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ลิน่เซีย่วจ�ำต้องหยุดย้ังกำรเคล่ือนไหวอย่ำงช่วยไม่ได้ เขำโน้มกำยลงพรมจมุพิตนำงพลำงเอ่ย 

วิงวอน “อำเหยำ มอบให้ข้ำได้หรือไม่”

น�ำ้เสยีงแหบแห้งและสัน่พร่ำ แฝงควำมเจบ็ปวดและข่มกลัน้อยู่หลำยส่วน หัวใจฉวีชิน่เหยำ

พลันอ่อนยวบ นำงปล่อยมือที่พู่ห้อยไหมไปโดยไม่รู้ตัว

จำกน้ันรับรู้ได้เพียงว่ำช่วงล่ำงเย็นวำบ ร่ำงกำยไม่มีเสื้อผ้ำอำภรณ์ช้ินใดบดบังอีก นำง 

ยังไม่ทันจะเหนียมอำย ร่ำงร้อนผ่ำวก็ทำบทับลงมำ 

“อำเหยำ...” มอืของลิน่เซีย่วประหนึง่นักเล่นพิณฝีมอืล�ำ้เลศิก�ำลงัดดีทดสอบเสยีงพิณ เริม่ต้น

ลำกไล้หยั่งเชิงอย่ำงระมัดระวัง กระตุ้นยั่วเย้ำจนนำงสะท้ำนไหวไม่หยุด

ควำมรู้สึกแปลกประหลำดดั่งคลื่นลูกใหญ่ถำโถมเข้ำมำอย่ำงช้ำๆ หัวใจนำงวูบโหวงอย่ำง

รุนแรง ลืมสิ้นควำมเขินอำย โอบแขนรอบไหล่ของลิ่นเซี่ยวตำมสัญชำตญำณ ดูเหมือนว่ำต้องท�ำ 

เช่นนี้เท่ำนั้นถึงจะท�ำให้ควำมโหยหำจำกส่วนลึกในตัวนำงบรรเทำเบำบำงลงได้

“ซื่อจื่อ...” นำงกอดเขำเอำไว้แน่น พึมพ�ำแผ่วเบำด้วยน�้ำเสียงเลื่อนลอย
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มาถึงเล่ม 3 แล้ว รู้สึกอย่างไรกันบ้างคะ สนุกสนานและน่าติดตามมากกว่า 

ที่คิดภาพไว้ตอนแรกมั้ยเอ่ย ความจริงแอบกังวลใจตอนที่อ่านเจอภูตผีปีศาจต่างๆ 

เหมือนกันนะคะ กลัวว่าจะดูต่างจากแนวมากกว่ารักเร่ืองอื่นๆ หรือมีความรักของ

พระ-นางน้อยจนเรียกว่า 'นิยายรัก' ไม่ได้ แต่พอท�ามาถงึเล่มน้ี รู้เลยว่าน่ีก็คอื 'นิยายรัก 

ที่มีภูตผีปีศาจ' น่ันเอง มิหน�าซ�้าการปราบภูตผีเหล่าน้ียังเช่ือมโยงความผูกพันของ

พระ-นางให้ยิ่งเหนียวแน่นขึ้นอีกด้วย เรื่องนี้จะมี 4 เล่มจบออกต่อเนื่องกัน ติดตาม

อ่านยาวๆ ได้เลยค่ะ

ส�าหรับในเล่มน้ีนัน้ ฉวีจือ่อว้ีได้ล่วงรู้ความสมัพนัธ์ของพระ-นางแล้ว แม้เขาจะ

ขุ่นเคืองลิ่นเซี่ยวเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ยังใจกว้างและยอมรับในสิ่งที่น้องสาวตัดสินใจ  

เรียกได้ว่าเป็นพี่ชายที่แสนดีคนหนึ่งทีเดียว ส่วนลิ่นเซี่ยวนั้น ช่วงนี้ก็เดินหน้าเพื่อการ

แต่งฉวช่ิีนเหยาเข้าวงัอ๋องอยูเ่ตม็ที ่ไม่ว่ามสีิง่ใดทีท่�าเพือ่นางได้ เขาพร้อมจะท�าเสมอ 

อ่านแล้วบางคราก็รู้สกึอยากเป็นนางเอก ทว่าพอเจอฉากทีพ่ระเอกปรารถนาในตวันาง 

มากๆ จนหวุดหวิดจะล่วงล�้าล่วงเกินนางหลายคร้ังหลายคราก็ถอดใจ ปล่อยให้ 

ฉวีช่ินเหยาเป็นฉวีช่ินเหยาและเราเป็นคนอ่านต่อไปเถอะค่ะ เพราะมันหวามไหวใจ

เกินทานทนไปแล้ว...สงสารก็แต่ฉวีช่ินเหยาที่ใสซื่อ ไม่รู้ว่าจะหนีพ้นเง้ือมมือของ 

ลิ่นเซี่ยวไปได้หรือไม่ 

ส่วนเร่ืองภูตผีปีศาจในเล่มน้ี บอกเลยค่ะว่ายิ่งน่าติดตามมากข้ึนไปทุกที  

ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้วนเชื่อมโยงกันเสียด้วย ส่วนว่าจะเชื่อมโยงกันอย่างไร อะไร

คอืปมปริศนา และจะคลีค่ลายลงในรูปแบบไหนน้ันต้องไปตดิตามค่ะ เช่นน้ีกข็อเชิญ

ทุกท่านพลิกกระดาษหน้าต่อไป พบกับลิ่นเซี่ยวและฉวีชิ่นเหยาได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ ฉวีชิ่นเหยา  ศษิย์นอกส�านักของนักพรตชิงซวจีือ่ กราบอาจารย์เป็น

ศษิย์เน่ืองจากตอนเป็นทารกร่างกายอ่อนแอยิง่ รูปโฉม

งดงามหาใดเปรียบ

✱ ลิ่นเซี่ยว  ซื่อจื่อแห่งวังหลันอ๋อง ผู้ครอบครองกระบี่ชื่อเซียว  

มีท่าทีเย่อหยิ่งถือตัว 

✱ เผยหมิ่น  สหายร่วมส�านักของฉวีชิน่เหยา และยงัพกัอยูเ่รือนพกั

หมายเลขยี่สิบห้าร่วมกัน โปรดปรานการอ่านหนังสือ

เป็นอย่างยิ่ง

✱ หวังอิงหนิง  บุตรสาวของเสนาบดีหวัง เฉลียวฉลาดมีไหวพริบ  

อ่อนโยนนุ่มนวลและรักสงบ

✱ หลิวปิงอวี้  บตุรสาวหลวิจัน้หวัหน้าศาลต้าหลี ่ชอบพดูคยุหยอกล้อ 

กับผู้อื่นและชอบกินเป็นชีวิตจิตใจ

✱ ซย่าเหยียน  ท่านหญงิอ๋ีซ ูบตุรสาวขององค์หญิงเต๋อหรงกับเหวยก๋ัวกง  

มักเสแสร้งแกล้งท�าว่าตนเองอ่อนโยนเป็นมิตร

✱ คังผิง  องค์หญงิผูเ้กดิจากอีเ๋ฟย เป็นน้องสาวร่วมอทุรกับอูอ๋๋อง 

นิสัยเอาแต่ใจอย่างมาก
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ปกติฉวีจื่ออว้ีจะเป็นคนสุขุมเยือกเย็นอยู่เสมอ มีน้อยครั้งท่ีจะ

ควบคมุอารมณ์ไม่อยู่ แต่ตอนนีเ้หน็ได้ชดัเจนว่าทัง้ตกใจระคนโกรธเกร้ียว 

เขาเดินลงจากบันได สาวเท้าก้าวยาวๆ เดินตรงมาทางฉวีชิ่นเหยา

ฉวีชิ่นเหยาพลันตื่นตระหนกขึ้นมาทันใด นางรีบขยับออกห่างจาก

ลิ่นเซี่ยว มองฉวีจื่ออวี้ด้วยใบหน้าแดงเรื่อแล้วเอ่ยเรียก "พี่ชาย..."

ฉวีจื่ออว้ีกระชากแขนฉวีชิ่นเหยาเต็มแรงพลางเอ่ยด้วยน�้าเสียง

เฉียบขาดว่า "เจ้ารู้ตัวหรือไม่ว่าก�าลังท�าอะไรอยู่"

เสียงนัน้ท้ังร้อนรนท้ังเข้มงวด แต่ละค�าราวกับก้อนหนิกระแทกหวัใจ

ฉวีชิ่นเหยาอย่างหนักหน่วง

ใบหน้าของฉวีชิ่นเหยาพลันแดงก�่าเหมือนเลือดจะหยดออกมาได้ 

นางไม่กล้าเงยหน้ามองพ่ีชายอกี แทบอยากจะเอาศรีษะแทรกแผ่นดนิหนี 

ไปเสียเลย

21
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ฉวจีือ่อวีดึ้งร่างฉวชีิน่เหยามาหลบข้างหลงั มองลิน่เซีย่วด้วยสายตา

คมกริบพลางกล่าว "ซื่อจื่อ ข้าคนแซ่ฉวี ไม่รู้ว่าท่านคิดเช่นไรกับน้องสาว

ของข้ากันแน่ แต่นางยังเยาว์วัยนัก มหีลายเร่ืองยังโง่เขลาไร้เดยีงสา ไม่รู้จกั 

ขอบเขตอันสมควร ทว่าท่านก็ถือเป็นผูใ้หญ่มคีวามคดิความอ่านมากกว่า

นาง น่าจะเข้าใจเหตุผลของเรื่องนี้ดี ท่านมีฐานะสูงส่ง วันหน้าจะต้องมี 

คู่ครองท่ีเหมาะสม ถ้าหากมีความจริงใจให้นางอยู่บ้าง คงรู้ตัวว่าควร 

อยู่ห่างนางเอาไว้ แล้วเพราะอะไรถึงมาตามตอแยนางอีก"

ลิน่เซีย่วมสีหีน้าเคร่งขรมึ เอ่ยอย่างจรงิจงัว่า "คณุชายฉวี ข้าคนแซ่ล่ิน 

ชอบพอคุณหนูฉวีมานาน ไม่เคยมีเจตนาจะหยอกเย้าหลอกลวงนางเลย

สักนิดเดียว..."

แม้ว่าฉวจีือ่อว้ีจะมนีสิยัอ่อนน้อมและสขุุม แต่กลบัเอ่ยวาจาโต้แย้ง

ได้คมคายลกึซึง้ย่ิง ขณะน้ีเองเขาก็พลนัเอ่ยขัดจงัหวะลิน่เซีย่วอย่างไม่ไว้หน้า  

"ไม่เคยมีเจตนาจะหยอกเย้าหลอกลวง? ซื่อจื่อกลับช่วยเตือนสติข้า  

แต่ไหนแต่ไรมาเชื้อพระวงศ์ระดับสูงของราชวงศ์ปัจจุบันจะมีฝ่าบาท

พระราชทานสมรส แต่กฎเกณฑ์ของราชวงศ์ก็เข้มงวดเคร่งครัดกับเรื่อง

ฐานะเหมาะสมคู่ควรเป็นท่ีสดุ พลกิหนงัสอืต�าราหาจนท่ัวแล้วก็ยังไม่เคย

เห็นตัวอย่างว่าบุตรสาวของขุนนางขั้นเจ็ดจะเป็นชายาของซื่อจื่อใน 

เชื้อพระวงศ์ระดับชินอ๋อง* ได้มาก่อน หรือหมายความว่าจะสามหนังสือ

หกพิธี** สนิเจ้าสาวยาวสบิหลี*่** ท่านไม่สามารถให้อะไรได้เลยสกัอย่างเดยีว  
* ชินอ๋อง เป็นต�าแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายล�าดับที่หนึ่ง โดยมากผู้ที่ได้รับต�าแหน่งนี้มักเป็นพระโอรส พระเชษฐา 
หรือพระอนุชาในองค์จักรพรรดิ
** สามหนังสือหกพิธี หมายถึงขั้นตอนพิธีการตั้งแต่การหมั้นหมายไปจนสิ้นสุดงานวิวาห์ของชาวจีนใน 
สมัยโบราณ สามหนังสือ ได้แก่ หนังสือหมั้นหมาย หนังสือแจ้งพิธี และหนังสือรับเจ้าสาว หกพิธี ได้แก่  
เชิญแม่สื่อแนะน�า ถามชื่อและเวลาตกฟาก ส่งของหมั้น ยกขบวนสินสอด ก�าหนดฤกษ์แต่ง และเข้าพิธีวิวาห์
*** สนิเจ้าสาวยาวสบิหลี ่(ลี)้ หมายถึงขบวนเจ้าสาวทีม่สิีนเดิมหาบตามไปมคีวามยาวถึงสบิหลี ่แสดงให้เหน็
ว่าฝ่ายเจ้าสาวมีฐานะร�่ารวยพรั่งพร้อม
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เหตใุดยังกล้าพูดโดยไม่ละอายใจว่าตัวเองไม่มเีจตนาหยอกเย้าหลอกลวง 

หรือเห็นว่าล�าดับศักดิ์ของสกุลฉวีต�่าต้อย คิดจะใช้อ�านาจมาเกลี้ยกล่อม

ให้น้องสาวข้าไปเป็นอนุภรรยา"

ลิ่นเซี่ยวตอบกลับโดยไม่ลังเลสักนิดว่า "ข้าไม่เคยมีความคิดจะรับ

อาเหยาเป็นอนุภรรยา เรื่องพระราชทานสมรสข้ามีแผนการอยู่ในใจ 

มานานแล้ว เพียงแค่รอโอกาสสกุงอมเท่านัน้ ก็จะขอเสดจ็ลงุพระราชทาน

สมรสให้ข้ากับอาเหยา สามหนังสือหกพิธี สินเจ้าสาวยาวสิบหลี่ จะไม่มี

อะไรขาดไปสกัอย่างเดียว ไม่มทีางปล่อยให้อาเหยาต้องน้อยหน้าใครแน่"

พอฉวชีิน่เหยาได้ยินเช่นนี ้แม้ว่าจะเขินอายจนไม่กล้าเงยหน้าข้ึนมา  

แต่ในใจรู้สึกเหมือนทะเลสาบในฤดูใบไม้ผลิที่มีหินก้อนหนึ่งร่วงหล่น  

รอยกระเพ่ือมบนผิวน�้าแผ่กระจายวงแล้ววงเล่า มุมปากอดยกโค้ง 

ด้วยความอิ่มเอมสุขใจไม่ได้

เมื่อฉวีจื่ออวี้ได้ยินค�าตอบของลิ่นเซี่ยวก็รู้สึกคาดไม่ถึงอยู่บ้าง เขา

นิ่งอึ้งไปชั่วขณะ ก่อนจะเผยรอยยิ้มเย็นชาออกมา "ท่านจะใช้วิธีใดท�าให้

ฝ่าบาทกับหลันอ๋องยอมรับการแต่งงานครั้งนี้ บอกว่าท่านสนใจอาเหยา

มานานแล้ว หรือบอกว่าก่อนแต่งงานก็เคยไปมาหาสู่กับนาง เกรงว่า 

ถึงเวลานั้นนอกจากพระองค์จะไม่ยอมพระราชทานสมรส อาจเข้าใจว่า

อาเหยาจงใจหวังพ่ึงอ�านาจบารมีแล้วพาลมากร้ิวนาง ท�าให้ชื่อเสียง 

ของนางต้องมัวหมอง! ท่านควรรู้เอาไว้ ด้วยต�าแหน่งขุนนางของสกุลฉวี 

อาเหยาไม่มีทางอยู่ในกลุ่มตัวเลือกสะใภ้ของราชวงศ์..."

ฉวีจื่ออวี้เอ่ยมาถึงตรงนี้ก็หยุดชะงักไปโดยพลัน

ช่วงก่อนหน้าน้ีฉวีชิน่เหยาได้รบัเลอืกเข้าเรยีนในส�านกัศกึษาอว๋ินอิน่ 
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อย่างคาดไม่ถึง ท�าให้เขารู้สึกสงสัยตงิดๆ ในใจไม่หาย เขาถึงกับเคย

พยายามสืบหาสาเหตุที่ฮ่องเต้ทรงเปิดส�านักศึกษาอีกครั้งอย่างอ้อมๆ  

ต่อมาคลับคล้ายคลับคลาได้ยินว่าฮ่องเต้จะทรงเลือกคู่ครองที่เหมาะสม

ให้บุตรหลานเชือ้พระวงศ์จากบรรดาลกูศษิย์ในส�านักศกึษาแห่งนี ้เมือ่ใด

เข้าเรียนในส�านักศึกษาแล้ว ไม่ว่าล�าดับศักด์ิตระกูลจะสูงต�่าอย่างไรก็ 

มีสิทธ์ิเป็นตัวเลือกสะใภ้ของราชวงศ์ได้ท้ังสิ้น และนี่ก็เป็นสาเหตุให ้

ตอนนั้นขุนนางในราชส�านักยื้อแย่งกันจะส่งบุตรสาวเข้าเรียน

ฉวีจื่ออว้ีสงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเร่ืองนี้จะต้องมีลับลมคมใน 

อะไรแน่ ดูท่าแล้วเรื่องนี้คงมีคนตรงหน้าคอยวางแผนอยู่เบ้ืองหลัง 

อย่างที่คาดคิดไว้

พอเขาลองคิดทบทวนโดยละเอยีด ร่างกายก็พลนัไม่อาจขยับเขย้ือน

อยู่พักใหญ่ คนผู้นี้เพื่อหาหนทางแต่งงานกับฉวีชิ่นเหยาแล้ว ถึงกับยอม

ทุ่มเทสุดก�าลังความคิดถึงเพียงนี้ วางแผนไปทีละข้ันทีละตอนมาตลอด 

เตรียมการทุกอย่างด้วยความละเอียดรอบคอบอย่างที่สุด มีใจหมายมั่น

จะคว้าฉวีชิ่นเหยามาครองให้ได้ ใช่คนที่เขาจะสั่นคลอนความคิดได้ 

โดยง่ายหรือ 

พอคิดมาถึงตรงน้ี ฉวีจื่ออว้ีก็เกิดความรู้สึกราวกับสิ้นเรี่ยวแรง 

ขึ้นมาอย่างกะทันหัน ก่อนจะโบกมืออย่างจนใจแล้วเอ่ยว่า "ช่างเถิดๆ"

จากน้ันเขามองลิ่นเซี่ยวด้วยแววตานิ่งขรึม กล่าวด้วยเสียงที่ 

ผ่อนคลายลงมาก "ตราบใดท่ีฝ่าบาทยังไม่มีพระราชโองการลงมา  

เรื่องพระราชทานสมรสก็ยังไม่แน่นอนไปอีกวัน แม้ว่าอาเหยาจะกราบ 

นักพรตชิงซวีจื่อเป็นอาจารย์แต่เล็ก เลี่ยงการออกเดินทางรอนแรม 
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ข้างนอกไม่ได้ แต่ท่านพ่อท่านแม่เห็นนางเป็นดัง่ไข่มกุในอุง้มอื* เสมอมา 

จติใจเป่ียมด้วยความรกัใคร่ห่วงใยไม่น้อยหน้าพ่อแม่คนใดในเมอืงฉางอนั  

ถ้าหากท่านอยากจะแต่งอาเหยาเป็นภรรยาจริง อย่างแรกก็ต้องแสดง

ความจริงใจให้ท่านพ่อท่านแม่เห็น ขอร้องจนได้รับค�าอนุญาตจาก 

พวกท่าน อย่างท่ีสองจะต้องจัดการทุกอย่างให้เหมาะสมรัดกุม ไม่ว่า

คนในวงัหรอืนอกวัง ผูใ้ดก็จะเอ่ยถึงอาเหยาในทางเสียหายไม่ได้แม้แต่น้อย  

ถ้าหากน้องสาวข้าต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ส่งเดชเพราะเร่ืองการแต่งงาน

กับท่าน ไม่ต้องเอ่ยถึงท่านพ่อท่านแม่ แม้แต่ข้าคนแซ่ฉวีผู้นี้ จะไม่มีทาง

รับปากให้นางแต่งออกไปเด็ดขาด" 

ค�าพูดนีห้นกัแน่นด่ังเหลก็กล้าทกุถ้อยค�า เป็นดัง่การเปิดความกังวล

ที่ซุกซ่อนอยู่ในใจฉวีชิ่นเหยามาตลอดให้ลิ่นเซี่ยวได้เห็นอย่างชัดเจน

ลิน่เซีย่วเริม่เกิดความเคารพเลือ่มใสในตวัฉวีจือ่อว้ีขึน้มา เขารบีกล่าว 

ด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ "เรือ่งท่ีคุณชายฉวีกล่าวมานัน้ ข้าไตร่ตรองมานานแล้ว  

ส�าหรับผู้อาวุโสทั้งสองท่าน ข้าคนแซ่ลิ่นจะต้องถามความเห็นชอบจาก

พวกท่านล่วงหน้า ไม่กล้าละเลยเรื่องน้ีอย่างแน่นอน ส่วนเร่ืองการ

พระราชทานสมรส ข้าจะวางแผนอย่างละเอียดรัดกุม ระมัดระวังอย่าง 

ดีที่สุด ไม่ว่าก่อนแต่งงานหรือหลังแต่งงาน จะไม่ปล่อยให้อาเหยาได้รับ

ความไม่เป็นธรรมแม้แต่น้อย"

ฉวีจื่ออวี้ยังไม่ยอมปล่อยผ่าน เขามองหน้าอีกฝ่ายแล้วเอ่ยว่า 

"บรรดาขุนนางใหญ่และชนชั้นสูงทั่วเมืองฉางอันแทบไม่มีใครไม่รับ

อนุภรรยา โดยเฉพาะหลันอ๋อง หลายปีมานี้มีท่านเป็นบุตรชายของ 

* ไข่มุกในอุ้งมือ เป็นส�านวน หมายถึงบุคคลผู้เป็นที่รักดั่งหนึ่งสิ่งของล�้าค่า ต่อมามักใช้แทนบุตรธิดาอันเป็น
ที่รัก คล้ายกับภาษาไทยที่เปรียบลูกเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่
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ภรรยาเอกเพียงคนเดียว จนกระทั่งเมื่อปีก่อนหลันอ๋องเพ่ิงมีบุตรชาย 

อีกคนหนึง่ เมือ่ใดท่ีท่านแต่งงาน เพ่ือให้ท่านแตกก่ิงก้านมทีายาทสืบสกุล

ในเร็ววัน เกรงว่าคงถือโอกาสให้ท่านรับอนุภรรยาเพ่ิมอีกหลายคน  

อีกอย่างท่านยังกมุอ�านาจส�าคัญ วันหน้าจะต้องมคีนเข้ามาประจบเอาใจ

ไม่น้อย ผ่านไปนานวันเข้าท่านกล้ายืนยันหรือว่าจะดีต่ออาเหยาดังเดิม 

ไม่มีทางเย็นชาต่อนาง"

ฉวีช่ินเหยาท่ียืนอยู่ด้านข้างเห็นพ่ีชายมท่ีาทีเข้มงวดอย่างท่ีไม่เคยเป็น 

มาก่อน ท้ังได้ยินวาจาขึงขังไม่ยอมอ่อนข้อของเขา ขอบตาก็แดงเรื่อขึ้น

มาอย่างไม่ทราบสาเหตุ นางรู้ดีว่าที่พ่ีชายท�าเช่นน้ีก็เป็นเพราะว่ากังวล

เรือ่งความแตกต่างของฐานะท้ังสองครอบครัวเท่านัน้ ถ้าหากแต่งงานกัน

ไปแล้วจริงๆ เรื่องใดก็ไม่อาจมั่นใจได้ทั้งสิ้น ถึงต้องบีบคั้นทุกฝีก้าวเช่นนี้ 

ท�าทุกวิถีทางเพื่อวางแผนอนาคตที่ดีให้นาง

สีหน้าลิ่นเซี่ยวสะท้อนความประทับใจออกมา เขาท�าความเคารพ

ฉวีจื่ออว้ีอย่างจริงใจ "คุณชายฉวี ข้าคนแซ่ล่ินขอให้ค�ามั่นสัญญาไว ้

ตรงน้ี ถ้าหากมีวาสนาได้แต่งอาเหยาเป็นภรรยา วันหน้าจะทะนุถนอม

ดูแลเป็นอย่างดี ไม่มีวันโลเลหลายใจ ชีวิตนี้จะมีนางเพียงผู้เดียว!" 

พอได้ยินค�าน้ี ฉวีจื่ออว้ีก็นิ่งเงียบไป เขามองลิ่นเซี่ยวด้วยสายตา

พินจิพิเคราะห์อกีครัง้ ผ่านไปพักใหญ่ก็พยักหน้ารบัช้าๆ "ค�าพูดของซือ่จือ่ 

ข้าคนแซ่ฉวจีะขอจดจ�าเอาไว้ในใจ ได้ยินมาว่าซือ่จือ่เป็นคนรกัษาสัญญา 

ต้องรอดวู่าวันข้างหน้าจะเป็นเช่นไร คืนน้ีก็ดึกมากแล้ว คงต้องขอตวัก่อน"

กล่าวจบเขาก็พาฉวีชิ่นเหยาเดินเข้าจวนไป

ลิ่นเซี่ยวลอบถอนหายใจโล่งอก ตระหนักได้ว่าฉวีจ่ืออวี้ได้ค�าตอบ
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ที่ต้องการแล้ว จึงแสร้งเปลี่ยนท่าทีเป็นประนีประนอม

ที่ผ่านมาเขาไม่เคยคบหากับฉวีจื่ออวี้อย่างสนิทสนม แต่เนื่องจาก

อีกฝ่ายคือพ่ีชายของฉวีชิ่นเหยา จึงอดใส่ใจมากกว่าปกติไม่ได้ เขารู้ว่า 

ฉวีจื่ออว้ีมีความสามารถเชิงอักษรโดดเด่นเป็นเลิศ มองผิวเผินภายนอก

ดูใจดียอมคล้อยตามผู้อื่น แต่ภายในเด็ดขาดและยุติธรรม นับตั้งแต ่

เข้ารบัต�าแหน่งในส�านกัราชบณัฑิต พวกโม่เฉงิก็ให้ความส�าคัญอย่างมาก

ทีเดียว 

จากสถานการณ์เมื่อสักครู่น้ี นอกจากฉวีจ่ืออวี้จะฉลาดมีไหวพริบ 

ยังรกัใคร่เอ็นดูฉวีชิน่เหยาเป็นทีส่ดุ ไตร่ตรองทุกสิง่อย่างรอบคอบเพ่ือนาง

เพราะกลัวว่านางจะได้รับความไม่เป็นธรรมแม้เพียงเศษเสี้ยว ท�าอะไร 

มีระเบียบแบบแผนอย่างหาได้ยาก สิ่งที่เอ่ยมาทั้งหมดเหมือนก�าลัง 

ถามเขาอยู่ แต่ไม่เท่ากับบีบให้เขาแสดงท่าทีชัดเจนต่อหน้าฉวีชิ่นเหยา

ด้วยหรือ 

ถ้าหากตอนเขาตอบค�าถามเผลอไผลตอบอย่างคลุมเครือแม้แต ่

นิดเดียวล่ะก็ ไม่ต้องให้ฉวีจื่ออว้ีคอยขัดขวาง เพียงแค่ดูจากนิสัยของ 

ฉวีชิ่นเหยา นางคงเกิดข้อสงสัยในตัวเขาจนคิดถอยห่างแน่

พอคิดมาถึงตรงนี้ ลิ่นเซี่ยวพลันนึกหวาดกลัวอย่างท่ีไม่เคยเป็น 

มาก่อน

เขายืนรออยู่กับที่อย่างเงียบงัน ใช้สายตามองส่งฉวีชิ่นเหยา  

จนกระทัง่เงาหลงัของฉวีชิน่เหยาหายลบัไป ประตูบานใหญ่ของจวนสกุลฉวี 

ก็ปิดลงอีกครั้ง เขาถึงได้กระตุกสายบังเหียน ควบม้าจากไปด้วยความ

ตึงเครียด
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หลงัจากสองพ่ีน้องเดนิเข้ามาในจวน ฉวีจือ่อว้ีกน่ิ็งเงียบไม่เอ่ยวาจาใด 

มาตลอดทาง ไม่รู้ว่าก�าลังคิดอะไรอยู่ 

ฉวีชิ่นเหยาลอบช�าเลืองมองสีหน้าพ่ีชาย ไม่กล้าบุ่มบ่ามเอ่ยปาก

เช่นกัน

นางเดนิตามหลงัพ่ีชายไปอย่างสงบเสงีย่มจนถึงเรอืนหลงัเลก็ของนาง  

เห็นพ่ีชายไม่มีเจตนาจะจากไปที่ใด ฉวีชิ่นเหยาก็ไม่คิดอะไรมากมาย  

สั่งการพวกไฉ่ผิงให้ไปเตรียมน�้าแล้วเดินเข้าห้องอาบน�้าล้างเน้ือล้างตัว

จนสาแก่ใจรอบหนึ่ง

พอเปลีย่นเสือ้ผ้าสะอาดเอีย่มออกมาแล้วก็เหน็ฉวีจือ่อวีน่ั้งรออยู่ที่

ห้องด้านนอกดังคาด เห็นได้ชัดว่ามีเรื่องจะพูดคุยกับนาง

ฉวีช่ินเหยาจ�าใจนั่งลงตรงข้ามพ่ีชาย นางคิดทบทวนอยู่ช่ัวครู่ก็

ตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดตลอดหลายวันมานี้ให้เขาฟัง

ตอนแรกฉวีจือ่อว้ียังรบัฟังด้วยสหีน้าไร้ความรูส้กึ จนกระทัง่ฉวีชิน่เหยา 

เล่าถึงตอนที่ลิ่นเซี่ยวพยายามช่วยชีวิตนางบนเขาอว้ีเฉวียน ท�าอย่างไร 

ก็ไม่ยอมจากไปที่ใด และเกือบจะถูกผีดิบหยกเอาชีวิตถึงเร่ิมมีสีหน้า 

ผ่อนคลายลงบ้าง

"พ่ีชาย" ฉวีชิน่เหยาเล่าจบก็มองหน้าฉวีจือ่อว้ีอย่างระมดัระวงั แล้ว 

กล่าวออกมาโดยไร้ยางอายว่า "ซื่อจื่อเขาเป็นคนดีมากผู้หน่ึง ข้า... 

