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หลุมพรำงที่หนึ่ง

ท่าอากาศยานนานาชาตปิักกิ่ง

ทา่มกลางผู้คนมากมายที่อยูใ่นท่าอากาศยานนานาชาตปัิกกิ่ง หญงิสาว 

ร่างสูงโปร่งคนหนึ่งพร้อมกระเป๋าเดินทาง ก้าวออกมาจากประตูผู้โดยสาร 

ขาเข้าระหว่างประเทศ สายตาที่อยูภ่ายใต้แว่นสชีากวาดมองไปยงัป้ายภาษาจนี

เพื่อมองหาชื่อของตวัเอง

‘จิรวรรณ ไป๋’ หญิงสาวลูกครึ่งไทย-จีนวัยยี่สิบสี่ปี ที่เพิ่งจะเรียน 

จบจากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้หมาดๆ หลังจากที่กลับไปยังบ้านเกิดได้ไม่ถึง 

เดอืน จริวรรณกจ็�าต้องกลบัมาที่จนีอกีครั้งเมื่อได้ทราบข่าวการเสยีชวีติของ 

‘ไป๋ฮุ่ยหวง’ ผู้เป็นบดิาบงัเกดิเกล้า บดิามารดาของหญงิสาวแยกทางกนัด้วยดี

ตั้งแต่ที่เธอยงัเดก็ 

‘อัญชลี’ มารดาของจิรวรรณแต่งงานและมีครอบครัวใหม่ที่อบอุ่น  

ส่วนบิดาของหญิงสาวย้ายกลับมาอยู่ที่จีน แต่หญิงสาวก็ไม่ได้ติดต่อกับบิดา

บ่อยนักทั้งที่มาเรียนอยู่ที่จีนแท้ๆ เพราะเหตุผลที่ทางครอบครัวของบิดานั้น 

ไม่ค่อยพอใจในการแต่งงานของบดิามารดาของตนตั้งแต่แรก ท�าให้จริวรรณ 

ไม่ค่อยคุน้เคยกบัญาติๆ  ฝ่ายบดิาเท่าที่ควร จนกระทั่งบดิามาจากไป หญงิสาว 
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จงึได้รบัข่าวจากญาตขิองบดิาซึ่งตดิต่อไปให้มาร่วมงานศพ 

จิรวรรณเดินเข้าไปสะกิดชายวัยกลางคนผู้หนึ่งที่ถือป้ายชื่อของตน  

เขาเป็นคนขับรถของบ้าน แน่นอนว่าจิรวรรณไม่ได้หวังว่าจะมีหนึ่งในญาติ 

ของบดิาใจดอีอกมารบัตนเอง 

รถคันหรูวิ่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งไปได้เกือบชั่วโมง 

ครึ่งกห็ยุดลง ภาพคฤหาสน์หลงังามที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหน้าท�าให้จริวรรณ 

