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“โยวโยว ข้าเอง ไม่ต้องกลัว”
ไม่ต้องกลัว?!
ไม่กลัวก็แปลกแล้ว!
ฉินโยวโยวออกแรงดิ้นพลางร้องเสียงเบา “คนเลว! ท่านปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะ!”
เหยียนตีไ้ ม่สะทกสะท้าน กลับยิง่ ออกแรงกอดนางแน่นกว่าเดิม เขาก้มหน้าลงสูดกลิน่ หอมกรุน่
ของนางอย่างชื่นใจ รู้สึกว่ากลิ่นของนางท�ำให้เขาเมามายอย่างบอกไม่ถูก
คิดไม่ถึงว่าจะได้เจอกับนางมารน้อยที่ท�ำให้เขาคิดถึงอยู่ทุกวันที่นี่ ประเสริฐแท้!
ได้ตระกองกอดนางในอ้อมแขนอีกครั้ง เหยียนตี้ถึงได้ค้นพบว่าเขาคิดถึงนางมากเพียงไร
ร่างกายและหัวใจเขาล้วนปรารถนาในตัวนางอย่างแรงกล้า
หากมิใช่มตี า้ จุย่ ร้องโหวกเหวกท�ำลายบรรยากาศอยูข่ า้ งๆ ถ้ามิใช่เวลาและสถานทีไ่ ม่เหมาะสม
เขาก็อยากจะบดขยี้ให้นางจมหายเข้าไปในกายตนเองเสียตรงนี้เลยจริงๆ
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คำ�นำ�
เผลอแป๊บเดียว ราชันใต้อาณัติเล่ม 3 ก็มาอยู่ในมือของท่านนักอ่านแล้วนะคะ
บุรุษผู้มีใบหน้าน�้ำแข็งอย่างเหยียนตี้ ยามระเบิดกองไฟที่กักเก็บไว้มานานในเขต
หวงห้ามเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ใครที่บอกว่า 'ท่านเอ๋อเหมย' ไม่มีฉาก 'เร่าร้อน'
ในนิยายหรอก ต้องเอาเรื่องนี้ไปให้เขาอ่านเลยค่ะ
ในเล่มนีก้ ารฝึกตนของฉินโยวโยวไม่อาจใช้วธิ กี ารฝึกแบบเดิมๆ ได้อกี มีเพียงการ
'เติมตบะ' จากผู้เป็นสามีนางจึงจะเลื่อนขั้นได้เท่านั้น ทว่าสามีผู้รักนางยิ่งจน
ชื่อเสียงเรื่อง 'รักถนอม' ที่เขามีต่อนางขจรขจายไปทั่วทั้งเมืองกลับไม่ได้รักนางจริง
อย่างที่คิดไว้ เขาถึงกับกล้าท�ำความผิดลับหลังนาง รอบนี้แม้แต่หน้าเขา นางก็
ไม่อยากมอง!
เล่มนีฉ้ นิ โยวโยวไม่ใช่หญิงสาวแสนซือ่ ทีห่ ลอกได้งา่ ยเหมือนเล่มแรกแล้วนะคะ
อยากรู้จริงเชียวว่าเหยียนตี้ไปก่อความผิดอะไรไว้ แล้วเขาจะจัดการ 'ทวงคืน'
พระชายาของตนเองอย่างไร ไหนจะสงครามระหว่างแคว้นที่ก�ำลังปะทุอีก หาก
ท่านนักอ่านอยากรู้แล้ว เชิญพลิกหน้าต่อไปได้เลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร
ฉินโยวโยว
		
		

ศิษย์คนเดียวของมือเทพเนรมิตฉีเทียนเล่อ มีรูปโฉม
งดงาม เชีย่ วชาญด้านวิชากลไก จดจ�ำใบหน้าคนไม่ได้
เป็นคนชอบเอาแต่ใจ

เหยียนตี้
		
		

ชื่อรองหย่งเล่อ ต�ำแหน่งเซิ่งผิงชินอ๋อง เป็นน้องชาย
ของฮ่องเต้แคว้นเซียงเยวี่ย วรยุทธ์ล�้ำเลิศ ไม่เคยพ่าย
เอาแต่ท�ำใบหน้านิ่งไร้ความรู้สึกตลอดวัน

ฉีเทียนเล่อ
		

ยอดปรมาจารย์ด้านกลไก ถูกขนานนามว่า ‘มือเทพ
เนรมิตฉีเทียนเล่อ’ เป็นอาจารย์ของฉินโยวโยว

อี้เสี่ยวฮุย
		
		

สัตว์วิเศษของฉินโยวโยว เป็นกระต่ายหิมะหลงทาง
สีขาวเทา มีกระเป๋าหน้าท้องวิเศษ ชอบกินทุกสิง่ อย่าง
เอาแต่ใจ ขี้แย

กวาต้าจุ่ย
		
		

นกเอี้ยงเสียงศักดิ์สิทธิ์ ลักษณะภายนอกเหมือนอีกา
มากกว่านกเอี้ยง เชี่ยวชาญการหาข่าว ชอบกินสมอง
และไขกระดูกของงูกับแมลง

จู้อวิ๋นเฟย
		

สัตว์วเิ ศษของเหยียนตี้ ม้าแดงตัวใหญ่ มีสายเลือดของ
กิเลน วิ่งเร็วมาก
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✱
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เฮ่อซีเฉา
		

เมธาจารย์ซวี่กวง ศิษย์คนเล็กของเจียงหรูเลี่ยนแห่ง
ส�ำนักเฟิ่งเสิน เป็นองค์ชายเจ็ดของแคว้นตัวลี่

เฟิงกุยอวิ๋น
		

ผูฝ้ กึ ยุทธ์ขนั้ หก เป็นคนของส�ำนักเฟิง่ เสิน ชอบสวมชุด
สีขาว คอยไล่ล่าฉินโยวโยว

✱  
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่
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24
"โยวโยว ยิ้ ม หน่ อ ย เจ้ า ท� ำ หน้ า บึ้ ง เพี ย งนี้ ข้ า เห็ น แล้ ว ไม่ ชิ น "
เหยียนตี้ยิ้มพลางบรรจงหอมแก้มนาง
ฉินโยวโยวแค่นเสียงพูด "เมื่อก่อนท่านก็เอาแต่ท�ำหน้าบึ้งใส่ข้า
เช่นนี้ ท่านท�ำได้คนเดียวหรือไร!"
ฉินโยวโยวกับเหยียนตี้อิงแอบแนบชิดกัน นางจึงรู้สึกได้ชัดเจนว่า
ตบะของเขาก�ำลังอ่อ นลงอย่างรวดเร็วจนท�ำให้นางอกสั่นขวัญผวา
ตลอดทางจากต�ำหนักปู้ฉานมาถึงต�ำหนักอักษร นางรู้สึกได้ว่าตบะ
ของเขาอ่อนลงไปหนึ่งส่วนในแต่ละก้าว
นางถึงขัน้ แน่ใจได้วา่ อีกไม่นานตบะของเหยียนตีจ้ ะเหลือใกล้เคียง
กับนาง จากนั้นก็จะกลายเป็นอ่อนด้อยกว่านาง...
เหยียนตี้กอดฉินโยวโยวพลางกล่าวปลอบ "นับแต่ข้าฝึกเคล็ดวิชา
เทพส�ำเร็จเป็นต้นมาล้วนประสบเหตุการณ์เช่นนี้ทุกปีจนชินชาแล้ว และ
7
Page �������������� 3.indd 7