ชอบเขามาก"

แม้ว่ายังมีอาการขัดเขินอยู่แต่น�้าเสียงกลับเด็ดเดี่ยวหนักแน่น 

แสดงท่าทีของตนเองกับพี่ชายอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา

ฉวีจื่ออว้ีฟังเรื่องที่เกิดข้ึนบนเขาอว้ีเฉวียนจนจบแล้ว ถ้าหากจะ
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กล่าวว่าในใจป่ันป่วนดัง่คลืน่ยักษ์โหมซดัสาดก็ไม่เกินไปนกั เมือ่เผชญิหน้า 

กับสายสัมพันธ์ท่ีผ่านการร่วมเป็นร่วมตายกันมาเช่นนี้ เขาจะใช้วาจา

เกลี้ยกล่อมหรือการกระท�าขัดขวางมากเพียงใดก็เหมือนจะปวกเปียก 

ไร้เรี่ยวแรงเสียแล้ว

ฉวีจื่ออวี้คิดถึงเมื่อไม่นานมาน้ีเฝิงป๋ออวี้เพียรสอบถามความ

โปรดปรานของฉวีชิน่เหยาอยู่หลายครัง้ ขอเพียงมเีวลาว่างจะต้องซือ้ของ

มาเอาใจมารดาถึงจวนเป็นประจ�า เทศกาลก�าเนิดบุปผาก็ตั้งใจจะมาหา

ฉวีช่ินเหยา ความรูส้กึท่ีเขามต่ีอฉวีชิน่เหยาชดัเจนจนไม่ต้องอธิบายอะไร

แล้ว 

ไม่ว่าด้วยมิตรภาพในฐานะสหายร่วมส�านัก หรือพิจารณาว่า 

อยากให้อนาคตฉวีชิ่นเหยาใช้ชีวิตอย่างราบรื่นสมหวัง ฉวีจื่ออว้ีก็ให ้

น�า้หนกัไปทางเฝิงป๋ออว้ีมากกว่า พอคิดถึงท่าทีของบดิามารดาก็ดเูหมอืน

จะชื่นชมเฝิงป๋ออวี้ไม่น้อยด้วย

แต่ว่าตอนน้ีพอเหน็ใบหน้าแดงระเร่ือของฉวีชิน่เหยารวมถึงดวงตา

ที่เปี่ยมด้วยความคาดหวัง ค�าพูดท่ีตระเตรียมเอาไว้นานแล้วเหล่าน้ัน 

เขากลับเอ่ยอะไรไม่ออกเลยสักค�า

หลังจากน่ิงเงียบไปเน่ินนาน เขาเร่ิมปลงตกข้ึนมาทีละน้อย ไม่ว่า

อย่างไรก็ตาม ความรูส้กึทีห่ลนัอ๋องซือ่จือ่มต่ีอฉวีชิน่เหยาไม่มกีารเสแสร้ง

หลอกลวงเจอืปนอยู่เลย ถ้าขนืยืนกรานขดัขวางต่อไปก็ย่ิงสะท้อนให้เห็น

ว่าเขาเป็นคนหัวรั้นมีทิฐิมากเพียงใด

เขาคลีย้ิ่มบางๆ ลบูศรีษะฉวีชิน่เหยาแล้วเอ่ยว่า "เอาล่ะ นีก็่ดกึมากแล้ว  

พรุ่งนี้ยังต้องกลับส�านักศึกษา รีบพักผ่อนเถอะ"
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ฉวีชิ่นเหยาช่างเฉลียวฉลาดเสียน่ีกระไร พอเห็นสีหน้าพ่ีชาย

เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี สังเกตเห็นได้ว่าค่อยๆ ยอมรับลิ่นเซี่ยวและ 

มีท่าทีโอนอ่อนลง นางก็พยักหน้ารับด้วยความยินดี 

"อืม พี่ชายก็รีบพักผ่อนนะเจ้าคะ"

ยามกลางดึกมีสายฝนโปรยปราย เมื่อตื่นนอนในเช้าวันรุ ่งขึ้น 

อากาศเย็นลงอย่างชัดเจน

ฉวีเฉินซื่อบอกว่าไม่ก่ีวันก่อนก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้ว ครั้งน้ีนาง

ตั้งใจเตรียมเสื้อผ้าเข้ากับฤดูให้ฉวีชิ่นเหยาเพิ่มสักหน่อย

หลังกินอาหารเช้าเสร็จ คนท้ังครอบครัวก็มาส่งฉวีชิ่นเหยาท่ี 

ส�านกัศกึษา เมือ่คืนฉวชีิน่เหยาไม่มเีรือ่งราวตดิค้างในใจ นอนหลบัสบาย

เหลือเกิน

พอเดินทางมาถึงส�านักศึกษา นางเพ่ิงจะก้าวลงจากรถม้าก็มองเหน็

เผยหมิ่นยืนรออยู่ก่อนแล้ว

ครัง้นีแ้ตกต่างจากครัง้ก่อน เพราะว่าเผยเซ่าก็อยู่ข้างกายน้องสาวด้วย  

สองคนพี่น้องหัวเราะพูดคุยกันอย่างสนิทสนมยิ่งนัก

เผยหมิน่หันมาเห็นฉวชีิน่เหยาก็รบีเดนิเข้ามาหาทนัใด ส่วนเผยเซ่า

ลงัเลอยู่ชัว่ครู ่สดุท้ายก็เดินตามน้องสาวมาด้วย เขาส่งย้ิมแล้วเอ่ยทักทาย

ฉวีชิ่นเหยา

เผยหมิน่ก�าลงัจะถามฉวชีิน่เหยาว่าเมือ่คนืนอนหลับสบายดหีรอืไม่ 

แต่สายตาเหลือบมองข้างหลังฉวีชิ่นเหยาโดยไม่ได้ตั้งใจ ใบหน้าจึงพลัน

แข็งค้าง
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ฉวีชิ่นเหยาหันกลับไปมองอย่างงุนงง จึงเห็นว่าห่างออกไปไม่ไกล

มบุีรษุหนุ่มและเด็กสาวคู่หนึง่ยืนอยู่ เด็กสาวนางนัน้ก็เป็นสหายร่วมเรียน

ในส�านักศึกษานามว่าสว่ีชิงชิง เป็นคุณหนูส่ีของครอบครัวอันลู่กง ส่วน

บุรุษผู้นั้นก็คือสวี่เซิ่นหมิง 

แม้ว่าสว่ีเซิ่นหมิงหันหน้าเข้าหาสว่ีชิงชิง แต่ดวงตากลับจ้องมอง 

มาทางเผยหมิ่นอย่างชัดเจน ดวงตาของเขาทอประกาย ไม่มีการปิดบัง

ความรู้สึกที่อยู่ภายในแม้แต่น้อย

เผยหมิน่มสีหีน้านิง่ขรมึ นางหนัหน้าหนอีย่างเย่อหย่ิงและไม่สนใจ

มองเขาอีก

สวีเ่ซิน่หมงินิง่อึง้ไปเลก็น้อย แต่นอกจากเขาจะไม่เก็บมาใส่ใจแล้ว 

รอยยิ้มในดวงตายังลึกล�้าขึ้นหลายส่วน

ฉวีชิ่นเหยาหัวเราะขบขันในใจ 

สวี่เซิ่นหมิงผู้นี้หน้าหนาไม่เบา...

จากน้ันฉวีชิ่นเหยากับเผยหมิ่นก็จูงมือกันเดินเข้าส�านักศึกษา 

ระหว่างทางพบกับหลิวปิงอวี้และหวังอิงหนิง

หลวิปิงอว้ีพอเหน็หน้าฉวีชิน่เหยาก็เข้ามาต่อว่าต่อขานเสยียกใหญ่ 

กล่าวว่าฉวีชิ่นเหยาอยู่ดีๆ ก็ผิดนัดในวันเทศกาลก�าเนิดบุปผา ท�าให้นาง

กับหวังอิงหนิงต้องรออยู่นานสองนาน

ฉวีชิ่นเหยารู้อยู่แล้วว่าตนเองมีความผิดจึงไม่เอ่ยค�าโต้แย้งใด  

นางก�าลงัย้ิมแย้มเตรยีมน�าหัวข้อสนทนาอืน่มากลบเกลือ่น จู่ๆ  หวังองิหนงิ 

ก็ดึงแขนเสื้อของนาง 

หลายคนหนัหน้าไปมองตามสายตาของหวังองิหนงิพร้อมกัน ก็เห็น
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คังผิงกับซย่าเหยียนเดินมาแต่ไกล ด้านหลังมีชาววังกลุ่มใหญ่ติดสอย

ห้อยตามมา

เมื่อเดินเข้ามาใกล้ พวกฉวีชิ่นเหยาก็รีบท�าความเคารพพวกนาง 

ทั้งสองคน

ดเูหมอืนคังผงิจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษจงึสัง่ให้พวกฉวีชิน่เหยาลกุขึน้

อย่างเริงร่า ส่วนซย่าเหยียนมองฉวีชิ่นเหยาด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึก  

ความอ่อนโยนนุ่มนวลท่ีเคยมีมาราวกับถูกฉาบด้วยน�้าค้างแข็งท่ีชวนให้

หนาวเหน็บยะเยือก

จนกระท่ังคังผิงเอ่ยเรียกซย่าเหยียนด้วยความสงสัย นางถึงได ้

ละสายตาจากฉวีชิ่นเหยาไปอย่างไม่สะทกสะท้าน

รอให้พวกนางเดินจากไปแล้ว หลิวปิงอวี้ถึงกดเสียงลงต�่าเอ่ยขึ้น 

"ได้ยินว่าเมือ่วานองค์หญิงคังผงิอาละวาดทัง้วัน ต้องการให้ฝ่าบาท

ทรงรับลูกศิษย์หญิงเข้าเรียนในส�านักศึกษาอีกคนน่ะ"

"ใครกัน!" หลายคนเอ่ยถามด้วยความตกใจ

"ข้าก็ไม่แน่ใจ" หลวิปิงอวีส่้ายหน้า "แค่ได้ยินว่าฝ่ายน้ันประจบเอาใจ

องค์หญิงคังผิงเก่งนักจนองค์หญิงยืนกรานจะให้รับนางเข้าส�านักศึกษา

ให้ได้ จะได้อยู่เป็นเพื่อนองค์หญิงตลอดเวลา"

พอถึงช่วงกลางคนื เผยหมิน่ก็สัง่ให้สาวใช้ชือ่ชิง่เอ๋อร์ขนเครือ่งนอน

ไปทีห้่องของฉวีชิน่เหยาพร้อมกับตนเอง หลงัจากนางถอดรองเท้าก้าวขึน้เตยีง 

ฉวีชิน่เหยาเรยีบร้อย ทัง้สองก็นอนอยู่ข้างกันพลางส่งเสยีงพูดคยุเจ้ือยแจ้ว 

ไม่หยุด
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ฉวชีิน่เหยาเล่าเรือ่งผดีบิหยกตัง้แต่ต้นจนจบให้เผยหมิน่ฟัง โดยเฉพาะ 

จุดที่เกี่ยวข้องกับสวี่เซิ่นหมิงนางจะจงใจเน้นรายละเอียดมากเป็นพิเศษ

เนื่องจากเมื่อวานตอนอยู่ที่จวน เผยหมิ่นฟังเผยเซ่าเล่าเรื่องน้ี 

มาแล้วรอบหนึง่ ความต่ืนตระหนกและความหวาดกลวัทีเ่คยมจีงึลดน้อย

ลงไปมาก ท้ังยังมีความอยากรู้อยากเห็นเพ่ิมเติมเข้ามา นางจึงรับฟัง 

ฉวีชิ่นเหยาอย่างตั้งอกตั้งใจ

เมือ่ฉวชีิน่เหยาเล่าถึงตอนสว่ีเซิน่หมงิยอมโดนชุนเชีย่วทรมานอย่าง

ทารุณแต่ไม่ยอมท�าร้ายผู้บริสุทธ์ิ นางแอบสังเกตสีหน้าของเผยหมิ่น  

ก็เห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยดังคาด 

ฉวีชิน่เหยาย่ิงรูส้กึมัน่ใจในสิง่ทีต่นเองคดิมากกว่าเก่า นางเอ่ยด้วย

เสียงแผ่วเบาว่า "นี่ ข้าเล่าเบื้องหลังของตัวเองให้เจ้าฟังจนหมดแล้วนะ 

เจ้าก็ตอบกลับมาบ้างสิว่าคิดเช่นไร อย่างเช่นสว่ีเซ่ินหมิงผู้น้ี เจ้าคิดว่า 

เขาเป็นคนเช่นไรกันหรือ"

ไม่รอให้นางเอ่ยตอบ ฉวีชิ่นเหยาก็กล่าวเสริมข้ึนอีก "ข้าว่าเขาก็ 

ดูไม่เลวเหมือนกันนะ"

ใบหน้าเผยหมิ่นเป็นสีแดงก�่าขึ้นมาโดยพลัน นางเอ่ยตอบอย่าง

อึกอักเล็กน้อย "เจ้า...เจ้าพูดอะไรกัน เหตุใดข้าถึงฟังไม่รู้เรื่องสักประโยค

เลยล่ะ" 

ฉวีชิ่นเหยาลอบกลอกตาพลางผลักนางเบาๆ อย่างอดไม่อยู่ "เจ้าก็

ท�าเกนิไปแล้วนะ จนป่านน้ีแล้วยังคิดจะปิดบงัข้าอกี ตอนท่ีพวกเราคยุกัน

บนเขาอวี้เฉวียนคืนนั้น คนที่เจ้าพูดถึงไม่ใช่สวี่เซิ่นหมิงหรอกหรือไร"

เผยหมิ่นถึงกับอับจนค�าพูดไปในทันใด หลังจากผ่านไปพักใหญ่ 
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ก็ตอบด้วยน�า้เสยีงแฝงความละอายใจว่า "ข้าก็ไม่อยากจะปิดบงัเจ้าหรอก 

แต่ว่าเจ้าก็เห็นแล้ว คนผู้นั้นประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้าย ข้ายังไม่เข้าใจเลย

ด้วยซ�้าไปว่าเขาคิดอะไรอยู่ แล้วจะให้ข้าบอกอะไรกับเจ้าล่ะ"

เผยหมิ่นกล่าวถึงตรงนี้ก็พลันมีสีหน้าหมองหม่นลง คิดถึงเมื่อ 

หน่ึงปีก่อนตอนติดตามมารดาไปร่วมงานเล้ียงที่จวนอันลู่กง บังเอิญได้

พบสว่ีเซิ่นหมิงหน้าประตูทางเข้าสวนดอกไม้ หลังจากนั้นตลอดท้ังงาน 

คนผู้นี้ก็ไม่เคยละสายตาไปจากนางเลย

ตอนแรกนางรูส้กึประหลาดใจ ต่อมาก็ถลงึตาใส่เขาอย่างหงดุหงดิ 

แต่สว่ีเซ่ินหมิงหน้าหนาเสียย่ิงกว่าก�าแพงเมือง นางย่ิงถลึงตาใส่เขา  

รอยยิ้มของเขาก็ย่ิงกดลึกลงไปกว่าเดิม สุดท้ายถือโอกาสน่ังพูดคุยกับ 

น้องสาวหลายคนนั่งลงข้างกายนางอย่างโจ่งแจ้งไร้ความละอาย

นางสะดุ้งตกใจจนลุกหนอีย่างลนลานและไม่กล้าไปที่จวนอันลู่กง

อีก แต่ว่าหลังจากวันนั้นขอเพียงนางย่างเท้าออกจากจวนก็จะพบคนผู้นี้

โดยบังเอิญตามท้องถนน เวลานางเข้าไปซื้อหนังสือในร้านหนังสือ เขาก็

เดินตามเข้าไปซื้อพวกพู่กันกระดาษและหมึก เวลานางไปกินอาหาร 

ในหอสุรา เขาก็จะไปนั่งดื่มสุราอยู่ในห้องส่วนตัวติดกัน หรือแม้กระทั่ง

เวลานางเข้าร้านขายเครื่องประทินโฉมไปซื้อชาดและแป้งผัดหน้า เขาก็

เดินวางท่าใหญ่โตตามเข้ามาซื้อของ แต่เมื่อนางก�าลังจะจ่ายเงินถึงได้

สงัเกตเห็นว่าข้าวของทีน่างเลอืกเอาไว้แต่แรกเขาช่วยจ่ายเงนิให้เรียบร้อย

เสียแล้ว

นางเขินอายระคนขุน่เคือง ตัดสนิใจไม่ซือ้อะไรต่อเลยสกัอย่างเดยีว 

เขาถึงสงบเสงี่ยมลงไปมาก ไม่กล้าจ่ายเงินแทนนางโดยพลการอีก
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หลังจากน้ันไม่นาน เขาก็ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการ

หน่วยอวี่หลิน งานรัดตัวยุ่งเหยิง แต่ขอเพียงมีเวลาว่าง ก็ยังมารอนางอยู่

นอกจวนสกุลเผยเสมอ

เมือ่ช่วงเทศกาลซัง่หยวน* นางกบัญาติพ่ีน้องสตรหีลายคนออกมา

เดินเล่นชมโคมไฟ อยู่ดีๆ ก็ถูกคนเดินชนจนพลัดหลง นางก�าลังร้อนรน

มองหาคนไปท่ัว บุรุษผู้น้ีก็ปรากฏตัวพร้อมใบหน้าย้ิมทะเล้น ในคืนนั้น 

เขาพร�่าพูดถ้อยค�าไร้ยางอายมาชุดใหญ่ บอกว่าชอบนางต้ังแต่พบหน้า

ครั้งแรก ยิ่งได้ใกล้ชิดนางย่ิงชอบนางมากข้ึน แม้ในความฝันก็ไม่อาจ 

ลบเลือน ขอร้องให้นางตอบตกลงแต่งงานกับเขา ท้ายที่สุดยังมอบ 

ต�าราเก่าแก่หายากของราชวงศ์ก่อนท่ีนางตามหามาตลอดให้ชดุหน่ึงด้วย

ภายหลังนางกับเขามีโอกาสพบหน้ากันน้อยคร้ัง แต่เขามักท�า 

ทกุวิถีทางสรรหาสิง่ท่ีนางชืน่ชอบมาได้เสมอเพ่ือเอาอกเอาใจนาง จนในทีส่ดุ 

นางเริม่ยอมรบัในตวัเขาขึน้มาทลีะนิด ทว่าเขากลบัเปลีย่นไปเป็นคนละคน 

โดยที่นางไม่ทันตั้งตัว แม้กระทั่งชายตามองนางสักนิดก็ยังไม่ยอมท�า...

เผยหมิ่นขบกัดริมฝีปากล่าง ก่อนจะกล่าวอย่างทั้งชิงชังทั้งสับสน 

"อาเหยา เจ้าลองว่ามาซิ ตกลงเขาเห็นข้าเป็นตัวอะไรกันแน่..."

ฉวีชิ่นเหยารับฟังท่ีมาที่ไปของเร่ืองท้ังหมดแล้วก็ยังไม่รีบร้อน 

เอ่ยตอบค�า สมองคิดทบทวนภาพแววตาของสว่ีเซิน่หมงิทียื่นมองเผยหมิน่

ตรงหน้าประตูส�านักศึกษาในวันน้ี จากน้ันจึงหัวเราะอย่างมีเลศนัยแล้ว

เอ่ยว่า "เจ้าอย่าไปใส่ความเขาเลย ก่อนหน้านี้เขาโดนผีดิบหยกควบคุม

* เทศกาลซั่งหยวน เป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของเทศกาลหยวนเซียว ตรงกับวันที่สิบห้าเดือนหนึ่งตามจันทรคติจีน 
ซึง่เป็นคนืแรกของปีทีพ่ระจนัทร์เต็มดวง คนในครอบครวัจงึมาชมจนัทร์กันพร้อมหน้า รบัประทานขนมบวัลอย
ซึง่แสดงถึงความกลมเกลยีว ภายหลงัจดัเป็นงานฉลองย่ิงใหญ่ต่อเนือ่งจากเทศกาลตรษุจนี มปีระเพณีประดบั
โคมไฟ จึงเรียกอีกชื่อว่าเทศกาลโคมไฟ โดยมากชื่อเทศกาลซั่งหยวนมักใช้ในบริบทของพิธีทางการ
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จิตวิญญาณเอาไว้ นิสัยใจคอจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมก็ไม่แปลก  

ดูอย่างพ่ีชายเจ้าสิ ก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนไม่ใช่หรือ ตอนนี้เขาได้สติ

กลับคืนมาแล้ว เจ้าลองดูไปแล้วกัน คนผู้หนึ่งในใจคิดอะไรอยู่ หลอก 

ผู้อื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้หรอก ข้าคาดเดาว่าอีกไม่ก่ีวัน เขาจะต้อง 

หาโอกาสมาอธิบายให้เจ้าฟังแน่"

"ข้าไม่สนใจสกันดิ" เผยหมิน่ส่งเสยีงฮดึฮดั "ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าเขาอาจจะ 

ลืมข้าไปแล้ว ต่อให้เขามาตามตอแยข้าอีก ข้าก็ไม่คิดจะสนใจเขาแน่"

หลายวันก่อนหน้านี้นางต้องเช็ดน�้าตากับผ้าห่มเพราะสว่ีเซิ่นหมิง

ไปกี่ครั้ง มีแต่นางที่รู้แก่ใจดี

ฉวีชิ่นเหยาลอบหัวเราะขบขัน นิสัยของเผยหมิ่นช่างย้อนแย้งกัน

เสียเหลือเกิน ท้ังที่เห็นชัดเจนว่าใส่ใจสว่ีเซิ่นหมิงมากเพียงใด แต่กลับ

แสดงท่าทางเหมือนไม่สนใจไยดี

ฉวีชิ่นเหยายังอยากจะช่วยสว่ีเซิ่นหมิงทางอ้อม แต่เผยหมิ่น 

ไม่อยากจะสานต่อหัวข้อสนทนานี้ นางหันไปมองฉวีชิ่นเหยาแล้วเอ่ย  

"คิดไม่ถึงว่าเจ้าจะเป็นนักพรตของอารามชิงอวิ๋น แล้วยังมีฝีมือมาก  

ช่วยเหลือท่านนักพรตก�าจัดปีศาจปราบมารได้ถึงเพียงน้ัน เจ้าออกบวช

ตัง้แต่เดก็เลยใช่หรอืไม่ หรอืว่าพอโตแล้วถึงกราบท่านนกัพรตเป็นอาจารย์

กัน"

ฉวีช่ินเหยาตอบย้ิมๆ ว่า "ข้าเกิดมาก็สขุภาพย�า่แย่ เกือบจะเอาชวิีต

ไม่รอด หลังฝากตัวเป็นศิษย์แล้วร่างกายถึงได้แข็งแรงขึ้น อาจารย์ 

ช่วยค�านวณชะตาแปดอักษรให้ข้า บอกว่าเวลาตกฟากของข้าไม่ดี  

เรียกได้ว่าขโมยชีวิตกลับคืนมาจากพญายม เดิมทีชาตินี้มีเคราะห์กรรม
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เภทภัยมากมาย โชคดีทีห่ลายปีมาน้ีช่วยก�าจดัปีศาจถึงได้สะสมบญุกุศล

ต่อชะตาชีวิตตัวเอง"

เผยหมิน่น่ิงเงยีบไปพักหนึง่ ก่อนจะพยักหน้าแล้วถอนหายใจ "มน่ิาเล่า 

ท่านพ่อท่านแม่ของเจ้าถึงตัดใจยอมให้ไปล�าบากได้ ทีแ่ท้ก็เพราะสาเหตนุี ้

นัน่เอง ครัง้นีเ้จ้าช่วยสยบผดีบิหยกท่ีร้ายกาจตนนัน้ได้ ไม่เท่ากับว่าสะสม

บุญกุศลต่ออายุไปถึงแปดสิบปีแล้วหรือ วันหน้าคงไม่มีเภทภัยอะไร 

แล้วกระมัง"

ฉวีชิ่นเหยาหลุดหัวเราะออกมา "ไม่ได้คิดค�านวณกันเช่นน้ีหรอก 

อาจารย์บอกว่าตอนน้ีข้าขจัดเคราะห์กรรมในดวงชะตาไปได้มากแล้ว 

หลังจากเข้าวัยปักปิ่นก็จะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอีก ถึงเวลาน้ันข้าจะเป็น

นักพรตต่อไปหรือไม่ก็ข้ึนอยู่กับตัวข้าเอง แต่ว่าข้าตัดใจท้ิงอาจารย์กับ

ศิษย์พี่ไม่ลง วันหน้าก็คงจะติดตามพวกเขาไปก�าจัดปีศาจอยู่ดี"

เผยหมิ่นมีสีหน้าตกตะลึง "ต่อให้แต่งงานแล้วก็ยังจะตามไปก�าจัด

ปีศาจอีกหรือ คิดว่าหลันอ๋องซื่อจื่อไม่มีทางเห็นด้วยแน่"

ฉวีชิ่นเหยาใบหน้าเป็นสีแดงก�่าทันใด นางถลึงตาใส่เผยหมิ่น 

พลางว่า "คุยเรื่องจริงจังกับเจ้าอยู่แท้ๆ เจ้าก็ช่างหาเรื่องให้ผู้อื่นร�าคาญ

ใจ นี่ยังจะคุยต่อได้อีกหรือไม่เล่า"

เผยหมิน่รบีป้ันสหีน้าย้ิมแย้มกล่าวขออภยัแล้วเปลีย่นหวัข้อสนทนา 

"ได้ยินว่าท่านนักพรตชิงซวีจื่อมีพลังตบะลึกล�้าย่ิงนัก เจ้าเป็นลูกศิษย ์

ของเขามาตั้งหลายปี คิดว่าคงจะเรียนวิชามาได้ไม่น้อย เอาล่ะ อาเหยา 

เจ้าช่วยแสดงวิชาอาคมสักอย่างให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาหน่อยเถอะ อ้อ  

ข้านึกได้แล้ว ข้าเคยอ่านเจอเรื่องวิชาทะลุก�าแพงจากในหนังสือ แค่วาด
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วงกลมเอาไว้บนก�าแพง คนก็สามารถทะลุผ่านออกไปได้แล้ว อาเหยา 

เจ้ารู้วิชาประเภทนี้หรือไม่"

ฉวีชิ่นเหยารู้สึกขบขัน "ข้าไม่รู้จักหรอก หลายปีมานี้วิชาที่ข้าเรียนรู้

ส่วนใหญ่เป็นวิธีรับมือกับภูตผีปีศาจ แล้วก็คาถาอาคมเป็นหลัก แม้แต่

การหลอมยาก็เข้าใจผิวเผินเท่านั้น"

"ถ้าอย่างน้ันเจ้าก็ใช้ยันต์ให้ข้าดูหน่อยสิ" เผยหมิ่นมีความอยากรู้

อยากเห็นอยู่เต็มเปี่ยม พอเห็นฉวีชิ่นเหยาไม่ยอมรับปากก็เขย่าแขน

อ้อนวอนไม่หยุด "นะๆ อาเหยา ข้าขอร้อง แสดงให้ข้าดูเถอะ"

ฉวีชิน่เหยาถูกรบเร้าเช่นน้ีก็ปวดเศียรเวียนเกล้าย่ิง สุดท้ายเอ่ยอย่าง

จ�าใจว่า "แค่ครั้งนี้เท่านั้น ครั้งหน้าไม่ได้แล้วนะ"

เผยหมิ่นรีบพยักหน้ารับอย่างแข็งขัน

ฉวชีิน่เหยาคล�าหาแผ่นยันต์ในอกเสือ้ออกมาหลายแผ่น เตรยีมจะ

เปลี่ยนให้มันกลายเป็นหิ่งห้อย ไม่คาดคิดว่าโคมเขาแพะตรงหน้าเตียง 

จะมดืสลวัเกนิไป นางกระซิบท่องคาถาจบรอบหนึง่ ถงึได้พบว่าปลายนิว้

ของนางกลับหนีบยันต์แยกวิญญาณท่ีใช้ตรวจสอบแรงอาฆาตรอบกาย

เอาไว้

"อ๊ะ หยิบผิดเสียแล้ว"

