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หนึ่ง
หญิงสาวนักเดินทางข้ามเวลา

เสยีงกบุกบัของกบีมา้กระทบพืน้ดงัสนัน่ เมือ่มา้ฝเีทา้ดหีลายตวัวิง่ผา่นมา 

ด้วยความเร็ว ผู้ที่ขี่ม้าตัวที่อยู่ตรงกลาง และถูกปกป้องอารักขาอย่างแข็งขันคือ 

จา้วเหยยีนเวย่ องคร์ชัทายาทแควน้จา้ว พวกเขาโดนโจมตโีดยกลุม่คนทีย่งัไมท่ราบ 

ฝ่าย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเหล่าราชองครักษ์จึงอารักขาให้จ้าวเหยียนเว่ย 

กลับเข้าไปยังป้อมเจิ้งจินทั้งที่ขบวนม้าเพิ่งจะออกมาได้ไม่นาน

ป้อมเจิ้งจินคือที่พำนักของแม่ทัพใหญ่รักษาชายแดน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่าง 

แคว้นจ้าวและแคว้นหนาน ทั้งสองแคว้นเพิ่งจะเสร็จสิ้นสงครามไปได้ไม่นาน  

สถานการณ์จึงยังตึงเครียดอยู่บ้าง 

การทำสงครามระหว่างดินแดนจบลงด้วยการขอสงบศึกจากแคว้นหนาน  

โดยแควน้หนานทีเ่ปน็ฝา่ยพา่ยแพย้นิยอมทีจ่ะสง่เครือ่งบรรณาการมาใหแ้ควน้จา้ว 

ทุกปี แต่เพราะเป็นฝ่ายทำลายข้อตกลงระหว่างแคว้นด้วยการรุกรานแคว้นจ้าว 

ก่อน แคว้นหนานจึงต้องส่งบรรณาการมากขึ้นถึงสองเท่าจากเดิม

แมว้า่สงครามระหวา่งแควน้จะสงบไปแลว้ ทวา่องคช์ายสามจา้วเหยยีนเจีย๋ 

แม่ทัพใหญ่รักษาดินแดนยังคงรั้งรอเพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อย ด้วยเพราะเขา 

ไม่ยอมกลับเข้าวังหลวงเสียที จึงเป็นสาเหตุที่จ้าวเหยียนเว่ยอดกังวลขึ้นมาไม่ได้  

เขาเกรงว่าจ้าวเหยียนเจี๋ยผู้เป็นอนุชาจะได้รับบาดเจ็บดังคำร่ำลือ การมาของ 

ตัวอย่าง



8
ลำนำจอมนาง

จา้วเหยยีนเวย่ครัง้นีเ้ปน็ความลบัสดุยอด ดงันัน้การทีข่า่วรัว่ไหลจนถงึขัน้มกีารลอบ 

โจมตีขึ้น ก็เป็นไปได้แน่นอนว่ามีคนในรู้เห็นเรื่องการลอบปลงพระชนม์ แม้ว่า 

จางอวี้หัวหน้าราชองครักษ์ของจ้าวเหยียนเว่ยจะตามอารักขาอย่างใกล้ชิด ทว่า 

เมื่อฝ่ายตรงข้ามมีจำนวนมากกว่า ไม่ว่าเขาจะคุ้มกันแน่นหนาสักเพียงใดก็ยังคง 

เพลี่ยงพล้ำ

“องค์รัชทายาท” เสียงของบุรุษผู้ที่ควบม้าใกล้เข้ามา ทำให้จ้าวเหยียนเว่ย 

ยิ้มออกมาอย่างยินดี

“น้องสาม”

“จางอวี้พาองค์รัชทายาทกลับเข้าไปในป้อม เราจะถ่วงเวลาเอาไว้ก่อน”  

จ้าวเหยียนเจี๋ยเอ่ยเสียงทรงอำนาจ

“องค์รัชทายาท ขอพระองค์ทรงเร่งเดินทางเข้าไปในป้อมก่อนเถิดพ่ะย่ะค่ะ 

เพื่อความปลอดภัยของพระองค์” จางอวี้รีบเอ่ยขึ้น

“เชิญเสด็จก่อนพ่ะย่ะค่ะหม่อมฉันจะต้านเอาไว้ก่อน ไม่มีเวลาแล้ว” จ้าว- 

เหยียนเจี๋ยตะโกนแข่งกับเสียงคมดาบ เมื่อมีมือสังหารเข้ามาใกล้เขา อู๋อิงสงซึ่งเป็น

ทั้งรองแม่ทัพและองครักษ์ของจ้าวเหยียนเจี๋ย ก็รีบฟาดคมดาบเข้าไปสกัดไว้ 

จางอวีก้บัทหารองครกัษส์ว่นหนึง่ตา่งคุม้กนัจา้วเหยยีนเวย่เขา้ไปในปอ้มได้ 

สำเร็จในที่สุด ส่วนจ้าวเหยียนเจี๋ยกับอู๋อิงสงพร้อมกับองครักษ์บางส่วน ยังคง 

ช่วยกันรับมือกับกลุ่มมือสังหารที่ดูเหมือนฝีมือแต่ละคนจะไม่ธรรมดา เมื่อเห็นว่า 

ต่างฝ่ายต่างก็สู้กันแบบไม่มีที่สิ้นสุด เหล่ามือสังหารจึงได้ล่าถอยไป ทว่ากลิ่นอาย 

แห่งการต่อสู้ที่ยังคงล้อมรอบอยู่ภายนอกของป้อมเจิ้งจินทำให้เหล่านายทหาร 

ประจำการต่างก็ตื่นตัวในการเฝ้ายามและถวายอารักขา

“น้องสามพี่ต้องขอโทษเจ้าด้วย การมาครั้งนี้ของพี่ไม่นึกว่าจะมีผู้อื่น 

ล่วงรู้” จ้าวเหยียนเว่ยขมวดคิ้วด้วยความกังวล

“อย่าทรงตรัสเช่นนั้นเลยหม่อมฉันมิกล้ารับคำขอโทษจากพระองค์  

การทีข่บวนเสดจ็โดนโจมตวีนันีน้ัน้ทำใหเ้รารูว้า่ในวงัหลวงอาจจะมเีกลอืเปน็หนอน  

เพราะการเสด็จครั้งนี้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มีไม่กี่คนที่ทราบข่าว เราจำเป็น 

จะต้องหาต้นตอก่อน”
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“เจ้าพูดก็ถูก”

“ปัญหาตอนนี้คือเราต้องรีบนำเสด็จองค์รัชทายาทกลับวังหลวง ก่อนที่จะ 

มีคนล่วงรู้ไปมากกว่าน้ีว่าทรงมิได้อยู่ในวังหลวงพ่ะย่ะค่ะ” จางอว้ีเองก็อดกังวลไม่ได้

“จางอวีพ้ดูถกู เราตอ้งหาทางใหพ้ระองคก์ลบัวงัหลวงโดยเรว็ทีส่ดุ หมอ่มฉนั 

คิดว่าหม่อมฉันมีวิธี” จ้าวเหยียนเจี๋ยเอ่ยแล้วมองไปที่อู๋อิงสง

“คิดว่าได้เวลาที่หม่อมฉันจะกลับวังหลวงซะที อิงสงตามรองแม่ทัพจางมา”

“ขอรับท่านแม่ทัพ” อู๋อิงสงเดินออกไป

“พี่ได้ยินไม่ผิดกระมัง”

“ไม่พ่ะย่ะค่ะ หม่อมฉันจะกลับเข้าวังหลวง”

“ดีจริง ฝ่าบาทกับไทเฮาคงจะพอพระทัยยิ่ง พี่มาไม่เสียเปล่าจริงๆ” จ้าว- 

เหยียนเว่ยเอ่ยด้วยความยินดี

แผนการของจ้าวเหยียนเจี๋ยคือการทอนกำลังของฝ่ายตรงข้ามและหลอก 

ให้อีกฝ่ายสับสน นั่นคือการปลอมตัวปิดหน้าและแบ่งเป็นสามกลุ่มออกจากป้อม 

เจิ้งจิน ให้แต่ละกลุ่มแต่งกายเหมือนกันออกจากป้อม โดยมีจางซานจิ่วรองแม่ทัพ 

รักษาแผ่นดินจะรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลป้อมเจิ้งจินแทนในช่วงที่จ้าวเหยียนเจี๋ยกลับ 

เข้าเมืองหลวง จ้าวเหยียนเจี๋ยและอู๋อิงสงพร้อมกับราชองครักษ์อีกสองคนอ้อมไป 

ทางเหนือ ส่วนทางด้านของจ้าวเหยียนเว่ยกับจางอวี้และเหล่าราชองครักษ์อีก 

สองคนจะฝ่าออกไปตรงกลาง สือเจี้ยนหาว องครักษ์เงาผู้เต็มไปด้วยปริศนาของ 

จ้าวเหยียนเจี๋ยพร้อมกับนายทหารอีกสี่นาย จะปลอมตัวก่อนมุ่งหน้าไปด้านทิศใต้ 

เมื่อทั้งสามกลุ่มออกมาจากป้อมพร้อมกัน ก็เป็นไปดังคาด เกิดการสับสน 

ในกลุม่มอืสงัหารจงึตา่งกแ็ยกกนัออกไปเพือ่ไลล่า่ ดงันัน้จงึลดจำนวนคนลงไปมาก 

และง่ายต่อการรับมือ เพราะว่ากลุ่มมือสังหารไม่รู้ว่ากลุ่มใดคือกลุ่มขององค์ 

รัชทายาท 

ม้าของจ้าวเหยียนเจี๋ยวิ่งควบคู่มากับม้าของอู๋อิงสง ด้านหลังยังมีม้าของ 

ราชองครักษ์อีกสองนายที่ทำหน้าที่คุ้มกัน

“พวกเจ้าแยกไปทางซ้ายไปเจอกันที่หมู่บ้านข้างหน้า” อู๋อิงสงตะโกนสั่ง  

ราชองครกัษท์ัง้สองคนแยกออกไปทนัททีีไ่ดร้บัคำสัง่นัน้ พวกเขาแยกตวัไปอกีดา้น 

ตัวอย่าง
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เพื่อเพิ่มความสับสน

“อิงสงเราต้องล่อให้มันไปยังสะพานเชือกข้ามแม่น้ำ ด้านหลังป่าสน” เมื่อ 

จ้าวเหยียนเจี๋ยพูดจบก็มีลูกดอกพุ่งมา แต่เขาไหวตัวทันรีบเอียงตัวหลบ

“ท่านแม่ทัพพวกมันมีธนูและลูกดอก”

“ด้านหน้าเป็นป่าสนเราจะได้เปรียบ แต่เราต้องข้ามแม่น้ำให้ได้ก่อน ไปเร็ว”

ทั้งสองเร่งม้าเข้าไปในป่าสนหนาทึบ เพื่อให้เป็นอุปสรรคต่อกลุ่มมือสังหาร 

ในการยิงธนูและลูกดอก เมื่อใกล้จะถึงสะพานทั้งสองลงแส้เพื่อให้ม้าวิ่งเร็วขึ้นอีก  

เพราะขอบสะพานเป็นที่โล่งง่ายต่อการถูกโจมตี อู๋อิงสงชะลอม้าเพื่อให้จ้าวเหยียน- 

เจี๋ยข้ามไปก่อน ตัวเขาก็คอยระวังหลังให้ ทว่าเมื่อถึงกึ่งกลางของสะพานลูกดอก 

กลับพุ่งมาจากด้านข้างทั้งสองฝั่ง ลูกดอกพวกนั้นมีเป้าหมายคือจ้าวเหยียนเจี๋ย  

ขณะท่ีเขากำลังจะพุ่งเข้าไปปกป้องจ้าวเหยียนเจ๋ียลูกดอกอีกสามดอกพุ่งมายังตัวเขา

“ท่านแม่ทัพ” อู๋อิงสงร้องเตือนและดีดตัวขึ้นด้วยวิชาตัวเบา เขาพุ่งตัวไป 

จากมา้เพือ่บงัลกูดอกใหผู้เ้ปน็นาย ทวา่ตวัเขากลบัโดนลกูดอกเสยีกอ่นทำใหส้ญูเสยี 

ทิศทางการควบคุม

ในขณะทีล่กูดอกพุง่เขา้ไปใกลห้นา้อกของจา้วเหยยีนเจีย๋ แสงสเีขยีวลกัษณะ 

คล้ายดังเกราะวงกลมก็สะท้อนออกมาจากกำไลหยกสีเขียวของเขา กำไลหยกนี้  

เจิ้งฮุ่ยเจินอดีตฮองเฮามารดาของเขามอบให้ก่อนที่นางจะสิ้นใจ แสงเจิดจ้าสีเขียว 

เข้าครอบคลุมร่างของจ้าวเหยียนเจี๋ยเอาไว้ ทำให้ลูกดอกที่พุ่งเข้ามากระเด็นไป 

คนละทิศละทาง ทันใดนั้นตรงกลางของแสงลึกลับกลับปรากฏร่างหญิงสาวที ่

แต่งกายประหลาดนางหนึ่งขึ้น นางค่อยๆ ร่วงลงบนตักของจ้าวเหยียนเจี๋ย เขา 

รับร่างนั้นไว้ทั้งที่ยังอยู่บนหลังม้า ความร้อนที่ยังคงแผ่ซ่านออกมาจากกำไลทำให้ 

จ้าวเหยียนเจี๋ยก้มลงไปมอง เขาขมวดคิ้วเมื่อเห็นว่าที่ข้อมือของหญิงสาวก็ปรากฏ 

กำไลอีกอันที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับกำไลที่เขามี

ร่างของทั้งคู่ร่วงลงมาจากหลังม้า ด้วยเพราะม้าเกิดตกใจกับสิ่งที่ปรากฏ 

มันยกขาหน้าทั้งสองขึ้นพร้อมกับดีดตัวไปมา อู๋อิงสงเองก็ร่วงลงไปบนพื้น เขา 

ไมอ่ยากจะเชื่อสายตาตัวเองหลังจากที่ได้เห็น หญิงสาวแปลกหนา้กะพริบตาปริบๆ 

ให้จ้าวเหยียนเจี๋ย นางมองเขาคล้ายยังคงไม่เข้าใจถึงสถานการณ์ดีนัก ทั้งคู่ต่างคน

ตัวอย่าง
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ต่างก็มองหน้ากันและกัน

“อีกแล้วเหรอเนี่ย” หญิงสาวเอ่ยขึ้นเมื่อตระหนักถึงสิ่งที่อยู่รอบตัว ผมยาว 

สลวยสีดำขลับที่มวยเอาไว้บนศีรษะเริ่มหลุดลุ่ยรุงรัง ทว่ามันก็มิอาจซ่อนใบหน้า 

อันหวานล้ำนั้นเอาไว้ได้ จ้าวเหยียนเจี๋ยถึงกับตะลึงไปชั่วขณะ ใบหน้าของหญิงสาว 

อยู่ใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆ เขาสูดลมหายใจเข้า เมื่อเห็นใบหน้าหวานล้ำนั้น 

เตม็ตา เขามองรา่งแบบบางนุม่นิม่แนบสนทิไปกบัรา่งสงูใหญข่องตนแลว้ใจเตน้แรง 

เขาสาบานได้เลยว่าเขาได้กลิ่นหอมอ่อนๆ ออกมาจากตัวหญิงสาวด้วย

เสียงลูกดอกปักลงบนพื้นสะพานใกล้ๆ ดังขึ้นขัดจังหวะการพบกันของ 

ทัง้สอง อูอ๋งิสงทีไ่ดร้บับาดเจบ็ลกุขึน้ทนัใด เขารบีเขา้มาระวงัภยัใหเ้มือ่เหน็วา่ผูเ้ปน็ 

นายนัน้พยายามชว่ยหญงิสาวปรศินาใหย้นืขึน้ เขารบีจบับงัเหยีนมา้เอาไวท้ัง้สองตวั  

ทว่าม้าทั้งสองตัวยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มันสะบัดตัวอย่างแรงจนชน 

เข้ากับแผ่นหลังของจ้าวเหยียนเจี๋ยที่ยืนอยู่ขอบสะพาน จังหวะนั้นเองที่ลูกดอก 

อีกชุดพุ่งเข้ามายังทั้งสาม จ้าวเหยียนเจี๋ยรวบร่างบางหลบไปอีกด้าน แต่ม้าของเขา 

เองกลับกระแทกทั้งคู่อีกครั้งทำให้ลูกดอกปักเข้ากลางหลังของเขาอย่างจัง เขา 

สูญเสียการควบคุม และหญิงสาวเองก็ไม่สามารถรับน้ำหนักคนตัวโตเอาไว้ได้  

ทั้งคู่พลัดตกลงมาจากขอบสะพานร่วงลงสู่แม่น้ำที่เชี่ยวกรากเบื้องล่าง

“ท่านแม่ทัพ ไม่” เสียงอู๋อิงสงร้องตะโกนเป็นเสียงสุดท้ายที่ทั้งสองได้ยิน 

ก่อนทุกอย่างจะดับมืดลง

วันวิสาข์ขยับตัวเล็กน้อยอย่างอึดอัด กระทั่งเธอลืมตาขึ้นจึงได้รู้ว่าโดน 

คนที่เพิ่งจะเจอกันเมื่อครู่นอนทับอยู่ริมแม่น้ำ สติสัมปชัญญะของเธอเลือนราง 

เต็มทน อาจเพราะเขาตัวหนักทำให้เธอหายใจไม่สะดวก แต่ไม่นานกลับรับรู้ได้ว่า 

มีกลุ่มคนเข้ามาช่วยเธอยกตัวเขาออก

“แม่นางเจ้าเป็นอะไรมากหรือเปล่า” เสียงเรียกทำให้เธอได้สติ

“ชายคนนี้ได้รับบาดเจ็บนี่”

“ชีพจรอ่อนจนแทบไม่เต้นแล้ว ลมหายใจของเขาก็แผ่วเบาเหลือเกิน เขา 

คือสามีของเจ้ากระมัง” คนเอ่ยยกข้อมือของเขาขึ้นและมองมาที่ข้อมือเธอเช่นกัน

ตัวอย่าง
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“ของหมั้นของพวกเขาละมั้ง” 

‘หมายถึงกำไลนั่นกระมัง’ วันวิสาข์มองดูกำไลที่ข้อมือของเขาแล้วแทบ 

ลืมหายใจ มันเหมือนกันจนแทบจะแยกไม่ออกหากมองแบบเผินๆ

“เขาเป็นอย่างไรบ้าง” วันวิสาข์เอ่ยถาม ทั้งยังพยายามตะเกียกตะกายเข้า 

มาหาเขา เพือ่ตรวจสอบวา่เขายงัหายใจอยูห่รอืไม ่ตอนนีเ้ธอรูแ้ลว้วา่ทำไมเธอกบัเขา 

เกอืบตายทัง้คู ่เพราะบนหลงัของเธอยงัคงมเีปส้นามใบโตนัน่เอง แตพ่อถอดเปว้าง

ลงเธอกต็อ้งคดิใหม ่เมือ่มองเหน็ลกูดอกสามดอกปกัตดิอยูท่ีเ่ป ้ในสตอินัเลอืนราง 

เธอเห็นภาพของเขาคนนี้พยายามพยุงตัวเธอให้ลอยขึ้นเหนือน้ำ จนตัวเขาเองเกือบ 

จะจมหายไปหลายครั้ง เพราะแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวนั้น และน้ำหนักเป้เองถ่วงตัวเธอ 

และเขาให้จมลง วันวิสาข์จับชีพจรของเขาแล้วตกใจ เขาหยุดหายใจไปแล้วแต่ 

ชีพจรยังเต้นอยู่แต่อ่อนมาก

“พวกท่านถอยออกไปสักนิดเขาจะได้มีอากาศหายใจ”

“แต่นั่นเขาไม่หายใจแล้วนี่”

“ไม่หรอก” วันวิสาข์จับใบหน้าเขาแหงนเงยขึ้น แล้วก้มลงฟังเพื่อให้แน่ใจว่า 

เขาไม่หายใจจริง และใช้ฝ่ามือท้ังสองประสานกันกดลงไปบนหน้าอกเขาเป็นจังหวะ

“หายใจ หายใจ ท่านต้องหายใจ หายใจสิ” เธอก้มลงเอาหูแนบหน้าอกเขา 

อีกครั้ง ทว่าไม่มีเสียงตอบรับใดๆ กลุ่มคนที่เข้ามาดูเหตุการณ์เริ่มส่งเสียงเห็นใจ 

เธอกนัทัง้นัน้ ตอนนัน้เองทีเ่ธอกม้ลงเปา่ลมลงไปแบบปากตอ่ปาก กม็เีสยีงองึคะนงึ

อย่างไม่เข้าใจจากคนรอบข้าง และมีเสียงหนึ่งเอ่ยออกมาอย่างเห็นอกเห็นใจว่า

“แม่นางเจ้าก็ตัดอกตัดใจเถอะนะ เขาตายไปแล้วแต่เจ้ายังต้องอยู่ต่อ”