8/6/2563 BE 17:34

ราชั น ใต้ อ าณั ติ 3

ข้าก็มิใช่ผ่านมาได้อย่างปลอดภัยหรือ ความลับนี้ต่อให้เจียงหรูเลี่ยนรู้ก็
ไม่กล้าเที่ยวป่าวประกาศ เจ้าวางใจได้"
หากเจียงหรูเลีย่ นป่าวประกาศออกไป สกุลเหยียนเองก็จะประกาศ
เรื่องที่เขาฝึกเคล็ดวิชาประเภทเดียวกันนี้ต่อใต้หล้าแน่นอน เท่ากับว่า
ตัวเขาเองจะตกอยู่ในภาวะอันตรายดุจเดียวกับเหยียนตี้
ส�ำนักเฟิ่งเสินมิใช่แคว้นเซียงเยวี่ย ไม่มีราชวงศ์คอยกุมอ�ำนาจ
โดยชอบธรรมอยู่ ต�ำแหน่งเจ้าส�ำนักเป็นของผูม้ คี วามสามารถมาแต่ไหน
แต่ไร หากความลับนี้ของเจียงหรูเลี่ยนถูกเปิดเผย ล�ำพังแค่คนที่หมาย
ต�ำแหน่งเจ้าส�ำนักในส�ำนักเฟิ่งเสินก็เพียงพอจะท�ำให้เขาปวดหัวได้แล้ว
"ถ้าเกิดเขาหาสถานที่ซ่อนตัว แล้วสั่งให้บรรดาลูกน้องของเขา
มาแทนจะท�ำเช่นไร ยอดฝีมอื ของส�ำนักเฟิง่ เสินมีไม่นอ้ ยเลย" ฉินโยวโยว
ยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้มาก
"มิ ใ ช่ยัง มีกับ ดักกลไกที่ภ รรยารักติดตั้งไว้อยู่หรือไร" เหยียนตี้
พยายามปลอบโยนภรรยาตัวน้อยที่เป็นกังวล
นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ เ ขาส� ำ เร็ จ เคล็ ด วิ ช าเทพเป็ น ต้ น มาก็ ก ลายเป็ น
เทพสังหารไร้พ่ายในสายตาทุกผู้คน แทบทุกคนต่างหวาดกลัวเขา พึ่งพา
เขา แต่กลับมีนอ้ ยคนนักทีจ่ ะสนใจเขา เป็นห่วงเขา แม้ระยะนีฉ้ นิ โยวโยว
จะไม่มีสีหน้าที่ดีให้เขาเท่าไร แต่เขารู้ดีว่านี่เป็นเพราะนางใส่ใจเขายิ่ง
แม้แต่อาการดุด่าหน้าด�ำคร�่ำเคร่งของนางก็ยังท�ำให้เขารู้สึกอบอุ่นหัวใจ
ยิ่งยวด
"คนเลว ไม่ว่าเรื่องอะไรก็เอาแต่อิดๆ เอื้อนๆ ไม่ยอมบอกให้ข้า
รูช้ ดั เจนเสียแต่เนิน่ ๆ รอผ่านคืนนีไ้ ปก่อนเถอะ คอยดูวา่ ข้าจะจัดการท่าน
8
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อย่างไร!" ฉินโยวโยวพูดอย่างเข่นเขี้ยว นางไม่พอใจยิ่งนักที่เขาเพิ่งมา
บอกเรื่องส�ำคัญถึงชีวิตเช่นนี้กับนางเมื่อไม่กี่วันก่อน ไม่กี่วันมานี้พอนาง
โมโหขึ้ น มาก็ จ ะใช้ เ ขาต่ า งที่ ลั บ เขี้ ย วลั บ เล็ บ เหยี ย นตี้ ก ลั บ ล้ ว นยิ้ ม
พลางปล่อยให้นางกระท�ำได้ตามใจ
"เหมือนกับตอนทีอ่ ยูใ่ นเขตหวงห้ามอย่างนัน้ หรือ เจ้าไม่ตอ้ งใช้วชิ า
ตรึงเส้นเอ็นแช่แข็งกล้ามเนือ้ อะไรเลย ข้ารับรองว่าจะอยูน่ งิ่ ๆ ให้ความร่วมมือ
กับเจ้าแน่นอน" เหยียนตีเ้ ป่าลมใส่หนู าง นึกถึงภาพเหตุการณ์ภายในเขต
หวงห้ามที่ภรรยาตัวน้อยเลื้อยพันยั่วยวนสารพัดอยู่บนร่างเขาขึ้นมาก็
อดจะร้อนผ่าวไปทั้งตัวไม่ได้
ฉินโยวโยวทั้งฉุนทั้งเขิน มือหนึ่งปัดกรงเล็บของเขาที่เลื่อนสะเปะ
สะปะอยู่บนร่างนางออก ก่อนตวาด "นี่มันเวลาอะไรแล้ว ยังมามัวคิด
เรื่องพรรค์นี้อีก! หมาป่าราคะ!"
เหยียนตี้ส่งเสียงฮึมฮัมในล�ำคอ ก่อนพูดด้วยรอยยิ้มเจื่อน "เจ้า
เบาแรงหน่อย"
คราวนี้ฉินโยวโยวถึงนึกได้ว่าบัดนี้เหยียนตี้มีสภาพมิสู้เมื่อก่อน
เพียงแค่ชั่วครู่สั้นๆ ตบะของเขาก็ลดลงต�่ำกว่าขั้นเก้าแล้ว ปกตินาง
สามารถลงไม้ลงมือกับตัวเขาได้โดยไม่ต้องยั้งแรง ตบะของเหยียนตี้
ล�้ำลึก ต่อให้เขายืนเฉยๆ ปล่อยให้นางทุบตี นางก็ยังท�ำอะไรเขาไม่ได้
แม้แต่รอยขีดข่วน เหมือนกับเกาจุดที่เขาคันให้อย่างไรอย่างนั้น
แต่ถ้าตอนนี้นางยังลงมือเต็มแรงอีก เกรงว่าศัตรูยังไม่มา เหยียนตี้
คงได้พิการด้วยน�้ำมือนางไปเสียก่อน
ฉินโยวโยวทัง้ รูส้ กึ ผิดทัง้ รูส้ กึ ขบขัน นวดคลึงจุดทีเ่ ขาถูกตีให้ "ยังเจ็บ
9
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หรือไม่"
เหยียนตีถ้ อื โอกาสพิงทัง้ ร่างลงบนตัวฉินโยวโยว นางกลัวว่าตนเอง
จะเผลอท�ำเขาบาดเจ็บ จึงปล่อยให้เขาได้คืบจะเอาศอกโดยไม่ว่าอะไร
อย่างที่คิดจริงๆ
แสดงความอ่อนแอต่อหน้าภรรยาตัวน้อยเป็นครั้งคราวเช่นนี้ก็
ไม่เลวเลย
คนทั้งสองอิงแอบรอคอยราตรีอันยาวนานนี้ผ่านไปอย่างเงียบๆ
ปุ้ง!
เสียงดังสนั่นเสียงหนึ่งดังมาจากกลางท้องฟ้าด้านนอก เบื้องนอก
หน้าต่างมีแสงสว่างวาบขึ้นก่อนดับมืดลง
ตามมาด้วยเสียงดังสนั่นอีกหลายเสียงติดต่อกัน แสงจ้าสว่างวาบ
ลอดผ่านม่านมุ้งหน้าต่างติดต่อกันหลายครั้ง เป็นเสียงจุดดอกไม้ไฟที่
ดังมาจากทางต�ำหนักปู้ฉาน
เป็นดอกไม้ไฟ! ดอกไม้ไฟที่จุดในงานฉลองเทศกาลปีใหม่
ฉินโยวโยวชอบดูภาพงดงามตระการตาตอนที่ดอกไม้ไฟผลิบาน
กลางท้ อ งฟ้ า ยามราตรี อ ย่ า งยิ่ ง ทว่ า เวลานี้ น างกลั บ ยิ น ยอมจะนั่ ง
เป็นเพื่อนเหยียนตี้อยู่ภายในต�ำหนักอักษร
เหยียนตี้จุมพิตหว่างคิ้วฉินโยวโยวก่อนเอ่ยว่า "เจ้าเดินออกไปดู
ตรงนอกประตูสักหน่อยก็ได้ ข้าจะอยู่ในห้อง คงไม่เกิดเรื่องอะไรหรอก"
"ไม่ ไ ป ประเดี๋ ย วท่ า นตระเตรี ย มของแล้ ว พวกเราไปคฤหาสน์
นอกเมืองกัน ท่านค่อยจุดให้ข้าดูคนเดียว" ฉินโยวโยวเบะปากพูด
"ได้" เหยียนตี้จุมพิตริมฝีปากนาง
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ถึงยามไฮ่ซึ่งเป็นเวลาจุดดอกไม้ไฟ ก็เป็นเวลาที่งานฉลองปีใหม่
ด�ำเนินมาถึงตอนท้ายแล้วเช่นกัน ขุนนางใหญ่และตัวแทนราษฎรที่
มาร่วมงานต่างเตรียมออกจากวังกลับบ้านของตนเอง ส่วนฮ่องเต้หลังส่ง
ไทเฮาเสด็จกลับวังชิ่งชุนเสร็จก็จะรุดมายังต�ำหนักอักษรเพื่อรอฟ้าสาง
ด้วยกันกับพวกเขา
ขอเพียงผ่านคืนนีไ้ ปได้โดยปลอดภัย ทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติ
ฉินโยวโยวก�ำลังรอฮ่องเต้มาถึงด้วยความร้อนใจ ฉับพลันก็มีเสียง
โกลาหลดังมาจากที่ไกลๆ มีเสียงร้องตะโกนสับสนปนเปกันว่า
"มีมือสังหาร!"
"อารักขาองค์ฮ่องเต้และไทเฮา!"
"ไฟไหม้แล้ว!"
และอื่นๆ ที่ท�ำเอาประสาทฉินโยวโยวเครียดขมึงขึ้นทันที
มาแล้วจริงๆ!
นี่เป็นการพุ่งเป้ามาที่ฮ่องเต้โดยคิดจะฉวยโอกาสยามที่มีคนนอก
เข้ามาร่วมงานฉลองปีใหม่จำ� นวนมาก หรือจะเป็นการส่งเสียงบูรพาฝ่าตี
ประจิม* คิดจะหลอกให้พวกเขาออกจากต�ำหนักอักษร จะได้ลงมือกับ
เหยียนตี้!
เสียงตะโกนโหวกเหวกดังขึ้นทุกที ในสายลมมีเสียงกรีดร้องร�่ำไห้
ของสตรีดังมาแว่วๆ คล้ายว่ามีคนก�ำลังร้องเสียงดัง "ไทเฮา!"
ในที่สุดเหยียนตี้ก็นั่งไม่ติดที่แล้ว
* ส่งเสียงบูรพาฝ่าตีประจิม ชื่อกลยุทธ์การท�ำสงครามที่ใช้หลอกล่อข้าศึกว่าจะบุกไปทางตะวันออก แต่
ความจริงบุกไปทางตะวันตก เป็นการบุกโจมตีที่ศัตรูคาดไม่ถึง ต่อมาใช้เป็นส�ำนวนเปรียบเปรยว่าต่อหน้า
พูดอย่าง ลับหลังท�ำอีกอย่าง
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ฉินโยวโยวกอดเขาไว้พลางเอ่ยว่า "อย่าไป ตอนนีท้ า่ นไปก็ไม่มปี ระโยชน์
มีแต่จะท�ำให้พวกเขาต้องมาห่วงพะวงท่านอีกคน หากเกิดอะไรขึ้น
กับท่าน ทุกอย่างก็จบกันจริงๆ แล้ว ท่านรั้งอยู่ที่นี่ได้หรือไม่"
เหยียนตี้รู้ว่าที่ฉินโยวโยวพูดเป็นความจริง หากเขาเป็นอะไรไป
ฮ่องเต้มีชีวิตเดียวกับเขา ไทเฮาก็มีเพียงพวกเขาเป็นที่พึ่งพิง...
คืนนี้บริเวณต�ำหนักอักษรนอกจากพวกเขาสองคนกับราชันยุทธ์
ห้าคนที่ดักซุ่มอยู่ในที่ลับแล้ว ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเฉียดกรายมาใกล้ได้
พวกเขานัง่ อยูภ่ ายในต�ำหนักหลังใหญ่ ย่อมมองไม่เห็นเหตุการณ์ดา้ นนอก
แต่ยังคงได้ยินเสียงเอะอะวุ่นวายดังต่อเนื่องเป็นเวลานาน
สีหน้าเหยียนตี้ยิ่งนานยิ่งหนักอึ้ง หากเป็นแค่เรื่องเล็กจริงก็ดูไม่มี
เหตุผลเอาเสียเลย นานเพียงนี้แล้วเหตุใดภายนอกยังไม่สงบลงอีก
เขาไม่ห่วงชีวิตของฮ่องเต้ ห่วงก็แต่ไทเฮา หากไทเฮามีอันเป็นไป...
ฉินโยวโยวลังเลชั่วครู่ก่อนเอ่ยว่า "เช่นนั้นข้าออกไปดูสักหน่อย
ดีหรือไม่"
"ดีเหมือนกัน แต่เจ้าต้องระวังตัวให้มาก อย่าออกไปจากบริเวณ
รอบต�ำหนักอักษรนี้เป็นอันขาด" เหยียนตี้ลูบเรือนผมยาวของนางพลาง
กล่าว เขาเองก็เป็นห่วงว่าจะมีคนของส�ำนักเฟิ่งเสินดักซุ่มรออยู่ข้างนอก
แล้วท�ำร้ายฉินโยวโยวเข้า
"ไม่ต้องกลัว ข้าพกอาวุธลับไว้ตั้งมาก ล้วนอาบยาพิษทั้งสิ้น ต่อให้
เป็นราชันยุทธ์ขนั้ สิบแปดมา ข้าก็สามารถต้านทานได้ชวั่ ขณะ ท่านรออยู่
ในนี้ดีๆ ไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรก็อย่าไปที่ใดส่งเดช แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงข้า
ด้วย"
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เหยียนตี้หลุดข�ำก่อนเอ่ยว่า "ได้"
ปกติถ้อยค�ำเหล่านีด้ เู หมือนเขาเป็นฝ่ายพูดกับฉินโยวโยวมากกว่า
ฉินโยวโยวดันตัวเหยียนตี้ให้กลับลงไปนั่งบนเก้าอี้อย่างเรียบร้อย
นางจับมือเขาวางบนแกนกลางเปิดปิดกลไก ก่อนจะจูบริมฝีปากเขา
ทีหนึ่ง จากนั้นก็หันหลังผลักเปิดประตูเบาๆ แล้วเดินออกไป
ฉินโยวโยวเดินมาถึงหน้าต�ำหนักก็ถ่ายทอดเสียงถามขันทีสองคน
ที่เฝ้าอยู่รอบนอก "ด้านนอกเกิดเรื่องอะไร ตอนนี้สถานการณ์เป็นเช่นไร
บ้าง"
นางอยู่ห่างจากขันทีสองคนนั้นอย่างน้อยเป็นสิบจั้ง ทว่าตบะ
ในยามนีข้ องนางสามารถรวมเสียงไม่ให้กระจายหายไปได้อย่างง่ายดาย
ขันทีทงั้ สองจึงได้ยนิ ค�ำถามของนางชัดเจนจนเหมือนว่ามีคนพูดอยูข่ า้ งหู
พวกเขา
"ทูลพระชายา เมื่อครู่มีมือสังหารบุกมากลุ่มใหญ่ แต่ถูกโจมตี
จนถอยร่นไปแล้วพ่ะย่ะค่ะ ไทเฮาตกพระทัยเล็กน้อย ฝ่าบาทตรัสว่าหาก
ทรงจัดการเรื่องที่ประทับให้ไทเฮาเรียบร้อยแล้วก็จะเสด็จมาทันที" ขันที
ก็พอมีตบะอยู่บ้างเช่นกัน ค�ำตอบจึงถูกส่งมาถึงหูอย่างชัดเจน
ฉินโยวโยวได้ยนิ แล้วก็สบายใจขึน้ ไม่นอ้ ย ก�ำลังจะหันหลังกลับเข้า
ต�ำหนักอักษรก็มีความรู้สึกอันตรายชนิดหนึ่งจู่โจมในใจ
นางใบหน้าเคร่งเครียดขึ้นมา ก่อนจะโบกแขนเสื้อยาว ท่ามกลาง
เงามืดตรงก�ำแพงต�ำหนักพลันมีเสียงร้องต�่ำในล�ำคอออกมาหลายที
มือสังหารชุดขาวเจ็ดแปดคนทีซ่ มุ่ อยูก่ ลางพืน้ หิมะล้มหงายลงพืน้ ไม่รวู้ า่
เป็นหรือตาย
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เวลาเดียวกันนี้เอง เงาด�ำสายหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าต�ำหนัก
ผลุบตัวมาถึงเบื้องหน้าฉินโยวโยวอย่างเงียบเชียบ ในมือของเงาด�ำ
ถือกระบี่ยาวสีเงินไว้เล่มหนึ่ง ประกายสีเงินแฝงไอหนาวเหน็บเคลื่อนวน
ท่ามกลางแสงไฟวูบไหว แผ่ไอสังหารเยียบเย็นอันน่าครัน่ คร้ามออกมา...
"เหอะๆๆ พระชายาฝีมอื ยอดเยีย่ มนัก! ทว่าบุรษุ ของแคว้นเซียงเยวีย่
ตายกันไปหมดแล้วหรือ ไฉนถึงต้องล�ำบากพระชายามายุ่งเกี่ยวกับ
พวกเราเหล่าบุรุษหยาบช้าด้วย" เสียงชราเสียงหนึ่งดังขึ้นกลางอากาศ
กลิน่ อายของผูแ้ ข็งแกร่งระดับราชันยุทธ์อย่างน้อยสิบคนส่งมาจากทุกทิศ
ทุกทาง
ผู้เฒ่าที่พูดมีผมสีขาวโพลน สวมชุดสีขาวตลอดทั้งร่างเช่นเดียวกัน
แทบจะกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับหิมะขาว หากเขาไม่ใช่เป็นฝ่ายปรากฏตัว
ขึ้นเอง ด้วยตบะอย่างน้อยระดับราชันยุทธ์ขั้นสิบสองของเขา เกรงว่า
ราชองครักษ์ทั่วไปภายในวังคงไม่ต่างจากไก่ดินสุนัขดินเผา* ไม่อาจ
พบเห็นเขาและยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องขัดขวางเขาโดยสิ้นเชิง
ฉินโยวโยวยิ้มเย็นก่อนเอ่ยว่า "เจ้าส�ำนักของพวกเจ้าเล่า ไฉนถึง
ไม่มาหาที่ตายด้วย!" นางพูดพลางรีบถอยหลัง คิดจะกลับเข้าไปใน
ตัวต�ำหนักอักษรก่อนค่อยว่ากัน
บัดนีร้ าชันยุทธ์ขนั้ สิบสองไม่นบั เป็นอะไรในสายตาฉินโยวโยวแล้ว
แม้นางจะมีตบะเพียงยอดยุทธ์ขนั้ เก้า แต่กเ็ หมือนกับทีน่ างบอกเหยียนตี้
ไว้ ตราบที่นางมีอาวุธลับอยู่ในมือ ต่อให้ต้องเผชิญหน้ากับราชันยุทธ์
ขั้นสิบแปดก็ยังสามารถต้านทานไว้ได้ชั่วขณะ ราชันยุทธ์ขั้นสิบสองยิ่ง
* ไก่ดินสุนัขดินเผา หมายถึงไก่ที่ปั้นจากดินและสุนัขที่ท�ำจากดินเผา ใช้เปรียบเปรยถึงบุคคลหรือสิ่งของที่มี
แต่ชื่อ ไร้ประโยชน์ที่แท้จริง
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ไม่ต้องพูดถึง ไม่จ�ำเป็นต้องกลัวโดยสิ้นเชิง
เพียงแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาห่วงสู้ ประการแรกนางต้องแน่ใจใน
ความปลอดภัยของสามีปีศาจก่อน เรื่องอื่นใดค่อยว่ากันทีหลังได้ทั้งนั้น
ราชันยุทธ์หา้ คนในทีล่ บั สังเกตเห็นว่ามีคนลอบเข้ามาก่อนฉินโยวโยว
ก้าวหนึ่ง ล้วนแต่เตรียมพร้อมอย่างเงียบเชียบแล้ว รอเพียงคนเหล่านั้น
เข้ามาในขอบเขตการโจมตีของกับดักกลไกก็จะเริ่มเปิดการท�ำงาน
ระหว่างที่ฉินโยวโยวพูด นางก็มาถึงหน้าประตูต�ำหนักอักษรแล้ว
มือสังหารปรากฏตัวขึน้ เช่นนี้ เดิมทีนางควรโล่งใจ รับมือกับศัตรูในทีแ่ จ้ง
อย่างไรก็งา่ ยกว่า ทว่านางกลับรูส้ กึ อยูต่ ลอดว่ามีบางอย่างทีน่ า่ กลัวก�ำลัง
ซุ่มรออยู่ในที่ลับ
ชั่วพริบตาที่ประตูถูกผลักเปิดออก ประกายหนาวเหน็บสายหนึ่งก็
พุง่ มา ฉินโยวโยวเปิดการท�ำงานอาวุธลับพร้อมกับฟาดฝ่ามือออกไปโดย
ไม่แม้แต่จะคิด
ฟิ้ว! หลังจากเสียงทอดยาวก็มีเสียงโลหะกระทบกันนับไม่ถ้วน
ดังตามมา กระบีย่ าวสีเงินเปือ้ นเลือดเล่มหนึง่ ถูกพลังฝ่ามือของฉินโยวโยว
และพลังโจมตีจากอาวุธลับกระแทกไปกลางอากาศ ชั่วขณะที่ป้องกัน
การโจมตีนี้ เงาด�ำสายหนึ่งได้วิ่งปราดไปถึงด้านหลังต�ำหนัก ชนทะลุ
หน้าต่างกระจกก่อนวิ่งสุดฝีเท้าจากไป
ราชันยุทธ์นริ นามทีเ่ ฝ้าอยูด่ า้ นนอกต�ำหนักพอพบว่ามีคนพุง่ ออกมา
จากในต�ำหนักอักษรกะทันหันก็ล้วนตกใจจนใบหน้าถอดสี พวกเขา
ท�ำงานด้วยกันมาหลายปี มีการตอบสนองรวดเร็วอย่างที่สุด ต่างเปิด
การท�ำงานกลไกหมายจะสังหารคนผู้นั้นในทันที
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ทว่าเรื่องประหลาดได้เกิดขึ้นแล้ว...ก่อนค�่ำ พวกเขาได้ตรวจกลไก
ดูก็พบว่าทุกอย่างเป็นปกติอยู่แท้ๆ แต่ยามนี้กลับมีส่วนหนึ่งใช้งานไม่ได้
อีกทั้งยังเป็นกลไกบริเวณเส้นทางที่เงาด�ำนั้นหลบหนีไปพอดิบพอดี
พวกเขาได้รบั ค�ำสัง่ ให้เฝ้าต�ำหนักอักษร พอเห็นเงาด�ำนัน้ ผลุบหายไป
ก็ไม่กล้าไล่ตาม ท�ำได้เพียงส่งสัญญาณแจ้งให้ราชองครักษ์ฝีมือดีคนอื่น
ในบริเวณใกล้ๆ สกัดเขาเอาไว้
นอกต�ำหนักอักษรยังมีราชันยุทธ์จากส�ำนักเฟิง่ เสินอยูส่ บิ คน รวมถึง
ยอดฝีมือระดับยอดยุทธ์อีกนับไม่ถ้วนก�ำลังจ้องตะครุบ แม้เรื่องที่กลไก
ส่วนหนึง่ ใช้งานไม่ได้กะทันหันจะท�ำให้พวกเขาจิตใจสัน่ คลอนอย่างหนัก
แต่ไม่วา่ อย่างไรก็จำ� ต้องพิทกั ษ์ตำ� หนักอักษรเอาไว้กอ่ น ไม่อาจปล่อยให้
โจรหน้าไหนเหยียบย่างถึงบันไดศิลาหน้าต�ำหนักได้แม้แต่ครึ่งก้าว
เสียงกลไกเปิดการท�ำงานและเสียงเข่นฆ่าร้องโหยหวนที่ด้านนอก
ดังมาเป็นระลอก ภายในต�ำหนักอักษร ฉินโยวโยวรูส้ กึ ว่าทัง้ ร่างเย็นเฉียบ
คล้ายทุกสิ่งอย่างล้วนออกห่างนางไปไกลลิบในชั่วพริบตา
เหยียนตี้ที่เบื้องหน้ายังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวก่อนหน้านี้ มือข้างหนึ่ง
วางอยู่บนแกนกลางเปิดกลไกเช่นเดิม ทว่าเขาไม่อาจเงยหน้าขึ้นยิ้ม
ให้นางและก็ไม่อาจท�ำหน้าบึ้งใส่นางได้แล้ว
ศีรษะเขาห้อยลงอย่างไร้เรีย่ วแรง ตัวอาบเลือดไปครึง่ ร่าง เลือดสดๆ
ยังคงทะลักออกมาจากปากแผลตรงหน้าอกเขาไม่หยุด
กระบี่แทงทะลุหัวใจ!
เลือดทีต่ ดิ บนกระบีเ่ ล่มทีน่ างกระแทกกระเด็นไปนัน้ เป็นของเหยียนตี.้ ..
ฉินโยวโยวพุ่งตัวไปสกัดจุดชีพจรรอบปากแผลของเหยียนตี้อย่าง
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รวดเร็วเพื่อห้ามเลือด ก่อนฉีกแขนเสื้อมากดแผลอันน่าสยดสยองที่ถูก
แทงจากหน้าอกทะลุแผ่นหลังของเขาเอาไว้
นางรู้สึกว่าร่างในอ้อมแขนเย็นขึ้นทุกที นางถึงขั้นไม่มีความกล้า
จะสัมผัสลมหายใจของเขา
ฉินโยวโยวหลับตาพลางถ่ายทอดลมปราณของตนเองเข้าไปในกาย
เหยียนตี้ไม่หยุด กอดเขาไว้แน่น หวังจะใช้ความร้อนภายในร่างกายของ
