เต็มก�าลังโดยไม่สนใจชีวิต รวมกับจิตใจได้รับความกระทบกระเทือน จึง

ส่งผลให้ตบะของนางถดถอยลง บัดน้ีพอจะฝืนนับได้ว่าเป็นยอดยุทธ ์
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ขั้นเจ็ดเท่านั้น

โชคดีที่ร่างกายนางเคยผ่านการปรับเปลี่ยนจากน�้าพุศักด์ิสิทธ์ิ จึง

ไม่ได้บาดเจ็บร้ายแรงมากนัก

ทว่าเหอหม่านจื่อกลับพบว่าฉินโยวโยวไม่อาจใช้วิธีบ�าเพ็ญตน 

แต่เดิมมาเพิ่มตบะได้แล้ว

ตวัของฉนิโยวโยวกลบัมไิด้ใส่ใจนกั เดมิทีนางก็ไม่ได้คดิจะแสวงหา

ขีดข้ันสูงสุดในสายวรยุทธ์อยู่แล้ว และก็ไม่เคยคิดจะเป็นผู้ไร้เทียมทาน

ในใต้หล้าด้วย ส�าหรับนางแล้วขั้นเก้ากับขั้นเจ็ดก็แตกต่างเพียงเรื่อง 

การเคลื่อนไหวช้าเร็วและพละก�าลังมากน้อยเท่านั้น

ฉินโยวโยวรู้ว่าเรื่องนี้อาจเก่ียวข้องกับวิธีการฟื้นฟูตบะให้นางของ

เหยียนตี้ เขาคงรู้สึกว่านางอยู่กับเขาแล้วเขาถ่ายทอดลมปราณให้นาง 

ทุกเวลาจะไวและง่ายกว่าการที่นางบ�าเพ็ญตบะด้วยตนเองกระมัง

แม้เป็นการตัดสินใจแทนนางโดยพลการ แต่นางก็ไม่มีแก่ใจ 

จะต�าหนิเขาแล้ว

เพราะเรื่องไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับเหยียนตี้ ฮ่องเต้จึงได้ส่งสารด่วน

ขอความช่วยเหลือไปยังเขตหวงห้ามหมู่บ้านซือตี้ในคืนเทศกาลปีใหม่  

วันรุง่ข้ึนพอเหล่าผูอ้าวุโสทีเ่สรจ็สิน้จากพิธีบวงสรวงออกจากเขตหวงห้าม

มาแล้วจึงได้ล่วงรู้ถึงสถานการณ์ร้ายแรง ก็รีบส่งผู้อาวุโสที่เก่งกาจท่ีสุด

จ�านวนหนึ่งมาเสริมก�าลังยังวังหลวงทันที

ภายใต้การตรวจตราดูแลของเหล่าผูอ้าวุโส วันทีฉิ่นโยวโยวฟ้ืนข้ึนมา  

กลไกที่เคยถูกท�าลายของต�าหนักอักษรก็ล้วนซ่อมแซมเสร็จทั้งหมดแล้ว

หลังปีใหม่หยุดว่าราชการได้สามวัน ฮ่องเต้ก็เริ่มต้นชีวิตอันยุ่งง่วน
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ของเขาภายในต�าหนักอักษรอีกครั้ง ส่วนฉินโยวโยวพอฟื้นข้ึนมาก็ไป 

พักฟื้นอยู่กับเหยียนตี้ที่ห้องข้างของต�าหนักอักษรเพื่อความปลอดภัย

ได้ข่าวว่าในคนืปีใหม่ กลไกทีต่ดิตัง้ใหม่นอกต�าหนักอกัษรเล่นงาน

ยอดฝีมือหลายคนจากส�านักเฟิ่งเสินได้จริงๆ ในวังจึงกลับสู่ความสงบ

ชั่วคราว

พวกเขาล้วนไม่อยากท�าให้ข่าวทีเ่หยียนต้ีบาดเจบ็สาหัสร่ัวไหลออกไป  

อีกทั้งฉินโยวโยวที่มีฐานะเป็นพระชายาอ๋องเดิมทีก็ไม่ควรปรากฏตัวที่

ต�าหนักอกัษร ดงันัน้ยามปกตินางจงึไม่ก้าวเท้าออกจากห้อง มเีพียงตอน

กลางคืนและเช้าตรู่ที่ต�าหนักอักษรปราศจากคนนอกแล้ว นางถึงจะ 

ออกมาเดินตรวจดูกลไกโดยรอบว่าท�างานเป็นปกติหรือไม่

ฉินโยวโยวเข้าพักในห้องข้างวันแรกก็ได้ยินเสียงทะเลาะดุเดือด 

ดงัมาจากทางต�าหนักอกัษรแล้ว เริม่แรกนางไม่ได้สนใจ คดิว่าเป็นฮ่องเต้

อารมณ์ฉุนเฉียวเน่ืองจากระยะนี้เขากับน้องชายได้รับบาดเจ็บติดๆ กัน

และเรื่องต่างๆ ก็ไม่ราบรื่น ผลคือวันถัดมาเสียงทุ ่มเถียงกลับย่ิงดัง  

นางเริ่มอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาบ้างแล้ว

เมือ่ฟังดูดีๆ คล้ายว่าเป็นฮ่องเต้กับเหล่าขุนนางใหญ่คนส�าคญัก�าลัง

ถกเถียงถึงเรื่องที่ฮ่องเต้จะออกศึกเอง

ฮ่องเต้อยากน�าทัพลงสนามรบด้วยตนเองเพ่ือล้างแค้นท่ีแคว้นตวัลี ่

และส�านักเฟิ่งเสินส่งคนมาลอบสังหารก่อความวุ่นวายติดๆ กัน เหล่า

ขุนนางใหญ่กลับเห็นว่าเรื่องท�าศึกมีเซิ่งผิงชินอ๋องรวมถึงแม่ทัพมากมาย

ดแูลอยู่แล้ว ฮ่องเต้ผูม้ฐีานะและพระวรกายอนัสูงส่งไม่ควรไปเสีย่งอนัตราย 

ง่ายๆ
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ในค�าพูดแทบจะแสดงชัดว่าอีกฝ่ายมียอดฝีมือแห่งยุคอย่าง 

เจยีงหรเูลีย่นอยู่ แค่เพียงคนเดยีวยังกล้าบกุมาสงัหารยอดฝีมอืจ�านวนมาก 

และลอบท�าร้ายฮ่องเต้ถึงในสถานท่ีส�าคญัอย่างวังหลวงแคว้นเซยีงเยว่ีย 

แล้วถ้ายามที่สองทัพเผชิญหน้ากัน เจียงหรูเลี่ยนบุกโจมตีอีกครั้ง ฮ่องเต้

มีหรือจะหลบพ้นเคราะห์ครั้งนี้ไปได้

ฮ่องเต้ยืนกรานยิ่ง เหล่าขุนนางใหญ่ก็คิดว่าตนเองมีเหตุผลเช่นกัน 

สองฝ่ายจึงตกอยู่ในสภาพไม่มีใครยอมใคร

ฉินโยวโยวกลับพอจะเข้าใจความคิดของฮ่องเต้ แต่นางยังคงรู้สึก

ว่าเขาท�าเช่นนี้ไม่ฉลาดเอาเสียเลย

ตกค�่านางออกตรวจกลไกแต่ละแห่งนอกต�าหนักอักษรกับ 

เหลียงลิ่งตามปกติ

หลงัสวนิเหมยนางข้าหลวงข้างกายไทเฮาตายไป เหลียงล่ิงก็ท�าหน้าที่ 

อารกัขาไทเฮาแทนเป็นการชัว่คราว เนือ่งจากไม่ก่ีวันก่อนเหยียนตีบ้าดเจบ็ 

สาหสั ไทเฮาจงึยืนกรานให้เหลยีงลิง่มารบัใช้เหยียนตี ้ส่วนข้างกายตนเอง

ก็เปลี่ยนเป็นผู้แข็งแกร่งระดับราชันยุทธ์อีกคนมาอารักขาแทน

ฉนิโยวโยวเดินมาถึงเบือ้งล่างบนัไดศิลานอกต�าหนกัอกัษรก็บงัเอญิ

พบฮ่องเต้สืบเท้ายาวเดินออกมาจากในต�าหนักอักษรพอดี

ฮ่องเต้มองเห็นฉินโยวโยวก็เก็บอารมณ์หงุดหงิดโมโหบนหน้าลง 

กล่าวขึ้นยิ้มๆ "น้องสะใภ้น่ะเอง!"

ฉินโยวโยวหันหน้าไปมองเขาก่อนเอ่ยว่า "ท่านคิดจะออกศึกเอง? 

เกิดไปเจอเจียงหรูเลี่ยนเข้ามีแผนจะท�าเช่นไร"
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ฮ่องเต้ตอบด้วยท่าทเีอือ่ยเฉือ่ย "ถึงอย่างไรมหีย่งเล่อนัง่บญัชาการ

อยู่ในเมืองหลวง อีกท้ังเราก็ไม่มีทางตาย น้องสะใภ้ไม่รู้สึกว่าให้เรา 

ออกรบถึงจะสมเหตุสมผลที่สุดหรือไร"

"ท่านไม่เป็นอะไรแน่ แต่บรรดาคนท่ีอารักขาท่านรวมถึงทหารทีท่่าน

น�าทัพไปจะท�าอย่างไร" ค�าถามของฉินโยวโยวตรงไปตรงมายิ่ง

ฮ่องเต้หุบรอยย้ิมบนใบหน้า "พวกเจ้าแต่ละคนล้วนตัดสินไปแล้ว

ว่าเราจะพ่ายแพ้ จะต้องถูกเจียงหรูเลี่ยนไล่ฆ่าที่แนวหน้าจนต้องหน ี

หัวซุกหัวซุนใช่หรือไม่! สภาพของเจียงหรูเล่ียนเจ้าสมควรจะรู้ดีกว่าใคร 

เขาก็เหมือนกับหย่งเล่อ เวลานี้ไม่เหมาะจะให้ลงสนามรบโดยส้ินเชิง  

หากเจียงหรูเลี่ยนกล้ามา ฮึ! ใครจะเป็นใครจะตายก็มีเพียงสวรรค์ที่รู้!"

เพ่ือป้องกันไม่ให้คนของส�านักเฟิ่งเสินลอบเข้ามาได้ ภายในระยะ

สามสิบจั้งรอบต�าหนักอักษรจึงไล่คนออกไปหมดตั้งแต่ยามซวี ฮ่องเต้ 

จึงกล่าววาจาโดยไม่มีความเกรงกลัวขึ้นมาก

เขามิได้พูดออกมาชัดเจน แต่ฉินโยวโยวเข้าใจความคิดของเขาได้ 

ฮ่องเต้อยากจะใช้ตนเองเป็นเหย่ือล่อเจยีงหรเูลีย่นมาลงสนามรบ จากนัน้

ก็จะวาง 'กับดักไอสังหาร' เล่นงานอีกฝ่าย เร่งให้ลมปราณอีกฝ่ายปะทุ

กระทัง่เรยีกเคราะห์ความเป็นความตายในการเลือ่นขัน้เป็นเซยีนยุทธ์มา

เรื่องนี้เก่ียวพันถึงความลับของเหยียนซู่กับเหยียนต้ีสองพ่ีน้อง  

ไม่อาจอธิบายต่อบรรดาขุนนางให้ชัดเจนได้ สมควรกล่าวว่าฮ่องเต้เป็น

ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการด�าเนินแผนการนี้จริงๆ

ฮ่องเต้เห็นฉนิโยวโยวเงยีบไปก็พูดเสยีงเย็น "เร่ืองเหล่านีเ้จ้าไม่ต้อง

สอดมือยุ่ง เจ้าสงบใจดูแลหย่งเล่อให้ดีก็พอแล้ว ตราบที่แคว้นตัวลี่ยัง 
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ไม่ล่มสลาย ส�านักเฟิ่งเสินยังไม่สูญสิ้น และเจียงหรูเล่ียนยังไม่ตาย... 

พวกเราสองพ่ีน้องตลอดจนสกุลเหยียนก็ไม่มวัีนมชีวิีตท่ีสงบสขุ เราลิม้รส

ความรูส้กึทีต้่องวิตกกังวลประหว่ันพรัน่พรงึในวันน้ันของทกุปีมาพอแล้ว"

ฉนิโยวโยวสะท้านไปทัง้ร่าง พลนันึกถึงภาพเหยียนตีน้ัง่เอยีงพับตวั

โชกเลอืดอยู่ในต�าหนักอกัษรเมือ่ไม่ก่ีวันก่อนขึน้ได้ ส่วนลกึในก้นบึง้หวัใจ

คล้ายว่ามีกองเพลิงก�าลังแผดเผา!

หากแคว้นตัวลี่ ส�านักเฟิ่งเสิน และเจียงหรูเลี่ยนต่างไม่อยู่แล้ว  

เช่นนั้นก็จะไม่มีใครคุกคามชีวิตของเหยียนตี้ได้อีกต่อไป ในวันน้ันของ 

ทุกปีนางก็ไม่จ�าเป็นต้องเป็นห่วงหรือกลัวว่าฝันร้ายเมื่อไม่กี่วันก่อนจะ 

หวนกลับมาอีก

ครัน้ความคิดนีเ้กิดขึน้มาก็ยับยัง้ไม่อยู่อกีต่อไป นางพูดโพล่งออกมา 

โดยแทบไม่ผ่านการไตร่ตรอง "ท่านขนปืนใหญ่ในเขตหวงห้ามออกมา 

แล้วกัน"

"ว่าอะไรนะ!" ฮ่องเต้คาดไม่ถึงอย่างย่ิง แต่เพียงไม่นานสีหน้าก็

เปลี่ยนเป็นดีใจล้นพ้น "จริงหรือ!"

"จรงิ..." ฉนิโยวโยวได้ยินค�าตอบท่ีทัง้เยียบเย็นทัง้แน่วแน่ของตนเอง

ในใจก็มีเสียงหนึ่งห้ามนางไม่หยุดว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าถ้าปืนใหญ่

กระบอกนั้นปรากฏขึ้นจะท�าให้คนตายตั้งเท่าไร! เมื่อปืนใหญ่ยิงออกไป 

ชีวิตนับร้อยนับพันก็ดับลงได้ในชั่วพริบตา!

อกีเสยีงหน่ึงกลบัก�าลงัแย้งเสยีงดัง สงครามไหนเลยจะไม่มคีนตาย 

คนตายเรอืนพันเรอืนหมืน่ในศึกเดียว กับคนทยอยตายเรือนพันเรือนหมืน่

ในศึกอันไม่รู้จบมีอะไรแตกต่างกัน! พวกคนท่ีต้องการท�าร้ายหย่งเล่อ 
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เหล่านัน้จ�าเป็นต้องถูกก�าจดัโดยเรว็ท่ีสดุเท่าทีจ่ะเรว็ได้ พวกเขาตายแล้ว 

สามีของข้าก็จะปลอดภัย! พวกเขามาเข่นฆ่าท�าร้ายพวกเราได้ฝ่ายเดียว 

อย่างนั้นหรือ!

ฮ่องเต้ประหนึ่งกลัวว่าฉินโยวโยวจะเปลี่ยนใจ จึงปล่อยเหย่ียว 

ส่งสารท่ีใช้ติดต่อกับบรรดาผูอ้าวุโสทีเ่ขตหวงห้ามหมูบ้่านซอืตีโ้ดยเฉพาะ

ออกไปทันที แจ้งให้พวกเขาขนย้ายปืนใหญ่ภายในถ�้าศิลาใต้น�้ามายัง

เมืองหลวงโดยเร็วที่สุด

มปืีนใหญ่ของบรรพบรุษุแล้ว เขาก็มัน่ใจเตม็ร้อยว่าจะตแีคว้นตวัลี่

ให้พินาศย่อยยับได้!