นิ่วหน้า หญงิสาวสูดลมหายใจเข้าลกึๆ เพื่อตั้งสต ิภาพบรรยากาศการพบกนั 

ของญาติๆ ในละครน�้าเน่าปรากฏขึ้นในหัว และแล้วมันก็เป็นความจริง  

ความเย็นชาของทุกคนในบ้านท�าให้จิรวรรณแทบจะถอนหายใจออกมาดังๆ  

แน่ละส ิกค็ฤหาสน์หลงันี้มนัจะกลายเป็นของหญงิสาวทนัททีี่เสรจ็จากงานศพ 

และทุกคนในที่นี้กไ็ม่มทีางที่จะเหน็ด้วย

มารดาของจิรวรรณไม่ได้ต้องการให้เธอรับสิ่งใดๆ แต่อย่างน้อย 

หญิงสาวก็ต้องมาร่วมงานศพ ทว่าทนายของบิดานั้นไม่ยินยอม เขาบอกว่า

คฤหาสน์หลงันี้ต้องเป็นของจริวรรณเท่านั้น ความรู้สกึโดดเดี่ยวตั้งแต่ก้าวแรก

ที่เหยียบเข้ามาในคฤหาสน์หลังนี้ท�าให้หญิงสาวคิดถึงเมืองไทย ยังดีที่ม ี 

‘หยูจิ้ง’ แม่บ้านเก่าแก่ของตระกูลที่คุยกับเธออย่างเป็นมิตร ทั้งยังดูแลเรื่อง

ต่างๆ รวมไปถงึการพาหญงิสาวไปยงัห้องพกั

คฤหาสน์หลังนี้มีพื้นที่กว้างขวาง ห้องหับก็ราวๆ สิบห้องเห็นจะได้  

และห้องที่หยูจิ้งจดัเอาไว้ให้จริวรรณเป็นห้องที่อยู่ชั้นบนสุด คาดว่าน่าจะเป็น 

ห้องที่ดทีี่สดุในบ้าน เพราะได้ยนิเสยีงกระแนะกระแหนดงัมาเข้าหอูยู่ไม่ขาดสาย  

และเจ้าของเสยีงกค็อื ‘ไป๋ฮุ่ยเหอ’ ที่มศีกัดิ์เป็นน้าสาวของจริวรรณ

“ห้องนี้คุณท่านเตรียมเอาไว้ให้คุณหนูนานแล้วค่ะ คุณท่านหวังเอาไว้ 

เสมอว่าคุณหนูจะย้ายมาอยู่ที่นี่” หยูจิ้งเอ่ยยิ้มๆ 

“นี่เป็นบันทึกของคุณท่าน และนี่เป็นกุญแจห้อง กุญแจเซฟ รหัส 

เปิดเซฟ อยู่ในนี้ค่ะ” หยูจิ้งยดัทุกอย่างใส่มอืของจริวรรณ
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“ท�าไมจะต้องมกีุญแจห้องล่ะคะ”

“ห้องนี้มีข้าวของมากมายค่ะ คุณหนูเข้าไปเปิดดูก็จะรู้เอง” หยูจิ้ง 

อยากจะพูดเตม็แก่ว่ามขี้าวของที่มคีนคอยจ้องตาเป็นมนั แต่นางกไ็ม่ได้พูด

“ตามสบายนะคะ เวลาอาหารเย็นคือหกโมง พรุ่งนี้เช้าตอนเก้าโมง 

คอืเวลาฝังศพ ป้าจะเข้ามาเรยีกตอนแปดโมง”

“ขอบคณุค่ะ” จริวรรณเอ่ยขอบคณุยิ้มๆ เมื่อหยูจิ้งปิดประต ูหญงิสาว 

ก็มองไปรอบๆ ห้องที่โอ่อ่าอย่างเหนื่อยใจ ครอบครัวของบิดาร�่ารวยมาก  

ทั้งยังเป็นตระกูลเก่าแก่ของที่นี่ ดังนั้นญาติๆ จึงไม่ยอมรับมารดาของ 

หญงิสาวที่เป็นคนต่างชาติ

จริวรรณเปิดบนัทกึของบดิาออกอ่านผ่านๆ ตา หญงิสาวพบจดหมาย 

ที่เขียนด้วยลายมือถูกพับสอดเอาไว้ภายใน ทั้งยังจ่าหน้าซองถึง ‘อวี้หลัน’  

ซึ่งเป็นชื่อจนีของตน และเพยีงแค่อ่านเหน็ชื่อ กท็�าให้หญงิสาวยิ้มออกมา

‘อวี้หลัน พ่อคิดถึงลูกเหลือเกิน พ่อยกทุกอย่างที่พ่อเพียรสร้างมาให้ 

ลูกสาวคนเดียวของพ่อ อย่าได้คิดยกมันให้คนอื่นหรือว่าปฏิเสธ มันควร 

จะเป็นของลูก พ่อรกัลูก และหวงัว่าลูกจะมชีวีติที่ดี

ไป๋ฮุ่ยหวง’