“นั่นสิ อย่าทำแบบนี้เลย ดูจากบาดแผลและที่เขานอนทับเจ้าเมื่อครู่เขา 

พยายามปกป้องเจ้า เจ้าก็อย่าทำให้เขาเสียแรงเปล่าเลย” 

หลายคนยังคงปลอบ ทว่าวันวิสาข์ยังคงทำแบบเดิมสลับกันไปมา กระทั่ง 

คนที่นอนนิ่งเมื่อครู่สำลักออกมาในที่สุด เขาไอออกมาถี่ๆ ทำเอาหลายคนถึงกับ 

ตกใจกลัวเพราะมันเหมือนกับว่าเขาตายแล้วฟื้น

“ท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง” วันวิสาข์ยิ้มให้เขาเมื่อเขาหันหน้ามามอง

“เป็นไปได้อย่างไร เมื่อครู่เขาไม่หายใจแล้วนี่”

ตัวอย่าง
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“นั่นสิ ข้าเอานิ้วจ่อดูแล้วเขาไม่หายใจจริงๆ นะ”

“หรือที่นังหนูนี่ทำเมื่อครู่นางแบ่งลมหายใจของนางให้เขา”

“จริงหรือ นางคงจะรักสามีนางมากนะ”

“นั่นสินะ ดูเหมือนเขาก็ปกป้องนางนี่ โถ พวกเจ้าช่างมั่นคงต่อกันและกัน 

เหลือเกินนะ”

“ว่าแต่ว่านางทำได้ยังไงกัน”

“นั่นสิ” เสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา ไม่ได้เข้าไปในสมองของวันวิสาข์ 

เลย ตอนนี้เธอคิดที่จะช่วยคนเจ็บเพียงอย่างเดียว หญิงสาวเพิ่งจะรู้มาว่าขบวน 

พ่อค้ากลุ่มนี้กำลังจะเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อเริ่มต้นค้าขาย หลังจากที่ 

สงครามเพิ่งจะสงบ พวกเขาบังเอิญเข้ามาเห็นเหตุการณ์และช่วยทั้งคู่ไว้

วันวิสาข์มีหลายคนคอยช่วยเหลือตอนที่เธอทำการรักษา ทุกคนต่างก็พา 

กนัอึง้เมือ่เหน็วธิกีารรกัษาแบบใชม้ดีผา่เอาลกูดอกออกและเยบ็ผวิหนงัเขา้ดว้ยกนั  

พวกเขาพดูไปตา่งๆ นานา กลางดกึขณะทีว่นัวสิาขก์ำลงัพจิารณากำไลของเธอ และ 

คนที่นอนเจ็บอยู่นั้นเสียงโหวกเหวกก็ดังขึ้นในกระโจม

“แมน่างเจา้ชว่ยลกูของขา้ดว้ย ขา้เหน็เจา้ชว่ยสามเีจา้นี ่ไดโ้ปรดชว่ยขา้ดว้ย” 

หัวหน้าขบวนพ่อค้าเข้ามาคุกเข่าต่อหน้าวันวิสาข์

“ท่านลุงเกิดอะไรขึ้น”

“ลูกข้า ลูกข้า”

“เขาเป็นอะไร เขาอยู่ไหน” วันวิสาข์ถูกลากออกมา และเห็นเด็กคนหนึ่ง 

นอนชักน้ำลายฟูมปากอยู่จึงรีบวิ่งเข้าไปดู

“พวกท่านถอยออกไปอย่าเข้ามามุง ฮูหยินท่านปล่อยเขาก่อน ท่านทำให้เขา 

หายใจไม่ออก”

“ช่วยลูกข้าด้วย ช่วยเขาด้วย”

“เขาเป็นมานานเท่าไหร่แล้ว”

“ข้าเดินเข้ามาก็เห็นเขาเป็นแบบนี้แล้ว” ฮูหยินหัวหน้าพ่อค้าร้องไห้และเล่า

“จับเขานอนตะแคง คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปให้หมดเขาจะได้หายใจได ้

สะดวก” วันวิสาข์จับเด็กนอนราบก่อน จากนั้นตะแคงตัวเด็กไปด้านข้างเพื่อไม่ให้ 

ตัวอย่าง
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ลิ้นและน้ำลายไปอุดทางเดินหายใจ และเพื่อช่วยให้หายใจสะดวกขึ้น หญิงสาว 

ช่วยเช็ดน้ำลายของเขาออกโดยไม่รังเกียจ เมื่อเห็นเขาเริ่มสงบลงก็วิ่งกลับไปเอาเป้ 

ก่อนจะรีบวิ่งกลับมา เธอล้วงเอาซองเข็มออกมาและเริ่มต้นฝังเข็ม วันวิสาข์ยังคง 

นวดตามจุดชีพจรต่างๆ หลังจากการฝังเข็มเพื่อให้เขาหายใจได้สะดวกและเป็น 

การช่วยกระตุ้นชีพจรด้วย

“เขาไม่เป็นอะไรแล้ว แค่ลมชักเกิดจากการที่เขาเหนื่อยจากการเดินทางน่ะ  

เขามีอาการนอนไม่หลับและปวดหัวบ่อยๆ ก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่”

“ใช่แล้วแม่นางเจ้ารู้ได้อย่างไร”

“ตอ่ไปหากอากาศรอ้นมากหรอืวา่คดิมากอาการกอ็าจจะกำเรบิ ทา่นจะตอ้ง 

ดแูลเขาอยา่งใกลช้ดิ หากวา่อาการกำเรบิ ทา่นตอ้งตัง้สตจิบัเขานอนตะแคงเขาจะได้

ไมก่ดัลิน้ตวัเอง ทีส่ำคญัหา้มนำสิง่ของใสป่ากเขา หรอืวา่พยายามงดัปากเขาเดด็ขาด 

เพราะจะทำให้เขาสำลักและทางเดินหายใจถูกปิดกั้น แล้วก็อย่าให้เขาดื่มน้ำหรือยา 

จนกระทั่งเขาหยุดชักและรู้สึกตัว หากเขามีอาการเกร็งกระตุกอย่าไปยึดไว้ เพราะ

การไปยดึหรอืวา่รดัอาจทำใหก้ลา้มเนือ้ฉกีหรอืกระดกูหกัได”้ วนัวสิาขอ์ธบิายยาวๆ 

โรคลมชักของเด็กไม่ใช่อะไรที่จะรักษาได้ที่นี่ ทำได้เพียงป้องกันเวลากำเริบเท่านั้น

“ขอบคุณแม่นางขอบคุณท่านมาก” หัวหน้าพ่อค้าขอบอกขอบใจและมอบ 

อาหารที่พวกเขานำมาด้วยให้เธอ รวมไปถึงสินน้ำใจเล็กน้อยที่เธอปฏิเสธไปแล้ว  

ทวา่เขากย็งัยดัใสเ่ปข้องเธออยูด่ ีวนัวสิาขก์ลบัมายงัคนเจบ็ทีเ่ปน็สามจีำเปน็ของเธอ 

ตอนนี้อย่างโล่งอก 

วันนี้ช่างเป็นวันที่หนักหนาสาหัสของเธอจริงๆ เรื่องแรกคือการกลับมายัง 

แคว้นจ้าวแบบไม่ทันตั้งตัว แล้วก็เรื่องที่มาเจอคนแปลกหน้าที่ถูกไล่ล่า ก่อนจะ 

ตกลงมาจากสะพานแล้วยังมาเจอคนไข้ที่เธอรักษาในรูปแบบเต็มที่ไม่ได้ เพราะ 

กลัวคนที่นี่คิดว่าเธอเป็นบ้า วันวิสาข์ได้แต่จมอยู่กับภวังค์ของตัวเอง เรื่องราว 

ในอดีตมากมายก่อนที่ตนจะมาถึงที่นี่ 

หลายปีก่อนหน้านี้...

‘หลานรู้มั้ยอะไรคือนักเดินทางข้ามเวลา’ รินรดา ยายทวดของวันวิสาข์ 

ตัวอย่าง
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เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน

‘นกัเดนิทางขา้มเวลาหรอืคะ’ วนัวสิาขใ์นวยัสบิสีป่เีอย่ถามพรอ้มดว้ยสหีนา้ 

สงสัยใคร่รู้

‘ใช่จ้ะ นักเดินทางข้ามเวลา’

‘หมายถึงนักท่องเที่ยวน่ะเหรอคะคุณทวด’ วันวิสาข์หัวเราะ

‘วันวิสาข์ตั้งใจฟังนะ หนูเป็นทายาทคนเดียวของตระกูลเราที่สืบเชื้อสาย 

นักเดินทาง หญิงสาวในตระกูลเรา เมื่ออายุครบสิบห้าปีจะมีบางอย่างเกิดขึ้น นั่น 

คือเราสามารถเดินทางข้ามเวลาได้โดยที่เราไม่รู้ตัว’

‘ข้ามเวลายังไงคะ’

‘คือเดินทางไปยังที่อื่น ภพอื่นหรือสถานที่อื่นจ้ะ แต่ละคนจะเดินทางไป 

คนละแบบ เจอเรื่องราวแตกต่างกันไป และรูปแบบการเดินทางจะไม่เหมือนกัน  

ตั้งแต่หลานเกิดมา ทวดก็รู้แล้วว่านักเดินทางคนต่อไปคือหลาน ดังนั้นไม่ว่าจะ 

เกิดอะไรขึ้นจงตั้งสติให้มั่นเพราะเราไม่สามารถควบคุมมันได้ เมื่อไม่สามารถ 

ควบคุมมันได้ก็ได้แต่ต้องพยายามอยู่กับมัน’

‘คนเราเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตได้ด้วยหรือคะ’

‘แล้วแต่รูปแบบการเดินทางของแต่ละคนจ้ะ ทวดเองก็บอกไม่ได้ว่าการ 

เดนิทางของหลานจะเปน็ไปในรปูแบบไหน ดงันัน้จำไวว้า่เราคอืนกัเดนิทางขา้มเวลา

ที่สักวันหนึ่งก็ต้องกลับมาในที่ของเรา เพียงแต่จะเป็นช่วงไหนตอนไหนเท่านั้นเอง’

‘แล้วถ้าเราเดินทางข้ามเวลาไปแบบนั้นคนที่นี่ไม่ตามหาแย่หรือคะ’

‘นั่นเป็นความลับของห้วงกาลเวลาจ้ะ หลานจะเข้าใจเมื่อถึงเวลา’

‘ความลับของห้วงเวลาหรือคะ’

‘ใช่จ้ะ’

‘แล้วคุณทวดเคยไปนานที่สุดนานเท่าไหร่คะ’

‘ทวดหรือ’ รินรดาเหม่อมองแล้วยิ้ม

‘หลานจำตอนทีท่วดยา้ยไปอยูท่ีเ่ชยีงใหมก่บันา้ของหลานไดใ้ชไ่หม’ รนิรดา 

เอ่ยถึงศิลาผู้เป็นหลานชาย ซึ่งเป็นหมอประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัด

เชียงใหม่ ทั้งยังเปิดคลินิกอยู่ในตัวเมือง

ตัวอย่าง
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‘เอ๋ ตอนที่คุณทวดย้ายไปอยู่กับน้าศิลาหนูกำลังเรียนชั้นประถมสี่หรือ 

สามน้า’ วันวิสาข์พยายามนึก

‘การเดินทางครั้งสุดท้ายจากวันที่ทวดไปถึงเชียงใหม่ จนถึงตอนนี้ก็นาน 

เหมือนกันใช่ไหม’

‘โอ เกือบหกปีเลยหรือคะ’ วันวิสาข์ตาโต

‘ศิลารู้เรื่องนักเดินทั้งหมด หากวันหนึ่งหลานพบว่าการเดินทางมันเริ่ม 

เนิ่นนานขึ้นหลานอาจจะอยากย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่สักพักก็ได้ จำเอาไว้ว่าให้รู้ 

เฉพาะที่จำเป็น เพราะมีไม่กี่คนหรอกที่จะเข้าใจและเชื่อในสิ่งที่เราเป็น’

‘การเดินทางครั้งสุดท้ายของทวดใกล้เข้ามาแล้ว’ รินรดาแย้มยิ้มพึมพำ 

ออกมาคนเดียว

นั่นเป็นบทสนทนาครั้งสุดท้ายระหว่างทั้งสองที่ไม่ได้เจอกันนานหลายปี  

หลังจากนั้นรินรดาก็เดินทางกลับไปเชียงใหม่อีกครั้ง ไม่นานข่าวผู้เป็นยายทวด 

เสียก็ทิ้งไว้แต่ความสับสนและไม่เข้าใจเอาไว้ กระทั่งตอนวันเกิดอายุครบสิบห้าปี  

วันวิสาข์ก็เข้าใจว่าทั้งหมดหมายความว่าอย่างไร เพราะวันแรกของการฉลองอายุ 

ครบสิบห้านั้นเป็นการเดินทางครั้งแรกของวันวิสาข์ มันเกิดขึ้นในตอนเช้าขณะ 

เดินทางไปทะเลที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากเรียนจบมัธยมต้น อยู่ๆ ขณะที่ 

กำลงัเดนิเลน่อยูท่ีห่นา้ชายหาด ภาพตา่งๆ รอบตวักเ็ปลีย่นไป กระทัง่วนัวสิาขพ์บวา่ 

ตัวเองหลุดเข้าไปยังหมู่บ้านโบราณ ซึ่งมองยังไงก็ไม่ใช่หมู่บ้านของคนไทยแน่นอน  

วันวิสาข์สติแตกทันทีและเริ่มแหกปากเรียกหาคนรู้จัก แต่ไม่นานก็นึกถึงคำพูด 

ของผูเ้ปน็ยายทวดทีเ่คยบอกเอาไว ้ทัง้ยงันกึโทษตวัเองวา่เมือ่กลางวนัคงจะดหูนงัจนี 

กำลังภายในมากไปหน่อย ทว่าหลังจากเดินไปมาเพื่อสำรวจไปรอบๆ เช่นที่รินรดา 

บอก ไม่นานภาพต่างๆ รอบตัวก็กลับมาเป็นชายหาดที่ตนกำลังเดินเล่นอยู่

เมื่อการเดินทางอีกครั้งมาถึง ครั้งนั้นเกิดขึ้นตอนที่วันวิสาข์กำลังเรียนอยู ่

มัธยมปลายปีแรก วันวิสาข์ได้พบกับชายวัยกลางคนคนหนึ่ง เขาใช้ชีวิตอยู่บนเขา 

เพียงลำพัง เขาเห็นทุกอย่างตอนที่วันวิสาข์อยู่ๆ ก็ปรากฏกายขึ้น แต่ตอนที่กำลัง 

จะเริ่มสนทนากันวันวิสาข์เพียงกะพริบตาก็พบว่าตนกลับมายังโลกปัจจุบันแล้ว  

ครั้งต่อมาก็ยังคงเป็นหุบเขาลูกเดิม แต่ครั้งนี้บุรุษแปลกหน้าดูจะเข้าใจว่าวันวิสาข์ 

ตัวอย่าง
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คือวิญญาณเร่ร่อนจึงชวนพูดคุย ทั้งยังบอกวันวิสาข์ว่าให้ไปผุดไปเกิด ครั้งนี้ 

เขาตอ้งตกใจเมือ่สามารถจบัตอ้งตวัวนัวสิาขไ์ด ้เขาพดูคยุแลกเปลีย่นเรือ่งราวตา่งๆ  

กับวันวิสาข์ด้วยความสนใจ เขาชื่อซูหย่งจื้อ อาศัยอยู่บนเขาเพียงลำพังเพื่อศึกษา 

และค้นคว้าวิชาแพทย์

เมื่อได้สนทนากันในแนวคิดต่างๆ วันวิสาข์ก็ทำให้เขาประหลาดใจไม่น้อย  

เพราะแมว้นัวสิาขจ์ะเปน็เพยีงเดก็สาววยัสบิหก ทวา่กลบัเรยีนรูส้ิง่ตา่งๆ ไดร้วดเรว็ 

ยิง่นกั เดก็สาวทัง้เฉลยีวฉลาดและสามารถปรบัเปลีย่นปรบัปรงุสิง่ตา่งๆ ดว้ยตวัเอง 

โดยไมม่คีนสอน ซหูยง่จือ้เอย่ถามวนัวสิาขว์า่ทำไมครัง้นีไ้มห่ายไปเหมอืนคราวกอ่น  

วันวิสาข์จึงเล่าให้เขาฟังทั้งยังบอกว่าไว้ใจให้เขาเก็บความลับนี้เอาไว้ อีกทั้งไม่ลืม 

ที่จะบอกเขาด้วยว่ากำหนดกะเกณฑ์ไม่ได้ว่าจะไปจะมาตอนไหน ดังนั้นซูหย่งจื้อจึง 

รับวันวิสาข์เป็นศิษย์ของเขา เธอเรียนรู้วิชาแพทย์ทุกอย่างจากเขาจนสิ้นเพียงเวลา

ปีเดียว ก่อนที่วันวิสาข์จะหายไปต่อหน้าต่อตาเขา

หนึ่งปีของการเดินทางข้ามเวลา วันวิสาข์กลับพบว่าตนหายไปเพียงแค่ 

นอนหลับในตอนเย็นแล้วตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ซึ่งนั่นก็ทำให้วันวิสาข์เข้าใจแล้วว่า  

ความลับของห้วงเวลาที่รินรดาเอ่ยถึงคืออะไร นี่ไม่เท่ากับว่านักเดินทางข้ามเวลา 

ทุกคนจะต้องมีช่วงอายุยาวนานกว่าคนปกติหรอกหรือ หายไปยังที่หนึ่งนานนับปี

แต่กลับมาที่เดิมเพียงเพื่อพบว่ามันเป็นเวลาหนึ่งคืนเท่านั้น เพราะระยะเวลาที่อยู ่

กับซูหย่งจื้อ วันวิสาข์ได้เรียนรู้วิชาแพทย์แผนโบราณมาจนหมดสิ้น จนเรียกได้ว่า 

ตนก็เป็นหมอคนหนึ่ง แม้ว่าจะเป็นเพียงเด็กสาวอายุเพียงสิบหกปี ซึ่งวัยวุฒินั้น 

ถือว่ายังไม่มากพอ แต่การฝังเข็มของวันวิสาข์แม้แต่ซูหย่งจื้อผู้เป็นอาจารย์ยังเอ่ย 

ชมเชยว่าทั้งถูกต้องและแม่นยำ

วันวิสาข์ตัดสินใจว่าจะเรียนแพทย์แต่เพราะตนยังเรียนอยู่แค่มัธยมปลาย  

ดังนั้นไม่ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคนเจ็บป่วย หนังสือเรียนของแพทย์ 

และการป้องกันรักษาโรคต่างๆ จึงเป็นหนังสือที่วันวิสาข์ซื้อมาอ่านและศึกษาเอง  

แพทย์แผนโบราณกับแผนปัจจุบันจึงถูกเอามาปรับเปลี่ยนและศึกษาควบคู่กัน  

ตั้งแต่กราบคารวะซูหย่งจื้อเป็นอาจารย์มา สถานที่ที่เด็กสาวไปบ่อยแทบจะทุกวัน  

ก็คือถนนไชน่าทาวน์ ที่นั่นมีร้านสมุนไพรจีนหายากและร้านหมอแผนโบราณที่ 

ตัวอย่าง
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วันวิสาข์สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ วันวิสาข์ใช้เงินเก็บค่าขนมเกือบ 

ทั้งหมดซื้อเข็มที่ใช้สำหรับฝังเข็มรักษาเอาไว้พกติดตัว วันวิสาข์คิดถึงซูหย่งจื้อ 

ผู้เป็นอาจารย์เหลือเกิน เพราะช่วงเวลาหนึ่งปีที่อยู่ด้วยกันบนหุบเขา ซูหย่งจื้อดูแล 

เอาใจใส่และปฏิบัติกับวันวิสาข์ดังเช่นบุตรสาวก็ไม่ปาน

การเดินทางครั้งที่สาม เกิดขึ้นตอนที่ศิลาผู้เป็นน้าชายของวันวิสาข์ขอให้ 

วันวิสาข์ไปเรียนต่อที่เชียงใหม่ พ่อกับแม่ของวันวิสาข์เห็นว่าบุตรสาวตนหมกมุ่น 

อยูก่บัไชนา่ทาวนม์ากเกนิไป จงึยนิยอมโดยด ีซึง่นัน่เปน็จดุเริม่ตน้ของการเดนิทาง 

ที่แท้จริงของวันวิสาข์ การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ต่างจากตอนที่เกิดขึ้นตอนที่เจอกับ 