นางเตรียมเก็บแผ่นยันต์ไว้ในอกเสื้อเพ่ือจะหยิบยันต์เปล่าออกมา

ใบหน่ึง แต่ว่าทันทท่ีีขยับปลายนิว้ ยันต์แยกวิญญาณแผ่นนัน้กส่็งเสยีงฟู่

แล้วลุกเป็นไฟขึ้นมา

เผยหมิ่นไม่เข้าใจเบื้องหลังที่แอบแฝงอยู่ ยังนึกว่านี่เป็นการแสดง

วิชาของฉวีชิ่นเหยา จึงปรบมือด้วยความตื่นเต้นแล้วเอ่ยว่า "ร้ายกาจ 
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จริงเชียว! ไฟนี้ลุกพึ่บขึ้นมาได้อย่างไรกันนะ"

นางยังย่ืนหน้าเข้ามาใกล้มองดูน้ิวมือฉวีช่ินเหยา "ปลายน้ิวเจ้า 

คงไม่ปวดแสบปวดร้อนใช่หรือไม่"

ยามนีส้หีน้าฉวีชิน่เหยาย�า่แย่สดุขดี นางไม่อยากให้เผยหมิน่จบัพิรุธ

ได้จึงฝืนส่งย้ิมให้พลางเอ่ยว่า "จะเจ็บปวดได้อย่างไร นี่ก็เป็นวิชาอาคม 

ที่ข้าแสดงให้เจ้าดูนะ เอาล่ะ อย่ารบเร้าข้าอีกเลย ตอนน้ีก็ดึกมากแล้ว  

วันพรุ่งนี้ยังต้องตื่นแต่เช้าอีก มาเข้านอนกันเถอะ"

เผยหมิ่นนึกขึ้นมาได้ว่าไม่กี่วันมานี้ฉวีชิ่นเหยาต้องรับมือกับพวก

ปีศาจ เกรงว่าคงไม่ได้นอนหลับเต็มอิ่มมาหลายคืนแล้ว จึงรู้สึกเห็นใจ

อย่างห้ามไม่อยู่ ไม่อยากจะรบเร้านางต่อไป จงึซุกตัวเข้าในผ้าห่ม หลับตาลง 

โดยไม่เอ่ยอะไรออกมาอีก

ฉวีชิ่นเหยาเฝ้ารอจนกระท่ังมั่นใจว่าเผยหมิ่นหลับสนิท ถึงได้ลุก 

ลงจากเตียงนอนอย่างเงียบงัน

ไฉ่ผิงที่นอนหลับอยู่บนตั่งข้างหน้าต่างไม่ใช่คนหลับลึกมาแต่ไหน

แต่ไร พอได้ยินเสยีงความเคลือ่นไหว ก็ขย้ีตาด้วยความง่วงงนุพลางเอ่ยถาม  

"คุณหนูจะดื่มน�้าหรือเจ้าคะ"

ฉวีชิ่นเหยาเดินเข้าไปใกล้ กดเสียงลงต�่าเอ่ยว่า "ไม่มีอะไร ข้าจะ

ออกไปดูข้างนอกสักครู่"

ว่าแล้วนางก็ก้าวจากตั่งไม้ขึ้นไปบนหน้าต่าง พลิกฝ่ามือแปะยันต์

แผ่นหนึ่งเอาไว้ที่กรอบหน้าต่างเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายบุกรุกเข้ามาในห้อง 

จากนั้นจึงกระโดดผลุงลงไปที่พื้นแล้วเดินไปทางสวนดอกไม้

เนื่องจากเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง อากาศจึงไม่ร้อนอบอ้าวแล้ว สายลม
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ยามค�่าคืนพัดโชยปะทะร่างกายให้ความรู้สึกเย็นสบายดี

ฉวีชิ่นเหยาไม่ได้พกเข็มทิศติดตัวมาด้วย อีกทั้งไม่กล้าส่งเสียงดัง

ดงึดดูความสนใจผูใ้ด ท�าได้เพียงใช้ยันต์แยกวิญญาณแผ่นแล้วแผ่นเล่า

หยั่งเชิงหาที่มาของแรงอาฆาตอย่างไร้สุ้มเสียง

เมือ่เดินมาถึงมมุก�าแพงทศิตะวันออกของสวนดอกไม้ด้านหลงั นาง

เพ่ิงจะหยิบยันต์แยกวิญญาณออกมาจากอกเสื้อ ยังไม่ทันจะท่องคาถา 

แผ่นยันต์ก็ลุกไหม้คาปลายนิ้วของนาง เห็นได้ชัดว่าบริเวณนี้เป็นจุดรวม

แรงอาฆาตเข้มข้น

นางหยุดชะงักฝีเท้า เงยหน้ามองตรงไปโดยพลัน ก็มองเห็นเงาด�า

ตะคุ่มๆ เดินไปเดินมาอยู่ใต้ต้นสาลี่ ริมฝีปากขมุบขมิบพึมพ�ากับตนเอง

เหมือนก�าลังค้นหาอะไรบางอย่าง

ฉวีชิ่นเหยามีสีหน้าเคร่งขรึมขึ้นทันใด วิญญาณเช่นนี้เข้ามาใน 

ส�านักศึกษาได้อย่างไร

ปลายนิว้นางหนบียันต์เอาไว้ ค�ารามเสยีงต�า่ถามว่า "น่ี เจ้าหาอะไร

อยู่หรือ"

เงาร่างนั้นหมุนตัวหันขวับมา พอมองเห็นฉวีชิ่นเหยาก็สาวเท้า 

เดินออกมาจากใต้ต้นไม้พลางกล่าวด้วยน�้าเสียงเศร้าสลดว่า "ข้าก�าลัง 

ตามหาฮหูยินของข้า นางหน้าตางดงามมาก นางชือ่ลีเ่หนียง เจ้าเหน็นาง

บ้างหรือไม่"

พอเดินเข้าไปใกล้ ฉวีชิ่นเหยาถึงสังเกตเห็นว่าบุรุษผู้น้ีน่าจะอยู่ 

ในช่วงวัยกลางคน รูปร่างสูงใหญ่แข็งแรง ใบหน้ามีเค้าโครงได้สัดส่วน  

แต่น่าเสียดายมีศีรษะอยู่เพียงครึ่งเดียว ส่วนกลางกระหม่อมขึ้นไป สิ่งที่
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เดิมทีควรจะอยู่บนศีรษะกลับหายไปที่ใดก็ไม่ทราบ

ฉวีชิ่นเหยาตกตะลึงพรึงเพริด กะโหลกศีรษะของมนุษย์แข็งแรง 

ออกปานนั้น สามารถตัดกะโหลกศีรษะได้ 'เนียนกริบเรียบร้อย' เช่นนี้  

ต้องเป็นอาวุธมีคมร้ายกาจเพียงใดกันถึงท�าได้

นางยกแขนขึ้นแล้วสะบัดยันต์ออกไป สะกดนิ่งวิญญาณตนนี้ 

เอาไว้ เขย่งปลายเท้ามองส�ารวจบาดแผลบนศรีษะเขา มองอยู่นานสองนาน 

ก็ยังไม่เห็นเบาะแสใด จึงจ�าต้องเอายันต์ออกแล้วเอ่ยถามโดยตรง "ใคร

ท�าร้ายเจ้า เพราะอะไรเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้"

บุรุษผู้น้ีสีหน้าไร้ความรู้สึก เขาเดินย�่าเท้าวนกลับไปกลับมาอยู่ 

ที่เดิมอีกครั้ง กล่าวซ�้าๆ ไม่ยอมหยุดว่า "ข้าตามหาฮูหยินของข้าอยู่  

นางหน้าตางดงามมาก นางชื่อลี่เหนียง เจ้ามองเห็นนางบ้างหรือไม่"

ฉวีชิน่เหยาถอนหายใจแผ่วเบา สิง่ทีว่ญิญาณดวงนีม้คีวามจริงมใิช่

แรงอาฆาตเสยีทเีดยีว ยังมคีวามยดึตดิท่ีเข้มข้นยิง่ อกีทัง้ยังไม่มพีลังพิฆาต 

เลยสกันดิเดยีว พลงัวิญญาณก็ต�า่ต้อยน้อยนิด เห็นได้ชดัว่าเมือ่ครัง้มชีวิีตอยู่ 

เป็นคนจิตใจดีมีเมตตา 

ย่ิงไปกว่าน้ันดูจากพฤติกรรมของบุรุษผู้น้ีแล้ว เกรงว่าจนกระท่ัง 

ชั่วขณะสุดท้ายก่อนตายก็ยังตามหาภรรยาตนเอง เน่ืองจากยังมีความ 

ยึดมั่นนี้อยู่ หลังจากตายไปจึงไม่ยอมไปผุดไปเกิด

แต่ว่าพิจารณาเพียงแค่น้ียังไม่อาจวิเคราะห์แยกแยะได้ทันททัีนใด

ว่าเพ่ิงตายไม่นานหรือว่าตายมาชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วกันแน่ และยัง 

ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดถึงได้ล่องลอยเข้ามาในส�านักศึกษา

ทว่าถ้าหากปล่อยให้เขาลอยวนเวียนไปมาเช่นน้ี ต่อให้เขาไม่ท�าร้าย
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ผู้ใด แต่หากไม่ระวังเกิดมีใครในส�านักศึกษามาพบเห็นเข้า ไม่แน่ว่าอาจ

ตกใจจนล้มป่วยหรอืตายตามไปก็เป็นได้ สมควรให้เขาอยู่ในทีเ่หมาะสม

ก่อนจะดีกว่า

ฉวีชิ่นเหยาใช้ยันต์สะกดนิ่งเขาไว้อีกครั้งแล้วน�าน�้าเต้าหยกเก็บ 

ลูกกลอนปราณออกมา เทลูกกลอนปราณท่ีอยู่ในนั้นท้ิงไปแล้วชักน�า 

ดวงวิญญาณดวงน้ีเข้าไปในน�้าเต้า ตามด้วยแปะยันต์เอาไว้แผ่นหนึ่ง 

เพ่ือผนึกดวงวิญญาณชั่วคราว ต้ังใจว่าวันใดได้ออกจากส�านักศึกษา 

ค่อยน�ากลับไปให้อาจารย์ตรวจสอบโดยละเอียด

วันต่อมาเพ่ิงจะผ่านพ้นยามอิน๋ ฉวีชิน่เหยากับเผยหมิน่ก็ต้องสะดุ้งต่ืน 

เพราะเสยีงเคาะประตจูากทางด้านนอก พอพวกไฉ่ผิงไปเปิดประตจึูงพบว่า 

ที่แท้เป็นนางข้าหลวงลู่

ใบหน้าท่ียังอ่อนเยาว์ของนางข้าหลวงลูไ่ม่ได้ผดัแป้งทาชาด สหีน้า

เคร่งขรึมกว่าปกติเล็กน้อย นางถ่ายทอดค�าสั่งแทนฮูหยินหลูก๋ัวกงว่า  

"วันนีพ้ระชายาอีเ๋ฟยจะเสด็จมาตรวจเย่ียมส�านกัศกึษา องค์หญิงเต๋อหรง

กับพระชายาหลนัอ๋องก็จะตามเสด็จมาด้วย พวกเจ้ารีบลกุจากเตยีงให้ไว 

เมือ่จดัการตัวเองเรยีบร้อยแล้ว ให้ไปเตรยีมรบัเสดจ็ท่ีห้องโถงเวยหรยุโดย

เร็ว" 

ฉวีชิ่นเหยากับเผยหมิ่นรีบเอ่ยรับค�าทันที

เมื่อกินอาหารเช้าในห้องเสร็จแล้ว พวกนางทั้งสองก็ไม่กล้ารอช้า 

เร่งฝีเท้าเดินไปยังห้องโถงเวยหรุย

ฮูหยินหลูก๋ัวกงมาน่ังอยู่ในห้องโถงตั้งแต่เช้าตรู ่ พอมองเห็น 
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ฉวีชิ่นเหยาเดินเข้ามา สีหน้าที่เคยเคร่งขรึมก็ผ่อนคลายลงอย่างชัดเจน 

นางเผยรอยยิ้มบางๆ อย่างหาได้ยาก 

"อีกสักครู่พระชายาอี๋เฟยกับองค์หญิงเต๋อหรงก็จะมาแล้ว พวกเจ้า

ไม่ต้องกลัว พวกนางถามอะไรมา พวกเจ้าก็ตอบไปตามนั้นเป็นพอ"

เด็กสาวทั้งหลายเอ่ยรับค�าโดยพร้อมเพรียงกัน

หลงัจากยืนรออยู่ในห้องโถงเนิน่นาน ระหว่างท่ีคงัผิงก�าลังชะเง้อคอ 

มองออกไปข้างนอก จู่ๆ  ก็มขีนัทรีปูร่างเลก็ผอมแห้งว่ิงเข้ามาอย่างรบีร้อน

แล้วเอ่ยว่า "มาแล้วๆ"

พวกฉวีชิ่นเหยาพากันยืดกายตรง หลุบสายตาลงต�่าเฝ้ารออย่าง

สงบเสงี่ยม

แต่แล้วก็ได้ยินเสียงคังผิงอุทานด้วยความดีใจ "เสด็จแม่!"

เสยีงเครือ่งประดบัหยกกระทบกนัดงักร๊ิง นางก�านลัและขันทสีองแถว 

เดินโอบล้อมอี๋เฟยเข้ามา พวกฉวีชิ่นเหยารีบยอบกายลงท�าความเคารพ

ทันใด

อี๋เฟยประคองมือนางก�านัลเดินเยื้องกรายเข้ามา อากัปกิริยาสุขุม

เยือกเย็น รปูโฉมงดงามเฉดิฉาย มองอยู่ไกลๆ ราวกับเดก็สาววัยแรกแย้ม

อายุสิบหกสิบเจ็ดปีกระนั้น

พออี๋เฟยเห็นคังผิงกิริยาวาจาขาดความส�ารวมก็พลันชะงักฝีเท้า  

ส่งสายตาตักเตือนไปทางคังผิง จนกระท่ังเห็นพระธิดากลับเข้าไปยืน 

ในแถวอย่างสงบเสงี่ยมถึงได้ก้าวเดินต่อไป

ด้านองค์หญิงเต๋อหรงกับชยุซือ่ต่างมนีางก�านัลประคองมอืก้าวเดนิ

เข้ามา ก่อนที่ทั้งสองจะนั่งลงข้างกายอี๋เฟยฝั่งซ้ายฝั่งขวา
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นบัตัง้แต่เต๋อหรงเดนิเข้ามาก็มองไปท่ีซย่าเหยียน นางเห็นบตุรสาว

สายตามองตรงไม่หลุกหลิก ร่างกายสง่าผ่าเผยดุจดอกอว้ีหลัน ยืนอยู ่

แถวหน้าของเด็กสาวท้ังหลาย ไม่รู้ว่าเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์มากกว่า 

คังผิงตั้งเท่าใด ก็พลันรู้สึกเบาใจไปมากทีเดียว

ฉวีชิ่นเหยาและคนอื่นไม่กล้าเงยหน้าขึ้น ยังคงคุกเข่าครึ่งหน่ึง 

จนได้ยินอี๋เฟยเอ่ยขึ้นว่า "พวกเจ้าลุกขึ้นเถอะ"

นางเพ่ิงจะลุกขึ้นตามค�าอนุญาต ทันใดน้ันก็สัมผัสได้ถึงสายตา 

จ้องมองมาที่ตนเอง

ฉวีชิ่นเหยาฝึกวิทยายุทธ์มาหลายปี ประสาทสัมผัสทั้งห้านับว่า

เฉียบคมกว่าคนทั่วไป สัมผัสได้ว่าสายตาที่จ้องมองมานี้คมกริบอย่างยิ่ง 

อีกทัง้ยังคกุรุน่ด้วยเพลงิแผดเผา นางรูส้กึสงสยัเหลอืเกินว่าหากปล่อยให้

คนผู้น้ันจ้องมองตามอ�าเภอใจ สายตาน้ีจะแผดเผาใบหน้านางจนเป็น 

รูโหว่ได้เลยหรือไม่ 

ฉวีชิน่เหยาอดเงยหน้ามองไปไม่ได้ จนสบประสานกับดวงตาคูห่นึง่

ที่ก�าลังมองส�ารวจตนเองพอดี เจ้าของดวงตาคู่น้ีเป็นคนที่นางคุ้นเคย 

เป็นอย่างดี หลายวันก่อนหน้านี้ยังเห็นคนผู้นี้นัดพบกับบุรุษท่ีร้านฟู่ชุน  

ไม่ใช่ชุยซื่อแล้วจะเป็นใครไปได้เล่า

พอตกตะลึงกับสายตาไม่เป็นมิตรของชุยซื่อเสร็จ ฉวีชิ่นเหยาก็

ครุ่นคิดอยู่ในใจ 

หรือว่าพระชายาหลันอ๋องผู้นี้จะจ�าได้แล้วว่าข้าคือนักพรตน้อย 

ที่เคยช่วยซื่อจื่อต่อกรกับนาง...

ขณะฉวีชิน่เหยาก�าลงัขบคดิเรือ่งน้ีอยู่ พลนัได้ยินเสยีงกล่าวคารวะ
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ต่อเนื่องกันเป็นทอดๆ จากนอกประตู อี๋เฟยกับองค์หญิงเต๋อหรงอุทาน

ด้วยความประหลาดใจ 

"เอ๋?! หรือว่าเจ้าเจ็ดกับเจ้าสิบเอ็ดก็มาด้วย"

เดิมทีชุยซื่อยังมองส�ารวจฉวีชิ่นเหยาด้วยสายตาไม่เป็นมิตร พอ 

ได้ยินเช่นนี้ก็รีบเงยหน้ามองออกไปนอกห้องโถงทันใด 

นางเหน็อูอ๋๋องสาวเท้าก้าวยาวๆ เดนิเข้ามา พอถึงกลางห้องโถง เขา

เหลือบมองซย่าเหยียนก่อนแวบหน่ึงค่อยหันมาส่งย้ิมให้พวกอี๋เฟย 

พร้อมกล่าวว่า "เสด็จพ่อทรงไม่วางพระทัยที่ให้เสด็จแม่ อาหญิง กับ 

อาสะใภ้หกเดินทางออกมาเพียงล�าพังสามคน ทรงมีรับสั่งให้กระหม่อม

กับเจ้าสิบเอ็ดตามมาถวายอารักขา"

อี๋เฟยคลี่ยิ้มบางๆ "แล้วเหตุใดถึงมีแค่เจ้า เจ้าสิบเอ็ดล่ะ"

อู๋อ๋องเอ่ยตอบ "อยู่ด้านนอกมอบหมายงานทหารใต้บงัคบับญัชาอยู่ 

พ่ะย่ะค่ะ อีกประเดี๋ยวก็ตามเข้ามาแล้ว"

เขาเพ่ิงจะกล่าวจบ ตรงประตใูหญ่ก็มีทหารหนุม่หลายนายเดนิเข้ามา 

ดังคาด ผู้ที่เดินน�าเข้ามาคนแรกสวมชุดคลุมสีม่วงทับด้วยเกราะสีเงิน  

บนศีรษะสวมเกี้ยวหยกด�า มือแตะอยู่ท่ีกระบี่ข้างเอว เดินไปกระซิบ 

พูดคุยกับทหารผู้ติดตามด้านหลังไปด้วย คนผู้นี้ก็คือลิ่นเซี่ยวนั่นเอง 

พอเดินเข้ามาในลานทหารหลายนายหยุดชะงักฝีเท้าโดยพลนั ล่ินเซ่ียว 

กลบัเดินตรงเข้ามา คารวะพวกอ๋ีเฟยพร้อมเอ่ยว่า "อกีสักครู่ฝ่าบาทจะเสดจ็ 

มาที่ส�านักศึกษาด้วย ทรงมีรับสั่งให้กระหม่อมล่วงหน้ามาวางแนว

อารักขาพ่ะย่ะค่ะ"

ทุกคนต่างตระหนกตกใจกันถ้วนหน้า
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อีเ๋ฟยสหีน้าแปรเปลีย่นไปเลก็น้อย รบีส่งย้ิมแล้วเอ่ยตอบ "คดิไม่ถึง

เลยจริงๆ หาได้ยากนักท่ีฝ่าบาทจะทรงสนพระทัยเช่นนี้ ดีจริง วันน้ี 

ส�านักศึกษาอวิ๋นอิ่นบรรยากาศครึกครื้นยิ่งนัก" 

คงัผงิรูส้กึทนไม่ไหวอกีต่อไป นางว่ิงมาหยุดตรงหน้าอีเ๋ฟยด้วยความ 

ตื่นเต้น "เสด็จพ่อก็จะเสด็จมาด้วยหรือ ทรงคิดถึงข้าใช่หรือไม่ หรือว่า 

ทรงอนุญาตให้คุณหนูเฝิงมาเข้าเรียนที่ส�านักศึกษาแล้วเพคะ"

อีเ๋ฟยใช้น้ิวเรยีวขาวเนียนทีท่าน�า้มนัเคลือบเล็บจ้ิมหน้าผากของนาง

พลางกล่าว "เจ้าฝันไปเถอะ!"

แม้ว่าซย่าเหยียนจะยืนอยู่ทีเ่ดิมไม่ขยับ กลบัยังสามารถเอ่ยฉอเลาะ

ออดอ้อนเต๋อหรงด้วยน�้าเสียงอ่อนหวาน "ท่านแม่เจ้าคะ"

จนกระท่ังเต๋อหรงเอ่ยตอบ "อาเหยียน รบีเข้ามาหาแม่เร็ว" ซย่าเหยียน 

ถึงได้เดินเยื้องย่างเข้าไปใกล้ ส่งยิ้มให้อู๋อ๋องกับลิ่นเซี่ยวก่อนจะยอบกาย

คารวะ "พี่เจ็ด พี่สิบเอ็ด" 

อู๋อ๋องเข้ามาประคองนางลุกขึ้น น�้าเสียงนุ่มนวลเอ่ยว่า "พ่ีชาย 

น้องสาวเป็นคนกันเอง ไม่ต้องเคร่งเรื่องพิธีรีตองพวกนี้ก็ได้"

อู๋อ๋องเห็นลิ่นเซี่ยวไม่สนใจไยดีซย่าเหยียนก็หันไปมองด้วยความ

ประหลาดใจอยู่บ้าง เห็นว่าร่างกายลิน่เซีย่วไม่ขยับเขย้ือน สายตาไม่รูว่้า

ทอดมองไปทางใด จึงมองตามสายตาของลิ่นเซี่ยวลงไป ก็เห็นว่า 

ในบรรดาเด็กสาวทั้งหลายมีนางหนึ่งเกล้าผมทรงมวยคู่ รูปโฉมดั่งบุปผา

รวมกับผิวขาวปานหิมะ ท�าให้ยิ่งงดงามสดใสสะดุดตามากทีเดียว

เขาแอบหัวเราะขบขันในใจ มิน่าเล่าระยะนี้ถึงได้ยินคังผิงเอาแต่

บอกว่าพ่ีสิบเอ็ดมีนางในดวงใจแล้ว เขายังนึกว่าลิ่นเซี่ยวแค่นึกสนุก 
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ชั่วครั้งชั่วคราว แต่ดูจากท่าทางของอีกฝ่ายตอนน้ี คิดว่าคงจะจริงจัง

แน่นอน

แต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเขาจึงรู้สึกคุ้นหน้าเด็กสาวผู้นี้เหลือเกิน 

อู๋อ๋องเป็นคนความจ�าดีเลศิมาตลอด พอได้เค้นสมองขบคดิรอบหนึง่

ก็เข้าใจกระจ่างโดยพลัน น่ีไม่ใช่เด็กสาวที่เกือบโดนทาสคุนหลุนท�าร้าย

ในหอตงไหลวันน้ันหรอกหรือ จ�าได้ว่าคืนนั้นเจ้าสิบเอ็ดยังไปส่งพวกเขา

สองพี่น้องกลับจวน ท�าให้เขารู้สึกสงสัยใคร่รู้ในความสัมพันธ์ของทั้งสอง

อยู่พอควร มาวันนีเ้กรงว่าเจ้าสบิเอด็คงสนใจนางมานานไม่ใช่แค่วันสองวัน 

แล้ว

อู๋อ๋องย่ิงรู้สึกสนใจ เขาจึงเริ่มมองส�ารวจฉวีชิ่นเหยาอีกครั้งอย่าง

ตั้งใจ

แต่ว่าเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียว ลิ่นเซี่ยวก็เบนสายตากลับมา สีหน้า

ยังคงราบเรียบเสมอต้นเสมอปลายดังเดิม

อู๋อ๋องเห็นชัดเจนในสายตา จึงสงสัยขึ้นมาอีกว่าตนเองอาจจะ

คิดมากไปแล้วกระมัง

ลิ่นเซี่ยวหันกลับไปพยักหน้าให้ซย่าเหยียนเล็กน้อย เท่านี้ก็นับว่า

ตอบรับค�าเรียกขานว่า 'พี่สิบเอ็ด' ของนางแล้ว จากนั้นจึงกล่าวกับอี๋เฟย

และองค์หญิงเต๋อหรงว่าเขาจะต้องกลับไปที่กองบัญชาการ ก่อนจะ 

เดินออกไปทันใด

ฉวีชิ่นเหยาไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมาแต่แรกเพราะกลัวว่าจะเผยพิรุธ

และตกอยู่ในสายตาผู้อื่น

เวลาผ่านไปประมาณหนึง่ก้านธูป ด้านในและด้านนอกส�านกัศกึษา
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ก็เงียบกริบเหมือนจักจั่นยามฤดูหนาว ก่อนจะมีทหารหน่วยอว่ีหลิน 

กลุ่มหนึ่งเดินเข้าประตูมาอย่างไร้สุ้มเสียงและยืนเรียงสองฝั่งตามล�าดับ 

ชั่วอึดใจต่อมา ฮ่องเต้ก็ยกสองพระหัตถ์ไพล่หลังเสด็จเข้ามาใน

ส�านักศึกษาอย่างรวดเร็ว วันน้ีพระองค์ไม่ได้ทรงสวมเส้ือคลุมมังกร แต่

สวมเพียงฉลองพระองค์ล�าลองสีด�า เทียบกับบนเขาอว้ีเฉวียนคร้ังก่อน

แล้ว พระวรกายราวกับสูงใหญ่สง่างามขึ้น อากัปกิริยาคล่องแคล่วฉับไว  

ไม่นานก็เสด็จเข้ามาในห้องโถงเวยหรุย 

พวกอี๋เฟยกับองค์หญิงเต๋อหรงรีบก้าวออกมารับเสด็จ เด็กสาว 

ทัง้หลายคกุเข่าถวายบังคมตามไปด้วย มเีสยีงพ่ึบพ่ับยามคกุเข่าลงกับพ้ืน 

ดังเป็นระลอก

ฮ ่องเต ้มีรับสั่ งให ้ ทุกคนลุกขึ้นได ้  สองพระหัตถ ์ไพล ่หลัง 

ทอดพระเนตรชมท่ัวห้องโถงรอบหน่ึง ก่อนจะพยักพระพักตร์ช้าๆ  

"ไม่เปลี่ยนเลยๆ ทุกส่วนยังเหมือนกับในปีนั้นไม่มีผิดเพ้ียน พวกโม่เฉิง

ใส่ใจรายละเอียดดีจริงๆ" ความสนพระทัยของพระองค์ทวีมากขึ้นเรื่อยๆ 

ทรงหยุดทอดพระเนตรชื่นชมอยู่ชั่วครู่ก็หมุนพระวรกายเสด็จออกนอก 

ห้องโถงเวยหรุย ส�ารวจไปทั่วแนวห้องเรียนทั้งสองฝั่ง

อีเ๋ฟยรบีตามเสดจ็ เหน็พระพักตร์ของฮ่องเต้ดผู่อนคลายก็กราบทลู

ด้วยสหีน้าย้ิมแย้ม "เวลาผ่านไปเรว็จรงิๆ เพคะ ยังจ�าได้ว่าปีน้ันหม่อมฉนั

ก็เรยีนอยู่ในส�านกัศกึษา ตอนเหน็พระพักตร์ฝ่าบาทเป็นคร้ังแรกก็ยังเป็น

ที่ส�านักศึกษานี่เอง พริบตาเดียวก็ผ่านมานานหลายปีแล้วนะเพคะ"

สพีระพักตร์ฮ่องเต้พลนัชะงักค้าง พยักหน้าเลก็น้อยโดยไม่ตรัสตอบ  

พระเนตรหรี่ลงมองต้นกุ้ยท่ียืนต้นเรียงรายเต็มลานกว้าง เห็นว่าปลาย 
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ก่ิงก้านยังเป็นสีเขียวสดใสไม่มีดอกตูมก็ทอดถอนพระทัย "จ�าได้ว่า 

ปีนั้นตอนมาท่ีน่ีครั้งแรกเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง กลิ่นหอมดอกกุ้ย 

ลอยอบอวลทั่วลานกว้าง จนถึงวันนี้ก็ยากจะลืมเลือน น่าเสียดายตอนนี้

ยังไม่ถึงช่วงดอกไม้บานสะพรั่ง" 