สั้นๆ ได้ใจความ คล้ายจะรู้ว่าจริวรรณต้องจากไปโดยไม่ต้องการอะไร  

มิน่า ตั้งแต่มาถึงไม่มีใครเป็นมิตรสักคน คงเพราะรู้ดีว่า ไม่ว่าจะอย่างไร 

พวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์นั่นเอง จิรวรรณนั่งอ่านสมุดบันทึกของบิดาอยู่ครู่ใหญ่  

ทั้งยังพบว่าบันทึกนี้คล้ายกับว่าบิดาจดเอาไว้เพื่อให้ตนอ่านโดยเฉพาะ มัน 

มีทั้งการใช้ชีวิตประจ�าวัน ส่วนต่างๆ ของบ้าน มุมโปรดของบิดา หนังสือ 

เล่มโปรด หรือแม้กระทั่งจ�านวนตัวเลขในบัญชีธนาคารที่บิดาของหญิงสาว 

ฝากเอาไว้ให้ ซึ่งตวัเลขมนักน็่าตกใจเอามากๆ ส�าหรบัหญงิสาว

หลังจากอาบน�้าเสร็จจิรวรรณก็เหลือบไปเห็นกุญแจเซฟ แต่ยังไม่ทัน 
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ได้เปิด หยูจิ้งก็มาเรียกลงไปข้างล่างเสียก่อน เพราะมีคนมารอพบอยู่ ซึ่ง 

หยูจิ้งเตอืนหญงิสาวว่าคนคนนี้คอื ‘ไป๋ฮุ่ยหมงิ’ พี่ชายของบดิาของตน 

จิรวรรณนั่งอึ้งไปนานเมื่อได้ยินว่าไป๋ฮุ่ยหมิงมาเพื่อขอย้ายเข้ามาอยู ่

ในคฤหาสน์หลงันี้ ไม่ใช่เฉพาะตวัเขา แต่เป็นทั้งครอบครวั ช่าง...เอ่อ...จะว่า

อย่างไรดี ช่าง...หน้าด้านเสียนี่กระไร แต่เป็นหยูจิ้งที่เอ่ยออกมาด้วย 

เสยีงเยน็ชาหนาวเหนบ็เข้ากระดูกว่า ‘ไม่ได้!’ ทั้งสองโต้เถยีงกนัอย่างรุนแรง 

กระทั่งจริวรรณที่นั่งฟังอยู่เงยีบๆ เกดิร�าคาญขึ้นมา

“ถ้าจะย้ายเขา้มาอยูถ่าวรเกรงว่าคงจะไม่ได้หรอกค่ะ แต่หากคณุลงุยงั 

หาบ้านใหม่ไม่ได้ หนูกจ็ะให้ย้ายเข้ามาอยู่ชั่วคราว แต่ได้แค่สองเดอืนนะคะ” 

จิรวรรณยื่นค�าขาด ในขณะที่หยูจิ้งไม่เห็นด้วย ตอนแรกจิรวรรณ 

ไม่รู้ว่าท�าไม แต่พอกลับเข้าห้องแล้วเปิดตู้เซฟ หญิงสาวก็ถึงบางอ้อทันท ี 

ตู้เซฟขนาดใหญ่ถูกเติมเต็มเอาไว้ด้วยชุดเครื่องเพชรต่างๆ ทั้งเล็กและใหญ่  

ไม่เท่านั้น ยงัมขีองมคี่าที่จดัแบ่งเอาไว้เป็นสดัส่วน เรยีงกนัอย่างเป็นระเบยีบ 

เรียบร้อย จิรวรรณขมวดคิ้ว เพราะข้าวของมากมายขนาดนี้จะให้ตนเอาไป 

ท�าอะไร ใส่หรอื ใส่ไปไหนล่ะ ยงัไม่ทนัท�าอะไรต่อ หยูจิ้งกเ็ข้ามาอกี

“คราวนี้ใครคะป้า” จริวรรณเดนิตามหยูจิ้งออกมา

“ล็อกห้องด้วยค่ะคุณหนู อย่าลืมนะคะ ไปไหนมาไหนทุกครั้งต้อง 

ลอ็กห้องเสมอ จนกว่าคนพวกนี้จะย้ายออกไปหมด”