ตนเองท�ำให้รา่ งเขาอบอุน่ หวังว่านีจ่ ะเป็นเพียงฝันร้าย ขอเพียงนางลืมตาขึน้
ก็จะมองเห็นสามีปศี าจนัง่ อยูร่ มิ เตียง มองนางเงียบๆ ด้วยสีหน้าอ่อนโยน...
ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไร ประตูของต�ำหนักอักษรก็ถูกคนผลัก
เปิดด้วยมือข้างหนึ่ง ตัวฮ่องเต้ยังมาไม่ถึงก็ส่งเสียงมาก่อนแล้ว "อาตี้
เจ้าช่างประเสริฐนัก มานอนกะหนุงกะหนิงกับน้องสะใภ้อยู่ที่นี่..."
ครัน้ เขามองเห็นภาพเหตุการณ์ภายในห้องชัดเจน รอยยิม้ เอ้อระเหย
ก็แข็งค้างอยู่บนหน้าทันที
ฉินโยวโยวจ�ำเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ได้ ผู้อื่นบอกว่านางกอด
สามีปศี าจไว้แน่นไม่ยอมปล่อย ถ่ายทอดลมปราณเข้าในกายเขาไม่หยุด
จนกระทั่งหมดแรงสิ้นสติไป
ยามทีเ่ หอหม่านจือ่ รุดมาถึง แม้ทางหนึง่ จะรักษาเหยียนตีท้ บี่ าดเจ็บ
สาหัส อีกทางก็ยังต้องเป็นห่วงนาง หากมิใช่เพราะถูกความเคยชินของ
ผูเ้ ป็นหมอทีต่ อ้ งรักษาคนเจ็บไข้ได้ปว่ ยและจรรยาบรรณแพทย์ทฝี่ งั รากลึก
ในสมองฉุดรั้งเอาไว้ ก็เป็นไปได้มากว่าเขาจะทิ้งเหยียนตี้ไปช่วยนาง
ก่อนแล้ว
ได้ข่าวว่าผู้ที่ช่วยเสริมลมปราณให้นางคือฮ่องเต้ มิเช่นนั้นก็เป็นไป
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ได้มากว่านางอาจจะใช้ตบะที่เพิ่งได้คืนมาไปจนหมดสิ้นอีกครั้ง
ฉินโยวโยวถูกส่งตัวมาพักฟื้นในวังชิ่งชุนของไทเฮา ส่วนเหยียนตี้
ก็ถูกจัดให้อยู่ในต�ำหนักอีกแห่งข้างๆ กัน
ข่าวที่ทั้งสองเกิดเรื่องถูกปิดไว้อย่างแน่นหนา แม้แต่ขุนนางใหญ่
คนส�ำคัญก็ยังได้รับข่าวเพียงว่าหลังงานฉลองปีใหม่มีมือสังหารจาก
ส�ำนักเฟิง่ เสินเข้าวังหมายจะปองร้าย แต่ถกู ฆ่าตายไปหลายคน ไทเฮาได้รบั
ความตกใจ ฮ่องเต้ยุ่งกับราชการงานเมือง ด้วยเหตุนี้จึงให้เซิ่งผิงชินอ๋อง
กับพระชายารั้งอยู่เป็นเพื่อนไทเฮาในวัง
เพียงไม่นานในเมืองหลวงก็มีข่าวลือแพร่สะพัดอีกว่าเรื่องที่เซิ่งผิง
ชินอ๋องสามีภรรยาอยูเ่ ป็นเพือ่ นไทเฮานัน้ ไม่เป็นความจริง...ความจริงคือ
คนหนึ่งฝึกทหารเป็นการลับ อีกคนก�ำลังเตรียมอาวุธสู้กับแคว้นตัวลี่
ไม่มีใครจะคิดถึงว่าคนทั้งสองที่เป็นการรวมตัวอันแข็งแกร่งที่สุด
ในสายตาคนทั้งหมด ตอนนี้ล้วนก�ำลังนอนหมดสติอยู่ในวัง
ฉินโยวโยวฟืน้ ขึน้ มาก็เป็นอีกสามวันให้หลังแล้ว นางลืมตาขึน้ อย่าง
งุนงง มองดูหอ้ งทีไ่ ม่คนุ้ เคยอยูบ่ า้ ง ผ่านไปครูใ่ หญ่ถงึ นึกได้วา่ ทีน่ ดี่ เู หมือน
จะเป็นต�ำหนักข้างในวังชิ่งชุน
พอนางขยับ คนที่เฝ้าอยู่ด้านนอกก็รู้ตัว ทางหนึ่งโบกมือบอกให้
นางก�ำนัลไปรายงาน อีกทางก็พุ่งปราดไม่กี่ก้าวมาแหวกม่านเตียง
ก่อนกล่าวด้วยความดีใจ "ค่อยยังชั่วๆ นับว่าฟื้นเสียที ท�ำเอาหม่อมฉัน
เป็นห่วงแทบแย่แล้วจริงๆ!"
ฉินโยวโยวไม่แน่ใจอยู่ชั่วครู่ก็จ�ำได้ว่าเป็นตู้เหวยเหนียง เรื่องที่
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เกิดขึน้ ก่อนนางสิน้ สติไปพลันหลัง่ ไหลเข้ามาในห้วงความคิดปานกระแสน�ำ้
"หย่งเล่อเล่า!" ฉินโยวโยวแทบจะโพล่งถามออกมา
"ไม่เป็นอะไรแล้ว เด็กโง่ ท่านอ๋องไม่ทรงเป็นอะไร ท่านไม่ตอ้ งกลัว!"
ตูเ้ หวยเหนียงไม่มเี วลาให้คำ� นึงเรือ่ งฐานะสูงต�ำ่ อีก ยืน่ มือมากอดฉินโยวโยว
เข้าสู่อ้อมแขน กล่าวปลอบด้วยเสียงนุ่มนวล
ใบหน้าเล็กๆ ของฉินโยวโยวเป็นสีขาวหิมะ ในดวงตามีแต่ความ
ตื่นตระหนกหวาดผวา เห็นแล้วชวนให้คนปวดใจ
"จริงๆ นะ?" นางจ�ำได้ชัดเจนว่าสามีปีศาจถูกกระบี่แทงทะลุหัวใจ
ไฉนจึงไม่เป็นอะไรไปได้เล่า หรือว่านางเพียงแค่ฝันร้ายไปจริงๆ
"ท่านอ๋องทรงมีบญ
ุ มาก พระชะตาแข็ง หากทรงเป็นอะไรไป หม่อมฉัน
มีหรือจะยังอยูท่ นี่ ไี่ ด้ และยิง่ ไม่มแี ก่ใจจะล้อเล่นกับท่านแล้ว" ตูเ้ หวยเหนียง
ลูบหลังตบไหล่ปลอบฉินโยวโยวราวกับนางยังเป็นเด็กน้อย
อารมณ์ของฉินโยวโยวสงบลงเล็กน้อย ทว่ายังมิอาจวางใจได้
"ข้าอยากไปพบเขา"
"ได้ๆ จะพาท่านไปพบเดี๋ยวนี้เลย" ตู้เหวยเหนียงตอบรับ
ตูเ้ หวยเหนียงหยิบเสือ้ คลุมขนสัตว์ตวั หนามาคลุมฉินโยวโยวไว้กอ่ น
ประคองออกมาข้างนอก ให้ขันทีใช้เกี้ยวแบกนางไปส่งยังต�ำหนักที่
เหยียนตี้พักฟื้นอยู่
ด้านนอกท้องฟ้าสว่างจ้า หิมะหยุดตกแล้ว ฉินโยวโยวที่นั่งอยู่ใน
เกี้ยวรู้สึกได้เพียงความหนาวเหน็บถึงกระดูก นางทั้งร้อนใจอยากพบ
เหยียนตี้ไวๆ ทั้งกลัวจะพบว่าตู้เหวยเหนียงหลอกลวงนาง กระทั่งเกี้ยว
หยุดลง ตูเ้ หวยเหนียงประคองนางมาถึงข้างในต�ำหนักอีกหลังหนึง่ นางก็
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ยังรู้สึกว่ามือเท้าเย็นเฉียบ แข็งทื่อไปทั้งร่าง
ไทเฮากับฮ่องเต้ลว้ นอยูก่ นั ครบ พอเห็นตูเ้ หวยเหนียงพาฉินโยวโยว
มา ฮ่องเต้ก็เป็นฝ่ายลุกขึ้นก่อนถอยไปสองสามก้าว เขาหลบไปนั่งลง
ข้างไทเฮาเองอย่างหาได้ยาก และยกที่นั่งเดิมของตนเองให้นาง
ในสายตาฉินโยวโยวมองไม่เห็นผู้อื่นโดยสิ้นเชิง นางเอาแต่จับจ้อง
เหยียนตี้ที่อยู่บนเตียง
ตู้เหวยเหนียงพาฉินโยวโยวนั่งลงริมเตียง นางยื่นมือไปลูบใบหน้า
เหยียนตี้อย่างระมัดระวัง
ยังอุ่นอยู่ นางรู้สึกถึงลมหายใจของเขาได้ เขายังมีชีวิตอยู่จริงๆ!
ในใจฉินโยวโยวพลันโล่งขึ้นมาทันที นางเกือบทรุดร่างอยู่ริมเตียง
น�้ำตาเม็ดใหญ่พากันร่วงลงมา
ไทเฮาเอื้อมมือมาลูบศีรษะฉินโยวโยว กล่าวอย่างอ่อนโยน "เด็กดี
ไม่ต้องร้อง หย่งเล่อไม่เป็นอะไร"
ในต�ำหนักไม่มคี นอืน่ แม้แต่ตเู้ หวยเหนียงก็ถอยออกไปแล้ว ฮ่องเต้
จึงแค่นเสียงหัวเราะก่อนเอ่ยว่า "หากหย่งเล่อเป็นอะไรไป เราก็ต้อง
จากไปพร้อมเขาแล้วสิ น้องสะใภ้วางใจได้"
วาจานี้ไฉนจึงฟังดูพิกลเพียงนี้
ทว่ า ฉิ น โยวโยวคิ ด ถึ ง จุ ด นี้ แ ล้ ว ก็ เ หลื อ บมองฮ่ อ งเต้ ป ราดหนึ่ ง
นอกจากใบหน้าซีดเซียวอยูส่ กั หน่อยแล้วเขาก็ดมู ชี วี ติ อยูด่ ี ในทีส่ ดุ นางก็
วางใจได้สนิท
ฉินโยวโยวรับผ้าเช็ดหน้าที่ไทเฮายื่นให้มาซับน�้ำตาอย่างเก้อเขิน
อยูบ่ า้ ง ก่อนเอ่ยถามเสียงเบา "ขะ...ข้าเห็นหย่งเล่อถูกคนใช้กระบีแ่ ทง..."
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นางนึกถึงภาพเหตุการณ์นนั้ ขึน้ มาก็อดจะสัน่ สะท้านไปทัง้ ร่างไม่ได้
หรือว่านางอารมณ์พลุ่งพล่านเกินไปจนมองผิด
ฮ่องเต้เลิกคิ้วตอบว่า "ต�ำแหน่งหัวใจของหย่งเล่อแตกต่างจาก
คนทั่วไปมาตั้งแต่เกิด หัวใจเขาจะอยู่เอียงจากปกติ อันที่จริงกระบี่
เล่มนั้นมิได้แทงถูกจุดส�ำคัญ จะว่าไปก็เป็นเพราะพวกเราพี่น้องชะตา
ยังไม่ถึงฆาตด้วย"
ฉินโยวโยวย้อนนึกเล็กน้อย ดูเหมือนจะเป็นตามนี้จริงๆ
นางมักซบอยู่บนร่างเหยียนตี้ ฟังเสียงหัวใจเต้นของเขาชินแล้วก็
มิ ไ ด้ ใ ส่ใ จ ตอนนี้มีฮ ่อ งเต้เอ่ยเตือ น...มิน่า นางถึงรู้สึกอยู่ตลอดว่า มี
บางอย่างไม่ถูกต้อง ที่แท้หัวใจของสามีปีศาจก็อยู่ต�ำแหน่งต่างจากผู้อื่น
ยังดีๆ!
ฉินโยวโยววางเรื่องในใจลงได้ทั้งหมดในที่สุด สมองก็เริ่มกลับมา
ท�ำงาน นางเงยหน้าถามฮ่องเต้ "คนทีล่ อบท�ำร้ายหย่งเล่อในคืนนัน้ เป็นใคร
เพคะ"
นางคิดไม่ออกว่าคนผูน้ นั้ ลอบเข้าต�ำหนักอักษรอย่างไร้สมุ้ เสียงภายใต้
การสังเกตของผู้แข็งแกร่งระดับราชันยุทธ์ตั้งห้าคนได้อย่างไร และยิ่ง
ไม่เข้าใจว่าเหตุใดมือของเหยียนตี้วางอยู่บนแกนกลางเปิดปิดกลไกแล้ว
แท้ๆ ไฉนกลับไม่เปิดการท�ำงานกลไกภายในห้อง
นางพยายามย้อนนึกถึงฝีมือของคนผู้นั้น แม้จะสมควรอยู่ระดับ
ราชันยุทธ์เช่นกัน แต่ก็ไม่น่าจะแข็งแกร่งถึงขั้นนี้
บางทีแม้จะมีกลไกในห้องอยู่และเหยียนตี้ยังคงหลบกระบี่นั้น
ไม่พ้น แต่อีกฝ่ายก็ไม่มีทางหนีรอดออกไปได้ง่ายดายเพียงนี้
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"เป็นมือสังหารจากแคว้นตัวลีห่ รือควรกล่าวว่าเป็นคนทีส่ ำ� นักเฟิง่ เสิน
ส่งมา สมคบคิดกับนักกลไกและช่างฝีมือบางคนที่รับผิดชอบบูรณะ
ต� ำ หนั ก อั ก ษร กลไกบางส่ ว นของต� ำหนั ก อั ก ษรถู ก คนท�ำ ลายตั้ ง แต่
ก่อนพวกเจ้าเข้าไปแล้ว คนผู้นั้นน่าจะลอบเข้าไปล่วงหน้า แล้วใช้วิชา
หดกระดูกและวิชาควบคุมลมหายใจซ่อนตัวอยู่ในช่องลับส�ำหรับติดตั้ง
กลไกจุดหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ ต้พนื้ รอคอยโอกาสลงมือ" ฮ่องเต้บอกเล่าเพียงคร่าวๆ
คงเพราะมีบางเรื่องยังตรวจสอบได้ไม่ชัด เขาจึงยังไม่พูดอะไรมาก
กลไกไม่สามารถใช้การได้ในเวลาส�ำคัญเช่นนี้ เขากับไทเฮาดูไม่ได้
ต้องการจะต่อว่าฉินโยวโยว แต่ฉินโยวโยวกลับไม่ต�ำหนิตนเองไม่ได้
หากตอนแรกทีบ่ รู ณะต�ำหนักอักษร นางไม่ประมาทจนใช้การออกแบบ
ตามเดิมของบรรพบุรุษเป็นส่วนใหญ่ ต่อให้นักกลไกที่เป็นหนอนบ่อนไส้
เหล่านั้นอยากจะเล่นตุกติกก็คงไม่ง่ายดายเพียงนั้น
ด้วยคิดว่าต�ำหนักอักษรมีไว้ให้ฮอ่ งเต้ใช้ เมือ่ สามีปศี าจไม่เป็นอะไร
เขาก็จะไม่เป็นอะไรเช่นกัน ฉะนัน้ นางถึงได้ไม่เป็นกังวลกับเรือ่ งนีม้ ากนัก
นางเองก็ไม่เคยคิดว่าช่างฝีมือกับนักกลไกที่อุทิศตัวท�ำงานให้
สกุลเหยียนมาหลายชั่วคนเหล่านั้นจะถึงกับสมคบคิดกับศัตรูภายนอก
พวกเขาแต่ละคนล้วนแต่รบั หน้าทีบ่ ำ� รุงรักษากลไกต�ำหนักอักษรมาหลายปี
ระดับความคุ้นเคยต่อกลไกส่วนที่ตนเองรับผิดชอบอาจจะมากกว่านาง
เสียด้วยซ�้ำ
อีกอย่าง เพราะการออกแบบแต่เดิมวิเศษยิง่ ยวดแล้วจริงๆ หากนาง
จะปรับเปลี่ยนยกระดับก็ท�ำได้เพียงใช้การออกแบบที่ไม่ควรปรากฏใน
ยุคสมัยนี้ตามที่อาจารย์เคยบอกไว้ ทว่านางไม่อยากใช้ จึงได้แต่ใช้การ
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ออกแบบเดิมเป็นส่วนใหญ่ จนกลายเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้ไส้ศึกได้
ฉกฉวย
หากรู้ก่อนล่วงหน้าว่าจะมีผลลัพธ์เช่นนี้ นางจะฝ่าฝืนค�ำสั่งสอน
ของอาจารย์หรือไม่
ฝ่าฝืน...ฝ่าฝืนแน่นอน! ขอเพียงสามีปศี าจสามารถอยูร่ อดปลอดภัยได้
ก็พอแล้ว
สามีปีศาจเชื่อใจนางถึงเพียงนั้น ฝากความปลอดภัยในชีวิตของ
ตนเองไว้ในมือนาง ทว่านางกลับท�ำให้เขาเกือบจะสิ้นชีพแล้ว...ทุกครั้ง
ที่ฉินโยวโยวคิดถึงเรื่องนี้ก็ให้ต�ำหนิตนเองเหลือประมาณ
แม้วา่ กระบีท่ แี่ ทงเหยียนตีจ้ ะไม่ได้แทงถูกหัวใจ แต่เขาก็ได้รบั บาดเจ็บ
ไม่น้อย เคราะห์ดีที่หลังจากผ่านคืนนั้นแล้ว ตบะของเขาก็ค่อยๆ ฟื้น
กลับมา เนื่องจากร่างกายมีลมปราณเต็มเปี่ยม บาดแผลจึงสมานกัน
รวดเร็วยิง่ ฮ่องเต้กบั เหอหม่านจือ่ ล้วนบอกว่าด้วยสภาพอาการเช่นนีข้ อง
เหยียนตี้ สลบต่อไปอีกสองสามวันจะเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูร่างกาย
ของเขา
ฉินโยวโยวยืนกรานจะอยู่ข้างกายเหยียนตี้ นางอยากจะเห็นเขา
ทุกเวลา สัมผัสถึงชีพจรและลมหายใจของเขาแล้ว นางถึงจะวางใจได้
จริงๆ
เหอหม่ า นจื่ อ กลั บ ค่ อ นข้ า งเป็ น ห่ ว งสภาพร่ า งกายฉิ น โยวโยว
เนื่องจากก่อนหน้านี้นางถ่ายทอดลมปราณตนเองให้เหยียนตี้อย่าง
เต็มก�ำลังโดยไม่สนใจชีวิต รวมกับจิตใจได้รับความกระทบกระเทือน จึง
ส่งผลให้ตบะของนางถดถอยลง บัดนี้พอจะฝืนนับได้ว่าเป็นยอดยุทธ์
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ขั้นเจ็ดเท่านั้น
โชคดีที่ร่างกายนางเคยผ่านการปรับเปลี่ยนจากน�้ำพุศักดิ์สิทธิ์ จึง
ไม่ได้บาดเจ็บร้ายแรงมากนัก
ทว่าเหอหม่านจื่อกลับพบว่าฉินโยวโยวไม่อาจใช้วิธีบ�ำเพ็ญตน
แต่เดิมมาเพิ่มตบะได้แล้ว
ตัวของฉินโยวโยวกลับมิได้ใส่ใจนัก เดิมทีนางก็ไม่ได้คดิ จะแสวงหา
ขีดขั้นสูงสุดในสายวรยุทธ์อยู่แล้ว และก็ไม่เคยคิดจะเป็นผู้ไร้เทียมทาน
ในใต้หล้าด้วย ส�ำหรับนางแล้วขั้นเก้ากับขั้นเจ็ดก็แตกต่างเพียงเรื่อง
การเคลื่อนไหวช้าเร็วและพละก�ำลังมากน้อยเท่านั้น
ฉินโยวโยวรู้ว่าเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับวิธีการฟื้นฟูตบะให้นางของ
เหยียนตี้ เขาคงรู้สึกว่านางอยู่กับเขาแล้วเขาถ่ายทอดลมปราณให้นาง
ทุกเวลาจะไวและง่ายกว่าการที่นางบ�ำเพ็ญตบะด้วยตนเองกระมัง
แม้ เ ป็ น การตั ด สิ น ใจแทนนางโดยพลการ แต่ น างก็ ไ ม่ มี แ ก่ ใ จ
จะต�ำหนิเขาแล้ว
เพราะเรื่องไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับเหยียนตี้ ฮ่องเต้จึงได้ส่งสารด่วน
ขอความช่วยเหลือไปยังเขตหวงห้ามหมู่บ้านซือตี้ในคืนเทศกาลปีใหม่
วันรุง่ ขึน้ พอเหล่าผูอ้ าวุโสทีเ่ สร็จสิน้ จากพิธบี วงสรวงออกจากเขตหวงห้าม
มาแล้วจึงได้ล่วงรู้ถึงสถานการณ์ร้ายแรง ก็รีบส่งผู้อาวุโสที่เก่งกาจที่สุด
จ�ำนวนหนึ่งมาเสริมก�ำลังยังวังหลวงทันที
ภายใต้การตรวจตราดูแลของเหล่าผูอ้ าวุโส วันทีฉ่ นิ โยวโยวฟืน้ ขึน้ มา
กลไกที่เคยถูกท�ำลายของต�ำหนักอักษรก็ล้วนซ่อมแซมเสร็จทั้งหมดแล้ว
หลังปีใหม่หยุดว่าราชการได้สามวัน ฮ่องเต้ก็เริ่มต้นชีวิตอันยุ่งง่วน
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ของเขาภายในต�ำหนักอักษรอีกครั้ง ส่วนฉินโยวโยวพอฟื้นขึ้นมาก็ไป
พักฟื้นอยู่กับเหยียนตี้ที่ห้องข้างของต�ำหนักอักษรเพื่อความปลอดภัย
ได้ขา่ วว่าในคืนปีใหม่ กลไกทีต่ ดิ ตัง้ ใหม่นอกต�ำหนักอักษรเล่นงาน
ยอดฝีมือหลายคนจากส�ำนักเฟิ่งเสินได้จริงๆ ในวังจึงกลับสู่ความสงบ
ชั่วคราว
พวกเขาล้วนไม่อยากท�ำให้ขา่ วทีเ่ หยียนตีบ้ าดเจ็บสาหัสรัว่ ไหลออกไป
อีกทั้งฉินโยวโยวที่มีฐานะเป็นพระชายาอ๋องเดิมทีก็ไม่ควรปรากฏตัวที่
ต�ำหนักอักษร ดังนัน้ ยามปกตินางจึงไม่กา้ วเท้าออกจากห้อง มีเพียงตอน
กลางคืนและเช้าตรู่ที่ต�ำหนักอักษรปราศจากคนนอกแล้ว นางถึงจะ
ออกมาเดินตรวจดูกลไกโดยรอบว่าท�ำงานเป็นปกติหรือไม่
ฉินโยวโยวเข้าพักในห้องข้างวันแรกก็ได้ยินเสียงทะเลาะดุเดือด
ดังมาจากทางต�ำหนักอักษรแล้ว เริม่ แรกนางไม่ได้สนใจ คิดว่าเป็นฮ่องเต้
อารมณ์ฉุนเฉียวเนื่องจากระยะนี้เขากับน้องชายได้รับบาดเจ็บติดๆ กัน
และเรื่องต่างๆ ก็ไม่ราบรื่น ผลคือวันถัดมาเสียงทุ่มเถียงกลับยิ่งดัง
นางเริ่มอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาบ้างแล้ว
เมือ่ ฟังดูดๆี คล้ายว่าเป็นฮ่องเต้กบั เหล่าขุนนางใหญ่คนส�ำคัญก�ำลัง
ถกเถียงถึงเรื่องที่ฮ่องเต้จะออกศึกเอง
ฮ่องเต้อยากน�ำทัพลงสนามรบด้วยตนเองเพือ่ ล้างแค้นทีแ่ คว้นตัวลี่
และส�ำนักเฟิ่งเสินส่งคนมาลอบสังหารก่อความวุ่นวายติดๆ กัน เหล่า
ขุนนางใหญ่กลับเห็นว่าเรื่องท�ำศึกมีเซิ่งผิงชินอ๋องรวมถึงแม่ทัพมากมาย
ดูแลอยูแ่ ล้ว ฮ่องเต้ผมู้ ฐี านะและพระวรกายอันสูงส่งไม่ควรไปเสีย่ งอันตราย
ง่ายๆ
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ในค� ำ พู ด แทบจะแสดงชั ด ว่ า อี ก ฝ่ายมี ย อดฝี มื อ แห่ ง ยุ ค อย่ า ง
เจียงหรูเลีย่ นอยู่ แค่เพียงคนเดียวยังกล้าบุกมาสังหารยอดฝีมอื จ�ำนวนมาก
และลอบท�ำร้ายฮ่องเต้ถงึ ในสถานทีส่ ำ� คัญอย่างวังหลวงแคว้นเซียงเยวีย่
แล้วถ้ายามที่สองทัพเผชิญหน้ากัน เจียงหรูเลี่ยนบุกโจมตีอีกครั้ง ฮ่องเต้
มีหรือจะหลบพ้นเคราะห์ครั้งนี้ไปได้
ฮ่องเต้ยืนกรานยิ่ง เหล่าขุนนางใหญ่ก็คิดว่าตนเองมีเหตุผลเช่นกัน
สองฝ่ายจึงตกอยู่ในสภาพไม่มีใครยอมใคร
ฉินโยวโยวกลับพอจะเข้าใจความคิดของฮ่องเต้ แต่นางยังคงรู้สึก
ว่าเขาท�ำเช่นนี้ไม่ฉลาดเอาเสียเลย
ตกค�่ ำ นางออกตรวจกลไกแต่ ล ะแห่ ง นอกต� ำ หนั ก อั ก ษรกั บ
เหลียงลิ่งตามปกติ
หลังสวินเหมยนางข้าหลวงข้างกายไทเฮาตายไป เหลียงลิง่ ก็ทำ� หน้าที่
อารักขาไทเฮาแทนเป็นการชัว่ คราว เนือ่ งจากไม่กวี่ นั ก่อนเหยียนตีบ้ าดเจ็บ
สาหัส ไทเฮาจึงยืนกรานให้เหลียงลิง่ มารับใช้เหยียนตี้ ส่วนข้างกายตนเอง
ก็เปลี่ยนเป็นผู้แข็งแกร่งระดับราชันยุทธ์อีกคนมาอารักขาแทน
ฉินโยวโยวเดินมาถึงเบือ้ งล่างบันไดศิลานอกต�ำหนักอักษรก็บงั เอิญ