ซูหย่งจื้อนัก ครั้งนี้คนที่พบร่างโปร่งใสของวันวิสาข์เป็นชายหนุ่มที่ดูแล้วน่าจะ

อายุราวๆ ยี่สิบ ทันทีที่พบวันวิสาข์เขาแหกปากลั่นและวิ่งหางจุกตูดเลยทีเดียว 

ครั้งนี้ดูจะต่างจากทุกๆ ครั้ง เพราะปรากฏตัวต่อหน้าคนคนเดิมถึงสามครั้งแล้ว 

ก็หายตัวจากมา ดังนั้นจึงโทษว่าเขาขี้ขลาดไม่ได้เพราะเป็นใครเจอแบบนี้ก็ต้อง 

คิดว่าเจอผีแน่ๆ

ครั้งที่สี่ที่เจอเขาอีกนั้น เกิดขึ้นตอนที่วันวิสาข์กำลังอยู่บนรถไฟใต้ดิน อยู่ๆ  

ก็มีแสงสีเขียวดูดร่างบางเข้าไป พอลืมตาขึ้นมาก็พบชายหนุ่มนั่งคุกเข่าไหว้ปลกๆ  

อยู่กับพื้นด้วยความกลัว ดูท่าเขายังคิดว่าวันวิสาข์คือผีจริงๆ ชื่อของเขาคือ 

จางหย่วนจิน เขาเรียกวันวิสาข์ว่าเทพธิดาทันทีที่ได้ฟังว่าวันวิสาข์สามารถเดินทาง 

ข้ามเวลาได้ ท่าทางโง่ๆ เซ่อๆ ของเขาทำให้วันวิสาข์ไว้ใจเขา ทั้งยังติดตามเขาไปยัง 

หมู่บ้าน เพราะถึงอย่างไรเขาก็คือคนรู้จักเพียงคนเดียว จางหย่วนจินเป็นเด็กกำพร้า 

ที่อาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆ เพียงลำพัง 

เขาเล่าว่าที่นี่คือหมู่บ้านเซิ่นเจี้ยน ซึ่งตั้งอยู่แถวชายแดนระหว่างแคว้นจ้าว 

กับแคว้นหนาน พอมานึกอีกทีเหมือนวันวิสาข์จะไม่เคยถามซูหย่งจื้อเลยว่า หุบเขา 

ที่ตนอาศัยอยู่มาเกือบปีของการเดินทางข้ามเวลาครั้งก่อนนั้นตั้งอยู่ส่วนไหนของ 

แคว้นจ้าว

จางหย่วนจินเล่าว่า เขาขึ้นไปบนเขาเพื่อเก็บสมุนไพรทั้งสองจึงได้พบกัน 

นั่นทำให้วันวิสาข์รู้ว่าเขาก็คือหมอเช่นกัน ทว่าพอเห็นเขาแยกแยะสมุนไพรต่างๆ 

แบบมัว่ๆ ทำเอาวนัวสิาขโ์มโหเผลอตวัตบกบาลเขาไปทหีนึง่อยา่งทีเ่คยทำกบันอ้งชาย 

ตัวอย่าง
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ที่บ้านบ่อยๆ เวลาโดนกวนโมโห หากซูหย่งจื้อรู้ว่ามีหมอกำมะลอแบบนี้อยู่ในโลก 

มหีวงัเขาตอ้งกระอกัเลอืดแน่ๆ  ตอ่มาจางหยว่นจนิยิง่ใหค้วามเคารพนบัถอืวนัวสิาข ์

มากขึ้น เมื่อรู้ว่าเด็กสาวเป็นหมอ ทั้งยังขอร้องให้รับเขาเป็นศิษย์ ดังนั้นวันวิสาข์ 

จึงกลายเป็นอาจารย์ตั้งแต่อายุเพียงสิบหกด้วยประการฉะนี้ ทั้งยังมีลูกศิษย์ที่ 

แสนจะหัวทึบ อายุอานามปาเข้าไปยี่สิบสอง ซึ่งมากกว่าเด็กสาวถึงหกปี แต่ยังถือ 

ว่าโชคดีที่เขาขยันและมีใจอยากเรียนรู้

เสยีงรอ้งโหยหวนของจางหยว่นจนิ ปลกุวนัวสิาขข์ึน้มาในตอนเชา้ตรูว่นัหนึง่  

เขากำลังทดลองทำแปลงปลูกสมุนไพร แต่ซุ่มซ่ามล้มลงไปทับจอบที่วางหงายอยู่ 

บนพื้น ต้นขาของเขาเป็นแผลเหวอะหวะอย่างน่ากลัว เจอเลือดครั้งแรกวันวิสาข ์

ตกใจแทบตาย เพราะตั้งแต่ศึกษาวิชาแพทย์มา ยังไม่เคยได้ใช้แบบจริงๆ จังๆ 

มากอ่น ดงันัน้ลกูศษิยค์นแรกผูน้า่สงสารจงึกลายมาเปน็คนไขค้นแรกไปโดยปรยิาย  

หลังจากฝังเข็มห้ามเลือดและทำความสะอาดบาดแผล ขณะกำลังจะเย็บแผลนั้น 

เจ้าศิษย์โข่งก็แหกปากลั่นเพราะกลัวเจ็บ จึงโดนฟาดกบาลอีกรอบ เขาลืมไปว่า 

เด็กสาวนั้นฝังเข็มรอบบาดแผลไปแล้ว ทำให้บริเวณนั้นไม่มีความรู้สึก แต่พอ 

เย็บแผลเสร็จก็ต้องร้องไห้อีกครั้งเมื่อเห็นตะเข็บที่ดูน่าเกลียดนั้น 

เพราะวันวิสาข์ยังไม่เคยหัดแม้แต่การเย็บผ้า จางหย่วนจินยิ่งเพิ่มความ 

เคารพนับถือในตัวหญิงสาวยิ่งกว่าเดิม หลังจากที่เห็นการรักษาแบบใหม่นี้ เพราะ 

ไม่เคยเห็นการรักษาบาดแผลด้วยการเย็บผิวหนังด้วยเข็มกับด้ายมาก่อน การ 

เย็บแผลหลังจากฝังเข็มให้เกิดอาการชานี้ คือการนำแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามา 

ผสมผสานกบัแพทยแ์ผนโบราณ ซึง่ในยุคนีก้ารเยบ็บาดแผลทีผ่วิหนงัยงัไมป่รากฏ  

ขนาดซูหย่งจื้อผู้เป็นอาจารย์คนแรกก็ไม่เคยเอ่ยถึงเช่นกัน หลังจากบาดแผลของ 

จางหย่วนจินหายดีกลับปรากฏเด็กสาวคนหนึ่งที่กระท่อมของเขาพร้อมกับห่อผ้า  

ทราบว่านางคือลั่วอิงยี่คนรักของจางหย่วนจิน ลั่วอิงยี่ตัดสินใจหนีออกจากบ้าน 

เพราะโดนพ่อกับแม่บังคับให้แต่งงานเป็นฮูหยินรองของพ่อค้า 

การที่จางหย่วนจินพาเด็กสาวมาซ่อนเอาไว้ที่หมู่บ้าน ทำให้ทั้งสามถูกไล่ล่า 

จากหวัหนา้ตระกลูลัว่ จางหยว่นจนินำหญงิสาวทัง้สองคนไปซอ่นตวัทีอ่ารามอยูส่ขุ  

บนยอดเขาหา่งออกมาจากหมูบ่า้นหลายรอ้ยลี ้ซึง่ทีน่ัน่วนัวสิาขไ์ดเ้รยีนรูก้ารใชพู้ก่นั 
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และยังได้ศึกษาตำราต่างๆ มากมาย นักพรตที่พำนักอยู่ที่นั่นเห็นหญิงสาวมีใจ 

ใฝ่รู้จึงอนุญาตให้เด็กสาวอ่านหนังสือต่างๆ ในห้องหนังสือของอารามได้ ทั้งยัง 

ช่วยสอนการใช้พู่กันจีนด้วย

กระทั่งวันหนึ่ง วันวิสาข์ได้มีโอกาสพบกับนักพรตคิ้วขาว สหายที่เดินทาง

มาเยี่ยมนักพรตที่อารามอยู่สุข เขามองเด็กสาวอยู่นาน ก่อนจะมอบกำไลหยกให้ 

ทั้งยังบอกว่ามันจะนำไปสู่โชคชะตา หลังจากรับมาวันวิสาข์ก็หายวับไปกับแสง 

สีเขียวต่อหน้าต่อตาทุกคน รวมไปถึงจางหย่วนจินกับลั่วอิงยี่ด้วย 

วันวิสาข์พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ที่หน้าบ้านของศิลาที่เชียงใหม่ ทั้งยังพบว่า 

กำไลสีเขียวนั้นถูกสวมที่ข้อมือเล็ก ไม่ว่าจะพยายามถอดเท่าไรก็ถอดไม่ออก  

การเดินทางข้ามเวลาไปแคว้นจ้าวสองปีของเด็กสาว มันคือการหายจากบ้านไป 

สองวัน ซึ่งศิลาเพียงยิ้มให้ทั้งยังเอ่ยต้อนรับการกลับมาอย่างอ่อนโยน

ผ่านไปหนึ่งปีหลังจากการเดินทางไปพบจางหย่วนจิน ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอะไร 

เกิดขึ้นอีก จนวันวิสาข์กำลังจะจบมัธยมปลายปีแรกและกำลังจะเลื่อนชั้น วันวิสาข์

อดคิดไม่ได้ว่าการเดินทางของตัวเองคงหยุดลงไปแล้ว ในใจอดที่จะคิดถึงลูกศิษย์ 

โง่งมของตนเองกับฮูหยินของเขาขึ้นมาไม่ได้ ไหนจะซูหย่งจื้อผู้เป็นอาจารย์อีก  

วันวิสาข์พบว่าตัวเองนั้นทำตัวให้ชินกับการอยู่กับโลกปัจจุบันที่โหดร้ายยากขึ้น 

ทกุวนั ศลิาจงึแนะนำใหว้นัวสิาขห์างานอดเิรกทำ จะไดไ้มห่มกมุน่ และสิง่ทีว่นัวสิาข ์

เลือกก็ทำให้ศิลาหัวเราะลั่นเพราะมันคือการเรียนเทควันโด ไอคิโด และยูโด

ศิลาผู้เป็นน้าของวันวิสาข์ ประหลาดใจไม่น้อยที่วันวิสาข์อาสาไปช่วยงาน 

ที่คลินิกของตน แต่เมื่อได้ยินว่าหลานสาวเป็นหมอเช่นกัน เขาจึงสอบถามเรื่องราว 

ต่างๆ ด้วยความตื่นเต้น ทั้งยังช่วยสอนสิ่งต่างๆ เพิ่มเติมให้อย่างเต็มอกเต็มใจ  

ระยะเวลาหนึ่งปีของการเรียนรู้แพทย์แผนปัจจุบันกับศิลา บวกกับหนึ่งปีที่เรียน 

แพทยแ์ผนโบราณกบัซหูยง่จือ้ กบัอกีสองปทีีล่องผดิลองถกูศกึษาจากตำราแพทย์ 

กับจางหย่วนจิน 

ศิลาพบว่าหลานสาวตัวน้อยของเขาคือหมอที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่ง เพียงแต่ 

ว่ายังไม่ได้ปฏิบัติการจริงเท่านั้น เพราะแม้ว่าจะเก่งกาจอย่างไร ทว่าบางเรื่องก็ 

ไม่ใช่เรื่องที่จะเรียนรู้กันได้ในเวลาสั้นๆ อย่างเช่นการผ่าตัดใหญ่ซึ่งเกี่ยวพันกับ 

ตัวอย่าง
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ชีวิตคน แต่หากว่าในอนาคตหลานสาวของตนได้เขาไปเรียนอย่างจริงจังแล้ว  

คิดว่าวันวิสาข์คงจะเป็นหมอที่ยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอน

เมื่อเห็นว่าเด็กสาวมีความตั้งใจจริง ทั้งยังมีพรสวรรค์ศิลาจึงอยากจะ 

สนบัสนนุ ดงันัน้เวลาทีเ่ขาออกไปตัง้คา่ยอาสาตรวจคนไขช้าวเขาตามชนบททีห่า่งไกล 

จากโรงพยาบาล ศิลาจึงมักจะพาเด็กสาวไปด้วยและให้ช่วยงานเสมอจนกระทั่ง 

วนัวสิาขเ์ริม่คุน้เคยกบัคนเจบ็ปว่ยหลายประเภท กระทัง่ชว่งปดิเทอมหลงัสอบเสรจ็ 

ศิลาต้องไปออกค่ายแพทย์อาสากับหน่วยทหารตระเวนชายแดน ครั้งนี้จะต้องไป 

ตั้งค่ายพักค้างแรมที่หมู่บ้านบนดอยกับหมอและพยาบาลท่านอื่นกันหลายวัน 

ก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน ศิลาได้มอบชุดมีดผ่าตัดให้วันวิสาข์ชุดหนึ่งเพื่อ 

การฝึกฝน ทว่าเขาเตือนว่าอย่าลองกับคนจริงๆ ห้ามโดยเด็ดขาด วันวิสาข์ดีใจ 

มากกระโดดโลดเต้นไปทั่วบ้าน ทั้งยังหอบมันใส่เป้สนามมาด้วย วันวิสาข์ช่วย 

แบกเป้สนามของทีมหมอที่มีอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันแผล สำลี 

แอลกอฮอล์ ปลาสเตอร์ยาทั้งขนาดเล็กใหญ่ รวมไปถึงยาแก้ปวดและยาต่างๆ  

ตอนที่กำลังเดินเท้าไปยังหมู่บ้านชาวเขานั่นเอง วันวิสาข์ก็รู้สึกวูบวาบแปลกๆ 

ที่ข้อมือ มันแผ่ออกมาจากกำไลที่สวมอยู่ กระทั่งต่อมาทุกอย่างรอบตัวก็กลาย 

เป็นสีเขียว ก่อนจะรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกลงมาจากที่สูง เพียงชั่วพริบตาที่ลืมตา 

ขึ้นมา ก็พบว่าตนอยู่บนตัวของชายหนุ่มคนนั้นแล้ว

วันวิสาข์ตกอยู่ในภวังค์ของตัวเองอยู่นาน ก่อนจะถอนหายใจออกมา  

ร่างบางนั่งอยู่นานจนได้เจอกับฮูหยินของพ่อค้าอีกครั้ง นางขอบอกขอบใจแถมยัง 

ให้ลูกชายคุกเข่าลงขอบคุณวันวิสาข์อีกรอบด้วย จะว่าไปคนพวกนี้ก็เป็นคนไม่เลว 

เลย พวกเขาช่วยคนแปลกหน้าขึ้นจากฝั่งแม่น้ำทั้งที่ไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือเลว

“แมน่าง สามเีจา้เขาฟืน้แลว้นายทา่นใหข้า้มาตามเจา้ เจา้รบีกลบัไปดเูขาเถดิ 

เขาคงอยากจะเห็นเจ้าเป็นคนแรก”

“ขอบคุณท่านมาก” วันวิสาข์เดินกลับมายังใต้ต้นไม้ที่มีหัวหน้าพ่อค้านั่งคุย

อยู่กับคนเจ็บที่ท่าทางดีขึ้นมาก

“ฮูหยนิเจา้มาแลว้ ขา้ไมก่วนพวกเจา้แลว้นะ ขา้ตอ้งไปชว่ยคนอืน่ๆ เกบ็ของ 

ตัวอย่าง
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ออกเดินทางสายมากแดดจะร้อน” หัวหน้าพ่อค้าเอ่ย จ้าวเหยียนเจี๋ยเพียงพยักหน้า 

น้อยๆ

“แม่นางขอบคุณอีกครั้ง พวกเจ้าช่างเหมาะสมกันจริงๆ แม้แต่ชื่อยังคล้อง 

กันเลย” ประโยคหลังนั้นวันวิสาข์ได้ยินไม่ค่อยถนัดจึงไม่ได้ใส่ใจ

“เป็นเจ้านั่นเองที่พวกเขาเอ่ยถึง เจ้าทำได้อย่างไร”

“ท่านหมายถึงอะไรหรือ”

“ก็ตอนที่เจ้ามาพร้อมกับแสงนั่น แสงนั่นเปลี่ยนทิศทางลูกดอกออกไปจาก 

ตัวข้า แล้วไหนจะการแต่งกายของเจ้าที่ไม่ใช่ของแคว้นจ้าว และการพูดของเจ้า”

“มันพูดยากน่ะ อธิบายยังไงดีล่ะ ที่จริงข้าไม่ใช่คนของที่นี่ ข้าชื่อวันวิสาข์  

ส่วนมาท่ีน่ีได้ยังไงน้ันท่านก็เห็นวิธีมาแล้ว แต่มาได้ยังไงน้ันอธิบายไม่ได้เหมือนกัน”

“แล้วเจ้าเป็นคนแคว้นใดเล่า”

“ไม่ใช่แคว้นแต่เป็นอีกที่ ที่ที่ไกลจากที่นี่มาก”

“ตอนนั้นที่เราเจอกันครั้งแรกเจ้าเอ่ยว่าอีกแล้ว นั่นแสดงว่าครั้งนี้ไม่ใช่ 

ครั้งแรก”

“ตอนแรกที่ข้ามาที่แคว้นจ้าว เหตุการณ์ก็คล้ายกับตอนเจอท่านนั่นแหละ” 

วันวิสาข์เอ่ย

“เจ้าหมายถึงเจ้าออกมาจากแสงสีเขียวนั่นหรือ”

“ไม่เชิงหรอก แค่คล้ายน่ะ ข้าผลุบๆ โผล่ๆ อยู่หลายรอบจนมีคนคิดว่า 

ข้าเป็นผีเลยวิ่งหนีไป แต่หลังจากสามครั้งเขาก็เริ่มชินกระมัง เลยหยุดคุกเข่าให้ข้า 

เราคยุกนัแลว้เขากพ็าขา้ไปดว้ยกอ่นจะเกดิเรือ่ง หญงิคนรกัเขาถกูบงัคบัใหแ้ตง่งาน 

เราสามคนเลยขึ้นไปหลบอยู่ที่อารามอยู่สุขบนภูเขา หลังจากนั้นนักพรตคนหนึ่ง 

ก็มอบกำไลนี้ให้ข้า ตอนนั้นพอลืมตามาอีกทีข้าก็อยู่ที่บ้านแล้ว”

“ข้าแทบเป็นลมตอนแรกน่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นเรื่องจริง นึกว่าหลับ 

ฝันไปซะอีก จริงสิ ข้าขอดูกำไลท่านหน่อยนะ” วันวิสาข์จับข้อมือของเขายกขึ้นมา 

ดเูหมอืนจา้วเหยยีนเจีย๋จะคดิไมถ่งึวา่หญงิสาวจะกลา้จบัมอืตนแบบสนทิสนมเชน่นี ้

และอดที่จะรู้สึกแปลกๆ ไม่ได้

“เหมือนกันเลย” วันวิสาข์ยกกำไลของตัวเองขึ้นให้เขาดู 
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จ้าวเหยียนเจี๋ยเองก็มองกำไลของวันวิสาข์ด้วยสีหน้าบ่งบอกถึงความ 

ประหลาดใจไม่แพ้กัน

“มันเหมือนกัน ทว่ากลับสลักคนละแบบ” เปลี่ยนเป็นเขาที่จับมือเธอยกขึ้น

เพื่อพิจารณากำไลใกล้ๆ บ้าง

“ของเจ้าสลักว่า...บางสิ่งที่เกิดมาคู่กันแม้นจะอยู่ห่างไกล...ส่วนของข้า 

สลกัวา่...โชคชะตาทัง้สองจะนำทางใหพ้านพบ” จา้วเหยยีนเจีย๋มองหญงิสาวตรงหนา้ 

นิ่ง พร้อมกับนึกถึงคำพูดของเจิ้งฮุ่ยเจินมารดาของเขาที่บอกเขาเอาไว้ว่า

‘เจ้าต้องหาบรรทัดที่สองของโคลงกลอนให้พบแล้วเจ้าจะพบโชคชะตา 

ของเจ้า’

“หรือว่าโชคชะตาที่ว่าคือนาง” จ้าวเหยียนเจี๋ยพึมพำ

“ข้าว่าการมาของข้าคราวนี้ คงเพราะกำไลนี้แน่ๆ” วันวิสาข์หันมามองเขา

“ว่าแต่ท่านรู้วิธีถอดหรือเปล่า ข้าถอดมันไม่ได้มาเป็นปีแล้ว”

“เป็นปีหรือ ตั้งแต่มารดาข้าสวมให้และห้ามข้าถอดมันตั้งแต่เด็ก กระทั่ง 

ตอนนี้ข้าโตขึ้นกำไลเล็กจนคับและไม่สามารถถอดได้ แต่เจ้าจะบอกว่าเจ้าเพิ่งใส่ 

แล้วเจ้าจะใส่กำไลเล็กขนาดนี้ได้อย่างไร”

“ก็อย่างที่บอก รู้ตัวอีกทีมันก็สวมอยู่ที่ข้อมือแล้ว จริงสิ เคยได้ยินชื่อจาง- 

หย่วนจินหรือไม่ เขาเป็นหมอน่ะ เราเคยศึกษาตำราแพทย์ต่างๆ ด้วยกัน บ้านของ 

เขาอยู่ในหมู่บ้านเซิ่นเจี้ยน แถวชายแดนระหว่างแคว้นจ้าวกับแคว้นหนาน ฮูหยิน 

เขาชื่อลั่วอิงยี่” วันวิสาข์รู้มาว่าที่นี่ใกล้กับชายแดนแคว้นจ้าวและแคว้นหนาน จึงมี 