ดวงตาอ๋ีเฟยราวกับปรากฏเมฆหมอกบดบงัขึน้ทนัใด ก่อนจะฝืนย้ิม

แล้วกราบทลูว่า "อกีไม่นานก็เป็นเทศกาลจงชวิแล้ว ในวังต้าหมงิกงก็ปลกู

ต้นกุ้ยเอาไว้ไม่น้อย ถ้าหากฝ่าบาทอยากทอดพระเนตรชมบปุผา ถึงเวลาน้ัน 

ไม่สู้จัดงานเลี้ยงในวัง แล้วหม่อมฉันกับสนมชายาคนอื่นมาร่วมสร้าง

บรรยากาศให้คึกคักไปด้วยดีหรือไม่เพคะ" 

ฮ ่องเต ้ทรงแย้มพระสรวล ทันใดน้ันเหมือนนึกอะไรข้ึนได ้  

จึงเหลียวไปมองด้านหลังแล้วตรัสถามขึ้น "เหตุใดถึงไม่เห็นคังผิงเล่า"

อีเ๋ฟยย้ิมแย้มพลางกราบทลู "เมือ่ครูค่งัผงิก็อยากเข้ามาถวายพระพร 

ฝ่าบาท แต่พอเห็นว่าพระองค์ไม่เรียกให้นางตามเสด็จจึงไม่กล้าวู่วาม  

ยังรออยู่ในแถวที่ห้องโถงเวยหรุยเพคะ"

ฮ่องเต้ทรงพระสรวลเสียงดังกังวาน "ฮ่าๆ เด็กคนนี้มาเรียนหนังสือ

ไม่ก่ีวัน ในที่สุดก็รู้จักกฎเกณฑ์ขึ้นมาบ้างแล้ว ปกติเราร�าคาญท่ีคังผิง 

ชอบเอะอะโวยวาย แต่ว่าพอไม่เห็นหน้านางวันหนึ่งกลับรู้สึกใจหาย 

อย่างประหลาด ไปเรียกนางมาเถอะ"

อี๋เฟยเผยรอยย้ิมพึงพอใจอย่างย่ิง รีบสั่งให้นางก�านัลด้านหลัง 

ไปตามคังผิงมาทันที

จากนั้นฮ่องเต้ทรงเดินเที่ยวชมทั่วทุกมุมในส�านักศึกษา สุดท้ายยัง

ประทบัฟังฮหูยินหลก๋ัูวกงสอนหนงัสอืลกูศษิย์หญิงทัง้หลายด้วย จนกระท่ัง 
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ถึงเวลาเสวยพระกระยาหารกลางวันถึงได้เสด็จกลับวังหลวง

พวกฉวีชิ่นเหยาที่อกสั่นขวัญแขวนมาตลอดช่วงสาย ตอนนี้พากัน

โล่งอกไปเปลาะหน่ึง เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันก็กินข้าวมากกว่าปกติ

หนึ่งชาม เรี่ยวแรงถึงได้ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้ง

เมื่อกินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว คังผิงก็เดินออกไปข้างนอกโดยม ี

ซย่าเหยียนกับเฉินอว๋ีฉีตามประกบ นางกล่าวด้วยความภาคภูมิใจ 

ล้นเหลือว่า "วันนี้เสด็จพ่ออารมณ์ดีมาก ทรงยอมรับปากข้าแล้วด้วย"

ซย่าเหยียนมสีหีน้าเรยีบเฉย เฉนิอว๋ีฉกีลบัประหลาดใจย่ิงนัก "องค์หญิง 

เพคะ นี่ท่านจะให้เฝิงชูเยวี่ยคนนั้นเข้าเรียนในส�านักศึกษาจริงหรือ"

คงัผงิไม่ชอบให้ใครมาตัง้ค�าถามกับการตดัสนิใจของนางท่ีสดุ นาง

เริ่มรู้สึกไม่สบอารมณ์ขึ้นมาจึงย้อนถามไปว่า "แล้วอย่างไร เหตุใดจะท�า

ไม่ได้"

ต่อให้เฉินอว๋ีฉีมีความกล้าสักเพียงใด ก็ไม่กล้าขัดความประสงค์

ของคังผิงผู้เป็นถึงองค์หญิง นางรีบปั้นสีหน้าย้ิมแย้มแล้วกล่าวประจบ

เอาใจ "หม่อมฉันว่าก็ดีเหมือนกัน คุณหนูเฝิงนิสัยช่างพูดช่างคุย ถ้าหาก

เข้าส�านักศึกษามาแล้วจะต้องสนุกมากแน่ๆ" 

แม้ว่าคังผงิจะไม่ใช่คนช่างคิดไตร่ตรอง แต่ไม่ได้หมายความว่านาง

จะไม่มีไหวพริบปฏิภาณ นางรู้ดีว่าเฉินอว๋ีฉีชอบกลั่นแกล้งผู้อื่นลับหลัง 

จึงหรี่ตามองอีกฝ่ายและกล่าวข่มขู่ว่า "คุณหนูเฝิงถูกชะตากับข้ามาก  

ใครกล้าหาเรือ่งรงัแกนางก็เท่ากับหาเรือ่งองค์หญิงอย่างข้าด้วย หลงัจาก

นางเข้าส�านักศึกษามาแล้ว พวกเจ้าก็ต้องเกรงใจนางบ้างเหมือนกัน!"
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นางเอ่ยด้วยเสยีงดงัลัน่ เหน็ได้ชดัว่ามเีจตนาให้ทุกคนในทีน่ีไ้ด้ยินกนั 

อย่างทั่วถึง

หลิวปิงอวี้ลอบแลบลิ้นอยู ่เงียบๆ แล้วหันมาขยิบตาให้พวก 

ฉวีชิ่นเหยา

ระหว่างเดิน หวังอิงหนิงก็ถามด้วยความสงสัยว่า "มองผิวเผิน 

องค์หญิงคังผิงชอบวางอ�านาจบาตรใหญ่ ความจริงแล้วเป็นคนปกป้อง

พวกพ้อง ถ้าหากนางรูส้กึถูกชะตาใครเข้า จะต้องท�าทุกวิถีทางเพ่ือปกป้อง

คนผู้น้ัน แต่ไม่รู้ว่าคุณหนูเฝิงที่นางเอ่ยถึงคือใครกันแน่ แล้วท�าเช่นไร 

ถึงผูกมิตรกับองค์หญิงคังผิงได้ ถึงขนาดท�าให้องค์หญิงไปกราบทูลขอ 

ฝ่าบาท เพื่อหาโอกาสให้นางเข้ามาเรียนในส�านักศึกษา"

คุณหนูเฝิง? 

จู่ๆ ฉวีชิ่นเหยาก็คิดถึงใครคนหนึ่งขึ้นมา หน้าผากพลันมีเม็ดเหงื่อ

เย็นเยียบผุดพรายทันใด 

คงไม่ใช่เฝิงชูเยวี่ยผู้นั้นกระมัง

"แต่ข้าก็รู้สึกแปลกใจอยู่ดี" หลิวปิงอว้ีกล่าวต่อ "องค์หญิงคังผิง 

ดูเหมือนท�าอะไรไม่เคยหว่ันเกรงผู้ใด แต่ความจริงยังถือว่ารู้จักขอบเขต 

ไม่อย่างนั้นคงไม่มีทางเป็นที่โปรดปรานของฝ่าบาทมาตลอดหลายปีนี้  

อีกอย่างปกติคนอยากประจบเอาใจองค์หญิงมีตั้งมากมาย ก็ไม่เห็นนาง

จะสนใจใครสักคนเลย แล้วเพราะเหตุใดจู่ๆ มาสนิทสนมกับคุณหนูเฝิง

ได้ พวกเจ้าว่าคุณหนูเฝิงคนนัน้จะมอีะไรท่ีองค์หญิงคงัผิงต้องการหรอืไม่"

ฉวีชิน่เหยาลอบขมวดคิว้ ถ้าหากคณุหนเูฝิงคนนีเ้ป็นเฝิงชเูยว่ียจริง 

สกุลเฝิงไม่มีทรัพย์สมบัติมีค่ามากมายอะไร จะมีสิ่งใดท�าให้องค์หญิง 
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คังผิงสนใจจนต้องพยายามท�าถึงเพียงนี้กัน

หลังพวกนางไปน่ังคุยกันท่ีห้องหวังอิงหนิงอยู่สักพักก็คิดได้ว่า 

ยามบ่ายมีเรียนวิชาดนตรี จึงต่างแยกย้ายกันกลับห้องไปนอนกลางวัน

พอตกกลางคืนเผยหมิ่นมาน่ังเดินหมากในห้องฉวีชิ่นเหยา 

หนึ่งกระดานก็กลับห้องนอนของตนเองไป

ฉวีชิ่นเหยาล้างหน้าบ้วนปากเรียบร้อย ขณะก�าลังจะเอนกายนอน 

ไฉ่ผิงก็อุทานแผ่วเบาด้วยความตกใจ จากน้ันเหมือนโดนบางส่ิงอุดปาก

เอาไว้แน่น ได้แต่ส่งเสียงอู้อี้ฟังไม่ได้ศัพท์

ฉวีชิ่นเหยารู ้สึกตื่นตัวเต็มท่ีขึ้นมาทันควัน นางกระโดดผลุงลง 

จากเตยีง รบีคว้าเสือ้คลมุมาสวมอย่างลวกๆ แล้วพุ่งไปท่ีตัง่ไม้ข้างหน้าต่าง  

ก็เห็นใครคนหน่ึงชะโงกตัวเข้ามาเอามือปิดปากไฉ่ผิงเอาไว้ เพ่ือไม่ให้ 

อีกฝ่ายร้องโวยวาย

พอเห็นฉวีชิ่นเหยาเดินเข้ามาใกล้ คนผู้นั้นก็ฉีกปากยิ้ม เผยให้เห็น

ฟันขาวสะดุดตาเป็นพิเศษใต้แสงจันทร์ เสียงน้ันกดลงต�่าเอ่ยเรียก  

"คุณหนูฉวี"

"ฉางหรง?" ฉวีชิ่นเหยาตกตะลึง "เจ้ามาได้อย่างไร"

ฉางหรงคลายมือออก หัวเราะเบาๆ อย่างมีเลศนัย "ซื่อจ่ือรอท่าน

อยู่ข้างนอกขอรับ"

ฉวชีิน่เหยาใบหน้าแดงระเรือ่ เข้าใจกระจ่างแจ้งในพรบิตา ส�านกัศกึษา 

อวิ๋นอิ่นมีทหารหน่วยอวี่หลินคอยเฝ้าอยู่ ถ้าหากไม่ได้รับค�าอนุญาตจาก

ลิ่นเซี่ยว ฉางหรงจะเดินวางท่าเข้ามาข้างในได้อย่างไร

นางแอบมองไฉ่ผิงแวบหน่ึง ลังเลอยู่ชั่วครู่ก็พยักหน้าแล้วเอ่ยว่า 
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"ข้า...ข้าจะออกไปเดี๋ยวนี้"

กล่าวจบนางก็เดินมาท่ีหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง สวมเสื้อตัวนอก 

ให้เรียบร้อย รวบเส้นผมยาวสลวยที่แผ่กระจายอยู่ที่แผ่นหลังเกล้าเอาไว้

หลวมๆ ถึงได้เดินกลับไปท่ีหน้าต่าง กระซิบบอกไฉ่ผิงว่า "ไม่นานข้าก็ 

กลับมา"

ไฉ่ผิงเห็นคุณหนูของนางก�าลังจะปีนหน้าต่างออกไปก็รีบเอ่ยเรียก 

"คุณหนูเจ้าคะ รอเดี๋ยวก่อน"

นางเร่งเดินไปเปิดหีบเสื้อผ้าหยิบเสื้อคลุมกันลมสีฟ้าเข้มปักลาย

ดอกอวี้จันออกมา และน�ามาให้ฉวีชิ่นเหยาสวมคลุมไว้พลางเอ่ยว่า "น่ี 

ฤดูใบไม้ร่วงแล้ว ยามค�่าคืนหนาวเย็นนัก คุณหนูต้องสวมเสื้อผ้าหนาๆ 

จะได้ไม่เป็นหวัดนะเจ้าคะ" 

ฉวีชิ่นเหยาพยักหน้าตอบรับ เมื่อปีนออกนอกหน้าต่างแล้วก็ 

ปล่อยให้ฉางหรงน�าทางนางไป

หลังเดินผ่านสวนดอกไม้ไปจนถึงศาลาแปดเหล่ียมหลังหนึ่ง  

ก็มองเห็นคนผู้หนึ่งยืนนิ่งอยู่กลางศาลาดังคาด

นอกศาลามีบุรุษรูปร่างสูงตระหง่านยืนอยู่หลายคน เนื่องจากแสง

ค่อนข้างมืดสลัว จึงมองเห็นใบหน้าไม่ชัดเจน 

พอมองเห็นฉวีชิน่เหยาเดนิเข้ามา พวกเขาก็ก้มหน้าลงโดยพร้อมเพรยีง  

ประสานมือคารวะคนในศาลาแล้วขยับถอยออกไปอย่างไร้สุ้มเสียง

ฉวีชิ่นเหยาเดินไปพลางมองส�ารวจรอบด้านอย่างระมัดระวัง 

ไปพลาง แม้จะรู้ว่าลิ่นเซี่ยวเตรียมการทุกอย่างรอบคอบ แต่ก็ยังกังวลว่า

จะมีใครมาพบเข้าโดยบังเอิญ
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จนกระทั่งไปถึงกลางศาลา ลิ่นเซี่ยวก็เดินเข้ามาหา มองเห็น 

บนศรีษะฉวีชิน่เหยาไม่มป่ิีนปักผมประดบัอยู่ เน่ืองจากเดนิมาด้วยความ

รีบร้อน เส้นผมสีด�าขลับยาวสลวยจึงคลายออกมาเล็กน้อย กองรวมกัน

ข้างล�าคอขาวผ่องดุจหิมะ มองดูแล้วผ่อนคลายมีเสน่ห์เย้ายวนกว่าเดิม

หลายส่วน เห็นได้ชัดว่าเพิ่งลุกจากเตียงนอน ในใจของเขาก็พลันอุ่นวาบ

ขึ้นมา มองนางด้วยรอยยิ้มแล้วเอ่ยทัก "เข้านอนแล้วหรือ" 

ฉวีชิ่นเหยาช้อนสายตามองลิ่นเซี่ยว เห็นว่าเขายังสวมชุดเดียวกับ

ขณะท�างานเมือ่ตอนกลางวนั สหีน้าแสดงความเหน่ือยล้าบางเบา ก็เข้าใจ

ว่าเขาคงยุ่งมาทั้งวันเพราะฮ่องเต้เสด็จออกนอกวังหลวง จึงพยักหน้ารับ

พลางตอบว่า "อื้ม เพิ่งจะเข้านอนเจ้าค่ะ ยังไม่ทันหลับเลย" 

ลิ่นเซี่ยวมองหน้าฉวีชิ่นเหยา รับรู้เพียงว่าทุกอากัปกิริยาของนาง

ล้วนกระตุ้นให้เขาคิดเหลวไหลไปไกล ใบหน้าจึงเห่อร้อนข้ึนมาอย่าง 

ห้ามไม่อยู่ เขากดเสียงลงต�่าเอ่ยว่า "ข้า...ไม่มีธุระอะไร ก็แค่อยากเห็น 

หน้าเจ้า" 

ใบหน้าฉวีชิ่นเหยาพลันร้อนลวกตามไปด้วย นางเหลือบมองเขา

อย่างรวดเร็วแล้วเบนสายตาไปทางอืน่ เอ่ยเสยีงแผ่วเบาว่า "ท่าน...ยุ่งมา

ทั้งวันแล้ว ไม่เหนื่อยหรือเจ้าคะ"

ลิ่นเซี่ยวเอ่ยยิ้มๆ "ก็เหนื่อยอยู่บ้าง แต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยแล้ว"

ฉวีชิ่นเหยาอยากจะถามเขาว่าเพราะเหตุใดถึงไม่รู้สึกเหน่ือยแล้ว 

เพ่ิงจะเงยหน้าขึน้มองก็เห็นลิน่เซีย่วก�าลงัมองหน้านางพร้อมคลีย้ิ่มกว้าง 

แววตาเปี่ยมด้วยความรักใคร่ห่วงหาย่ิง จึงเข้าใจทุกอย่างขึ้นมาในทันที 

นางเอียงหน้าหนีอย่างขวยเขิน ผ่านไปพักหนึ่งถึงเอ่ยปากท้ังท่ีใบหน้า 
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แดงก�่า "คืนนี้ไม่ต้องเข้าเวรหรือเจ้าคะ"

ลิน่เซีย่วมองหน้าฉวชีิน่เหยา ลงัเลอยู่ชัว่ขณะก็ยกมอืข้ึนปัดปอยผม

ของนางที่ร่วงลงมาระช่วงอกไปข้างหลัง

ใบหน้าของเดก็สาวท่ีปราศจากเส้นผมบดบงั เคร่ืองหน้ากระจ่างใส

หมดจดจึงเผยโฉมออกมาภายใต้แสงจันทร์ ค้ิวและดวงตางามประณีต

ยังมีเค้าความน่ารักไร้เดียงสา แต่เพราะความเขินอาย ยามเหลียวมอง 

จงึมเีสน่ห์น่าหลงใหลเพ่ิมข้ึนมาหลายส่วนจนหวัใจของเขารู้สกึคนัยุบยิบ

เหลือเกิน

สายตาของเขาจ้องมองคิว้และดวงตาคูง่ามอย่างอ้อยอิง่อยู่พักใหญ่ 

สดุท้ายก็เลือ่นลงไปมองรมิฝีปากของฉวชีิน่เหยา ย้อนคดิถึงรสชาตหิวานล�า้ 

บนรมิฝีปากทีเ่คยลิม้ลองในหอหลวิหลคีรัง้ก่อน แววตาทอประกายลกึล�า้

กว่าเดิมโดยไม่รู้ตัว กล่าวตอบอย่างเลื่อนลอยว่า "คืนน้ีข้าไม่ต้องเข้าเวร 

อีกเดี๋ยวข้าจะกลับวังอ๋องไปพักผ่อนแล้ว"

น�า้เสยีงของเขาทุม้ต�า่รืน่หมูาแต่ไหนแต่ไร แต่ว่าตอนนีก้ลับแหบพร่า 

ลงอย่างชัดเจน ฉวีชิ่นเหยารู้สึกหวาดหว่ันขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผล หัวใจ

เต้นระรวัมากข้ึนทุกขณะ สมัผสัได้ว่าเขาขยับเข้ามาใกล้ ความคดิอยากจะ 

หนีไปจากตรงน้ีผุดข้ึนมาเป็นครั้งแรก แต่เพ่ิงจะถอยหลังไปได้ก้าวเดียว 

แขนแข็งแรงคู่หนึ่งก็ยื่นมาโอบรัดเอวของนางเอาไว้แน่น

ชุดเกราะที่เขาสวมใส่เย็นเฉียบและแข็งกระด้าง พอแนบชิดไปกับ

ร่างกายของนางจึงกระตุ้นให้รู้สึกสั่นสะท้านข้ึนมาเล็กน้อย นางเขินอาย

จนไม่รู้จะท�าเช่นไรดี อยากจะหลบหนีไปตามสัญชาตญาณ แต่ว่านาง

ไม่ทันจะดิ้นรนขัดขืน ลมหายใจร้อนผ่าวก็ลอยเข้ามาใกล้ ลิ่นเซี่ยว 
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ก้มศีรษะลงมา ประทับจุมพิตบนริมฝีปากของนางทันใด

นี่ช่างแตกต่างจากสัมผัสแผ่วเบาในครั้งก่อน ครั้งน้ีมีการรุกล�้า 

เข้ามาอย่างเห็นได้ชัด สมองของฉวีชิ่นเหยาราวกับมีเสียงล่ันดังอื้ออึง  

ตอนแรกร่างกายยังเกร็งน่ิงไม่กล้าขยับ แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไป ไอร้อน

ระอุจากริมฝีปากท่ียังคลอเคลียอยู่กับเขาไม่ห่างก็แผ่ขยายลุกลาม 

องคาพยพทกุส่วนคล้ายถูกสบูพลงัออกไปจนหมด ร่างกายซวนเซทรงตวั

ไม่อยู่ ได้แต่แอบอิงอยู่ในอ้อมกอดเขา ปล่อยให้เขาตักตวงตามใจ

ท่ามกลางสติสัมปชัญญะที่เลือนราง

อากาศยามค�า่คนืเย็นฉ�า่ดจุสายน�า้ ทวิทัศน์โดยรอบจมอยู่ในภวงัค์

เงยีบงนัเนิน่นาน แม้กระทัง่เสยีงนกเสยีงแมลงทีเ่คยร้องระงมกเ็งยีบงนัไป  

คนทั้งสองได้ยินเพียงเสียงหายใจหอบกระชั้นและหัวใจที่เต้นโครมคราม

ของตนเอง

ลมหายใจของเขาย่ิงหนักหน่วงมากขึ้น ก่อนท่ีจู ่ๆ จะผละจาก 

ริมฝีปากของนางและมาจุมพิตบริเวณหลังใบหูไล่ลงไปตามช่วงล�าคอ

แทน พร้อมเสียงพึมพ�าเรียกชื่อนาง "อาเหยา อาเหยา..."

น�้าเสียงของเขาแหบพร่าอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน พรมจุมพิต 

บนกายนางอย่างต่อเน่ือง การกระท�าซ่อนแฝงความเจบ็ปวดทีเ่พียรสะกดกลัน้ 

เอาไว้ท�าให้ใบหูร้อนผ่าวหัวใจเต้นระรัวอย่างไร้เหตุผล

ฉวีชิ่นเหยาพลันรู้สึกว่าลิ่นเซี่ยวที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่คนที่นางเคยรู้จัก 

ในใจเริ่มแตกตื่นลนลาน ออกอาการดิ้นรนขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว

เมื่อสัมผัสได้ว่าฉวีชิ่นเหยาเริ่มต่อต้านขัดขืน ลิ่นเซี่ยวหยุดย้ัง 

การกระท�าของตนราวกับเพ่ิงตื่นจากฝัน ก่อนจะซบศีรษะอยู่กับซอกคอ
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ของนางหอบหายใจอยู่ชัว่ครู ่ถึงได้ปล่อยนางออกจากอ้อมกอด เอ่ยปลอบนาง 

ทั้งท่ีเสียงแหบพร่า "อาเหยา ข้ารอไม่ไหวแล้ว ข้าอยากจะอยู่กับเจ้า 

ตลอดเวลา ข้าจะกราบทูลขอเสด็จลุงเรื่องพระราชทานสมรสเร็วกว่าเดิม 

เจ้าจะได้แต่งให้ข้าเสียที...ดีหรือไม่"

ตอนนี้ฉวีชิ่นเหยามีเรี่ยวแรงกลับคืนมาทีละนิด สามารถยืนทรงตัว

ได้อย่างมั่นคงแล้ว พอนางได้ยินดังน้ันก็นิ่งเงียบด้วยความล�าบากใจ  

แต่เมื่อช้อนสายตาขึ้นมองเห็นสีหน้าร้อนรนของเขา หัวใจพลันอ่อนยวบ

ลงทันใด แล้วพยักหน้ารับด้วยท่าทีเอียงอาย

ลิน่เซีย่วเหน็ว่านางขดัเขนิจนท�าอะไรไม่ถกู แต่สดุท้ายไม่อาจตดัใจ

ปฏเิสธเขา ก็หัวเราะออกมาเบาๆ อย่างห้ามไม่อยู่ เขากดหน้าผากแนบชดิ 

กับนางพลางกระซิบบอกว่า "อาเหยา เจ้าช่างดีเหลือเกิน ข้าโชคดีมาก

จริงๆ ที่ชาตินี้ได้พบกับเจ้า"

ฉวีชิ่นเหยาถอนหายใจราวกับเด็กน้อยหลับฝันหวาน เงยหน้าข้ึน

ประสานสายตากับเขา เอ่ยตอบเสียงแผ่วเบา "ข้าก็เหมือนกัน"

ณ วังหลันอ๋อง

ชยุซือ่ปลดป่ินปักผมออก มองภาพสะท้อนในคนัฉ่อง ดวงตาปรากฏ

ไอเย็นเยียบจางๆ

ที่แท้เขาก็ชื่นชอบสตรีเช่นนั้นนี่เอง... 

นางอดช้อนสายตามองส�ารวจใบหน้างามแฉล้มในคันฉ่องไม่ได้

พลางนึกย้อนเปรียบเทียบกับเด็กสาวที่พบหน้าในส�านักศึกษาอว๋ินอิ่น 

อย่างละเอียดด้วยความปวดใจ
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เดก็สาวผูน้ัน้มดีวงตาสกุสกาวสดใส ยามไม่เอือ้นเอ่ยวาจาเหมือนม ี

รอยย้ิมแต่งแต้มอยู่ มุมปากปรากฏลักย้ิมท้ังสองข้าง เสริมความน่ารัก 

ไร้เดยีงสาขึน้มาหลายส่วน ผวิพรรณขาวผ่องดัง่หิมะโดยก�าเนดิ แม้จะอยู่

ท่ามกลางสตรีที่มีฐานะสูงส่งซึ่งได้รับการเล้ียงดูมาเป็นอย่างดี แต่ก็เป็น

เด็กสาวที่โดดเด่นสะดุดตามากคนหนึ่ง

นางมองคันฉ่องอย่างเหม่อลอย ย่ิงมองย่ิงรูส้กึว่าตนเองซมึซบัความ

หดหู่เฉื่อยชามาจากหลันอ๋องมากขึ้น ไม่เพียงหน้าตาจะหม่นหมองลงไป

ทกุวัน แม้กระท่ังร่างกายก็มเีค้าความแก่ชราให้เหน็บ้างแล้ว ทัง้ท่ีนางอายุ

มากกว่าเขาเพียงสองปีแต่กลับมองหาความสดชื่นมีชีวิตชีวาอย่าง 

เด็กสาวผู้นั้นจากนางไม่พบ 

นางย่ิงคิดย่ิงรู ้สึกเศร้าใจ เหลือบมองหลันอ๋องที่นอนหลับสนิท 

อยู่บนเตยีงจากในคันฉ่อง ก่อนจะวางหวีสางผมในมอืลงบนโต๊ะเครือ่งแป้ง 

อย่างแค้นเคือง

สิ่งท่ีท�าให้นางโมโหที่สุดก็คือนางเคยพบหน้าเด็กสาวแซ่ฉวีน่ัน 

ตั้งหลายครั้งแล้วแท้ๆ แต่จนถึงวันนี้เพิ่งจะจ�าหน้าได้

ครัง้แรกก็เป็นเรือ่งของชยุหลงิหลง เดก็สาวผูน้ี้แต่งกายเป็นนักพรต

เข้ามาท�าลายแผนการของนางจนย่อยยับ ครัง้ทีส่องในวัดต้าอิน่ ก็ยังเป็น

เด็กสาวคนนี้สอดมือเข้ามายุ่ง ท�าให้นางเกือบจะเผยพิรุธออกมา

ตอนนี้พอลองคิดดู เกรงว่าฉวีชิ่นเหยาคงรู้จักกับเขามานานแล้ว 

เพียงแต่ไม่รู้ว่าใช้เล่ห์อุบายใดถึงคว้าหัวใจเขาไปได้ส�าเร็จ ได้ยินว่าบิดา

ก็เป็นแค่ขุนนางเล็กๆ ขั้นเจ็ด ฐานะไม่ต่างอะไรกับพี่ชายของนางในอดีต 

ว่าตามหลักแล้วอย่างไรก็ไม่น่าเข้าส�านักศึกษาอวิ๋นอิ่นได้...
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นางคิดทบทวนดูอีกครั้งก็เข้าใจกระจ่างแจ้งโดยพลัน จึงโกรธจัด 

จนขบกัดริมฝีปากล่างอย่างแรง นอกจากซื่อจื่อแล้วยังมีใครสามารถ 

ส่งนางเข้าไปเรียนที่ส�านักศึกษานั่นได้อีกเล่า

นางรู้สึกปวดร้าวราวกับอวัยวะภายในหดเกร็งเข้าด้วยกัน ที่แท้เขา

หาใช่คนไร้หัวจิตหัวใจ เขายังรู ้สึกหว่ันไหวและมองสตรีสักนางด้วย 

แววตาเช่นน้ันได้ หรือจะยอมท�าทุกวิถีทางเพ่ือสร้างอนาคตร่วมกันกับ

สตรีนางนี้

นางนึกถึงเมื่อสามปีก่อนตอนมาร่วมพิธีศพท่ีวังหลันอ๋อง ขณะ 

พบหน้าเขาท่ีสวมชุดไว้ทุกข์ครั้งแรก เขาก�าลังยืนรับส่งแขกเหรื่อที่ 

หน้าประตูวังหลันอ๋องด้วยสีหน้าเย็นชา นางไม่เคยพบเห็นเด็กหนุ่ม

หน้าตาหล่อเหลาสง่างามเช่นนี้มาก่อน นับตั้งแต่นั้นชีวิตของนางก็เกิด

ความเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวง ไม่อาจเป็นตัวของตัวเองได้อีกเลย