พบฮ่องเต้สืบเท้ายาวเดินออกมาจากในต�ำหนักอักษรพอดี
ฮ่องเต้มองเห็นฉินโยวโยวก็เก็บอารมณ์หงุดหงิดโมโหบนหน้าลง
กล่าวขึ้นยิ้มๆ "น้องสะใภ้น่ะเอง!"
ฉินโยวโยวหันหน้าไปมองเขาก่อนเอ่ยว่า "ท่านคิดจะออกศึกเอง?
เกิดไปเจอเจียงหรูเลี่ยนเข้ามีแผนจะท�ำเช่นไร"
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ฮ่องเต้ตอบด้วยท่าทีเอือ่ ยเฉือ่ ย "ถึงอย่างไรมีหย่งเล่อนัง่ บัญชาการ
อยู่ในเมืองหลวง อีกทั้งเราก็ไม่มีทางตาย น้องสะใภ้ไม่รู้สึกว่าให้เรา
ออกรบถึงจะสมเหตุสมผลที่สุดหรือไร"
"ท่านไม่เป็นอะไรแน่ แต่บรรดาคนทีอ่ ารักขาท่านรวมถึงทหารทีท่ า่ น
น�ำทัพไปจะท�ำอย่างไร" ค�ำถามของฉินโยวโยวตรงไปตรงมายิ่ง
ฮ่องเต้หุบรอยยิ้มบนใบหน้า "พวกเจ้าแต่ละคนล้วนตัดสินไปแล้ว
ว่าเราจะพ่ายแพ้ จะต้องถูกเจียงหรูเลี่ยนไล่ฆ่าที่แนวหน้าจนต้องหนี
หัวซุกหัวซุนใช่หรือไม่! สภาพของเจียงหรูเลี่ยนเจ้าสมควรจะรู้ดีกว่าใคร
เขาก็เหมือนกับหย่งเล่อ เวลานี้ไม่เหมาะจะให้ลงสนามรบโดยสิ้นเชิง
หากเจียงหรูเลี่ยนกล้ามา ฮึ! ใครจะเป็นใครจะตายก็มีเพียงสวรรค์ที่รู้!"
เพื่อป้องกันไม่ให้คนของส�ำนักเฟิ่งเสินลอบเข้ามาได้ ภายในระยะ
สามสิบจั้งรอบต�ำหนักอักษรจึงไล่คนออกไปหมดตั้งแต่ยามซวี ฮ่องเต้
จึงกล่าววาจาโดยไม่มีความเกรงกลัวขึ้นมาก
เขามิได้พูดออกมาชัดเจน แต่ฉินโยวโยวเข้าใจความคิดของเขาได้
ฮ่องเต้อยากจะใช้ตนเองเป็นเหยือ่ ล่อเจียงหรูเลีย่ นมาลงสนามรบ จากนัน้
ก็จะวาง 'กับดักไอสังหาร' เล่นงานอีกฝ่าย เร่งให้ลมปราณอีกฝ่ายปะทุ
กระทัง่ เรียกเคราะห์ความเป็นความตายในการเลือ่ นขัน้ เป็นเซียนยุทธ์มา
เรื่องนี้เกี่ยวพันถึงความลับของเหยียนซู่กับเหยียนตี้สองพี่น้อง
ไม่อาจอธิบายต่อบรรดาขุนนางให้ชัดเจนได้ สมควรกล่าวว่าฮ่องเต้เป็น
ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการด�ำเนินแผนการนี้จริงๆ
ฮ่องเต้เห็นฉินโยวโยวเงียบไปก็พดู เสียงเย็น "เรือ่ งเหล่านีเ้ จ้าไม่ตอ้ ง
สอดมือยุ่ง เจ้าสงบใจดูแลหย่งเล่อให้ดีก็พอแล้ว ตราบที่แคว้นตัวลี่ยัง
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ไม่ล่มสลาย ส�ำนักเฟิ่งเสินยังไม่สูญสิ้น และเจียงหรูเลี่ยนยังไม่ตาย...
พวกเราสองพีน่ อ้ งตลอดจนสกุลเหยียนก็ไม่มวี นั มีชวี ติ ทีส่ งบสุข เราลิม้ รส
ความรูส้ กึ ทีต่ อ้ งวิตกกังวลประหวัน่ พรัน่ พรึงในวันนัน้ ของทุกปีมาพอแล้ว"
ฉินโยวโยวสะท้านไปทัง้ ร่าง พลันนึกถึงภาพเหยียนตีน้ งั่ เอียงพับตัว
โชกเลือดอยูใ่ นต�ำหนักอักษรเมือ่ ไม่กวี่ นั ก่อนขึน้ ได้ ส่วนลึกในก้นบึง้ หัวใจ
คล้ายว่ามีกองเพลิงก�ำลังแผดเผา!
หากแคว้นตัวลี่ ส�ำนักเฟิ่งเสิน และเจียงหรูเลี่ยนต่างไม่อยู่แล้ว
เช่นนั้นก็จะไม่มีใครคุกคามชีวิตของเหยียนตี้ได้อีกต่อไป ในวันนั้นของ
ทุกปีนางก็ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นห่วงหรือกลัวว่าฝันร้ายเมื่อไม่กี่วันก่อนจะ
หวนกลับมาอีก
ครัน้ ความคิดนีเ้ กิดขึน้ มาก็ยบั ยัง้ ไม่อยูอ่ กี ต่อไป นางพูดโพล่งออกมา
โดยแทบไม่ผ่านการไตร่ตรอง "ท่านขนปืนใหญ่ในเขตหวงห้ามออกมา
แล้วกัน"
"ว่าอะไรนะ!" ฮ่องเต้คาดไม่ถึงอย่างยิ่ง แต่เพียงไม่นานสีหน้าก็
เปลี่ยนเป็นดีใจล้นพ้น "จริงหรือ!"
"จริง..." ฉินโยวโยวได้ยนิ ค�ำตอบทีท่ งั้ เยียบเย็นทัง้ แน่วแน่ของตนเอง
ในใจก็มีเสียงหนึ่งห้ามนางไม่หยุดว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าถ้าปืนใหญ่
กระบอกนั้นปรากฏขึ้นจะท�ำให้คนตายตั้งเท่าไร! เมื่อปืนใหญ่ยิงออกไป
ชีวิตนับร้อยนับพันก็ดับลงได้ในชั่วพริบตา!
อีกเสียงหนึง่ กลับก�ำลังแย้งเสียงดัง สงครามไหนเลยจะไม่มคี นตาย
คนตายเรือนพันเรือนหมืน่ ในศึกเดียว กับคนทยอยตายเรือนพันเรือนหมืน่
ในศึกอันไม่รู้จบมีอะไรแตกต่างกัน! พวกคนที่ต้องการท�ำร้ายหย่งเล่อ
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เหล่านัน้ จ�ำเป็นต้องถูกก�ำจัดโดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะเร็วได้ พวกเขาตายแล้ว
สามีของข้าก็จะปลอดภัย! พวกเขามาเข่นฆ่าท�ำร้ายพวกเราได้ฝ่ายเดียว
อย่างนั้นหรือ!
ฮ่องเต้ประหนึ่งกลัวว่าฉินโยวโยวจะเปลี่ยนใจ จึงปล่อยเหยี่ยว
ส่งสารทีใ่ ช้ตดิ ต่อกับบรรดาผูอ้ าวุโสทีเ่ ขตหวงห้ามหมูบ่ า้ นซือตีโ้ ดยเฉพาะ
ออกไปทันที แจ้งให้พวกเขาขนย้ายปืนใหญ่ภายในถ�้ำศิลาใต้น�้ำมายัง
เมืองหลวงโดยเร็วที่สุด
มีปนื ใหญ่ของบรรพบุรษุ แล้ว เขาก็มนั่ ใจเต็มร้อยว่าจะตีแคว้นตัวลี่
ให้พินาศย่อยยับได้!
เดิมทีฮ่องเต้ยังสงสัยอยู่บ้างว่าปืนใหญ่มีอานุภาพมากเกินจริง
เหมือนที่บรรยายอยู่ในหนังสือสั่งเสียของบรรพบุรุษจริงๆ หรือไม่ ทว่า
ช่วงที่ผ่านมาเขาได้ประจักษ์ในอานุภาพอันยิ่งใหญ่ของกลไกต�ำหนัก
อักษรอยู่หลายหน อีกทั้งเห็นท่าทีของฉินโยวโยวแสดงชัดว่ากลไกชนิดนี้
ยังนับไม่ได้วา่ เป็นสุดยอด แค่คดิ ก็รวู้ า่ อานุภาพของปืนใหญ่ทเี่ ป็นความลับ
ของบรรพบุรุษรวมถึงอาวุธที่อยู่บนแบบร่างกลไกเหล่านั้นน่าตกตะลึง
ถึงระดับใด
ฉินโยวโยวประหนึง่ ว่าไม่ได้รสู้ กึ ถึงความตืน่ เต้นเฝ้ารอของเขา นาง
เพียงตรวจดูกลไกรอบต�ำหนักอักษรไปเงียบๆ จนเสร็จ จากนั้นก็กลับ
เข้าห้องข้างไป
นางนั่งอยู่ข้างเหยียนตี้ อาศัยแสงตะเกียงพินิจดูสีหน้าซีดขาวของ
เขา ก่อนจะค่อยๆ ฟุบลงข้างหมอนเขาแล้วเริ่มร้องไห้เสียงเบาขึ้นมา
ไม่รวู้ า่ ร้องเพราะเหยียนตีบ้ าดเจ็บสาหัส ร้องเพราะตนเองไม่เชือ่ ฟัง
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ค�ำสอนของอาจารย์ หรือว่าร้องให้กับบรรดาคนที่ก�ำลังจะต้องจบชีวิตลง
ภายใต้อานุภาพของปืนใหญ่
คืนนีฉ้ นิ โยวโยวหลับได้ไม่เป็นสุขอย่างทีส่ ดุ ในฝันมีแต่ภาพเลือดเนือ้
ของผูค้ นนับไม่ถว้ นปลิวว่อนภายใต้การระดมยิงของปืนใหญ่ บรรดาแม่มา่ ย
เด็กก�ำพร้าร�่ำไห้ดื่มน�้ำตาต่างน�้ำ ยามตื่นมาตอนเช้าคนก็สมองมึนงง
เหมือนว่าไม่ได้นอนอย่างไรอย่างนั้น
ไทเฮาใช้เรื่องเป็นห่วงบุตรชายมีราชกิจรัดตัวแล้วจะไม่ได้กินอะไร
ให้ดีเป็นข้ออ้างมาเยี่ยมที่ต�ำหนักอักษรแต่เช้าตามเคย
นางเดินเข้าห้องข้างมาก็เห็นสภาพซูบเซียวหน้าซีดของฉินโยวโยว
ที่เพิ่งตื่นมาล้างหน้าหวีผมเสร็จ จึงอดจะเดินมาลูบแก้มอีกฝ่ายไม่ได้
"ไฉนจึงเคีย่ วกร�ำตนเองจนเป็นเช่นนี้ หย่งเล่อฟืน้ มาเห็นสภาพเจ้าจะปวดใจ
มากเพียงไร"
ฉินโยวโยวปล่อยให้ไทเฮาดึงตัวมานัง่ ลงข้างๆ ก่อนเอ่ยถามเสียงเบา
"เสด็จแม่ไม่ทรงโทษหม่อมฉันหรือเพคะ หม่อมฉันออกปากว่าจะคุม้ ครอง
หย่งเล่อให้ดี ผลคือเขากลายเป็นเช่นนี้เสียแล้ว"
ไทเฮาถอนหายใจก่อนเอ่ยว่า "เดิมทีก็โทษอยู่ แต่พอเห็นเจ้า
เปื้อนเลือดไปทั้งตัว สลบอยู่ข้างหย่งเล่อ...เกิดเรื่องกับหย่งเล่อขึ้น เจ้าก็
ไม่ได้เสียใจน้อยไปกว่าข้าสักเท่าไร จึงรูส้ กึ ว่าโทษไม่ลงแล้ว" นางยิม้ พลาง
ตบไหล่ฉนิ โยวโยว "อีกทัง้ เจ้าก็เป็นดวงใจของหย่งเล่อ หากเขาฟืน้ มาแล้ว
รู้ว่าเจ้าถูกข้ากับหย่งคังรังแก ก็ไม่รู้ว่าจะท�ำหน้าตึงใส่พวกข้านานเท่าไร"
ฉินโยวโยวก้มหน้าลง ความลังเลในใจถูกกดลงไปอีกครั้ง
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สามีปศี าจดีตอ่ นางเพียงนี้ นางแบกรับความละอายใจนีเ้ พือ่ เขาจะ
นับเป็นอะไร
ไทเฮาจับตามองฉินโยวโยวกินอาหารเช้าและยาบ�ำรุงร่างกาย
จนหมดแล้วถึงค่อยลุกขึ้นจากไป
เหลียงลิง่ ก้าวมากล่าวอย่างระมัดระวัง "พระชายา ปืนใหญ่ทมี่ รี บั สัง่
ให้น�ำมาจากเขตหวงห้ามได้ส่งมาไว้ในห้องข้างอีกฟากแล้วพ่ะย่ะค่ะ
จะเสด็จไปตอนนี้หรือว่า..."
ไม่ต้องให้ฮ่องเต้ก�ำชับอธิบาย เหลียงลิ่งก็รู้ว่าเรื่องนี้มีความส�ำคัญ
ใหญ่หลวง จึงไม่กล้าเร่งรัดมากเกินไป
ฉินโยวโยวมองเหยียนตี้ที่นอนหลับลึกแน่น่ิงอยู่บนเตียงแวบหนึ่ง
ก่อนสูดหายใจลึกตอบว่า "ไปตอนนี้เลยแล้วกัน"
ภายในห้องข้างอีกฝั่งของต�ำหนักอักษร สิ่งของทั้งหมดถูกขน
ออกไปจนเกลี้ยงแล้ว ฮ่องเต้กับนักกลไกวัยกลางคนสามคนก�ำลังยืนอยู่
ข้างแบบจ�ำลองปืนใหญ่สีด�ำขลับกระบอกนั้น สีหน้าตื่นเต้นพลุ่งพล่าน
จนระงับไม่อยู่
วั น นี้ พ วกเขาจะได้ เ ป็ น พยานในความยอดเยี่ ย มยิ่ ง ใหญ่ ข อง
สิ่งตกทอดจากบรรพบุรุษด้วยกัน แม้ว่านี่จะเป็นเพียงแบบจ�ำลอง แต่
ขอเพียงมีมันช่วยท�ำความเข้าใจในวิธีประกอบติดตั้ง วันที่จะได้เห็น
อานุภาพอันน่ากลัวของมันก็อยู่ห่างไปไม่ไกลแล้ว!
ชัว่ พริบตาทีฉ่ นิ โยวโยวยกมือแตะปืนใหญ่กไ็ ด้สลัดความคิดฟุง้ ซ่าน
ทัง้ หมดทิง้ ไป นางจมอยูก่ บั ความรูส้ กึ พิเศษอันประกอบด้วยความตืน่ เต้น
และความจดจ่อซึ่งมิอาจใช้ถ้อยค�ำบรรยายได้ชนิดหนึ่ง
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ยามที่นางเห็นปืนใหญ่กระบอกนี้เป็นครั้งแรกในเขตหวงห้ามก็
นึกอยากจะประกอบมันแล้ว เรือ่ งนีไ้ ม่เกีย่ วกับความทะเยอทะยาน เป็นเพียง
ความชอบและความเคยชินของนักกลไกเท่านั้น
เฉกเช่นเดียวกับนักชิมยามได้เห็นอาหารชั้นเลิศที่มีแต่ในต�ำนาน
อย่างไม่คาดฝัน การจะอดใจไม่ขยับตะเกียบถือเป็นเรื่องยากเหลือเกิน
แต่ตอ่ ให้ปนื ใหญ่กระบอกนีจ้ ะถูกประกอบจนเสร็จแล้ว มันก็เป็นเพียง
แบบจ�ำลอง ไม่อาจยิงกระสุนส�ำแดงอานุภาพอันแท้จริงของมันได้ ทว่า
เพียงกระบวนการประกอบนี้ก็ยังชวนให้ฉินโยวโยวตั้งตารอเป็นอย่างยิ่ง
ขณะนี้นางคล้ายได้ย้อนเวลาไปสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงหน้า
กับปรมาจารย์นักกลไกท่านนั้นเมื่อพันปีก่อน เป็นการสนทนาระหว่าง
สุดยอดฝีมือที่แท้จริง
ฝ่ายตรงข้ามออกโจทย์ยากมาให้ แต่หลังฉินโยวโยวพิจารณาไตร่ตรอง
อย่างลึกซึง้ รอบคอบแล้วก็เริม่ ประกอบค�ำตอบอันสมบูรณ์ออกมาทีละนิด
หลังจากฉินโยวโยวประกอบชิ้นส่วนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อย นางก็
เหม่อมองปืนใหญ่อยู่เป็นครู่ใหญ่ถึงได้มีท่าทีดุจตื่นจากฝัน
นักกลไกทัง้ สามทีด่ า้ นข้างได้ชว่ ยกันจดบันทึกกระบวนการทัง้ หมด
ไว้อย่างละเอียดแล้ว
เมื่อพวกเขาหยุดมือลงถึงได้พบว่าที่เบื้องหน้าของแต่ละคนต่าง
มีกระดาษกองเป็นปึกหนา บนนั้นล้วนแต่เป็นเนื้อหาที่พวกเขาจดบันทึก
มีภาพร่างคร่าวๆ มีตวั อักษร มือทัง้ สองทัง้ เมือ่ ยทัง้ ชาประหนึง่ ว่าไม่ใช่ของ
ตนเองแล้ว แม้จะอ่อนเพลียถึงขีดสุด แต่กย็ งั อดตืน่ เต้นจนสัน่ ไปทัง้ ร่างไม่ได้
คุม้ ค่าเหลือเกินแล้ว! บรรพบุรษุ กับศิษย์ของมือเทพเนรมิตฉีเทียนเล่อ
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ที่ตรงหน้าท่านนี้ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการเรียกขานเป็นยอดปรมาจารย์
นักกลไกอย่างแท้จริง!
ฉีเทียนเล่อเองก็นา่ จะมีสทิ ธิเ์ ช่นกัน จะอย่างไรศิษย์ทโี่ ดดเด่นเพียงนี้
ก็ออกมาจากการสั่งสอนของเขา ศิษย์ของเขายังร้ายกาจถึงเพียงนี้ ไม่รู้
จริงๆ ว่าวิชากลไกของตัวเขาเองจะเหนือชั้นถึงระดับใด!
คนทั้งหลายเงยหน้ามองเห็นแสงสีแดงส้มที่ลอดผ่านกระดาษ
กรุหน้าต่างห้องเข้ามาก็พบว่าเวลาครึ่งค่อนวันถึงกับผ่านไปโดยไม่รู้เนื้อ
รู้ตัวแล้ว
ความตื่นเต้นพลุ่งพล่านและความเต็มอิ่มในใจฉินโยวโยวค่อยๆ
เหือดหายไป นางมองดูแบบจ�ำลองปืนใหญ่ทปี่ ระกอบเสร็จแล้วกระบอกนี้
ในสมองพลันมีบรรดาภาพเหตุการณ์อันน่ากลัวที่เห็นในฝันร้ายเมื่อคืน
ผุดขึ้นมาอีก จึงอดจะถอยหลังไปสองก้าวไม่ได้ ไม่กล้ามองมันอีกแม้แต่
แวบเดียว นางหันหลังรีบร้อนเปิดประตูเดินออกไปโดยไม่สนใจฮ่องเต้และ
นักกลไกสามคนที่เหลือในห้องข้าง
ไม่รทู้ อ้ งฟ้ามีหมิ ะตกลงมาอย่างหนักอีกครัง้ ตัง้ แต่เมือ่ ไร ฉินโยวโยว
เดินกลับมาถึงห้องข้างทีต่ นกับเหยียนตีพ้ กั อยูช่ วั่ คราวด้วยอาการเหมือน
วิญญาณออกจากร่าง นางนัง่ ลงในมุมหนึง่ มองดูหมิ ะสีขาวนอกหน้าต่าง
อย่างเหม่อลอยตลอดทั้งคืน
ที่ฉินโยวโยวตอบตกลงประกอบปืนใหญ่ไปนั้น เรื่องของเหยียนตี้
เป็นเพียงเหตุจงู ใจหนึง่ อันทีจ่ ริงในใจนางเองก็มงุ่ หมายอยากลองประกอบ
มาโดยตลอด...หากอาจารย์รเู้ ข้า ด้วยความรักใคร่ตามใจของเขาทีม่ ตี อ่ นาง
คงจะต�ำหนินางไม่ลงเช่นกัน กระนั้นนางก็ยังอดต�ำหนิตนเองไม่ได้ นาง
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ถึงขัน้ ไม่กล้าเผชิญหน้ากับผลลัพธ์อนั น่ากลัวจากสิง่ ทีน่ างท�ำลงไปชักน�ำมา
ข้าควรท�ำเช่นไรดี ฉินโยวโยวถามตนเองในใจไม่หยุด
พึงสังวรทุกข์ไปไม่เกิดผล...ทว่าตอนนีน้ างจะท�ำใจไม่ให้ทกุ ข์เหมือนที่
อาจารย์ว่ามาได้อย่างไร
เหตุเพราะเคีย่ วกร�ำมาทัง้ วันทัง้ คืน รุง่ ขึน้ ยามทีไ่ ทเฮามาถึง พอมองเห็น
สภาพฉินโยวโยวแล้วก็ตกใจเป็นอันมาก สั่งให้คนไปเชิญเหอหม่านจื่อ
มาดูนางทันที
ร่างกายฉินโยวโยวไม่เป็นอะไรมาก ที่เป็นคือไข้ใจ ไทเฮารู้ว่า
เหอหม่านจื่อรู้จักกับฉินโยวโยวมานาน ย่อมได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจ
จากนาง ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่สามารถคลายทุกข์ให้นางได้ในยามนี้
เหอหม่านจือ่ ฟังฉินโยวโยวเล่าความกลัดกลุม้ จบแล้วก็ถอนหายใจ
กล่าวว่า "ข้าเองก็ไม่เห็นด้วยทีเ่ จ้าช่วยให้แคว้นเซียงเยวีย่ มีอาวุธทีน่ า่ กลัว
เพียงนั้น...ทว่าบัดนี้ใต้หล้ามีแคว้นอยู่จ�ำนวนมาก ต่างมีข้อขัดแย้งกัน
ไม่หยุดหย่อน แต่ละครั้งล้วนมีชาวบ้านตายในสงคราม หากวันหน้า
พวกเขาสามารถรวบรวมใต้หล้าเป็นหนึ่งและปฏิบัติต่อเหล่าราษฎร
เป็นอย่างดี ท�ำให้ผู้คนมีสันติสุขได้จริงๆ นี่ก็ไม่นับว่าเป็นเรื่องเลวร้าย"
สิ่งที่คนเป็นหมออย่างเขาไม่อยากเห็นที่สุดก็คือเรื่องจ�ำพวกรบรา
ฆ่าฟัน ทว่าเขาเห็นฉินโยวโยวเป็นดัง่ น้องสาวร่วมอุทร ย่อมจะทนเห็นนาง
ทรมานใจไม่ได้ ถึงได้ฝืนใจพูดออกมาเช่นนี้
แม้จะพูดเช่นนี้ แต่คนทัง้ สองล้วนรูด้ วี า่ ถ้าได้เห็นภาพปืนใหญ่คร่าชีวติ
คนนับไม่ถว้ นในสนามรบกับตาตนเอง พวกเขามิอาจสบายใจได้อย่างแน่นอน
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ฉินโยวโยวยิ้มฝาดเฝื่อนก่อนเอ่ยว่า "หวังว่าจะเป็นเช่นนั้น..."
เหอหม่านจือ่ ลังเลเล็กน้อยก่อนยืน่ มือไปตบไหล่นางเบาๆ "เจ้าไม่ตอ้ ง
ทรมานใจเกินไป หากท่านอาฉีมาเห็นสภาพเช่นนีข้ องเจ้า เขาคงได้ปวดใจ
ตาย"
เขาถอนหายใจเงียบๆ ในใจ เซิ่งผิงชินอ๋องเหยียนตี้ผู้นี้มิใช่คู่ครอง
ทีด่ อี ย่างทีค่ ดิ จริงๆ โยวโยวมีความสุขไร้ทกุ ข์กงั วลตลอดมา เพียงแต่งให้เขา
ชั่วเวลาสั้นๆ ก็กลายเป็นเช่นนี้เสียแล้ว
น่าเสียดายที่เขาไร้ความสามารถ ได้แต่มองดูนางถล�ำลึกลงไป
เรื่อยๆ โดยไม่มีปัญญาช่วยเหลือแม้แต่น้อย
หวังว่าหลังเหยียนตี้หายเป็นปกติแล้วจะดีต่อฉินโยวโยว มิเช่นนั้น
ไม่ว่าอย่างไรเขาก็จะคิดหาหนทางท�ำให้นางจากไปโดยปลอดภัยให้ได้
ไปจากบุรุษที่มีแต่ท�ำให้นางทุกข์ทรมานและเศร้าเสียใจไม่หยุดผู้นี้...
ไปให้ไกลแสนไกล
มีคนแบ่งเบาความกลัดกลุม้ ในใจแล้ว ฉินโยวโยวก็อารมณ์ดขี น้ึ บ้าง
กอปรกับตู้เหวยเหนียงรับค�ำสั่งจากไทเฮามาให้จับตาดูนางกินอาหาร
นอนหลับทุกวัน เพียงไม่กี่วันให้หลังสภาพอาการของนางก็กลับมา
ค่อนข้างเป็นปกติ
ฉินโยวโยวพยายามปิดหูปิดตาบังคับให้ตนเองลืมเรื่องปืนใหญ่
คอยอยูเ่ ป็นเพือ่ นเหยียนตีท้ กุ วัน หมกตัวอยูใ่ นห้องข้าง ท�ำของเล่นจ�ำนวนหนึง่
ออกมาฆ่าเวลา เป็นต้นว่าท�ำอาวุธลับป้องกันตัวหลายชิ้นให้ไทเฮากับ
ฮ่องเต้ ท�ำกล่องดนตรีแสนประณีตกล่องหนึง่ ให้เสีย่ วถิงฮวา ยามไขลานแล้ว
จะสามารถส่งเสียงดนตรีอันไพเราะออกมาได้ ท�ำหุ่นไม้ที่ช่วยทุบเอว
35
Page �������������� 3.indd 35