เดิมทีฮ่องเต้ยังสงสัยอยู่บ้างว่าปืนใหญ่มีอานุภาพมากเกินจริง

เหมือนท่ีบรรยายอยู่ในหนังสือสั่งเสียของบรรพบุรุษจริงๆ หรือไม่ ทว่า 

ช่วงท่ีผ่านมาเขาได้ประจักษ์ในอานุภาพอันย่ิงใหญ่ของกลไกต�าหนัก

อักษรอยู่หลายหน อีกทั้งเห็นท่าทีของฉินโยวโยวแสดงชัดว่ากลไกชนิดนี้

ยังนับไม่ได้ว่าเป็นสดุยอด แค่คิดก็รูว่้าอานภุาพของปืนใหญ่ท่ีเป็นความลับ 

ของบรรพบุรุษรวมถึงอาวุธที่อยู่บนแบบร่างกลไกเหล่านั้นน่าตกตะลึง 

ถึงระดับใด

ฉนิโยวโยวประหนึง่ว่าไม่ได้รูส้กึถึงความตืน่เต้นเฝ้ารอของเขา นาง

เพียงตรวจดูกลไกรอบต�าหนักอักษรไปเงียบๆ จนเสร็จ จากนั้นก็กลับ 

เข้าห้องข้างไป

นางน่ังอยู่ข้างเหยียนตี้ อาศัยแสงตะเกียงพินิจดูสีหน้าซีดขาวของ

เขา ก่อนจะค่อยๆ ฟุบลงข้างหมอนเขาแล้วเริ่มร้องไห้เสียงเบาขึ้นมา

ไม่รูว่้าร้องเพราะเหยียนต้ีบาดเจบ็สาหสั ร้องเพราะตนเองไม่เชือ่ฟัง
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ค�าสอนของอาจารย์ หรือว่าร้องให้กับบรรดาคนที่ก�าลังจะต้องจบชีวิตลง

ภายใต้อานุภาพของปืนใหญ่

คนืนีฉ้นิโยวโยวหลบัได้ไม่เป็นสขุอย่างท่ีสดุ ในฝันมแีต่ภาพเลอืดเน้ือ 

ของผูค้นนับไม่ถ้วนปลวิว่อนภายใต้การระดมยิงของปืนใหญ่ บรรดาแม่ม่าย 

เด็กก�าพร้าร�่าไห้ด่ืมน�้าตาต่างน�้า ยามต่ืนมาตอนเช้าคนก็สมองมึนงง

เหมือนว่าไม่ได้นอนอย่างไรอย่างนั้น

ไทเฮาใช้เรื่องเป็นห่วงบุตรชายมีราชกิจรัดตัวแล้วจะไม่ได้กินอะไร

ให้ดีเป็นข้ออ้างมาเยี่ยมที่ต�าหนักอักษรแต่เช้าตามเคย

นางเดินเข้าห้องข้างมาก็เห็นสภาพซูบเซียวหน้าซีดของฉินโยวโยว

ที่เพ่ิงตื่นมาล้างหน้าหวีผมเสร็จ จึงอดจะเดินมาลูบแก้มอีกฝ่ายไม่ได้  

"ไฉนจงึเคีย่วกร�าตนเองจนเป็นเช่นนี ้หย่งเล่อฟ้ืนมาเห็นสภาพเจ้าจะปวดใจ 

มากเพียงไร"

ฉนิโยวโยวปล่อยให้ไทเฮาดึงตัวมานัง่ลงข้างๆ ก่อนเอ่ยถามเสียงเบา  

"เสดจ็แม่ไม่ทรงโทษหม่อมฉนัหรอืเพคะ หม่อมฉนัออกปากว่าจะคุม้ครอง

หย่งเล่อให้ดี ผลคือเขากลายเป็นเช่นนี้เสียแล้ว"

ไทเฮาถอนหายใจก่อนเอ่ยว่า "เดิมทีก็โทษอยู่ แต่พอเห็นเจ้า 

เปื้อนเลือดไปทั้งตัว สลบอยู่ข้างหย่งเล่อ...เกิดเรื่องกับหย่งเล่อขึ้น เจ้าก็

ไม่ได้เสยีใจน้อยไปกว่าข้าสกัเท่าไร จงึรูส้กึว่าโทษไม่ลงแล้ว" นางย้ิมพลาง

ตบไหล่ฉนิโยวโยว "อกีทัง้เจ้าก็เป็นดวงใจของหย่งเล่อ หากเขาฟ้ืนมาแล้ว

รู้ว่าเจ้าถูกข้ากับหย่งคังรังแก ก็ไม่รู้ว่าจะท�าหน้าตึงใส่พวกข้านานเท่าไร"

ฉินโยวโยวก้มหน้าลง ความลังเลในใจถูกกดลงไปอีกครั้ง
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สามปีีศาจดต่ีอนางเพียงนี ้นางแบกรับความละอายใจน้ีเพ่ือเขาจะ

นับเป็นอะไร

ไทเฮาจับตามองฉินโยวโยวกินอาหารเช้าและยาบ�ารุงร่างกาย 

จนหมดแล้วถึงค่อยลุกขึ้นจากไป

เหลยีงลิง่ก้าวมากล่าวอย่างระมดัระวงั "พระชายา ปืนใหญ่ทีม่รัีบสัง่

ให้น�ามาจากเขตหวงห้ามได้ส่งมาไว้ในห้องข้างอีกฟากแล้วพ่ะย่ะค่ะ  

จะเสด็จไปตอนนี้หรือว่า..."

ไม่ต้องให้ฮ่องเต้ก�าชับอธิบาย เหลียงลิ่งก็รู้ว่าเรื่องนี้มีความส�าคัญ

ใหญ่หลวง จึงไม่กล้าเร่งรัดมากเกินไป

ฉินโยวโยวมองเหยียนตี้ท่ีนอนหลับลึกแน่นิ่งอยู่บนเตียงแวบหนึ่ง 

ก่อนสูดหายใจลึกตอบว่า "ไปตอนนี้เลยแล้วกัน"

ภายในห้องข้างอีกฝั ่งของต�าหนักอักษร สิ่งของทั้งหมดถูกขน 

ออกไปจนเกลี้ยงแล้ว ฮ่องเต้กับนักกลไกวัยกลางคนสามคนก�าลังยืนอยู่

ข้างแบบจ�าลองปืนใหญ่สีด�าขลับกระบอกนั้น สีหน้าต่ืนเต้นพลุ่งพล่าน 

จนระงับไม่อยู่

วันน้ีพวกเขาจะได้เป็นพยานในความยอดเย่ียมย่ิงใหญ่ของ 

สิ่งตกทอดจากบรรพบุรุษด้วยกัน แม้ว่าน่ีจะเป็นเพียงแบบจ�าลอง แต่ 

ขอเพียงมีมันช่วยท�าความเข้าใจในวิธีประกอบติดตั้ง วันที่จะได้เห็น

อานุภาพอันน่ากลัวของมันก็อยู่ห่างไปไม่ไกลแล้ว!

ชัว่พรบิตาท่ีฉนิโยวโยวยกมอืแตะปืนใหญ่ก็ได้สลัดความคิดฟุ้งซ่าน

ทัง้หมดทิง้ไป นางจมอยูกั่บความรูส้กึพิเศษอนัประกอบด้วยความตืน่เต้น

และความจดจ่อซึ่งมิอาจใช้ถ้อยค�าบรรยายได้ชนิดหนึ่ง
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ยามที่นางเห็นปืนใหญ่กระบอกนี้เป็นคร้ังแรกในเขตหวงห้ามก ็

นกึอยากจะประกอบมนัแล้ว เรือ่งนีไ้ม่เก่ียวกับความทะเยอทะยาน เป็นเพียง 

ความชอบและความเคยชินของนักกลไกเท่านั้น

เฉกเช่นเดียวกับนักชิมยามได้เห็นอาหารชั้นเลิศที่มีแต่ในต�านาน

อย่างไม่คาดฝัน การจะอดใจไม่ขยับตะเกียบถือเป็นเรื่องยากเหลือเกิน

แต่ต่อให้ปืนใหญ่กระบอกน้ีจะถูกประกอบจนเสรจ็แล้ว มนักเ็ป็นเพียง 

แบบจ�าลอง ไม่อาจยิงกระสุนส�าแดงอานุภาพอันแท้จริงของมันได้ ทว่า

เพียงกระบวนการประกอบนี้ก็ยังชวนให้ฉินโยวโยวตั้งตารอเป็นอย่างยิ่ง

ขณะนี้นางคล้ายได้ย้อนเวลาไปสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งหน้า

กับปรมาจารย์นักกลไกท่านน้ันเมื่อพันปีก่อน เป็นการสนทนาระหว่าง 

สุดยอดฝีมือที่แท้จริง

ฝ่ายตรงข้ามออกโจทย์ยากมาให้ แต่หลงัฉนิโยวโยวพิจารณาไตร่ตรอง 

อย่างลกึซึง้รอบคอบแล้วก็เริม่ประกอบค�าตอบอนัสมบรูณ์ออกมาทลีะนิด

หลังจากฉินโยวโยวประกอบชิ้นส่วนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อย นางก็

เหม่อมองปืนใหญ่อยู่เป็นครู่ใหญ่ถึงได้มีท่าทีดุจตื่นจากฝัน

นกักลไกท้ังสามทีด้่านข้างได้ช่วยกันจดบนัทกึกระบวนการท้ังหมด

ไว้อย่างละเอียดแล้ว

เมื่อพวกเขาหยุดมือลงถึงได้พบว่าที่เบื้องหน้าของแต่ละคนต่าง 

มีกระดาษกองเป็นปึกหนา บนนั้นล้วนแต่เป็นเนื้อหาที่พวกเขาจดบันทึก 

มภีาพร่างคร่าวๆ มตัีวอกัษร มอืทัง้สองท้ังเมือ่ยท้ังชาประหนึง่ว่าไม่ใช่ของ

ตนเองแล้ว แม้จะอ่อนเพลยีถึงขดีสดุ แต่ก็ยังอดต่ืนเต้นจนส่ันไปทัง้ร่างไม่ได้

คุม้ค่าเหลอืเกนิแล้ว! บรรพบรุษุกับศษิย์ของมอืเทพเนรมิตฉีเทยีนเล่อ 
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ที่ตรงหน้าท่านน้ีถึงจะมีสิทธ์ิได้รับการเรียกขานเป็นยอดปรมาจารย์ 

นักกลไกอย่างแท้จริง!

ฉเีทยีนเล่อเองก็น่าจะมสีทิธ์ิเช่นกัน จะอย่างไรศษิย์ท่ีโดดเด่นเพียงนี ้

ก็ออกมาจากการสั่งสอนของเขา ศิษย์ของเขายังร้ายกาจถึงเพียงนี้ ไม่รู้

จริงๆ ว่าวิชากลไกของตัวเขาเองจะเหนือชั้นถึงระดับใด!

คนทั้งหลายเงยหน้ามองเห็นแสงสีแดงส้มท่ีลอดผ่านกระดาษ 

กรุหน้าต่างห้องเข้ามาก็พบว่าเวลาครึ่งค่อนวันถึงกับผ่านไปโดยไม่รู้เน้ือ

รู้ตัวแล้ว

ความต่ืนเต้นพลุ่งพล่านและความเต็มอิ่มในใจฉินโยวโยวค่อยๆ 

เหอืดหายไป นางมองดูแบบจ�าลองปืนใหญ่ท่ีประกอบเสร็จแล้วกระบอกน้ี  

ในสมองพลันมีบรรดาภาพเหตุการณ์อันน่ากลัวท่ีเห็นในฝันร้ายเมื่อคืน 

ผุดขึ้นมาอีก จึงอดจะถอยหลังไปสองก้าวไม่ได้ ไม่กล้ามองมันอีกแม้แต่

แวบเดยีว นางหนัหลงัรบีร้อนเปิดประตูเดนิออกไปโดยไม่สนใจฮ่องเต้และ

นักกลไกสามคนที่เหลือในห้องข้าง

ไม่รูท้้องฟ้ามหิีมะตกลงมาอย่างหนักอกีครัง้ตัง้แต่เมือ่ไร ฉนิโยวโยว

เดนิกลบัมาถึงห้องข้างทีต่นกับเหยียนตีพั้กอยู่ชัว่คราวด้วยอาการเหมอืน

วิญญาณออกจากร่าง นางนัง่ลงในมมุหนึง่ มองดหูมิะสขีาวนอกหน้าต่าง 

อย่างเหม่อลอยตลอดทั้งคืน

ที่ฉินโยวโยวตอบตกลงประกอบปืนใหญ่ไปน้ัน เรื่องของเหยียนตี้

เป็นเพียงเหตุจงูใจหน่ึง อันทีจ่รงิในใจนางเองก็มุง่หมายอยากลองประกอบ 

มาโดยตลอด...หากอาจารย์รูเ้ข้า ด้วยความรกัใคร่ตามใจของเขาทีม่ต่ีอนาง  

คงจะต�าหนินางไม่ลงเช่นกัน กระนั้นนางก็ยังอดต�าหนิตนเองไม่ได้ นาง
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ถึงขัน้ไม่กล้าเผชญิหน้ากับผลลพัธ์อนัน่ากลวัจากสิง่ทีน่างท�าลงไปชกัน�ามา

ข้าควรท�าเช่นไรด ีฉินโยวโยวถามตนเองในใจไม่หยุด

พึงสงัวรทุกข์ไปไม่เกิดผล...ทว่าตอนนีน้างจะท�าใจไม่ให้ทุกข์เหมือนที ่

อาจารย์ว่ามาได้อย่างไร

เหตเุพราะเคีย่วกร�ามาท้ังวันทัง้คนื รุง่ขึน้ยามท่ีไทเฮามาถึง พอมองเหน็ 

สภาพฉินโยวโยวแล้วก็ตกใจเป็นอันมาก ส่ังให้คนไปเชิญเหอหม่านจื่อ 

มาดูนางทันที

ร่างกายฉินโยวโยวไม่เป็นอะไรมาก ท่ีเป็นคือไข้ใจ ไทเฮารู ้ว่า 

เหอหม่านจื่อรู้จักกับฉินโยวโยวมานาน ย่อมได้รับความไว้เน้ือเชื่อใจ 

จากนาง ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่สามารถคลายทุกข์ให้นางได้ในยามนี้

เหอหม่านจือ่ฟังฉนิโยวโยวเล่าความกลดักลุม้จบแล้วก็ถอนหายใจ

กล่าวว่า "ข้าเองก็ไม่เหน็ด้วยท่ีเจ้าช่วยให้แคว้นเซยีงเยว่ียมอีาวุธทีน่่ากลวั

เพียงน้ัน...ทว่าบัดนี้ใต้หล้ามีแคว้นอยู่จ�านวนมาก ต่างมีข้อขัดแย้งกัน 

ไม่หยุดหย่อน แต่ละครั้งล้วนมีชาวบ้านตายในสงคราม หากวันหน้า 

พวกเขาสามารถรวบรวมใต้หล้าเป็นหน่ึงและปฏิบัติต่อเหล่าราษฎร 

เป็นอย่างดี ท�าให้ผู้คนมีสันติสุขได้จริงๆ นี่ก็ไม่นับว่าเป็นเรื่องเลวร้าย"

สิ่งท่ีคนเป็นหมออย่างเขาไม่อยากเห็นท่ีสุดก็คือเรื่องจ�าพวกรบรา

ฆ่าฟัน ทว่าเขาเห็นฉนิโยวโยวเป็นด่ังน้องสาวร่วมอทุร ย่อมจะทนเห็นนาง

ทรมานใจไม่ได้ ถึงได้ฝืนใจพูดออกมาเช่นนี้

แม้จะพูดเช่นนี ้แต่คนท้ังสองล้วนรูด้ว่ีาถ้าได้เหน็ภาพปืนใหญ่คร่าชวิีต 

คนนบัไม่ถ้วนในสนามรบกับตาตนเอง พวกเขามอิาจสบายใจได้อย่างแน่นอน

Page �������������� 3.indd   34 8/6/2563 BE   17:34



35

เอ๋อเหมย

ฉินโยวโยวยิ้มฝาดเฝื่อนก่อนเอ่ยว่า "หวังว่าจะเป็นเช่นนั้น..."

เหอหม่านจือ่ลงัเลเลก็น้อยก่อนย่ืนมอืไปตบไหล่นางเบาๆ "เจ้าไม่ต้อง 

ทรมานใจเกินไป หากท่านอาฉมีาเห็นสภาพเช่นน้ีของเจ้า เขาคงได้ปวดใจ 

ตาย"

เขาถอนหายใจเงียบๆ ในใจ เซิ่งผิงชินอ๋องเหยียนต้ีผู้นี้มิใช่คู่ครอง 

ทีด่อีย่างทีค่ดิจรงิๆ โยวโยวมคีวามสขุไร้ทุกข์กังวลตลอดมา เพียงแต่งให้เขา 

ชั่วเวลาสั้นๆ ก็กลายเป็นเช่นนี้เสียแล้ว

น่าเสียดายท่ีเขาไร้ความสามารถ ได้แต่มองดูนางถล�าลึกลงไป

เรื่อยๆ โดยไม่มีปัญญาช่วยเหลือแม้แต่น้อย

หวังว่าหลังเหยียนตี้หายเป็นปกติแล้วจะดีต่อฉินโยวโยว มิเช่นน้ัน

ไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะคิดหาหนทางท�าให้นางจากไปโดยปลอดภัยให้ได้ 

ไปจากบุรุษที่มีแต่ท�าให้นางทุกข์ทรมานและเศร้าเสียใจไม่หยุดผู้นี้... 