แต่ภายหลังไม่ว่านางจะทุ ่มเทวางแผนปรากฏตัวต่อหน้าเขา  

หาทางดึงความสนใจด้วยสารพัดกลอุบายเช่นไร สุดท้ายเขาก็ไม่เคย 

หนัมามองนางเลยสกัครัง้เดยีว เดมิทีนางนึกว่าเขาเป็นคนเย็นชาไร้ความรูส้กึ  

แต่ใครจะรู้ว่าเขาก็แค่ไม่สนใจนางเท่านั้นเอง

นางหัวเราะออกมาโดยไร้เสียง นางเดิมพันครึ่งชีวิตของตนเอง 

เพ่ือเขาไปแล้ว ครึง่ชวิีตท่ีเหลอืนีจ้ะต้องทนมองเขากับสตรีอืน่รักกันลกึซึง้

ดูดดื่มกระนั้นหรือ

ยามน้ันเองจู่ๆ ก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นแผ่วเบา ชุยซื่อมีสีหน้า

เฉยเมย ช�าเลืองมองหลันอ๋องที่อยู่บนเตียงแวบหนึ่ง ก่อนจะรีบลุกขึ้น 

เดินออกไปข้างนอก
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สาวใช้รุ่นใหญ่ใบหน้าเรียวยาวยืนรออยู่หน้าประตู พอเห็นชุยซื่อ

เดนิออกมา ตอนแรกก็เหลอืบมองไปทางด้านในแวบหน่ึง ถึงค่อยกดเสียง

ลงต�่ารายงาน 

"ซื่อจื่อกลับมาแล้ว เวินกูเพ่ิงสั่งห้องครัวท�าอาหารมื้อดึกส�าหรับ 

ซื่อจื่อเจ้าค่ะ"

ชยุซือ่ชะงกังนัไปเลก็น้อย อดถามต่อไม่ได้ว่า "ท�ากบัข้าวอะไรบ้างหรอื"

"ก็แค่อาหารมังสวิรัติสองสามอย่างกับโจ๊กเจ้าค่ะ" สาวใช้ตอบ  

"ปกติซื่อจื่อไม่ชอบกินอาหารหวานอยู่แล้ว"

ชุยซื่อพยักหน้ารับแล้วเหม่อลอยไปชั่วครู่ จากน้ันเหมือนนึกอะไร

ได้อย่างกะทันหัน จึงรีบจูงมือสาวใช้เดินออกจากห้องชั้นใน พอมาที่ห้อง

ชัน้นอกถึงเอ่ยถามด้วยสหีน้าตึงเครยีด "ทางฝ่ังเจงิหนานชนิตอบจดหมาย

มาบ้างหรือไม่"

สาวใช้ส่ายหน้าพลางเอ่ย "ฝากข้อความไปที่จวนแม่ทัพตรวจการ

กับท่ีจวนสกุลเจงิแล้ว บ่าวไพร่จวนสกุลเจงิบอกว่าช่วงนีใ้ต้เท้าเจงิรายงานตวั 

ยามเหม่าที่จวนแม่ทัพตรวจการตลอด ได้รับข้อความของพระชายาแล้ว

แต่ว่าใต้เท้าเจิงไม่เคยตอบกลับมาเลย" 

ดูเหมือนชุยซื่อจะเสียใจที่ตอนแรกตัดสินใจเช่นนี้ ทว่าคิดทบทวน

อยู่ชั่วขณะก็ตัดสินใจได้ จึงให้สาวใช้รออยู่ประเด๋ียวแล้วเดินกลับเข้าไป

ในห้องหยิบของสิ่งหนึ่งออกมา ส่งให้นางพร้อมสั่งก�าชับว่า "ให้คนรีบส่ง

ไปให้เจิงหนานชินโดยเร็วที่สุด บอกว่าพรุ่งนี้จะต้องให้ค�าตอบกับข้า"

จากนั้นกล่าวเสริมอีกว่า "อย่าให้หลี่หมัวมัวรู้เรื่อง"

สาวใช้รับของมา เห็นเป็นปิ่นทองค�าสีซีดจางดูเก่าเล็กน้อยกับ
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จดหมายฉบับหนึ่ง นางพยักหน้ารับค�าและเอ่ย "บ่าวจะไปจัดการเดี๋ยวนี้

เจ้าค่ะ"

ในเรอืนซอืหรลูิน่เซีย่วเพ่ิงจะอาบน�า้เสร็จ ก�าลังน่ังพูดคุยกับฉางหรง 

และเวินกู หลายวันมาน้ีเวินกูรู้สึกว่างไม่มีอะไรท�าจึงใช้เวลาไปกับการ 

นัง่ตดัเย็บเสือ้ผ้า ถุงเท้า รองเท้ามากมาย ฝีเข็มของนางประณีตเป็นท่ีหนึง่ 

ท่ัวท้ังเมืองฉางอันไม่อาจหางานฝีมือของใครโดดเด่นเท่าของเวินกูได ้

อีกแล้ว แต่น่าเสยีดายช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา นางมอีาการเคอืงตาเมือ่ถูกลม 

เวลานัง่ท�างานเย็บปักถักร้อยจะรูส้กึปวดตา ระยะหลงัจงึท�างานนีน้้อยลง

ไปเรื่อยๆ

นอกจากเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้าของลิ่นเซี่ยวแล้ว ยังมีถุงผ้าปักลาย

ดอกเหมยส�าหรับสตรีใบหน่ึง กลีบดอกสีชมพูอ่อนกลีบแล้วกลีบเล่า 

แย้มบานบนถุงผ้า ลวดลายกลีบดอกกับจุดกลมเล็กๆ บนเกสรงดงาม 

มีชีวิตชีวาราวกับฝังดอกเหมยของจริงลงไปบนนั้น 

"ใบนี้ให้คุณหนูฉวี" เวินกูย้ิมจนตาหยีพลางว่า "เด็กสาวชอบของ

กระจกุกระจกิพวกนีกั้นท้ังนัน้ ให้นางพกตดิตัวเอาไว้ ใส่พวกเมด็เคร่ืองหอม 

ลงไปจะเหมาะสมทีส่ดุ วนัหน้าพอแต่งเข้าวังอ๋องของพวกเราแล้ว แม่นม

จะตัดเย็บเสื้อผ้าให้นางด้วย รับรองว่านางต้องชอบแน่"

ลิ่นเซี่ยวกระแอมกระไอด้วยความเก้อเขิน รับถุงผ้าปักลายมา 

ถือเอาไว้ พินิจมองอย่างละเอียดก็เห็นว่าถุงผ้าใบนี้ท�าข้ึนอย่างประณีต

เป็นพิเศษ ไม่เคยพบเห็นท่ีใดมาก่อน คิดว่าฉวีช่ินเหยาจะต้องชอบแน ่

จึงรับเอาไว้แทนโดยไม่คิดอะไร
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เวินกูย่ิงคลี่ย้ิมเบิกบานมากขึ้น "ได้ยินว่าคุณหนูฉวีคนนี้เป็นเด็กดี

น่ารกั น่าเสยีดายแม่นมเก็บตัวอยู่ในวังอ๋อง จนถึงตอนนียั้งไม่เคยพบหน้า

สักครั้ง ไม่รู้ว่าเมื่อไรคุณหนูฉวีจะได้แต่งเข้ามาเสียที" 

ลิน่เซีย่วได้ยินค�านีก็้คดิถึงยามแนบชดิคลอเคลยีอยู่กับฉวีชิน่เหยา

ในส�านักศึกษา ใบหน้าจึงพลันเห่อร้อนขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ รีบเสจิบ 

น�้าชากลบเกลื่อนร่องรอยทันใด

เวินกูเห็นท่าทีเหล่านั้นของเขาชัดเจนในสายตา นางถอนหายใจ 

ด้วยความโล่งอก ดูจากท่าทางซื่อจื่อแล้วคงจะชอบพอคุณหนูฉวีมากที

เดียว มิน่าเล่าถึงไม่ยอมแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับท่านหญิงอี๋ซู ฉะน้ัน

กล่าวได้ว่าแม้ต้องพิจารณาความเหมาะสมคู่ควร แต่ความรักหวานซึ้ง

ของสามีภรรยาก็ส�าคัญเหนืออ่ืนใด รอให้คุณหนูฉวีแต่งเข้ามา ซื่อจื่อ 

รักใคร่เอ็นดูนางถึงเพียงนี้ ยังต้องกลัวว่าจะไม่มีทายาทสืบสกุลในเร็ววัน

อีกหรือ พระชายาที่อยู่ในปรโลกทราบเรื่องไม่รู้ว่าจะดีใจสักเพียงใด

ระหว่างท่ีก�าลังพูดคุยกันอยู่ เว่ยปอก็มาขอพบอยู่ข้างนอกอย่าง

กะทันหัน

ลิ่นเซี่ยวจึงสั่งให้เขาเดินเข้ามา

เว่ยปอน�าจดหมายฉบับหนึ่งกับปิ่นทองค�ามอบให้ลิ่นเซี่ยว พร้อม

เอ่ยว่า "ทางฝ่ังนัน้จะส่งให้เจงิหนานชนิ จนถึงตอนน้ียังไม่รู้ว่าเจงิหนานชนิ 

อยู่ในก�ามือพวกเราแล้วขอรับ"

ลิ่นเซี่ยวรับจดหมายมาแล้วคลี่ออกอ่านพลางเอ่ยตอบเรียบๆ "ข้า 

รู้แล้ว"
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ย่างเข้าสู่เดือนแปด อากาศนับวันจะเย็นลงไปทุกที ดอกกุ้ยใน 

ส�านักศึกษาบานสะพรั่งภายในคืนเดียว ส่งกลิ่นหอมสดชื่นลอยอบอวล

ไปทั่วบริเวณ 

หลายวนัมาน้ีเวลาว่างหลงัเลกิเรยีน หวังองิหนิงจะชวนพวกฉวีชิน่เหยา 

ไปเก็บดอกกุ้ยในสวน บางครั้งจะน�ากลีบดอกไม้เติมลงในน�้าชา หรือ 

ส่วนใหญ่จะน�าไปใส่ถุงหอมแขวนเอาไว้ตรงม่านเตยีง ท�าให้ในห้องมกีลิน่

หอมฟุ้งขึ้นมาทันใด

หวังอิงหนิงมักจะมีความชื่นชอบที่โดดเด่นเช่นนี้ ในบรรดาสหาย

ร่วมเรียนในส�านักศึกษา ห้องของนางนับว่าตกแต่งได้น่ารื่นรมย์ที่สุด  

อีกท้ังนางยังมีนิสัยโอบอ้อมอารี ไม่ยินดียินร้ายกับลาภยศชื่อเสียง  

ด้วยเหตุนี้จึงมีสหายมานั่งเล่นพูดคุยที่ห้องของนางอยู่บ่อยๆ 

วันนีพ้อจบบทเรยีนสดุท้ายในช่วงเทีย่งเรยีบร้อยแล้ว พวกฉวีชิน่เหยา 

ก็มานั่งคุยกันอยู่ที่ห้องหวังอิงหนิง จู่ๆ นางข้าหลวงลู่ก็ส่งคนมาถ่ายทอด

ค�าสั่งว่าช่วงบ่ายวันนี้ส�านักศึกษาให้ลาหยุดครึ่งวัน

ความจริงฮูหยินหลูก๋ัวกงต้องกลับจวนเพ่ือเตรียมความพร้อม 

ด้านต่างๆ ส�าหรบังานวนัเกิดหลก๋ัูวกง การสอนวชิาจรรยาสตรใีนช่วงบ่าย

จึงต้องยกเลิกไป

คังผงิเหน็อาจารย์ใหญ่กลบัจวนก็ร้องโวยวายอยากจะกลับวังหลวง

เป็นครั้งแรก และเน่ืองจากไม่มีฮูหยินหลูก๋ัวกงคอยคุมสถานการณ์  

ทั้งความน่าเกรงขามของนางข้าหลวงลู่ยังห่างชั้นอีกไกล คังผิงแทบ 

ไม่ต้องสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงสักนิดก็ท�าได้ส�าเร็จดังใจหมาย

เมื่อมีคังผิงเป็นคนเปิดทาง พวกเฉินอว๋ีฉีก็มาขอลาหยุดกับ 
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นางข้าหลวงลู ่บ้าง อาศัยข้ออ้างมากมายร้อยแปดพันเก้า สุดท้าย 

นางข้าหลวงลู ่ร�าคาญจนทนไม่ไหว จึงส่งคนไปถามฮูหยินหลูก๋ัวกง 

เดี๋ยวน้ันเสียเลย หลังได้รับค�าอนุญาตจากนางแล้ว ก็ถือโอกาสปล่อย 

ลูกศิษย์ในส�านักศึกษาลาหยุดครึ่งวันได้

ตอนนี้นางข้าหลวงกลุ่มใหญ่เร่งส่งจดหมายไปแจ้งข่าวแต่ละจวน 

บอกให้พวกเขาส่งรถม้ามารับคุณหนูทุกคนกลับบ้าน

พอฉวีชิน่เหยาได้ยินข่าวนีก็้นึกถึงวิญญาณครึง่ศรีษะท่ีเจอเมือ่ครัง้ก่อน  

เตรยีมจะเดินกลบัห้องของตนเองเพ่ือหยิบขวดน�า้เต้าผนึกวญิญาณใบน้ัน 

น�ากลับไปให้อาจารย์ที่อารามชิงอวิ๋น

ไม่คาดคิดว่าหลิวปิงอว้ีจะเสนอความคิดเห็นอย่างกระตือรือร้นว่า

ในเมื่อส�านักศึกษาปล่อยให้หยุดแค่ครึ่งวัน ตอนค�่าก็ต้องกลับมานอน 

ที่เรือนพักอยู่ดี พวกนางน่าจะใช้เวลาว่างตลอดท้ังบ่ายนี้ไปหาซื้อเครื่อง

ประทินโฉมเพิ่มสักหน่อย แล้วก็ซื้อขนมกลับมาเป็นของขบเคี้ยวยามว่าง

ด้วย ได้ยินว่าหอหรงเป่าเพ่ิงจะท�าขนมดอกกุ้ยออกมา ข้ึนชื่อว่ารสชาติ

หอมหวานนุม่ลิน้ ดึงดูดให้ผูค้นไปลิม้ลองของแปลกใหม่ในช่วงหลายวันนี้  

ยังมร้ีานฟู่ชนุ ซึง่ทีผ่่านมาปน่ึูงจะชุม่ฉ�า่มนัเยิม้เป็นท่ีสดุ เกรงว่าอกีไม่นาน

ก็คงมีให้ลิ้มลองกันแล้ว รสชาติยังเข้ากันได้ดีกับสุราดอกกุ้ย แค่คิดก็

น�้าลายสอ ไม่สู้พวกนางไปกินอาหารเย็นที่ร้านฟู่ชุน จากนั้นกลับมาก่อน

เวลาห้ามออกนอกส�านักศึกษายามค�่าคืนก็สิ้นเรื่องแล้ว 

เผยหมิ่นหันมาเหน็บแนมนาง "ยังนึกว่าเจ้าจะมีที่เท่ียวแปลกใหม่

น่าสนใจอะไร ใครจะรู้ว่าอ้อมค้อมไปเสียรอบใหญ่ สุดท้ายก็หนีไม่พ้น 

ค�าว่ากิน"
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ฉวีชิ่นเหยาได้ยินค�าว่า 'ร้านฟู่ชุน' สามค�านี้ ตอนแรกใบหน้าก็เป็น

สีแดงระเรื่อขึ้นมา แต่พอเห็นหลิวปิงอว้ีพูดคุยเร่ืองอาหารเลิศรสอย่าง

เริงร่าก็อดหัวเราะตามไปด้วยไม่ได้ นึกถึงท่าทางเคร่งขรึมจริงจังของ 

หลิวจั้นหัวหน้าศาลต้าหลี่ผู ้เป็นบิดาของนางแล้ว ท�าเช่นไรก็ไม่อาจ 

เชื่อมโยงหลิวปิงอวี้ที่ร่าเริงช่างเจรจาตรงหน้ากับหลิวจั้นได้เลย

หวังองิหนงิเผยรอยยิม้บางๆ แต่ก็เอ่ยสนบัสนุนด้วยความยินด ีแล้ว

กล่าวว่าครั้งก่อนวันเทศกาลก�าเนิดบุปผา ฉวีชิ่นเหยาไม่ได้มาตามนัด 

ส่วนเผยหมิ่นก็ไม่ได้ออกจากจวน พวกนางสี่คนเลยไม่ได้รวมตัวกัน

สงัสรรค์ ช่วงน้ีอากาศเย็นสบายอย่างหาได้ยาก น่าจะใช้โอกาสน้ีไปเท่ียว

เล่นกันให้สนุกดีกว่า

เมื่อเป็นเช่นน้ี ฉวีชิ่นเหยาจึงไม่สามารถกลับอารามชิงอว๋ินได้ตาม

แผนเดิมแล้ว แต่นางก็ยังกลับห้องไปหยิบขวดน�้าเต้าผนึกวิญญาณ 

มาด้วย คิดว่าเผื่อบังเอิญได้พบอาจารย์หรืออาหานระหว่างทางจะได้ 

น�าขวดใบนี้ให้พวกเขาไปเสีย

คนท้ังสี่ส�ารวจความเรียบร้อยของตนเองพักหนึ่งก็เดินออกมา 

ด้านนอกส�านักศึกษาโดยพร้อมเพรียงกัน รถม้าของจวนแต่ละแห่งมา 

จอดรออยู่หน้าประตู พวกฉวีชิน่เหยาสัง่ความไว้กับบ่าวไพร่ทีม่ารบั ก่อนที ่

สุดท้ายจะนั่งรถม้าของสกุลหวังมุ่งหน้าไปตลาดตะวันออก 

สตรล้ีวนรกัสวยรกังามโดยก�าเนิดอยู่แล้ว ร้านค้าทีไ่ปเยือนร้านแรก

ก็คือร้านอว๋ินหรงที่สตรีชาวหูมาเปิดใหม่ ได้ยินว่าในร้านมีน�้าปรุงที่ 

ผสมขึน้จากดอกไม้พันธ์ุต่างถ่ินและสมนุไพรหายากจากดนิแดนตะวันตก 

น�ามาทาผวิกายจะมกีลิน่หอมแปลกใหม่ น�ามานวดใบหน้าจะมสีรรพคณุ
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บ�ารุงผิว พวกเผยหมิ่นจิตใจเปี่ยมด้วยความกระตือรือร้นสนอกสนใจ 

ขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่

ฉวีชิ่นเหยาก็ตามลงจากรถม้ามาด้วย บังเอิญเห็นถนนฝั่งตรงข้าม

มีคนเดินลงจากรถม้ามาในเวลาใกล้เคียงกัน คนผู้น้ันเรือนร่างงามอรชร 

ห่อหุ้มศีรษะจรดปลายเท้าอย่างมิดชิด การแต่งกายเหมือนกับชุยซื่อท่ี 

ร้านฟู่ชุนครั้งก่อนทุกประการ

ฉวีชิน่เหยาจ�าได้ในทนัทีว่านีคื่อชยุซือ่ จงึรบีขยับหลบข้างหลังรถม้า 

เลี่ยงไม่ให้นางสังเกตเห็นตนเองเข้า ในใจครุ่นคิดว่าตอนนี้เจิงหนานชิน 

ก็ตกอยู่ในก�ามือลิ่นเซี่ยวแล้ว ไม่รู้ว่าวันนี้ชุยซื่อจะนัดพบใครอีกกัน

ขณะก�าลังใช้ความคิดอยู่ เผยหมิ่นก็หันมาเห็นนางยืนอยู่กับที่ 

ไม่ไปท่ีใด จงึลากตัวนางเดินเข้าไปในร้านพลางเอ่ยว่า "มัวยืนเหม่ออะไรอยู่  

พวกนางเข้าไปกันแล้วนะ"

ฉวีชิ่นเหยาจ�าต้องล้มเลิกความตั้งใจจะสืบหาสาเหตุไปก่อน

เวลาเดียวกนันีเ้อง บนหอสงูฝ่ังตรงข้ามมคีนมองลงมาเห็นนางและ

พลันเอ่ยกระเซ้าขึ้น 

"ไม่ใช่เรื่องง่ายที่วันนี้คุณหนูฉวีจะได้หยุดเรียน น่าเสียดายทางเจ้า

ก็ก�าลงัขดุหลมุพรางดกัชยุซือ่ ไม่อาจไปทีใ่ดได้ชัว่คราว ไม่อย่างนัน้คงได้

คลายอาการไข้ใจแล้ว"

ลิ่นเซี่ยวมองฉวีชิ่นเหยาเดินหายเขา้ไปในร้านอวิน๋หรงพลางคลี่ยิม้

กล่าวตอบ "ปกติแล้วนางมีสหายเป็นสตรีในห้องหอน้อยมาก หาได้ยาก

ทีจ่ะมสีหายสนทิสนมรูใ้จหลายคนเช่นนี ้ไปมาหาสูกั่นบ่อยครัง้ก็ไม่เหน็จะ

เสียหายตรงที่ใด"
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"เจ้าคงกลวัว่าเมือ่ใดพวกเจ้าสองคนแต่งงานกันแล้ว เวลาเจ้ายุ่งอยู่

กับงานของทางการข้างนอก คณุหนฉูวีอยูใ่นวังอ๋องคนเดยีวจะเหงาสนิะ" 

เจีย่งซานหลางแย้มย้ิมอย่างคนรูเ้ท่าทนั "จะว่าไปแล้ววังอ๋องของพวกเจ้า

ก็เงียบเหงาเกินไปหน่อยจริงๆ ครั้งนี้พอจัดการชุยซื่อแล้ว ในวังอ๋องก็จะ

เหลือพวกเจ้าบุรุษสามคนพ่อลูกแล้ว แต่ว่าเจ้ามีใจให้คุณหนูฉวีมานาน

ถึงเพียงนี้ รอวันใดนางแต่งให้เจ้าแล้ว ข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าจะอยู่เฉย  

ไม่นานวังอ๋องของพวกเจ้าคงจะมทีายาทเพ่ิม พอมลีกูให้เลีย้ง เจ้ายังกลวั

ว่านางจะเหงาอีกหรือไร"

หลังใบหูลิ่นเซี่ยวถูกอาบย้อมเป็นสีแดงก�่า เขาเอ่ยด้วยน�้าเสียง 

ราบเรียบ "วันนี้เจ้าพูดมากไปแล้ว"

เจี่ยงซานหลางย้ิมแล้วส่ายหน้า หมุนจอกสุราในมือเล่นพลางว่า 

"แต่นึกถึงตัวอย่างการพระราชทานสมรสในวังหลวงที่ผ่านมา ทายาท 

เชื้อพระวงศ์ส่วนใหญ่ถ้าหากยังไม่แต่งงาน เม่ือใดมีพระราชทานสมรส  

ก็เป็นแค่พระราชโองการฉบับหน่ึงเท่าน้ัน องค์รัชทายาท อู๋อ๋องแม้ว่าจะ

รับชายารองแล้ว แต่ยังไม่ก�าหนดตัวผู้เป็นชายาเอก หลายปีก่อนหน้านี้ 

ทีพ่วกซย่าหลนัสามพ่ีน้องยังอยู่ในมณฑลสู ่กไ็ม่เคยได้ยินว่ามคีูห่มัน้หมาย 

ทีถู่กเลอืกไว้ คังผงิไม่นานก็จะถึงวัยปักป่ิน การคดัเลอืกคูค่รองคงถ่วงเวลา

ถึงปีหน้าไม่ได้ ดูจากเสด็จลุงของเจ้า เป็นไปได้ว่าเวลานั้นจะต้องม ี

พระราชโองการพระราชทานสมรสให้พวกเจ้าทุกคนแน่ ในเมือ่เจ้าร้อนใจ 

อยากจะแต่งกับคุณหนูฉวี จะไม่ลองถือโอกาสคล้อยตามสถานการณ์  

หาวิธีให้แนบเนียนไร้ร่องรอยกว่าเดิมอีกหน่อย"

ลิ่นเซี่ยวส่งเสียงรับค�า ดูเหมือนจะมีแผนการอยู่ในใจแล้ว เขา 
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เงยหน้ามองเจี่ยงซานหลางแล้วตอบ "พูดถึงพระราชทานสมรส เจ้าก็ 

อย่าเอาแต่พูดเรื่องของข้า เจ้าก็เล่ามาบ้างสิว่าวางแผนไว้อย่างไร"

"ข้าร"ึ เจีย่งซานหลางย้ิมอย่างหมดสนุก "ข้าไม่คดิจะตามหาแม่นาง

ที่ถูกใจคนใดในฉางอันทั้งน้ัน จะแต่งงานกับใครก็เหมือนกันไม่ใช่หรือ  

ถึงเวลาเสด็จลุงของเจ้าเลือกใครให้ก็แต่งกับคนนั้นแล้วกัน"

ท่าทางของเขาดูทั้งยอมแพ้และทั้งหมดหวังโดยสิ้นเชิง

ลิ่นเซี่ยวขมวดคิ้ว ขณะจะเอ่ยปากพูดอะไรต่อ ฉางหรงก็พลิ้วกาย

วูบเข้ามา "ท่านอ๋องถูกคนพามาแล้วขอรับ"

เจี่ยงซานหลางได้ยินค�านี้ก็ลุกขึ้นตบไหล่ลิ่นเซี่ยว 

"เอาล่ะๆ ข้าจะไปเป็นคนเลวแล้ว คิดถึงตอนน้ันที่เสด็จลุงของเจ้า

กริว้หนกักับคดร้ีายแรงในวดัต้าอิน่จนขนุนางมากมายในราชส�านกัพลอยฟ้า 

พลอยฝนไปด้วย ในที่สุดวันนี้ความจริงก็จะกระจ่างเสียที"

ชยุซือ่ก้าวเข้ามาในห้องส่วนตวัด้านในสุดห้องหนึง่อย่างช้าๆ มองเหน็ 

เจงิหนานชนินัง่เหม่อลอยอยู่รมิหน้าต่าง สหีน้าแขง็กระด้างอย่างน่าประหลาด  

ในใจนางมีความรู ้สึกไม่ชอบมาพากลผุดข้ึนมาจางๆ ท่าทางยาม

เคลื่อนไหวตอนปิดประตูจึงดูชะงักไป

หลงัมองส�ารวจเขาโดยละเอยีดครูห่น่ึง ก็แน่ใจว่านีเ่ป็นเจิงหนานชิน 

ที่นางคุ้นเคยดีอย่างไม่ต้องสงสัย ถึงได้หันกลับไปปิดประตูให้แน่นสนิท

แล้วเดินมานั่งลงตรงข้ามเขา

นางถอดหมวกม่านแพรบนศีรษะลงมา ก่อนจะถอดเสือ้คลมุกันลม

ท่ีสวมทับอยู่ เผยให้เห็นใบหน้าผุดผาดที่ผ่านการแต่งแต้มได้ประณีต
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งดงาม เห็นได้ชัดว่าเพ่ือมาตามนัดในวันนี้แล้ว นางตั้งใจแต่งเน้ือ 

แต่งตัวอย่างพิถีพิถันเป็นพิเศษ 

เจงิหนานชนิค่อยๆ หันกลบัมามองชยุซือ่ สหีน้ายังคงตงึเครียดและ

ไม่มีท่าทีว่าจะเป็นฝ่ายเอ่ยปากก่อนอย่างเห็นได้ชัด

คนทั้งสองประสานสายตากันชั่วครู ่  ทันใดนั้นชุยซื่อก็คลี่ ย้ิม 

อ่อนหวาน 

"หลายวันนี้ยุ ่งเรื่องอะไรอยู่หรือ ส่งคนไปหาท่านตั้งหลายครั้ง  

ท่านก็ไม่สนใจข้าเลย"

น�้าเสียงของนางยั่วยวนกว่าปกติ อีกทั้งยังจงใจกดเสียงลงต�่า  

เพิ่มความคลุมเครือมากกว่าเดิมหลายส่วนอย่างประหลาด

เจงิหนานชนิหลบุสายตาลงต�า่ มองมอืข้างซ้ายท่ีกุมจอกสุราบนโต๊ะ 

นิ้วก้อยมือข้างน้ันหายไป น้ิวมือของเขาเหลืออยู่เพียงส่ีน้ิว แม้ว่าเขาจะ

มองจนเคยชิน แต่เวลาน้ีสภาพจิตใจแตกต่างออกไปอย่างชัดเจน จู่ๆ  

ก็รู้สึกราวกับว่ามันกลายเป็นภาพบาดตา 

ชุยซื่อมองหน้าเขาอย่างเคืองขุ ่น ทว่าเอ่ยด้วยน�้าเสียงอ่อนลง 

"จดหมายท่านก็รับไปแล้ว ปิ่นทองค�าท่านก็เห็นแล้ว หรือว่ายังโกรธข้า 

อยู่อกี คดิถึงปีนัน้ท่านช่วยชวีติข้าจนต้องเสยีนิว้ไปน้ิวหนึง่ ตอนน้ีกลบัมา

ท�าตัวไร้เหตุผล อย่างไรท่านก็น่าจะจ�าได้ว่าปิ่นทองค�าอันนั้นเป็นของที่

ท่านเคยมอบให้ข้า..."