“แหมป้าคะ” จริวรรณเบ้หน้า

“เชื่อป้าเถอะค่ะ” หยูจิ้งเอ่ย

“กไ็ด้ค่ะ” จริวรรณหนักลบัไปลอ็กห้องโดยดี

ผู้ที่มาหาครั้งนี้คือทนายประจ�าตระกูลไป๋ เขาเข้ามาแจกแจงหุ้นของ 

โรงแรมแห่งหนึ่งที่ไป๋ฮุ่ยหวงถือครองอยู่ แต่ครั้งนี้จิรวรรณสามารถโอนให้

ใครกไ็ด้ ท�าให้ญาติๆ  หลายคนที่ได้ฟังตาโตและพยายามที่จะพูดเอาใจ เพื่อ 

ให้หญงิสาวยกให้

หลังจากเสร็จงานศพ จิรวรรณโทร. ไปปรึกษามารดาเรื่องมรดก 
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ที่ได้รบั มารดาหญงิสาวแนะน�าให้แบ่งหุ้นต่างๆ ให้ญาตทิุกคนเท่าๆ กนั แต่ 

มขี้อแม้ว่าพวกเขาจะต้องย้ายออกไปจากคฤหาสน์หลงันี้ เพราะอยู่ด้วยกนัไป 

ก็รังแต่จะท�าให้อึดอัดเปล่าๆ ซึ่งฟังดูแล้วจิรวรรณก็อดที่จะเห็นด้วยไม่ได้  

เมื่อยื่นข้อเสนอไปทุกคนก็ตอบตกลงแทบจะทันที ซึ่งนั่นท�าให้จิรวรรณแทบ 

จะถอนหายใจออกมาดงัๆ 

หากจะคิดอีกแง่ พวกเขาก็ยังช่วยดูแลงานศพของบิดาเป็นอย่างด ี 

เพราะหญิงสาวนั้นไม่รู้ว่าจะต้องจัดการอย่างไร อย่างน้อยพวกเขาก็ท�าตัว 

สมเป็นญาตกิว่าตอนอื่นๆ ถงึจะท�าตวัเหมอืนฝูงแร้งมากกว่ากเ็ถอะ 

ห้าวันหลังจากงานศพ จิรวรรณได้รับโทรศัพท์จากทนายของบิดา 

ให้ไปเข้าร่วมงานประมูลที่ไป๋ฮุ ่ยหวงเคยบริจาคเงินเอาไว้ สถานที่ก็คือ 

พพิธิภณัฑ์โบราณที่ไป๋ฮุ่ยหวงสร้างขึ้นเพื่อการกุศล

หญงิสาวที่อยูใ่นชดุสทูสเีขยีวเข้มแบบโมเดร์ิน กางเกงขาสั้น ก้าวเข้าไป 

ในงานอย่างเก้ๆ กงัๆ เพราะไม่รู้จกัใครในงานเลยสกัคน หญงิสาวไม่คุ้นเคย 

กบัอะไรอย่างนี้เลยจรงิๆ งานประมลูเริ่มขึ้นช้าๆ ส่วนใหญ่สนิค้าที่น�ามาประมูล 

กจ็ะเป็นจ�าพวกเครื่องเพชร ซึ่งจริวรรณไม่ได้สนใจเท่าไรนกั จงึได้ตดัสนิใจ 

เข้าไปเดนิดูรอบๆ พพิธิภณัฑ์แทน

พพิธิภณัฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ทางประวตัศิาสตร์ ดงันั้นข้าวของที่น�ามา

จดัโชว์ส่วนใหญ่จะเป็นของที่มกีลิ่นอายความเป็นจนีแท้ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด 

เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ หรอืแม้แต่เครื่องประดบั 

เดนิมาได้สกัพกัหญงิสาวกต็้องขมวดคิ้ว เมื่อสายตาปะทะเข้ากบักล่อง 

สแีดงใบหนึ่ง มนัวางอยู่บนพื้นโดยมสีเีดยีวกนักบัผนงั ดงันั้นหากมองดูเผนิๆ  

กจ็ะมองไม่เหน็ จริวรรณมองไปรอบๆ เพื่อหาเจ้าหน้าที่สกัคน แต่รอบกาย 

กเ็งยีบสนทิเพราะคนส่วนใหญ่ต่างกอ็ยู่ในงานกนัทั้งนั้น 

หญงิสาวเดนิเข้าไปหยบิขึ้นมาดู รูปร่างของกล่องมองดูแล้วเหมอืนจะ

เป็นกล่องส�าหรบัใส่เครื่องประดบั คดิได้ดงันั้นจริวรรณจงึลองเปิดดู แม้จะ 
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ไม่ได้ช�านาญเรื่องนี้ แต่เมื่อมองเห็นก�าไลหยกสีเขียวสองวงที่วางอยู่ในกล่อง 

หญิงสาวก็รู้ทันทีว่ามันคือก�าไลหยกเนื้อดี วงหนึ่งยังมีสภาพสมบูรณ์ ส่วน 

อีกวงหักไปแล้ว เมื่อก้มลงดู จิรวรรณจึงเห็นว่าก�าไลหยกทั้งสองถูกสลัก 

เอาไว้ด้วยกลอนบทหนึ่ง เมื่อยกวงที่สมบูรณ์ขึ้นมาอ่าน มนัสลกัเอาไว้ว่า 

“บาง...บางสิ่ง ที่เกดิมา...มา คะ...คู่กนั แม้นจะอยู่...ห่างไกล” เพราะ 

ภาษาที่ดูแตกต่างและดูโบราณกว่าจากที่ตนได้เรยีน จริวรรณจงึอ่านออกมา

อย่างตะกุกตะกัก พอได้อ่านกลอนบนก�าไลวงแรก ความที่อยากรู้ว่าอีกวง 

สลกัเอาไว้ว่าอย่างไรกบ็งัเกดิ ไวเท่าความคดิ หญงิสาวหยบิหยกที่หกัมาต่อกนั 

แล้วอ่านบทกลอนอกีส่วน

“โชค...โชคชะตา ทั้งสองจะน�าทาง...ให้พานพบ” 

เมื่ออ่านจบแสงสีเขียวก็สว่างจ้าขึ้นจากก�าไลทั้งสองวง ก่อนที่จะเข้า 

ครอบคลุมร่างทั้งร่างของหญิงสาว เมื่อแสงนั้นจางลง ร่างบางก็หายวับไป 

อย่างไร้ร่องรอย 

กระบี่อ่อนวาดเป็นวงฉวัดเฉวียนไปมาอย่างคล่องแคล่ว มองดูแล้ว 

คล้ายก�าลังร่ายร�า ทว่ามันจะน่าสุนทรีย์กว่านี้หากมิใช่ว่ากระบี่เล่มนั้นก�าลัง 

ดื่มเลอืด มองไปด้านซ้ายขวา ชิ้นส่วนของผู้คนที่ล้มลงคนแล้วคนเล่า เลอืดที่ 

อาบนองไปทั่วส่งกลิ่นคาวตลบอบอวล ทว่ากระนั้นกย็งัไม่สาแก่ใจ เพราะมนั 

มอิาจจะคลายความแค้นที่พวกมนับงัอาจวางยาสงัหารบดิาบญุธรรมของเขา

“ท่านพ่อ!” เสวียนหมิงสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก นานแล้วที่เขาไม่เคย 

ฝันถงึเหตุการณ์ในวนัที่เขากลบัเข้ามาในวงัเมฆาอคัคี

เขาคือจ้าววังเมฆาอัคคี ซึ่งเป็นต�าแหน่งผู้น�าสูงสุดของพรรคมารที่ 

ชาวยุทธ์ทั้งหลายต่างก็ครั่นคร้าม ข่าวความโหดเหี้ยมเลือดเย็นของเขาแพร ่

สะพดัในคนืที่เขายดึครองวงัเมฆาอคัคดี้วยอายุเพยีงยี่สบิสาม ในตอนนั้นเขา 

กลบัเข่นฆ่าคนในพรรคอย่างไม่ปราน ีแล้วเข้าครอบครองต�าแหน่งท่านจ้าววงั 

อย่างไม่สนใจค�าครหาใดๆ จนถึงตอนนี้ก็ผ่านมาถึงห้าปีครึ่งแล้ว แต่เขาไม่ 
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อาจลมืเหตุการณ์เหล่านั้นลงไปได้เลย