ไปให้ไกลแสนไกล

มคีนแบ่งเบาความกลดักลุม้ในใจแล้ว ฉินโยวโยวก็อารมณ์ดข้ึีนบ้าง 

กอปรกับตู้เหวยเหนียงรับค�าสั่งจากไทเฮามาให้จับตาดูนางกินอาหาร 

นอนหลับทุกวัน เพียงไม่ก่ีวันให้หลังสภาพอาการของนางก็กลับมา 

ค่อนข้างเป็นปกติ

ฉินโยวโยวพยายามปิดหูปิดตาบังคับให้ตนเองลืมเรื่องปืนใหญ่  

คอยอยู่เป็นเพ่ือนเหยียนตีทุ้กวัน หมกตวัอยู่ในห้องข้าง ท�าของเล่นจ�านวนหน่ึง 

ออกมาฆ่าเวลา เป็นต้นว่าท�าอาวุธลับป้องกันตัวหลายช้ินให้ไทเฮากับ

ฮ่องเต้ ท�ากล่องดนตรแีสนประณีตกล่องหนึง่ให้เสีย่วถิงฮวา ยามไขลานแล้ว 

จะสามารถส่งเสียงดนตรีอันไพเราะออกมาได้ ท�าหุ่นไม้ที่ช่วยทุบเอว 
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ทุบขาได้ตัวหน่ึงให้ตู้เหวยเหนียง ท�า 'ตู้กันภัย' ท่ีไม่มีใครสะเดาะได ้

หลายใบให้เหลียงลิ่ง

นางจงใจไม่ฟังไม่ดูเรื่องที่เกิดข้ึนภายนอก เพียงจดจ่ออยู่กับ 

โลกเล็กๆ ของตนเอง โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ผ่านมาครึ่งเดือนแล้ว

ไม่รู้ว่าคนของส�านักเฟิ่งเสินคิดว่าเหยียนตี้ตายไปแล้วหรือก�าลัง

วางแผนร้ายท่ีน่ากลัวกว่าเดิมอยู่ ถึงได้ไม่มีความเคลื่อนไหวพิเศษใดๆ 

เช่นเดียวกัน
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วันนี้เหอหม่านจื่อมาตรวจชีพจรให้เหยียนตี้ บอกว่าร่างกายเขาจะ

ฟื้นตัวเต็มที่แล้ว สามารถฟื้นขึ้นมาได้ทุกเม่ือ ฉินโยวโยวต่ืนเต้นดีใจจน

เฝ้าอยู่ข้างกายเขาไม่ยอมนอนตลอดท้ังคืน ทว่าน่าเสียดายที่เขายังคง 

ไม่ฟื้น

ใกล้ฟ้าสางตู้เหวยเหนยีงมาเหน็เข้าถึงได้ประคองฉนิโยวโยวไปนอน

บนตั่งนุ่มด้านข้าง

อันที่จริงฉินโยวโยวเหน่ือยแล้ว เพียงเอนร่างนอนบนต่ังได้ไม่นาน

ก็ผลอ็ยหลบัไป ตืน่มารูส้กึอุน่บนร่าง นางก็หยีตาคิดจะบดิข้ีเกียจ เพ่ิงจะขยับ 

ก็พบว่าข้างกายมีเรือนร่างอบอุ่นเพิ่มมาร่างหนึ่ง!

นางสมองมึนงงยงัไมท่นัไตรต่รองอะไรได้ ลมืตาเงยหน้ามองกเ็หน็

ใบหน้าท่ีดูจะท้ังคุ้นเคยทัง้แปลกหน้าอยู่บ้างใบหน้าหน่ึงซึง่อยู่ห่างจากนาง 

เพียงไม่กี่ชุ่น

25
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เป็นเหยียนตี้? หย่งเล่อ? สามีปีศาจของข้า?!

"เจ้าอย่าบอกข้านะว่าเจ้าจ�าข้าไม่ได้แล้ว" เสยีงอนัคุน้เคยดงัมาอย่าง 

อ่อนใจอยู่บ้าง

ฉินโยวโยวกะพริบตา ภาพตรงหน้าพร่าเลือน "ท่านหลับตามา 

สิบกว่าวันแล้ว!" ในถ้อยค�ามีแววคับข้องใจและกล่าวโทษอย่างเข้มข้น

ความหมายในค�าพูดคือเห็นสภาพตอนเหยียนตี้หลับตาจนชิน  

จึงได้ลืมสภาพยามเขาลืมตาไปแล้วอย่างนั้นหรือ เหยียนต้ีโน้มหน้าลง

จุมพิตดวงตาและพวงแก้มฉินโยวโยวอย่างอ่อนโยน จูบซับหยาดน�้าตา

บนใบหน้านางทีละนิด จากนั้นก็ประทับจูบลงบนริมฝีปากนาง

ท�าเช่นน้ีนางน่าจะจ�าได้แล้วกระมงั ผูท่ี้สนทิชดิใกล้กับนางได้เพียงนี ้

ก็มีแค่เขา

ฉินโยวโยวกอดคอเขาไว้แน่น ตอบสนองเขากลับไปอย่างเร่าร้อน

นี่คือสามีปีศาจของข้า ข้าไม่ได้ก�าลังฝัน ในที่สุดเขาก็ฟื้นแล้ว!

ไม่ก่ีชัว่ยามก่อนหน้านี ้หลงัจากฉนิโยวโยวหลบัไปได้ไม่นาน เหยียนต้ี 

ก็ฟื้นขึ้นมาแล้ว

เขาลบูแก้มฉนิโยวโยวพลางถอนหายใจ "ไฉนจงึผอมลงมากเพียงน้ี  

สภาพเหมือนวันที่ข้าช้อนเจ้าขึ้นมาจากแม่น�้าไม่มีผิด"

เขาไปพบฮ่องเต้และไทเฮาแล้ว ท้ังยังได้รู้เร่ืองทีเ่กิดข้ึนในช่วงทีเ่ขา

บาดเจบ็สาหัสสลบไสลอยู่จากปากของพวกตูเ้หวยเหนยีงกับเหลยีงลิง่แล้ว 

เช่นกัน พอได้เห็นสภาพอ่อนแอของฉินโยวโยวในยามนี้ก็ยิ่งรู้สึกปวดใจ

สภาพมีน�้ามีนวลท่ีประคบประหงมออกมาในเวลาเกือบครึ่งปี 

ถูกท�าให้กลับไปมีสภาพเดิมในเวลาเพียงประเดี๋ยวเดียว
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ฉินโยวโยวขยี้ตาแค่นเสียงพูดว่า "ท่านเป็นเช่นน้ีแล้วข้ายังกินอิ่ม

นอนหลับ อ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่ได้ ท่านควรต้องโมโหจนจะฆ่าคนแล้ว!"

เหยียนต้ีหลดุข�า ขย้ีศีรษะนางพลางกล่าว "ก็ได้ ตอนนีข้้าไม่เป็นอะไร 

แล้ว นับแต่วันนีไ้ปเจ้าต้องกินข้าวนอนหลบัอย่างว่าง่าย ขุนเนือ้หนังกลับมา 

ในเร็ววัน"

"แผลของท่าน..." หลายวันมาน้ีฉินโยวโยวใส่ยาให้เขาโดยตลอด 

นางย่อมรู้ถึงการฟื้นตัวของบาดแผลเขา

จ�าต้องกล่าวว่าถึงราชนัยุทธ์ขัน้สบิแปดจะมใิช่ปีศาจ แต่ก็ใกล้เคยีง

แล้ว อาการบาดเจ็บหนักหนาสาหัสเพียงนั้นถึงขั้นไม่เป็นอะไรได้ภายใน

เวลาสัน้ๆ เพียงสบิกว่าวัน กระทัง่ไม่เหลอืแม้แต่รอยแผลเป็น ความสามารถ 

ในการรักษาตนเองของเขาช่างกล้าแข็งจนชวนให้คนทอดถอนใจว่า 

ได้เห็นเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว

อีกท้ังเหอหม่านจื่อก็เคยบอกไว้ว่าการท่ีเหยียนตี้สลบไสลไม่ได้ 

มีสาเหตุจากบาดแผลสาหัส แต่เป็นการใช้วิธีที่แทบเหมือนกับการจ�าศีล

มาฟื้นฟูร่างกายและชีพจรที่ได้รับความเสียหายซึ่งได้ผลดียิ่ง

เหยียนตี้ฟื้นข้ึนมาเมื่อไรก็หมายความว่าเขาหายเป็นปกติแล้ว...

ปกติจนมากไปกว่านี้ไม่ได้อีก

เพียงแต่ฉนิโยวโยวยังคงอดจะระแวงไม่ได้ ฉากเหตุการณ์สยองขวัญ 

เมื่อสิบกว่าวันก่อนยังฝังใจนางมากเกินไป นางไม่อาจเชื่อได้ว่าเหยียนตี้

จะแข็งแรงได้เร็วเพียงนี้จริงๆ

"หายดแีล้ว เจ้ากินอาหารเย็นก่อนเถอะ กินอิม่แล้วข้าจะให้เจ้าตรวจดู 

อย่างละเอียด" ตอนแรกยังพูดคุยดีๆ มาถึงตอนท้ายกลับเปล่ียนเป็น
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ก�ากวมยิ่ง

ฉนิโยวโยวถลงึตาใส่เขา ฉบัพลนัก็รูส้กึมนัเข้ียวอยากลบัฟันลบัเลบ็

กับตวัเขาย่ิงนกั ทว่านางรอให้แน่ใจในสภาพร่างกายของเขาก่อนค่อยว่ากัน 

จะดีกว่า

เพียงไม่นานตู ้เหวยเหนียงกับเหลียงลิ่งก็ยกอาหารมาส่ง ทีนี ้

ฉนิโยวโยวถึงพบว่าด้านนอกมดืสนิทแล้ว นางถึงกับหลับตัง้แต่ฟ้าเพ่ิงสาง

ยันฟ้ามืด!

ตูเ้หวยเหนยีงมองดทู่าทางเอนซบพิงกันอนัแสนอบอุน่ของฉนิโยวโยว 

กับเหยียนต้ีแล้วก็ให้เบิกบานเหลือประมาณ นางเอ่ยกระเซ้าข้ึนว่า  

"อย่างที่คิดจริงๆ พอมีท่านอ๋องทรงอยู่เป็นเพื่อน พระชายาถึงหลับสนิท

เป็นพิเศษได้ หลายวันมานี้ไม่เคยหลับเป็นสุขถึงเพียงนี้เลย"

ฉินโยวโยวใบหน้าแดงก�่า มือของเหยียนตี้ที่โอบอยู่บนเอวนาง 

อดจะกระชับรัดแน่นขึ้นไม่ได้

ในใจเขาคดิมาตลอดว่าฉนิโยวโยวไม่ใส่ใจเขาเท่าไร แต่พอได้เห็นนาง 

ซบูซดีจนเป็นเช่นนีเ้พราะเขาจรงิๆ ก็อดละอายและทรมานใจข้ึนมาไม่ได้

แค่ครั้งนี้เพียงครั้งเดียว ชั่วชีวิตนี้เขาจะไม่มีวันท�าให้นางต้อง

เคว้งคว้างไร้ที่พึ่ง หรือหวั่นกลัวปวดใจอีกแล้ว

เหยียนต้ีปลอดภัยไร้อนัตรายแล้ว ฉนิโยวโยวก็นึกเป็นห่วงต้าจุย่กับ

เสีย่วฮยุทีอ่ยู่ในคลงัสมบติัใต้สวนในจวนอ๋องข้ึนมา หลายวันมานีน้างล้วน

ถามข่าวอาการของพวกมันจากจู้อว๋ินเฟยทั้งส้ิน หากนางไม่ได้เห็น 

ด้วยตาตนเอง อย่างไรก็รู้สึกไม่สบายใจ

ในวังท�าอะไรได้ไม่สะดวก เหยียนต้ีเองก็อยากกลบัจวนอ๋องโดยเรว็
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เช่นกัน คนทั้งสองกินอาหารเย็นเสร็จก็ไปลาไทเฮายังวังช่ิงชุน แล้วกลับ

จวนอ๋องในคืนเดียวกันทันที

เมื่อยืนยันมั่นใจแล้วว่าต้าจุ ่ยกับเสี่ยวฮุยปลอดภัยดีเหมือนที ่

จู้อว๋ินเฟยบอก เมฆด�าที่กดทับอยู่ในใจฉินโยวโยวก็สลายไปกว่าค่อน 

ในที่สุด

กลบัถึงหอนอน เหล่าขนัทไีด้เตรยีมน�า้ผสมเคร่ืองหอมไว้ให้เหยียนตี ้

อาบแล้ว เหยียนตี้โบกมือไล่ขันทีท่ีเตรียมจะปรนนิบัติออกไป ก่อนกอด

ฉินโยวโยวพลางกระซิบถามเสียงกลั้วหัวเราะข้างหูนาง "เจ้ามิใช่อยาก

ตรวจดูอาการบาดเจ็บของข้าหรือไร ระหว่างที่พวกเราอาบน�้า เจ้าก็ดู 

ให้ละเอียดชัดเจนไปด้วยเลยสิ"

"เอาส!ิ" ฉนิโยวโยวมท่ีาทเีปิดเผยใจกว้างอย่างน่าอศัจรรย์ ปล่อยให้ 

เขาลากตัวนางไปถึงห้องอาบน�้า และยังเป็นฝ่ายถอดเสื้อผ้าให้เขาด้วย

ภายใต้แสงตะเกียงสว่างจ้า ผิวหนังตรงหน้าอกเหยียนต้ีเรียบลื่น

เกลี้ยงเกลา มองไม่เห็นรอยแผลเป็นจากการถูกกระบี่แทงแม้แต่นิด

ฉนิโยวโยวลองส่งลมปราณเข้าไปตรวจดอูาการภายในตรงบรเิวณ

ใกล้บาดแผลเขา เหยียนตีเ้องกส็ลายปราณคุม้กายอย่างให้ความร่วมมอื 

ปล่อยให้ลมปราณของนางโคจรตรงต�าแหน่งส�าคัญของเขา

ควรต้องรู้ว่าหากฉินโยวโยวมีเจตนาหมายท�าร้ายเขา ยามน้ีขอแค่

คิดเพียงนิดก็สะบั้นชีพจรหัวใจของเขา ท�าให้หัวใจเขาแหลกเป็นชิ้นๆ  

ได้แล้ว เว้นแต่จะเป็นคนท่ีสนิทและไว้เนื้อเชื่อใจท่ีสุด มิเช่นนั้นคงไม่มี

ยอดฝีมือชาวยุทธ์คนใดยอมให้ผู้อื่นท�าเช่นนี้เด็ดขาด

ฉินโยวโยวแน่ใจเต็มร้อยว่าเขาไม่เป็นอะไรแล้วในที่สุด นางถึงได้
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ค่อยๆ เก็บมือกลับไป

"วางใจแล้ว?" เหยียนตี้กอดเอวนางไว้พลางถามยิ้มๆ

ฉนิโยวโยวพยักหน้า ย้ิมแฉ่งให้เขาก่อนเอ่ยว่า "วางใจแล้ว..." จากน้ัน 

ก็กัดกร้วมลงตรงหน้าอกเขาอย่างแรง กรงเล็บท้ังสองก็ไม่ได้ว่างเว้น 

เช่นกัน ข่วนไหล่และแขนเขาจนเลือดออกซิบๆ ทันควัน

นางออกแรงกัดอย่างหนัก ทิ้งรอยประทับปนเลือดบนล่างสองแถว

ไว้บนอกเขา

เหยียนตี้ถูกจู ่โจมกะทันหันกลับเพียงแค่กอดนางไว้นิ่งๆ โดย 

ไม่ขัดขืน ทั้งไม่ส่งเสียงห้ามปราม ปล่อยให้นางระบายอารมณ์ไปเช่นนี้

"หากเจ้ายังรู้สึกไม่หายโมโหก็กัดก็ข่วนหลายๆ ที" เหยียนตี้ลูบ 

เรอืนผมยาวของนางอย่างอ่อนโยน ราวกับก�าลงัปลอบเดก็น้อยท่ีอารมณ์เสยี

"ท่านมันคนเลว!" ผู้เคราะห์ร้ายยังไม่ร้องไห้ 'คนร้าย' ที่กัดข่วนคน

กลับชิงร้องขึ้นมาก่อน

"อืม"

"ท่านท�าข้าตกใจแทบตาย! เหน็มอืสงัหารโผล่ออกมากะทันหนั ไฉน

จึงไม่ส่งเสียงสักนิด!"

"อืม"

"รู ้ทั้งรู ้ว่าตนเองไม่มีตบะเหลือแล้ว เร่ืองร้ายแรงเพียงนี้ไฉนจึง 

ไม่บอกข้าแต่เนิ่นๆ"

"อืม"

"ท่านบอกว่าช่างฝีมือกับนักกลไกเหล่านั้นเชื่อใจได้ แล้วท�าไมถึงมี

เกลือเป็นหนอน"
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"อืม"

"เรื่องท่านเป็นพวกหัวใจอยู่ผิดต�าแหน่งก็ไม่บอกข้า!"

"อืม"

"ข้าบอกจะคุม้ครองท่าน ผลคอืท่านเกอืบเสยีชวิีต เหตใุดท่านไม่ว่า

อะไรข้าสักค�า"

"อืม"

"นอกจากอมืๆๆ ท่านปลอบข้าไม่เป็นแล้วหรือ!" คนร้ายร้องไห้พลาง

ทุบผู้เคราะห์ร้ายอย่างแรงอีกหลายที

เหยียนตีย้กมอืกุมหมดัของฉนิโยวโยวไว้ก่อนจบัมาจบู "ไม่ต้องร้อง

แล้ว หากร้องอีกจะกลายเป็นแมวหน้าลายแล้วนะ"

"ฮึ!" ฉินโยวโยวไม่สนใจเขา กระทั่งร้องจนสาแก่ใจแล้วถึงค่อยๆ 

หยุดลง

ฉินโยวโยวปล่อยให้เหยียนตี้เช็ดน�้าตาจนสะอาดแล้วถึงนึกข้ึนได้

ว่าการอาละวาดนี้ของตนท�าให้น�้าร้อนที่เดิมเตรียมให้สามีปีศาจอาบ

กลายเป็นน�้าเย็นไปแล้ว

นางเบะปาก ยืนตัวตรงก่อนเอ่ยว่า "ท่านสวมเส้ือผ้ารอสักครู่ก่อน 

ข้าจะไปสั่งให้คนต้มน�้ามาใหม่"

"ไม่ต้องยุ่งยากเพียงนั้น น�้าเย็นน�้าร้อนไม่มีความแตกต่างอะไร

ส�าหรับข้า" ตบะของเหยียนตี้ท�าให้เขาอาบน�้าเย็นเฉียบกลางฤดูหนาว 

ได้อย่างไม่มีปัญหา

"เช่นน้ันก็รบีอาบให้สะอาดเถอะ...หากรูก่้อน ข้าน่าจะรอให้ท่านอาบ

จนสะอาดแล้วค่อยกัด ฮึ!" ฉินโยวโยวผลักเขาออกแล้วคิดจะวิ่งหนี
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เหยียนต้ีใช้มอืหนึง่ดึงตัวฉนิโยวโยวพลางเอ่ยว่า "เจ้ามใิช่ตอบตกลง

จะอาบกับข้าหรือไร ข้าจ�าได้ว่าตอนที่อยู่ท่ีเขตหวงห้ามเจ้ายังเป็นฝ่าย 

เชื้อเชิญให้ข้าร่วมอาบด้วยอยู่เลย ตอนนี้ก็ยังไม่สาย อ่างน�้านี้ใหญ่พอ"

ฉินโยวโยวขึงตาใส่เขาก่อนเอ่ยว่า "ข้าไม่อาบน�้ากับท่านหรอก!"