เจงิหนานชนิพลนัเอ่ยขดัจงัหวะขึน้ เขาถามเน้นย�า้ทีละค�าว่า "คร้ังก่อน 

เจ้าให้ข้าส่งคนไปลักพาตัวท่านหญิงอี๋ซู ครั้งนี้จะให้ข้าจัดการใครอีก"

ยามเอ่ยปากเครื่องหน้าของเขาแข็งเกร็งแทบไม่ขยับ ทุกถ้อยค�า
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ราวกับฝืนเค้นออกมากระนั้น มองดูแล้วยิ่งน่าแปลกใจ

ชยุซือ่มองเขาด้วยแววตาฉงนสงสยั เหน็สหีน้าคล้ายก�าลังสะกดกล้ัน 

โทสะ จงึนึกว่าเขายังโกรธไม่หาย พลนัตอบออกไปอย่างนุม่นวลว่า "คร้ังนี ้

จดัการไม่ยากเลย ไม่จ�าเป็นต้องท�าอะไรยุ่งยากซบัซ้อน ก็แค่หาคนฝีมอืดี 

สักหลายคนไปฆ่านางให้ตายก็สิ้นเรื่องแล้ว"

เจิงหนานชินแค่นเสียงขึ้นจมูกค�าหน่ึง "คนผู ้นี้คือใคร เหตุใด 

ต้องก�าจัดนางด้วย"

ชยุซือ่ชะงกัค้างไปเลก็น้อย ก่อนจะเอ่ยตอบอย่างเฉยชา "สตรีนางน้ี 

ท�าให้ข้าเดือดร้อนมาหลายครั้งแล้ว ครั้งก่อนเรื่องท่ีวัดต้าอิ่นข้าสงสัยว่า

นางจะรู้อะไรบางอย่าง ถ้าหากไม่ก�าจัดทิ้งไป ไม่ช้าก็เร็วจะต้องท�าแผน

ของพวกเราพังแน่"

ดูเหมือนเจิงหนานชินจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง สีหน้าของเขายังคง 

นิ่งสนิท "นางจะรู้เรื่องวัดต้าอิ่นได้อย่างไร เป็นเจ้าคิดจะยืมดาบฆ่าคน 

แต่งเรื่องมาหลอกลวงข้าใช่หรือไม่"

ใบหน้าของชุยซื่อชะงักค้าง แสร้งต่อว่าด้วยความขุ่นเคือง "ข้าหรือ

จะกล้าหลอกท่าน ท่านลืมแล้วหรือว่าครั้งก่อนที่ข้าพูดเรื่องวัดต้าอิ่น 

กับท่าน ข้าเล่าว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งท�าลายแผนการของเรา นางมีฝีมือ

ร้ายกาจ เกือบจะจบัคนทีท่่านส่งไปได้อยู่แล้ว คนท่ีข้าพูดถึงตอนนัน้ก็คอื

นาง เด็กสาวคนนี้จะปล่อยเอาไว้ไม่ได้เด็ดขาด!"

เจิงหนานชินนิ่งเงียบไปสักพักก็เอ่ยถามอย่างยากล�าบากว่า "แล้ว

หลังจากนั้นล่ะ เจ้าจะตอบแทนข้าเช่นไร"

ชุยซื่อก้มหน้าลง ดวงตาราวกับเปลี่ยนเป็นธารน�้าใสกระจ่าง ท�าที
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ก้มหน้าด้วยความเอยีงอาย แม้ไม่เอ่ยอะไรสกัค�าแต่ว่าแสดงความหมาย

ชัดเจนยิ่ง

เจิงหนานชินมุมปากยกโค้งข้ึนพลางเอ่ยถามว่า "ครั้งนี้เจ้าไม่กลัว

ท่านอ๋องจะรู้เข้าหรือ"

ดูเหมอืนชยุซือ่จะหมดความอดทนแล้ว น�า้เสยีงเร่ิมมคีวามไม่พอใจ 

"ท่านอยากจะท�าก็ท�า ไม่อยากท�าข้าก็มีวิธีให้คนอื่น..."

นางยังกล่าวไม่ทันจบประโยคก็มีเสียงดังขัดจังหวะอย่างกะทันหัน 

ประตูด้านหลังเปิดออกอย่างไม่ทันตั้งตัว

ใบหน้าของนางซีดเผือดลงทันควัน รีบลุกขึ้นหันกลับไปมอง ก็เห็น

หลันอ๋องมาปรากฏตัวด้านหลังตั้งแต่เมื่อใดไม่รู้ ดวงตาราวกับมีเปลวไฟ

ลุกท่วม มองตรงมาที่นางอย่างโมโหเดือดดาลสุดขีด

ด้านหลังยังมีคนจากในวังอีกหลายคน เป็นถึงขันทีใหญ่ข้าง 

พระวรกายที่ฮ ่องเต้ทรงภาคภูมิใจ พวกเขาสายตาหลุบลงต�่ามอง 

พ้ืนกระดานแต่ความเหยียดหยามฉายชดับนใบหน้า แสดงให้เห็นว่าได้ยิน

บทสนทนาเมื่อครู่นี้หมดแล้ว

นอกจากนี้ยังมีเจี่ยงซานหลางอีกคน วันนี้เขาสวมชุดขุนนางฝ่ายบู๊

ขั้นสามอย่างที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไรนัก ก�าลังมองนางด้วยสีหน้าคล้ายย้ิม

คล้ายไม่ยิ้ม

แม้ว่าหลันอ๋องจะถือสันโดษ ไม่ยินดียินร้ายกับลาภยศสรรเสริญ 

แต่สดุท้ายก็เป็นผูส้บืสายเลอืดของราชวงศ์ตวัจริง เคยแบกรับความอปัยศ

อดสถึูงเพียงนีท้ีใ่ดกัน เปลวไฟในอกเขาพลนัลุกโชนร้อนลวก แทบอยากจะ 

ป่นกระดูกโปรยขี้เถ้าชุยซื่อกับเจิงหนานชินเสียเดี๋ยวนี้เลย
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เขามองชยุซือ่ด้วยดวงตาวาวโรจน์ คดิไม่ถึงเลยว่าภรรยาเอกคนท่ีสอง 

จะก�าเริบเสิบสานได้ถึงเพียงนี้

ย้อนคิดถึงเมื่อนางปรากฏตัวตรงหน้าเขาครั้งแรก ในงานเลี้ยงของ 

ก่วงจวิ้นอ๋องนางเพ่ิงอายุแค่สิบห้าสิบหกปี รูปโฉมโดดเด่นเหนือผู้ใด 

ท่าทางร่าเรงิมชีวิีตชวีา พยายามดงึดูดความสนใจของเขา 'โดยไม่เจตนา' 

ตอนนั้นเขานึกว่านางเป็นเด็กสาวท่ียังไม่รู ้ความจากครอบครัวใด จึง 

ไม่เคยเก็บมาใส่ใจ ใครจะคาดคิดว่าผ่านไปไม่นาน ในงานเลีย้งท่ีเจ้าเมอืง

โยวโจวเดนิทางมาฉางอนัเพ่ือรายงานการปฏิบตัหิน้าท่ี เขาก็ได้พบชยุซือ่

อีกครั้ง คืนวันน้ันเพราะเขารู ้สึกอึดอัดกับงานเลี้ยงก็เลยหลบมาเดิน 

สดูอากาศท่ีรมิทะเลสาบ ท่ามกลางความมดืมสีตรนีางหนึง่เดนิมาชนเขา

โดย 'ไม่ทันระวัง' 

เขาเหน็ชดัเจนอยู่ในสายตา แม้จะรูส้กึว่าสตรีนางนีใ้ช้อบุายตืน้เขิน

ไร้เดียงสา แต่ว่าส่วนลึกภายในจิตใจมีความแน่วแน่ไม่ย่อท้อ นอกจาก

จะไม่รู้สึกเอือมระอา กลับรู้สึกสนใจนางมากขึ้นหลายส่วน

เวลาน้ันมารดาของเหวยจิน่เพ่ิงจากไปได้หน่ึงปี วังหลนัอ๋องมเีพียง

เขากับเหวยจิน่สองคนมาตลอด บรรยากาศเงยีบเหงาวงัเวงราวกบับ่อน�า้

นิง่สนทิ เมือ่มชียุซือ่ปรากฏตวัขึน้ก็ราวกับว่ามดีอกไม้งอกงามกลางพ้ืนท่ี

แห้งแล้งกันดาร ท�าให้ชีวิตที่ราบเรียบว่างเปล่าของเขากลับมามีสีสัน 

อีกครั้ง 

หลังจากน้ันระยะหนึ่ง เขาก็อาศัยโอกาสท่ีเสด็จพ่ีมีพระประสงค ์

จะให้เขาแต่งงานใหม่ ส่งคนไปจวนสกุลชุยท่ีโยวโจวเพ่ือมอบหนังสือ 

หมั้นหมาย เพราะอย่างไรหลายปีมาน้ีโรคหวาดระแวงของเสด็จพ่ีก็ยัง 
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ไม่หายขาดเสียทีเดียว เขาย่ิงแต่งงานกับสตรีจากครอบครัวล�าดับศักด์ิ

ต�่าต้อย ก็ยิ่งท�าให้เสด็จพี่บรรทมสนิทได้อย่างไร้กังวลมากขึ้น

เมือ่ได้อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลาสองสามปี ถ้าหากกล่าวว่าเขาไม่รูส้กึ

อะไรกับภรรยาสาวแรกรุ่นคนนี้ก็คงเป็นเรื่องโกหก ต้องรู้ว่าช่วงเวลาที ่

ผ่านมาเนื่องจากอาการป่วยของมารดาเหวยจิ่น เขาพยายามยับยั้งชั่งใจ 

ไม่กล้าท�าอะไรตามความปรารถนาของตนเอง ต่อมาพอแต่งชุยซื่อเข้า 

วังอ๋อง นางมสีขุภาพร่างกายแขง็แรง ใบหน้าเปล่งประกายมชีวีติชวีา นสิยั

ก็แตกต่างกับมารดาเหวยจิน่อย่างมาก เขาพึงพอใจกับความแปลกใหม่นี้  

จึงปล่อยตัวหมกมุ่นอยู่กับนางแทบทุกค�่าคืน จนกระทั่งชุยซื่อคลอด 

หมิ่นหลางให้เขา

นบัจากน้ันนางก็ดแูลเอาใจใส่ความเป็นอยูข่องเขาอย่างไม่ขาดตก

บกพร่อง เขาจึงทุ่มเทความคิดจิตใจไปกับการศึกษาเรื่องดนตรีและ 

บทกวีได้เต็มที่ ไม่เคยถามไถ่เรื่องราวใดในวังอ๋อง ยามว่างก็เพียงหา 

ความส�าราญจากการหยอกล้อหมิ่นหลาง 

เดิมทีคิดว่าชีวิตจะสงบสุขไร้คลื่นลมเช่นนี้ต่อไป แต่ใครจะรู้ว่า...

เขาจ้องมองชยุซือ่ด้วยแววตาคมกริบ โกรธจดัจนน�า้เสยีงส่ันสะท้าน

กว่าปกติหลายเท่า กล่าวประณามอย่างเดือดดาลว่า "นางคนต�่าช้า  

ช่างบังอาจนัก!"

นอกจากจะไม่อยู่ในกรอบคุณธรรมของสตรีแล้วยังกล้าจ้างวาน

คนร้ายสงัหารคน เขาย่ิงคดิย่ิงโกรธเกรีย้ว ยกเท้าพรวดข้ึนมาหมายจะยัน

ชุยซื่อให้ล้มคว�่า แต่ว่าเพิ่งจะเคลื่อนไหวเล็กน้อย ในหัวราวกับมีเลือดลม

ไหลย้อนขึ้นมา ตาพร่าเลือนมองอะไรแทบไม่รู้เรื่อง ก่อนที่ร่างกายจะ
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ซวนเซแทบล้มลง 

เจ่ียงซานหลางต่ืนตระหนก รีบย่ืนมือเข้าไปช่วยประคองเอาไว้  

เห็นสีหน้าหลันอ๋องย�่าแย่ดูไม่ได้ คิดอยากจะเอ่ยปลอบสักหลายค�า  

แต่เนื่องจากสถานการณ์น่าอึดอัดเกินไปจนไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงที่ใดดี

เขาได้แต่สบถด่าลิน่เซีย่วในใจ คนผูน้ี้เจ้าเล่ห์กลิง้กลอกนกั กลวัว่า

บิดาของตนเองจะขายหน้าไม่มีเหลือ จึงไม่โผล่หน้ามาให้เห็นต้ังแต่ต้น 

ปล่อยให้เขาท�าหน้าที่ของ 'คนเลว' ล�าพงั เมื่อผา่นเหตุการณ์นีไ้ป เกรงว่า

ต่อไปทุกครั้งที่ท่านน้าเขยเห็นหน้าเขา จะต้องคิดถึงเรื่องราวในวันนี้และ

รู้สึกอึดอัดใจมากทีเดียว

เจีย่งซานหลางลอบถอนหายใจ ต่อให้เป็นเช่นน้ีแล้วจะท�าอย่างไรได้  

เขากับหลันอ๋องก็มีแค่สายสัมพันธ์ระหว่างญาติ แต่ลิ่นเซี่ยวเป็นถึง 

บตุรชายคนโต เทียบกันแล้วปล่อยให้ลิน่เซีย่วกับบดิาไม่อาจมองหน้ากัน

ได้อย่างสนิทใจ การโดนท่านน้าเขยรังเกียจก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร

ส�าหรับเขาเลย

ตอนน้ีอาการวิงเวียนศรีษะของหลนัอ๋องเร่ิมดข้ึีนบ้าง พอเขาลมืตาข้ึน 

ก็มองชุยซื่อด้วยสีหน้าเขียวคล�้า "ตอนนั้นข้าคงเลอะเลือนไปแล้วจริงๆ  

ถึงได้แต่งสตรีอย่างเจ้าเข้าวังอ๋องมาได้"

ชุยซื่อรู้สึกหมดอาลัยตายอยากตั้งแต่เห็นหลันอ๋องปรากฏตัวแล้ว 

เมือ่ได้ยินหลนัอ๋องกล่าวเช่นน้ี แสดงเจตนาว่าต้องการทุบหม้อร้าวให้แตก*  

นางจึงย้ิมออกมาด้วยความเศร้าสลด ไม่คิดเอ่ยปากแก้ต่าง เพียงแค่ 

แอบคิดในใจขึ้น

* ทุบหม้อร้าวให้แตก หมายถึงมีจุดบกพร่องแต่ไม่คิดแก้ไข กลับท�าให้เกิดเรื่องย�่าแย่ลงไปอีก
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ถ้าหากในตอนน้ันซื่อจื่อไม่ต้องไว้ทุกข์ให้มารดา ภายในสามป ี

ห้ามแต่งงาน ข้าก็คงไม่คิดวางแผนหลอกลวงท่าน...

เดิมทีนางอายุมากกว่าลิ่นเซี่ยวสองปี เนื่องจากเจิงหนานชินต้อง

ตดิตามกองทพัใหญ่ออกรบท�าให้การแต่งงานต้องล่าช้าออกไป จนกระท่ัง

นางอายุสิบหกแล้วยังเป็นกุลสตรีในห้องหอที่ยังมิได้ออกเรือน

นางรู้แต่แรกแล้วว่าลิ่นเซี่ยวเป็นบุตรชายภรรยาเอกเพียงคนเดียว 

ของหลันอ๋อง วันข้างหน้าจะต้องเลือกชายาซื่อจื่อจากบรรดากุลสตร ี

ในตระกูลผู้มีศักดิ์สูงส่ง ต่อให้นางทนทรมานจนผ่านสามปีนี้ไปก็ไม่อาจ

เป็นภรรยาของเขาได้อยู่ดี 

แต่นางกลับไม่ยอมถอยหนีเพราะเร่ืองนี้ ถึงกับเคยคิดด้วยซ�้าว่า 

ขอเพียงลิ่นเซี่ยวมีท่าทีตอบรับนางสักนิด นางจะยอมท�าตัวไร้ยางอาย 

ไปเป็นอนุภรรยาให้เขา แต่ว่าท่ีผ่านมาเขาก็ไม่เคยชายตาแลนางเลย

แม้แต่ครั้งเดียว

นางต้องทุกข์ทรมานมากขึ้นทุกวัน ความรู้สึกนั้นค่อยๆ ก่อเกิดเป็น

ความยึดมั่น บางทีเด็กหนุ่มอายุสิบสี่คงยังไม่รู้จักความรัก วันน้ีเขายัง 

ไม่สนใจนางก็ไม่ได้หมายความว่าต่อไปเขาจะไม่สนใจ แม้วันหน้าเขา 

จะปฏบิตัต่ิอนางต่างจากผูอ้ืน่แค่สกัเศษเส้ียว นางก็ถอืว่าความทกุข์ทรมาน 

ที่เคยแบกรับเพราะเขาคุ้มค่าแล้ว

เพราะว่านางโอบกอดความหวังเช่นนี้เอาไว้ เมื่อต้องเลือกระหว่าง

แต่งให้เจิงหนานชินหรือแต่งเข้าวังหลันอ๋อง นางจึงเลือกเส้นทางที่สอง

โดยไม่ลังเล ตอนนั้นพ่ีชายนางก�าลังหาหนทางปีนป่ายข้ึนที่สูงสุดชีวิต  

พอเห็นน้องสาวมใีจอยากจะเข้าหาหลนัอ๋อง เขาย่อมอยากให้ความปรารถนา 
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ของนางเป็นจรงิ เขาจงึมบีทบาทส�าคัญท่ีคอยผสมโรงผลกัดนัสถานการณ์

ทุกอย่างเพื่อนาง 

ภายหลังนางก็ได้แต่งเข้าวังหลันอ๋องสมดังใจจนได้ ครั้งแรกท่ี 

เห็นเขามาคารวะบิดา นางเผลอไผลลืมเก็บง�าความในใจ มองเขา 

ด้วยแววตา 'ตะกละตะกลาม' ซ�า้แล้วซ�า้เล่า ถ้าหากไม่ได้หลีห่มวัมวัแอบ

สะกิดเตือน นางคงเกือบจะเผยพิรุธต่อหน้าพวกเขาพ่อลูกแล้ว 

นับจากน้ันแม้ว่านางจะพบหน้าเขาไม่บ่อยเท่าไร แต่ว่าทุกครั้งที่ 

พบหน้าในใจจะเกิดความรู้สึกอิ่มเอมบ้างเล็กน้อย ถ้าหากไม่ใช่เพราะ

ครอบครวัองค์หญิงเต๋อหรงเดินทางกลบัฉางอนั และเรือ่งแต่งงานของเขา

ถูกหยิบยกขึ้นมาหารืออีกครั้ง นางจะยอมเสี่ยงเหมือนคนเข้าตาจน 

ด้วยความริษยาหรือ เกรงว่านางยังจะแสร้งท�าเป็นเฉยชาต่อไปด้วย

พอคิดมาถึงตรงนี้ นางก็ยิ้มออกมาอย่างทุกข์ระทม เรื่องราวมาถึง

ขั้นนี้แล้ว จะเอ่ยอะไรก็สายเกินการณ์ทั้งสิ้น ต่อให้ย้อนเวลากลับไปได้ 

อีกครั้ง ขอเพียงนางไม่ขจัดมารในใจตนเอง ก็คงจะต้องเลือกเส้นทาง 

ซ�า้รอยเดมิอยู่ด ีนึกชงิชงัก็ตรงทีว่่าเพราะเหตใุดตอนแรกนางต้องตดิตาม

พ่ีชายมาร่วมพิธีศพที่ฉางอัน ถ้าหากไม่มีการเหลียวมองเพียงครั้งเดียว 

ทีแ่สนตราตรงึใจหน้าประตวัูงหลนัอ๋องคราน้ัน ก็คงไม่เกิดความหลงใหล

คลั่งไคล้ตามมาถึงเพียงนี้ 

"ท่านอ๋อง" น�้าตาของนางไหลพรั่งพรู มองหน้าหลันอ๋องแล้วเอ่ยขึ้น 

"ข้าตายไปไม่เสียดาย ต่อให้ท่านอ๋องจะสับข้าเป็นพันเป็นหมื่นชิ้น ข้าก็ 

ไม่กล้าเอ่ยวาจาแค้นเคืองสักครึ่งค�า แต่ว่าเรื่องทั้งหมดน้ีข้าเป็นคน

วางแผนเพียงผู้เดียว ไม่เก่ียวข้องกับครอบครัวของพ่ีชายพ่ีสะใภ้เลย  
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หมิ่นหลางยิ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ หวังว่าท่านอ๋องจะไตร่ตรองด้วย"

เจี่ยงซานหลางท่ียืนอยู่ข้างหน่ึงหัวเราะเย้ยหยัน สตรีนางนี้รู ้จัก

หวาดกลวัขึน้มาบ้างแล้ว เหตุการณ์ท่ีวัดต้าอิน่พัวพันถึงเชือ้พระวงศ์หญิง 

รวมถึงบตุรสาวขนุนางใหญ่ของราชส�านกัหลายคน ถ้าหากวนันัน้พวกนาง

เกิดเสียชีวิตใต้คมดาบ ไม่ต้องเอ่ยถึงใครอื่น เพียงแค่คังผิงคนเดียว 

ก็กระตุ้นให้ฮ่องเต้กริ้วหนักได้แล้ว

พอเขากับลิ่นเซี่ยวสืบหาจนพบต้นสายปลายเหตุ สิ่งแรกที่ท�าก็คือ

ดึงหลันอ๋องออกมาจากเรื่องน้ี เพ่ือไม่ให้โดนชุยซื่อท�าให้เดือดร้อน และ

ไม่ให้ฮ่องเต้ทรงหวาดระแวงไปด้วย

แต่ว่าการเห็นด้วยตาน่าเชื่อถือกว่าการฟังด้วยหูมากนัก ถ้าหาก 

ไม่เห็นกับตาตนเอง เกรงว่าฮ่องเต้ยังทรงมีความสงสัยค้างคาในพระทัย

ไม่หาย ไม่สู้ลองวางแผนการสักต้ัง ล่อหลอกให้พวกหมี่กงกงที่รับใช้ 

ใกล้ชิดฮ่องเต้มาชมละครชั้นเยี่ยมเป็นขวัญตาไปพร้อมกัน 

ตอนน้ีหลันอ๋องเบนสายตามองไปทางเจิงหนานชินท่ีน่ังนิ่งไม่ขยับ

มาตลอด ทันใดน้ันก็ชักกระบี่ข้างเอวเจี่ยงซานหลางออกมา ตวัดกระบี่

เสอืกแทงไปทีห่น้าอกของเจงิหนานชนิ หมายจะแทงให้ทะลอุกเขาทนัใด

พวกหมี่กงกงรีบเข้าไปขัดขวางหลันอ๋องเอาไว้ เอ่ยเกลี้ยกล่อม 

ด้วยน�้าเสียงร้อนรน 

"ท่านอ๋อง ท�าเช่นน้ีไม่ได้นะขอรับ คนผู้น้ีเป็นนักโทษส�าคัญของ 

ราชส�านัก ถ้าหากฆ่าเขาตายแล้วจะมีบางเรื่องไม่อาจกล่าวให้กระจ่าง 

ได้อีก"

แม้ว่าหลันอ๋องจะโมโหเป็นฟืนเป็นไฟ แต่สุดท้ายก็ยังมีส�านึกรับรู้
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หลงเหลืออยู่ เหตุใดเขาจะไม่เข้าใจความซับซ้อนซ่อนเงื่อนของเร่ือง

ทั้งหมดนี้ จึงท�าได้เพียงก�าหมัดแน่นและไม่ได้แทงกระบี่ออกไปอีก 
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ฉวชีิน่เหยาเดินตามพวกเผยหมิน่ออกมาจากร้านอวิน๋หรง แอบมอง

ไปยังถนนฝ่ังตรงข้ามแวบหนึง่ พอเห็นรถม้าของชยุซือ่ยังจอดอยู่ด้านล่าง

ก็อดช้อนสายตามองไปที่ชั้นบนไม่ได้

หลิวปิงอวี้ซื้อน�้าปรุงกลิ่นกุหลาบกับน�้ามันดอกเสาเย่ามามากมาย 

ก�าลังรู้สึกพึงพอใจอย่างย่ิงยวด หันไปเห็นฉวีชิ่นเหยาเหม่อมองหอสุรา 

ฝั่งตรงข้ามก็ถามด้วยความแปลกใจ 

"มองอะไรอยู่น่ะ" หลิวปิงอว้ีเข้าไปดึงแขนนาง "นี่ก็สายมากแล้ว 

อย่ามัวชักช้าอีกเลย พวกเราไปหอหรงเป่าซื้อขนมดอกกุ้ยกันต่อเถอะ"

ฉวีชิ่นเหยาเห็นหวังอิงหนิงกับเผยหมิ่นข้ึนรถม้าไปก่อนแล้ว ทั้งยัง

ก�าลงันัง่รอนางอยู่ จงึปล่อยให้หลวิปิงอวีล้ากตนเองเดนิไปพลางเอ่ยย้ิมๆ 

ว่า "ไปเถอะๆ ข้าไม่กล้าท�าให้เจ้าเสียเวลาซื้อของกินหรอก"

เด็กสาวทั้งสองเดินมาถึงข้างรถม้า ทันใดนั้นปลายถนนอีกฝั่งก็มี

22

Page ����������������������� 3.indd   65 29/7/2563 BE   14:50



66

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 3

เจ้าหน้าที่ทางการเดินมากลุ่มหนึ่ง หลิวปิงอวี้เหลือบมองโดยไม่ตั้งใจ 

แล้วอุทานว่า "เอ๋?! นั่นมิใช่รถม้าของท่านพ่อข้าหรือ"

ฉวีชิ่นเหยาเหลือบมองไปก็เห็นเจ้าหน้าท่ีสวมชุดขุนนางดูคุ้นตา

เหลือเกิน เป็นชุดขุนนางอย่างท่ีเคยเห็นตอนไปศาลต้าหลี่เมื่อครั้งก่อน

พอดี ด้านหลังกลุ่มเจ้าหน้าที่มีรถม้าวิ่งตามมาสองคัน พอถึงหน้าหอสุรา

ฝั่งตรงข้ามก็หยุดลงพร้อมกัน

รถม้าคันหน้ามขีนุนางวัยกลางคนยืดเอวหลงัตรงก้าวลงมา ใบหน้า

ซบูผอมแต่คมเข้มได้สดัส่วน แตกต่างจากขุนนางท่ัวไปท่ีมรูีปร่างอ้วนท้วน

พุงพลุ้ยชัดเจน นี่ไม่ใช่หลิวจั้นหัวหน้าศาลต้าหลี่แล้วจะเป็นใครได้

หลิวปิงอว้ีมีสีหน้ายินดี รีบว่ิงเข้าไปหาแล้วเอ่ยทักทาย "ท่านพ่อ  

เหตุใดถึงมาอยู่ที่นี่ได้เจ้าคะ"

หลวิจัน้หนัหน้ามาเหน็บตุรสาว ตอนแรกก็สะดุง้ตกใจเลก็น้อย แต่แล้ว 

ก็ปั้นสีหน้าขึงขังพลางว่า "พ่อก�าลังท�างานส�าคัญ เจ้าอย่าเข้ามาวุ่นวาย

ตรงนี้ล่ะ"

พอปรายตามองเหน็พวกหวังองิหนงิเพ่ิงลงมาจากรถม้าฝ่ังตรงข้าม 

เขาก็กล่าวกับบุตรสาวว่า "วันนี้เจ้าส่งจดหมายกลับมาที่จวน บอกว่าจะ

มาเดินเที่ยวเลือกซื้อเครื่องประทินโฉมกับพ่ีสาวสกุลหวังไม่ใช่หรือ  

ไปเท่ียวเล่นกับพวกนางให้สนกุเถอะ จ�าไว้ว่ากลับส�านักศกึษาให้เร็วหน่อย

ด้วยล่ะ"

หลวิปิงอว้ีส่งเสยีงรบัค�าอย่างไม่เตม็ใจนกั แต่ก็ยังไม่ยอมเดนิกลบัไป

ตอนนี้เองรถม้าคันข้างหลังมีขุนนางหนุ่มก้าวลงมาคนหนึ่ง คนผู้นี้

มีสง่าราศี สวมชุดขุนนางสีน�้าตาลอมแดง ดูเรียบง่ายเหลือเกิน แต่กลับ
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โดดเด่นสะดุดตายิ่งกว่าใครในที่นั้น 

ฉวีชิ่นเหยานิ่งอึ้งไปเล็กน้อย เขาก็คือเฝิงป๋ออวี้นั่นเอง

เฝิงป๋ออว้ีเดินมาหยุดตรงหน้าหลวิจัน้ รอให้เขาออกค�าส่ังมา "ใต้เท้า 

สมควรจัดการเช่นไรดีขอรับ"

หลิวจั้นคิดใคร่ครวญอยู่ชั่วครู ่ก็กล่าวกับเฝิงป๋ออวี้ว่า "ตอนนี ้

พวกแม่ทพัเจีย่งก�าลงัรอข้าอยู่ข้างบน เดีย๋วข้าจะขึน้ไปดสูถานการณ์ก่อน 

ในมือเจ้ายังมีคดีที่ไร้เบาะแสไม่ใช่หรือ บริเวณน้ีผู้คนคึกคักจอแจ ไม่สู้ 

ใช้โอกาสนี้ลองสอบถามดู"

เหน็ได้ชดัว่าค�านึงถึงฐานะของหลายคนข้างบนนัน้ จึงมีเจตนาผลกัไส 

เฝิงป๋ออวี้ออกไป 

เฝิงป๋ออวี้เอ่ยรับค�าทันที

หลิวจั้นพยักหน้าให้แล้วเดินเข้าหอสุราขึ้นไปชั้นบน

หลวิปิงอว้ีเหน็บดิาไม่มเีวลาว่างมาสนใจนาง จงึจ�าต้องหันไปกล่าวกับ 

ฉวีชิ่นเหยาว่า "พวกเราก็ไปกันเถอะ" 

ฉวีชิ่นเหยาเหลือบมองเฝิงป๋ออวี้ ลังเลอยู่เล็กน้อย อยากจะเข้าไป

เอ่ยทักทายสักค�า แต่เห็นว่าเขาก�าลังยุ่งอยู่กับงาน ไม่กล้าบุ่มบ่ามเข้าไป

รบกวน จึงล้มเลิกความตั้งใจนั้นไป

ไม่คิดว่าเฝิงป๋ออวี้จะหยิบภาพเหมือนภาพหนึ่งออกมาจากอกเสื้อ 

ก้มหน้ามองดเูลก็น้อย ท�าท่าเดนิมาทางร้านค้าแถบน้ี พอเหน็ฉวีชิน่เหยา

ก็หลุดอุทานว่า "อาเหยา?"