ว่ากันว่าที่เขาท�าเช่นนี้เป็นเพราะต้องการแก้แค้นให้อดีตจ้าววังอย่าง 

หลี่เฟิงเสวียน ผู้ซึ่งเป็นบิดาบุญธรรม เนื่องมาจากในตอนที่เขารับต�าแหน่ง 

ผู้คุมกฎและออกไปปฏิบัติภารกิจของพรรคอยู่นั้น หลี่เฟิงเสวียนถูกวางยา 

และถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมโดยคนในพรรคที่เขาไว้ใจ ภายในคนืเดยีวหลงัจาก

ที่เสวียนหมิงกลับเข้าพรรค เขาฆ่าคนในพรรคให้ตายตกตามกันไปถึงร้อย 

กว่าคน และจบัผูบ้งการที่สั่งฆ่าบดิาบญุธรรมของตนมา ซึ่งกค็อืผูค้มุกฎอกีคน 

ของพรรคนั่นเอง 

เสวียนหมิงจับเขากรอกยาพิษชนิดเดียวกับที่เขาใช้กับหลี่เฟิงเสวียน 

ด้วยตวัเอง แล้วนั่งมองคนผู้นั้นตายลงช้าๆ ด้วยดวงตาว่างเปล่า

หลี่เฟิงเสวียนเป็นบิดาบุญธรรมที่เสวียนหมิงให้ความรักและความ 

เคารพเป็นอย่างมาก เพราะในตอนที่เขายงัเดก็ เขาและลั่วองิยี่ มารดาของเขา

ที่ตั้งครรภ์น้องของเขาอยู ่ได้รบัการช่วยเหลอืจากหลี่เฟิงเสวยีน บดิาที่แท้จรงิ

ของเขาคือจางหย่วนจิน ซึ่งเป็นหมอสมุนไพรที่เก่งที่สุดในเมืองหลวง แต่ 

เพราะเรื่องราวการแก่งแย่งชงิดใีนอดตีของราชส�านกั ท�าให้จางหย่วนจนิถูกฆ่า  

ซึ่งเสวียนหมิงและลั่วอิงยี่ก็ได้หลี่เฟิงเสวียนกับเหยียนหว่านเอ๋อเป็นคน 

ช่วยเหลอืออกมาจากการคุมขงั

เหยยีนหว่านเอ๋อมทีี่มาที่ไปไม่ธรรมดา ไม่มถี้อยค�าใดสามารถอธบิาย 

ตวัตนของนางได้ เพราะนางปรากฏตวัขึ้นในตอนที่จางหย่วนจนิยงัไม่แต่งงาน 

กบัลั่วองิยี่ อกีทั้งนางยงัเป็นอาจารย์ของจางหย่วนจนิ ทว่านางหายตวัไปอย่าง 

ไร้ร่องรอยหลังจากอยู่กับทั้งสองได้ไม่กี่ปี จากนั้นหลายปีนางก็ปรากฏกาย 

ขึ้นอกี โดยที่รปูลกัษณ์ของนางไม่ได้เปลี่ยนไปสกันดิ แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนาน 

หลายปี นางจ�ากัดการไปมาของตัวเองว่า ‘นักเดินทางข้ามเวลา’ ในตอนที่ 

เหยียนหว่านเอ๋อพาหลี่เฟิงเสวียนเข้าไปช่วยทั้งสองออกมา แม้เสวียนหมิง 

จะสูญเสยีน้องที่ยงัไม่ได้ลมืตามาดูโลก ทว่าสองแม่ลูกกร็อดมาได้

เพื่อหลบหนจีากศตัรู หลี่เฟิงเสวยีนให้เสวยีนหมงิใช้แซ่อิ่น ทั้งยงัมอบ 
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ชื่อใหม่คอื ‘อิ่นเมิ่ง’ ให้ และอ้างกบัคนอื่นว่าลั่วองิยี่คอืฮูหยนิของเขา ดงันั้น 