8/6/2563 BE 17:34

ราชั น ใต้ อ าณั ติ 3

ทุบขาได้ตัวหนึ่งให้ตู้เหวยเหนียง ท�ำ 'ตู้กันภัย' ที่ไม่มีใครสะเดาะได้
หลายใบให้เหลียงลิ่ง
นางจงใจไม่ ฟ ั ง ไม่ ดู เ รื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายนอก เพี ย งจดจ่ อ อยู ่ กั บ
โลกเล็กๆ ของตนเอง โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ผ่านมาครึ่งเดือนแล้ว
ไม่รู้ว่าคนของส�ำนักเฟิ่งเสินคิดว่าเหยียนตี้ตายไปแล้วหรือก�ำลัง
วางแผนร้ายที่น่ากลัวกว่าเดิมอยู่ ถึงได้ไม่มีความเคลื่อนไหวพิเศษใดๆ
เช่นเดียวกัน
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25
วันนี้เหอหม่านจื่อมาตรวจชีพจรให้เหยียนตี้ บอกว่าร่างกายเขาจะ
ฟื้นตัวเต็มที่แล้ว สามารถฟื้นขึ้นมาได้ทุกเมื่อ ฉินโยวโยวตื่นเต้นดีใจจน
เฝ้าอยู่ข้างกายเขาไม่ยอมนอนตลอดทั้งคืน ทว่าน่าเสียดายที่เขายังคง
ไม่ฟื้น
ใกล้ฟา้ สางตูเ้ หวยเหนียงมาเห็นเข้าถึงได้ประคองฉินโยวโยวไปนอน
บนตั่งนุ่มด้านข้าง
อันที่จริงฉินโยวโยวเหนื่อยแล้ว เพียงเอนร่างนอนบนตั่งได้ไม่นาน
ก็ผล็อยหลับไป ตืน่ มารูส้ กึ อุน่ บนร่าง นางก็หยีตาคิดจะบิดขีเ้ กียจ เพิง่ จะขยับ
ก็พบว่าข้างกายมีเรือนร่างอบอุ่นเพิ่มมาร่างหนึ่ง!
นางสมองมึนงงยังไม่ทนั ไตร่ตรองอะไรได้ ลืมตาเงยหน้ามองก็เห็น
ใบหน้าทีด่ จู ะทัง้ คุน้ เคยทัง้ แปลกหน้าอยูบ่ า้ งใบหน้าหนึง่ ซึง่ อยูห่ า่ งจากนาง
เพียงไม่กี่ชุ่น
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เป็นเหยียนตี้? หย่งเล่อ? สามีปีศาจของข้า?!
"เจ้าอย่าบอกข้านะว่าเจ้าจ�ำข้าไม่ได้แล้ว" เสียงอันคุน้ เคยดังมาอย่าง
อ่อนใจอยู่บ้าง
ฉินโยวโยวกะพริบตา ภาพตรงหน้าพร่าเลือน "ท่านหลับตามา
สิบกว่าวันแล้ว!" ในถ้อยค�ำมีแววคับข้องใจและกล่าวโทษอย่างเข้มข้น
ความหมายในค�ำพูดคือเห็นสภาพตอนเหยียนตี้หลับตาจนชิน
จึงได้ลืมสภาพยามเขาลืมตาไปแล้วอย่างนั้นหรือ เหยียนตี้โน้มหน้าลง
จุมพิตดวงตาและพวงแก้มฉินโยวโยวอย่างอ่อนโยน จูบซับหยาดน�้ำตา
บนใบหน้านางทีละนิด จากนั้นก็ประทับจูบลงบนริมฝีปากนาง
ท�ำเช่นนีน้ างน่าจะจ�ำได้แล้วกระมัง ผูท้ สี่ นิทชิดใกล้กบั นางได้เพียงนี้
ก็มีแค่เขา
ฉินโยวโยวกอดคอเขาไว้แน่น ตอบสนองเขากลับไปอย่างเร่าร้อน
นี่คือสามีปีศาจของข้า ข้าไม่ได้ก�ำลังฝัน ในที่สุดเขาก็ฟื้นแล้ว!
ไม่กชี่ วั่ ยามก่อนหน้านี้ หลังจากฉินโยวโยวหลับไปได้ไม่นาน เหยียนตี้
ก็ฟื้นขึ้นมาแล้ว
เขาลูบแก้มฉินโยวโยวพลางถอนหายใจ "ไฉนจึงผอมลงมากเพียงนี้
สภาพเหมือนวันที่ข้าช้อนเจ้าขึ้นมาจากแม่น�้ำไม่มีผิด"
เขาไปพบฮ่องเต้และไทเฮาแล้ว ทัง้ ยังได้รเู้ รือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงทีเ่ ขา
บาดเจ็บสาหัสสลบไสลอยูจ่ ากปากของพวกตูเ้ หวยเหนียงกับเหลียงลิง่ แล้ว
เช่นกัน พอได้เห็นสภาพอ่อนแอของฉินโยวโยวในยามนี้ก็ยิ่งรู้สึกปวดใจ
สภาพมีน�้ำมีนวลที่ประคบประหงมออกมาในเวลาเกือบครึ่งปี
ถูกท�ำให้กลับไปมีสภาพเดิมในเวลาเพียงประเดี๋ยวเดียว
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ฉินโยวโยวขยี้ตาแค่นเสียงพูดว่า "ท่านเป็นเช่นนี้แล้วข้ายังกินอิ่ม
นอนหลับ อ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่ได้ ท่านควรต้องโมโหจนจะฆ่าคนแล้ว!"
เหยียนตีห้ ลุดข�ำ ขยีศ้ รี ษะนางพลางกล่าว "ก็ได้ ตอนนีข้ า้ ไม่เป็นอะไร
แล้ว นับแต่วนั นีไ้ ปเจ้าต้องกินข้าวนอนหลับอย่างว่าง่าย ขุนเนือ้ หนังกลับมา
ในเร็ววัน"
"แผลของท่าน..." หลายวันมานี้ฉินโยวโยวใส่ยาให้เขาโดยตลอด
นางย่อมรู้ถึงการฟื้นตัวของบาดแผลเขา
จ�ำต้องกล่าวว่าถึงราชันยุทธ์ขนั้ สิบแปดจะมิใช่ปศี าจ แต่กใ็ กล้เคียง
แล้ว อาการบาดเจ็บหนักหนาสาหัสเพียงนั้นถึงขั้นไม่เป็นอะไรได้ภายใน
เวลาสัน้ ๆ เพียงสิบกว่าวัน กระทัง่ ไม่เหลือแม้แต่รอยแผลเป็น ความสามารถ
ในการรักษาตนเองของเขาช่างกล้าแข็งจนชวนให้คนทอดถอนใจว่า
ได้เห็นเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว
อีกทั้งเหอหม่านจื่อก็เคยบอกไว้ว่าการที่เหยียนตี้สลบไสลไม่ได้
มีสาเหตุจากบาดแผลสาหัส แต่เป็นการใช้วิธีที่แทบเหมือนกับการจ�ำศีล
มาฟื้นฟูร่างกายและชีพจรที่ได้รับความเสียหายซึ่งได้ผลดียิ่ง
เหยียนตี้ฟื้นขึ้นมาเมื่อไรก็หมายความว่าเขาหายเป็นปกติแล้ว...
ปกติจนมากไปกว่านี้ไม่ได้อีก
เพียงแต่ฉนิ โยวโยวยังคงอดจะระแวงไม่ได้ ฉากเหตุการณ์สยองขวัญ
เมื่อสิบกว่าวันก่อนยังฝังใจนางมากเกินไป นางไม่อาจเชื่อได้ว่าเหยียนตี้
จะแข็งแรงได้เร็วเพียงนี้จริงๆ
"หายดีแล้ว เจ้ากินอาหารเย็นก่อนเถอะ กินอิม่ แล้วข้าจะให้เจ้าตรวจดู
อย่างละเอียด" ตอนแรกยังพูดคุยดีๆ มาถึงตอนท้ายกลับเปลี่ยนเป็น
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ก�ำกวมยิ่ง
ฉินโยวโยวถลึงตาใส่เขา ฉับพลันก็รสู้ กึ มันเขีย้ วอยากลับฟันลับเล็บ
กับตัวเขายิง่ นัก ทว่านางรอให้แน่ใจในสภาพร่างกายของเขาก่อนค่อยว่ากัน
จะดีกว่า
เพี ย งไม่ น านตู ้ เ หวยเหนี ย งกั บ เหลี ย งลิ่ ง ก็ ย กอาหารมาส่ ง ที นี้
ฉินโยวโยวถึงพบว่าด้านนอกมืดสนิทแล้ว นางถึงกับหลับตัง้ แต่ฟา้ เพิง่ สาง
ยันฟ้ามืด!
ตูเ้ หวยเหนียงมองดูทา่ ทางเอนซบพิงกันอันแสนอบอุน่ ของฉินโยวโยว
กับเหยียนตี้แล้วก็ให้เบิกบานเหลือประมาณ นางเอ่ยกระเซ้าขึ้นว่า
"อย่างที่คิดจริงๆ พอมีท่านอ๋องทรงอยู่เป็นเพื่อน พระชายาถึงหลับสนิท
เป็นพิเศษได้ หลายวันมานี้ไม่เคยหลับเป็นสุขถึงเพียงนี้เลย"
ฉินโยวโยวใบหน้าแดงก�่ำ มือของเหยียนตี้ที่โอบอยู่บนเอวนาง
อดจะกระชับรัดแน่นขึ้นไม่ได้
ในใจเขาคิดมาตลอดว่าฉินโยวโยวไม่ใส่ใจเขาเท่าไร แต่พอได้เห็นนาง
ซูบซีดจนเป็นเช่นนีเ้ พราะเขาจริงๆ ก็อดละอายและทรมานใจขึน้ มาไม่ได้
แค่ครั้งนี้เพียงครั้งเดียว ชั่วชีวิตนี้เขาจะไม่มีวันท�ำให้นางต้อง
เคว้งคว้างไร้ที่พึ่ง หรือหวั่นกลัวปวดใจอีกแล้ว
เหยียนตีป้ ลอดภัยไร้อนั ตรายแล้ว ฉินโยวโยวก็นกึ เป็นห่วงต้าจุย่ กับ
เสีย่ วฮุยทีอ่ ยูใ่ นคลังสมบัตใิ ต้สวนในจวนอ๋องขึน้ มา หลายวันมานีน้ างล้วน
ถามข่าวอาการของพวกมันจากจู้อวิ๋นเฟยทั้งสิ้น หากนางไม่ได้เห็น
ด้วยตาตนเอง อย่างไรก็รู้สึกไม่สบายใจ
ในวังท�ำอะไรได้ไม่สะดวก เหยียนตีเ้ องก็อยากกลับจวนอ๋องโดยเร็ว
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เช่นกัน คนทั้งสองกินอาหารเย็นเสร็จก็ไปลาไทเฮายังวังชิ่งชุน แล้วกลับ
จวนอ๋องในคืนเดียวกันทันที
เมื่ อ ยื น ยั น มั่ น ใจแล้ ว ว่ า ต้ า จุ ่ ย กั บ เสี่ ย วฮุ ย ปลอดภั ย ดี เ หมื อ นที่
จู้อวิ๋นเฟยบอก เมฆด�ำที่กดทับอยู่ในใจฉินโยวโยวก็สลายไปกว่าค่อน
ในที่สุด
กลับถึงหอนอน เหล่าขันทีได้เตรียมน�ำ้ ผสมเครือ่ งหอมไว้ให้เหยียนตี้
อาบแล้ว เหยียนตี้โบกมือไล่ขันทีที่เตรียมจะปรนนิบัติออกไป ก่อนกอด
ฉินโยวโยวพลางกระซิบถามเสียงกลั้วหัวเราะข้างหูนาง "เจ้ามิใช่อยาก
ตรวจดูอาการบาดเจ็บของข้าหรือไร ระหว่างที่พวกเราอาบน�้ำ เจ้าก็ดู
ให้ละเอียดชัดเจนไปด้วยเลยสิ"
"เอาสิ!" ฉินโยวโยวมีทา่ ทีเปิดเผยใจกว้างอย่างน่าอัศจรรย์ ปล่อยให้
เขาลากตัวนางไปถึงห้องอาบน�้ำ และยังเป็นฝ่ายถอดเสื้อผ้าให้เขาด้วย
ภายใต้แสงตะเกียงสว่างจ้า ผิวหนังตรงหน้าอกเหยียนตี้เรียบลื่น
เกลี้ยงเกลา มองไม่เห็นรอยแผลเป็นจากการถูกกระบี่แทงแม้แต่นิด
ฉินโยวโยวลองส่งลมปราณเข้าไปตรวจดูอาการภายในตรงบริเวณ
ใกล้บาดแผลเขา เหยียนตีเ้ องก็สลายปราณคุม้ กายอย่างให้ความร่วมมือ
ปล่อยให้ลมปราณของนางโคจรตรงต�ำแหน่งส�ำคัญของเขา
ควรต้องรู้ว่าหากฉินโยวโยวมีเจตนาหมายท�ำร้ายเขา ยามนี้ขอแค่
คิดเพียงนิดก็สะบั้นชีพจรหัวใจของเขา ท�ำให้หัวใจเขาแหลกเป็นชิ้นๆ
ได้แล้ว เว้นแต่จะเป็นคนที่สนิทและไว้เนื้อเชื่อใจที่สุด มิเช่นนั้นคงไม่มี
ยอดฝีมือชาวยุทธ์คนใดยอมให้ผู้อื่นท�ำเช่นนี้เด็ดขาด
ฉินโยวโยวแน่ใจเต็มร้อยว่าเขาไม่เป็นอะไรแล้วในที่สุด นางถึงได้
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ค่อยๆ เก็บมือกลับไป
"วางใจแล้ว?" เหยียนตี้กอดเอวนางไว้พลางถามยิ้มๆ
ฉินโยวโยวพยักหน้า ยิม้ แฉ่งให้เขาก่อนเอ่ยว่า "วางใจแล้ว..." จากนัน้
ก็กัดกร้วมลงตรงหน้าอกเขาอย่างแรง กรงเล็บทั้งสองก็ไม่ได้ว่างเว้น
เช่นกัน ข่วนไหล่และแขนเขาจนเลือดออกซิบๆ ทันควัน
นางออกแรงกัดอย่างหนัก ทิ้งรอยประทับปนเลือดบนล่างสองแถว
ไว้บนอกเขา
เหยี ย นตี้ ถู ก จู ่ โ จมกะทั น หั น กลั บ เพี ย งแค่ ก อดนางไว้ นิ่ ง ๆ โดย
ไม่ขัดขืน ทั้งไม่ส่งเสียงห้ามปราม ปล่อยให้นางระบายอารมณ์ไปเช่นนี้
"หากเจ้ายังรู้สึกไม่หายโมโหก็กัดก็ข่วนหลายๆ ที" เหยียนตี้ลูบ
เรือนผมยาวของนางอย่างอ่อนโยน ราวกับก�ำลังปลอบเด็กน้อยทีอ่ ารมณ์เสีย
"ท่านมันคนเลว!" ผู้เคราะห์ร้ายยังไม่ร้องไห้ 'คนร้าย' ที่กัดข่วนคน
กลับชิงร้องขึ้นมาก่อน
"อืม"
"ท่านท�ำข้าตกใจแทบตาย! เห็นมือสังหารโผล่ออกมากะทันหัน ไฉน
จึงไม่ส่งเสียงสักนิด!"
"อืม"
"รู้ทั้งรู้ว่าตนเองไม่มีตบะเหลือแล้ว เรื่องร้ายแรงเพียงนี้ไฉนจึง
ไม่บอกข้าแต่เนิ่นๆ"
"อืม"
"ท่านบอกว่าช่างฝีมือกับนักกลไกเหล่านั้นเชื่อใจได้ แล้วท�ำไมถึงมี
เกลือเป็นหนอน"
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"อืม"
"เรื่องท่านเป็นพวกหัวใจอยู่ผิดต�ำแหน่งก็ไม่บอกข้า!"
"อืม"
"ข้าบอกจะคุม้ ครองท่าน ผลคือท่านเกือบเสียชีวติ เหตุใดท่านไม่วา่
อะไรข้าสักค�ำ"
"อืม"
"นอกจากอืมๆๆ ท่านปลอบข้าไม่เป็นแล้วหรือ!" คนร้ายร้องไห้พลาง
ทุบผู้เคราะห์ร้ายอย่างแรงอีกหลายที
เหยียนตีย้ กมือกุมหมัดของฉินโยวโยวไว้กอ่ นจับมาจูบ "ไม่ตอ้ งร้อง
แล้ว หากร้องอีกจะกลายเป็นแมวหน้าลายแล้วนะ"
"ฮึ!" ฉินโยวโยวไม่สนใจเขา กระทั่งร้องจนสาแก่ใจแล้วถึงค่อยๆ
หยุดลง
ฉินโยวโยวปล่อยให้เหยียนตี้เช็ดน�้ำตาจนสะอาดแล้วถึงนึกขึ้นได้
ว่าการอาละวาดนี้ของตนท�ำให้น�้ำร้อนที่เดิมเตรียมให้สามีปีศาจอาบ
กลายเป็นน�้ำเย็นไปแล้ว
นางเบะปาก ยืนตัวตรงก่อนเอ่ยว่า "ท่านสวมเสื้อผ้ารอสักครู่ก่อน
ข้าจะไปสั่งให้คนต้มน�้ำมาใหม่"
"ไม่ต้องยุ่งยากเพียงนั้น น�้ำเย็นน�้ำร้อนไม่มีความแตกต่างอะไร
ส�ำหรับข้า" ตบะของเหยียนตี้ท�ำให้เขาอาบน�้ำเย็นเฉียบกลางฤดูหนาว
ได้อย่างไม่มีปัญหา
"เช่นนัน้ ก็รบี อาบให้สะอาดเถอะ...หากรูก้ อ่ น ข้าน่าจะรอให้ทา่ นอาบ
จนสะอาดแล้วค่อยกัด ฮึ!" ฉินโยวโยวผลักเขาออกแล้วคิดจะวิ่งหนี
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เหยียนตีใ้ ช้มอื หนึง่ ดึงตัวฉินโยวโยวพลางเอ่ยว่า "เจ้ามิใช่ตอบตกลง
จะอาบกับข้าหรือไร ข้าจ�ำได้ว่าตอนที่อยู่ที่เขตหวงห้ามเจ้ายังเป็นฝ่าย
เชื้อเชิญให้ข้าร่วมอาบด้วยอยู่เลย ตอนนี้ก็ยังไม่สาย อ่างน�้ำนี้ใหญ่พอ"
ฉินโยวโยวขึงตาใส่เขาก่อนเอ่ยว่า "ข้าไม่อาบน�้ำกับท่านหรอก!"
เหยียนตี้อุ้มนางมาถึงข้างอ่างอาบน�้ำแล้วพูดยิ้มๆ "ข้าจะกล้าให้
ภรรยารักอาบน�้ำเย็นได้อย่างไร" เขาใช้มือหนึ่งโอบเอวฉินโยวโยวไว้
อีกมือก็จุ่มลงแกว่งช้าๆ ในน�้ำ เพียงประเดี๋ยวเดียวน�้ำผสมเครื่องหอม
ทั้งอ่างก็มีไอร้อนลอยขึ้นมา
ผลลัพธ์นี้ฉินโยวโยวใคร่ครวญกับตนเองก็รู้ว่าพอจะท�ำได้เช่นกัน
ทว่านางไม่มีทางท�ำได้ง่ายและเร็วเท่าเขาแน่
ระหว่างที่นางปากอ้าตาค้าง นึกอิจฉาริษยาชิงชังต่อตบะของ
เจ้าปีศาจอยู่นี้เอง เจ้าปีศาจก็กลายร่างเป็นมารราคะแล้ว
อาภรณ์บางค่อยปลดลง แนบอนงค์กลางธารหอม คลอเคลียเล่นน�ำ้
เช่นยวนยาง*...
แคว้นเซียงเยวี่ยเร่งรีบเตรียมตัวส�ำหรับการเปิดศึกใหญ่ต่อแคว้น
ตัวลีท่ จี่ ะมีขนึ้ หลังช่วงเตรียมดินเพาะปลูกในฤดูใบไม้ผลิ เรือ่ งทีเ่ จียงหรูเลีย่ น
บุกเข้าวังหลวงอย่างเปิดเผย ทั้งยังใช้ให้คนในส�ำนักเข้าวังลอบสังหาร
หลายครั้งได้แพร่กระจายไปทั่วหล้าแล้ว แคว้นใหญ่น้อยใกล้ๆ กัน
ล้วนแต่รู้ว่าศึกใหญ่ครานี้มิอาจหลีกเลี่ยง
พวกเขาเป็นแคว้นที่ต้องพึ่งพาสองแคว้นใหญ่ในการอยู่รอด ย่อม
* ยวนยาง หรือเป็ดแมนดาริน เป็นนกเป็ดน�ำ้ ชนิดหนึง่ ทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิดในจีน มีนสิ ยั ชอบอยูก่ นั เป็นคู่ จึงกลายเป็น
สัญลักษณ์ของคู่ชีวิตและความรักมั่นคง
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มิอาจมีวนั เวลาทีด่ ไี ด้เช่นกัน บรรดาทูตแต่ละแคว้นพากันหาลูท่ างสืบข่าว
จะได้คิดหาแผนการเอาตัวรอด
แต่ไหนแต่ไรมาแคว้นใหญ่ท�ำศึกกัน ผู้ที่เคราะห์ร้ายที่สุดล้วนแต่
เป็นพวกเขา หากไม่ระวัง การจะถูกสองแคว้นใหญ่หรือแคว้นเพื่อนบ้าน
ฉวยโอกาสกลืนกินแคว้นก็มิใช่เรื่องแปลก
ฮ่องเต้ของแคว้นตัวลี่กับแคว้นเซียงเยวี่ยเป็นห่วงเช่นเดียวกันว่า
แคว้นรอบข้างจะฉวยโอกาสยามพวกเขาสู้รบกันใช้อุบายก่อกวน
ฮ่องเต้กบั เหล่าขุนนางใหญ่กำ� ลังยุง่ กับการรับมือทูตจากแต่ละแคว้น
รวมถึงการเตรียมเสบียงและอาวุธของกองทัพ บรรยากาศในเมืองจือ่ เยีย่
จึงดูตึงเครียดอยู่บ้าง
สายสืบทีแ่ ฝงตัวอยูท่ างแคว้นตัวลีส่ ง่ รายงานลับมาว่าเจียงหรูเลีย่ น
กับเมธาจารย์ซวี่กวงไม่ได้กลับส�ำนักเฟิ่งเสินเลย บัดนี้ความเคลื่อนไหว
เป็นเช่นไรยังไม่แน่ชัด เรื่องนี้ยิ่งท�ำให้ฉินโยวโยวรู้สึกประหวั่นพรั่นใจ
ตามหลักแล้วยอดฝีมืออย่างเจียงหรูเลี่ยนไม่สมควรกระท�ำเรื่อง
เสื่อมเสียเกียรติอย่างการเข้าวังมาลอบสังหาร ทว่าเขาก็ได้ท�ำไปแล้ว
ถึงขั้นยังส่งคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชามาอีกครั้งด้วย
สุดยอดฝีมอื ผูส้ ง่าผ่าเผยคนหนึง่ กระท�ำการไม่เห็นแก่หน้าตาเช่นนี้
ช่างชวนให้คนปวดหัวยิ่งนัก ทั้งยามนี้เหยียนตี้เองก็ไม่อาจหาข่าวของ
พวกเขาศิษย์อาจารย์ได้อกี จึงได้แต่ให้ฉนิ โยวโยวอยูใ่ กล้ตวั คอยป้องกัน
ระแวดระวัง
"เจียงหรูเลี่ยนที่สมควรตาย ไม่มีวิธีล่อเขาออกมาจัดการก�ำจัด
ให้สนิ้ ซากเลยหรือ" ฉินโยวโยวรูส้ กึ หงุดหงิดงุน่ ง่านยิง่ แม้นางจะชอบทีไ่ ด้
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อยู่กับสามีปีศาจ แต่ไม่ต้องถึงขั้นตัวติดกันตลอดตั้งแต่เช้าจรดเย็นก็ได้
นางจะท�ำอะไรก็ท�ำไม่ได้สักอย่าง เขาจะออกไปตระเวนตรวจ
กองทหารประจ�ำการก็ต้องพานางไป จะเข้าวังไปพบฮ่องเต้เพื่อหารือ
ข้อราชการก็ต้องพานางไปอีก ยามได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงของ
ทางการหรือต้องต้อนรับทูตจากแคว้นอื่นก็ยังต้องพานางไปด้วย
ผู้คนในเมืองหลวงต่างก�ำลังลือกันว่าเซิ่งผิงชินอ๋องรักภรรยายิ่งชีพ
ไม่อาจห่างจากพระชายาหมาดๆ ผู้นี้ได้สักเสี้ยวเวลา และก็มีลือด้วยว่า
พระชายามีใจทะเยอทะยานอย่างมาก อยากจะสอดมือยุ่งเรื่องของ
เซิ่งผิงชินอ๋องไปเสียทุกเรื่อง
ไม่มผี ใู้ ดรูเ้ ลยสักนิดว่าฉินโยวโยวหงุดหงิดจนจะไม่ไหวแล้ว และยิง่ แค้น
เจียงหรูเลี่ยนศิษย์อาจารย์ที่ท�ำให้นางไร้อิสระเข้ากระดูกด�ำยิ่งกว่าเดิม
เหยียนตี้นอกจากเรื่องไม่ชอบแววตาแฝงความมุ่งหมายที่บางคน
ใช้พินิจมองฉินโยวโยวแล้ว อันที่จริงเขาก็รู้สึกว่าเช่นนี้ไม่เลวเลย
"เจียงหรูเลี่ยนหลบอยู่ในที่ลับไปตลอดไม่ได้หรอก อย่างไรเขาก็ยัง
เป็นเจ้าส�ำนักของส�ำนักเฟิ่งเสิน ผู้อาวุโสทั้งหลายของส�ำนักไม่มีทาง
ปล่อยให้เขาท�ำเรือ่ งวุน่ วายแน่ เจ้าอดทนอีกสักระยะหนึง่ ก็ไม่มอี ะไรแล้ว"
เหยียนตี้กล่าวปลอบด้วยถ้อยค�ำไพเราะน่าฟัง
"หากพวกเขาจะนึกถึงก็ควรนึกถึงท่านกับพีช่ ายท่านสิ จะมานึกถึงข้า
ท�ำไม" ฉินโยวโยวพูดอย่างอัดอั้นตันใจ นางอยากจะหาตัวพวกเขาเพื่อ
แก้แค้น และเค้นถามที่อยู่ของบิดามารดาเสียด้วยซ�้ำ
เหยียนตีข้ ยีศ้ รี ษะฉินโยวโยวโดยไม่พดู อะไร เจียงหรูเลีย่ นกับเมธาจารย์
ซวี่กวงมีเหตุผลให้นึกถึงนางอยู่มากเหลือเกิน วิชากลไกที่เหนือชั้นกว่า
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นักกลไกในยุคนีห้ ลายเท่าของนาง รูปโฉมงามเป็นหนึง่ ทีถ่ อดแบบมาจาก
ผูเ้ ป็นมารดาของนาง ไม่วา่ สิง่ ใดก็เพียงพอจะท�ำให้พวกเขาลงมือกับนาง
ได้แล้ว
ต�ำแหน่งฐานะของฉินโยวโยวในแคว้นเซียงเยวี่ยรวมถึงในใจเขา
ยามนี้ยิ่งท�ำให้ผู้อื่นมีใจหมายปองนางมากกว่าเดิม ก่อนสองแคว้นจะ
เปิดศึก หากจับตัวนางไว้ได้กจ็ ะกลายเป็นตัวประกันทีด่ ที สี่ ดุ ในการขูบ่ งั คับ
เขา
"เสด็จแม่ตรัสว่าก่อนศึกใหญ่ให้พวกเราจัดพิธีแต่งงานกันก่อน
ทางเรือนศิลาก็บรู ณะใกล้เสร็จพอดี หลังพิธเี จ้าก็ยา้ ยไปอยูก่ บั ข้าทางนัน้ "
ตอนกลางคืนในช่วงทีผ่ า่ นมานีเ้ หยียนตีล้ ว้ นพักอยูใ่ นหอนอนทีเ่ รือน
ศิลาน้อยของฉินโยวโยว แน่นอนว่ากิจวัตรประจ�ำวันย่อมสะดวกไม่สู้กับ
ตอนอยูท่ เี่ รือนศิลา จะอย่างไรทีน่ กี่ เ็ ป็นเพียงสถานทีท่ สี่ ร้างไว้ให้พระชายา
พักอาศัยเพียงคนเดียว รูปแบบตัวเรือนจึงเน้นความประณีตอ่อนช้อย
มากกว่า
ฉินโยวโยวถามด้วยความแปลกใจ "พวกเรามิใช่ท�ำพิธีแต่งงานกัน
แล้วหรือ" ได้ข่าวว่ายังเป็นพิธีระดับสูงสุดของสกุลเหยียนอีกด้วย
แม้จะไม่มีใครเข้าร่วมชมพิธี แต่พอนึกถึงค�ำสาบานที่เหยียนตี้
กับนางกล่าวต่อหน้ารูปสลักหยกบรรพบุรุษ นางก็รู้สึกว่าพิธีแต่งงานนี้
จริงใจกว่าการคลุมหน้าค�ำนับกันไปค�ำนับกันมามากนัก
เหยียนตี้เล่นผมฉินโยวโยวพลางตอบยิ้มๆ "นั่นเป็นพิธีแต่งงานใน
ตระกูลพวกเรา ด้วยฐานะของข้า เดิมทีการแต่งตั้งพระชายายังต้องมีพิธี
แต่งตั้งและพิธีสมรสอย่างเป็นทางการอีก แต่ข้าคิดว่าเจ้าต้องกลัวความ
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ยุ่งยากเป็นแน่จึงได้ขอให้เสด็จแม่ทรงจัดรวมไว้ในวันเดียวกันเลย"
ฉินโยวโยวพลันแจ้งใจ นางก็แปลกใจอยู่ว่าไฉนพอทางเหยียนตี้
ขอนางแต่งงาน ทางนั้นก็ประกาศต่อทั้งใต้หล้าว่านางเป็นพระชายาแล้ว
ถึงขัน้ ว่าคนในจวนอ๋องยังเปลีย่ นค�ำเรียกขานในชัว่ ข้ามคืน ยามเข้าวังพบ
ฮ่องเต้และไทเฮา คนทั้งหมดในวังก็เรียกนางเป็นพระชายาเช่นกัน
นางก็รู้สึกอยู่ว่าพวกเขาแต่งตั้งพระชายาได้ง่ายดายตามสบาย
เกินไปจริงๆ คิดไม่ถึงว่าเจ้าคนเลวนี่ถึงกับหลอกให้นางเข้าใจผิดจนท�ำ
ข้าวสารเป็นข้าวสุกแล้วถึงค่อยด�ำเนินขัน้ ตอนตามหลัง เจ้าคนเล่หเ์ หลีย่ ม
แพรวพราว!
"วันดีสำ� หรับจัดงานทีเ่ หล่าผูอ้ าวุโสในตระกูลเลือกมาอยูห่ ลังวันทีเ่ จ็ด
พรุ ่ ง นี้ พ วกชุ ด แต่ ง งานน่ า จะส่ ง มาถึ ง ทุ ก อย่ า งในจวนเตรี ย มพร้ อ ม
เรียบร้อยแล้ว เจ้าไม่ต้องคิดอะไรมาก รอเป็นเจ้าสาวอย่างเดียวก็พอ"
เหยียนตีค้ ล้ายว่าไม่สงั เกตเห็นความไม่พอใจของฉินโยวโยว เขาบรรยาย
แจกแจงเรื่องพิธีแต่งงานต่อ
ฉินโยวโยวข้องใจขึ้นมาอีกครั้ง การเตรียมพิธีแต่งงานมิใช่เรื่อง
ง่ายดายเพียงนี้ โดยเฉพาะสามีปีศาจยังเป็นถึงชินอ๋อง เป็นไปได้อย่างไร
ที่เขาจะเตรียมการเรียบร้อยได้ในพริบตาเดียว
"เริ่มเตรียมการตั้งแต่เมื่อไร ไฉนข้าถึงไม่รู้เรื่อง" ฉินโยวโยวรู้สึกว่า
ระยะนี้ตนเองเริ่มจะเลอะเลือนขึ้นทุกที
เหยียนตี้ยิ้มพลางพลิกตัวกดนางลงบนเตียง เขาโน้มหน้าลงพลาง
หัวเราะเบาๆ ก่อนเอ่ยว่า "ตอนทีพ่ วกเราไปถึงเมืองปาไซ่ ข้าก็สง่ จดหมาย
บอกให้ในจวนเริ่มเตรียมการแล้ว"
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ดวงตาโตแสนงดงามทั้งสองข้างของฉินโยวโยวเบิกโพลง นางพูด
อย่างอึดอัดคับข้อง "ท่านมัน่ ใจถึงเพียงนัน้ เชียวว่าข้าต้องแต่งให้ทา่ นแน่?!"
จะเกินไปแล้ว! ที่ยิ่งเกินไปกว่านั้นคือนางถึงกับซื่อบื้อถูกเขาหลอกเสีย
อยู่หมัดจริงๆ!
"คนงามที่ข้าอุตส่าห์ถูกตาต้องใจทั้งที จะปล่อยให้นางหนีไปได้
อย่างไรเล่า" ในน�้ำเสียงของเหยียนตี้มีแววกระหยิ่มใจอย่างซ่อนไม่มิด
อันทีจ่ ริงพระราชโองการแต่งตัง้ ฉินโยวโยวเป็นพระชายานัน้ เขาได้
เข้าวังไปขอจากไทเฮาตั้งแต่วันที่กลับถึงเมืองหลวงแล้ว อีกทั้งยังแจ้งต่อ