ความหวังว่าจะเจอจางหย่วนจิน ผู้เป็นศิษย์อีกครั้ง

“หมู่บ้านเซิ่นเจี้ยนนั้นถูกทำลายไปแล้วเพราะสงคราม ชาวบ้านที่นั่นต่าง 

ก็ย้ายออกไปจนหมดตั้งแต่สองปีที่เริ่มเกิดสงครามแล้ว”

“สองปีเหรอ ก็ปีที่แล้วข้าเพิ่งจะอยู่ที่นั่นอยู่เลย...” วันวิสาข์หยุดคิด เพราะ 

การเดนิทางขา้มเวลานัน้เปน็สิง่ทีค่าดเดาไมไ่ดโ้ดยเฉพาะชว่งเวลา ตา่งภพกนัอาจจะ 

ต่างเวลา อีกทั้งตอนที่ตนอยู่ที่แคว้นจ้าวนี้สองปี กลับพบว่าเวลาจริงเพียงผ่านไป

สองวันเท่านั้น

“ยังไงข้าก็ต้องตามหาจางหย่วนจินก่อน เขาเป็นคนเดียวที่ข้ารู้จักที่นี่”

ตัวอย่าง
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“ข้าได้ยินมาว่าคนของหมู่บ้านนั้นส่วนใหญ่ย้ายเข้าไปในเมืองหลวง หากว่า 

เขาเป็นหมอดังเช่นเจ้าว่าข้าอาจจะให้คนของข้าสืบหาตัวเขาให้เจ้าได้ไม่ยาก”

“นั่นสินะ ท่านเป็นทหารนี่นา อย่ามามองข้าแบบนั้น พวกพ่อค้าคุยกันน่ะ 

เห็นบอกว่าดูจากมือท่าน พวกเขาก็ดูออกว่าเป็นมือที่จับดาบน่าจะเป็นนายทหาร  

ข้าเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนักหรอก”

“ไม่ผิดหรอกข้าเป็นนายทหารจริงๆ” 

‘เพียงแต่เป็นนายเหนือหัวของนายทหารเท่านั้นเอง’ เขาเสริมในใจ

“หากเป็นเช่นนั้นท่านจะช่วยข้าหาตัวเขาจริงๆ หรือ”

“เจ้าช่วยชีวิตข้าเอาไว้ เพ่ือเป็นการตอบแทน ข้าสัญญาจะช่วยเจ้าจนถึงท่ีสุด”

“ขอบคุณท่านมาก”

“แม่นางหว่านเอ๋อ” ฮูหยินหัวหน้าพ่อค้าเดินมาพร้อมตะโกนเรียกวันวิสาข์ 

ด้วยชื่อแปลกๆ หญิงสาวงงและหันมามองมาคนที่นั่งอยู่ข้างๆ ด้วยความสงสัย

“ขา้บอกพวกเขาวา่มนัเปน็ชือ่ของเจา้นะ่ ขา้คดิชือ่นีอ้อกตอนเหน็เจา้เดนิเขา้มา 

เมื่อครู่จึงบอกกับหัวหน้าพ่อค้าไปแบบนั้น เจ้าควรมีชื่อตามแบบของแคว้นจ้าวจะ 

ได้ไม่ดูเป็นคนต่างถิ่น ชื่อของเจ้าคือหว่านเอ๋อ เหยียนเป็นแซ่ ต่อไปเจ้าก็ใช้ชื่อ 

เหยียนหว่านเอ๋อแล้วกัน แล้วก็นี่เสื้อผ้าชุดใหม่ฮูหยินของเขาฝากมาให้ เห็นบอกว่า 

ฝากให้ฮูหยินของข้า”

“โทษขา้ไมไ่ดน้ะ กำไลของเราเหมอืนกนันะ่พวกเขากเ็ลยเขา้ใจผดิ” วนัวสิาข์ 

ยักไหล่

“เจ้าไปเปลี่ยนเป็นชุดแบบชาวแคว้นจ้าวซะสิ”

“ข้าขอเวลาครู่เดียวค่ะฮูหยิน” วันวิสาข์เอ่ยกับฮูหยินพ่อค้าแล้วหันกลับมา

“เหยยีนหวา่นเออ๋ เหยยีนทีแ่ปลวา่วาจาสนิะ สว่นหวา่นเออ๋...หวา่นเออ๋ เอ.๋..

หวั่นเอ๋อที่แปลว่างดงามน่ารักน่ะหรือ” วันวิสาข์เสียงสูง

“หญิงสาวที่มีวาจางดงามน่ารัก ข้าชอบชื่อนี้” วันวิสาข์ยิ้มพอใจกับชื่อใหม่

ที่เพิ่งได้

“แสดงวา่ทีห่วัหนา้พอ่คา้บอกวา่ชือ่คลอ้งกนัเมือ่ครูน่ัน่...แลว้ชือ่ของทา่น...”

“เหยียนเจี๋ย ข้าชื่อเหยียนเจี๋ย”

ตัวอย่าง
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“เหยียนเจี๋ย วาจาที่สะอาดบริสุทธิ์ โอ้ชื่อดีนี่ เหยียนเจี๋ย เหยียนหว่านเอ๋อ 

ข้าชอบนะทั้งชื่อท่านและชื่อข้า ขอบคุณ” วันวิสาข์ยิ้มสว่างไสว ตั้งแต่นี้ไปหญิงสาว 

จะใช้ชื่อเหยียนหว่านเอ๋อที่เหยียนเจี๋ยตั้งให้ มันฟังดูเพราะดีสำหรับเธอ โดยที่ไม่รู้ 

เลยว่าแซ่เหยียนของตนเองนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม เพราะมันคือชื่อรองขององค์ชาย 

ทั้งสามพระองค์ของแคว้นจ้าว

“แม่นางเราคงจะต้องออกเดินทางแล้ว อิงสงคงจะออกตามหาเราเช่นกัน”

“อิงสง ท่านคงจะหมายถึงคนที่หน้าบึ้งๆ บนสะพานคนนั้นใช่หรือเปล่า”

“ใช่” เขายิ้ม 

‘รอยยิ้มเขาน่ามองชะมัด’ หญิงสาวคิดในใจ

“ว่าแต่ว่าท่านเป็นคนตั้งชื่อข้า อย่าเรียกแม่นางสิ ต่อไปเราสองคนคือเพื่อน

กันแล้วนะ”

“เพื่อน...”

“เอ่อ...หมายถึงสหายน่ะ สหายกันก็ต้องเรียกชื่อโอเคนะ”

“อะไรคือ โอเค”

“เอ่อ...ลืมตัวแฮะ...เอาเป็นว่าท่านเรียกชื่อข้าหว่านเอ๋อ ข้าก็จะเรียกท่านว่า 

เหยียนเจี๋ยตามนี่ละ ว่าแต่ว่าท่านรู้สึกดีขึ้นแล้วหรือถึงได้จะออกเดินทาง ท่าน 

เสียเลือดไปมากนะ”

“ข้าไม่เป็นไร ได้ยินมาว่าเจ้าเป็นคนช่วยชีวิตข้าเอาไว้ ขอบคุณเจ้าจริงๆ”

“ขอละ ตั้งแต่เช้าเจอแต่คนขอบอกขอบใจจนตัวข้าจะลอยขึ้นไปแล้ว”

“ได้ยินมาว่าเจ้าช่วยลูกชายคนเดียวของเขาเอาไว้ด้วย ก็น่ายินดีอยู่หรอก”

“ถงึอยา่งนัน้กเ็ถอะ ทา่นไมต่อ้งขอบคณุขา้หรอก แตเ่ปลีย่นเปน็ชว่ยขา้ตามหา 

หมอจางก็พอ” เหยียนหว่านเอ๋อเอ่ย และเดินเข้าไปหาฮูหยินหัวหน้าพ่อค้าที่ยังคง

ยืนรออยู่ 

จ้าวเหยียนเจี๋ยมองตามร่างบอบบางที่เดินห่างออกไปด้วยอารมณ์หลาก 

หลาย หลังจากที่ได้สนทนากับหัวหน้าพ่อค้าที่เล่าเรื่องราวตอนที่เขาหมดสตินั้น  

เขาไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ และคิดอย่างไรกับหญิงสาวแปลกหน้าคนนี้ 

ที่มีที่มาไม่ธรรมดา

ตัวอย่าง
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‘ฮูหยินท่านคงจะรักท่านมากนะ’

‘ฮูหยินของข้า’

‘ใช่น่ะสิ นางไปล้างหน้าล้างตา เดี๋ยวคงจะมา ฮูหยินข้าชอบนางมากเลย 

นางทั้งสวยทั้งฉลาด แถมเป็นหมออีกด้วย นี่ฮูหยินข้าถึงขนาดยกชุดนี้ให้ นาง 

รักชุดนี้มากเลยนะนานครั้งถึงจะใส่ แต่ก็ยอมยกให้ฮูหยินของเจ้า’

‘นางบอกพวกท่านว่าข้าเป็นสามีของนางหรือ’

‘หรอืวา่พวกเจา้เพิง่จะหนตีามกนัมาเลยโดนทำรา้ยใชไ่หม เฮอ้นา่เศรา้จรงิๆ 

นี่เจ้าคงจะไปรักกับคุณหนูสูงศักดิ์ละสิ’

‘คือ...ว่า’

‘ไม่เป็นไร ข้าเข้าใจพวกเจ้า ข้าดูแล้วเจ้าสองคนเป็นคนดีเหมาะสมกันด้วย  

อีกอย่างดูก็รู้ว่านางรักเจ้ามาก นางดูร้อนใจมากตอนเจ้านอนเจ็บ ข้าก็ไม่รู้ว่านาง 

ทำได้อย่างไร แต่นางถึงกับยอมแบ่งลมหายใจให้ท่านเลยนะ’

‘ท่านหมายความว่าอย่างไร ที่นางยอมแบ่งลมหายใจให้ข้า’

‘ก็ข้าเจอท่านตอนนั้น ท่านน่ะไม่มีลมหายใจแล้ว แต่นางกลับเป่าลมหายใจ 

ของนางเข้าไปในปากท่าน ผ่านปากของนางเองเลยนะ ตอนแรกข้านึกว่านางเป็นบ้า 

ไปแล้วเพราะความเสียใจ แต่ที่ไหนได้ หลังจากนางทำแบบนั้น เจ้าก็กลับมามีลม 

หายใจอีกครั้ง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละ’

‘จริงหรือ’ เขาแตะริมฝีปากตัวเองอย่างลืมตัว

‘ว่าแต่ฮูหยินเจ้าชื่ออะไรล่ะพ่อหนุ่ม ข้าลืมถามนางซะสนิทเลย’

‘ชื่อของนาง...’

‘ใช่ข้าจะได้จำเอาไว้ เพราะเมื่อคืนนี้นางช่วยรักษาอาการป่วยของลูกข้า 

เอาไว้ด้วย’ ทันใดนั้นร่างแบบบางของหญิงสาวที่กล่าวถึงก็กำลังเดินใกล้เข้ามา

‘หว่านเอ๋อ...ชื่อของนางคือหว่านเอ๋อ’ เขายิ้มเล็กน้อยแล้วเอ่ยออกมา

‘หว่านเอ๋อ ชื่อเพราะสมตัวนาง เจ้าล่ะพ่อหนุ่ม’

‘เหยยีนเจีย๋คอืชือ่ของขา้’ เขาไมไ่ดเ้อย่ออกมาทัง้หมดวา่เขาคอืองคช์ายจา้ว- 

เหยียนเจี๋ย องค์ชายสามแคว้นจ้าวและแม่ทัพใหญ่รักษาดินแดน เพราะในระหว่าง 

การเดินทางนี้เขาตัดสินใจว่าเขาจะเป็นเพียงแค่เหยียนเจี๋ยนายทหารคนหนึ่งเท่านั้น

ตัวอย่าง
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“สองคนทั้งรูปงามนามก็เพราะ ช่างเหมาะสมกันจริงๆ”

“งามนัก เจ้าสวมชุดนี้แล้วสวยมากเลยแม่นางหว่านเอ๋อ” ฮูหยินพ่อค้าเอ่ย

ชมจนเหยียนหว่านเอ๋อเขิน

“นั่นเพราะชุดที่ท่านให้มาแท้ๆ เลย ขอบคุณท่านมากนะเจ้าคะ”

“อย่าได้เกรงใจไปเลย ท่านช่วยรักษาลูกชายของเราแค่นี้ยังน้อยไป วันหน้า 

หากเจ้าไปที่เมืองจงตูก็แวะไปหาข้าได้ตลอดเลย มาเถอะสายมากแล้วเจ้าและข้า 

ต่างก็สมควรออกเดินทางได้แล้ว”

เมื่อเดินเข้ามารวมกับคนอื่นๆ พวกเขาต่างก็มองมาที่เหยียนหว่านเอ๋อเป็น

ตาเดียวกัน และเอ่ยชมเป็นเสียงเดียวกัน จ้าวเหยียนเจี๋ยเองก็มองนางด้วยความ 

ชื่นชม เขาคิดไว้มิผิดจริงๆ เหยียนหว่านเอ๋อเหมาะกับชุดของหญิงสาวแคว้นจ้าว  

อีกทั้งชุดสีขาวสลับเหลืองช่วยขับให้ผิวเนียนสดใสของนางแลดูอ่อนเยาว์ ผมยาว 

สลวยของนางที่เคยถูกพันไว้ลวกๆ ตอนนี้ครึ่งหนึ่งถูกปล่อยสยายลงมาเต็มบ่า  

ส่วนอีกครึ่งถูกถักเอาไว้แล้วม้วนเป็นวงยึดเอาไว้กึ่งกลางศีรษะด้วยปิ่นไม้ เหยียน- 

หว่านเอ๋อเดินยิ้มเข้า มานางก้มลงมองตัวเองเขินๆ ตอนนี้จ้าวเหยียนเจี๋ยก็เปลี่ยน 

มาใส่ชุดสีน้ำตาลเข้มที่ได้มาจากพ่อค้าที่มีรูปร่างใกล้เคียงกัน

ในที่สุดก็ถึงเวลาแยกจาก ฮูหยินพ่อค้ายังใจดีมอบเสบียงและช่วยจัดของ 

เหยียนหว่านเอ๋อโดยเก็บไว้ในห่อผ้าแบบที่ชาวแคว้นจ้าวทำกันจะได้ไม่ดูผิดสังเกต  

เพราะทั้งหมดยังเข้าใจว่าทั้งคู่หนีตามกันมาอยู่ จ้าวเหยียนเจี๋ยรับห่อผ้านั้นมาและ 

ผูกเอาไว้บนหลัง เขาตัดสินใจไม่ใช้เส้นทางหลักที่ตัดเข้าเมืองหลวง เพราะเกรงว่า 

หากโดนโจมตีอีกครั้ง เขาเองซึ่งกำลังบาดเจ็บอยู่ อาจจะไม่สามารถคุ้มครอง 

เหยียนหว่านเอ๋อให้ปลอดภัยได้เต็มที่ ทั้งสองแยกออกมาทางทิศเหนือ ซึ่งเป็น 

ถนนเล็กๆ เพื่ออ้อมไปเข้าเมืองหลวง ผ่านหมู่บ้านซึ่งไม่ค่อยจะมีเหล่าชาวยุทธ์  

และนักเดินทางใช้นอกจากจะเป็นพ่อค้าและคนพื้นที่

ตลอดการเดนิทางเหยยีนหวา่นเออ๋ชวนคยุโนน่คยุนีไ่มม่เีบือ่ ทัง้ทีจ่า้วเหยยีน- 

เจีย๋นัน้ปกตแิลว้ เขาไมช่อบการสนทนาไรส้าระและชอบความเงยีบสงบ ทวา่ตอนนี้

เขาออกจะแปลกใจนักที่ดูเหมือนเขาจะชอบบรรยากาศรอบตัวตอนนี้เหลือเกิน 

ทั้งสองเดินเท้าเกือบตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าจนบ่ายคล้อย ในที่สุดก็มาถึง 

ตัวอย่าง
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โรงเตี๊ยมเล็กๆ ริมแม่น้ำที่นักเดินทางส่วนใหญ่จะมากิน ดื่มและนอนพักเอาแรง 

ในระหว่างที่รอเรือข้ามฟากที่จะมีทุกสามถึงสี่ชั่วยาม ก่อนหน้านี้เหยียนหว่านเอ๋อ

ส่งถุงเงินที่ได้รับมาจากฮูหยินพ่อค้า และถามจ้าวเหยียนเจี๋ยว่ามันใช้อย่างไร เขา 

เพยีงแคย่ิม้แลว้สอนการใชใ้หก้บัหญงิสาวชา้ๆ แถมยงัเอย่ดว้ยวา่เงนิทีไ่ดม้าทัง้หมด 

สามารถใช้ได้นานโขทีเดียว

ที่โรงเตี๊ยม ก่อนอาหารที่เหยียนหว่านเอ๋อสั่งจะมา หญิงสาวลองกิน 

หมั่นโถวและซาลาเปาหมูแดงที่ตนเคยชอบนักหนาตอนอยู่ที่บ้านของจางหย่วนจิน 

และมนักอ็รอ่ยพอๆ กบัทีล่ัว่องิยี ่ฮหูยนิของเขาทำทเีดยีว หลงัจากทีจ่า้วเหยยีนเจีย๋ 

เดินเข้าไปถามเรื่องเรือข้ามฟากไม่นานเขาก็เดินกลับมา

“อีกนานไหมกว่าเรือจะมา” เหยียนหว่านเอ๋อเงยหน้ามองเขา

“เรือลำสุดท้ายเพิ่งจะออกไป เราคงจะต้องรอเรืออีกลำตอนเช้าตรู่ ข้าจะ 

ไปถามเรื่องห้องพัก เจ้ารอนี่นะ”

“ดีเหมือนกัน เมื่อครู่ข้าสั่งอาหารไปแล้ว ข้ายังต้องดูแผลให้ท่านด้วย เอา 

เงินนี่ไปด้วย ข้าอยากจะอาบน้ำได้หรือเปล่า”

“ได้สิ ข้าจะบอกเสี่ยวเอ้อให้” จ้าวเหยียนเจี๋ยยิ้ม 

เหยียนหว่านเอ๋อมองตามเขาไปสายตาเหลือบไปเห็นหญิงสาวนางหนึ่งเดิน 

เข้ามานั่งลงที่โต๊ะ ซีกหนึ่งของใบหน้าที่มีแผลเป็นเหมือนโดนไฟลวกนั้นช่าง 

น่ากลัวนัก และดูเหมือนว่านางจะรู้ว่าหลายคนหยุดคุยกันพร้อมกับหันมาสนใจ 

ตัวเอง จึงได้แต่นั่งก้มหน้า

“เสี่ยวเอ้อ ที่นี่ไม่มีการคัดเลือกระดับของลูกค้าหรือไงนะ” เสียงใคร 

คนหนึ่งดังขึ้น

“ท่านหมายถึงอะไรขอรับท่านจอมยุทธ์” เสี่ยวเอ้ออีกคนวิ่งเข้ามาถาม

“ก็ดูสิ อาหารของเจ้าก็ห่วย แล้วยังจะต้องให้ข้าทนนั่งมองหน้ายังกับผีของ 

ลูกค้าเจ้าด้วยงั้นเหรอ” เอ่ยเสียงดังแล้วเดินเข้ามาหาเรื่องถึงโต๊ะ

“นี่ เจ้าน่ะหน้าตาอัปลักษณ์ขนาดนี้ออกมานอกบ้านให้คนอื่นเขาสะอิด- 

สะเอียนกินข้าวไม่ลงทำไมกัน” เขาเตะเก้าอี้ที่อยู่ใกล้ตัวหญิงสาวนางนั้นล้มลง

“คือ...ข้า...” หน้าตาที่แทบจะร้องไห้ของนางนั้นทำเอาเหยียนหว่านเอ๋อทน 

ตัวอย่าง
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ไม่ได้ หญิงสาวลุกขึ้นและเดินเข้าไปในทันที

“ข้าว่าเจ้ารีบออกไปจากที่นี่จะดีกว่า ไม่เห็นหรือไงว่าคนอื่นมองเจ้าอย่างไร”  

เขาเอ่ยยังไม่ทันจบประโยคดีก็โดนเหยียนหว่านเอ๋อฟาดฝ่ามือลงไปบนหัวเต็มแรง

“นางจะเป็นยังไงแล้วมันหนักส่วนไหนของเจ้าไม่ทราบ”