เหยียนตี้อุ้มนางมาถึงข้างอ่างอาบน�้าแล้วพูดย้ิมๆ "ข้าจะกล้าให้

ภรรยารักอาบน�้าเย็นได้อย่างไร" เขาใช้มือหนึ่งโอบเอวฉินโยวโยวไว้  

อีกมือก็จุ่มลงแกว่งช้าๆ ในน�้า เพียงประเดี๋ยวเดียวน�้าผสมเครื่องหอม 

ทั้งอ่างก็มีไอร้อนลอยขึ้นมา

ผลลัพธ์นี้ฉินโยวโยวใคร่ครวญกับตนเองก็รู้ว่าพอจะท�าได้เช่นกัน 

ทว่านางไม่มีทางท�าได้ง่ายและเร็วเท่าเขาแน่

ระหว่างที่นางปากอ้าตาค้าง นึกอิจฉาริษยาชิงชังต่อตบะของ 

เจ้าปีศาจอยู่นี้เอง เจ้าปีศาจก็กลายร่างเป็นมารราคะแล้ว

อาภรณ์บางค่อยปลดลง แนบอนงค์กลางธารหอม คลอเคลียเล่นน�า้ 

เช่นยวนยาง*...

แคว้นเซียงเยว่ียเร่งรีบเตรียมตัวส�าหรับการเปิดศึกใหญ่ต่อแคว้น

ตวัลีท่ี่จะมขีึน้หลงัช่วงเตรยีมดนิเพาะปลกูในฤดูใบไม้ผลิ เร่ืองทีเ่จียงหรูเล่ียน 

บุกเข้าวังหลวงอย่างเปิดเผย ทั้งยังใช้ให้คนในส�านักเข้าวังลอบสังหาร

หลายครั้งได้แพร่กระจายไปท่ัวหล้าแล้ว แคว้นใหญ่น้อยใกล้ๆ กัน 

ล้วนแต่รู้ว่าศึกใหญ่ครานี้มิอาจหลีกเลี่ยง

พวกเขาเป็นแคว้นที่ต้องพ่ึงพาสองแคว้นใหญ่ในการอยู่รอด ย่อม

* ยวนยาง หรอืเป็ดแมนดารนิ เป็นนกเป็ดน�า้ชนิดหน่ึงทีม่ถ่ิีนก�าเนดิในจนี มนีสิยัชอบอยู่กันเป็นคู ่จงึกลายเป็น
สัญลักษณ์ของคู่ชีวิตและความรักมั่นคง
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มอิาจมวัีนเวลาท่ีดีได้เช่นกัน บรรดาทตูแต่ละแคว้นพากันหาลูท่างสบืข่าว

จะได้คิดหาแผนการเอาตัวรอด

แต่ไหนแต่ไรมาแคว้นใหญ่ท�าศึกกัน ผู้ที่เคราะห์ร้ายที่สุดล้วนแต่

เป็นพวกเขา หากไม่ระวัง การจะถูกสองแคว้นใหญ่หรือแคว้นเพื่อนบ้าน

ฉวยโอกาสกลืนกินแคว้นก็มิใช่เรื่องแปลก

ฮ่องเต้ของแคว้นตัวลี่กับแคว้นเซียงเยว่ียเป็นห่วงเช่นเดียวกันว่า

แคว้นรอบข้างจะฉวยโอกาสยามพวกเขาสู้รบกันใช้อุบายก่อกวน

ฮ่องเต้กับเหล่าขนุนางใหญ่ก�าลงัยุ่งกับการรบัมอืทตูจากแต่ละแคว้น  

รวมถึงการเตรยีมเสบยีงและอาวธุของกองทพั บรรยากาศในเมอืงจือ่เย่ีย

จึงดูตึงเครียดอยู่บ้าง

สายสบืทีแ่ฝงตัวอยู่ทางแคว้นตัวลีส่่งรายงานลบัมาว่าเจยีงหรเูลีย่น

กับเมธาจารย์ซว่ีกวงไม่ได้กลับส�านักเฟิ่งเสินเลย บัดน้ีความเคลื่อนไหว

เป็นเช่นไรยังไม่แน่ชัด เรื่องนี้ยิ่งท�าให้ฉินโยวโยวรู้สึกประหวั่นพรั่นใจ

ตามหลักแล้วยอดฝีมืออย่างเจียงหรูเลี่ยนไม่สมควรกระท�าเรื่อง

เสื่อมเสียเกียรติอย่างการเข้าวังมาลอบสังหาร ทว่าเขาก็ได้ท�าไปแล้ว  

ถึงขั้นยังส่งคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชามาอีกครั้งด้วย

สดุยอดฝีมอืผูส้ง่าผ่าเผยคนหนึง่กระท�าการไม่เหน็แก่หน้าตาเช่นนี้

ช่างชวนให้คนปวดหัวย่ิงนัก ทั้งยามนี้เหยียนตี้เองก็ไม่อาจหาข่าวของ 

พวกเขาศษิย์อาจารย์ได้อกี จงึได้แต่ให้ฉนิโยวโยวอยูใ่กล้ตวั คอยป้องกัน

ระแวดระวัง

"เจียงหรูเลี่ยนที่สมควรตาย ไม่มีวิธีล่อเขาออกมาจัดการก�าจัด 

ให้สิน้ซากเลยหรอื" ฉนิโยวโยวรูส้กึหงดุหงดิงุน่ง่านย่ิง แม้นางจะชอบทีไ่ด้
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อยู่กับสามีปีศาจ แต่ไม่ต้องถึงขั้นตัวติดกันตลอดตั้งแต่เช้าจรดเย็นก็ได้

นางจะท�าอะไรก็ท�าไม่ได้สักอย่าง เขาจะออกไปตระเวนตรวจ 

กองทหารประจ�าการก็ต้องพานางไป จะเข้าวังไปพบฮ่องเต้เพ่ือหารือ 

ข้อราชการก็ต้องพานางไปอีก ยามได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเล้ียงของ

ทางการหรือต้องต้อนรับทูตจากแคว้นอื่นก็ยังต้องพานางไปด้วย

ผู้คนในเมืองหลวงต่างก�าลังลือกันว่าเซิ่งผิงชินอ๋องรักภรรยาย่ิงชีพ 

ไม่อาจห่างจากพระชายาหมาดๆ ผู้นี้ได้สักเส้ียวเวลา และก็มีลือด้วยว่า

พระชายามีใจทะเยอทะยานอย่างมาก อยากจะสอดมือยุ่งเรื่องของ 

เซิ่งผิงชินอ๋องไปเสียทุกเรื่อง

ไม่มผีูใ้ดรูเ้ลยสกันิดว่าฉนิโยวโยวหงุดหงดิจนจะไม่ไหวแล้ว และย่ิงแค้น 

เจียงหรูเลี่ยนศิษย์อาจารย์ที่ท�าให้นางไร้อิสระเข้ากระดูกด�ายิ่งกว่าเดิม 

เหยียนตี้นอกจากเรื่องไม่ชอบแววตาแฝงความมุ่งหมายที่บางคน 

ใช้พินิจมองฉินโยวโยวแล้ว อันที่จริงเขาก็รู้สึกว่าเช่นนี้ไม่เลวเลย

"เจียงหรูเลี่ยนหลบอยู่ในที่ลับไปตลอดไม่ได้หรอก อย่างไรเขาก็ยัง

เป็นเจ้าส�านักของส�านักเฟิ่งเสิน ผู้อาวุโสทั้งหลายของส�านักไม่มีทาง 

ปล่อยให้เขาท�าเรือ่งวุ่นวายแน่ เจ้าอดทนอกีสกัระยะหน่ึงก็ไม่มอีะไรแล้ว" 

เหยียนตี้กล่าวปลอบด้วยถ้อยค�าไพเราะน่าฟัง

"หากพวกเขาจะนกึถงึก็ควรนกึถึงท่านกับพ่ีชายท่านส ิจะมานกึถึงข้า 

ท�าไม" ฉินโยวโยวพูดอย่างอัดอั้นตันใจ นางอยากจะหาตัวพวกเขาเพ่ือ 

แก้แค้น และเค้นถามที่อยู่ของบิดามารดาเสียด้วยซ�้า

เหยียนตีข้ย้ีศรีษะฉนิโยวโยวโดยไม่พูดอะไร เจยีงหรเูลีย่นกับเมธาจารย์ 

ซว่ีกวงมีเหตุผลให้นึกถึงนางอยู่มากเหลือเกิน วิชากลไกท่ีเหนือชั้นกว่า 
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นกักลไกในยุคนีห้ลายเท่าของนาง รปูโฉมงามเป็นหน่ึงทีถ่อดแบบมาจาก

ผูเ้ป็นมารดาของนาง ไม่ว่าสิง่ใดก็เพียงพอจะท�าให้พวกเขาลงมอืกับนาง

ได้แล้ว

ต�าแหน่งฐานะของฉินโยวโยวในแคว้นเซียงเยว่ียรวมถึงในใจเขา 

ยามนี้ย่ิงท�าให้ผู้อื่นมีใจหมายปองนางมากกว่าเดิม ก่อนสองแคว้นจะ 

เปิดศกึ หากจบัตัวนางไว้ได้ก็จะกลายเป็นตวัประกันท่ีดทีีส่ดุในการขูบ่งัคบั 

เขา

"เสด็จแม่ตรัสว่าก่อนศึกใหญ่ให้พวกเราจัดพิธีแต่งงานกันก่อน  

ทางเรอืนศิลาก็บรูณะใกล้เสรจ็พอดี หลงัพิธีเจ้าก็ย้ายไปอยู่กับข้าทางนัน้"

ตอนกลางคืนในช่วงท่ีผ่านมานีเ้หยียนตีล้้วนพักอยู่ในหอนอนท่ีเรอืน

ศิลาน้อยของฉินโยวโยว แน่นอนว่ากิจวัตรประจ�าวันย่อมสะดวกไม่สู้กับ

ตอนอยู่ท่ีเรอืนศิลา จะอย่างไรทีน่ีก็่เป็นเพียงสถานทีท่ี่สร้างไว้ให้พระชายา

พักอาศัยเพียงคนเดียว รูปแบบตัวเรือนจึงเน้นความประณีตอ่อนช้อย

มากกว่า

ฉินโยวโยวถามด้วยความแปลกใจ "พวกเรามิใช่ท�าพิธีแต่งงานกัน

แล้วหรือ" ได้ข่าวว่ายังเป็นพิธีระดับสูงสุดของสกุลเหยียนอีกด้วย

แม้จะไม่มีใครเข้าร่วมชมพิธี แต่พอนึกถึงค�าสาบานที่เหยียนตี้ 

กับนางกล่าวต่อหน้ารูปสลักหยกบรรพบุรุษ นางก็รู้สึกว่าพิธีแต่งงานนี้

จริงใจกว่าการคลุมหน้าค�านับกันไปค�านับกันมามากนัก

เหยียนตี้เล่นผมฉินโยวโยวพลางตอบยิ้มๆ "นั่นเป็นพิธีแต่งงานใน

ตระกูลพวกเรา ด้วยฐานะของข้า เดิมทีการแต่งตั้งพระชายายังต้องมีพิธี

แต่งตั้งและพิธีสมรสอย่างเป็นทางการอีก แต่ข้าคิดว่าเจ้าต้องกลัวความ
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ยุ่งยากเป็นแน่จึงได้ขอให้เสด็จแม่ทรงจัดรวมไว้ในวันเดียวกันเลย"

ฉินโยวโยวพลันแจ้งใจ นางก็แปลกใจอยู่ว่าไฉนพอทางเหยียนตี ้

ขอนางแต่งงาน ทางนั้นก็ประกาศต่อทั้งใต้หล้าว่านางเป็นพระชายาแล้ว 

ถึงขัน้ว่าคนในจวนอ๋องยังเปลีย่นค�าเรยีกขานในชัว่ข้ามคนื ยามเข้าวังพบ

ฮ่องเต้และไทเฮา คนทั้งหมดในวังก็เรียกนางเป็นพระชายาเช่นกัน

นางก็รู้สึกอยู่ว่าพวกเขาแต่งต้ังพระชายาได้ง่ายดายตามสบาย 

เกินไปจริงๆ คิดไม่ถึงว่าเจ้าคนเลวน่ีถึงกับหลอกให้นางเข้าใจผิดจนท�า

ข้าวสารเป็นข้าวสกุแล้วถึงค่อยด�าเนินขัน้ตอนตามหลงั เจ้าคนเล่ห์เหลีย่ม

แพรวพราว!

"วันดสี�าหรบัจดังานท่ีเหล่าผูอ้าวุโสในตระกูลเลอืกมาอยู่หลงัวนัท่ีเจด็  

พรุ ่งนี้พวกชุดแต่งงานน่าจะส่งมาถึง ทุกอย่างในจวนเตรียมพร้อม

เรียบร้อยแล้ว เจ้าไม่ต้องคิดอะไรมาก รอเป็นเจ้าสาวอย่างเดียวก็พอ"  

เหยียนตีค้ล้ายว่าไม่สงัเกตเหน็ความไม่พอใจของฉนิโยวโยว เขาบรรยาย

แจกแจงเรื่องพิธีแต่งงานต่อ

ฉินโยวโยวข้องใจขึ้นมาอีกครั้ง การเตรียมพิธีแต่งงานมิใช่เรื่อง

ง่ายดายเพียงนี้ โดยเฉพาะสามีปีศาจยังเป็นถึงชินอ๋อง เป็นไปได้อย่างไร

ที่เขาจะเตรียมการเรียบร้อยได้ในพริบตาเดียว

"เริ่มเตรียมการต้ังแต่เมื่อไร ไฉนข้าถึงไม่รู้เรื่อง" ฉินโยวโยวรู้สึกว่า

ระยะนี้ตนเองเริ่มจะเลอะเลือนขึ้นทุกที

เหยียนตี้ย้ิมพลางพลิกตัวกดนางลงบนเตียง เขาโน้มหน้าลงพลาง

หวัเราะเบาๆ ก่อนเอ่ยว่า "ตอนทีพ่วกเราไปถึงเมอืงปาไซ่ ข้าก็ส่งจดหมาย

บอกให้ในจวนเริ่มเตรียมการแล้ว"
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ดวงตาโตแสนงดงามทั้งสองข้างของฉินโยวโยวเบิกโพลง นางพูด

อย่างอดึอัดคับข้อง "ท่านมัน่ใจถึงเพียงน้ันเชยีวว่าข้าต้องแต่งให้ท่านแน่?!"  

จะเกินไปแล้ว! ที่ย่ิงเกินไปกว่าน้ันคือนางถึงกับซ่ือบื้อถูกเขาหลอกเสีย 

อยู่หมัดจริงๆ!

"คนงามท่ีข้าอุตส่าห์ถูกตาต้องใจทั้งที จะปล่อยให้นางหนีไปได้

อย่างไรเล่า" ในน�้าเสียงของเหยียนตี้มีแววกระหยิ่มใจอย่างซ่อนไม่มิด

อนัทีจ่รงิพระราชโองการแต่งต้ังฉนิโยวโยวเป็นพระชายานัน้ เขาได้

เข้าวังไปขอจากไทเฮาตั้งแต่วันที่กลับถึงเมืองหลวงแล้ว อีกทั้งยังแจ้งต่อ

กองงานฝ่ายราชวงศ์และเหล่าผู้อาวุโสที่หมู่บ้านซือตี้แล้วด้วย

ขณะที่ฉินโยวโยวยังคงไร้เดียงสาคิดว่าตนเองแค่ถูกเหยียนตี้ 

หลอกพากลบัมาใช้แรงงานพร้อมทัง้เป็นนกัโทษ ฐานะของคนทัง้สองก็ได้

ถูกก�าหนดโดยทางเหยียนตี้แล้ว

"ฮ!ึ หากข้าไม่ตกลง ท่านจะท�าอะไรได้!" ฉนิโยวโยวพูดอย่างโกรธเคอืง

ในดวงตาเหยียนต้ีคล้ายว่ามีเปลวเพลิงร้อนแรงสองกองลุกโหม 

ขึ้นมา "เจ้าไม่ตกลง...ข้าก็ได้แต่ 'ลงกายลงแรง' โน้มน้าวเจ้าอย่างเต็มที่

แล้ว เจ้าอยากลองดูสักหน่อยหรือไม่"

"คนเลว! ฟ้ายังไม่มืดท่านก็คิดจะท�าเรื่องไม่ดีแล้วรึ!" ฉินโยวโยว 

ทางหนึง่หลบเลีย่งกรงเลบ็ของเขาทีห่มายจะสอดเข้ามาในเส้ือนาง อกีทาง 

ก็ร้องห้ามเบาๆ

"ข้าท�าเรื่องไม่ดีไม่เคยเลือกเวลาอยู่แล้ว"

นอกเรือนฝนพร�าหิมะโปรยปราย ในเรือนอวลอุ่นกลิ่นอายวสันต์...