กองงานฝ่ายราชวงศ์และเหล่าผู้อาวุโสที่หมู่บ้านซือตี้แล้วด้วย
ขณะที่ ฉิ น โยวโยวยั ง คงไร้ เ ดี ย งสาคิ ด ว่ า ตนเองแค่ ถู ก เหยี ย นตี้
หลอกพากลับมาใช้แรงงานพร้อมทัง้ เป็นนักโทษ ฐานะของคนทัง้ สองก็ได้
ถูกก�ำหนดโดยทางเหยียนตี้แล้ว
"ฮึ! หากข้าไม่ตกลง ท่านจะท�ำอะไรได้!" ฉินโยวโยวพูดอย่างโกรธเคือง
ในดวงตาเหยียนตี้คล้ายว่ามีเปลวเพลิงร้อนแรงสองกองลุกโหม
ขึ้นมา "เจ้าไม่ตกลง...ข้าก็ได้แต่ 'ลงกายลงแรง' โน้มน้าวเจ้าอย่างเต็มที่
แล้ว เจ้าอยากลองดูสักหน่อยหรือไม่"
"คนเลว! ฟ้ายังไม่มืดท่านก็คิดจะท�ำเรื่องไม่ดีแล้วรึ!" ฉินโยวโยว
ทางหนึง่ หลบเลีย่ งกรงเล็บของเขาทีห่ มายจะสอดเข้ามาในเสือ้ นาง อีกทาง
ก็ร้องห้ามเบาๆ
"ข้าท�ำเรื่องไม่ดีไม่เคยเลือกเวลาอยู่แล้ว"
นอกเรือนฝนพร�ำหิมะโปรยปราย ในเรือนอวลอุ่นกลิ่นอายวสันต์...
เจ้าคนเลวท�ำเรื่องไม่ดีเสร็จก็กอดภรรยาตัวน้อยสุดที่รักไว้พลาง
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พูดอย่างอิ่มเอม "เจ้าไม่ชอบที่อยู่กับข้าตั้งแต่เช้าจรดเย็นทุกวัน รู้สึก
ไม่เป็นอิสระใช่หรือไม่ วันพรุง่ นีข้ า้ ไม่อาจอยูก่ บั เจ้าได้ เจ้าตามข้าเข้าวัง รออยู่
ที่ห้องข้างอย่างว่าง่าย อยากท�ำอะไรก็ท�ำไป ตอนเย็นข้าจะไปรับเจ้า"
ฉินโยวโยวเงียบไปชั่วครู่ก็เอ่ยว่า "ได้"
นางคาดเดาได้แล้วว่าเหตุใดเหยียนตี้จะไม่อยู่กับนาง วันพรุ่งนี้
เขาน่าจะไปทดสอบอานุภาพของปืนใหญ่กระบอกนัน้ ด้วยกันกับเหยียนซู่
กระมัง ผ่านมาหลายวัน คิดว่าพวกเขาคงท�ำของจริงออกมาส�ำเร็จแล้ว
นับแต่เหยียนตี้ฟื้นขึ้นมา เขาก็ตั้งใจไม่เอ่ยถึงเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับ
ปื น ใหญ่ ข องบรรพบุ รุ ษ ต่ อ หน้ า ฉิ น โยวโยว ถึ ง ขั้ น ว่ า ไม่ เ คยคุ ย เรื่ อ ง
การเตรียมการบุกโจมตีแคว้นตัวลี่ต่อหน้านางด้วย
ฉินโยวโยวยินดีจะปิดหูปดิ ตาตนเอง ถือเสียว่าปืนใหญ่กระบอกนัน้
ไม่เคยปรากฏโฉมมาก่อน
วันรุ่งขึ้นเหยียนตี้พาฉินโยวโยวเข้าวังแต่เช้า เขาส่งนางถึงห้องข้าง
ของต�ำหนักอักษรเรียบร้อยก็ทงิ้ เหลียงลิง่ กับตูเ้ หวยเหนียงให้อยูเ่ ป็นเพือ่ น
นาง ส่วนตนเองก็ไปสมทบกับฮ่องเต้
เหยียนตีส้ ง่ แหวนสุเมรุวงหนึง่ ให้ฉนิ โยวโยว เขาใส่วสั ดุและเครือ่ งมือ
ที่นางต้องใช้เวลาท�ำกลไกทั้งหมดให้นางพกติดตัว ไปที่ใดก็สามารถ
หาอะไรท�ำฆ่าเวลาได้
เมื่อก่อนที่มีเสี่ยวฮุยอยู่ สมบัติส่วนใหญ่ของฉินโยวโยวจะบรรจุอยู่
ในกระเป๋าหน้าท้องของมัน ตอนนี้เสี่ยวฮุยไม่อาจติดตามนางออกมา
ข้างนอก จึงได้แต่เปลี่ยนมาใช้เครื่องมือเก็บของแทน
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ทว่าวันนี้ฉินโยวโยวไม่ได้เล่นกับกลไกอีก แต่เลือกหยิบเอาผ้าไหม
แพรพรรณออกมาเตรียมจะตัดอีกชุดตามแบบชุดตัวน้อย
ครั้ น ตู ้ เ หวยเหนี ย งเห็ น ก็ พู ด ด้ ว ยความตื่ น เต้ น ดี ใ จ "พระชายา
ทรงพระครรภ์แล้ว? นีจ่ ะเตรียมไว้ให้ทา่ นอ๋องน้อยท่านหญิงน้อยหรือเพคะ"
หากแต่ชุดตัวน้อยนั้นไม่ว่าดูอย่างไรก็ดูพิกลทั้งยังดูคุ้นตาอยู่บ้าง
ฉินโยวโยวกลืนไม่เข้าคายไม่ออก "มิใช่ นี่ท�ำให้เสี่ยวฮุย มันน่าจะ
เลื่อนขั้นส�ำเร็จเร็วๆ นี้แล้ว ข้าจะท�ำชุดใหม่ให้มัน มันจะต้องดีใจมาก
แน่นอน"
ตูเ้ หวยเหนียงดีทกุ เรือ่ ง เสียก็แต่จดุ ทีช่ อบเร่งรัดให้นางกับสามีปศี าจ
มีลูกซึ่งชวนให้คนหมดค�ำพูดอย่างยิ่ง
ตู้เหวยเหนียงได้ยินค�ำตอบของฉินโยวโยวก็ผิดหวังอย่างมาก
ตามคาด นางบ่นงึมง�ำว่า "ท่านก็ทรงนึกถึงแต่เสี่ยวฮุย ไฉนไม่ทรงท�ำให้
ท่านอ๋องบ้าง"
"เขาไม่ขาดแคลนเสื้อผ้าเสียหน่อย" ฉินโยวโยวจ�ำได้ว่าเสื้อผ้าของ
เสีย่ วฮุยมีแค่ชดุ ทีร่ า้ นผ้าไฉ่ซอื ส่งมาให้ชดุ เดียว ส่วนเสือ้ ผ้าของเหยียนตี.้ ..
นางไม่เคยไปนับ ถึงอย่างไรก็มีไม่น้อยแน่นอน
"ของที่ท่านทรงท�ำจะเหมือนกับที่พวกช่างตัดเย็บท�ำได้อย่างไร!"
ตูเ้ หวยเหนียงรูส้ กึ ว่าตนเองจ�ำเป็นต้องย�ำ้ เตือนพระชายาน้อยผูท้ มึ่ ทือ่ ผูน้ ี้
อย่างมาก
ฉินโยวโยวนึกขึ้นได้ว่ามีหนหนึ่งนางเอาอย่างพวกสตรีในหมู่บ้าน
ฝึกท�ำถุงเหอเปา* แล้วน�ำมาให้อาจารย์ อาจารย์ก็ยิ้มกว้างจนปากแทบ
* ถุงเหอเปา หรือถุงพก ใช้ใส่เศษเงินหรือของมีค่าจุกจิก เหน็บพกติดตัวหรือเวลาออกนอกบ้าน มักปักรูปสัตว์
หรือตัวอักษรมงคล
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ฉีกถึงใบหู ถุงเหอเปาใบนัน้ เขาตัดใจใช้ไม่ลงจึงวางเก็บไว้ในกล่องผ้าแพร
บนโต๊ะหนังสืออย่างทะนุถนอม ทัง้ ยังเคยน�ำไปอวดกับท่านลุงท่านอาทีม่ ี
สายสัมพันธ์ไม่เลวอีกหลายคน
อืม...ถุงเหอเปาใบเดียวยังท�ำให้อาจารย์ดใี จจนหน้าบานได้ หากนาง
ตัดเสื้อผ้าให้สามีปีศาจก็น่าจะท�ำให้เขาดีใจจนนอนฝันดีทั้งคืน!
ฉินโยวโยวพยักหน้ากล่าวทันที "เช่นนั้นหลังพวกเรากลับไปแล้วก็
ไปเลือกผ้าในคลังเก็บของมาท�ำกันเถอะ ว่าแต่เขาชอบสีและผ้าแบบใด
หรือ"
ถามถึงตรงนี้ ฉินโยวโยวก็รู้สึกว่าตนเองดูไม่ค่อยใส่ใจสามีปีศาจ
เท่าที่ควรจริงๆ สามีปีศาจรู้ว่านางชอบกินอะไร ชอบสีอะไร ชอบอาภรณ์
แบบใด ถึงขั้นยามที่พักอยู่ด้วยกัน บางครั้งเขายังหวีและเกล้าผมให้นาง
ด้วยตนเอง กระทั่งทรงผมก็ยังเป็นทรงที่นางชอบท�ำในยามปกติ
นางกลับมีความเข้าใจต่อสามีปีศาจจ�ำกัดอย่างยิ่ง และยิ่งไม่เคย
สังเกตถึงความชอบของเขามาก่อน นางเป็นภรรยาที่ดูล้มเหลวอยู่บ้าง
จริงๆ
ตู้เหวยเหนียงเห็นฉินโยวโยวฟังค�ำของนางเข้าหูแล้วก็ตอบรับด้วย
ความยินดี "ความโปรดปรานของท่านอ๋อง หม่อมฉันทราบดีที่สุด จะต้อง
เลือกสิ่งที่ท่านอ๋องโปรดที่สุดมาให้พระชายาได้แน่นอน หึๆ! อันที่จริง
หากท่านอ๋องทรงทราบว่าพระชายาจะทรงตัดฉลองพระองค์ถวาย ไม่วา่ สี
และแบบเช่นไร ท่านอ๋องต้องโปรดแน่นอนเพคะ"
"อย่าเพิ่งบอกเขา ท�ำเสร็จแล้วค่อยให้เขาดีใจ" ฉินโยวโยวก�ำชับ
"ไม่มีปัญหาเพคะ!" ถ้าเป็นเรื่องอื่น นางจะไม่ช่วยปิดบังท่านอ๋อง
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แน่นอน แต่เรื่องท�ำของให้ระหว่างสามีภรรยาหนุ่มสาวนี้ นางเข้าใจ
ในห้องข้างบรรยากาศอบอุ่นกลมเกลียว แต่ในเวลาเดียวกันนี้
ภายในค่ายประจ�ำการกองทหารหลวงแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากเมืองหลวง
ไปหลายสิบหลี่ อารมณ์ของเหยียนตี้กับฮ่องเต้กลับตื่นเต้นอย่างยิ่ง
พวกเขาออกจากเมืองหลวงมาถึงที่นี่อย่างเงียบเชียบตั้งแต่เช้า
ข้างกายไม่ได้พาผู้ติดตามใดๆ มาด้วย แม้แต่แม่ทัพนายกองในค่ายก็
ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
นีเ่ ป็นหนึง่ ในค่ายประจ�ำการนอกเมืองหลวงจากสิบสองค่าย มีเพียง
เหยียนตี้ เหยียนซู่ และนักกลไกทีเ่ กิดจากสายตรงของสกุลเหยียนอีกเพียง
สามคนที่รู้ว่าพวกเขาก�ำลังเตรียมอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดและเป็นความลับ
ที่สุดของแคว้นเซียงเยวี่ยอยู่ในสถานที่นี้...ปืนใหญ่ของบรรพบุรุษ
เจียงหรูเลีย่ นสองศิษย์อาจารย์ยงั ซุม่ ซ่อนตัวอยูบ่ ริเวณเมืองจือ่ เยีย่
หากพวกเขาเกิดล่วงรู้การมีอยู่ของปืนใหญ่บรรพบุรุษก่อนเวลา จะต้อง
คิดหาสารพัดวิธมี าท�ำลายมันแน่นอน สองคนนีม้ ตี บะสูงส่งล�ำ้ ลึก เคลือ่ นไหว
ว่องไวยากจะป้องกัน พี่น้องสกุลเหยียนไม่อาจไม่ระวังไว้ก่อน
ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของค่ายทหาร ลึกลงไปใต้ดนิ ในคลังเก็บของ
อันว่างเปล่า ก็คือสถานที่ที่นักกลไกทั้งสามอดหลับอดนอนเพื่อประกอบ
ปืนใหญ่
หากฉินโยวโยวมาเห็นปืนใหญ่สิบกระบอกที่ประกอบส�ำเร็จแล้ว
ภายในคลังเก็บของนี้ รวมถึงชิ้นส่วนของปืนใหญ่กองพะเนินที่ด้านข้าง
นางจะต้องตกใจจนสะดุ้งโหยงแน่นอน
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กระบอกและฐานปืนใหญ่รวมถึงชิน้ ส่วนส�ำรองทีม่ รี ปู ร่างตามขนาด
ทีก่ ำ� หนดจ�ำนวนมากเพียงนี้ ไม่มที างหล่อขึน้ รูปเสร็จในเวลาอันสัน้ ไม่ถงึ เดือน
เด็ดขาด
ความจริงตั้งแต่หนึ่งปีกว่าก่อนหน้านี้นับตั้งแต่ฉินโยวโยวสะเดาะ
กลไกที่บรรพบุรุษสกุลเหยียนทิ้งไว้ที่เขาโซ่วหนานจนผ่านการทดสอบ
เหยียนตีก้ แ็ จ้งให้เหยียนซูเ่ รียกรวมช่างฝีมอื ชัน้ ยอดให้ลงมือใช้ทองเหลือง
และเหล็กท�ำกระบอกและฐานปืนใหญ่ รวมถึงท�ำชุดชิ้นส่วนส�ำรอง
ออกมาตามแบบจ�ำลองปืนใหญ่และแบบร่างชิน้ ส่วนอย่างเป็นการลับแล้ว
แม้แต่กระสุนก็ยังเตรียมไว้ไม่รู้ตั้งเท่าไร
เพือ่ ศึกตัดสินกับแคว้นตัวลี่ หลายปีมานีส้ กุลเหยียนได้เตรียมพร้อม
อย่างเต็มที่ ขาดแค่คนส�ำคัญที่ปรากฏขึ้นโดยไม่คาดฝันอย่างฉินโยวโยว
ฮ่องเต้ลูบตัวปืนใหญ่เบาๆ เขาพยายามใช้น�้ำเสียงราบเรียบมั่นคง
กล่าวกับนักกลไกทั้งสามที่ยืนท�ำหน้าตื่นเต้นอยู่ตรงหน้า "พวกท่าน
ประกอบปืนใหญ่เหล่านี้เสร็จแล้วจริงๆ?"
แม้นักกลไกผู้เป็นหัวหน้าจะมีสีหน้าซูบซีดเหนื่อยล้าอยู่หลายส่วน
แต่ดวงตาทั้งสองกลับเจิดจ้ากว่าปกติ "พ่ะย่ะค่ะ พวกกระหม่อมสามคน
ได้เทียบกับบันทึกการประกอบปืนใหญ่ของพระชายาในวันนัน้ แล้ว มัน่ ใจ
ว่าไม่ผิดพลาด จึงวาดแบบร่างโดยละเอียดขึ้นใหม่ จากนั้นถึงค่อยเริ่ม
ลงมื อ พวกกระหม่ อ มกล้ า ใช้ ชี วิ ต รั บ รองว่ า เหมื อ นกั บ ที่ พ ระชายา
ทรงประกอบเองไม่มีผิดเพี้ยนพ่ะย่ะค่ะ!"
"ดี ม าก! ประเดี๋ ย วเราจะรอดู อ านุ ภ าพที่ แ ท้ จ ริ ง ของปื น ใหญ่
บรรพบุรุษนี้!" ฮ่องเต้หันหน้ามามองเหยียนตี้ ก่อนจะพบว่าน้องชายที่
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ไร้อารมณ์ความรู้สึกเสมอมา เวลานี้ถึงกับใจลอยไปแล้ว
"อาตี้ เจ้าก�ำลังคิดอะไร หรือว่าปืนใหญ่นี้ยังมีปัญหาอยู่อีก" ฮ่องเต้
ถามยิ้มๆ ประกายที่ทออยู่ในดวงตาดูมืดมัวไม่ชัดเจน
"ไม่มีอะไร ข้าจะไปสั่งให้แม่ทัพของที่นี่เตรียมตัว" เหยียนตี้ไม่ได้
พูดอะไรมาก เพียงหันหลังเดินไปโรงกลไกใต้ดนิ สัง่ ให้แม่ทพั ของกองทหาร
ประจ�ำการแห่งนี้เตรียมพื้นที่ให้พวกเขาได้ทดสอบอานุภาพของปืนใหญ่
ฮ่องเต้มองเงาหลังที่หายลับไปตรงปลายบันไดของเหยียนตี้พลาง
ยิ้มเย็นในใจ
น้องชายคนดีของเขาก�ำลังคิดถึงสตรีที่ชุบชีวิตปืนใหญ่บรรพบุรุษ
นางนั้น อีกฝ่ายก�ำลังร้อนตัว ลังเล ถึงขั้นว่าก�ำลังนึกเสียใจ...เหตุเพราะ
อุบายหลอกลวงที่พวกเขาสองพี่น้องร่วมมือกันสร้างขึ้น
สตรีนางนั้นมีผลต่อเหยียนตี้มากกว่าที่คนทั้งหมดคิดไว้เสียอีก
ไม่นานก็เตรียมการเสร็จสิ้น เหยียนตี้เรียกหาแม่ทัพกองทหาร
ประจ�ำการ ก่อนจะสัง่ ให้ทหารทัง้ หมดถอนทัพถอยไปทางตะวันตกห้าหลี่
พร้อมกับให้หน่วยลาดตระเวนไล่คนไม่เกี่ยวข้องภายในระยะยี่สิบหลี่
ทางตะวันออกของค่ายทหารออกไปโดยเร็ว
ทุกคนล้วนไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น แต่เหยียนตี้เป็นดั่งเทพสูงสุด
ในกองทัพแคว้นเซียงเยวีย่ ไม่มใี ครตัง้ ข้อสงสัยหรือซักถามถึงการตัดสินใจ
ของเขา
นักกลไกทัง้ สามใช้กลไกทีต่ ดิ ตัง้ ไว้ลว่ งหน้าในโรงกลไกใต้ดนิ ขนปืนใหญ่
กระบอกหนึง่ ขึน้ มาบนพืน้ ดินโดยไม่บบุ สลาย ปากกระบอกปืนหันไปทาง
ทุ่งร้างผืนใหญ่ฝั่งตะวันออกของค่ายทหาร
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ประกายไฟพลันวาบขึ้น เสียงดังสนั่น!
เสียงดังลัน่ สะท้อนก้องอยูภ่ ายในค่ายทหาร เพียงไม่นานทางตะวันออก
สิบกว่าหลี่ก็มีเสียงตูมตามครั่นครื้นดังมา
ส�ำเร็จแล้ว?! ฮ่องเต้กบั เหยียนตีม้ องตากัน ความดีใจและความตืน่ เต้น
มิอาจระงับอยู่ คนทั้งสองสั่งให้นักกลไกสองคนเฝ้าอยู่ที่เดิม ก่อนพา
นักกลไกผู้เป็นหัวหน้าห้อตะบึงไปยังทิศทางที่มีเสียงดังด้วยกัน
ห่างไปราวสิบห้าหลี่ หลุมมหึมาหลุมหนึ่งพลันปรากฏขึ้นบนพื้น
ภายในรวมถึงรอบหลุมล้วนไหม้เกรียม เศษดินเศษหินปริมาณมาก
กระจัดกระจายอยู่รอบๆ หลุม
ยามเหยียนตีก้ บั เหยียนซูพ่ านักกลไกผูน้ นั้ รุดมาถึง ตอนยืนอยูใ่ กล้หลุม
ก็ยังรู้สึกได้ถึงพลังงานความร้อนอันน่ากลัวที่มาจากการระเบิด
"เทียบได้กบั การโจมตีเต็มก�ำลังของราชันยุทธ์ขนั้ สิบขึน้ ไป! บรรพบุรษุ
ทรงคุ้มครอง สวรรค์ทรงโปรดแคว้นเซียงเยวี่ย!" ฮ่องเต้มองดูได้ครู่หนึ่ง
ก็หัวเราะลั่นขึ้นมา
นักกลไกผู้นั้นเหม่อมองหลุมดิน เขาแทบจะไม่กล้าเชื่อสายตา
ตนเอง แม้แต่เหยียนตี้ก็ยังไม่อาจดึงสติกลับมาได้เป็นครู่ใหญ่
แม้ฝีมือเต็มก�ำลังของเขาจะมีพลังท�ำลายล้างมากกว่าปืนใหญ่นี้
แต่ไม่วา่ อย่างไรเขาก็ไม่อาจท�ำการโจมตีทรี่ นุ แรงเพียงนีไ้ ด้ไกลถึงสิบห้าหลี่
แน่ นี่เป็นเรื่องที่มีแต่เทพเซียนถึงสามารถกระท�ำได้
ศาสตราวุธระดับเทพเช่นนี้ หากเอาไปใช้ในสนามรบยังจะมีผู้ใด
ต่อกรได้!
เกรงว่ากระทั่งราชันยุทธ์ขั้นสิบแปดอย่างเจียงหรูเลี่ยน หากไม่รู้
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ต�ำแหน่งชัดเจนของปืนใหญ่ ก็คงท�ำได้แค่มองดูแคว้นตัวลีแ่ ละส�ำนักเฟิง่ เสิน
ถูกยิงจนเป็นเถ้าถ่านโดยที่ท�ำอะไรไม่ได้
เขาพอจะเข้าใจแล้วว่าเหตุใดบรรพบุรุษถึงไม่กล้าท�ำศาสตราวุธที่
น่ากลัวนีอ้ อกมาง่ายๆ ปืนใหญ่ชนิดนีม้ อี านุภาพรุนแรงเกินไป หากอาวุธนี้
หลุดออกไปจะน�ำผลลัพธ์ใดตามมาด้วยก็ไม่มีใครคาดเดาได้
ทว่าความคิดเหล่านี้เพียงวาบผ่านในใจของเหยียนตี้เท่านั้น บัดนี้
ความลับของปืนใหญ่อยู่ในก�ำมือของสกุลเหยียน นั่นก็ถือเป็นลิขิตว่า
พวกเขาต้องรวบรวมแผ่นดินให้อยู่ใต้การปกครองโดยคนผู้เดียวให้ได้!
เหยียนตี้ลงมือกลบร่องรอยหลุมที่เกิดจากปืนใหญ่ ก่อนที่ทั้งสาม
จะสะกดกลั้นความตื่นเต้นดีใจรุดกลับมาค่ายทหาร จากนั้นก็ทดสอบ
ปืนใหญ่ติดกันอีกสองสามครั้ง เมื่อมั่นใจว่าผลลัพธ์ไม่ผิดพลาดถึงได้
หยิบของที่มีพื้นที่วิเศษใหญ่ที่สุดที่เก็บซ่อนอยู่ในท้องพระคลังมาเก็บ
ปืนใหญ่รวมถึงชิ้นส่วนส�ำรองและแบบร่างเข้าไป แล้วจึงพานักกลไก
ทั้งสามออกจากค่ายทหารกลับเมืองหลวงไปอย่างลับๆ
ทหารหลวงที่ประจ�ำการอยู่ในที่นี้กลับถึงในค่ายพักก็ล้วนไม่เข้าใจ
ว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาดูเหมือนจะได้ยินเสียงดังสนั่นหลายเสียงดัง
มาจากในค่ายทหารและทางตะวันออกไกลออกไป ทัง้ ไม่รวู้ า่ เหตุใดแม่ทพั
จึงให้พวกเขาถอนทัพไปกะทันหันแล้วก็เคลื่อนกลับมาอีก
ขณะเหยียนตี้กับฮ่องเต้พานักกลไกสามคนนั้นกลับถึงเมืองหลวง
อย่างเงียบเชียบก็เป็นเวลาโพล้เพล้แล้ว แต่คนทัง้ หลายยังคงไม่อาจสงบ
อารมณ์ที่พลุ่งพล่านลงได้ทั้งหมด
ฮ่องเต้จดั การพานักกลไกทัง้ สามไปอยูใ่ นสถานทีป่ ลอดภัยและเป็น
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ความลับด้วยตนเอง ให้พวกเขาประกอบปืนใหญ่ที่เหลือต่อ ส่วนตนเอง
กับเหยียนตี้ก็กลับวังหลวงด้วยกัน
ยามมาถึงวังหลวงก็ไม่ได้เข้าไปในวังทันที ฮ่องเต้ชวนเหยียนตี้
เดินขึ้นหอก�ำแพงวัง ก่อนเอ่ยอย่างคึกคักฮึกเหิมยิ่ง "ค�ำท�ำนายของ
บรรพบุรุษจะเป็นจริงที่พวกเราสองพี่น้องตามคาด หึๆ! แผ่นดินอัน
กว้างใหญ่นี้อีกไม่นานก็จะกลายเป็นของสกุลเหยียนเรา แค่คิดถึงเรื่องนี้
ก็ อ ยากให้ วั น ใหม่ ม าถึ ง ตอนนี้ เ ลยจริ ง ๆ พวกเราพี่ น ้ อ งน� ำ ทั พ ใหญ่
กวาดล้างแคว้นตัวลี่แล้วต่อด้วยใต้หล้า! เจียงหรูเลี่ยน ส�ำนักเฟิ่งเสิน
แคว้นตัวลี่ ทั้งหมดล้วนต้องถูกบดขยี้เป็นผุยผงภายใต้อานุภาพของ
ปืนใหญ่บรรพบุรุษ!"
เหยียนตี้เองก็มีสีหน้าตื่นเต้นเช่นเดียวกัน ทว่าค�ำพูดต่อมาของ
ฮ่องเต้กลับเป็นเช่นน�้ำเย็นที่สาดใส่อารมณ์ตื่นเต้นของเขาให้ถูกดับลง
ทันควัน "เจ้าว่าหากให้น้องสะใภ้ถอดความหมายของขีดเครื่องหมาย
ลึกลับเหล่านั้นบนแบบร่างกลไกอื่นๆ ที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ออกมา..."
ในสมองเหยียนตีป้ รากฏภาพท่าทางอันอ่อนแอซีดเซียวของฉินโยวโยว
ที่เขามองเห็นในวันที่ฟื้นวาบผ่านแทบจะพร้อมกัน ทั้งยังมีแววนึกเสียใจ
ละอายใจ หวาดหวั่น ไร้ที่พึ่งในดวงตาของนาง...
"มีปืนใหญ่ของบรรพบุรุษก็มากพอแล้ว เรื่องนี้อย่าได้เอ่ยถึงอีก!"
ค�ำปฏิเสธแทบจะโพล่งออกจากปากโดยปราศจากความลังเล
เขาริษยามากจริงๆ ทีฉ่ นิ โยวโยวยึดถือวาจาของอาจารย์มากยิง่ แต่
หลังจากเขาได้เห็นกับตาถึงสภาพซึมเซาเศร้าเสียใจเนื่องจากฝ่าฝืน
หลักการของตนเองและอาจารย์ของนางแล้ว เขาก็ยอมปล่อยหนามนี้
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ให้ยอกอกต่อไปดีกว่าท�ำให้นางต้องเสียใจและล�ำบากใจอีกครั้ง
"มีปนื ใหญ่บรรพบุรษุ ย่อมจะไม่เลว แต่ปนื ใหญ่เหมาะกับการโจมตี
ระยะไกล อีกทั้งการขนส่งก็ไม่ค่อยสะดวก ของที่เป็นพื้นที่วิเศษมีน้อย
เกินไป ทัว่ ทัง้ ท้องพระคลังรวมถึงคลังส่วนตัวของราชวงศ์ทสี่ ามารถบรรจุ
ปืนใหญ่ได้กลับมีเพียงราวสิบชิ้น หากมีอาวุธที่เบาและขนย้ายสะดวก
อีกทั้งมีอานุภาพเกรียงไกรอย่างอื่นคอยช่วย การรวบรวมใต้หล้าของ
พวกเราก็จะราบรื่นขึ้นมาก" ฮ่องเต้หว่านล้อมต่ออย่างไม่ยอมแพ้
"เรื่องนี้ปล่อยให้ค่อยเป็นค่อยไปเถิด ข้าไม่อยากฝืนใจนางอีก นาง
เป็นภรรยาของข้า" เหยียนตี้ส่ายศีรษะปฏิเสธ
ฮ่องเต้ไม่เห็นด้วย "ค่อยเป็นค่อยไป? หากปล่อยให้เป็นเช่นนัน้ เกรงว่า
แม้แต่ปนื ใหญ่บรรพบุรุษพวกเราก็ไม่ตอ้ งคิดฝันกันแล้ว แค่สตรีนางหนึง่
เท่านั้น จะเทียบกับสิ่งที่สกุลเหยียนวางรากฐานมายาวนานหลายชั่วคน
ได้อย่างไร"
เหยียนตี้มองเขาปราดหนึ่งอย่างเย็นเยียบ "หากไม่มีนาง สิ่งที่วาง
รากฐานมายาวนานหลายชั่วคนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะบรรลุผลส�ำเร็จได้เดือนใด
ปีใด เสด็จพี่ ท่านไม่ต้องพูดแล้ว ข้าไม่มีทางรับปาก"
ฮ่องเต้ถอนหายใจ กลับมาท�ำท่าทางทะเล้นก่อนเอ่ยว่า "ก็ได้ น้องสะใภ้
เป็นดวงใจของเจ้า ข้าที่เป็นพี่ไม่มีค่าแล้ว เรื่องนี้ข้าจะไม่เอ่ยถึงอีก แต่
เรื่องที่ข้าจะน�ำทัพออกรบเอง เจ้าก็อย่ามาห้ามข้า"
เหยียนตี้ขมวดคิ้วมองเขาพลางเอ่ยว่า "ท่านยังไม่ถอดใจอีก?
ในสนามรบเสีย่ งอันตราย ท่านเป็นถึงผูป้ กครองแคว้น ต่อให้ไม่มอี นั ตราย
ถึงชีวติ แต่ถา้ ได้รบั บาดเจ็บก็กระทบต่อใจทหารใจราษฎรอย่างมาก แล้ว
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ไฉนท่านต้องไปเสี่ยงให้ได้ด้วย"
ฮ่องเต้แค่นหัวเราะ "พูดเช่นนี้อีกแล้ว ข้าไม่เข้าใจจริงๆ ว่าเหตุใด
ฮ่องเต้คู่แห่งแสงสว่างและความมืดต้องเป็นข้าที่ตัวติดอยู่บนบัลลังก์
อันเย็นเฉียบน่าเบื่อตัวนั้น! ข้ามอบบัลลังก์ให้เจ้า แล้วให้ข้าใช้ต�ำแหน่ง
เซิง่ ผิงชินอ๋องของเจ้าแทนดีหรือไม่ เช่นนีท้ กุ คนก็ไม่ตอ้ งเอาเรือ่ งผูป้ กครอง
แคว้นอะไรนี่มากดดันข้าแล้ว"
เหยียนตี้ส่ายหน้า "ท่านรู้ทั้งรู้ว่านี่เป็นไปไม่ได้ กลับกันเถอะ ฟ้ามืด
แล้ว" เขาพูดจบก็ไม่พล่ามอะไรอีก เพียงหมุนตัวเดินลงจากหอก�ำแพงวัง
ก้าวเท้ายาวไปทางต�ำหนักอักษร
ฮ่องเต้เดินตามหลังเหยียนตี้ไปอย่างไม่เร็วไม่ช้า แววตาที่มองเงา
หลังอีกฝ่ายทอประกายเยียบเย็นบางๆ ออกมา เขารู้ว่าเหยียนตี้รีบไป
ต�ำหนักอักษรเพื่อรับสตรีนางนั้น
ในวั ง มี ภ รรยาที่ เ หยี ย นตี้ ช มชอบก� ำ ลั ง รออี ก ฝ่ายอยู ่ แต่ เ ขาที่
เป็นฮ่องเต้นี้มีอะไร มีแต่สตรีใส่หน้ากาก วางแผนจะตั้งครรภ์เลือดเนื้อ
เชือ้ ไขของเขา อยากกลายเป็นไทเฮาหรือไท่เฟยในภายภาคหน้าแค่เท่านัน้
ในห้องข้างของต�ำหนักอักษร ภายใต้แสงตะเกียงนวลตา ฉินโยวโยว
ก�ำลังยิม้ ตาหยีพลางพลิกดูเสือ้ ต่วนทอลายตัวน้อยสีชมพูทเี่ พิง่ ท�ำเสร็จไป
มา พร้อมจินตนาการถึงเสียงหัวเราะชอบใจและท่าทางน่ารักน่าชัง
หลังจากที่เสี่ยวฮุยได้สวมใส่มัน
ทันใดนัน้ เอวก็ถกู คนกอดไว้จากทางด้านหลัง เสือ้ ผ้าทีต่ ดิ ไอหนาวเย็น
ของต้นฤดูใบไม้ผลิจากด้านนอกแนบชิดกับร่างนาง หลังคอถูกคนหอม
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ไปหนึ่งฟอด "วันนี้ท�ำอะไรไปบ้าง"
ฉินโยวโยวไม่ต้องฟังไม่ต้องมองก็รู้ว่าผู้ที่มาถึงแล้วท�ำรุ่มร่าม