“โอ้ แม่นางเจ้าเข้ามาที่นี่เมื่อไหร่กัน โฉมสะคราญเช่นเจ้าอย่ามายืนใกล้ 

หญงิอปัลกัษณเ์ชน่นางเลย มนัไมเ่หมาะสม” ชายคนนัน้เอย่พรอ้มกบัยืน่มอืออกมา 

จะจบัตวัเหยยีนหวา่นเออ๋ ทวา่หญงิสาวขยบัตวัออกหา่ง ทัง้ยงัสะบดัฝา่มอืตบลงไป 

บนซีกหน้าของเขาอย่างแรงอีกครั้ง

“นี่เจ้า...บังอาจ” เขาโกรธถึงขนาดพูดไม่ออกทีเดียว ลูกน้องที่นั่งโต๊ะเดียว

กับเขาอีกสองคนลุกขึ้น

“นางขอใหเ้จา้จา่ยคา่อาหารใหห้รอืกเ็ปลา่ เจา้เปน็เจา้ของทีน่ีห่รอืกเ็ปลา่ แลว้ 

ทำไมเจ้าจะต้องทำตัวกักขฬะกับนางด้วย” เหยียนหว่านเอ๋อเอ่ยจบเขาก็ยื่นมือ 

ออกมาชี้หน้า

“นังนี่ เจ้าอยากมีเรื่องกับข้าหรือ” พอเขาพูดจบเหยียนหว่านเอ๋อก็จับข้อมือ 

เขาบิดไขว้ไปด้านหลัง โดยใช้ศิลปะป้องกันตัวที่หญิงสาวอุตส่าห์ไปร่ำเรียนมา

“นี่ เจ้าปล่อยข้านะ” เขาร้องลั่นเมื่อหญิงสาวบิดแขนแรงขึ้นอีก

“หาเรื่องคนอื่นไปทั่วอย่างเจ้านี่ไม่มีใครจับส่งทางการบ้างหรือไงนะ”  

เหยยีนหวา่นเออ๋มองไปยงัลกูนอ้งเขาอกีสองคนทีท่ำทา่จะเขา้มา แตก่ห็ยดุลงจงึไดรู้้ 

ว่าจ้าวเหยียนเจี๋ยเดินกลับมาแล้ว

“มีเรื่องอะไรกันหรือ” จ้าวเหยียนเจี๋ยเอ่ยถามเสียงเรียบ เหยียนหว่านเอ๋อ 

ดันตัวเจ้าคนที่ตนกำลังบิดแขนอยู่ออกไปอย่างแรงจนเขาล้มลง

“ข้าขออภัย ไม่คิดว่านางจะมากับท่าน ท่านจอมยุทธ์ ข้ามีธุระด่วนต้องไป 

แล้ว” พูดจบทั้งสามก็วิ่งลนลานออกไปทันที

“เปล่าหรอก” เหยียนหว่านเอ๋อเอ่ยแล้วมองหน้าจ้าวเหยียนเจี๋ย

“เจ้าเป็นวรยุทธ์ด้วยหรือ” จ้าวเหยียนเจี๋ยกระซิบถาม

“นั่นน่ะแค่ศิลปะป้องกันตัวเล็กๆ น้อยๆ น่ะ” หญิงสาวเอ่ย ทั้งยังหันไป 

มองทั้งสามที่ดูเหมือนจะกลัวจ้าวเหยียนเจี๋ยเหลือเกินจนน่าสงสัย เพราะอะไรถึง 

ตัวอย่าง
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ต้องลนลานออกไปจากที่นั่นขนาดนั้น 

ที่จริงแล้วทุกคนที่โรงเตี๊ยม ต่างก็รู้สึกได้ถึงรัศมีบางอย่างจากใบหน้า 

อันนิ่งเฉยราบเรียบน่าเกรงขามนั้น บวกกับท่วงท่าการเดินเหินอันสง่างามและ 

เบาหวิวของเขา ก็รู้ว่าเขามีวรยุทธ์สูงและเป็นคนที่ไม่ควรจะตอแยที่สุด ยกเว้น 

หญิงสาวคนเดียวเพราะนางไม่เป็นวรยุทธ์ ทั้งยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่ดีพอ 

เหยียนหว่านเอ๋อไม่สนใจคนรอบข้าง หญิงสาวก้มตัวลงเก็บเก้าอี้ที่ล้มขึ้น 

มา แต่เธอเห็นถุงเงินถุงใหญ่ใบหนึ่งร่วงอยู่จึงเก็บขึ้นมา คิดว่าน่าจะเป็นของคนใด 

คนหนึ่งในกลุ่มคนเมื่อครู่

“เสี่ยวเอ้อ”

“ขอรับแม่นาง”

“นี่ค่าอาหารของคนพวกนั้นน่าจะพอนะ” เหยียนหว่านเอ๋อล้วงเอาเงินออก

มาวางให้เสี่ยวเอ้อ

“ยิ่งกว่าพอขอรับแม่นาง”

“แม่นางเจ้าต้องเลี้ยงข้าวข้านะวันนี้ ดูสิเจ้าเพิ่งจะได้ลาภก้อนใหญ่ละกรรม

ตามทันตาเห็นเลยนะเนี่ย” เหยียนหว่านเอ๋อเอ่ยพร้อมยิ้มสดใสแล้ววางถุงเงินให ้

หญิงสาวนางนั้น ก่อนจะนั่งลงโต๊ะเดียวกัน 

“เสี่ยวเอ้อ เอาอาหารที่สั่งมาโต๊ะนี้เลยนะ”

“หว่านเอ๋อ เจ้าอย่าทำอะไรตามใจตัวเองสิ อย่ารบกวนแม่นางท่านนี้...”  

จ้าวเหยียนเจี๋ยเอ่ยไม่ทันจบ หญิงสาวนางนั้นก็เอ่ยสวนออกมาอย่างเต็มใจ

“ไม่...ข้าเต็มใจ เชิญ...เชิญท่านทั้งสอง ข้าต้องขอบคุณแม่นางท่านนี้ด้วยซ้ำ  

ขอบคุณจริงๆ”

“เรียกข้าว่าหว่านเอ๋อสิ ส่วนเขาชื่อเหยียนเจี๋ย เราสองคนกำลังจะเดินทาง 

ไปเมืองหลวง”

“ข้าชื่อถงซิ่ว”

“พี่ถงซิ่ว ท่านเดินทางคนเดียวหรือ”

“ใช ่ทีจ่รงิขา้มาจากเมอืงจูจ่วิจะมาเยีย่มนา้สาวทีก่ำลงัปว่ย เพราะรบีจงึมไิด้ 

รอสามีที่เข้าไปเก็บของป่าบนภูเขา คิดว่าเขากลับมาข้าก็คงกลับถึงบ้านแล้วเช่นกัน 

ตัวอย่าง
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เลยตัดสินใจมาเพียงลำพัง” ขณะที่สนทนากันอยู่นั้น อาหารก็เริ่มทยอยออกมา  

ทั้งสามจึงกินอาหารเย็นด้วยกัน กระทั่งตอนที่กำลังจะแยกย้ายกันนั้น เหยียน- 

หว่านเอ๋อก็สังเกตเห็นว่าถงซิ่วกำลังจะเดินออกไปด้านนอก

“พี่ถงซิ่วท่านไม่ค้างที่นี่หรอกเหรอ”

“ห้องพักเต็มแล้วข้าจะไปนอนที่คอกม้าน่ะ”

“ทำไมล่ะ”

“แม่นาง เราเป็นแค่โรงเตี๊ยมเล็กๆ ห้องพักสองห้องสุดท้ายที่เหลือ ท่านจ่าย 

เอาไว้แล้ว ดังนั้นเราไม่มีห้องพักแล้วขอรับ” เสี่ยวเอ้อเอ่ยอย่างลำบากใจเมื่อเห็น 

เหยียนหว่านเอ๋อหันมาถาม

“สองห้องหรือ งั้นท่านใช้ห้องหนึ่ง ส่วนเราสองคนจะอยู่ห้องเดียวกัน”  

เหยียนหว่านเอ๋อเอ่ย เพราะไม่ทันคิดทำเอาถงซ่ิวและจ้าวเหยียนเจ๋ียมองอย่างตกใจ

“เจ้าว่าอะไรนะ” จ้าวเหยียนเจี๋ยเอ่ยถามขึ้น

“จะดีหรือน้องหว่านเอ๋อ” พอเห็นสีหน้าของท้ังคู่ เหยียนหว่านเอ๋อก็ถึงบางอ้อ

“ขา้หมายถงึเราเออ่ เราสองคนเปน็คูห่มัน้กนัอยูแ่ลว้ ดงันัน้ไมเ่ปน็ไรหรอก”  

เอย่พรอ้มกบัคลอ้งแขนจา้วเหยยีนเจีย๋ ถงซิว่มองหนา้ตากระอกักระอว่นของฝา่ยชาย 

ออกแต่ไม่กล้าเอ่ยขัด นางอดอมยิ้มออกมาไม่ได้ แม้จะไม่เข้าใจความสัมพันธ์ของ 

ทัง้คูน่กั ทวา่กร็บัรูไ้ดว้า่ทา่มกลางใบหนา้เฉยชาและเงยีบขรมึของจา้วเหยยีนเจีย๋นัน้  

เขาพา่ยแพต้อ่ความสดใสนา่รกัของเหยยีนหวา่นเออ๋แลว้ คนืนัน้เองหอ้งพกัอกีหอ้ง 

จงึตอ้งแบง่ใหถ้งซิว่ไป ภายในหอ้งของโรงเตีย๊มเลก็ๆ เหยยีนหวา่นเออ๋แทบอยากจะ 

กลนืคำพดูลงไป เพราะมนัเลก็นดิเดยีวจรงิๆ เตยีงนอนแขง็ๆ นัน้มนัเลก็จนแทบจะ 

นอนได้คนเดียว ไม่มีฉากกั้นมีเพียงโต๊ะกับเก้าอี้วางอยู่กลางห้อง

“เจ้าเลือกเองนะอย่ามาบ่นทีหลังละกัน” จ้าวเหยียนเจี๋ยเอ่ยกลั้วหัวเราะ

“ก็จะให้พี่ถงซิ่วที่เป็นหญิงสาวคนเดียวนอนคอกม้าได้ยังไงล่ะ อีกอย่างถึง 

ยังไงเราสองคนก็เดินทางด้วยกันอยู่แล้ว ดังนั้นนอนห้องเดียวกันจะเป็นไรไป คิด

ดูอีกทีจะให้ข้านอนแปลกที่คนเดียวในห้องข้าจะนอนได้ยังไง มันน่ากลัวนะ” จ้าว- 

เหยียนเจี๋ยเกือบจะเอ่ยถามไปแล้วว่า ทั้งคู่เองก็เพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นาน ทำไม 

ดูเหมือนเหยียนหว่านเอ๋อไว้ใจเขานัก นางถึงกับยอมค้างแรมในห้องเดียวกัน
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“แมน่าง ขา้นอ้ยนำนำ้รอ้น กบัถงันำ้มาใหข้อรบั” เสีย่วเออ้เอย่จากดา้นนอก 

ประตู จ้าวเหยียนเจี๋ยเป็นคนที่เดินออกมาเปิดประตู เมื่อดูแลให้เสี่ยวเอ้อนำ 

ข้าวของเข้ามาในห้องเสร็จเขาก็ออกไปอยู่ด้านนอกให้เหยียนหว่านเอ๋อได้อาบน้ำ  

หลังอาบน้ำเสร็จทำให้หญิงสาวสบายตัวขึ้นมาก เป็นนานกว่าที่หญิงสาวจะรู้สึกว่า 

จ้าวเหยียนเจี๋ยไม่กลับเข้ามาเสียทีจึงได้ออกไปตาม หญิงสาวเจอเขาที่คอกม้าและ 

พบว่าเขากำลังเจรจาซื้อขายอยู่พอดีจึงได้เข้าไปดู

“ท่านจะซื้อม้าหรือ”

“ใช่ ข้าจำเป็นจะต้องกลับเข้าไปในเมืองหลวงให้เร็วที่สุด และหากเรามีม้า 

คิดว่าจะเดินทางได้เร็วขึ้น แต่ว่ามันราคาค่อนข้างสูงทีเดียว”

“ทำไมล่ะ เงินในถุงไม่พอจ่ายหรือ”

“มันจะหมดนะสิถ้าซื้อม้า”

“ไม่เห็นเป็นไรเลย เราไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายอะไรนี่ท่านก็ซื้อม้าละกัน”

“แต่มันเป็นเงินที่เจ้าได้มา ข้า...”

“ไม่เป็นไรหรอกท่านก็อย่าคิดมากเลย ถึงยังไงเราสองคนก็ยังต้องล่มหัว 

จมท้ายไปด้วยกันอยู่แล้ว เงินข้าก็เหมือนเงินท่านนั่นแหละ อีกอย่างข้าก็ใช้ไม่เป็น 

ดว้ย ดไีมด่โีดนโกงไมรู่ต้วัอกี เกบ็ไวท้ีท่า่นแทนดกีวา่ วา่แตว่า่ทา่นอาบนำ้แลว้หรอื”  

เหยียนหว่านเอ๋อเอ่ยเสียงดังหลังจากส่งถุงเงินให้เขา

“เจ้าอาบได้ข้าจะอาบไม่ได้เชียวหรือ เสียงดังทำไม” เขาค่อนข้างแปลกใจ 

กับอาการหงุดหงิดของหญิงสาว

“แผลของทา่นจะโดนนำ้นะส ิมานีเ่รว็เขา้” เหยยีนหวา่นเออ๋จงูมอืจา้วเหยยีน- 

เจ๋ียกลับไปท่ีห้อง โดยลืมไปว่าการถูกเน้ือต้องตัวท่ีน่ีน้ันแตกต่างจากโลกท่ีตนอยู่มาก

“ถอดเสื้อของท่านออกเร็ว” หญิงสาวสั่งขณะที่ตัวเองนั้นรีบค้นหาของใน 

ห่อผ้า ส่วนจ้าวเหยียนเจี๋ยนั้นยังยืนนิ่ง ถึงเขาจะรู้ว่าหญิงสาวเป็นหมอ แต่ไม่ว่าจะ 

ยังไงเสียเขาก็เป็นบุรุษและนางคือสตรี ทั้งสองคนต่างคนต่างก็ยังมิได้ออกเรือน 

ดังนั้นการที่หญิงสาวบอกให้เขารีบถอดเสื้อออกแบบไม่คิดอะไรนั้นมันออกจะ 

เกินไปจริงๆ

“มานั่งตรงนี้เร็ว ถ้าไม่รีบแผลท่านอาจจะอักเสบได้นะ” เหยียนหว่านเอ๋อ 
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ยังคงเอ่ยต่อ นางเอาน้ำอุ่นที่ตักเอาไว้เพื่อทำแผลให้เขาโดยเฉพาะมาวางใกล้มือ  

เขาจำเป็นจะต้องทำตามทั้งที่ตอนนี้ภายในนั้นรู้สึกปั่นป่วนไปหมด ยิ่งตอนที่ 

เหยียนหว่านเอ๋อก้มลงไปดูแผล ลมหายใจอุ่นๆ ของนางกระทบแผ่นหลังกว้าง 

ทำเอาเขาตัวแข็งทื่อไปเลย

“ทา่นอยา่ทำแบบนีอ้กีนะ แผลของทา่นคอ่นขา้งลกึ จะปลอ่ยใหโ้ดนนำ้ไมไ่ด ้ 

ถ้าจะอาบน้ำจริงๆ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวแทนก็แล้วกัน เอาละเสร็จแล้ว นี่ยาแก้ 

อักเสบจะทำให้แผลท่านหายเร็วข้ึน” เหยียนหว่านเอ๋อค้นยาออกมาส่งให้เขาสามเม็ด

“ขอบใจเจ้ามาก” เอ่ยพร้อมแล้วรีบสวมเสื้อเข้าไปทันที

“เจ้าไปนอนบนเตียงเถิด ข้าเพียงเอาเก้าอ้ีสองตัวมาวางต่อกันก็นอนได้แล้ว”

“ข้านึกแล้วว่าท่านน่ะเป็นคนดี” เหยียนหว่านเอ๋อยิ้มหวานหยดให้เขา

“เอาละข้าจะนอนแล้ว ท่านก็นอนพักซะนะ” เหยียนหว่านเอ๋อเดินไปที่เตียง 

นอน แลว้ทิง้ตวัลงนอนอยา่งเหนือ่ยออ่นไมน่านกผ็ลอ็ยหลบัไป จา้วเหยยีนเจีย๋ยงัคง 

นั่งมองคนที่หลับสบายอยู่บนเตียงด้วยความรู้สึกหลากหลาย ตั้งแต่เจอกันมาจน 

กระทั่งตอนนี้ไม่มีเลยสักครั้งที่เหยียนหว่านเอ๋อจะถามว่าเขาเป็นใคร เหตุใดจึงถูก 

ตามล่า แถมยังไว้วางใจติดตามมาเมื่อเขาเอ่ยว่าจะช่วยตามคนรู้จักคนนั้น เขา 

ยอมรับว่าการพบกันของทั้งสองนั้นไม่อาจจะหาคำมาอธิบายได้ หากไม่ใช่ว่าเขา 

เห็นกับตาตนเอง ทั้งยังสัมผัสถูกตัวหญิงสาว เขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันคือ 

เรื่องจริงเช่นกัน 

รุ่งเช้าเมื่อเหยียนหว่านเอ๋อตื่นขึ้นมา ก็พบว่าจ้าวเหยียนเจี๋ยได้เก็บสัมภาระ 

เรียบร้อยแล้ว แต่เขากลับหายไปจากห้อง หญิงสาวรีบล้างหน้าล้างตาแล้วหยิบ 

ห่อสัมภาระเดินลงมาด้านล่าง 

“พี่ถงซิ่ว”

“น้องหว่านเอ๋อเจ้าหลับสบายไหม”

“ข้าน่ะเหรอ หลับเป็นตายทั้งคืนเลย”

“เรือใกล้จะมาแล้วข้าว่าเราไปรอที่ท่าน้ำจะดีกว่า” จ้าวเหยียนเจี๋ยเดินเข้ามา 

สมทบกับทั้งคู่

“แล้วท่านไม่ซื้อม้าแล้วหรือ”

ตัวอย่าง
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“คงต้องไปซื้ออีกฝั่ง เพราะได้ยินมาว่าจะได้ราคาดีกว่า”

“จริงเหรอ”

“พวกท่านมองหาม้าอยู่หรือ ข้าว่าข้าน่าจะช่วยได้นะ เพราะท่านน้าของข้า 

รู้จักคนที่จะแนะนำม้าให้พวกท่านได้ แถมยังจะได้ราคาดีด้วย”

“จริงเหรอคะพี่ถงซิ่ว” เหมือนว่าเหยียนหว่านเอ๋อจะเป็นดาวนำโชคจริงๆ  

เพราะตั้งแต่เจอกัน ทั้งคู่จะได้รับความช่วยเหลือตลอดทางก็ว่าได้

เมื่อข้ามฝั่งได้ถงซิ่วก็พาทั้งคู่ไปที่บ้านของถงฮัว น้าสาวที่ป่วยอยู่ ที่นั่น 

เหยยีนหวา่นเออ๋ไดล้องตรวจดแูละพบวา่ถงฮวัเปน็โรคไขขอ้ ซึง่เปน็เรือ้รงัมานานป ี

จนแทบไม่มีทางรักษา ทำได้เพียงแต่ป้องกันและแนะนำเวลาอาการกำเริบเท่านั้น 

ทั้งคู่อยู่นานไม่ได้ ถงซิ่วจึงพาทั้งสองไปที่ตลาดเพื่อหาซื้อม้า และก็เป็นอย่างที่คิด 

เพราะม้าที่ได้มาเป็นม้าพันธุ์ดีทั้งยังซื้อได้ในราคาถูกมาก ทั้งสองล่ำลาถงซิ่วเสร็จ 

ก็ต่างฝ่ายต่างแยกกันที่ตลาด เหยียนหว่านเอ๋อตื่นตาตื่นใจกับการมาตลาดไม่น้อย 

จึงขอจ้าวเหยียนเจี๋ยเดินชมตลาด ซึ่งเขาก็เอาม้าไปฝากไว้ที่โรงเตี๊ยมใกล้กับตลาด  

ก่อนจะพาเหยียนหว่านเอ๋อเดินชมจนทั่วตลาด

“เหนือ่ยหรอื” จา้วเหยยีนเจีย๋เอย่ถามเมือ่เหน็วา่หนา้ผากหญงิสาวมเีหงือ่ซมึ 

ออกมา

“เจ้ารอข้าอยู่นี่นะข้าจะไปหาน้ำมาให้” เหยียนหว่านเอ๋อพยักหน้ายิ้มๆ ทว่า 

เมื่อจ้าวเหยียนเจี๋ยกลับมา ก็ปรากฏว่าเหยียนหว่านเอ๋อหายไปจากตรงนั้นแล้ว เขา 

ใจหายวูบและมองหาไปรอบๆ ท่ามกลางชาวบ้านมากมายที่เดินอยู่รอบตลาดนั้น  

เขาทั้งร้อนใจทั้งเป็นห่วง พอคิดได้ว่านางไม่ได้อยู่แถวนั้นเขาจึงออกตามหาทันที 

ทางด้านเหยียนหว่านเอ๋อนั้นเมื่อจ้าวเหยียนเจี๋ยเดินจากไปในตอนแรก  

หญิงสาวก็เห็นเด็กน้อยคนหนึ่งถือซาลาเปาเดินช้าๆ เหมือนว่ากำลังมองหาอะไร 

บางอย่างจึงเดินตามไปดู เด็กน้อยคนนั้นมาถึงร้านขายปลาและวางเงินเอาไว้บน 

เขียงหลังจากที่เลือกปลาเสร็จ เหยียนหว่านเอ๋อมองเห็นแม่ค้าคนนั้นหยิบเงินไป 

ซ่อนใต้กองปลาตอนที่เด็กเผลอ และบอกว่าเด็กยังไม่จ่าย เด็กคนนั้นจึงร้องไห้เมื่อ

โดนกล่าวหาว่าเป็นคนพูดปดและขี้โกง

“ท่านนั่นแหละที่เป็นคนโป้ปดและขี้โกง” เหยียนหว่านเอ๋อเอ่ยออกมา 
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ท่ามกลางคนที่มามุงดูเหตุการณ์