คนทั่วไปจงึเรยีกนางว่าฮูหยนิอิ่น หรอื ‘อิ่นมู่’ เพราะลั่วองิยี่ซาบซึ้งในพระคุณ 

ของหลี่เฟิงเสวียน นางจึงเปลี่ยนชื่อให้บุตรชายจาก ‘จางหย่วนหมิง’ เป็น  

‘เสวยีนหมงิ’ ซึ่งคล้องจองกบัชื่อของหลี่เฟิงเสวยีน เพื่อให้เขาร�าลกึถงึบุญคุณ

ของหลี่เฟิงเสวียนเสมอ ด้านหนึ่งเขาคือ อิ่นเมิ่ง บัณฑิตอ่อนแอที่มีอาชีพ 

เป็นพ่อค้าธรรมดาหาเช้ากินค�่า ที่ชาวบ้านละแวกนั้นรู้จัก แต่อีกด้านหนึ่ง 

เขาคอื เสวยีนหมงิ จอมมารจ้าววงัเมฆาอคัคทีี่ใครๆ ต่างกห็วาดกลวั

วังเมฆาอัคคีตั้งอยู่บนหุบเขาอัคคี หุบเขาสูงชันที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือ

ของเมืองอันหนิง เมืองหลวงแคว้นจ้าว เส้นทางขึ้นไปยังหุบเขาอัคคีเต็มไป 

ด้วยหน้าผาสูงชนั ตวัเรอืนพกัต่างๆ และห้องโถงของวงัเมฆาอคัคถีูกสร้างขึ้น 

ภายในถ�้าที่เจาะลกึเข้าไปในภเูขาหนิ โดยการใช้ก�าลงัภายในขั้นสงูเจาะหนิเข้าไป 

เป็นโพรง

หอสูงต่างๆ ถูกสร้างขึ้นเหลื่อมล�้ากนัไปคล้ายขั้นบนัไดสูงขึ้นไปเรื่อยๆ  

จนถึงยอดเขาที่มีแนวราบ ที่นั่นคือสุสานจ้าววังคนก่อนๆ ที่ได้รับการฝัง 

อย่างมเีกยีรต ิหากมองจากด้านล่างของหบุเขาจะสามารถมองเหน็วงัเมฆาอคัคี

ได้อย่างชดัเจน ทว่าหากมผีู้ที่คดิจะบุกรุกเข้าไป หรอืมผีู้ที่คดิจะปีนขึ้นไปคง 

จะต้องคิดนานหน่อย เพราะทางเข้าและรอบๆ หุบเขาเต็มไปด้วยค่ายกล 

กบัดกัที่ยงัไม่เคยมคีนนอกฝ่าเข้าไปได้

“ท่านจ้าววงั การเดนิทางครั้งนี้ท่านมติ้องไปด้วยตวัเองกไ็ด้” จั่วจนิเหงิ 

เอ่ย เขาคอืผู้คุมกฎซ้ายของวงัเมฆาอคัคี

“ไม่เป็นไร ข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผู้ที่กล้าหาญถึงกับกล้าท้าทาย 

ข้ามันคือผู้ใด” เสวียนหมิงเอ่ยเนิบนาบ ใบหน้างดงามของเขาครึ่งหนึ่งอยู่ 

ภายใต้หน้ากากเหลก็สดี�ามะเมื่อม ดวงตาวาววบัของเขาแฝงเอาไว้ด้วยอ�านาจ

บางอย่างที่ท�าให้ผู้คนสะพรงึกลวั

จั่วจนิเหงิขมวดคิ้ว หลายวนัมานี้เขาให้คนตามสบืร่องรอยของผูท้ี่เข้ามา 

ขโมยองุ่นอัคคี จนกระทั่งทราบว่าจะมีการเปิดประมูลขึ้นที่โรงเตี๊ยมมั่งม ี
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ในเมอืงเลี่ยอู่ ทางใต้ของเมอืงหลวง 

“เรื่องครั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับพรรควายุ เพราะโรงเตี๊ยมมั่งมีเป็น 

กจิการของพรรควายุ ดงันั้นหากท่านจ้าววงัไปด้วยตวัเองอาจจะ...”