กับนางในเขตวัง นอกจากสามีปีศาจแล้วก็ไม่มีใครอื่นอีก
"ท่านกลับมาแล้ว?" นางหันไปส่งยิ้มให้ รอยยิ้มเจิดจ้าตราตรึงใจ
จนท�ำให้เหยียนตี้หัวใจหยุดเต้น เขาอยากให้ทุกครั้งที่กลับมาล้วนมี
รอยยิ้มอ่อนหวานเช่นนี้รอต้อนรับเขา เพราะฉะนั้น...เรื่องแบบร่างเขาจะ
ไม่เอ่ยถึงอีกเด็ดขาด ทั้งยังต้องคิดหาวิธีท�ำให้ฮ่องเต้ถอดใจด้วยเช่นกัน
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26
"ข้าตัดชุดใหม่ให้เสี่ยวฮุย ท่านดูซิว่างามหรือไม่" ฉินโยวโยวกางชุด
ตัวน้อยสีชมพูตัวนั้นออกให้เหยียนตี้ดู สีหน้าท่าทางภูมิอกภูมิใจจน
เหมือนกับว่าได้ท�ำผลงานยิ่งใหญ่อันเป็นที่ตกตะลึงของคนทั้งใต้หล้า
ส�ำเร็จ มิใช่แค่งานเย็บปักถักร้อยที่สตรีส่วนใหญ่ล้วนท�ำได้
เหยียนตีร้ กั ษาสีหน้าเดิมไว้ไม่อยูใ่ นทันที "ทัง้ ตัวมันมีแต่ขน ยังต้อง
ใส่เสื้อผ้าอะไรอีก" เป็นกระต่ายอ้วนที่สมควรตายตัวนั้นอีกแล้ว กระต่าย
อัปลักษณ์ที่ช่างตามหลอกหลอนยิ่งนัก!
ผลงานที่ฉินโยวโยวพอใจไม่ได้รับค�ำชมอย่างที่ควรได้ นางจึง
เบะปากพลางแค่นเสียงไม่พอใจขึ้นมาแล้ว
เหยียนตีเ้ ป่าลมใส่หนู างแล้วเอ่ยว่า "ทว่าเจ้าฝึกมือไว้กด็ เี หมือนกัน
อีกปีสองปีเจ้าคลอดลูกให้ข้าสักหลายคน ทักษะฝีมือนี้ก็จะได้ใช้แล้ว"
เขาพูดพลางใช้มือขวาลูบเบาๆ บนท้องน้อยนาง
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เหยียนตีพ้ ลันนึกเสียใจอยูบ่ า้ งแล้ว หากฉินโยวโยวไม่ได้กนิ ผลมุกชาด
เหล่านั้นลงไป ไม่แน่เวลานี้ในท้องนางอาจจะมีทายาทของเขาอยู่แล้ว
พอมีลูก ข้อผูกมัดระหว่างเขากับนางก็จะยิ่งลึกซึ้ง และเขาเองก็จะ
สบายใจได้มากขึ้นกว่าเดิม
ฉินโยวโยวใบหน้าแดง นางถลึงตาใส่เขา "ท่านติดเหวยเหนียง
มาแล้ว พูดเสียเหมือนข้าเป็นแม่หมู"
"พอพูดถึงหมู ข้าก็นึกขึ้นได้ว่าในห้องหนังสือของข้ามีหนังสืออยู่
สองสามเล่ม กลับไปพวกเรามาศึกษา 'หมูเดินผ่าน' สักหน่อยเถิด จากนัน้
เจ้าก็ 'กินเนื้อหมู' เป็นเพื่อนข้า" เหยียนตี้เอียงศีรษะเม้มติ่งหูนางไว้
ก่อนออกแรงจูบ น�้ำเสียงเร่าร้อนยิ่งกว่าท่าทีภายนอก
ใบหน้าฉินโยวโยวอดจะแดงเรื่อขึ้นหลายส่วนไม่ได้ เมื่อก่อนนาง
รูส้ กึ ไปได้อย่างไรว่าเหยียนตีส้ ามีปศี าจเป็นคนเรียบร้อยซือ่ ตรง เจ้าคนผูน้ ี้
ไม่ว่าอะไรก็กล้าพูดกล้าท�ำทั้งนั้น มิหน�ำซ�้ำยังมีความคิดเรื่องใต้สะดือ
อยู่เต็มท้องด้วย
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะในอดีตฝึกวิชาจนอัดอั้นเกินไปหรือไม่
พิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการของคนทั้งสองเหลืออีกไม่กี่วันก็จะ
มาถึง ตามธรรมเนียมแล้วคนทั้งสองไม่ควรจะพักอยู่ด้วยกันอีก ก่อน
เหยียนตี้จะย้ายกลับไปเรือนศิลา พอนึกว่ากว่าจะถึงคืนวันงานพิธีเขา
ไม่อาจ 'กินเนื้อหมู' ได้อีก ก็ยิ่งจับฉินโยวโยว 'กิน' อย่างไม่ปรานี จนนาง
ร้องขอให้ละเว้นไม่ขาดปาก เขาจึงยอมละเว้นให้อย่างไม่เต็มใจนัก
ในใต้หล้านี้คาดว่าคงมีเจ้าสาวเพียงไม่กี่คนที่มีชีวิตได้ผ่อนคลาย
กว่าฉินโยวโยว ทุกวันนอกจากไปดูต้าจุ่ยกับเสี่ยวฮุยแล้ว ก็มีแต่เก็บตัว
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อยู่ในเรือนพัก หลับเต็มอิ่มแล้วก็กิน กินอิ่มแล้วก็เย็บปักท�ำกลไกเล่น
เล่นพอแล้วก็นอนต่อ มีความสุขยิ่งกว่าหมูเสียอีก
เหยียนตี้ถือโอกาสช่วงไม่กี่วันนี้พาจู้อวิ๋นเฟยเข้าไปห้องลับใน
คลังสมบัติใต้สวน แล้วช่วยมันปิดด่านเลื่อนขั้นเช่นกัน
ทีน่ นั่ มีสมุนไพรวิเศษอยูจ่ ำ� นวนนับไม่ถว้ น ทัง้ ยังมีราชันยุทธ์ขนั้ สิบแปด
อย่างเหยียนตี้ลงมือชี้แนะอย่างเต็มก�ำลังด้วยตนเอง การเลื่อนขั้นครั้งนี้
ของจู ้ อ วิ๋ น เฟยก็ ส ามารถส� ำ เร็ จ เป็ น สั ต ว์ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ขั้ น เก้ า หรื อ แม้ แ ต่
ราชันสัตว์ขั้นสิบได้เช่นกัน
ฉินโยวโยวรู้เรื่องนี้เข้าก็ไม่พ้นอิจฉาระคนรู้สึกผิดต่อเสี่ยวฮุย
หากนางมีตบะร้ายกาจสักหน่อย ด้วยสายเลือดอันเกรียงไกรของ
เสี่ยวฮุย มันก็ควรได้เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตั้งนานแล้ว
ยามที่ความละอายใจของฉินโยวโยวปะทุขึ้นมา นางก็อดจะท�ำชุด
ตัวงามให้เสีย่ วฮุยเพิม่ อีกหลายตัวเป็นการชดเชยไม่ได้ เสือ้ ผ้าของเหยียนตี้
นางก็ มิ ไ ด้หลงลืม จะอย่างไรไม่กี่วันนี้เหยียนตี้ก็ต้องปิดด่านกักตัว
เป็นเพื่อนจู้อวิ๋นเฟย นางจึงนั่งตัดเย็บอยู่ในเรือนพัก
ด้วยความคล่องแคล่วหัวไวของฉินโยวโยว แม้แต่อาวุธลับที่สลับ
ซับซ้อนอย่างที่สุดยังท�ำส�ำเร็จได้อย่างง่ายดาย งานเย็บปักถักร้อยจึง
เรียนไปเพียงเล็กน้อยก็ท�ำเป็นแล้ว เพิ่งท�ำเป็นไม่ทันไรก็ท�ำได้เยี่ยมยอด
ก่อนหน้านี้นางก็เคยศึกษางานปักบนชุดที่ร้านผ้าไฉ่ซือท�ำให้นาง
เหล่ า นั้ น แล้ ว พอให้ ตู ้ เ หวยเหนี ย งเชิ ญ ช่ า งปั ก ผ้ า นางหนึ่ ง มาชี้ แ นะ
ด้วยตนเองเพียงสองสามวัน ฝีมือก็เหนือกว่าช่างปักผ้าจ�ำนวนมากที่
ท�ำงานเย็บปักมาหลายปีไปไกล
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วิธีเย็บปักมีซ�้ำไปซ�้ำมาเพียงไม่กี่อย่าง ไม่ว่าพูดอย่างไรฉินโยวโยว
ก็เป็นยอดยุทธ์ขนั้ เจ็ดคนหนึง่ เรือ่ งมือไวตาไวมิใช่สงิ่ ทีช่ า่ งปักผ้าธรรมดา
ทั่วไปจะเลียนแบบกันได้ ความสามารถในการท�ำความเข้าใจยิ่งต่างกัน
ราวฟ้ากับดิน
ช่างปักผ้าทีเ่ คยชีแ้ นะฉินโยวโยวผูน้ นั้ ต่อมาภายหลังบังเอิญได้เห็น
ถุงเหอเปาที่นางปักเข้าก็ตกใจจนดวงตาแทบถลน หลังจากนั้นมาไม่ว่า
เจอใครก็จะบอกว่าพระชายาของเซิง่ ผิงชินอ๋องต้องเป็นเทพแห่งการเย็บปัก
จุติลงมาบนโลกแน่นอน
เหยียนตี้รู้ทุกความเคลื่อนไหวของฉินโยวโยวดีจนแทบเหมือนรู้จัก
ฝ่ามือตนเอง มีหรือที่เขาจะไม่รู้ความลับเล็กๆ ของนาง ทว่าหาได้ยาก
ที่คนรักสบายจะมีน�้ำใจเช่นนี้ เขาจึงยินดียิ่งที่จะให้ความร่วมมือแสร้งท�ำ
ไขสือ รอคอยให้ความประหลาดใจมาถึง
เวลาสัน้ ๆ เพียงไม่กวี่ นั ผ่านไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความสงบสุข
จู้อวิ๋นเฟยสภาวะคงที่ ก�ำลังหลับลึกอยู่ในคลังสมบัติใต้สวนเช่นเดียว
กับต้าจุ่ยและเสี่ยวฮุย ตราบที่ยังไม่ถึงวันเลื่อนขั้นอย่างเป็นทางการก็จะ
ไม่ตื่นขึ้นมา
ส่วนพิธีแต่งงานของฉินโยวโยวกับเหยียนตี้ก็มาถึงท่ามกลางการ
รอคอยของคนทั้งหลายในจวนอ๋อง
ในจวนอ๋องแขวนโคมประดับแถบผ้า ถึงวันงาน เหยียนตี้ก็พา
ฉินโยวโยวที่แต่งอาภรณ์สวมเครื่องประดับอย่างงดงามอลังการเข้าวัง
ไปรับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ รวมทั้งแสดงความขอบคุณต่อไทเฮา
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จากนั้นก็จัดพิธีและงานเลี้ยงสมรสภายในวัง
ขุนนางคนส�ำคัญในราชส�ำนักและสมาชิกครอบครัวของพวกเขา
ก็ได้รับอนุญาตให้เข้าวังมาร่วมชมพิธีเช่นกัน ภาพอันครึกครื้นนี้ไม่ด้อย
ไปกว่างานฉลองปีใหม่สักเท่าไร
ฉินโยวโยวรูส้ กึ ได้วา่ ในวังมีกลิน่ อายของผูแ้ ข็งแกร่งระดับราชันยุทธ์
เพิม่ มาอย่างน้อยเป็นสิบคน จึงอดจะแปลกใจอยูบ่ า้ งไม่ได้ นางถือโอกาส
ระหว่างทางกลับจวนอ๋องหลังเสร็จงานเลีย้ งสมรสเอ่ยถามขึน้ ว่า "ไฉนจูๆ่
ในวังก็มีราชันยุทธ์เพิ่มมามากเพียงนั้น เดิมทีมิใช่มีเพียงเจ็ดคนหรือไร"
ในเมื่อมีราชันยุทธ์จ�ำนวนมากเพียงนี้ ไฉนตอนคืนปีใหม่ถึงไม่มา
เวลาที่ต้องการพวกเขาที่สุดกลับไม่ปรากฏตัว วันนี้ไม่มีอะไรถึงกับ
โผล่ออกมาร่วมวงครึกครื้น ใช้ได้ที่ใดกัน!
เหยียนตีร้ อู้ ยูก่ อ่ นแล้วว่าฉินโยวโยวต้องสงสัย จึงบีบปลายจมูกนาง
พลางตอบ "พวกเขาคือผู้พิทักษ์ของสกุลเหยียนที่เฝ้าพิทักษ์เมืองส�ำคัญ
แต่ละแห่งในแคว้นเซียงเยวีย่ อีกหนึง่ เดือนกว่าก็จะรบกับแคว้นตัวลีแ่ ล้ว
พวกเขาถึงได้รุดจากแต่ละที่มาฟังค�ำสั่งเป็นการลับ ปกติพวกเขาจะ
ไม่ออกห่างจากที่ประจ�ำการแม้แต่ครึ่งก้าว"
ฉินโยวโยวมีความรูเ้ รือ่ งด้านทหารอย่างจ�ำกัด จึงยอมรับค�ำอธิบายนี้
โดยไม่คิดอะไรมาก
ยามทั้งสองกลับถึงจวนอ๋องเวลาก็ล่วงเข้ายามซวีแล้ว แต่อันที่จริง
พิธแี ต่งงานยังไม่เสร็จสิน้ ตามธรรมเนียมของแคว้นเซียงเยวีย่ เวลานีไ้ ม่มี
เรือ่ งของเจ้าสาวแล้ว นางแค่ไปอาบน�ำ้ เปลีย่ นเสือ้ ผ้าทีห่ อ้ งหอ รอเจ้าบ่าว
กลับมาเข้าหอก็พอ
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ในขณะที่เจ้าบ่าวกลับต้องไปกราบไหว้บรรพบุรุษโดยมีบรรดา
พี่น้องชายคอยอยู่เป็นเพื่อน หลังจากดื่ม 'สุราเพิ่มทายาท' ที่พี่ชาย
น้องชายทุกคนของตนส่งให้หมดแล้วถึงจะนับว่าเสร็จสิ้นได้
มีพี่น้องมากก็เป็นเรื่องเศร้าอย่างหนึ่ง ดื่มจนเมาหัวราน�้ำกระทั่ง
ไม่อาจเข้าหอได้กเ็ ป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไปได้ ทว่าส�ำหรับเหยียนตีแ้ ล้ว ต่อให้สรุ า
มากเพียงไร หลังจากดื่มลงไปแล้วก็ไม่ต่างจากน�้ำเปล่า
พีช่ ายน้องชายของเหยียนตีไ้ ม่นบั ว่ามากนัก มีเพียงหกคน มิหน�ำซ�ำ้
นอกจากฮ่องเต้ที่ไม่กลัวเขาแล้ว แต่ละคนที่เหลือล้วนขนลุกขนพอง
กับใบหน้าไร้ความรูส้ กึ ของเขาทัง้ สิน้ ต่อให้เป็นอีช๋ นิ อ๋องเหยียนหนานเอง
ก็รู้กาลเทศะ ไม่กล้าก่อกวนเหยียนตี้ในเวลานี้เช่นกัน
ฮ่องเต้พินิจมองใบหน้าของอี๋ชินอ๋องที่ดูยิ้มได้ฝืนใจยิ่งขณะก้าวมา
เคารพสุราเพิ่มทายาท ฮ่องเต้กล่าวยิ้มๆ "เมื่อก่อนในใจน้องหกจะต้อง
ต�ำหนิทเี่ ราล�ำเอียงช่วยอาตี้ แต่ไม่ยอมจัดการคนทีล่ อบท�ำร้ายเจ้าเป็นแน่..."
อีช๋ นิ อ๋องตอบกลับอย่างเนือ้ ยิม้ หนังไม่ยมิ้ "กระหม่อมไหนเลยจะกล้า"
ฮ่องเต้ไม่สนใจเขา ยังคงพูดต่อไปว่า "บัดนี้เจ้าเข้าใจแล้วกระมัง
พี่สะใภ้สั่งสอนน้องสามีที่พูดจาจาบจ้วงถือเป็นการกระท�ำอันสมควร
นีเ่ ป็นเรือ่ งในครอบครัว วันหน้าหากน้องหกได้พบพีส่ ะใภ้กอ็ ย่าลืมเกรงใจ
เสียบ้าง"
อี๋ชินอ๋องแค่นเสียงออกจมูกสองที ก่อนถอยกลับไปด้วยสีหน้า
ไม่พอใจ
ฮ่องเต้รอน้องชายคนสุดท้ายเคารพสุราเสร็จแล้วก็โบกมือกล่าวว่า
"ดึกแล้ว น้องๆ ทั้งหลายกลับไปพักผ่อนเถอะ อาตี้เจ้าตามเรามา"
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มองดูพี่น้องห้าคนที่เหลือขอตัวจากไปด้วยท่าทางราวกับได้รับ
อภัยโทษครัง้ ใหญ่แล้ว เหยียนตีก้ ข็ มวดคิว้ น้อยๆ อย่างแทบไม่สงั เกตเห็น
วันนี้เป็นวันแต่งงานของเขา อีกฝ่ายมีเรื่องส�ำคัญอะไรถึงกับต้องลากเขา
มาพูดในวันนี้ให้ได้
ฮ่องเต้คล้ายมองไม่เห็นสีหน้าไม่เข้าใจของเหยียนตี้ เพียงลุกขึน้ ยืน
ก่อนสืบเท้าก้าวยาวเดินไปยังห้องหนังสือที่เรือนศิลา
ภายในห้องนอนที่เรือนศิลา ฉินโยวโยวอาบน�้ำเสร็จแล้วก็มานั่งพิง
อยูบ่ นตัง่ นุม่ รอเหยียนตีก้ ลับมาด้วยท่าทีเกียจคร้าน นางได้ยนิ เสียงหัวเราะ
อันครึกครื้นของลวี่อี้กับบ่าวหญิงสามคนที่นอกห้องอยู่แว่วๆ
นางรอจนเบื่อก็เรียกพวกนางมาถามว่าก�ำลังคุยเรื่องสนุกอะไรอยู่
บ่าวหญิงสามคนทีเ่ หลือล้วนเลือ่ นสายตาไปมองลวีอ่ ี้ ลวีอ่ จี้ งึ เปิดปากตอบ
ยิ้มๆ "หม่อมฉันคุยถึงประเพณีเจ้าสาวแกล้งเจ้าบ่าวของบ้านเกิดกับ
พวกนางเท่านั้นเองเพคะ หม่อมฉันไม่กล้าพูด...หากพระชายาทรงน�ำไป
เล่นกับท่านอ๋อง หม่อมฉันได้อเนจอนาถเป็นแน่"
ฉินโยวโยวแค่นเสียงพูด "หากเจ้าไม่พดู มาตอนนีก้ จ็ ะมีสภาพอนาถ
ตั้งแต่ตอนนี้เลย!"
นางมีนสิ ยั เป็นกันเอง บ่าวหญิงทัง้ สีจ่ งึ ท�ำตัวสบายๆ ยามอยูต่ อ่ หน้านาง
มาแต่ไหนแต่ไร ค�ำขู่นี้พวกลวี่อี้จึงไม่กลัวแต่อย่างใด เอาแต่เม้มปาก
กลั้นยิ้มไม่ยอมพูด
ฉินโยวโยวเผยสีหน้าดุร้ายท่าทางขมึงทึงออกมา "หากเจ้าไม่พูด
ข้าจะให้พวกนางสามคนจักจี้เจ้า!"
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บ่าวหญิงสามนางทีเ่ หลือพากันหัวเราะคิกคักพลางล้อมวงเข้ามาจะ
ลงมือจัดการ ลวีอ่ บี้ า้ จีเ้ ป็นทีส่ ดุ ในทีส่ ดุ ก็ออ้ นวอนขอร้อง "พูดแล้วเพคะๆ"
นางบอกวิธที เี่ จ้าสาวแกล้งเจ้าบ่าวออกมาหลายวิธอี ย่างไม่มอี ำ� พราง
ทว่าฉินโยวโยวฟังไปฟังมากลับรูส้ กึ ว่าน�ำไปใช้กบั สามีปศี าจไม่ได้แน่นอน
หลอกให้เขาดื่มซีอิ๊ว ท�ำให้เขาอาบน�้ำเสร็จแล้วหาเสื้อผ้ารองเท้า
ไม่เจอ ให้เจ้าบ่าวตอบค�ำถามถูกก่อนถึงจะยอมให้เข้าห้อง...การจะแกล้ง
ราชันยุทธ์ขนั้ สิบแปดผูห้ นึง่ ด้วยวิธกี ารเช่นนีถ้ อื เป็นเรือ่ งเพ้อฝันเลยทีเดียว
ลวีอ่ เี้ องก็มองออกถึงความไม่เห็นด้วยของฉินโยวโยว นางจึงกัดฟัน
พูดว่า "ยังมีวธิ ที โี่ หดทีส่ ดุ อีกวิธหี นึง่ เพคะ ท�ำให้เจ้าบ่าวหาเจ้าสาวไม่เจอ!
ตอนหม่อมฉันยังเล็กเคยเห็นอาหญิงท่านหนึ่งของหม่อมฉันออกเรือน
บรรดาพี่สาวน้องสาวช่วยกันน�ำบันไดลิงมาให้นางปีนขึ้นไปนั่งบนขื่อ
จากนั้นก็บอกเจ้าบ่าวว่าเจ้าสาวหายตัวไป เจ้าบ่าววิ่งออกจากห้องหอ
มาพลิกทั้งลานเรือนค้นหา กลับคิดไม่ถึงว่าที่แท้เจ้าสาวจะอยู่ในห้อง
โดยตลอด ฮ่าๆ ต่อมาภายหลังอาหญิงของหม่อมฉันได้บอกว่ายิง่ เป็นทีท่ ี่
คุ้นเคยยิ่งจะถูกละเลยได้ง่าย พวกหม่อมฉันยังชมว่านางฉลาดอยู่เลย"
ลวี่อี้พูดถึงตรงนี้ก็ยิ้มก่อนเอ่ยว่า "ทว่าพระชายาอย่าทรงคิดไม่ดี
จะดีกว่า ที่นี่คือจวนอ๋อง ท่านอ๋องก็ทรงมีตบะสูงส่งเพียงนั้น ทรงใช้จิต
กวาดดูมีหรือจะทรงหาไม่พบ"
เดิมทีฉนิ โยวโยวไม่ได้มคี วามคิดไม่ดอี ะไรเลย ครัน้ ถูกลวีอ่ พี้ ดู เช่นนี้
นางก็นึกขึ้นได้ว่าในจวนอ๋องมีสถานที่หนึ่งที่สามีปีศาจอาจจะหาไม่พบ
จริงๆ...ห้องลับใต้ห้องหนังสือในเรือนศิลา!
ผนังสี่ด้านในนั้นตลอดจนเพดานล้วนบุด้วยแก้วผลึกเสวียนอู่ที่
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สามารถสกัดกัน้ การสอดส่องจากดวงจิต หากนางไปซ่อนตัวทีน่ นั่ คาดว่า
เหยียนตี้คงจะคิดไม่ถึงชั่วขณะ
นางนึกถึงสถานที่นี้แล้วก็ใจหายวาบ ไม่ถูกต้อง! ท่าทางของลวี่อี้
ชัดเจนว่ามีเจตนาจะชักน�ำให้นางคิดถึงห้องลับแห่งนั้น เหตุใดจึงต้องท�ำ
เช่นนี้ด้วย
เพียงแต่ชอบเล่นซนเลยยุให้นางไปล้อเล่นกับเหยียนตี้ หรือว่ามี
จุดมุ่งหมายอื่นกันแน่
นับตัง้ แต่ตำ� หนักอักษรเกิดเรือ่ งกลไกบางส่วนใช้งานไม่ได้เนือ่ งจาก
นักกลไกและช่างฝีมอื สมคบคิดกับศัตรูภายนอก ฉินโยวโยวก็ระแวดระวัง
ต่อท่าทีที่ผิดปกติของคนใกล้ชิดเพิ่มขึ้น
นางเตรียมพร้อมป้องกันเงียบๆ ก่อนจะเงยหน้าคลี่ยิ้มถามตรงๆ
"เจ้าตั้งใจจะล่อข้าไปที่ห้องลับใต้ห้องหนังสือใช่หรือไม่"
ลวี่อี้อึ้งงันไป นางคุกเข่าลงกับพื้นก่อนเอ่ยว่า "พระชายา หม่อมฉัน
มิกล้าเพคะ!"
ฉินโยวโยวก�ำลังสองจิตสองใจ ฉับพลันก็รสู้ กึ วิงเวียนตาลาย ตัวชา
ขยับเขยื้อนไม่ได้ นางก�ำนัลทั้งสามที่เดิมยืนอยู่ข้างกายลวี่อี้ล้วนล้มลง
สลบไสลไปสิ้น
ในหูนางได้ยนิ เสียงขันทีชราผูห้ นึง่ ทีอ่ ยูน่ อกหน้าต่างพูดว่า "ข้าบอก
ให้ลงมือตรงๆ ไปเลย เจ้ากลับยังจะเปลืองน�้ำลายล่อให้นางไปเองอีก"
เสียงนี้...เป็นจี่กงกงราชันยุทธ์อีกคนที่รับใช้อยู่ข้างกายฮ่องเต้
นอกเหนือจากฉิวกงกงที่สละชีพในหน้าที่ และก็เป็นคนสนิทที่ฮ่องเต้
ให้ความส�ำคัญที่สุดในยามนี้
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เป็นฮ่องเต้ต้องการจัดการข้า หรือว่าคนเหล่านี้ถูกคนของส�ำนัก
เฟิ่งเสินท�ำให้กลายเป็นหุ่นเชิดมีชีวิตไปแล้ว! ฉินโยวโยวในใจหวาดหวั่น
สับสน แม้แต่พูดยังพูดไม่ออกสักค�ำ นับประสาอะไรกับการใช้อาวุธลับ
ในตัว
นางประมาทเกินไปแล้ว สามีปศี าจพูดได้ถกู ต้อง นางสมควรลงมือ
ทันทีที่พบว่าลวี่อี้มีปัญหา! ไม่ควรใจอ่อนลังเล
ลวี่อี้ลุกขึ้นยืนพลางถอนหายใจเบาๆ ก่อนกล่าวกับฉินโยวโยว
"เดิมทีข้าไม่อยากท�ำเช่นนี้กับท่านจริงๆ ท่านไม่ต้องกลัว พวกเราไม่ได้
ต้องการสังหารท่าน เพียงแต่จะพาท่านไปท�ำความกระจ่างกับเรื่องหนึ่ง"
ถึงเวลานี้แล้ว ลวี่อี้ไม่มีความจ�ำเป็นต้องหลอกอีก ฉินโยวโยว
สบายใจขึน้ เล็กน้อย ทว่าเพียงไม่นานก็รสู้ กึ กลัวขึน้ มาอีก...เรือ่ งทีพ่ วกเขา
ใช้อุบายพรรค์นี้ สิ้นเปลืองเรี่ยวแรงไปมากเพื่อให้ข้าได้รู้ชัด เกรงว่าจะ
ไม่ใช่เรื่องดี
ในสมองฉินโยวโยวมีบางอย่างวาบผ่าน คล้ายตระหนักได้ถึงอะไร
บางอย่าง แต่ก็ยังไม่อยากจะเชื่อนัก
ลวีอ่ กี้ า้ วมาอุม้ นางขึน้ ก่อนหันหลังกลับเดินออกจากห้องนอนไปยัง
ห้องหนังสือที่ด้านข้าง
ฉินโยวโยวมองดูลวี่อี้กับจี่กงกงเปิดกลไกห้องลับใต้ห้องหนังสือ
อย่างช�ำนาญยิง่ ก่อนพานางมาส่งถึงในห้องลับแล้ววางลงข้างท่อทองแดง
ที่ใช้ส�ำหรับถ่ายทอดเสียง
คนทัง้ สองถอยออกไปอย่างรวดเร็วเป็นทีส่ ดุ เพียงไม่นานฉินโยวโยว
ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนสองคนดังมาจากท่อทองแดง
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"ท่านมีเรื่องอะไรก็รีบว่ามา" เป็นเสียงของเหยียนตี้
จากนั้นฉินโยวโยวก็ได้ยินฮ่องเต้เสือหน้ายิ้มพูดอย่างเอ้อระเหย
"ท�ำไมเล่า รีบร้อนอยากกลับไปเข้าหอ?"
"ไม่ผิด!" ค�ำตอบของเหยียนตี้ยังคงเถรตรงยิ่ง แต่ฉินโยวโยวกลับ
หัวเราะไม่ออก นางสังหรณ์ใจว่าเรือ่ งทีพ่ วกเขาจะพูดต่อจากนีเ้ ป็นเรือ่ งที่
นางไม่อยากได้ยินที่สุด
"ข้อเสนอคราวก่อนของข้า เจ้าจะไม่พิจารณาจริงๆ?"
"ข้าบอกไปชัดเจนแล้ว โยวโยวเป็นภรรยาของข้า"
"ข้ามีวิธีที่ดียิ่งกว่า ไม่จ�ำเป็นต้องให้เจ้าเอาตัวมารับดาบของข้าอีก
เจ้าเองก็ไม่ต้องกลัวว่าจะท�ำให้ดวงใจของเจ้าต้องตกใจด้วย"
"ท่านไม่ต้องพูดอะไรแล้ว ข้าไม่มีทางตอบตกลง!"
หลังจากนั้นพวกเขาพูดอะไรกันบ้าง ฉินโยวโยวก็ฟังไม่ได้ยินอีก
อย่างไรคงไม่พ้นฮ่องเต้เกลี้ยกล่อมเหยียนตี้อย่างไม่รู้จักเบื่อหน่าย เพื่อ
หาทางให้นางยอมถอดรหัสขีดเครื่องหมายลึกลับบนแบบร่างกลไก
บรรพบุรุษออกมา
เป็นเช่นนี้นี่เอง...เป็นเช่นที่คิดจริงๆ
ฉินโยวโยวค้นพบด้วยความสลดใจว่าที่แท้เรื่องราวในตอนนั้นมิใช่
ความบังเอิญ
เรือ่ งลอบสังหารในคืนงานฉลองปีใหม่เป็นละครมาตัง้ แต่ตน้ ละคร
ทีท่ ำ� ให้นางยินยอมพร้อมใจบอกความลับของปืนใหญ่แก่พวกเขาทัง้ หมด
น่าขันที่นางกลับถูกความอ่อนโยนอ่อนหวานและอาการบาดเจ็บสาหัส
โชกเลือดของเหยียนตีบ้ งั ตา จนเป็นฝ่ายเอาตัวมาอยูใ่ นละครนีอ้ ย่างโง่งม
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กระบีท่ ป่ี กั หน้าอกเหยียนตีเ้ ป็นฝีมอื ของฮ่องเต้ พวกเขาพีน่ อ้ งมีชวี ติ
เดียวกัน ฮ่องเต้ย่อมไม่กล้าให้ผู้อื่นลงมือ ด้วยเหตุนี้กระบี่นั้นถึงเฉียด
จุดส�ำคัญของเหยียนตีไ้ ป 'พอดิบพอดี' ดูเหมือนว่ากระบีไ่ ด้แทงทะลุหวั ใจ
เลือดไหลเต็มพื้น แต่ส�ำหรับเหยียนตี้กลับไร้ซึ่งอันตราย
ละครที่มีความบังเอิญสารพัดนี้มีพิรุธมากมาย ทว่ากลับหลอกตา
หลอกใจนางได้อย่างง่ายดายยิ่ง
อันที่จริงตั้งแต่ก่อนหน้านี้นางก็ถูกพวกเขาวางอยู่ในละครแล้ว
เพียงแต่นางถือดีเกินไป เชื่อมั่นในความรู้สึกที่เหยียนตี้มีต่อนางเกินไป
จึงคิดไปเองว่าเขาไม่มที างท�ำร้ายนางจริงๆ และจะเปลีย่ นแปลงตนเองได้
เนื่องจากเห็นนางเป็นคนส�ำคัญ
เขาเป็นคนเช่นไรนั้น ในใจฉินโยวโยวรู้อยู่นานแล้ว แต่นางยังคง
ยืนกรานจะฝันเฟื่องอย่างไร้เดียงสาน่าขัน จวบจนบัดนี้นางไม่อาจไม่ตื่น
ขึ้นมา...
นางควรโทษใครดีเล่า เรื่องที่เหยียนตี้ให้สัญญาต่อนาง เขาล้วน
ท�ำได้จริงทุกเรือ่ ง ทว่าตัง้ แต่ตน้ จนจบเขาไม่เคยสัญญาว่าจะไม่หลอกนาง
นางเสี ย น�้ ำ ตาเพื่ อ เขา ค�่ ำ คื น ที่ เ ฝ้ า อยู ่ ข ้ า งกายเขาด้ ว ยความ
กระวนกระวายละอายใจเหล่านั้น ตอนนี้นึกดูก็เป็นแค่เรื่องที่ข�ำไม่ออก
เรื่องหนึ่ง
ผ่านไปนานเท่าใดก็สุดรู้ ฉินโยวโยวคล้ายได้ยินเสียงฮ่องเต้ดังมา
เข้าหู "บรรดาคนสกุลจินเหล่านั้น บัดนี้จะต้องงุนงงไม่เข้าใจเป็นแน่ว่า
ทั้งที่แคว้นเซียงเยวี่ยเรามีมือเทพนักกลไกอย่างน้องสะใภ้อยู่แล้ว เหตุใด
เจ้ายังให้เงื่อนไขที่ดีเพียงนั้นแก่พวกเขาและร่วมงานกับพวกเขาอีก"
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ราชั น ใต้ อ าณั ติ 3