“แม่นางเจ้าจะมากล่าวหาข้าแบบนี้ไม่ได้นะ”

“หรือไม่จริง เด็กคนนี้ได้จ่ายเงินท่านไปแล้ว แต่ท่านทำไมจึงไม่ให้ปลา 

กับเขาเล่า”

“เขาจ่ายข้าตอนไหนกัน ตั้งแต่เช้ามาข้ายังขายปลาไม่ได้เลยสักอีแปะเดียว”

“งั้นหรือ ท่านบอกว่าตั้งแต่เช้ายังขายปลาไม่ได้เลยสักอีแปะเดียวสินะ”

“ก็ใช่น่ะสิ” เมื่อได้ยินแม่ค้าขายปลาเอ่ยย้ำ เหยียนหว่านเอ๋อก็พลิกปลาตัว 

เมื่อครู่ขึ้น คนที่มุงดูต่างก็มองเห็นว่ามีเงินวางอยู่ หญิงสาวหยิบขึ้นมา

“เมื่อครู่ข้าเห็นท่านพลิกปลาตัวนี้แล้วเอาเงินซ่อนเอาไว้ หรือท่านจะปฏิเสธ”

แม่ค้าปลาถึงกับพูดไม่ออกได้แต่มองไปรอบๆ เมื่อผู้คนเริ่มเข้ามามุงดู 

เหตุการณ์

“เออ่ แมน่างขา้คงจะมองไมเ่หน็นะ่ตอ้งขออภยัดว้ย ขา้จะแถมปลาใหเ้ขาเพือ่ 

เป็นการขอโทษแล้วกันนะ” เมื่อเห็นว่าถูกจับได้แม่ค้าปลาจึงน้ำเสียงอ่อนลงและให้ 

ปลาตัวใหญ่กับเด็กน้อยไป เมื่อจบเรื่องเหยียนหว่านเอ๋อนึกขึ้นได้ว่าจ้าวเหยียนเจี๋ย 

ให้ตนรออยู่ที่เดิมจึงหันหลังกลับ ทว่าเธอชนเข้ากับแผงอกมั่นคงที่ยืนอยู่อย่างจัง

“เจ้าจะก่อเรื่องไปตลอดการเดินทางเลยใช่ไหม” เสียงของจ้าวเหยียนเจี๋ย 

เอ่ยขึ้น เขาเดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดี เขาร้อนใจมากตอนที่พบว่านางหายตัวไป  

กระทั่งเจอเหยียนหว่านเอ๋อที่กำลังปะทะคารมกับแม่ค้าอย่างใจเย็นที่นี่ ทั้งที่เขา 

เที่ยวตามหาตัวทั่วตลาดอย่างเป็นห่วง

“ท่านมาแล้วเหรอข้ากำลังจะกลับไปพอดีเลย” เหยียนหว่านเอ๋อยิ้มแหย 

เมื่อรู้ตัวว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิด ทว่าจ้าวเหยียนเจี๋ยกลับหันหลังและเดินหนี

“เดี๋ยวก่อนสิ เจี๋ย” เหยียนหว่านเอ๋อวิ่งตาม เขาชะงักเล็กน้อยเมื่อได้ยิน 

หญิงสาวเรียกเขาว่าเจี๋ยสั้นๆ

“ข้าขอโทษ ข้าจะไม่ทำอีกแล้ว ข้าจะเชื่อฟังท่าน ท่านอย่าโกรธเลยนะ”

“เจ้าอยากจะทำอะไรก็เรื่องของเจ้าไม่เกี่ยวกับข้า”

“ทา่นอยา่โกรธเลยนะ ขา้ขอโทษขา้จะไมท่ำอกีแลว้นะ นะ นะ” เหยยีนหวา่นเออ๋ 

ร้อนรนเมื่อเขาไม่ยอมหยุดเดินจึงได้ฉวยแขนของเขาเอาไว้
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“ทา่นจะใหข้า้ทำยงัไงละ่ เดก็คนนัน้โดนโกงนีน่า อกีอยา่งขา้กเ็ขา้ไปเหน็พอด”ี 

เหยียนหว่านเอ๋อเอ่ย ทันใดนั้นเขาก็หยุดเดินแบบไม่มีสัญญาณทำให้หน้าผากของ 

เหยียนหว่านเอ๋อชนเข้าบนไหล่เขาเต็มๆ

“โอ๊ย” จ้าวเหยียนเจี๋ยห้ามมือตัวเองไม่ให้ลูบหน้าผากที่แดงหลังจากชนเขา

เอาไว้ได้

“ชว่ยคนนะ่เปน็เรือ่งด ีแตเ่จา้นะ่ตอ้งหดัอยูน่ิง่ๆ บา้ง นีถ่า้หากขา้หาเจา้ไมเ่จอ 

ล่ะเจ้าจะทำเช่นไร”

“ข้าขอโทษ เอาเป็นว่าข้าจะไม่ทำให้ท่านเป็นห่วงอีก”

“เอาเถอะแล้วก็แล้วกันไป ขอเพียงเจ้ารับปากจะเชื่อฟังข้า”

“ข้ารับปาก” เอ่ยทันทีทันใดพร้อมรอยยิ้ม เขายิ่งเห็นรอยยิ้มนั้นยิ่งหนักใจ  

คล้ายสังหรณ์ใจว่าต่อแต่นี้ไปชีวิตเขาคงต้องยุ่งวุ่นวายแน่ ดูจากที่เมื่อครู่ตอนที่ 

เขาหานางไม่พบ เขาทั้งโกรธทั้งร้อนใจ แต่เมื่อเจอตัวการกลับพบว่าเขาโล่งอก 

มากกว่าที่จะอยากลงโทษคนตรงหน้า

“เมื่อครู่เจ้าเรียกข้าว่ายังไงนะ”

“แหมก็ชื่อสั้นๆ เรียกง่ายดีนี่นา ข้าเรียกเจี๋ยเฉยๆ ไม่ดีหรือไง” เพราะคิดว่า 

เขาโกรธ หญิงสาวจึงบ่นออกมาเบาๆ

“ข้าก็ยังไม่ได้บอกว่าไม่ได้นี่” เขาเอ่ยเสียงเรียบ นั่นหมายถึงอนุญาตนั่นเอง 

ทำเอาหญิงสาวยิ้มแป้น

“ไปเถอะเราต้องออกเดินทางแล้ว” เหยียนหว่านเอ๋อยิ้มเมื่อเขายื่นถุงน้ำ 

ที่เขาเพิ่งไปเติมจนเต็มให้ และเดินตามเขาไปโดยดี 

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เหยียนหว่านเอ๋อได้ขี่ม้า ดังนั้นจึงรู้สึกตื่นเต้นอยู่ 

ไม่น้อย ผิดกับจ้าวเหยียนเจี๋ย เขาต้องสงบจิตใจไปตลอดทางเมื่อมีร่างนุ่มนิ่ม 

ทั้งยังหอมกรุ่นนั่งเบียดอยู่ด้านหน้า บาดแผลของเขาที่ยังไม่หายสนิท เขาจึง 

เพียงแต่ปล่อยให้ม้าวิ่งเหยาะๆ ไม่ได้ควบวิ่งเต็มเหยียดอย่างที่เขาชอบทำตอนที่ 

ขี่ม้า พวกเขาจึงเดินทางได้ไม่เร็วนัก กระทั่งบ่ายคล้อยทั้งสองจึงสามารถข้ามเขา 

มาได้ เมื่อครู่ตอนที่อยู่บนเขาเหยียนหว่านเอ๋อสามารถมองเห็นเมืองเล็กๆ อย่าง 

ชัดเจน ทว่าทิศทางที่จ้าวเหยียนเจี๋ยพาขี่ม้าไปกลับเป็นคนละทิศทางกัน

ตัวอย่าง
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“นี่ท่านไม่หิวหรือไง” เหยียนหว่านเอ๋อเอี้ยวตัวกลับมาถามเขา

“เจ้าหิวแล้วหรือ” จ้าวเหยียนเจี๋ยเอ่ยถามตายังคงมองไปข้างหน้า

“เปล่าแต่เมื่อย”

“ทนอีกสักนิดเถิดนะใกล้จะถึงลำธารแล้ว เราจะพักที่นั่น” จ้าวเหยียนเจี๋ย 

บังคับม้าอย่างชำนาญทั้งยังจดจ่อกับการมองไปรอบๆ เพื่อระแวดระวังภัย เพราะ

ยิ่งเขาเข้าใกล้เมืองหลวงอันตรายที่รออยู่ก็ยิ่งมากเท่านั้น

“เราจะไม่พักโรงเตี๊ยมในเมืองเหมือนทุกครั้งเหรอ”

“วันนี้เราจะไม่เข้าไปในเมือง”

“แล้วเราจะไปพักที่ไหนล่ะ”

“นอกเมอืงมลีำธารเลก็ๆ ตดัผา่น สดุลำธารมวีดัรา้งอยู ่ขา้กบัคนของขา้เคย 

ค้างแรมท่ีน่ัน ข้าจะลองไปดูว่าเขาท้ิงเบาะแสอะไรเอาไว้หรือไม่” จ้าวเหยียนเจ๋ียเอ่ย

“นี่ถ้าที่นี่มีโทรศัพท์คงดีนะ” เหยียนหว่านเอ๋อหัวเราะ

“เจ้าว่าอะไรนะ”

“เปล่าหรอก ว่าแต่ลำธารนั่นน่าจะมีปลา เรากินปลาย่างกันดีไหม” เหยียน- 

หว่านเอ๋อชวนเขาคุยเสียงเจื้อยแจ้ว โดยไม่ได้สนใจมองเลยว่าจ้าวเหยียนเจี๋ยนั้น 

กำลังสอดส่ายสายตาระวังภัยไปตลอดทาง

ไม่นานหลังจากนั้นทั้งสองก็เดินทางมาถึงวัดร้างที่จ้าวเหยียนเจี๋ยเอ่ยถึง  

เขายังเล่าให้ฟังด้วยว่าวัดร้างแห่งนี้เคยถูกพายุพัดจนหินถล่มลงมา ตัววัดเสียหาย 

ไปกว่าครึ่ง เมื่อเจ้าอาวาสเห็นว่ายากเกินจะบูรณะจึงได้พาพระลูกวัดย้ายไปพำนัก 

ยังวัดที่ชาวบ้านสร้างขึ้นใหม่ใกล้ๆ กับหมู่บ้านที่สันเขา

“ดูลึกลับจัง คงไม่มีผีหรอกนะ” เหยียนหว่านเอ๋อเอ่ยติดตลก ทว่า 

บรรยากาศโดยรอบก็ทำให้นึกถึงบ้านผีสิงอยู่เหมือนกัน

“เจ้ากลัวผีด้วยหรือ”

“กลัวสิ”

“เคยเห็นหรือไง”

“ไม่เคยแต่ก็ไม่ได้อยากจะเห็นหรอก ว่าแต่ตอนที่หินถล่มน่ะมีคนตาย 

หรือเปล่า” เหยียนหว่านเอ๋ออดที่จะถามขึ้นมาไม่ได้

ตัวอย่าง
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“ไม่รู้สิ ข้าไม่ได้เห็นกับตา” จ้าวเหยียนเจี๋ยไม่ได้บอกไปว่ามีพระลูกวัด 

หลายรูปที่โดนหินทับไปพร้อมกับอาราม เนื่องจากหนีออกมาไม่ทัน ที่จริงเขา 

เพียงได้ยินมาเท่านั้นไม่ได้เห็นกับตาจึงไม่ถือว่าเขาโกหก

“เอาเถอะยงัไงกค็งดกีวา่นอนทีโ่ลง่ๆ” เหยยีนหวา่นเออ๋เดนิตามจา้วเหยยีนเจีย๋ 

เข้าไปด้านใน 

จากทางเข้าที่ดูน่ากลัวกลับพบว่าด้านในไม่ได้แย่อย่างที่คิด จากเดิมส่วน 

ที่ควรจะเป็นห้องโถงใหญ่ของอาราม ตอนนี้กลายเป็นห้องกว้างห้องหนึ่ง ทั้งยังโล่ง 

และอากาศก็ยังถ่ายเทได้ดี โพรงหินที่ทับซ้อนกันนั้นมีช่องว่างมากมาย ด้านบนที่ 

ควรจะเป็นหลังคาตอนนี้มีหินก้อนใหญ่กลิ้งลงมาทับจนกลายเป็นหลังคาหินแทน  

เมื่อเดินไปสำรวจดูโดยรอบแล้วไม่พบร่องรอยใดๆ จ้าวเหยียนเจี๋ยจึงเดินกลับมา 

หาเหยียนหว่านเอ๋อ หญิงสาวนั่งลงบิดตัวไปมาเพื่อไล่ความปวดเมื่อยจากการขี่ม้า

“พบอะไรหรือไม่”

“ไมม่ ีอกีทัง้ทีน่ีไ่มม่คีนเขา้มานานมากแลว้ ขา้จะไปจบัปลา เจา้บอกวา่อยาก 

จะกินปลาย่างนี่ใช่ไหม”

“อืม” เหยียนหว่านเอ๋อรับห่อผ้ามาจากเขาแล้วเดินเข้าไปยังกองหญ้าแห้ง 

มุมหนึ่งของห้อง ก่อนจะเริ่มรื้อค้นข้าวของ

“นั่นเจ้าทำอะไร”

“จะไปอาบน้ำ”

“เช่นนั้นเจ้าไปอาบน้ำก่อนข้าจะก่อกองไฟ”

“ไม่เอาหรอก หากมีคนผ่านมาตอนข้าอาบน้ำเล่า ไปพร้อมท่านนี่แหละ 

มีอะไรท่านจะได้ช่วยข้าทัน” เหยียนหว่านเอ๋อเอ่ย

“แต่...”

“หากท่านกล้าแอบดูข้าละก็...” เหยียนหว่านเอ๋อหันมามองเขาแล้วทำท่า 

เอานิ้วปาดคอ

“อย่าคิดว่าข้าทำไม่ได้นะ”

“...” จ้าวเหยียนเจี๋ยได้แต่อ่อนอกอ่อนใจกับหญิงสาวเสียจริงๆ เพราะ 

ดูเหมือนหญิงสาวจะไว้ใจเขาจนสนิทใจเลยทีเดียว เมื่อทั้งสองเดินมาที่ลำธาร 

ตัวอย่าง
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จ้าวเหยียนเจี๋ยให้เหยียนหว่านเอ๋อไปอาบน้ำอีกด้านที่มีหินก้อนใหญ่ยื่นออกมาจน 

กั้นสายตาของเขาเพราะเขาเองก็ต้องจับปลาเช่นกัน

“นี่ ท่านเป็นคนเมืองหลวงโดยกำเนิดเลยเหรอ” เหยียนหว่านเอ๋อชวนเขา 

คุยตอนอาบน้ำ

“ใช่” จ้าวเหยียนเจี๋ยอดที่จะอมยิ้มไม่ได้ อย่างน้อยหญิงสาวก็ยังไม่ได้ 

ขาดการระวังเสียทีเดียว นางยังฉลาดที่จะชวนเขาคุยเพื่อให้มั่นใจว่าเขาไม่ได้ข้าม 

ไปอีกฝั่งเพื่อแอบดูตน

“แล้วบ้านท่านนอกจากท่านยังมีคนอื่นหรือเปล่า เอ๊ะ ท่านแต่งงานหรือยัง 

ในเมื่อคนที่นี่น่าจะแต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อยนี่นา” เหยียนหว่านเอ๋อนึกขึ้นได้

“ขา้เปน็ทหารทีใ่ชช้วีติอยูใ่นสนามรบซะสว่นใหญ ่ดงันัน้ขา้จงึยงัไมแ่ตง่งาน” 

จ้าวเหยียนเจี๋ยตอบ

“ท่านอายุเท่าไหร่กัน อย่าหาว่าข้าเสียมารยาทเลยนะ เราสองคนน่าจะรู้จัก 

กันให้มากกว่านี้หน่อย” เหยียนหว่านเอ๋อชวนเขาคุยไปเรื่อย

“ยี่สิบ”

“ยี่สิบ” เหยียนหว่านเอ๋ออุทาน

“มีอะไรน่าตกใจกัน” จ้าวเหยียนเจ๋ียชะงักเม่ือได้ยินน้ำเสียงประหลาดใจน้ัน

“ท่านเพิ่งจะอายุยี่สิบก็ไปเป็นทหารแล้วเหรอ” เหยียนหว่านเอ๋อเอ่ยถาม 

อย่างสงสัยระคนตกใจ

“ทีจ่รงิขา้เริม่ออกสนามรบตัง้แตอ่ายไุดส้บิหา้ดว้ยซำ้ แลว้เจา้เลา่อายเุทา่ไหร”่  

จ้าวเหยียนเจี๋ยเอ่ยถามบ้างเขาเดาว่าหญิงสาวไม่น่าจะเกินสิบเจ็ดกระมัง และเขา 

ก็เดาถูกเสียด้วย

“สิบเจ็ด” ‘ย่างสิบแปดแต่ก็สิบเจ็ดนั่นแหละ’ หญิงสาวคิดในใจ

“ปักปิ่นแล้วสินะ” จ้าวเหยียนเจี๋ยอมยิ้ม1

1 พิธีปักปิ่นของเด็กสาวที่อายุครบสิบห้า คือการประกาศว่าเด็กสาวได้เข้าสู่วัยออกเรือน 

หรือบรรลุนิติภาวะ ส่วนเด็กผู้ชายจะเรียกว่าพิธีสวมหมวก แต่จะต่างกันที่เด็กชายจะต้อง

มีอายุครบยี่สิบปี

ตัวอย่าง
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“ท่านว่าอะไรนะ” เหยียนหว่านเอ๋อเอ่ยถามขึ้นเพราะได้ยินไม่ชัด

“ข้าบอกว่าเจ้าควรจะขึ้นจากน้ำได้แล้ว อากาศเย็นเจ้าอาจจะเป็นไข้ได้”  

จ้าวเหยียนเจี๋ยเอ่ยพร้อมกับชูไม้ปลายแหลมที่ใช้แทนฉมวกขึ้นตรงปลายของไม้ 

มีปลาชะตาขาดตัวโตกำลังดิ้นไปมาอยู่

“ได้” เหยียนหว่านเอ๋อรับคำแล้วค่อยๆ หลบไปแต่งตัว เพราะเดินทางมา 

ทัง้วนัหลงัจากทีแ่ชน่ำ้ไปนานพอสมควรกร็ูส้กึสดชืน่ขึน้ ทวา่จะแชน่านกไ็มด่เีพราะ 

น้ำค่อนข้างจะเย็น หญิงสาวจึงเชื่อฟังเขาเป็นอย่างดี มื้อค่ำนี้คือปลาย่างที่แม้ว่าจะ 

รสชาติจืดไปหน่อยแต่เหยียนหว่านเอ๋อก็พบว่าตัวเองเจริญอาหารไม่น้อย ปลาย่าง

สามตัวชายหนุ่มกินไปเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่เหลือคนตัวเล็กกว่าฟาดเรียบ ทั้งยัง

บอกว่าเสียดายหากเหลือเอาไว้ 

จ้าวเหยียนเจี๋ยเก็บเศษอาหารออกไปฝังด้านนอก โดยให้เหตุผลว่ากลิ่น 

ของมนัอาจจะนำสตัวน์อ้ยใหญเ่ขา้มา หญงิสาวพบวา่เขาทำอะไรรวดเรว็ดเีหลอืเกนิ 

ทั้งยังดูชำนาญไปหมด ในเวลาไม่นานเขาทั้งจับปลา ก่อไฟ ย่างปลา และยังออกไป

ตัดหญ้ามาให้ม้าทั้งยังพามันไปอาบน้ำเสร็จสรรพ

“นั่นอะไรน่ะสวยดี” เหยียนหว่านเอ๋อเดินเข้ามานั่งลงข้างๆ กองไฟใกล้ๆ 

ชายหนุ่ม

“อะไรหรอื” เขาเงยหนา้ขึน้มาจากการทำความสะอาดมดีสัน้ในมอื เขาพบวา่ 

ป้ายหยกของเขาหล่นลงไปบนพื้นข้างๆ ไม่ไกลนัก

“สวยจัง ข้าเห็นมันหล่นลงจากตัวท่านน่ะ” เหยียนหว่านเอ๋อพลิกป้ายหยก 

จันทร์เสี้ยวสีม่วงไปมา

“มันคือหยกมังกรม่วง” จ้าวเหยียนเจี๋ยตอบ

“หยกมงักรมว่ง นัน่สนิะมนัถูกแกะลายมงักรนีดู่ทา่จะมคีา่มากนะ” เหยยีน- 

หว่านเอ๋อมอบคืนให้เขา

“มันคือหยกที่พ่อของข้ามอบให้ตอนที่ข้าเกิดน่ะ”