เจ้าคนเลวท�าเรื่องไม่ดีเสร็จก็กอดภรรยาตัวน้อยสุดท่ีรักไว้พลาง 
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พูดอย่างอิ่มเอม "เจ้าไม่ชอบท่ีอยู่กับข้าต้ังแต่เช้าจรดเย็นทุกวัน รู้สึก 

ไม่เป็นอสิระใช่หรอืไม่ วนัพรุง่นีข้้าไม่อาจอยู่กับเจ้าได้ เจ้าตามข้าเข้าวงั รออยู่ 

ที่ห้องข้างอย่างว่าง่าย อยากท�าอะไรก็ท�าไป ตอนเย็นข้าจะไปรับเจ้า"

ฉินโยวโยวเงียบไปชั่วครู่ก็เอ่ยว่า "ได้"

นางคาดเดาได้แล้วว่าเหตุใดเหยียนตี้จะไม่อยู่กับนาง วันพรุ่งนี ้

เขาน่าจะไปทดสอบอานภุาพของปืนใหญ่กระบอกนัน้ด้วยกันกับเหยียนซู่ 

กระมัง ผ่านมาหลายวัน คิดว่าพวกเขาคงท�าของจริงออกมาส�าเร็จแล้ว

นับแต่เหยียนตี้ฟื้นข้ึนมา เขาก็ตั้งใจไม่เอ่ยถึงเรื่องใดๆ ท่ีเกี่ยวกับ

ปืนใหญ่ของบรรพบุรุษต่อหน้าฉินโยวโยว ถึงขั้นว่าไม่เคยคุยเรื่อง 

การเตรียมการบุกโจมตีแคว้นตัวลี่ต่อหน้านางด้วย

ฉนิโยวโยวยินดีจะปิดหูปิดตาตนเอง ถือเสยีว่าปืนใหญ่กระบอกน้ัน

ไม่เคยปรากฏโฉมมาก่อน

วันรุ่งขึ้นเหยียนตี้พาฉินโยวโยวเข้าวังแต่เช้า เขาส่งนางถึงห้องข้าง

ของต�าหนักอกัษรเรยีบร้อยก็ทิง้เหลยีงลิง่กับตูเ้หวยเหนยีงให้อยู่เป็นเพ่ือน

นาง ส่วนตนเองก็ไปสมทบกับฮ่องเต้

เหยียนต้ีส่งแหวนสเุมรวุงหน่ึงให้ฉนิโยวโยว เขาใส่วสัดแุละเครือ่งมอื 

ที่นางต้องใช้เวลาท�ากลไกท้ังหมดให้นางพกติดตัว ไปท่ีใดก็สามารถ 

หาอะไรท�าฆ่าเวลาได้

เมื่อก่อนที่มีเสี่ยวฮุยอยู่ สมบัติส่วนใหญ่ของฉินโยวโยวจะบรรจุอยู่

ในกระเป๋าหน้าท้องของมัน ตอนนี้เสี่ยวฮุยไม่อาจติดตามนางออกมา 

ข้างนอก จึงได้แต่เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือเก็บของแทน
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ทว่าวันนี้ฉินโยวโยวไม่ได้เล่นกับกลไกอีก แต่เลือกหยิบเอาผ้าไหม

แพรพรรณออกมาเตรียมจะตัดอีกชุดตามแบบชุดตัวน้อย

ครั้นตู ้เหวยเหนียงเห็นก็พูดด้วยความตื่นเต้นดีใจ "พระชายา 

ทรงพระครรภ์แล้ว? น่ีจะเตรยีมไว้ให้ท่านอ๋องน้อยท่านหญิงน้อยหรอืเพคะ"  

หากแต่ชุดตัวน้อยนั้นไม่ว่าดูอย่างไรก็ดูพิกลทั้งยังดูคุ้นตาอยู่บ้าง

ฉินโยวโยวกลืนไม่เข้าคายไม่ออก "มิใช่ นี่ท�าให้เสี่ยวฮุย มันน่าจะ

เลื่อนข้ันส�าเร็จเร็วๆ นี้แล้ว ข้าจะท�าชุดใหม่ให้มัน มันจะต้องดีใจมาก

แน่นอน"

ตู้เหวยเหนียงดีทุกเรือ่ง เสยีก็แต่จดุทีช่อบเร่งรัดให้นางกับสามปีีศาจ

มีลูกซึ่งชวนให้คนหมดค�าพูดอย่างยิ่ง

ตู ้เหวยเหนียงได้ยินค�าตอบของฉินโยวโยวก็ผิดหวังอย่างมาก 

ตามคาด นางบ่นงึมง�าว่า "ท่านก็ทรงนึกถึงแต่เสี่ยวฮุย ไฉนไม่ทรงท�าให้

ท่านอ๋องบ้าง"

"เขาไม่ขาดแคลนเสื้อผ้าเสียหน่อย" ฉินโยวโยวจ�าได้ว่าเสื้อผ้าของ

เสีย่วฮยุมแีค่ชดุท่ีร้านผ้าไฉ่ซอืส่งมาให้ชดุเดยีว ส่วนเส้ือผ้าของเหยียนตี.้..

นางไม่เคยไปนับ ถึงอย่างไรก็มีไม่น้อยแน่นอน

"ของที่ท่านทรงท�าจะเหมือนกับท่ีพวกช่างตัดเย็บท�าได้อย่างไร!"  

ตูเ้หวยเหนยีงรูส้กึว่าตนเองจ�าเป็นต้องย�า้เตอืนพระชายาน้อยผูท้ึม่ทือ่ผูน้ี้

อย่างมาก

ฉินโยวโยวนึกขึ้นได้ว่ามีหนหน่ึงนางเอาอย่างพวกสตรีในหมู่บ้าน

ฝึกท�าถุงเหอเปา* แล้วน�ามาให้อาจารย์ อาจารย์ก็ย้ิมกว้างจนปากแทบ

* ถุงเหอเปา หรือถุงพก ใช้ใส่เศษเงินหรือของมีค่าจุกจิก เหน็บพกติดตัวหรือเวลาออกนอกบ้าน มักปักรูปสัตว์
หรือตัวอักษรมงคล
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ฉกีถึงใบห ูถงุเหอเปาใบนัน้เขาตัดใจใช้ไม่ลงจงึวางเก็บไว้ในกล่องผ้าแพร

บนโต๊ะหนงัสอือย่างทะนถุนอม ท้ังยังเคยน�าไปอวดกับท่านลงุท่านอาทีม่ี

สายสัมพันธ์ไม่เลวอีกหลายคน

อมื...ถุงเหอเปาใบเดยีวยังท�าให้อาจารย์ดใีจจนหน้าบานได้ หากนาง 

ตัดเสื้อผ้าให้สามีปีศาจก็น่าจะท�าให้เขาดีใจจนนอนฝันดีทั้งคืน!

ฉินโยวโยวพยักหน้ากล่าวทันที "เช่นนั้นหลังพวกเรากลับไปแล้วก็

ไปเลือกผ้าในคลังเก็บของมาท�ากันเถอะ ว่าแต่เขาชอบสีและผ้าแบบใด

หรือ"

ถามถึงตรงน้ี ฉินโยวโยวก็รู้สึกว่าตนเองดูไม่ค่อยใส่ใจสามีปีศาจ 

เท่าที่ควรจริงๆ สามีปีศาจรู้ว่านางชอบกินอะไร ชอบสีอะไร ชอบอาภรณ์

แบบใด ถึงขั้นยามที่พักอยู่ด้วยกัน บางครั้งเขายังหวีและเกล้าผมให้นาง

ด้วยตนเอง กระทั่งทรงผมก็ยังเป็นทรงที่นางชอบท�าในยามปกติ

นางกลับมีความเข้าใจต่อสามีปีศาจจ�ากัดอย่างย่ิง และย่ิงไม่เคย

สังเกตถึงความชอบของเขามาก่อน นางเป็นภรรยาที่ดูล้มเหลวอยู่บ้าง

จริงๆ

ตู้เหวยเหนียงเห็นฉินโยวโยวฟังค�าของนางเข้าหูแล้วก็ตอบรับด้วย

ความยินดี "ความโปรดปรานของท่านอ๋อง หม่อมฉันทราบดีที่สุด จะต้อง

เลือกสิ่งท่ีท่านอ๋องโปรดท่ีสุดมาให้พระชายาได้แน่นอน หึๆ! อันท่ีจริง 

หากท่านอ๋องทรงทราบว่าพระชายาจะทรงตัดฉลองพระองค์ถวาย ไม่ว่าส ี

และแบบเช่นไร ท่านอ๋องต้องโปรดแน่นอนเพคะ"

"อย่าเพิ่งบอกเขา ท�าเสร็จแล้วค่อยให้เขาดีใจ" ฉินโยวโยวก�าชับ

"ไม่มีปัญหาเพคะ!" ถ้าเป็นเรื่องอื่น นางจะไม่ช่วยปิดบังท่านอ๋อง
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แน่นอน แต่เรื่องท�าของให้ระหว่างสามีภรรยาหนุ่มสาวนี้ นางเข้าใจ

ในห้องข้างบรรยากาศอบอุ่นกลมเกลียว แต่ในเวลาเดียวกันนี้ 

ภายในค่ายประจ�าการกองทหารหลวงแห่งหนึ่งท่ีอยู่ห่างจากเมืองหลวง

ไปหลายสิบหลี่ อารมณ์ของเหยียนตี้กับฮ่องเต้กลับตื่นเต้นอย่างยิ่ง

พวกเขาออกจากเมืองหลวงมาถึงที่น่ีอย่างเงียบเชียบตั้งแต่เช้า  

ข้างกายไม่ได้พาผู้ติดตามใดๆ มาด้วย แม้แต่แม่ทัพนายกองในค่ายก็ 

ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นีเ่ป็นหน่ึงในค่ายประจ�าการนอกเมอืงหลวงจากสิบสองค่าย มเีพียง

เหยียนต้ี เหยียนซู ่และนกักลไกทีเ่กดิจากสายตรงของสกลุเหยียนอกีเพียง

สามคนที่รู้ว่าพวกเขาก�าลังเตรียมอาวุธท่ีร้ายกาจที่สุดและเป็นความลับ

ที่สุดของแคว้นเซียงเยวี่ยอยู่ในสถานที่นี้...ปืนใหญ่ของบรรพบุรุษ

เจยีงหรเูลีย่นสองศษิย์อาจารย์ยังซุม่ซ่อนตวัอยู่บรเิวณเมอืงจือ่เย่ีย 

หากพวกเขาเกิดล่วงรู้การมีอยู่ของปืนใหญ่บรรพบุรุษก่อนเวลา จะต้อง

คดิหาสารพัดวิธีมาท�าลายมนัแน่นอน สองคนน้ีมตีบะสงูส่งล�า้ลกึ เคลือ่นไหว 

ว่องไวยากจะป้องกัน พี่น้องสกุลเหยียนไม่อาจไม่ระวังไว้ก่อน

ทางด้านตะวันตกเฉยีงใต้ของค่ายทหาร ลึกลงไปใต้ดินในคลังเก็บของ 

อันว่างเปล่า ก็คือสถานที่ที่นักกลไกทั้งสามอดหลับอดนอนเพื่อประกอบ

ปืนใหญ่

หากฉินโยวโยวมาเห็นปืนใหญ่สิบกระบอกท่ีประกอบส�าเร็จแล้ว

ภายในคลังเก็บของน้ี รวมถึงชิ้นส่วนของปืนใหญ่กองพะเนินท่ีด้านข้าง 

นางจะต้องตกใจจนสะดุ้งโหยงแน่นอน
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กระบอกและฐานปืนใหญ่รวมถึงชิน้ส่วนส�ารองทีม่รีปูร่างตามขนาด

ทีก่�าหนดจ�านวนมากเพียงน้ี ไม่มทีางหล่อขึน้รปูเสรจ็ในเวลาอนัสัน้ไม่ถึงเดอืน 

เด็ดขาด

ความจริงตั้งแต่หนึ่งปีกว่าก่อนหน้าน้ีนับต้ังแต่ฉินโยวโยวสะเดาะ

กลไกที่บรรพบุรุษสกุลเหยียนท้ิงไว้ที่เขาโซ่วหนานจนผ่านการทดสอบ  

เหยียนตีก็้แจ้งให้เหยียนซูเ่รยีกรวมช่างฝีมอืชัน้ยอดให้ลงมอืใช้ทองเหลือง

และเหล็กท�ากระบอกและฐานปืนใหญ่ รวมถึงท�าชุดชิ้นส่วนส�ารอง 

ออกมาตามแบบจ�าลองปืนใหญ่และแบบร่างช้ินส่วนอย่างเป็นการลับแล้ว  

แม้แต่กระสุนก็ยังเตรียมไว้ไม่รู้ตั้งเท่าไร

เพ่ือศึกตัดสนิกับแคว้นตัวลี ่หลายปีมาน้ีสกุลเหยียนได้เตรยีมพร้อม

อย่างเต็มที่ ขาดแค่คนส�าคัญที่ปรากฏขึ้นโดยไม่คาดฝันอย่างฉินโยวโยว

ฮ่องเต้ลูบตัวปืนใหญ่เบาๆ เขาพยายามใช้น�้าเสียงราบเรียบมั่นคง

กล่าวกับนักกลไกทั้งสามที่ยืนท�าหน้าตื่นเต้นอยู่ตรงหน้า "พวกท่าน

ประกอบปืนใหญ่เหล่านี้เสร็จแล้วจริงๆ?"

แม้นักกลไกผู้เป็นหัวหน้าจะมีสีหน้าซูบซีดเหน่ือยล้าอยู่หลายส่วน 

แต่ดวงตาทั้งสองกลับเจิดจ้ากว่าปกติ "พ่ะย่ะค่ะ พวกกระหม่อมสามคน

ได้เทยีบกับบนัทกึการประกอบปืนใหญ่ของพระชายาในวันนัน้แล้ว มัน่ใจ

ว่าไม่ผิดพลาด จึงวาดแบบร่างโดยละเอียดข้ึนใหม่ จากนั้นถึงค่อยเริ่ม

ลงมือ พวกกระหม่อมกล้าใช้ชีวิตรับรองว่าเหมือนกับที่พระชายา 

ทรงประกอบเองไม่มีผิดเพี้ยนพ่ะย่ะค่ะ!"

"ดีมาก! ประเด๋ียวเราจะรอดูอานุภาพท่ีแท้จริงของปืนใหญ่

บรรพบุรุษนี้!" ฮ่องเต้หันหน้ามามองเหยียนตี้ ก่อนจะพบว่าน้องชายที่ 
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ไร้อารมณ์ความรู้สึกเสมอมา เวลานี้ถึงกับใจลอยไปแล้ว

"อาตี้ เจ้าก�าลังคิดอะไร หรือว่าปืนใหญ่นี้ยังมีปัญหาอยู่อีก" ฮ่องเต้

ถามยิ้มๆ ประกายที่ทออยู่ในดวงตาดูมืดมัวไม่ชัดเจน

"ไม่มีอะไร ข้าจะไปสั่งให้แม่ทัพของที่นี่เตรียมตัว" เหยียนตี้ไม่ได ้

พูดอะไรมาก เพียงหนัหลงัเดินไปโรงกลไกใต้ดนิ สัง่ให้แม่ทพัของกองทหาร 

ประจ�าการแห่งนี้เตรียมพื้นที่ให้พวกเขาได้ทดสอบอานุภาพของปืนใหญ่

ฮ่องเต้มองเงาหลังที่หายลับไปตรงปลายบันไดของเหยียนตี้พลาง

ยิ้มเย็นในใจ

น้องชายคนดีของเขาก�าลังคิดถึงสตรีที่ชุบชีวิตปืนใหญ่บรรพบุรุษ

นางนั้น อีกฝ่ายก�าลังร้อนตัว ลังเล ถึงขั้นว่าก�าลังนึกเสียใจ...เหตุเพราะ

อุบายหลอกลวงที่พวกเขาสองพี่น้องร่วมมือกันสร้างขึ้น

สตรีนางนั้นมีผลต่อเหยียนตี้มากกว่าที่คนทั้งหมดคิดไว้เสียอีก

ไม่นานก็เตรียมการเสร็จสิ้น เหยียนตี้เรียกหาแม่ทัพกองทหาร

ประจ�าการ ก่อนจะสัง่ให้ทหารทัง้หมดถอนทพัถอยไปทางตะวนัตกห้าหลี่ 

พร้อมกับให้หน่วยลาดตระเวนไล่คนไม่เก่ียวข้องภายในระยะย่ีสิบหลี ่

ทางตะวันออกของค่ายทหารออกไปโดยเร็ว

ทุกคนล้วนไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรข้ึน แต่เหยียนตี้เป็นดั่งเทพสูงสุด 

ในกองทพัแคว้นเซยีงเยว่ีย ไม่มใีครต้ังข้อสงสัยหรือซกัถามถึงการตดัสนิใจ 

ของเขา

นกักลไกทัง้สามใช้กลไกทีต่ดิตัง้ไว้ล่วงหน้าในโรงกลไกใต้ดนิขนปืนใหญ่ 

กระบอกหนึง่ข้ึนมาบนพ้ืนดนิโดยไม่บบุสลาย ปากกระบอกปืนหนัไปทาง

ทุ่งร้างผืนใหญ่ฝั่งตะวันออกของค่ายทหาร
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ประกายไฟพลันวาบขึ้น เสียงดังสนั่น!