สกุลจิน?! ฉินโยวโยวงุนงงอยู่บ้าง ผ่านไปชั่วครู่ถึงนึกได้ว่าน่าจะ
เป็นสกุลจินแห่งกุ่ยซานไถ หนึ่งในสามตระกูลใหญ่ด้านวิชากลไก
ฉินโยวโยวแค่คิดก็รู้แล้วว่าลวี่อี้กับจี่กงกงล้วนรับค�ำสั่งมาจาก
ฮ่องเต้ ถึงได้ลงมือกับนางเช่นนี้
ฮ่องเต้ก็แค่อยากท�ำลายความสัมพันธ์ของนางกับเหยียนตี้ ถึงได้
ให้นางมาได้ยินแผนการร้ายของพวกเขาด้วยหูตนเอง ทว่าท�ำเช่นนี้มี
ผลดีอะไรต่อเขาเล่า
เขาอุตส่าห์ฉกี หน้าบังคับพานางมาไว้ในห้องลับนี้ เป็นไปไม่ได้เลย
ทีจ่ ะพูดเรือ่ งไร้สาระไร้ความสลักส�ำคัญ การทีจ่ ๆู่ เขาเอ่ยถึงสกุลจินขึน้ มา
เช่นนี้หมายความว่าอย่างไร
นางได้ยนิ เหยียนตีพ้ ดู เสียงเข้มตามคาด "เรือ่ งของสกุลจิน ข้ามีสทิ ธิ์
ตัดสินใจได้อย่างอิสระ ท่านไม่ต้องยุ่งให้มาก!"
"เรือ่ งบิดาของน้องสะใภ้ เจ้าคิดจะบอกนางเมือ่ ไร หากคนสกุลจินรู้
ว่าน้องสะใภ้มีความสัมพันธ์กับพวกเขา เกรงว่าคงได้คิดหาทุกวิถีทาง
มาหลอกล่อน้องสะใภ้ไปจากมือของเจ้าแน่" ฮ่องเต้พูดยิ้มๆ
"นั่ น ก็ ต ้ อ งดู ว ่ า พวกเขามี ป ั ญ ญาหรื อ ไม่ " เหยี ย นตี้ เ ริ่ ม จะหมด
ความอดทนต่อการทีฮ่ อ่ งเต้ลากเขามาพูดพล่ามไม่หยุดในคืนวันแต่งงาน
ของเขาแล้ว
แม้พี่ชายของเขาจะไม่มีความจริงจังมาแต่ไหนแต่ไร แต่ก็มิใช่
คนจู้จี้ขี้บ่นอย่างเด็ดขาด
ภายในห้องลับ ฉินโยวโยวถูกเรื่องราวในค�ำพูดของฮ่องเต้ท�ำเอา
ตกใจจนอึง้ ไปแล้ว บิดาของข้า...สกุลจิน? บิดาทีล่ กึ ลับของข้าเป็นคนของ
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เอ๋อเหมย

สกุลจิน?! นี่มันเรื่องอะไรกันอีก
ฟังจากที่พูด เหยียนตี้รู้เรื่องนี้มาก่อนแล้ว แต่เขากลับปิดบังนาง
มาตลอดเช่นเดียวกัน ลับหลังก�ำลังวางแผนอะไรอีก
ภายในห้องหนังสือ เหยียนตี้หมดความอดทนในที่สุด เขายืนขึ้น
กล่าวว่า "ดึกแล้ว มีเรื่องส�ำคัญอะไรค่อยว่ากันพรุ่งนี้ เชิญเสด็จพี่กลับไป
ได้แล้ว"
ฮ่องเต้บรรลุจุดมุ่งหมายแล้วจึงหัวเราะร่าก่อนเอ่ยว่า "อาตี้ เจ้าไย
ต้องรีบร้อนปานนี้ เจ้าสาวของเจ้าก็อยู่ที่นี่แล้ว"
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

https://jamshop.jamsai.com/product/6186-