“ดูท่าทางบ้านท่านคงจะรวยนะ ขนาดของรับขวัญยังแพงขนาดนี้ ว่าแต่พ่อ 

กับแม่ท่านใจดีไหม” 

“พ่อข้าเป็นคนเข้มงวดอยู่เหมือนกัน ส่วนแม่ของข้าตายไปตั้งแต่ข้ายังเด็ก 

ตัวอย่าง
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แม่รองเป็นคนเลี้ยงข้ามา”

“อ้าว ขอโทษด้วยนะ”

“ทำไมเจ้าต้องขอโทษ”

“ไม่รู้สิ งั้นเปลี่ยนคำถาม แม่เลี้ยงท่านใจดีไหม เพราะหากข้าไปเมืองหลวง 

แล้วหาหมอจางไม่เจอ เกิดข้าไปอยู่บ้านท่านข้าจะได้ทำตัวถูก” 

“ขา้ไมไ่ดอ้ยูบ่า้นเดยีวกบัพอ่และแมเ่ลีย้ง ขา้มบีา้นของขา้เอง” จา้วเหยยีนเจีย๋ 

เอ่ย มือยังคงขัดทำความสะอาดมีดสั้นไปเรื่อยๆ

“จริงหรือ งั้นก็ดีสิ” เหยียนหว่านเอ๋อหัวเราะ “ว่าแต่ข้าไปอยู่บ้านท่านได้ 

ใช่ไหม”

“เจ้าอยู่นานได้ตราบที่ต้องการเลยละ” จ้าวเหยียนเจี๋ยพยักหน้ารับ

“พูดแล้วห้ามคืนคำนะ ไม่ใช่ว่าพอเห็นข้ากินจุแล้วไล่กันทีหลังนะ” เหยียน- 

หว่านเอ๋อยื่นหน้ามาใกล้พร้อมกับหรี่ตามองเขา

“ข้าไม่ทำเช่นนั้นหรอก” ชายหนุ่มยิ้ม

“ให้มันแน่เถอะ” เหยียนหว่านเอ๋อเอ่ยแล้วลุกขึ้นเดินไปยังอีกฝั่งของกองไฟ

เพื่อเตรียมตัวเข้านอน

“ทา่นมพีีน่อ้งไหมในเมือ่คนทีน่ีน่ยิมมลีกูมหีลานหลายคนนี”่ แมจ้ะลม้ตวัลง 

ไปนอน ทว่าปากก็ยังคงเอ่ยชวนเขาคุย

“มีสิ ข้ามีพี่น้องผู้ชายห้าคน น้องสาวอีกเจ็ด”

“อะไรนะ” เสียงอุทานลั่นของเหยียนหว่านเอ๋อพร้อมกับร่างบางที่ดีดตัวขึ้น

มานั่ง ทำเอาจ้าวเหยียนเจี๋ยอดที่จะหันไปมองไม่ได้

“แม่เลี้ยงท่านคนนี้ร้ายกาจจริงๆ คลอดลูกถึงสิบสองคนเลย”

“ขา้ไมไ่ดบ้อกวา่นางคลอดคนเดยีวสบิสองคน พวกเขาทัง้หมดตา่งกเ็กดิจาก 

ฮูหยินรองของพ่อข้า” จ้าวเหยียนเจี๋ยเอ่ยเสียงเรียบ

“เดี๋ยวนะ พ่อของท่านมีเมียกี่คนกัน”

“ข้าไม่เคยนับจริงๆ จังๆ สักครั้ง”

“ให้ตายเถอะ ข้าลืมไปว่าที่นี่นิยมมีภรรยาหลายคน แต่ก็ไม่นึกว่าพ่อท่าน 

จะหลายใจขนาดนั้น ลูกสิบสองคน เมียจะกี่คนกัน”

ตัวอย่าง
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“ทำไมหรือ ที่แคว้นของเจ้าไม่เหมือนกันหรือ”

“ไมเ่หมอืนกนัแนน่อน ทีบ่า้นของขา้นยิมพวกผวัเดยีวเมยีเดยีว อกีทัง้ผูห้ญงิ 

มีสิทธิเทียบเท่ากับผู้ชายด้วย พวกเราออกไปทำงานนอกบ้าน กินเลี้ยง สังสรรค์  

ตลอดจนหาเลีย้งตวัเองอยา่งอสิรเสรไีมต่อ้งพึง่พาผูช้ายอยา่งคนทีน่ีห่รอก” เหยยีน-

หว่านเอ๋อเอ่ยเสียงขึ้นจมูกอย่างไม่รู้ตัว จ้าวเหยียนเจี๋ยฟังแล้วเลิกคิ้วขึ้นสูง

“ไม่ต้องมามองข้าแบบนั้นหรอก ข้าเองก็เป็นหนึ่งในนั้น หากเป็นภรรยา 

คนเดียวไม่ได้ก็มิสู้อยู่คนเดียวไปเลยดีกว่า”

“ภรรยาหรือ”

“หมายถึงเมีย เอ่อ ฮูหยินน่ะ ข้ารู้ว่าค่านิยมของแต่ละที่ไม่เหมือนกัน แต่ข้า 

จะไม่มีทางยอมให้คนที่ข้ารักไปมีคนอื่นหรอก หากเขายังอยากมีคนอื่นก็ต้องเลิก 

กับข้าเสียก่อน” เหยียนหว่านเอ๋อเอ่ยจริงจัง

“เจ้าหมายถึงเจ้าจะยอมให้เขาหย่าเจ้าน่ะหรือ”

“ใช่”

“แต่การที่ผู้หญิงถูกสามีหย่านั้นมันออกจะเป็นเรื่องที่เสื่อมเสีย...”

“เสื่อมเสียแล้วไง อย่างมากก็ถูกผู้คนติฉินนินทา แต่หากต้องใช้ชีวิตแบบ 

ที่ต้องทุกข์ทรมานเพราะสามีมีเมียหลายคน ข้ายอมถูกคนติฉินนินทาเสียยังดีกว่า” 

เหยียนหว่านเอ๋อเบ้ปากก่อนจะนอนลงไปบนพื้นหญ้าแห้งๆ

“หรือไม่ก็ไม่ต้องรักใครไปเลย ง่ายดี” เสียงแผ่วยังบ่นพึมพำเบาๆ 

ทว่าจ้าวเหยียนเจี๋ยก็ได้ยินชัดเจน แนวคิดแบบนี้เขาออกจะคาดไม่ถึง  

ทั้งยังไม่เคยได้ยินว่ามีแคว้นไหนในแถบนี้ที่มีแนวคิดหรือประเพณีดังเช่นที่ 

หญิงสาวกล่าวมา แต่จะว่าไปแล้วทั้งกิริยาท่าทาง การพูดจาและการปฏิบัติตัวของ 

หญิงสาว ที่ดูแตกต่างจากหญิงสาวแคว้นจ้าวหรือแคว้นไหนๆ ก็บ่งบอกอย่างเห็น 

ได้ชัดอยู่แล้ว ว่านางมิใช่คนของที่นี่

รุ่งเช้าวันต่อมา จ้าวเหยียนเจี๋ยพาเหยียนหว่านเอ๋อออกเดินทางแต่เช้าตรู่  

ทัง้สองยงัคงเดนิทางลดัเลาะไปตามปา่เขาไมไ่ดใ้ชเ้สน้ทางหลกั ระหวา่งทางเขายงัคง 

มองหาร่องรอยที่อาจจะเป็นของอู๋อิงสงคนสนิทของเขา ทว่ายังคงไร้วี่แวว ในใจ 

ของเขาอดที่จะเป็นกังวลขึ้นมาไม่ได้เพราะเกรงว่าคนของตนจะเกิดเรื่องร้าย 

ตัวอย่าง
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มากกวา่ด ีหากเปน็ยามปกตอิูอ๋งิสงจะตามหาเขาเจอกอ่นเสมอ และยงัเดนิทางไดอ้ยา่ง 

รวดเร็ว ดังนั้นการที่เขาไม่ทิ้งร่องรอยใดๆ เอาไว้เลยก็เป็นไปได้สองอย่างคือ  

อยา่งแรก เขาอาจจะยงัเดนิทางมาไมถ่งึเพราะไดร้บับาดเจบ็ จงึเกดิอปุสรรคในการ 

เดินทางทำให้ล่าช้า หรืออย่างหลัง คือเกิดเรื่องร้ายกับเขา ชายหนุ่มได้แต่ภาวนาว่า 

ให้เป็นอย่างแรกมากกว่า 

แม้ว่าจะอันตรายไปสักหน่อย หากจะเข้าไปในเมืองซูเหยาเมืองเล็กๆ 

ที่เป็นทางผ่านเข้าเมืองหลวง ทว่าจ้าวเหยียนเจี๋ยกลับไม่มีทางเลือก เพราะก่อนจะ 

แยกย้ายกันกับจ้าวเหยียนเว่ยที่ป้อมเจิ้งจิน ทั้งสองได้นัดพบกันที่เมืองนี้ อีกทั้ง 

ไม่ว่าจะอย่างไร การที่จะเดินทางต่อก็ต้องการเสบียงให้ทั้งคนและม้าที่เดินทางมา 

อย่างเหน็ดเหนื่อยทั้งวัน

“เจ้ารอข้าที่นี่นะ” จ้าวเหยียนเจี๋ยเอ่ยเมื่อทั้งสองมาถึงโรงรับจำนำ

“ทำไมท่านมาที่โรงรับจำนำล่ะ” เหยียนหว่านเอ๋อเงยหน้ามองป้ายหน้าร้าน

แล้วเอ่ยถาม

“เจ้าอ่านหนังสือได้” เขาเลิกคิ้วมองหญิงสาวตรงหน้า

“นี ่ลมืไปแลว้หรอืไงวา่ขา้ไมใ่ชผู่ห้ญงิแควน้จา้ว ทีต่อ้งอยูก่บัเยา้เฝา้กบัเรอืน 

อย่างเดียวน่ะ” เหยียนหว่านเอ๋อขมวดคิ้วไม่พอใจเล็กน้อย

“ข้าขออภัย”

“เรามาที่นี่ทำไม หรือว่าเงินของเราหมดแล้ว”

“ใช่ อย่างน้อยเราก็ต้องมีค่าเดินทาง เพราะเราต้องเดินทางอีกหลายวัน 

กว่าจะถึงเมืองหลวง”

“แล้วท่านจะจำนำอะไร” เหยียนหว่านเอ๋อเอ่ยถามด้วยความสงสัยเพราะ 

เท่าที่เห็นบนตัวเขาก็มีเพียงมีดสั้นกับหยกที่แสนล้ำค่านั้น

“จำนำหยกนั่นไม่ได้นะ มันสวยดีน่าเสียดายออก ดูก็รู้ว่ามันเป็นของสำคัญ 

ที่พ่อท่านให้มา” เมื่อได้ยินหญิงสาวเอ่ยเช่นนั้น จ้าวเหยียนเจี๋ยก็แตะเบาๆ ที่เสื้อ 

ตำแหน่งที่เขาเก็บหยกมังกรม่วง

“ดูเหมือนเจ้าจะชอบมันมากนะ” จ้าวเหยียนเจี๋ยยิ้มก่อนจะยกมีดสั้นขึ้นมา 

มอง เขากำลังชั่งน้ำหนักระหว่างของสองสิ่งว่าอย่างไหนมีความสำคัญมากกว่ากัน  

ตัวอย่าง
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แม้อาวุธจะสำคัญ ทว่าหยกมังกรม่วงจะเผยร่องรอยของเขาทันทีที่มีคนจำได้  

ดังนั้นมีดสั้นจึงเป็นตัวเลือกเดียวที่เขามี

“มีดสั้นนี่คงใช้ได้แม้ว่าจะเสี่ยงเพราะไม่มีอาวุธ แต่เราอาจจะสามารถหาซื้อ 

อาวุธที่ถูกๆ แทนหากว่าจำนำได้ราคาดี” เอ่ยไปแล้วเขาก็ให้ละอายนัก เพราะเขา 

ไม่เคยเลยท่ีจะต้องมาลำบากเร่ืองแบบน้ี ตลอดเวลาจะมีอู๋อิงสงดูแลเร่ืองน้ีมาตลอด

“เอางี้” เหยียนหว่านเอ๋อค้นห่อผ้าแล้วล้วงบางอย่างออกมายื่นให้เขา

“ลูกดอกสามดอกมันปักอยู่ที่เป้ เอ้ยห่อผ้าข้าตอนเราตกลงจากสะพาน  

ส่วนอีกสี่ดอกข้าผ่าออกมาจากตัวท่านน่ะ” เหยียนหว่านเอ๋อยัดลูกดอกทองคำลง 

บนฝ่ามือของจ้าวเหยียนเจี๋ย เขายืนนิ่งมองมันแล้วขมวดคิ้ว

“น่าจะได้กระมัง หรือว่าทองคำที่นี่จะไม่มีค่า ไม่นี่นา ก็ตอนที่ข้าเอาออกมา 

เหน็ฮหูยนิพอ่คา้ทา่นนัน้บอกวา่มนัแลกเปน็เงนิไดม้ากโขนี”่ เหยยีนหวา่นเออ๋พมึพำ  

หญิงสาวไม่รู้สักนิดว่าตอนนี้ จ้าวเหยียนเจี๋ยนั้นครุ่นคิดอะไรเมื่อมองเห็นลูกดอก 

เหล่านั้น แน่นอนว่าเขาลืมไปเลยว่าบนตัวเขามีลูกดอกพวกนี้ แต่ก็ไม่เคยเห็นมัน 

แบบใกล้ๆ มาก่อน ลูกดอกทองคำที่ถูกสลักเสลาด้วยคำว่า ‘เฟย’ ที่แปลว่าโบยบิน 

อยา่งพถิพีถินั ทัง้ยงัทำดว้ยทองคำบรสิทุธิ ์มเีพยีงนกัฆา่จากพรรคกเิลนแดงเทา่นัน้ 

ที่ใช้ เขาครุ่นคิดในใจ ผู้ใดกันที่มีกำลังทรัพย์มากพอที่จะจ่ายค่าจ้างแสนแพง 

ให้กับพรรคกิเลนแดงเพื่อลอบปลงพระชนม์องค์รัชทายาท

“นี่ เป็นอะไรไป” เหยียนหว่านเอ๋อเขย่าแขนเขาเบาๆ เมื่อเห็นเขาเหม่อ

“เจา้รอตรงนีน่ะ ออ้...ใชเ้พยีงสองทีเ่หลอืเจา้เกบ็เอาไวก้อ่น” จา้วเหยยีนเจีย๋ 

เดินหายเข้าไปด้านในโรงจำนำไม่นานก่อนจะเดินกลับมาพร้อมกับเงินจำนวนหนึ่ง  

หลังจากนั้นทั้งสองก็เข้าไปยังโรงเตี๊ยมขนาดกลาง จ้าวเหยียนเจี๋ยเลือกโรงเตี๊ยม 

ขนาดกลางเพราะว่าไม่อยากจะให้เป็นที่สังเกต ทว่าเขากลับลืมไปว่าสาวน้อยที่ 

เดนิทางมากบัเขานัน้สามารถดงึดดูผูค้นไดอ้ยา่งนา่ประหลาด คราวนีช้ายหนุม่เลอืก 

ที่พักสองห้อง เพราะถึงอย่างไรเขาก็ต้องคำนึงเรื่องที่ทั้งสองยังไม่ได้ออกเรือน 

ทั้งคู่ และหญิงสาวเองก็เหนื่อยจากการเดินทางเหลือเกิน จนไม่มีแรงมากเรื่องแล้ว 

ตอนนี้ 
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ณ สถานที่ซึ่งจ้าวเหยียนเว่ยกับจ้าวเหยียนเจี๋ยนัดเจอกันนั้น เมื่อถึงจุด 

นัดพบเขากลับพบเพียงอู๋อิงสง ไร้เงาของจ้าวเหยียนเจี๋ย อีกทั้งอู๋อิงสงมาเพียง 

เพือ่แจง้ขา่วและจะกลบัไปตามหาจา้วเหยยีนเจีย๋อกีครัง้ ทวา่ตวัเขาเองกลบัหมดสติ 

ไปเพราะบาดแผลที่ไม่ได้รับการเยียวยามาหลายวัน บวกกับที่ร่างกายอ่อนล้าจึง 

ได้ล้มลงทันทีที่แจ้งข่าวเสร็จ แม้จะร้อนใจ แต่สิ่งที่จ้าวเหยียนเว่ยทำได้ก็คือให้ 

เหล่าองครักษ์จำนวนหนึ่งออกสืบหาข่าวตามเมืองต่างๆ ที่คิดว่าจ้าวเหยียนเจี๋ยจะ 

เดินทางผ่านเท่านั้น เพราะหากกระทำการใดเอิกเกริกก็จะเป็นการเผยเบาะแสให้ 

กลุ่มคนที่ตามล่าหาตัวพบ

“ผ่านมาหลายวันแล้วนับตั้งแต่แยกกัน หากว่าไม่ได้บาดเจ็บหรือเกิดเรื่อง 

ไม่ดี น้องสามก็น่าจะมาถึงที่นี่วันนี้ รอก่อน ข้าจะเข้าวังพร้อมน้องสาม”

“แต่ว่าองค์รัชทายาทพ่ะย่ะค่ะ”

“ข้าเป็นต้นเหตุให้เขากลับมาที่เมืองหลวง ข้าต้องมั่นใจว่าเขาปลอดภัย”  

จ้าวเหยียนเว่ยขมวดคิ้วอย่างเป็นกังวล ขณะเดียวกันนั้นจ้าวเหยียนเจี๋ยคนที่ถูก 

กล่าวถึง ก็เพิ่งจะพาเหยียนหว่านเอ๋อมานั่งลงยังชั้นสองของโรงเตี๊ยมเพื่อสั่งอาหาร

“ทำไมเมืองนี้คนเยอะนักล่ะ” เหยียนหว่านเอ๋อที่นั่งมองผู้คนผ่านระเบียง 

ชั้นสองของโรงเตี๊ยมเอ่ยถามอย่างสงสัย

“ที่นี่เป็นเขตเมืองค้าขายที่เหล่าพ่อค้าต้องพักสินค้าเอาไว้ตรวจก่อนส่ง 

เข้าไปขายในเมืองหลวง ดังนั้นราคาจึงถูกกว่าสินค้าในเมืองหลวง พวกพ่อค้าแม่ค้า 

จึงนิยมมาซื้อสินค้าที่นี่เพื่อเอาไปขายต่อยังหลายๆ เมือง” จ้าวเหยียนเจี๋ยอธิบายไป 

คร่าวๆ ขณะที่รินน้ำชาให้นาง

“หลังกินเสร็จ ข้าได้สั่งให้คนนำน้ำร้อนเข้าไปในห้องให้เจ้าแล้ว เจ้าเข้านอน

แต่หัววันแล้วอย่าออกมาข้างนอกเป็นอันขาด”

“ท่านจะไปไหนหรือ”

“ขา้ตอ้งไปตามหาพีช่ายและคนของขา้ เรานดัพบกนัทีบ่า้นรา้งใกลก้ำแพงเมอืง 

อีกด้านไม่ไกลจากที่นี่ เจ้ารออยู่ที่นี่แล้วข้าจะกลับมารับ”

“ข้าไปกับท่านเลยไม่ได้เหรอ”

“มันอันตรายเกินไปหากว่าข้าพาเจ้าไปแล้วเราถูกซุ่มโจมตี”
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“งั้นก็ได้” นางเอ่ย จ้าวเหยียนเจี๋ยล้วงเอาบางอย่างออกมาจากอกเสื้อ เขา 

ยื่นให้เหยียนหว่านเอ๋อ หญิงสาวขมวดคิ้วให้เขาเมื่อเห็นว่ามันคือหยกมังกรม่วง

“นี่หมายความว่าอย่างไร”

“หากว่าข้าไม่กลับมาในสองชั่วยามเจ้ารีบไปเอาม้าและเดินทางไปทางเหนือ 

ไม่ถึงวันเจ้าก็จะถึงเมืองหลวง”

“ท่านพูดเรื่องอะไรน่ะ”