เสยีงดงัลัน่สะท้อนก้องอยู่ภายในค่ายทหาร เพียงไม่นานทางตะวันออก 

สิบกว่าหลี่ก็มีเสียงตูมตามครั่นครื้นดังมา

ส�าเรจ็แล้ว?! ฮ่องเต้กับเหยียนตีม้องตากัน ความดใีจและความตืน่เต้น 

มิอาจระงับอยู่ คนท้ังสองสั่งให้นักกลไกสองคนเฝ้าอยู่ท่ีเดิม ก่อนพา 

นักกลไกผู้เป็นหัวหน้าห้อตะบึงไปยังทิศทางที่มีเสียงดังด้วยกัน

ห่างไปราวสิบห้าหลี่ หลุมมหึมาหลุมหน่ึงพลันปรากฏขึ้นบนพ้ืน 

ภายในรวมถึงรอบหลุมล้วนไหม้เกรียม เศษดินเศษหินปริมาณมาก

กระจัดกระจายอยู่รอบๆ หลุม

ยามเหยียนต้ีกับเหยียนซูพ่านกักลไกผูน้ั้นรดุมาถึง ตอนยืนอยู่ใกล้หลมุ 

ก็ยังรู้สึกได้ถึงพลังงานความร้อนอันน่ากลัวที่มาจากการระเบิด

"เทยีบได้กับการโจมตเีตม็ก�าลงัของราชนัยุทธ์ขัน้สบิขึน้ไป! บรรพบรุษุ 

ทรงคุ้มครอง สวรรค์ทรงโปรดแคว้นเซียงเยว่ีย!" ฮ่องเต้มองดูได้ครู่หนึ่ง 

ก็หัวเราะลั่นขึ้นมา

นักกลไกผู้น้ันเหม่อมองหลุมดิน เขาแทบจะไม่กล้าเชื่อสายตา

ตนเอง แม้แต่เหยียนตี้ก็ยังไม่อาจดึงสติกลับมาได้เป็นครู่ใหญ่

แม้ฝีมือเต็มก�าลังของเขาจะมีพลังท�าลายล้างมากกว่าปืนใหญ่นี้ 

แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่อาจท�าการโจมตทีีร่นุแรงเพียงนีไ้ด้ไกลถึงสบิห้าหลี ่

แน่ นี่เป็นเรื่องที่มีแต่เทพเซียนถึงสามารถกระท�าได้

ศาสตราวุธระดับเทพเช่นนี้ หากเอาไปใช้ในสนามรบยังจะมีผู้ใด

ต่อกรได้!

เกรงว่ากระทั่งราชันยุทธ์ขั้นสิบแปดอย่างเจียงหรูเลี่ยน หากไม่รู้
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ต�าแหน่งชดัเจนของปืนใหญ่ ก็คงท�าได้แค่มองดูแคว้นตัวล่ีและส�านกัเฟ่ิงเสิน 

ถูกยิงจนเป็นเถ้าถ่านโดยที่ท�าอะไรไม่ได้

เขาพอจะเข้าใจแล้วว่าเหตุใดบรรพบุรุษถึงไม่กล้าท�าศาสตราวุธที่

น่ากลวัน้ีออกมาง่ายๆ ปืนใหญ่ชนดิน้ีมอีานภุาพรุนแรงเกินไป หากอาวุธนี ้

หลุดออกไปจะน�าผลลัพธ์ใดตามมาด้วยก็ไม่มีใครคาดเดาได้

ทว่าความคิดเหล่าน้ีเพียงวาบผ่านในใจของเหยียนต้ีเท่านั้น บัดนี้

ความลับของปืนใหญ่อยู่ในก�ามือของสกุลเหยียน นั่นก็ถือเป็นลิขิตว่า 

พวกเขาต้องรวบรวมแผ่นดินให้อยู่ใต้การปกครองโดยคนผู้เดียวให้ได้!

เหยียนตี้ลงมือกลบร่องรอยหลุมที่เกิดจากปืนใหญ่ ก่อนท่ีท้ังสาม

จะสะกดกลั้นความต่ืนเต้นดีใจรุดกลับมาค่ายทหาร จากนั้นก็ทดสอบ 

ปืนใหญ่ติดกันอีกสองสามครั้ง เมื่อมั่นใจว่าผลลัพธ์ไม่ผิดพลาดถึงได ้

หยิบของที่มีพ้ืนที่วิเศษใหญ่ที่สุดที่เก็บซ่อนอยู่ในท้องพระคลังมาเก็บ 

ปืนใหญ่รวมถึงชิ้นส่วนส�ารองและแบบร่างเข้าไป แล้วจึงพานักกลไก 

ทั้งสามออกจากค่ายทหารกลับเมืองหลวงไปอย่างลับๆ

ทหารหลวงที่ประจ�าการอยู่ในที่นี้กลับถึงในค่ายพักก็ล้วนไม่เข้าใจ

ว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาดูเหมือนจะได้ยินเสียงดังสนั่นหลายเสียงดัง 

มาจากในค่ายทหารและทางตะวันออกไกลออกไป ทัง้ไม่รูว่้าเหตใุดแม่ทพั

จึงให้พวกเขาถอนทัพไปกะทันหันแล้วก็เคลื่อนกลับมาอีก

ขณะเหยียนตี้กับฮ่องเต้พานักกลไกสามคนน้ันกลับถึงเมืองหลวง

อย่างเงยีบเชยีบก็เป็นเวลาโพล้เพล้แล้ว แต่คนทัง้หลายยังคงไม่อาจสงบ

อารมณ์ที่พลุ่งพล่านลงได้ทั้งหมด

ฮ่องเต้จดัการพานักกลไกทัง้สามไปอยูใ่นสถานทีป่ลอดภัยและเป็น
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ความลับด้วยตนเอง ให้พวกเขาประกอบปืนใหญ่ท่ีเหลือต่อ ส่วนตนเอง

กับเหยียนตี้ก็กลับวังหลวงด้วยกัน

ยามมาถึงวังหลวงก็ไม่ได้เข้าไปในวังทันที ฮ่องเต้ชวนเหยียนตี ้

เดินขึ้นหอก�าแพงวัง ก่อนเอ่ยอย่างคึกคักฮึกเหิมยิ่ง "ค�าท�านายของ

บรรพบุรุษจะเป็นจริงท่ีพวกเราสองพ่ีน้องตามคาด หึๆ! แผ่นดินอัน 

กว้างใหญ่นี้อีกไม่นานก็จะกลายเป็นของสกุลเหยียนเรา แค่คิดถึงเรื่องนี้

ก็อยากให้วันใหม่มาถึงตอนนี้เลยจริงๆ พวกเราพ่ีน้องน�าทัพใหญ่

กวาดล้างแคว้นตัวลี่แล้วต่อด้วยใต้หล้า! เจียงหรูเลี่ยน ส�านักเฟิ่งเสิน 

แคว้นตัวลี่ ทั้งหมดล้วนต้องถูกบดขย้ีเป็นผุยผงภายใต้อานุภาพของ 

ปืนใหญ่บรรพบุรุษ!"

เหยียนต้ีเองก็มีสีหน้าต่ืนเต้นเช่นเดียวกัน ทว่าค�าพูดต่อมาของ

ฮ่องเต้กลับเป็นเช่นน�้าเย็นท่ีสาดใส่อารมณ์ตื่นเต้นของเขาให้ถูกดับลง 

ทันควัน "เจ้าว่าหากให้น้องสะใภ้ถอดความหมายของขีดเครื่องหมาย

ลึกลับเหล่านั้นบนแบบร่างกลไกอื่นๆ ที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ออกมา..."

ในสมองเหยียนตีป้รากฏภาพท่าทางอนัอ่อนแอซดีเซียวของฉนิโยวโยว 

ที่เขามองเห็นในวันที่ฟื้นวาบผ่านแทบจะพร้อมกัน ทั้งยังมีแววนึกเสียใจ 

ละอายใจ หวาดหวั่น ไร้ที่พึ่งในดวงตาของนาง...

"มีปืนใหญ่ของบรรพบุรุษก็มากพอแล้ว เรื่องนี้อย่าได้เอ่ยถึงอีก!"  

ค�าปฏิเสธแทบจะโพล่งออกจากปากโดยปราศจากความลังเล

เขารษิยามากจรงิๆ ทีฉ่นิโยวโยวยึดถือวาจาของอาจารย์มากย่ิง แต่

หลังจากเขาได้เห็นกับตาถึงสภาพซึมเซาเศร้าเสียใจเนื่องจากฝ่าฝืน 

หลักการของตนเองและอาจารย์ของนางแล้ว เขาก็ยอมปล่อยหนามน้ี 
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ให้ยอกอกต่อไปดีกว่าท�าให้นางต้องเสียใจและล�าบากใจอีกครั้ง

"มปืีนใหญ่บรรพบรุษุย่อมจะไม่เลว แต่ปืนใหญ่เหมาะกับการโจมตี

ระยะไกล อีกทั้งการขนส่งก็ไม่ค่อยสะดวก ของท่ีเป็นพ้ืนที่วิเศษมีน้อย 

เกนิไป ท่ัวทัง้ท้องพระคลงัรวมถึงคลงัส่วนตวัของราชวงศ์ท่ีสามารถบรรจุ

ปืนใหญ่ได้กลับมีเพียงราวสิบชิ้น หากมีอาวุธที่เบาและขนย้ายสะดวก 

อีกทั้งมีอานุภาพเกรียงไกรอย่างอ่ืนคอยช่วย การรวบรวมใต้หล้าของ 

พวกเราก็จะราบรื่นขึ้นมาก" ฮ่องเต้หว่านล้อมต่ออย่างไม่ยอมแพ้

"เรื่องนี้ปล่อยให้ค่อยเป็นค่อยไปเถิด ข้าไม่อยากฝืนใจนางอีก นาง

เป็นภรรยาของข้า" เหยียนตี้ส่ายศีรษะปฏิเสธ

ฮ่องเต้ไม่เหน็ด้วย "ค่อยเป็นค่อยไป? หากปล่อยให้เป็นเช่นน้ัน เกรงว่า 

แมแ้ต่ปืนใหญ่บรรพบรุุษพวกเรากไ็ม่ต้องคดิฝนักนัแล้ว แค่สตรนีางหนึง่

เท่านั้น จะเทียบกับสิ่งท่ีสกุลเหยียนวางรากฐานมายาวนานหลายชั่วคน

ได้อย่างไร"

เหยียนตี้มองเขาปราดหนึ่งอย่างเย็นเยียบ "หากไม่มีนาง สิ่งท่ีวาง

รากฐานมายาวนานหลายชั่วคนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะบรรลุผลส�าเร็จได้เดือนใด 

ปีใด เสด็จพี่ ท่านไม่ต้องพูดแล้ว ข้าไม่มีทางรับปาก"

ฮ่องเต้ถอนหายใจ กลบัมาท�าท่าทางทะเล้นก่อนเอ่ยว่า "กไ็ด้ น้องสะใภ้ 

เป็นดวงใจของเจ้า ข้าท่ีเป็นพ่ีไม่มีค่าแล้ว เร่ืองน้ีข้าจะไม่เอ่ยถึงอีก แต่

เรื่องที่ข้าจะน�าทัพออกรบเอง เจ้าก็อย่ามาห้ามข้า"

เหยียนตี้ขมวดคิ้วมองเขาพลางเอ่ยว่า "ท่านยังไม่ถอดใจอีก?  

ในสนามรบเสีย่งอนัตราย ท่านเป็นถึงผูป้กครองแคว้น ต่อให้ไม่มอีนัตราย

ถึงชวีติ แต่ถ้าได้รบับาดเจบ็ก็กระทบต่อใจทหารใจราษฎรอย่างมาก แล้ว
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ไฉนท่านต้องไปเสี่ยงให้ได้ด้วย"

ฮ่องเต้แค่นหัวเราะ "พูดเช่นนี้อีกแล้ว ข้าไม่เข้าใจจริงๆ ว่าเหตุใด

ฮ่องเต้คู่แห่งแสงสว่างและความมืดต้องเป็นข้าท่ีตัวติดอยู่บนบัลลังก์ 

อันเย็นเฉียบน่าเบื่อตัวน้ัน! ข้ามอบบัลลังก์ให้เจ้า แล้วให้ข้าใช้ต�าแหน่ง

เซิง่ผงิชนิอ๋องของเจ้าแทนดีหรอืไม่ เช่นน้ีทุกคนก็ไม่ต้องเอาเร่ืองผู้ปกครอง

แคว้นอะไรนี่มากดดันข้าแล้ว"

เหยียนตี้ส่ายหน้า "ท่านรู้ทั้งรู้ว่านี่เป็นไปไม่ได้ กลับกันเถอะ ฟ้ามืด

แล้ว" เขาพูดจบก็ไม่พล่ามอะไรอีก เพียงหมุนตัวเดินลงจากหอก�าแพงวัง 

ก้าวเท้ายาวไปทางต�าหนักอักษร 

ฮ่องเต้เดินตามหลังเหยียนตี้ไปอย่างไม่เร็วไม่ช้า แววตาท่ีมองเงา

หลังอีกฝ่ายทอประกายเยียบเย็นบางๆ ออกมา เขารู้ว่าเหยียนตี้รีบไป

ต�าหนักอักษรเพื่อรับสตรีนางนั้น

ในวังมีภรรยาท่ีเหยียนตี้ชมชอบก�าลังรออีกฝ่ายอยู่ แต่เขาที่ 

เป็นฮ่องเต้นี้มีอะไร มีแต่สตรีใส่หน้ากาก วางแผนจะต้ังครรภ์เลือดเนื้อ 

เชือ้ไขของเขา อยากกลายเป็นไทเฮาหรอืไท่เฟยในภายภาคหน้าแค่เท่าน้ัน

ในห้องข้างของต�าหนักอักษร ภายใต้แสงตะเกียงนวลตา ฉินโยวโยว 

ก�าลงัย้ิมตาหยีพลางพลกิดูเสือ้ต่วนทอลายตวัน้อยสชีมพูทีเ่พ่ิงท�าเสรจ็ไป

มา พร้อมจินตนาการถึงเสียงหัวเราะชอบใจและท่าทางน่ารักน่าชัง 

หลังจากที่เสี่ยวฮุยได้สวมใส่มัน

ทนัใดน้ันเอวก็ถูกคนกอดไว้จากทางด้านหลัง เสือ้ผ้าท่ีติดไอหนาวเย็น 

ของต้นฤดูใบไม้ผลิจากด้านนอกแนบชิดกับร่างนาง หลังคอถูกคนหอม
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ไปหนึ่งฟอด "วันนี้ท�าอะไรไปบ้าง"

ฉินโยวโยวไม่ต้องฟังไม่ต้องมองก็รู้ว่าผู้ที่มาถึงแล้วท�ารุ่มร่าม 

กับนางในเขตวัง นอกจากสามีปีศาจแล้วก็ไม่มีใครอื่นอีก

"ท่านกลับมาแล้ว?" นางหันไปส่งย้ิมให้ รอยย้ิมเจิดจ้าตราตรึงใจ 

จนท�าให้เหยียนตี้หัวใจหยุดเต้น เขาอยากให้ทุกครั้งที่กลับมาล้วนม ี

รอยยิ้มอ่อนหวานเช่นนี้รอต้อนรับเขา เพราะฉะนั้น...เรื่องแบบร่างเขาจะ

ไม่เอ่ยถึงอีกเด็ดขาด ทั้งยังต้องคิดหาวิธีท�าให้ฮ่องเต้ถอดใจด้วยเช่นกัน
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"ข้าตัดชุดใหม่ให้เสี่ยวฮุย ท่านดูซิว่างามหรือไม่" ฉินโยวโยวกางชุด

ตัวน้อยสีชมพูตัวนั้นออกให้เหยียนตี้ดู สีหน้าท่าทางภูมิอกภูมิใจจน 

เหมือนกับว่าได้ท�าผลงานย่ิงใหญ่อันเป็นที่ตกตะลึงของคนท้ังใต้หล้า

ส�าเร็จ มิใช่แค่งานเย็บปักถักร้อยที่สตรีส่วนใหญ่ล้วนท�าได้

เหยยีนตีร้กัษาสหีน้าเดมิไว้ไม่อยู่ในทันที "ท้ังตวัมนัมแีต่ขน ยังต้อง

ใส่เสื้อผ้าอะไรอีก" เป็นกระต่ายอ้วนที่สมควรตายตัวนั้นอีกแล้ว กระต่าย

อัปลักษณ์ที่ช่างตามหลอกหลอนยิ่งนัก!