“เจ้ายงัคงห่วงว่าจะผดิใจกบัพรรควายุอยู่หรอืจนิเหงิ ลงว่าพรรควายุ 

รู้ทั้งรู้ว่าองุ่นอัคคีเป็นของวังเมฆาอัคคีแล้ว พวกเขายังตั้งใจให้หัวขโมยผู้นั้น 

ยืมสถานที่จัดประมูลขึ้น เจ้าคิดหรือว่าพวกเขาจะยังมีความคิดที่จะรักษา 

สมัพนัธไมตร”ี เสวยีนหมงิยิ้ม รอยยิ้มของเขาขดักบัดวงตาที่แฝงเอาไว้ด้วย

แววสงัหาร 

“ทางนี้กฝ็ากเจ้าด้วยกแ็ล้วกนั ข้าไปครั้งนี้จะน�าหานเยวี่ยไปกบัข้า นาง 

เพิ่งจะได้รบัต�าแหน่งผู้คุมกฎได้ไม่นาน จ�าเป็นจะต้องพานางไปเรยีนรู้บ้าง”

“ขอรับ” จั่วจินเหิงรับค�า แม้จะกังวลว่าถังหานเยวี่ยอาจเป็นภาระให้ 

เสวียนหมิงหากเกิดอะไรขึ้น เพราะฝีมือของนางยังคงต้องเรียนรู้อีกมาก  

ทว่าหากจ้าววงัอย่างเสวยีนหมงิตดัสนิใจเช่นนั้นแล้ว เขาจะท�าอย่างไรได้

“ท่านจ้าววัง” ถังหานเยวี่ยเรียกเขาจากด้านหลัง ทั้งสองก�าลังอยู่ใน 

ระหว่างการเดินทางไปยังเมืองเลี่ยอู่ ที่จะต้องใช้เวลาเดินทางถึงสี่วันเต็มๆ  

แม้ว่าจะดูเป็นเรื่องเร่งร้อนใจ แต่เสวียนหมิงกลับยังมีท่าทีสบายอกสบายใจ 

นั่นยิ่งท�าให้ถงัหานเยวี่ยอดสงสยัขึ้นมาไม่ได้

“เรื่องส�าคัญเช่นนี้ท่านกลับเลือกที่จะพาข้ามา มิใช่ผู้คุมกฎซ้าย ข้า 

เกรงว่าความสามารถของข้าอาจยงัไม่ถงึขั้น”

“เจ้าอยู่ในวังเมฆาอัคคีมานาน ติดตามอวิ๋นหยามาตั้งแต่นางได้รับ 

ต�าแหน่งผู้คุมกฎขวา งานทุกอย่างของนางเจ้ารู้หมด” เสวยีนหมงิเอ่ยชื่อของ 

อดีตผู้คุมกฎของเขาที่ท�าผิดกฎและถูกลงโทษอย่างเคร่งครัด คนในวังเมฆา

อคัคลีอืกนัว่า อวิ๋นหยาเป็นคนสนทิของเสวยีนหมงิ นางเก่งที่สดุ และเสวยีนหมงิ 

กไ็ว้ใจนางที่สดุ ทว่านางกย็งัถกูเขาตดัสนิโทษอย่างไม่ละเว้น นั่นยิ่งท�าให้ทกุคน 

เกรงกลวั มกิล้าล�้าเส้นแม้แต่น้อย

“แต่วรยุทธ์ของข้านั้นยงัต�่าต้อยนกั”
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