“ฟังให้จบก่อน...เมื่อไปถึงเมืองหลวงให้ถามทางไปที่จวนแม่ทัพใหญ่ เจ้า 

ถามหาพ่อบ้านหยวนเอาหยกนี่ให้เขาดูเขาจะช่วยเจ้าทุกอย่าง”

“แล้วท่านล่ะ”

“เหยียนหว่านเอ๋อคนดี ฟังข้านะ ข้าไม่รู้ว่าจะเจออะไรที่นั่น”

“งั้นก็อย่าไปสิ”

“ไม่ได้หรอก ข้าต้องไปดูให้แน่ใจว่าพี่ชายของข้าปลอดภัย”

“งั้นท่านก็กลับมาสิ ให้ข้าไปเองข้าขี่ม้าเป็นเสียที่ไหน ข้าจะรอท่านที่นี่”

“ข้ารู้แล้ว” จ้าวเหยียนเจี๋ยยิ้มและพยักหน้า

“ข้าจะกลับมา แต่รับปากข้าว่าเจ้าจะทำตามที่ข้าบอกหากว่าข้าไม่กลับมา” 

เหยียนหว่านเอ๋อพยักหน้าช้าๆ เมื่อเห็นว่าเขารอคำตอบอยู่

คืนนั้นจ้าวเหยียนเจี๋ยออกจากโรงเตี๊ยมเงียบๆ เขากระโดดขึ้นไปบนหลังคา 

อย่างคล่องแคล่ว ก่อนจะวิ่งหายไปในความมืด ไม่นานก็มาถึงบ้านร้างที่นัดพบ  

เขาสง่สญัญาณใหร้าชองครกัษร์บัรูก้ารมาถงึของเขา และเขา้ไปดา้นใน จา้วเหยยีนเวย่ 

ที่รอการมาถึงของเขาโล่งใจที่เห็นว่าเขาปลอดภัยดี

“ขอพระราชทานอภัยที่ทำให้ทรงกังวลพระทัยพ่ะย่ะค่ะ”

“เจา้อยา่พดูแบบนัน้เลย เหน็เจา้ปลอดภยักด็แีลว้ ตอนนีอ้งิสงเองกร็กัษาตวั 

ที่นี่ เขาอาการหนักเหมือนกัน ข้าให้คนตามหมอมาดูอาการแล้ว แต่เราคงต้องเร่ง 

กลับไปยังเมืองหลวงให้เร็วที่สุด”

“หม่อมฉันเองก็คิดเช่นนั้น ดังนั้นเราคงต้องเดินทางตอนกลางดึกเพื่อให้ 

ออกจากเมืองได้โดยที่ไม่ให้ใครสังเกตเห็น”

“เรื่องนั้นกระหม่อมจะจัดการเองพ่ะย่ะค่ะ จะมีขบวนสินค้าเข้าออกจาก 
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เมืองเพื่อไปยังเมืองหลวง คืนนี้เราจะลอบเดินทางปะปนไปกับพวกเขาโดยที่ไม่มี 

ใครสงสัยแน่นอน”

“อย่าชะล่าใจเกินไป เพราะว่าที่นี่ใกล้กับเมืองหลวง หากว่ามือสังหารยังคง 

รออยู่ก็น่าจะรอระหว่างทางเข้าเมืองหลวง” จ้าวเหยียนเจี๋ยเอ่ยเตือน

“กระหม่อมรับทราบพ่ะย่ะค่ะ”

“อิงสงอยู่ที่ไหนพ่ะย่ะค่ะ”

“มาสิพี่จะพาเจ้าไป” แม้ว่าภายนอกจะดูเหมือนว่าเป็นบ้านร้าง ทว่าเมื่อเดิน 

ลกึเขา้ไปยงักำแพงและกดหมนุรปูปัน้ประตูทีด่า้นหลงักำแพงจะดนัเปดิออกดา้นใน

เป็นห้องลับที่ถูกตกแต่งเอาไว้อย่างดีพร้อมกับอุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ

“ท่านแม่ทัพ” อู๋อิงสงแทบจะลุกข้ึนมาคุกเข่าทันทีท่ีเห็นว่าผู้ท่ีเข้ามาใหม่คือใคร

“เจ้าอย่าลุกขึ้นมา”

“ข้าน้อยสมควรตายที่ไม่ระวังปล่อยให้ท่านถูกลอบทำร้ายได้”

“ไม่หรอก เราต่างก็ผิดทั้งคู่ที่คิดว่าจะรับมือได้ เจ้าก็อย่าคิดอะไรมากเลย 

พักรักษาตัวก่อนคืนนี้เราจะออกเดินทางกัน”

“ข้าน้อยเห็นท่านถูกยิง”

“อืม ข้าได้รับการช่วยเหลือจากหมอมือดี คิดว่าอาการเจ้าก็น่าจะให้นาง 

ดูให้ได้เช่นกัน”

“หมอหรือขอรับ หรือว่าแม่นางน้อยคนนั้น”

“เอาเถอะ เอาไวข้า้จะใหเ้จา้พบนางทหีลงั ตอนนีเ้จา้กพ็กัไปกอ่นอยา่ไดก้งัวล 

เลย”

“องค์รัชทายาท หม่อมฉันยังต้องไปรับคนผู้หนึ่งก่อน แล้วจะกลับมา 

โดยเร็วที่สุด” จ้าวเหยียนเจี๋ยเอ่ย

“ใครกัน เจ้ามีผู้ร่วมทางหรือ”

“พ่ะย่ะค่ะ”

“ทำไมเจ้าจะต้องไปด้วยตนเอง ให้ราชองครักษ์ไปมิได้หรือ”

“มิได้พ่ะย่ะค่ะ หม่อมฉันคงต้องไปด้วยตัวเอง”

“เอาเถอะ เจา้รบีไปรบีมา ระวงัตวัดว้ย” ทวา่หลงัจากทีจ่า้วเหยยีนเวย่เอย่จบ  

ตัวอย่าง
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ก็มีมือสังหารจำนวนหนึ่งบุกเข้ามาเสียก่อน ทั้งหมดต่างก็ช่วยรับมือกับมือสังหาร 

ทีบ่กุเขา้มาอยา่งไมข่าดสาย ผา่นไปสกัพกัเหมอืนวา่จำนวนของมอืสงัหารจะเริม่มาก 

ขึ้นจนทำให้เสียเปรียบ ตอนนี้แม้แต่คนเจ็บอย่างอู๋อิงสงก็ต้องออกมาอารักขาด้วย

“ไม่ได้การแล้ว เราต้องออกไปจากที่นี่”

“นำเสด็จองค์รัชทายาทไปเร็วเข้า” เมื่อเหล่าราชองครักษ์เริ่มเคลื่อนย้าย 

ทำให้เกิดช่องโหว่ระหว่างอู๋อิงสงกับจ้าวเหยียนเจี๋ยที่รั้งอยู่ท้ายขบวน เป็นโอกาส 

ให้มือยิงธนูมีจังหวะเล็งมาที่จ้าวเหยียนเจี๋ย

“เจี๋ยระวัง” เสียงใสตะโกนดังลั่น เสียงนั้นดังขึ้นมาจากมุมหนึ่งของกำแพง 

ที่เดียวกับที่จ้าวเหยียนเจี๋ยใช้เข้ามาในบ้านร้าง ร่างแบบบางวิ่งออกมาจากเงามืด 

และกางแขนสองข้างบังลูกดอกให้เขาจากด้านหลัง ลูกดอกสองลูกเสียบเข้าไปที่ 

หน้าอกของเหยียนหว่านเอ๋อ จนร่างบางเซไปด้านหลังเล็กน้อย 

จ้าวเหยียนเจี๋ยหันหลังกลับมา เขาสับสนและไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเอง 

เมื่อเห็นว่าเป็นเหยียนหว่านเอ๋อ เขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าหญิงสาวคนนี้ไม่ใช่คนที่จะอยู่ 

เฉยๆ และนี่คงจะแอบตามเขามาแน่ๆ เขาไม่น่าพูดถึงบ้านร้างแห่งนี้เลย ร่างบาง 

ทรุดลงด้วยใบหน้าเหยเกเพราะความเจ็บปวด จ้าวเหยียนเจี๋ยรับร่างบางไว้ก่อนที่ 

หญิงสาวจะร่วงลงไปกองบนพื้น เขารีบพาหญิงสาวออกมาจากตรงนั้นทันที

“เจ้ามาที่นี่ทำไม” เอ่ยพร้อมกับอุ้มร่างบางขึ้นไปบนรถม้าปล่อยให้เหล่า 

ราชองครักษ์รับมือกับมือสังหาร

“กลัวท่านไม่กลับไปน่ะสิถามได้”

“ไหนเจ้าบอกว่าจะเชื่อฟังข้าไง”

“ยังจะมาดุกันอีก...” เอ่ยแล้วก็หมดสติไป จ้าวเหยียนเจี๋ยที่อุ้มร่างบางอยู่ 

อดที่จะใจหายวาบไม่ได้

“หรือว่าเป็นนางที่เจ้าบอกว่าจะไปรับ”

“พ่ะย่ะค่ะ” ชายหนุ่มใช้กำลังภายในสกัดจุดเอาไว้เพื่อห้ามเลือด

“นางเป็นใครหรือ”

“นางเป็นผู้ร่วมเดินทางที่ช่วยชีวิตข้ามาก่อนหน้านี้พ่ะย่ะค่ะ” จ้าวเหยียนเจี๋ย 

ตอบ เขากอดรา่งบางเอาไวไ้มใ่หบ้าดแผลโดนกระทบกระเทอืน หลงัจากทีช่ว่ยปลด 
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นาย่า    
49

ห่อสัมภาระออกจากหลังของหญิงสาวอย่างเบามือแล้ว จ้าวเหยียนเจี๋ยก็ยังคงม ี

ใบหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัด จนจ้าวเหยียนเว่ยอดที่จะกังขาขึ้นมาไม่ได้ว่าหลายวัน 

ที่ผ่านมานั้นเกิดเรื่องอะไรกันแน่ ไยจึงทำให้จ้าวเหยียนเจี๋ย องค์ชายสามแห่ง 

แคว้นจ้าวที่แสนเย็นชา ผู้มีฉายาปีศาจสงครามเปลี่ยนไปมากมายเช่นนี้

“หวา่นเออ๋ เจา้ไดย้นิไหม เจา้มสีตหินอ่ย” เสยีงทุม้เรยีกอยูไ่มห่า่งแถมรถมา้ 

มาที่วิ่งไปเรื่อยๆ ก็เขย่าร่างบางให้เจ็บระบมไปหมด

“หว่านเอ๋อ เจ้าตื่นมาหน่อยสิ”

“หนวกหูจริง คนจะนอน” เสียงคนตัวเล็กเอ่ยออกมาทั้งที่ยังหลับตา  

ทำเอาชายหนุ่มทั้งสองที่อยู่บนรถม้าเดียวกันอดประหลาดใจไม่ได้

“เจ้ารู้สึกตัวแล้วหรือ”

“ข้าจะนอนหลับได้ยังไง หากว่าท่านยังเอาแต่เรียกข้าแบบนี้ การนอนทำให้ 

ไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้หรือไง อีกอย่างข้าคงจะหลับลงหรอกในเมื่อรถม้าของท่านน่ะ 

โยกไปโยกมาขนาดนี ้เจบ็ชะมดัเลย ทำไมขา้ไมห่นัหลงัใหล้กูดอกปกับนสมัภาระนะ  

โง่จริงๆ เลย”

“เอาละ เจ้าอย่าออกแรงเลย อดทนอีกนิดเดียวก็จะถึงเมืองหลวงแล้ว 

ไม่ช้าเจ้าก็จะได้รับการรักษา”

“ถ้ารู้ว่าเจ็บแบบนี้ข้าไม่บังลูกดอกให้ท่านหรอก อย่างน้อยท่านโดนยิงข้า 

กร็กัษาทา่นได ้นีข่า้โดนยงิขา้กลบัตอ้งรอรบัการรกัษาในเมอืงหลวง ไมย่ตุธิรรมเลย” 

เหยียนหว่านเอ๋อฟึดฟัดอย่างโมโห

“เจ้าอย่าโมโหไปเลย ข้าขอโทษ อย่าขยับตัวมากนะเลือดจะได้ออกน้อยลง”

“ถ้าท่านกล้าทิ้งข้าไว้คนเดียวอีกละก็ ข้าไม่ปล่อยท่านไว้แน่สาบานเลย เสียง 

ใครอยู่ข้างๆ น่ะ” เหยียนหว่านเอ๋อยังคงเอ่ย

“พี่ชายของข้าที่ข้าเคยบอกไง”

“อ้อ บอกพี่ชายท่านด้วย ข้าหายดีก่อนค่อยทักทายนะ ตอนนี้อารมณ์ไม่ดี” 

เหยียนหว่านเอ๋อเอ่ยเสียงเบา แต่ไม่ยอมลืมตาขึ้นมามองใคร

“ได้ ข้าจะบอกเขาให้” บทสนทนาของทั้งคู่ทำเอาจ้าวเหยียนเว่ยอดที่จะมอง 

จ้าวเหยียนเจี๋ยด้วยใบหน้าประหลาดใจไม่ได้ ตั้งแต่เกิดมามีหรือจ้าวเหยียนเจี๋ย 
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จะยอมลงให้ใครง่ายๆ ทว่าวันนี้จ้าวเหยียนเว่ยเพิ่งจะได้ยินเป็นครั้งแรก เขาถึงกับ 

ยอมรับผิดทุกอย่างและยอมโอนอ่อนต่อหน้าหญิงสาวแปลกหน้านางนี้...ช่างน่า 

สนใจยิ่งนัก 

ขบวนรถม้าเร่งเดินทางเพราะมีคนเจ็บ กระทั่งถึงเมืองหลวงและเหยียน- 

หว่านเอ๋อได้เข้าไปพำนักยังจวนแม่ทัพ ซึ่งอยู่ติดกับประตูวังหลวงด้านทิศใต้ ที่นี่ 

รอบนอกจวนมีกำแพงสูงและเวรยามแน่นหนา จึงไม่ต้องกังวลเรื่องมีคนร้าย  

หมอหลวงจากในวังถูกส่งตัวมายังจวน แม่ทัพหลายคนที่รู้จึงคิดว่าจ้าวเหยียนเจี๋ย 

ไดร้บับาดเจบ็ระหวา่งทีก่ลบัจากชายแดน ไมเ่วน้แมแ้ตอ่งคฮ์อ่งเต ้ไทเฮา และฮองเฮา  

ท้ังสามพระองค์ต่างก็เสด็จมายังตำหนักตะวันออก เพ่ือสอบถามจากจ้าวเหยียนเว่ย

“อย่าทรงกังวลพระทัยเลยพ่ะย่ะค่ะ น้องสามมิได้รับอันตรายใดๆ คน

ที่น้องสามพามาด้วยต่างหากที่บาดเจ็บ ตอนนี้หม่อมฉันยังถวายรายงานไม่ได้ 

เพราะน้องสามเองก็ยังไม่พร้อมที่เข้าเฝ้า ทรงรอหน่อยเถิดพ่ะย่ะค่ะ หมอหลวง 

ที่ส่งไปน่าจะกลับมาเร็วๆ นี้ หลังจากนั้นน้องสามคงจะเข้ามาเฝ้าทั้งสามพระองค์”

“เอาเถอะ หากองคร์ชัทายาทกลา่วเชน่นัน้เรากร็อหนอ่ยแลว้กนั” จา้วเหยยีนอี ้

ฮ่องเต้แคว้นจ้าวองค์ปัจจุบันเอ่ย

“แล้วอาการของคนที่องค์ชายสามพามาด้วยหนักหนามากหรือ ถึงกับ 

เรียกตัวหมอหลวงไปคงจะอาการไม่น้อยกระมัง” เจิ้งฮุ่ยหลัน ฮองเฮาแคว้นจ้าว 

องค์ปัจจุบันเอ่ยถามบ้าง

“นั่นสิ แล้วเขาสำคัญขนาดต้องรอดูอาการด้วยตัวเองเชียวหรือ” จ้าวซูหนี่ 

ผู้เป็นไทเฮาอดที่จะสงสัยไม่ได้

“หรือว่าจะเป็นอิงสง” จ้าวเหยียนอี้ลองเดา

“หามิได้พ่ะย่ะค่ะ น้องสามบอกกระหม่อมว่านางเป็นหมอที่เคยช่วยชีวิตเขา 

เอาไว้ และที่นางบาดเจ็บคราวนี้ก็เป็นเพราะว่านางเอาตัวเองบังลูกธนูให้น้องสาม”

“เจ้าบอกว่านางเป็นหญิงหรือ” จ้าวเหยียนอี้เลิกคิ้วขึ้นถาม

“พ่ะย่ะค่ะ นางเป็นหญิงสาว”

“แปลก องค์ชายสามน่ะเหรอจะเดินทางมากับหญิงสาว” จ้าวซูหนี่พึมพำ

“หากทรงคิดว่าเรื่องนั้นแปลกแล้ว ต้องทรงได้ยินบทสนทนาของทั้งสอง 

ตัวอย่าง
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พ่ะย่ะค่ะ เพราะยิ่งฟังหม่อมฉันว่ายิ่งน่าสนใจ” จ้าวเหยียนเว่ยอดที่จะหัวเราะ 

ออกมาไม่ได้ เมื่อนึกถึงเหตุการณ์ในรถม้า เขาเล่าเรื่องให้ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามฟังอย่าง 

ไม่ปิดบัง

“ยา่ชกัอยากจะเจอหนา้นางแลว้สอิงคร์ชัทายาท นางเปน็เชน่ไรบา้ง” จา้วซหูนี ่

เอ่ยด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น

“นั่นสิ นางหน้าตาเป็นอย่างไรหรือ” จ้าวเหยียนอี้ถาม

“จากมมุทีลู่กเหน็ใบหนา้นางหมดจดงดงามพะ่ยะ่คะ่ นางมคิลา้ยหญงิสามญั 

ทั่วไป”

“จากมุมของเจ้าหรือ”

“ตลอดเวลาที่อยู่บนรถม้าน้องสามกอดนางเอาไว้ในอ้อมแขนตลอด เพราะ 

เกรงว่าบาดแผลของนางจะกระทบกระเทือน ลูกจึงมองเห็นหน้านางไม่ถนัดนัด”

“อะไรนะ ลูกเจี๋ยน่ะเหรอ” จ้าวซูหนี่เสียงสูง

“พ่ะย่ะค่ะ นางยังบอกให้น้องสามบอกหม่อมฉันว่าเอาไว้ให้นางหายดีก่อน 

ค่อยทักทาย เพราะตอนนั้นนางอารมณ์ไม่ดี”

“เจ้าจะบอกว่านางไม่รู้ว่าคนของเราเป็นองค์ชายงั้นหรือ” เจิ้งฮุ่ยหลัน 

ขมวดคิ้ว

“พ่ะย่ะค่ะเสด็จแม่”

“งั้นก็น่าสนุกน่ะสิ เจ้าสามน่ะใครๆ ก็รู้ว่าเขาเย็นชาแค่ไหน ไม่ว่าจะลูกสาว 

บ้านไหนเห็นเขาเป็นต้องกลัวหัวหด นี่พามาเองเลย นางจะต้องน่าสนใจแน่ๆ” 

จ้าวเหยียนอี้เอ่ยกลั้วหัวเราะ

“ฝา่บาทเพคะ อย่าทรงตรสัแบบนี้ต่อหน้าธารกำนัลสเิพคะ องค์ชายสามน่ะ 

ทั้งสง่างาม ทั้งองอาจสมชายชาติทหาร ที่ไม่ทรงอภิเษกก็เพราะว่ามีศึกติดพันนะ 

เพคะ” เจิ้งฮุ่ยหลันเอ่ยแก้

“ถ้าเจ้าว่างั้นน่ะนะ” จ้าวเหยียนอี้กระแอมกระไอ เพราะเขาทราบดีว่าเจิ้ง- 

ฮุ่ยหลันนั้นตั้งใจจะจับคู่ท่านหญิงหยินเสี่ยวเกี้ยวบุตรีราชครู ซึ่งเป็นญาติห่างๆ  

ของนางให้ลงเอยกับจ้าวเหยียนเจี๋ย ทว่าจ้าวเหยียนเจี๋ยนั้นปฏิเสธมาตลอดและอ้าง 

วา่ยงัไมอ่ยากแตง่งาน ทัง้ทีเ่ขากผ็า่นพธิสีวมหมวกมาแลว้ หากเปน็องคช์ายพระองค์

ตัวอย่าง
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ลำนำจอมนาง

อืน่ฮอ่งเตส้ามารถถวายงานอภเิษกใหเ้ขาได ้ทวา่กบัจา้วเหยยีนเจีย๋ องคช์ายสามผูน้ี ้

หลงัจากทีร่บชนะศกึสามแควน้เขากลบัขอพระราชทานรางวลัสองขอ้ ซึง่หนึง่ในนัน้ 

นั่นก็คือ...สิทธิ์ในการที่เขาจะสามารถเลือกชายาเอง

ตัวอย่าง