ผลงานที่ฉินโยวโยวพอใจไม่ได้รับค�าชมอย่างที่ควรได้ นางจึง 

เบะปากพลางแค่นเสียงไม่พอใจขึ้นมาแล้ว

เหยียนตีเ้ป่าลมใส่หนูางแล้วเอ่ยว่า "ทว่าเจ้าฝึกมอืไว้ก็ดเีหมอืนกัน 

อีกปีสองปีเจ้าคลอดลูกให้ข้าสักหลายคน ทักษะฝีมือนี้ก็จะได้ใช้แล้ว"

เขาพูดพลางใช้มือขวาลูบเบาๆ บนท้องน้อยนาง

26
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เหยียนตีพ้ลนันกึเสยีใจอยู่บ้างแล้ว หากฉนิโยวโยวไม่ได้กินผลมกุชาด 

เหล่าน้ันลงไป ไม่แน่เวลานี้ในท้องนางอาจจะมีทายาทของเขาอยู่แล้ว  

พอมีลูก ข้อผูกมัดระหว่างเขากับนางก็จะย่ิงลึกซึ้ง และเขาเองก็จะ

สบายใจได้มากขึ้นกว่าเดิม

ฉินโยวโยวใบหน้าแดง นางถลึงตาใส่เขา "ท่านติดเหวยเหนียง 

มาแล้ว พูดเสียเหมือนข้าเป็นแม่หมู"

"พอพูดถึงหมู ข้าก็นึกขึ้นได้ว่าในห้องหนังสือของข้ามีหนังสืออยู่ 

สองสามเล่ม กลบัไปพวกเรามาศึกษา 'หมเูดนิผ่าน' สักหน่อยเถิด จากน้ัน 

เจ้าก็ 'กินเน้ือหมู' เป็นเพ่ือนข้า" เหยียนตี้เอียงศีรษะเม้มติ่งหูนางไว ้

ก่อนออกแรงจูบ น�้าเสียงเร่าร้อนยิ่งกว่าท่าทีภายนอก

ใบหน้าฉินโยวโยวอดจะแดงเรื่อข้ึนหลายส่วนไม่ได้ เมื่อก่อนนาง

รูส้กึไปได้อย่างไรว่าเหยียนต้ีสามปีีศาจเป็นคนเรียบร้อยซือ่ตรง เจ้าคนผูน้ี้ 

ไม่ว่าอะไรก็กล้าพูดกล้าท�าท้ังนั้น มิหน�าซ�้ายังมีความคิดเรื่องใต้สะดือ 

อยู่เต็มท้องด้วย

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะในอดีตฝึกวิชาจนอัดอั้นเกินไปหรือไม่

พิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการของคนท้ังสองเหลืออีกไม่ก่ีวันก็จะ 

มาถึง ตามธรรมเนียมแล้วคนทั้งสองไม่ควรจะพักอยู่ด้วยกันอีก ก่อน 

เหยียนตี้จะย้ายกลับไปเรือนศิลา พอนึกว่ากว่าจะถึงคืนวันงานพิธีเขา 

ไม่อาจ 'กินเนื้อหมู' ได้อีก ก็ยิ่งจับฉินโยวโยว 'กิน' อย่างไม่ปรานี จนนาง

ร้องขอให้ละเว้นไม่ขาดปาก เขาจึงยอมละเว้นให้อย่างไม่เต็มใจนัก

ในใต้หล้าน้ีคาดว่าคงมีเจ้าสาวเพียงไม่ก่ีคนที่มีชีวิตได้ผ่อนคลาย

กว่าฉินโยวโยว ทุกวันนอกจากไปดูต้าจุ่ยกับเส่ียวฮุยแล้ว ก็มีแต่เก็บตัว
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อยู่ในเรือนพัก หลับเต็มอิ่มแล้วก็กิน กินอิ่มแล้วก็เย็บปักท�ากลไกเล่น  

เล่นพอแล้วก็นอนต่อ มีความสุขยิ่งกว่าหมูเสียอีก

เหยียนตี้ถือโอกาสช่วงไม่ก่ีวันนี้พาจู ้อว๋ินเฟยเข้าไปห้องลับใน 

คลังสมบัติใต้สวน แล้วช่วยมันปิดด่านเลื่อนขั้นเช่นกัน

ทีน่ั่นมสีมนุไพรวิเศษอยู่จ�านวนนับไม่ถ้วน ท้ังยังมรีาชนัยุทธ์ข้ันสบิแปด 

อย่างเหยียนตี้ลงมือชี้แนะอย่างเต็มก�าลังด้วยตนเอง การเล่ือนข้ันคร้ังนี้

ของจู้อว๋ินเฟยก็สามารถส�าเร็จเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธ์ิข้ันเก้าหรือแม้แต่ 

ราชันสัตว์ขั้นสิบได้เช่นกัน

ฉินโยวโยวรู้เรื่องนี้เข้าก็ไม่พ้นอิจฉาระคนรู้สึกผิดต่อเสี่ยวฮุย

หากนางมีตบะร้ายกาจสักหน่อย ด้วยสายเลือดอันเกรียงไกรของ

เสี่ยวฮุย มันก็ควรได้เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตั้งนานแล้ว

ยามที่ความละอายใจของฉินโยวโยวปะทุขึ้นมา นางก็อดจะท�าชุด

ตวังามให้เส่ียวฮยุเพ่ิมอีกหลายตัวเป็นการชดเชยไม่ได้ เสือ้ผ้าของเหยียนต้ี 

นางก็มิได้หลงลืม จะอย่างไรไม่ก่ีวันน้ีเหยียนต้ีก็ต้องปิดด่านกักตัว 

เป็นเพื่อนจู้อวิ๋นเฟย นางจึงนั่งตัดเย็บอยู่ในเรือนพัก

ด้วยความคล่องแคล่วหัวไวของฉินโยวโยว แม้แต่อาวุธลับท่ีสลับ

ซับซ้อนอย่างท่ีสุดยังท�าส�าเร็จได้อย่างง่ายดาย งานเย็บปักถักร้อยจึง 

เรียนไปเพียงเล็กน้อยก็ท�าเป็นแล้ว เพิ่งท�าเป็นไม่ทันไรก็ท�าได้เยี่ยมยอด

ก่อนหน้านี้นางก็เคยศึกษางานปักบนชุดที่ร้านผ้าไฉ่ซือท�าให้นาง

เหล่าน้ันแล้ว พอให้ตู ้เหวยเหนียงเชิญช่างปักผ้านางหน่ึงมาชี้แนะ 

ด้วยตนเองเพียงสองสามวัน ฝีมือก็เหนือกว่าช่างปักผ้าจ�านวนมากท่ี

ท�างานเย็บปักมาหลายปีไปไกล
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วิธีเย็บปักมีซ�้าไปซ�้ามาเพียงไม่กี่อย่าง ไม่ว่าพูดอย่างไรฉินโยวโยว 

ก็เป็นยอดยทุธ์ขัน้เจด็คนหนึง่ เรือ่งมอืไวตาไวมใิช่สิง่ทีช่่างปักผ้าธรรมดา

ทั่วไปจะเลียนแบบกันได้ ความสามารถในการท�าความเข้าใจย่ิงต่างกัน

ราวฟ้ากับดิน

ช่างปักผ้าทีเ่คยชีแ้นะฉนิโยวโยวผูน้ัน้ต่อมาภายหลงับงัเอญิได้เหน็

ถุงเหอเปาที่นางปักเข้าก็ตกใจจนดวงตาแทบถลน หลังจากนั้นมาไม่ว่า

เจอใครก็จะบอกว่าพระชายาของเซิง่ผงิชนิอ๋องต้องเป็นเทพแห่งการเยบ็ปัก 

จุติลงมาบนโลกแน่นอน

เหยียนตี้รู้ทุกความเคลื่อนไหวของฉินโยวโยวดีจนแทบเหมือนรู้จัก

ฝ่ามือตนเอง มีหรือท่ีเขาจะไม่รู้ความลับเล็กๆ ของนาง ทว่าหาได้ยาก 

ที่คนรักสบายจะมีน�้าใจเช่นนี้ เขาจึงยินดียิ่งที่จะให้ความร่วมมือแสร้งท�า

ไขสือ รอคอยให้ความประหลาดใจมาถึง

เวลาสัน้ๆ เพียงไม่ก่ีวันผ่านไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความสงบสขุ  

จู้อว๋ินเฟยสภาวะคงท่ี ก�าลังหลับลึกอยู่ในคลังสมบัติใต้สวนเช่นเดียว 

กับต้าจุ่ยและเสี่ยวฮุย ตราบที่ยังไม่ถึงวันเลื่อนขั้นอย่างเป็นทางการก็จะ

ไม่ตื่นขึ้นมา

ส่วนพิธีแต่งงานของฉินโยวโยวกับเหยียนต้ีก็มาถึงท่ามกลางการ 

รอคอยของคนทั้งหลายในจวนอ๋อง

ในจวนอ๋องแขวนโคมประดับแถบผ้า ถึงวันงาน เหยียนต้ีก็พา 

ฉินโยวโยวที่แต่งอาภรณ์สวมเครื่องประดับอย่างงดงามอลังการเข้าวัง 

ไปรับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ รวมทั้งแสดงความขอบคุณต่อไทเฮา 
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จากนั้นก็จัดพิธีและงานเลี้ยงสมรสภายในวัง

ขุนนางคนส�าคัญในราชส�านักและสมาชิกครอบครัวของพวกเขา

ก็ได้รับอนุญาตให้เข้าวังมาร่วมชมพิธีเช่นกัน ภาพอันครึกครื้นนี้ไม่ด้อย

ไปกว่างานฉลองปีใหม่สักเท่าไร

ฉนิโยวโยวรูส้กึได้ว่าในวังมกีลิน่อายของผูแ้ข็งแกร่งระดบัราชนัยุทธ์

เพ่ิมมาอย่างน้อยเป็นสบิคน จงึอดจะแปลกใจอยู่บ้างไม่ได้ นางถือโอกาส

ระหว่างทางกลบัจวนอ๋องหลงัเสรจ็งานเลีย้งสมรสเอ่ยถามขึน้ว่า "ไฉนจู่ๆ  

ในวังก็มีราชันยุทธ์เพิ่มมามากเพียงนั้น เดิมทีมิใช่มีเพียงเจ็ดคนหรือไร"

ในเมื่อมีราชันยุทธ์จ�านวนมากเพียงน้ี ไฉนตอนคืนปีใหม่ถึงไม่มา 

เวลาท่ีต้องการพวกเขาท่ีสุดกลับไม่ปรากฏตัว วันน้ีไม่มีอะไรถึงกับ 

โผล่ออกมาร่วมวงครึกครื้น ใช้ได้ที่ใดกัน!

เหยียนตีรู้อ้ยูก่่อนแล้วว่าฉนิโยวโยวต้องสงสยั จงึบบีปลายจมกูนาง

พลางตอบ "พวกเขาคือผู้พิทักษ์ของสกุลเหยียนที่เฝ้าพิทักษ์เมืองส�าคัญ

แต่ละแห่งในแคว้นเซยีงเยว่ีย อกีหนึง่เดอืนกว่าก็จะรบกับแคว้นตวัลีแ่ล้ว 

พวกเขาถึงได้รุดจากแต่ละที่มาฟังค�าสั่งเป็นการลับ ปกติพวกเขาจะ 

ไม่ออกห่างจากที่ประจ�าการแม้แต่ครึ่งก้าว"

ฉนิโยวโยวมคีวามรูเ้รือ่งด้านทหารอย่างจ�ากัด จงึยอมรบัค�าอธิบายนี ้

โดยไม่คิดอะไรมาก

ยามทั้งสองกลับถึงจวนอ๋องเวลาก็ล่วงเข้ายามซวีแล้ว แต่อันที่จริง

พิธีแต่งงานยังไม่เสรจ็สิน้ ตามธรรมเนยีมของแคว้นเซยีงเยว่ีย เวลาน้ีไม่มี

เรือ่งของเจ้าสาวแล้ว นางแค่ไปอาบน�า้เปลีย่นเสือ้ผ้าท่ีห้องหอ รอเจ้าบ่าว

กลับมาเข้าหอก็พอ
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ในขณะที่เจ้าบ่าวกลับต้องไปกราบไหว้บรรพบุรุษโดยมีบรรดา 

พ่ีน้องชายคอยอยู่เป็นเพ่ือน หลังจากดื่ม 'สุราเพ่ิมทายาท' ท่ีพ่ีชาย 

น้องชายทุกคนของตนส่งให้หมดแล้วถึงจะนับว่าเสร็จสิ้นได้

มีพ่ีน้องมากก็เป็นเรื่องเศร้าอย่างหน่ึง ดื่มจนเมาหัวราน�้ากระท่ัง 

ไม่อาจเข้าหอได้ก็เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปได้ ทว่าส�าหรบัเหยียนตีแ้ล้ว ต่อให้สรุา

มากเพียงไร หลังจากดื่มลงไปแล้วก็ไม่ต่างจากน�้าเปล่า

พ่ีชายน้องชายของเหยียนต้ีไม่นบัว่ามากนกั มเีพียงหกคน มหิน�าซ�า้

นอกจากฮ่องเต้ที่ไม่กลัวเขาแล้ว แต่ละคนที่เหลือล้วนขนลุกขนพอง 

กับใบหน้าไร้ความรูส้กึของเขาทัง้สิน้ ต่อให้เป็นอีช๋นิอ๋องเหยียนหนานเอง

ก็รู้กาลเทศะ ไม่กล้าก่อกวนเหยียนตี้ในเวลานี้เช่นกัน

ฮ่องเต้พินิจมองใบหน้าของอี๋ชินอ๋องท่ีดูย้ิมได้ฝืนใจย่ิงขณะก้าวมา

เคารพสุราเพ่ิมทายาท ฮ่องเต้กล่าวย้ิมๆ "เมื่อก่อนในใจน้องหกจะต้อง

ต�าหนิทีเ่ราล�าเอยีงช่วยอาตี ้แต่ไม่ยอมจดัการคนท่ีลอบท�าร้ายเจ้าเป็นแน่..."

อีช๋นิอ๋องตอบกลบัอย่างเนือ้ย้ิมหนังไม่ย้ิม "กระหม่อมไหนเลยจะกล้า"

ฮ่องเต้ไม่สนใจเขา ยังคงพูดต่อไปว่า "บัดน้ีเจ้าเข้าใจแล้วกระมัง  

พ่ีสะใภ้สั่งสอนน้องสามีที่พูดจาจาบจ้วงถือเป็นการกระท�าอันสมควร  

นีเ่ป็นเร่ืองในครอบครวั วันหน้าหากน้องหกได้พบพ่ีสะใภ้ก็อย่าลมืเกรงใจ

เสียบ้าง"

อี๋ชินอ๋องแค่นเสียงออกจมูกสองที ก่อนถอยกลับไปด้วยสีหน้า 

ไม่พอใจ

ฮ่องเต้รอน้องชายคนสุดท้ายเคารพสุราเสร็จแล้วก็โบกมือกล่าวว่า 

"ดึกแล้ว น้องๆ ทั้งหลายกลับไปพักผ่อนเถอะ อาตี้เจ้าตามเรามา"
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มองดูพ่ีน้องห้าคนท่ีเหลือขอตัวจากไปด้วยท่าทางราวกับได้รับ

อภัยโทษคร้ังใหญ่แล้ว เหยียนตีก้ข็มวดคิว้น้อยๆ อย่างแทบไม่สงัเกตเห็น 

วันนี้เป็นวันแต่งงานของเขา อีกฝ่ายมีเรื่องส�าคัญอะไรถึงกับต้องลากเขา

มาพูดในวันนี้ให้ได้

ฮ่องเต้คล้ายมองไม่เห็นสหีน้าไม่เข้าใจของเหยียนตี ้เพียงลกุข้ึนยืน

ก่อนสืบเท้าก้าวยาวเดินไปยังห้องหนังสือที่เรือนศิลา

ภายในห้องนอนที่เรือนศิลา ฉินโยวโยวอาบน�้าเสร็จแล้วก็มานั่งพิง

อยู่บนตัง่นุม่รอเหยียนต้ีกลบัมาด้วยท่าทีเกียจคร้าน นางได้ยินเสยีงหวัเราะ 

อันครึกครื้นของลวี่อี้กับบ่าวหญิงสามคนที่นอกห้องอยู่แว่วๆ

นางรอจนเบื่อก็เรียกพวกนางมาถามว่าก�าลังคุยเร่ืองสนุกอะไรอยู่ 

บ่าวหญิงสามคนท่ีเหลอืล้วนเลือ่นสายตาไปมองลว่ีอี ้ลว่ีอีจ้งึเปิดปากตอบ

ย้ิมๆ "หม่อมฉันคุยถึงประเพณีเจ้าสาวแกล้งเจ้าบ่าวของบ้านเกิดกับ 

พวกนางเท่านั้นเองเพคะ หม่อมฉันไม่กล้าพูด...หากพระชายาทรงน�าไป

เล่นกับท่านอ๋อง หม่อมฉันได้อเนจอนาถเป็นแน่"

ฉนิโยวโยวแค่นเสยีงพูด "หากเจ้าไม่พูดมาตอนนีก็้จะมสีภาพอนาถ

ตั้งแต่ตอนนี้เลย!"

นางมนีสิยัเป็นกันเอง บ่าวหญิงท้ังสีจ่งึท�าตวัสบายๆ ยามอยู่ต่อหน้านาง 

มาแต่ไหนแต่ไร ค�าขู่นี้พวกลว่ีอี้จึงไม่กลัวแต่อย่างใด เอาแต่เม้มปาก 

กลั้นยิ้มไม่ยอมพูด

ฉินโยวโยวเผยสีหน้าดุร้ายท่าทางขมึงทึงออกมา "หากเจ้าไม่พูด  

ข้าจะให้พวกนางสามคนจักจี้เจ้า!"
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บ่าวหญงิสามนางท่ีเหลอืพากันหวัเราะคกิคกัพลางล้อมวงเข้ามาจะ 

ลงมือจดัการ ลวีอ่ีบ้้าจีเ้ป็นทีส่ดุ ในทีส่ดุก็อ้อนวอนขอร้อง "พูดแล้วเพคะๆ"

นางบอกวธีิทีเ่จ้าสาวแกล้งเจ้าบ่าวออกมาหลายวิธีอย่างไม่มอี�าพราง  

ทว่าฉนิโยวโยวฟังไปฟังมากลบัรูส้กึว่าน�าไปใช้กับสามปีีศาจไม่ได้แน่นอน

หลอกให้เขาดื่มซีอิ๊ว ท�าให้เขาอาบน�้าเสร็จแล้วหาเสื้อผ้ารองเท้า 

ไม่เจอ ให้เจ้าบ่าวตอบค�าถามถูกก่อนถึงจะยอมให้เข้าห้อง...การจะแกล้ง

ราชนัยุทธ์ขัน้สบิแปดผูห้นึง่ด้วยวิธีการเช่นน้ีถือเป็นเรือ่งเพ้อฝันเลยทีเดยีว

ลว่ีอีเ้องก็มองออกถึงความไม่เหน็ด้วยของฉนิโยวโยว นางจงึกัดฟัน

พูดว่า "ยังมวีธีิทีโ่หดทีส่ดุอกีวิธีหน่ึงเพคะ ท�าให้เจ้าบ่าวหาเจ้าสาวไม่เจอ! 

ตอนหม่อมฉันยังเล็กเคยเห็นอาหญิงท่านหน่ึงของหม่อมฉันออกเรือน 

บรรดาพ่ีสาวน้องสาวช่วยกันน�าบันไดลิงมาให้นางปีนขึ้นไปน่ังบนขื่อ  

จากนั้นก็บอกเจ้าบ่าวว่าเจ้าสาวหายตัวไป เจ้าบ่าววิ่งออกจากห้องหอ 

มาพลิกทั้งลานเรือนค้นหา กลับคิดไม่ถึงว่าท่ีแท้เจ้าสาวจะอยู่ในห้อง 

โดยตลอด ฮ่าๆ ต่อมาภายหลงัอาหญิงของหม่อมฉนัได้บอกว่าย่ิงเป็นทีท่ี่

คุ้นเคยยิ่งจะถูกละเลยได้ง่าย พวกหม่อมฉันยังชมว่านางฉลาดอยู่เลย"

ลว่ีอ้ีพูดถึงตรงน้ีก็ยิ้มก่อนเอ่ยว่า "ทว่าพระชายาอย่าทรงคิดไม่ด ี

จะดีกว่า ท่ีน่ีคือจวนอ๋อง ท่านอ๋องก็ทรงมีตบะสูงส่งเพียงน้ัน ทรงใช้จิต

กวาดดูมีหรือจะทรงหาไม่พบ"

เดิมทฉีนิโยวโยวไม่ได้มคีวามคิดไม่ดอีะไรเลย คร้ันถูกลวีอ่ีพู้ดเช่นนี้ 

นางก็นึกขึ้นได้ว่าในจวนอ๋องมีสถานที่หนึ่งที่สามีปีศาจอาจจะหาไม่พบ

จริงๆ...ห้องลับใต้ห้องหนังสือในเรือนศิลา!

ผนังสี่ด้านในนั้นตลอดจนเพดานล้วนบุด้วยแก้วผลึกเสวียนอู่ท่ี
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สามารถสกัดก้ันการสอดส่องจากดวงจติ หากนางไปซ่อนตวัทีน่ัน่ คาดว่า

เหยียนตี้คงจะคิดไม่ถึงชั่วขณะ

นางนึกถึงสถานที่นี้แล้วก็ใจหายวาบ ไม่ถูกต้อง! ท่าทางของลวี่อี้

ชัดเจนว่ามีเจตนาจะชักน�าให้นางคิดถึงห้องลับแห่งนั้น เหตุใดจึงต้องท�า

เช่นนี้ด้วย

เพียงแต่ชอบเล่นซนเลยยุให้นางไปล้อเล่นกับเหยียนตี้ หรือว่าม ี

จุดมุ่งหมายอื่นกันแน่

นบัต้ังแต่ต�าหนกัอักษรเกิดเรือ่งกลไกบางส่วนใช้งานไม่ได้เนือ่งจาก

นกักลไกและช่างฝีมอืสมคบคิดกับศัตรภูายนอก ฉนิโยวโยวก็ระแวดระวัง

ต่อท่าทีที่ผิดปกติของคนใกล้ชิดเพิ่มขึ้น

นางเตรียมพร้อมป้องกันเงียบๆ ก่อนจะเงยหน้าคล่ีย้ิมถามตรงๆ 

"เจ้าตั้งใจจะล่อข้าไปที่ห้องลับใต้ห้องหนังสือใช่หรือไม่"

ลวี่อี้อึ้งงันไป นางคุกเข่าลงกับพื้นก่อนเอ่ยว่า "พระชายา หม่อมฉัน

มิกล้าเพคะ!"

ฉนิโยวโยวก�าลงัสองจติสองใจ ฉบัพลนัก็รูส้กึวิงเวยีนตาลาย ตวัชา

ขยับเขย้ือนไม่ได้ นางก�านัลท้ังสามท่ีเดิมยืนอยู่ข้างกายลวี่อี้ล้วนล้มลง

สลบไสลไปสิ้น

ในหนูางได้ยินเสยีงขันทีชราผูห้นึง่ท่ีอยู่นอกหน้าต่างพูดว่า "ข้าบอก

ให้ลงมือตรงๆ ไปเลย เจ้ากลับยังจะเปลืองน�้าลายล่อให้นางไปเองอีก"

เสียงนี้...เป็นจี่กงกงราชันยุทธ์อีกคนท่ีรับใช้อยู่ข้างกายฮ่องเต้ 

นอกเหนือจากฉิวกงกงท่ีสละชีพในหน้าที่ และก็เป็นคนสนิทที่ฮ่องเต ้

ให้ความส�าคัญที่สุดในยามนี้

Page �������������� 3.indd   70 8/6/2563 BE   17:34



71

เอ๋อเหมย

เป็นฮ่องเต้ต้องการจัดการข้า หรือว่าคนเหล่าน้ีถูกคนของส�านัก 

เฟิ่งเสินท�าให้กลายเป็นหุ่นเชิดมีชีวิตไปแล้ว! ฉินโยวโยวในใจหวาดหวั่น

สับสน แม้แต่พูดยังพูดไม่ออกสักค�า นับประสาอะไรกับการใช้อาวุธลับ

ในตัว

นางประมาทเกินไปแล้ว สามปีีศาจพูดได้ถูกต้อง นางสมควรลงมอื

ทันทีที่พบว่าลวี่อี้มีปัญหา! ไม่ควรใจอ่อนลังเล

ลว่ีอี้ลุกขึ้นยืนพลางถอนหายใจเบาๆ ก่อนกล่าวกับฉินโยวโยว 

"เดิมทีข้าไม่อยากท�าเช่นนี้กับท่านจริงๆ ท่านไม่ต้องกลัว พวกเราไม่ได้

ต้องการสังหารท่าน เพียงแต่จะพาท่านไปท�าความกระจ่างกับเรื่องหนึ่ง"

ถึงเวลาน้ีแล้ว ลว่ีอี้ไม่มีความจ�าเป็นต้องหลอกอีก ฉินโยวโยว

สบายใจข้ึนเลก็น้อย ทว่าเพียงไม่นานก็รูสึ้กกลัวข้ึนมาอกี...เรือ่งท่ีพวกเขา

ใช้อุบายพรรค์นี้ สิ้นเปลืองเรี่ยวแรงไปมากเพ่ือให้ข้าได้รู้ชัด เกรงว่าจะ

ไม่ใช่เรื่องดี

ในสมองฉินโยวโยวมีบางอย่างวาบผ่าน คล้ายตระหนักได้ถึงอะไร

บางอย่าง แต่ก็ยังไม่อยากจะเชื่อนัก

ลว่ีอีก้้าวมาอุม้นางขึน้ ก่อนหนัหลงักลบัเดนิออกจากห้องนอนไปยัง

ห้องหนังสือที่ด้านข้าง

ฉินโยวโยวมองดูลว่ีอ้ีกับจี่กงกงเปิดกลไกห้องลับใต้ห้องหนังสือ

อย่างช�านาญย่ิง ก่อนพานางมาส่งถึงในห้องลับแล้ววางลงข้างท่อทองแดง 

ที่ใช้ส�าหรับถ่ายทอดเสียง

คนทัง้สองถอยออกไปอย่างรวดเรว็เป็นท่ีสุด เพียงไม่นานฉนิโยวโยว 

ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนสองคนดังมาจากท่อทองแดง
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"ท่านมีเรื่องอะไรก็รีบว่ามา" เป็นเสียงของเหยียนตี้

จากน้ันฉินโยวโยวก็ได้ยินฮ่องเต้เสือหน้าย้ิมพูดอย่างเอ้อระเหย 

"ท�าไมเล่า รีบร้อนอยากกลับไปเข้าหอ?"

"ไม่ผิด!" ค�าตอบของเหยียนตี้ยังคงเถรตรงย่ิง แต่ฉินโยวโยวกลับ

หวัเราะไม่ออก นางสงัหรณ์ใจว่าเรือ่งทีพ่วกเขาจะพูดต่อจากนีเ้ป็นเร่ืองที่

นางไม่อยากได้ยินที่สุด

"ข้อเสนอคราวก่อนของข้า เจ้าจะไม่พิจารณาจริงๆ?"

"ข้าบอกไปชัดเจนแล้ว โยวโยวเป็นภรรยาของข้า"

"ข้ามีวิธีที่ดียิ่งกว่า ไม่จ�าเป็นต้องให้เจ้าเอาตัวมารับดาบของข้าอีก 

เจ้าเองก็ไม่ต้องกลัวว่าจะท�าให้ดวงใจของเจ้าต้องตกใจด้วย"

"ท่านไม่ต้องพูดอะไรแล้ว ข้าไม่มีทางตอบตกลง!"

หลังจากน้ันพวกเขาพูดอะไรกันบ้าง ฉินโยวโยวก็ฟังไม่ได้ยินอีก 

อย่างไรคงไม่พ้นฮ่องเต้เกลี้ยกล่อมเหยียนตี้อย่างไม่รู้จักเบื่อหน่าย เพ่ือ

หาทางให้นางยอมถอดรหัสขีดเครื่องหมายลึกลับบนแบบร่างกลไก

บรรพบุรุษออกมา

เป็นเช่นนี้นี่เอง...เป็นเช่นที่คิดจริงๆ

ฉินโยวโยวค้นพบด้วยความสลดใจว่าที่แท้เรื่องราวในตอนนั้นมิใช่

ความบังเอิญ

เรือ่งลอบสงัหารในคนืงานฉลองปีใหม่เป็นละครมาตัง้แต่ต้น ละคร

ทีท่�าให้นางยินยอมพร้อมใจบอกความลบัของปืนใหญ่แก่พวกเขาท้ังหมด 

น่าขันท่ีนางกลับถูกความอ่อนโยนอ่อนหวานและอาการบาดเจ็บสาหัส

โชกเลอืดของเหยียนต้ีบงัตา จนเป็นฝ่ายเอาตวัมาอยู่ในละครน้ีอย่างโง่งม
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กระบีท่ีปั่กหน้าอกเหยียนต้ีเป็นฝีมอืของฮ่องเต้ พวกเขาพ่ีน้องมชีวิีต

เดียวกัน ฮ่องเต้ย่อมไม่กล้าให้ผู้อื่นลงมือ ด้วยเหตุนี้กระบี่นั้นถึงเฉียด 

จดุส�าคญัของเหยียนต้ีไป 'พอดิบพอดี' ดเูหมอืนว่ากระบีไ่ด้แทงทะลหุวัใจ 

เลือดไหลเต็มพื้น แต่ส�าหรับเหยียนตี้กลับไร้ซึ่งอันตราย

ละครท่ีมีความบังเอิญสารพัดนี้มีพิรุธมากมาย ทว่ากลับหลอกตา

หลอกใจนางได้อย่างง่ายดายยิ่ง

อันที่จริงต้ังแต่ก่อนหน้านี้นางก็ถูกพวกเขาวางอยู่ในละครแล้ว  

เพียงแต่นางถือดีเกินไป เชื่อมั่นในความรู้สึกที่เหยียนต้ีมีต่อนางเกินไป  

จงึคดิไปเองว่าเขาไม่มทีางท�าร้ายนางจรงิๆ และจะเปลีย่นแปลงตนเองได้ 

เนื่องจากเห็นนางเป็นคนส�าคัญ

เขาเป็นคนเช่นไรนั้น ในใจฉินโยวโยวรู้อยู่นานแล้ว แต่นางยังคง 

ยืนกรานจะฝันเฟื่องอย่างไร้เดียงสาน่าขัน จวบจนบัดนี้นางไม่อาจไม่ตื่น

ขึ้นมา...

นางควรโทษใครดีเล่า เรื่องที่เหยียนตี้ให้สัญญาต่อนาง เขาล้วน

ท�าได้จริงทกุเรือ่ง ทว่าต้ังแต่ต้นจนจบเขาไม่เคยสญัญาว่าจะไม่หลอกนาง

นางเสียน�้าตาเพ่ือเขา ค�่าคืนท่ีเฝ้าอยู่ข ้างกายเขาด้วยความ

กระวนกระวายละอายใจเหล่าน้ัน ตอนนี้นึกดูก็เป็นแค่เรื่องที่ข�าไม่ออก

เรื่องหนึ่ง

ผ่านไปนานเท่าใดก็สุดรู้ ฉินโยวโยวคล้ายได้ยินเสียงฮ่องเต้ดังมา

เข้าหู "บรรดาคนสกุลจินเหล่านั้น บัดนี้จะต้องงุนงงไม่เข้าใจเป็นแน่ว่า 

ทั้งที่แคว้นเซียงเยวี่ยเรามีมือเทพนักกลไกอย่างน้องสะใภ้อยู่แล้ว เหตุใด

เจ้ายังให้เงื่อนไขที่ดีเพียงนั้นแก่พวกเขาและร่วมงานกับพวกเขาอีก"
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สกุลจิน?! ฉินโยวโยวงุนงงอยู่บ้าง ผ่านไปชั่วครู่ถึงนึกได้ว่าน่าจะ

เป็นสกุลจินแห่งกุ่ยซานไถ หนึ่งในสามตระกูลใหญ่ด้านวิชากลไก

ฉินโยวโยวแค่คิดก็รู ้แล้วว่าลว่ีอี้กับจี่กงกงล้วนรับค�าสั่งมาจาก

ฮ่องเต้ ถึงได้ลงมือกับนางเช่นนี้

ฮ่องเต้ก็แค่อยากท�าลายความสัมพันธ์ของนางกับเหยียนตี้ ถึงได ้

ให้นางมาได้ยินแผนการร้ายของพวกเขาด้วยหูตนเอง ทว่าท�าเช่นนี้มี 

ผลดีอะไรต่อเขาเล่า

เขาอตุส่าห์ฉกีหน้าบงัคับพานางมาไว้ในห้องลบันี ้เป็นไปไม่ได้เลย

ทีจ่ะพูดเรือ่งไร้สาระไร้ความสลกัส�าคัญ การท่ีจู่ๆ  เขาเอ่ยถึงสกุลจนิข้ึนมา

เช่นนี้หมายความว่าอย่างไร

นางได้ยินเหยียนต้ีพูดเสยีงเข้มตามคาด "เร่ืองของสกุลจนิ ข้ามสิีทธ์ิ

ตัดสินใจได้อย่างอิสระ ท่านไม่ต้องยุ่งให้มาก!"

"เรือ่งบดิาของน้องสะใภ้ เจ้าคดิจะบอกนางเมือ่ไร หากคนสกลุจนิรู้

ว่าน้องสะใภ้มีความสัมพันธ์กับพวกเขา เกรงว่าคงได้คิดหาทุกวิถีทาง 

มาหลอกล่อน้องสะใภ้ไปจากมือของเจ้าแน่" ฮ่องเต้พูดยิ้มๆ

"นั่นก็ต้องดูว่าพวกเขามีปัญญาหรือไม่" เหยียนตี้เริ่มจะหมด 

ความอดทนต่อการท่ีฮ่องเต้ลากเขามาพูดพล่ามไม่หยุดในคนืวันแต่งงาน

ของเขาแล้ว

แม้พ่ีชายของเขาจะไม่มีความจริงจังมาแต่ไหนแต่ไร แต่ก็มิใช่ 

คนจู้จี้ขี้บ่นอย่างเด็ดขาด

ภายในห้องลับ ฉินโยวโยวถูกเรื่องราวในค�าพูดของฮ่องเต้ท�าเอา

ตกใจจนอ้ึงไปแล้ว บดิาของข้า...สกุลจนิ? บดิาทีล่กึลบัของข้าเป็นคนของ
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สกุลจิน?! นี่มันเรื่องอะไรกันอีก

ฟังจากท่ีพูด เหยียนตี้รู้เรื่องน้ีมาก่อนแล้ว แต่เขากลับปิดบังนาง 

มาตลอดเช่นเดียวกัน ลับหลังก�าลังวางแผนอะไรอีก

ภายในห้องหนังสือ เหยียนตี้หมดความอดทนในที่สุด เขายืนขึ้น

กล่าวว่า "ดึกแล้ว มีเรื่องส�าคัญอะไรค่อยว่ากันพรุ่งนี้ เชิญเสด็จพี่กลับไป

ได้แล้ว"

ฮ่องเต้บรรลุจุดมุ่งหมายแล้วจึงหัวเราะร่าก่อนเอ่ยว่า "อาต้ี เจ้าไย

ต้องรีบร้อนปานนี้ เจ้าสาวของเจ้าก็อยู่ที่นี่แล้ว"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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