จากนั้นก็สาวเท้าเดินเข้ามาหาฉวีชิ่นเหยาทันใด

ฉวีชิ่นเหยารีบเอ่ยทักทายตอบด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม "พี่เฝิง"
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เมื่อเฝิงป๋ออว้ีเดินเข้ามาใกล้ ถึงได้เห็นว่าข้างกายฉวีชิ่นเหยามีแค่

เดก็สาวรุน่ราวคราวเดียวกันอยู่หลายคน สหีน้าก็ย่ิงอ่อนโยนผ่อนคลายลง 

ถามด้วยน�้าเสียงนุ่มนวลว่า "วันนี้ที่ส�านักศึกษาไม่มีเรียนหรือ"

เขาเอ่ยถามพลางมองส�ารวจฉวีชิน่เหยาอย่างละเอยีดใส่ใจ ราวกับว่า 

เพราะไม่ได้เห็นหน้านางมาหลายวัน เหมือนมองเท่าไรก็ไม่พอกระนั้น

ฉวีชิ่นเหยาพยักหน้าแล้วเอ่ยอธิบาย "ช่วงบ่ายส�านักศึกษาให ้

หยุดเรียนเจ้าค่ะ ข้ากับสหายหลายคนก็เลยออกมาเดินซื้อของกัน"

นางเห็นว่าเฝิงป๋ออวี้ผิวด�าคล�้าและซูบผอมลง จึงถามอย่างห่วงใย

ว่า "พี่เฝิง ช่วงนี้ที่ว่าการงานยุ่งมากใช่หรือไม่เจ้าคะ"

เฝิงป๋ออวี้ชะงักไปเล็กน้อยแล้วเผยรอยยิ้มเจื่อนๆ "ยุ่งก็ยุ่งอยู่หรอก 

แต่ว่าถ้าอยากจะเลื่อนขั้นเร็วๆ ก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว"

ฉวชีิน่เหยาหวัเราะด้วยความประหลาดใจ "พ่ีเฝิง ท่านเพ่ิงจะเลือ่นขัน้ 

จากเสมียนศาลเป็นผู้ช่วยหัวหน้าศาลต้าหลี่ เท่านี้ก็เลื่อนขั้นเร็วมากแล้ว

นะเจ้าคะ ยังอยากเลื่อนขั้นเร็วกว่านี้อีกหรือ แม้แต่ท่านพ่อท่านแม่ข้า 

ยังบอกว่าอนาคตท่านยาวไกลไม่สิ้นสุดเลย"

เฝิงป๋ออว้ีมองหน้าฉวีชิ่นเหยาโดยไม่ละสายตา พอได้ยินค�านี้เขา 

ก็ลอบทอดถอนใจ ไม่รู้ว่าจะเอ่ยตอบเช่นไรไปชั่วขณะ

ฉวีชิน่เหยานึกว่าตนเองพูดจาอะไรผดิไปท�าให้เฝิงป๋ออว้ีรู้สกึไม่สบายใจ  

จงึรบีเอ่ยว่า "แต่ได้เลือ่นขัน้เรว็อย่างไรก็เป็นเรือ่งดอียู่แล้ว พ่ีเฝิงมคีวามรู ้

ความสามารถ อีกทัง้ยังต้ังใจท�างานถึงเพียงนี ้ ไม่แน่ว่าวันหน้าอาจเป็นถึง 

อัครเสนาบดีก็ได้นะเจ้าคะ"

เฝิงป๋ออวี้ไม่เอ่ยตอบ ยังคงมองหน้านางนิ่งๆ อยู่เช่นเดิม
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ยามนีค้วามสนใจของฉวีชิน่เหยาไปอยู่ท่ีภาพเหมอืนในมอืเฝิงป๋ออว้ี  

นางถามด้วยความสนใจว่า "พี่เฝิง ท่านก�าลังตามหาคนอยู่ใช่หรือไม่"

เฝิงป๋ออวี้หลุบตาลงมองภาพเหมือนในมือตนเอง ถือโอกาสคล่ี 

ม้วนภาพออกพลางเอ่ย "ไม่ก่ีวันก่อนแถบชานเมอืงฉางอนัพบศพนรินาม

หลายศพ ศพทีเ่หลอืล้วนมองเค้าเดิมไม่ออก มเีพียงคนผู้นีท่ี้ยังมเีคร่ืองหน้า 

ครบสมบรูณ์ ก็เลยวาดภาพเหมอืนของเขาออกมาสบืหาเบาะแสสกัหน่อย 

ลองดูว่าจะมีใครรู้จักเขาบ้างหรือไม่"

ทันทีท่ีฉวีชิ่นเหยามองเห็นใบหน้าของคนในภาพชัดเจนก็ตกใจ

ยกใหญ่ บุรุษผู้นี้ไม่ใช่ดวงวิญญาณท่ีวนเวียนอยู่ในส�านักศึกษาเมื่อ 

หลายวันก่อนหรอกหรือไร

นางคว้าม้วนภาพวาดจากเฝิงป๋ออวี้มาเพ่งมองอย่างละเอียด  

ก่อนจะพยักหน้าด้วยความมั่นใจไร้ข้อกังขา "ข้ารู้จักคนผู้นี้!"

"จริงรึ" นี่เป็นสิ่งท่ีเฝิงป๋ออว้ีคิดไม่ถึงโดยแท้ ขณะจะเอ่ยถาม 

ฉวีช่ินเหยาเพ่ิมเติมก็ได้ยินเสยีงวุ่นวายจากหอสรุาฝ่ังตรงข้ามระลอกหน่ึง 

หันไปมองก็เห็นว่ามีคนกลุ่มหน่ึงเดินลงมาจากข้างบน ผู้ที่เดินน�าลงมา 

มีใบหน้าขมึงทึง เขาก็คือหลันอ๋องนั่นเอง

พอเขาเดินออกมาจากหอสุราก็ก้าวข้ึนรถม้าอย่างโมโหเดือดดาล 

แล้วรถม้าก็วิ่งจากไปอย่างรวดเร็ว

หลิวจั้นกลับไม่ได้เดินตามลงมาด้วย

ไม่นานนักก็มีคนสองคนเดินลงมา หยุดอยู่ท่ีด้านล่างหอสุรา

ประเดี๋ยวหนึ่ง แล้วเดินตรงมาทางฉวีชิ่นเหยา

พอฉวีชิ่นเหยากับเฝิงป๋ออวี้มองเห็นผู้มาถนัดตา ต่างก็นิ่งงันไป 

Page ����������������������� 3.indd   69 29/7/2563 BE   14:50



70

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 3

ทั้งคู่

"ซื่อจื่อ คุณชายสามเจี่ยง"

ลิน่เซีย่วมองเฝิงป๋ออว้ีทีก่ล่าวทกัทายตนด้วยแววตาเฉยชา ก่อนจะ

เดนิมาถึงตรงหน้าฉวชีิน่เหยา สบตานางแล้วถามว่า "มาท�าอะไรทีน่ี่หรอื" 

แม้ว่าน�้าเสียงจะราบเรียบแต่แฝงความสนิทสนมอยู่หลายส่วน

เฝิงป๋ออวี้มีสีหน้าย�่าแย่ขึ้นมาโดยพลัน

ฉวีชิ่นเหยากวาดสายตามองพวกหวังอิงหนิงอย่างฉับไว แสร้ง

วางท่าสุขุมตอบกลับไปว่า "มาซื้อเครื่องประทินโฉมน่ะเจ้าค่ะ" 

เจีย่งซานหลางท�าหน้าราวกับก�าลงัชมเร่ืองสนุกอยู่ เขาอมย้ิมน้อยๆ 

ยืนอยู่หลังลิ่นเซี่ยว "คุณหนูฉวี แม่นางนักพรตน้อย ไม่พบกันเสียนาน  

วันนี้ไม่ต้องเข้าเรียนหรือ"

ฉวีชิน่เหยาเอยีงศรีษะ มองข้ามหวัไหล่ของลิน่เซีย่วไปท่ีเจีย่งซานหลาง  

ย้ิมรับพลางเอ่ยตอบ "ได้ยินว่าฮูหยินต้องกลับจวนไปจัดงานวันเกิดของ

ท่านกั๋วกง เพราะฉะนั้นส�านักศึกษาก็เลยให้หยุดครึ่งวันเจ้าค่ะ"

เจี่ยงซานหลางตะลึงงันแล้วหลุดหัวเราะขบขัน "หลายวันมาน้ี 

งานยุ่งล้นมือ ไม่ค่อยได้กลับจวน แม้แต่เรื่องท่านพ่อจะจัดงานวันเกิด 

ก็ลืมไปสนิทเลย"

เมื่อฉวีชิ่นเหยาได้ยินดังนั้น หัวใจพลันสั่นไหวเพราะนึกอะไรขึ้นได้ 

นางหันไปมองทางหอสุราฝั่งตรงข้าม ก็เห็นรถม้าของชุยซื่อยังจอดอยู่ 

ที่เดิม พอเชื่อมโยงกับภาพที่หลันอ๋องเดินออกมาจากหอสุราอย่างโมโห

เดือดดาล ก็พอคาดเดาได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น

นางช้อนสายตามองลิ่นเซี่ยว เขากับเจ่ียงซานหลางปรากฏตัวที่นี่
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โดยบงัเอญิเช่นน้ี ถ้าหากบอกว่าไม่มส่ีวนเก่ียวข้องเลย นางไม่มทีางเชือ่หรอก  

แต่น่าเสยีดายทีต่รงนีห้ตูามากเกินไป จะสอบถามรายละเอยีดจากลิน่เซีย่ว 

ตรงๆ ก็ไม่สะดวกนัก

ลิน่เซีย่วจบัสงัเกตทุกการเปลีย่นแปลงบนใบหน้าของนาง พอเห็นว่า 

ทัง้ท่ีนางมคี�าถามอยูเ่ต็มไปหมด แต่กลบัสะกดกลัน้เอาไว้ไม่กล้าเอ่ยถาม 

จึงอดหัวเราะขบขันอยู่ในใจไม่ได้ แม้กระท่ังความรู้สึกไม่สบอารมณ ์

เพราะเห็นเฝิงป๋ออวี้พูดคุยกับนางเมื่อครู่ก็สลายหายไปไม่น้อย

"เจ้ากับสหายซื้อของเสร็จแล้วก็รีบกลับส�านักศึกษาเถอะ ระยะน้ี 

ฟ้ามืดเร็ว เวลาห้ามออกนอกเรือนยามวิกาลขยับมาเร็วขึ้นอีกนิดแล้ว  

อย่ามัวเสียเวลาเลย วันนี้ข้ายังมีธุระติดพัน รอให้ข้าจัดการธุระเรียบร้อย 

วันหน้าจะไปหาเจ้าแน่นอน" 

ค�าพูดนีแ้สดงความสนิทสนมอย่างเปิดเผยทีสุ่ดโดยมองข้ามเฝิงป๋ออว้ี 

ที่ยืนอยู่ข้างๆ ไปอย่างสิ้นเชิง

ฉวีชิ่นเหยาเขินอายจนใบหน้าแดงก�่า ลอบมองเฝิงป๋ออว้ีที่สีหน้า 

ไร้ความรู้สึกอย่างเห็นได้ชัด ในใจนางก็รู้สึกว่าช่างแปลกพิกล ล่ินเซี่ยว

ระมัดระวังตัวมาแต่ไหนแต่ไร เหตุใดวันนี้จู ่ๆ ถึงได้พูดออกมาอย่าง 

ไม่กลัวเกรงอะไรเลย

ยามนีใ้นใจเฝิงป๋ออว้ีรูส้กึเจบ็ปวดประหนึง่มเีปลวไฟร้อนแรงแผดเผา  

เขาทนยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปไม่ไหวแล้ว จึงกล่าวกับฉวีชิ่นเหยาว่า "อาเหยา 

ข้ายังมีงานต้องสะสาง ขอตัวก่อน"

ว่าแล้วเขาก็หมุนกายเดินจากไปทันที

ฉวีชิ่นเหยานึกถึงภาพเหมือนในมือเขาข้ึนมาได้ อยากจะเดินตาม
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ไปถามพ่ีเฝิงของนางเพ่ิมเติมอีกสักหลายประโยค แต่นางยังไม่ทันจะ 

ขยับตวัไปทีใ่ด ดเูหมอืนลิน่เซีย่วจะรูว่้านางอยากท�าอะไร จงึเดนิมาขวาง

หน้านางไว้พลางเอ่ยถามว่า "เมื่อครู่ภาพเหมือนที่พวกเจ้าดูอยู่เป็นของ

ใครกัน ช่วงนี้เกิดเรื่องประหลาดอะไรขึ้นอีกอย่างนั้นหรือ"

พอฉวชีิน่เหยาได้ยินลิน่เซีย่วถามเช่นน้ีก็เลยหยุดฝีเท้า พยักหน้ารบั

แล้วตอบว่า "ใช่แล้วล่ะ คนในภาพเหมอืนของพ่ีเฝิงเมือ่ครูข้่าเคยเหน็หน้า

มาก่อน"

ว่าแล้วนางก็เล่าเรื่องวิญญาณครึ่งศีรษะในส�านักศึกษาคืนนั้น 

ให้เขาฟัง

"ได้ยินว่าคนผู้นั้นเสียชีวิตอยู่แถบชานเมืองฉางอัน แต่ไม่รู ้ว่า 

เพราะอะไรดวงวิญญาณกลบัล่องลอยไปถึงส�านกัศึกษา อกีทัง้วิญญาณ

ยังมีแรงอาฆาตยึดติด เที่ยวตามหาฮูหยินของเขาไม่เลิกรา ส่ิงที ่

น่าประหลาดท่ีสุดก็คือกะโหลกศีรษะของเขาถูกตัดหายไปครึ่งหนึ่งแบบ

พอดิบพอดี ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนท�าร้ายด้วยอาวุธอะไรกันแน่เจ้าค่ะ"

เจี่ยงซานหลางได้ยินดังนั้นก็เอ่ยกระเซ้าด้วยความแปลกใจระคน

ขบขัน "สามารถตัดกะโหลกศีรษะได้แบบเรียบกริบพอดิบพอดีเชียวหรือ 

ทั่วหล้านอกจากกระบี่ชื่อเซียวแล้ว ยังมีอาวุธชิ้นใดท�าได้อีกเล่า ไม่ต้อง

เสียเวลา คนร้ายก็คือคนตรงหน้าเจ้านี่ล่ะ รีบแจ้งทางการให้มาจับเขา 

ไปเถอะ" 

ลิน่เซีย่วโต้กลบัอย่างเย็นชา "เจ้าต้องเข้าวงัไปรายงานเรือ่งทีเ่กิดขึน้

ไม่ใช่หรือ เหตุใดยังยืนพูดจาไร้สาระอยู่ตรงนี้อีก รีบไสหัวกลับไปเถอะ"

คิ้วเรียวยาวของเจี่ยงซานหลางเลิกข้ึนเล็กน้อย "หึ คุณหนูฉวี  
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เจ้าลองดูคนผู้น้ีให้ดี เวลาใช้งานคนไม่เห็นเขาจะรังเกียจเดียดฉันท์ พอ 

ใช้งานเสร็จแล้วก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ วันนี้ไม่ต้องให้ข้าพูด  

เจ้าก็คงได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเขาเสียทีสินะ"

ฉวีชิ่นเหยาจะไม่รับรู้ถึงสายสัมพันธ์ระหว่างเจี่ยงซานหลางกับ 

ลิน่เซ่ียวทีเ่ติบโตมาด้วยกันได้อย่างไร ค�าพูดเหล่านีฟั้งแล้วก็ปล่อยผ่านหูไป  

เพียงเม้มปากยิ้มบางๆ โดยไม่เอ่ยตอบ

เจี่ยงซานหลางยังดื้อดึงไม่ยอมจากไปที่ใด แต่เผยรอยย้ิมเจ้าเล่ห์

แล้วกระซบิบอกฉวชีิน่เหยาว่า "คณุหนฉูว ีเจ้าอยากรูร้ายละเอยีดของคดี 

ไยต้องเสียเวลาไปหาคนอื่น ไม่รู้หรือว่าปีนั้นเจ้าน่ีเคยช่วยชีวิตหลิวจั้น 

เอาไว้ หลิวจั้นจะไม่สนใจใครหน้าไหนก็ได้ แต่จะละเลยเขาไม่ได้แน่  

วันหน้าเจ้าอยากจะสืบเรื่องอะไร ถามเขาโดยตรงก็สิ้นเรื่องแล้ว"

อย่างไรก็เป็น 'พ่ีน้อง' ท่ีสนิทสนมกันมาหลายปี แค่มองตาเขาก็ 

คาดเดาความคิดของลิ่นเซี่ยวได้แล้ว

ฉวชีิน่เหยาย้ิมออกมาอย่างเกรงใจ "ข้าไม่ได้อยากสบืเรือ่งน้ีมากถึง

เพียงนัน้หรอก แค่รูส้กึว่าสภาพการตายของคนผูน้ัน้แปลกประหลาดกว่า

ปกติ กลัวว่าเบื้องหลังจะเกี่ยวข้องกับภูตผีปีศาจอีกน่ะสิเจ้าคะ"

ลิ่นเซี่ยวมองหน้านางแล้วเอ่ยว่า "วันนี้ข้ายังต้องเข้าวัง ถ้าหากเจ้า

อยากรู้ต้นสายปลายเหตุของคดี ข้าจะไปถามรายละเอียดจากหลิวจั้น 

มาให้ ได้เรื่องแล้วค่อยไปหาเจ้า"

จู่ๆ ฉวีชิ่นเหยาก็นึกถึงเรื่องที่ศาลานั่งเล่นในส�านักศึกษาคืนนั้น 

ขึ้นมา ขนตางอนยาวหลุบลงต�่า ใบหน้าเป็นสีแดงจางๆ ยามเอ่ยตอบรับ

แผ่วเบา
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ขณะที่จะเดินไปขึ้นรถม้า ฉวีชิ่นเหยาก็นึกถึงขวดน�้าเต้าใส่ยาท่ี 

ใช้ผนึกดวงวิญญาณใบนั้น จึงหยิบออกจากถุงผ้าข้างเอวแล้วย่ืนส่งให ้

ลิ่นเซี่ยว 

"ขวดใบนี้ผนึกดวงวิญญาณเร่ร่อนดวงนั้นไว้ เดิมทีวันน้ีข้าตั้งใจ 

จะไปหาอาจารย์ แต่ว่าตอนนี้คงมีเวลาไม่พอแล้ว ช่วงหลายวันถัดจากนี้

ส�านักศึกษาคงยังไม่ให้หยุดเป็นแน่ ข้าก็ออกไปที่ใดไม่ได้ ถ้าขืนล่าช้า 

ไปมากกว่านี้กลัวว่าเรื่องราวอาจจะเลวร้ายลง รบกวนซื่อจื่อส่งคนน�า 

ขวดใบนี้ไปที่อารามชิงอวิ๋นด้วยเจ้าค่ะ"

ลิ่นเซี่ยวรับขวดใบน้ันมาด้วยท่าทางเป็นธรรมชาติย่ิง "เดี๋ยวข้า 

จะส่งคนไปจัดการให้"

เจีย่งซานหลางเหน็ว่าพวกเขาสองคน แม้ว่าจะมเีจตนาวางตัวเหินห่าง  

แต่ทุกอากัปกิริยากลับสะท้อนความใกล้ชิดสนิทสนม ก็หัวเราะอยู่ในใจ

พลางเอ่ยว่า "เวลาล่วงเลยมามากแล้ว ไปกันเถอะ"

ฉวีชิ่นเหยาเห็นสีหน้าหยอกเย้าของเจี่ยงซานหลางแล้วใบหน้า 

ร้อนผ่าว รีบวิ่งหนีกลับไปที่รถม้าอย่างว่องไว

ในบรรดาสหายหลายคนบนรถม้า มเีผยหมิน่ทีรู้่เร่ืองระหว่างฉวีชิน่เหยา 

กับลิ่นเซ่ียวอยู่แล้ว ส่วนหวังอิงหนิงมีจิตใจดีงามไม่ใช่คนช่างเย้าแหย่  

ทัง้สองนัง่เงยีบไม่เอ่ยอะไร มเีพียงหลวิปิงอว้ีทีส่่งของกินเข้าปากไปพลาง

กะพรบิตาปรบิๆ เอ่ยกระเซ้าฉวีชิน่เหยาไปพลางว่า "หลนัอ๋องซือ่จือ่ได้ชือ่

ว่าเย็นชาเข้าถึงยากมาแต่ไหนแต่ไร วันนี้เพ่ิงเคยเห็นเขาพูดคุยกับสตรี

นานถึงเพียงน้ีเป็นครั้งแรก เจ้าอย่ามาบอกข้าเชียวนะว่าเจ้าเป็นญาติ

ห่างๆ ของเขา"
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เผยหมิ่นรีบเอ่ยช่วยแก้สถานการณ์ให้ฉวีชิ่นเหยา "ก็แค่พูดคุยด้วย

ไม่ก่ีค�า กลับถูกเจ้าเอามาพูดเช่นนี้เสียได้ ตอนนี้ยามเว่ยแล้ว หลังจาก

พวกเราซือ้ขนมดอกกุ้ยมใิช่ว่ายังต้องไปกินปนูึง่ท่ีร้านฟู่ชนุอกีหรอื อย่ามวั

ชักช้าอยู่เลย" 

หลิวปิงอว้ีเอียงหน้ามองนางกับฉวีชิ่นเหยา "พวกเจ้าสองคนต้อง 

มีเรื่องปิดบังข้าอยู่แน่ กลัวข้าจะซักไซ้ถามก็เลยเอาเรื่องนี้มากลบเกลื่อน

ใช่หรือไม่"

เผยหมิ่นกับฉวีชิ่นเหยาหลุดหัวเราะออกมาพร้อมกัน "เจ้าฉลาด

ปานนี้ ถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจริงก็ไม่กล้าปิดบังเจ้าอยู่แล้ว"

พวกนางหัวเราะพูดคุยกันอยู่สักพักก็ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไป

พอมาถึงหอหรงเป่าซื้อขนมดอกกุ้ยเรียบร้อยก็ล่วงเข้ายามเซิน*  

ไปแล้ว พวกเผยหมิ่นเริ่มรู้สึกหิวขึ้นมาเล็กน้อย หลิวปิงอว้ียังคิดถึงปูน่ึง

กับสรุาของร้านฟู่ชนุ จงึบอกให้ทกุคนอดทนไว้และรอไปกินอาหารเย็นกัน

ที่นั่น

ฉวีชิ่นเหยาไม่อาจคัดค้านได้ จ�าต้องติดตามพวกนางไปด้วย

ไม่คาดคิดว่าร้านฟู่ชุนจะถูกจับจองเต็มหมดแล้ว พวกนางรออยู่ 

สักพัก เห็นว่าเวลาไม่คอยท่าก็รู ้สึกถอดใจ เตรียมกลับส�านักศึกษา 

ด้วยความขุ่นเคือง

เพ่ิงจะก้าวพ้นประตูออกมา ด้านหลังก็มีเสียงหลงจู๊ร่างอ้วนท้วน 

รีบเดินตามมา เขามองส�ารวจฉวีชิ่นเหยาให้แน่ใจแล้วปั้นสีหน้ายิ้มแย้ม 

"เมื่อครู ่เด็กในร้านเข้าใจผิดไป ร้านอันต�่าต้อยของพวกเรายังมีห้อง 

* ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น.
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ส่วนตัวว่างอยู่อีกห้อง ขอเชิญแม่นางทั้งหลายตามข้าน้อยมาเลยขอรับ"

ฉวีชิ่นเหยาจ�าได้ว่าเขาก็คือหลงจู๊ที่เมื่อครั้งก่อนเรียกลิ่นเซี่ยวว่า 

'นายน้อย' นั่นเอง

หลิวปิงอวี้ดีอกดีใจยกใหญ่ ไม่ปล่อยให้ฉวีช่ินเหยามีเวลาคิดมาก 

ก็พาสหายทุกคนเข้าไปในร้าน

เมื่อพวกนางทุกคนมานั่งที่โต๊ะแล้ว หลงจู๊ก็น�าบ่าวไพร่ยกสุรา

อาหารชั้นดีมาวางเรียงเต็มโต๊ะอย่างรวดเร็วพลางลอบใช้สายตาสังเกต

ฉวีชิ่นเหยาอยู่หลายครั้ง ก่อนจะอมยิ้มกริ่มเดินจากไป

ตอนน้ีเป็นช่วงเวลาของปใูนฤดูใบไม้ร่วงพอดี หลิวปิงอว้ีกับเผยหม่ิน

ดื่มด�่ากับคราบมันปูเลอะเทอะเปื้อนนิ้ว พวกนางพูดคุยไปพลางดื่มสุรา

ไปพลาง ย่ิงกินย่ิงส�าราญใจมากขึน้เรือ่ยๆ โดยไม่รู้ตวั จนกระท่ังกินอิม่หน�า 

ก็เป็นเวลายามโหย่ว* แล้ว 

หวังอิงหนิงเหลือบมองท้องฟ้านอกหน้าต่างพลางเอ่ยเตือนว่า  

"ตอนน้ีเวลาล่วงเลยมามากแล้วจรงิๆ ถ้าหากพวกเรายังไม่กลบัไป เกรงว่า 

จะกลับส�านักศึกษาก่อนเวลาห้ามออกนอกเรือนยามวิกาลไม่ทันแน่"

หลิวปิงอวี้หันไปมองข้างนอก เห็นว่าด้านนอกท้องฟ้าเริ่มเป็น 

สีด�าสนิทแล้วจึงรีบเรียกเด็กในร้านมาคิดค่าอาหาร

ไม่คิดว่าหลงจู๊ร่างอ้วนท้วนจะเดินเข้ามาด้วยตนเอง กล่าวด้วย

สีหน้ายิ้มแย้มว่า "ค่าอาหารของพวกท่านมีคนจ่ายแล้วขอรับ"

พวกนางทุกคนต่างตกตะลึงไป 

เผยหมิน่หัวเราะด้วยความแปลกใจ "ออกมาเพียงครึง่วนักลบัได้พบ

* ยามโหย่ว คือช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น.
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เรื่องดีงามเช่นน้ี หลงจู๊ คนผู้น้ันเป็นใครกัน ถ้าหากไม่ใช่คนรู้จักคุ้นเคย 

พวกเราไม่กล้าปล่อยให้คนผู้นั้นมาช่วยจ่ายค่าอาหารหรอก ท่านเอาเงิน

คืนให้เขาเถิด พวกเราเป็นคนจ่ายเองจะดีกว่า"

หลิวปิงอวี้พยักหน้า "ใช่แล้วๆ"

หลงจู๊ร่างอ้วนเอ่ยย้ิมๆ ว่า "ข้าน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับ รู้แค่ว่า 

ค่าอาหารของทุกท่านมีคนจ่ายให้ล่วงหน้าแล้ว ต่อให้พวกท่านจ่าย 

ค่าอาหารมาอีก ข้าน้อยก็ไม่รู้ว่าจะไปตามหาคนผู้นั้นที่ใด"

ฉวีชิ่นเหยาอดช้อนสายตาขึ้นมองไม่ได้ จึงเห็นหลงจู๊มองมาที่นาง

ด้วยรอยยิ้มแฝงความหมายบางอย่างพอดี ฉวีชิ่นเหยาพลันกระจ่างแจ้ง

ในใจและรู้สึกเหมือนกินปูนร้อนท้องขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผล

พวกหวังองิหนงิหันมาสบตากนั ปรกึษาหารือกันแผ่วเบาประเด๋ียวหนึง่  

เห็นว่าเวลาล่วงเลยมามากแล้ว จ�าต้องเกบ็ความสงสยัเอาไว้ชัว่คราวแล้ว

รีบออกจากร้านฟู่ชุนไป

เมื่อรถม้าเริ่มเคลื่อนตัวไปข้างหน้า หลิวปิงอว้ีก็ทอดถอนใจอย่าง 

อ่ิมเอม "เวลาท่ีได้ลิม้ลองอาหารมือ้น้ีในท่ีสดุก็สิน้สดุลงแล้ว ถ้าหากได้มา

กินบ่อยๆ ก็ดีหรอก แต่พวกเราจะได้หยุดสักคร้ังก็ยากเย็นนัก คร้ังหน้า

กว่าจะได้ออกมาก็ไม่รู้ว่าเป็นเมื่อไรกัน" 

ฉวชีิ่นเหยาเอ่ยขึน้ว่า "อีกไม่กีว่นักจ็ะถงึเทศกาลจงชิวแลว้ ตอนนัน้

ส�านักศึกษาจะต้องให้หยุดแน่"

หวังอิงหนิงได้ยินเช่นนั้นกลับนึกขึ้นมาได้เรื่องหนึ่ง "พูดถึงเทศกาล

จงชวิ ข้ากลบันกึได้ว่าทกุปีหลงัเทศกาลน้ีหน่ึงถึงสองเดอืนฝ่าบาทจะเสดจ็

ออกล่าสัตว์ประจ�าฤดูใบไม้ร่วง ปีก่อนยังพาองค์หญิงคังผิงตามเสด็จ 
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ไปด้วย ปีนีอ้งค์หญิงเข้าเรยีนในส�านักศึกษา ไม่รูว่้าจะยังพานางตามเสด็จ

ไปอีกหรือไม่"

เผยหมิน่เหม่อลอยไปเลก็น้อย เอ่ยถามขึน้มาอย่างอดไม่อยู่ "ครัง้ก่อน 

ฝ่าบาทเสด็จไปหลบร้อนท่ีเขาอวี้เฉวียน เพราะมีพระประสงค์จะพา 

องค์หญิงคังผิงตามเสด็จก็เลยให้พวกเราตามไปกันหมด คร้ังนี้คงไม่ให้

พวกเราตามไปชมความครึกครื้นด้วยหรอกนะ"

"เจ้าอย่าพูดส ิมโีอกาสเป็นไปได้อยู่นะ" หลวิปิงอว้ีขบคดิก่อนเอ่ยว่า  

"เมื่อก่อนเวลาฝ่าบาทเสด็จออกล่าสัตว์ช่วงฤดูใบไม้ร่วงของทุกปี จะต้อง

พาพระชายาอ๋ีเฟยกับองค์หญิงคังผิงตามเสด็จ แล้วองค์หญิงจะต้อง

กราบทูลขอให้ฝ่าบาททรงอนุญาตนางน�าผูต้ดิตามร่วมทางไปด้วย คร้ังนี้

ก็คงไม่มีข้อยกเว้น"

เผยหมิน่รูส้กึปวดเศยีรเวียนเกล้าขึน้มาทนัใด "ข้าไม่สนใจเรือ่งการ

เข่นฆ่าล่าสัตว์เลยสักนิด ทนเห็นภาพพวกน้ันไม่ได้ท่ีสุดแล้ว องค์หญิง 

คังผิงอยากไปก็เรื่องของนางสิ อย่ามาลากพวกเราไปด้วยเลย"

ระหว่างที่พูดคุยกันท้องฟ้าก็ย่ิงมืดสนิทลงไปทุกขณะ ท้องถนน 

มีผู้คนสัญจรบางตา รถม้าวิ่งห้อตะบึงมาตลอดทาง แล้วก็เลี้ยวโค้งเข้าสู่

ตรอกแคบสายหนึ่ง

ฉวีช่ินเหยาเลิกผ้าม่านมองออกไปข้างนอก พอเห็นว่าออกจาก

ตลาดตะวันออกมาแล้ว รอบข้างไม่รู้ว่ามีหมอกลงตั้งแต่เมื่อใด สีของมัน

ท�าให้ความมดืยามค�า่คนืเข้มข้นมากขึน้ จนไม่อาจแยกแยะได้ว่าอยู่ท่ีใด

กันแน่ รับรู้เพียงว่าตรอกแคบสายนี้ลึกมากเหลือเกิน ราวกับมองไม่เห็น

ปลายทางกระนั้น
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หวังองิหนิงก็เลกิผ้าม่านมองออกไปเช่นกัน นางถามคนขับรถม้าว่า 

"หวังต้า ถึงตรอกชิงจวี๋แล้วใช่หรือไม่"

คนผู้นั้นตอบกลับอย่างนอบน้อม "ใช่ขอรับคุณหนูสี่" 

หวังอิงหนิงปล่อยผ้าม่านลง อธิบายกับฉวีชิ่นเหยาด้วยน�้าเสียง 

นุม่นวลว่า "พออ้อมตรอกชงิจวีไ๋ปกจ็ะถึงถนนเป่าหยวนหน้าส�านักศกึษา

ของพวกเราแล้ว น่ีถือเป็นเส้นทางทีใ่กล้ท่ีสดุ ปกตเิวลาข้าเดนิทางจากบ้าน 

มาส�านักศึกษาก็จะใช้เส้นทางนี้ประจ�า"

พอฉวชีิน่เหยาได้ยนิดงันัน้ ความสบัสนในใจก็คลีค่ลาย นางปล่อย

ผ้าม่านรถม้าลงตามเดิม

ด้านหลิวปิงอว้ียังถกเถียงเรื่องการล่าสัตว์ในฤดูใบไม้ร่วงกับ 

เผยหมิ่นอยู่ 

"องค์หญิงคังผิงชอบการขี่ม้ายิงธนูเป็นที่สุด ครั้งนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้อง

ตามเสด็จไปด้วยแน่ ไม่ใช่ว่านางอยากให้รบัคณุหนเูฝิงคนน้ันเข้ามาเรยีน

เป็นเพื่อนนางหรือ ในเมื่อนางสนิทสนมกับคุณหนูเฝิงปานนี้ การล่าสัตว์

ในฤดูใบไม้ร่วงครั้งนี้คงจะขาดคุณหนูเฝิงไปไม่ได้กระมัง"

ฉวีชิ่นเหยาได้ยินแล้วก็ขมวดคิ้วเล็กน้อย ก่อนถามขึ้นอย่างอดใจ 

ไม่อยู่ "คุณหนูเฝิงคนนี้จะเข้าส�านักศึกษาเมื่อใดกันแน่" ท่ีนางร้อนใจ

เพราะอยากยืนยันว่าจะใช่เฝิงชูเยวี่ยหรือไม่

"คดิว่าคงอกีไม่ก่ีวนันีแ้ล้ว" เผยหมิน่ตอบ "องค์หญิงคงัผงิก็บอกเอง

ไม่ใช่หรือว่าฝ่าบาททรงอนุญาตแล้ว"

ยามน้ันเองท่ีด้านนอกรถม้าก็มีเสียงหวังต้าตะคอกถามดังลั่น  

"ใครกัน!"
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เสียงน้ีแฝงความตื่นตระหนกและหวาดกลัวอยู่หลายส่วน พวก 

ฉวีชิ่นเหยาใจเต้นโครมครามขึ้นมาทันที รีบเลิกผ้าม่านมองออกไป 

พวกนางเห็นปลายทางของตรอกมีเงาด�าโผล่ออกมาเมื่อใดก็ไม่รู้ 

เนื่องจากมีหมอกหนาทึบลอยวนเวียนจึงมองไม่ออกว่าเป็นสิ่งใดกันแน่ 

แต่ว่าเงาด�านีก้ลบัมกีลิน่อายชัว่ร้ายเข้มข้นแผ่ออกมารอบตวั เหลอืบมอง

เพียงแวบเดียวก็ชวนให้รู้สึกอกสั่นขวัญแขวนเสียแล้ว

มิน่าเล่าหวังต้าถึงตกใจจนท�าอะไรไม่ถูก

เงาด�าน้ันยืนนิ่งอยู่กับท่ีแค่ไม่นานก็มุ่งหน้ามาทางพวกฉวีชิ่นเหยา

อย่างช้าๆ ท่ามกลางหมอกยามค�่าคืนน้ีได้ยินเพียงเสียงอาวุธคมกริบ 

กรีดไปบนพ้ืนดิน ตามด้วยกลิ่นเหม็นคาวรุนแรงโชยมากับสายลมพลาง

ขยับเข้ามาใกล้รถม้าทีละนิด

"น่ัน...นั่นมันตัวอะไร" เผยหมิ่นตกใจกลัวจนคว้าแขนเส้ือของ 

ฉวีชิ่นเหยาไว้แน่น

ส่วนหลิวปิงอวี้กับหวังอิงหนิงก็ตกใจจนไม่กล้าจะขยับตัว

ย่ิงเงาร่างน้ันเคลื่อนท่ีเข้ามาใกล้ก็ย่ิงไร้หมอกหนาคอยอ�าพราง 

เค้าโครงหน้าตาของเจ้าสิ่งนั้นค่อยๆ เผยโฉมชัดเจนในที่สุด

เงาด�าทีว่่าน้ันกลบัเป็นบรุษุอยู่บนหลงัม้ารปูร่างสงูใหญ่ เขาสวมชดุ

สีด�าสนิททั้งชุด ใบหน้ายังคงเลือนรางเล็กน้อยแต่พอมองออกว่ายัง 

หนุม่แน่น ในมอืก�ากระบีย่าวเล่มหนึง่เอาไว้ ปลายกระบีช่ีล้งและลากพ้ืน

มาตลอดทาง ส่งเสียงแหลมบาดหูยิ่ง 

หวังต้าถามออกไปด้วยความหวาดกลัวจนตัวสั่น "เจ้าเป็นใครกัน 

คนท่ีอยู่บนรถม้าคือบุตรสาวท่านเสนาบดีหวัง หากเจ้ากล้าท�าอะไร 
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ล่วงเกินนาง ใต้เท้าไม่มีทางปล่อยเจ้าไปแน!่"

คนผูน้ั้นสหีน้าไร้ความรูส้กึใด ยังคงนัง่นิง่อยู่บนหลงัม้า มอืข้างหนึง่

จับสายบังเหียน มือข้างหนึ่งจับกระบี่ เข้ามาใกล้พร้อมแผ่รังสีกดดัน 

หนักหน่วง

ดวงตาฉวีชิน่เหยาหดเลก็ลงอย่างฉบัพลนั รอบตวั 'คนผูน้ี้' เต็มไปด้วย 

กลิ่นอายแห่งความตาย ใช่คนเป็นท่ีใดกัน น่ีเป็นปีศาจร้ายท่ียากจะ 

พานพบตนหนึ่งต่างหาก

นางรีบหันไปสั่งพวกหวังอิงหนิง "ห้ามออกมาเด็ดขาด!"

พอเลิกผ้าม่านรถม้าได้ก็พุ่งทะยานออกมาด้านข้างและกระโดด 

ต่อไปข้างหน้า หลงัจากนางยืนอย่างมัน่คงบนหลงัม้า ก็สะบดัยันต์ออกไป 

แผ่นหนึ่งพลางเอ่ยว่า "เจ้าปีศาจจงตายเสียเถิด!" 

บุรุษผู้นั้นเปล่งเสียงร้องแปลกประหลาด กระชับกระบี่ในมือแล้ว

เสือกแทงมาทางฉวีชิ่นเหยาทันใด

ภายในต�าหนักไท่จี๋

ลิ่นเซี่ยวกับเจี่ยงซานหลางยืนน่ิงอยู่กลางต�าหนักเพ่ือรอให้ฮ่องเต้

เป็นฝ่ายตรัสออกมาก่อน

ฮ่องเต้ทอดพระเนตรมองกระถางก�ายานรูปคางคกหยกทีส่่งกลิน่หอม 

โชยออกมาจางๆ สีพระพักตร์เคร่งขรึม พระสุรเสียงฉายแววเหน่ือยล้า 

เล็กน้อย 

"เมื่อครู่ท่านพ่อของเจ้าก็มารายงานต้นสายปลายเหตุเรื่องนี้กับเรา

จนกระจ่างแล้ว เราคิดไม่ถึงเลยว่าชุยซื่อผู้น้ันจะมีจิตใจเย่ียงอสรพิษ 
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เฮ้อ...นี่ต้องล�าบากท่านพ่อของเจ้าแล้ว ส่วนเรื่องจะจัดการอย่างไร  

ก็มอบหมายให้หลิวจั้นตัดสินใจไปแล้วกัน"

ลิ่นเซี่ยวหลุบตาลงแล้วส่งเสียงรับค�า

ฮ่องเต้ทรงนิง่เงยีบไปสกัพักก็นกึขึน้ได้ว่าคดน้ีีเก่ียวพันถึงการลบหลู่

เกียรติของราชวงศ์ ในที่สุดก็ไขปริศนากระจ่างแล้ว สีพระพักตร์จึงค่อยๆ 

เปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้น เขามองหน้าลิ่นเซี่ยวกับเจ่ียงซานหลางอย่างมี

เมตตาแล้วตรัสขึ้นว่า "หลายวันนี้ล�าบากพวกเจ้าสองคนแล้ว วันนั้นที ่

เกิดเรือ่งเราเคยบอกเอาไว้ว่าใครจบักุมคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายได้ 

เราจะมรีางวลัตอบแทนอย่างงาม ว่ามาเถอะ พวกเจ้าอยากได้รางวัลอะไร 

วันนี้เราอารมณ์สดชื่นแจ่มใส ขอแค่เราสามารถท�าได้ จะต้องท�าตาม

ค�าขอของพวกเจ้าแน่นอน"

ลิ่นเซี่ยวเหลือบมองเจี่ยงซานหลางแวบหนึ่ง เจี่ยงซานหลางเข้าใจ

ความหมายท่ีแอบแฝงของผู้ท่ีเป็นท้ังสหายและพ่ีน้องของเขาคนนี้ดี  

จึงรีบส่งย้ิมพลางกราบทูลว่า "เพียงทุ่มเทแรงกายแรงใจท�างานถวาย 

ฝ่าบาทเท่านั้น จะกล้าเรียกร้องรางวัลได้อย่างไรกันพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ทรงพระสรวลอย่างเบิกบาน "ฮ่าๆ เราพูดค�าไหนค�านั้นเสมอ 

ในเมือ่เคยบอกไว้แล้วว่าจะมรีางวลัอย่างงาม จะไมม่ทีางคนืค�า พวกเจา้

อย่าแสร้งไม่เข้าใจหน่อยเลย พูดมาได้ไม่ต้องกังวล"

เจี่ยงซานหลางหัวเราะอย่างมีเลศนัย "ในเมื่อฝ่าบาทตรัสเช่นน้ี  

ถ้าอย่างนั้นพวกกระหม่อมก็ได้แต่น้อมรับพระกรุณา กระหม่อมกับ 

เหวยจิ่นปีนี้จะอายุครบสิบแปด กลับยังไร้คู่หมั้นคู่หมาย ขอฝ่าบาท

พระราชทานสมรสให้พวกกระหม่อมแล้วกันพ่ะย่ะค่ะ" 
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ฮ่องเต้ทรงแย้มพระสรวลอย่างรู้เท่าทัน "ซานหลาง เจ้ามีนิสัย 

เจ้าส�าราญมาแต่ไหนแต่ไร ไม่ใช่ว่าช่วงนี้ไปสนใจแม่นางน้อยคนใด 

ในฉางอันเข้าอีกหรอกนะ เหวยจิ่นเล่า ท่ีผ่านมาเจ้ามีความคิดเป็นของ 

ตวัเองมาตลอด เราไม่กล้าตัดสนิใจแทนเจ้าโดยพลการ หรือเจ้าก็อยากให้ 

เราพระราชทานสมรสให้ด้วยเช่นกัน"

ลิน่เซีย่วรบีคุกเข่าโขกศีรษะแล้วลกุข้ึนยืนเตม็ความสูง กราบทลูด้วย

สีหน้าเคร่งขรึม "หลานไม่มีความปรารถนาอื่นใด ขอเพียงเสด็จลุง 

ทรงอนุญาตให้หลานเลือกผู้ที่จะมาเป็นภรรยาด้วยตัวเองพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ทอดพระเนตรท่าทางขึงขังจริงจังกับเร่ืองนี้ของล่ินเซี่ยว จู่ๆ 

ทรงนึกถึงเหตุการณ์ในต�าหนักไท่จี๋แห่งนี้เมื่อหลายปีก่อน พระองค์ก็เคย

ท�าเช่นนี้เพือ่สตรีนางหนึ่ง คุกเข่าขอร้องเสด็จพ่อให้พระราชทานสมรสให้

ฮ่องเต้รู ้สึกเศร้าสลดลงเล็กน้อย ลอบถอนพระทัยแล้วตรัสว่า  

"รีบลุกขึ้นเถอะ ลุกขึ้นเร็ว เราท�าตามที่เจ้าขอร้องก็สิ้นเรื่อง"

ลิน่เซีย่วรูส้กึดีใจย่ิงนกั เขารบีโขกศรีษะขอบพระทยัหลายคร้ังพลาง

ลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวว่า "ขอบพระทัยเสด็จลุง" 

ฮ่องเต้แย้มพระโอษฐ์พร้อมทอดพระเนตรมองลิ่นเซ่ียวและตรัส 

เล่าเรื่องอย่างปลงอนิจจัง 

"เราก็เคยผ่านพ้นช่วงวัยเยาว์มาก่อน จะไม่เข้าใจความคิดของ 

คนหนุ่มสาวอย่างพวกเจ้าได้อย่างไร บนโลกน้ีวาสนาเคียงคู่หาได้ยาก

ทีส่ดุคอืสองฝ่ายมใีจรกัใคร่ เราเข้าใจเหตผุลข้อนี ้ไม่มทีางเป็นคนเลวร้าย

จับคู่ให้โดยไม่ถามความสมัครใจพวกเจ้าแน่นอน" 

ลิน่เซีย่วกับเจีย่งซานหลางรบีกล่าวขอบพระทยัอกีคร้ัง "ขอบพระทยั
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ฝ่าบาทที่ทรงช่วยให้สมหวังพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ทรงถอนพระทยัแล้วเหม่อลอยไปชัว่ครู ่ก่อนจะตรสัถามอย่าง

กะทันหันว่า "ศาลต้าหลีม่ขีนุนางยังหนุ่มอยู่คนหนึง่ชือ่เฝิงป๋ออว้ี ตอนสอบ

เตี้ยนซื่อ เราเลือกให้เขาเป็นปั่งเหย่ียน ไม่รู้ว่าพวกเจ้ารู้จักคนผู้น้ีหรือไม่ 

เขามีความประพฤติเป็นเช่นไรบ้าง"

ลิ่นเซี่ยวกับเจี่ยงซานหลางลอบสบตากันอย่างรวดเร็ว ขณะคิด

ใคร่ครวญว่าจะตอบอย่างไรดี ฮ่องเต้ก็ตรัสขึ้นอีก 

"ตอนสอบเตี้ยนซื่อ เราก็รู ้สึกว่าคนผู้นี้ลักษณะท่าทางดีทีเดียว 

บทความเขียนได้ยอดเย่ียมมาก แต่ว่าความเห็นทางการเมืองรุนแรง 

ไปสกัหน่อย ไม่นุม่นวลประนปีระนอมเหมอืนฉวีจือ่อว้ี ถึงได้มอบต�าแหน่ง

จ้วงหยวนให้ ส่วนเฝิงป๋ออว้ีต้องเป็นท่ีสองอย่างไม่ยุตธิรรม ได้ยินว่าตอนน้ี 

แสดงความสามารถอยู่ในศาลต้าหลี่ ได้รับความไว้วางใจจากหลิวจั้น 

มากนัก แต่ยังไม่รู้จักว่าเขาเป็นคนเช่นไรน่ะสิ" 

ลิ่นเซี่ยวกับเจี่ยงซานหลางได้ยินเช่นนี้ย่ิงรู้สึกสงสัยและสับสน 

มากขึ้น เพราะเหตุใดเพ่ิงจะเอ่ยถึงเรื่องการแต่งงาน ฮ่องเต้ก็ตรัสถึง 

เฝิงป๋ออวี้แล้ว ทั้งยังทรงเป็นห่วงนิสัยใจคอเขาถึงเพียงนี้ด้วย

ลิ่นเซี่ยวคาดเดาในใจได้อย่างเลือนราง พอเห็นฮ่องเต้ยังทรงรอ 

ค�าตอบจากพวกเขาก็กราบทูลว่า "หลานไม่ได้ไปมาหาสูใ่กล้ชดิกับคนผูน้ี้  

จึงไม่รู ้จักเขาสักเท่าใด ในเมื่อเสด็จลุงอยากรู้จักว่าเฝิงป๋ออว้ีเป็นคน 

เช่นไร ไม่สู้เรียกตัวหลิวจั้นเข้าวังซักถามโดยละเอียด ดีหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

พระเนตรของฮ่องเต้พลันสว่างวาบ ทรงลูบเคราแล้วตรัสว่า "อืม  

เจ้าพูดมีเหตุผล"
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จากน้ันทรงเรียกหมี่กงกงมาแล้วตรัสส่ัง "รีบเรียกตัวหลิวจั้นเข้าวัง 

เรามีเรื่องอยากจะถามเขา"

รอจนกระท่ังหลิวจั้นเข้าวังมาแล้ว ลิ่นเซี่ยวกับเจี่ยงซานหลาง 

ถึงกราบทูลลา 

พอออกจากวังมา เพ่ิงจะก้าวขึ้นหลังม้า ทั้งสองก็เห็นหน่ึงคนหน่ึง

ม้าวิ่งห้อตะบึงมาแต่ไกล คนผู้นั้นก็คือเว่ยปอ

เมื่อมาถึงตรงหน้าคนท้ังสอง เว่ยปอรั้งสายบังเหียนหยุดแล้ว 

กระโดดลงจากหลังม้า กระหืดกระหอบรายงาน 

"เกิดเรื่องประหลาดขึ้นกับคุณหนูฉวีขอรับ!"

ยันต์ของฉวีชิน่เหยาพุ่งเข้าใส่ร่างของนักรบปีศาจแต่เขาก็ยังไม่หยุด

เคลื่อนไหว ปากขยับเปล่งเสียงครางทุ้มต�่าดุจเหย่ียว ชูกระบี่กวัดแกว่ง 

กรดีท�าลายพลงัจากยันต์ของฉวีชิน่เหยาอย่างง่ายดายและเสือกแทงกระบี ่

ใส่นางโดยตรง 

ฉวีชิน่เหยาเห็นว่าปีศาจตนนีร้้ายกาจย่ิงนกั กระบีเ่ล่มยาวพุ่งเข้ามา

ใกล้ถงึหน้าอกก็รบีกระโดดผลงุไปด้านหลงัและขึน้ไปอยู่บนหลงัคารถม้า 

ก่อนจะควักกระดิง่กลนืวิญญาณออกมาจากอกเส้ือเพ่ือปลดปล่อยมงักรไฟ 

ออกมาอย่างว่องไว

มงักรไฟทัง้สามตัวไม่ได้ออกมาเหาะเหนิล้อลมมานานหลายวันแล้ว 

จติใจจงึสดชืน่กระปรีก้ระเปร่าเป็นพิเศษ ยังดีทีพ่วกมนัอ้าปากเปล่งเสยีงร้อง 

ไม่ได้ มิฉะนั้นเกรงว่าคงจะตื่นเต้นคึกคักจนส่งเสียงร้องโฮกฮากไปพลาง

เข้ากัดเจ้าปีศาจร้ายไปพลาง
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ไม่คิดว่าทันทีที่มังกรไฟแตะเงาร่างปีศาจตนน้ัน จะไม่สามารถ 

ฉวยโอกาสกลืนกินมันลงไปได้ หนึ่งคนหนึ่งม้ากลับกลายเป็นหมอกสีด�า

และเลือนหายไปท่ามกลางความมืดยามค�่าคืน

ฉวีชิ่นเหยายืนนิ่งอยู่บนหลังคารถม้า รวบรวมสมาธิสัมผัสกับ 

กลิ่นอายชั่วร้ายรอบกาย มังกรไฟทั้งสามยังไม่ทันกินอิ่มหน�าจึงมีท่าทาง

หมดอาลัยตายอยากไม่น้อย กรงเล็บมังกรกางออก แฝงด้วยความดุดัน

ปานพายุโหมพัดฟ้าค�าราม ก่อนจะเหาะวนเวียนรอบรถม้าอย่างช้าๆ

ทันใดนั้นบริเวณท้ายตรอกมีเงาด�าวูบผ่าน ฉวีชิ่นเหยาหรี่ตาลง 

เล็กน้อย ปลายเท้าแตะเบื้องล่างแผ่วเบา กระโดดจากหลังคารถม้า  

ไล่ตามไปยังทิศทางที่เงาด�าวูบไหวทันที 

มงักรไฟรวดเรว็ย่ิงกว่า มนัทะยานข้ามร่างของฉวีชิน่เหยา เหาะเหิน

พุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างว่องไว

หวังต้าตกใจจนน่ิงอึ้งไปแล้ว แม้ว่าเขาจะมีวิทยายุทธ์ติดตัว แต่ 

เคยพบเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดเช่นนี้ที่ใดกัน เด็กสาวคนหน่ึง 

มมีงักรไฟสามตัวโอบล้อมรอบกาย น่ีน่าตกใจย่ิงกว่านักรบปีศาจเมือ่ครูน่ี ้

ด้วยซ�า้ เขาตกใจจนชะงกันิง่อยู่กับท่ี จนกระท่ังเห็นฉวช่ิีนเหยาว่ิงห่างออกไป 

ไกลแล้ว ปากที่อ้ากว้างก็ยังแข็งค้างไม่ยอมหุบลง 

ฉวีช่ินเหยาไล่ตามไปได้ระยะหน่ึงกร็ูส้กึว่าผดิปกต ิแอบร�า่ร้องในใจ

ว่าท่าจะไม่ดีแล้ว เกือบจะหลงกลแผนล่อเสอืออกจากถ�า้ของปีศาจตนนัน้ 

รีบหันหลังกลับแล้ววิ่งไปที่รถม้าด้วยความร้อนรน

นางได้ยินเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจดังมาจากในรถม้า มองไป

ก็เห็นนักรบปีศาจตนน้ันย้อนกลับมาแล้วจริงๆ อีกทั้งยามนี้ยังชะโงกตัว
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เข้าไปข้างใน ก่อนจะกระชากร่างหลิวปิงอวี้มากอดรัดเอาไว้ในอ้อมแขน 

จากนั้นจึงผละจากไปด้วยความเร็วปานสายฟ้า 

ฉวีชิ่นเหยาโมโหเดือดดาล ความมุ่งม่ันอัดแน่นอยู่ในใจ มังกรไฟ

สมัผสัได้ถึงไฟโทสะของเจ้านายจงึเคลือ่นไหวรวดเรว็ยิง่กว่าเดมิโดยพลนั 

พุ่งทะยานไล่ตามนกัรบปีศาจไปไวเหมอืนลมกรด แล้วหายลบัไปตรงปากทาง 

เข้าตรอกแห่งนี้ในชั่วอึดใจ

"อาเหยา!" เผยหมิน่ชะโงกตัวออกมาอย่างร้อนใจ พอเหน็ฉวีชิน่เหยา

กระโดดผ่านหน้าไปก็ตะโกนบอกว่า "อาอวี้โดนจับตัวไปแล้ว!"

ฉวีชิน่เหยาไม่ทนัเอ่ยตอบอกีฝ่ายก็วิง่ไล่ตามออกจากตรอกไป นาง

เงยหน้ามองเห็นเงาหนึ่งคนหนึ่งม้าอยู่ตรงหน้าห่างออกไปไม่ไกล 

ท่ามกลางความมืดยามค�่าคืนดูคล้ายจะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับ 

หมอกหนา แม้ว่ามงักรไฟจะตามไปอย่างไม่ลดละ แต่จนแล้วจนรอดก็ยัง

ทิ้งระยะห่างกับนักรบปีศาจนั่นช่วงหนึ่งอยู่ดี

เสยีงร้องไห้โฮด้วยความหวาดกลวัของหลวิปิงอว้ีลอยมากับสายลม 

"ช่วยด้วย! ฮือๆ อาเหยา รีบมาช่วยข้าเร็ว!"

ฉวีชิ่นเหยาหยุดฝีเท้า เร่งโคจรก�าลังภายในท้ังหมดอย่างเต็มที่  

ปลุกเร้าให้ร่างกายของมังกรไฟสว่างวาบข้ึนอีก ก่อนจะเหาะทะยานไป

อย่างฮึกเหิมคึกคะนอง ไม่นานก็กระชับระยะห่างเข้าใกล้นักรบปีศาจ 

ได้มากขึ้น

ทนัใดนัน้ก็มคีนผูห้นึง่วิง่ปรีม่าทางน้ี ด้วยความมดืสลวัจงึรบัรูเ้พียงว่า 

อีกฝ่ายมีรูปร่างสูงใหญ่ คนผู้นั้นมองเห็นเหตุการณ์ตรงหน้า จึงเหว่ียง 

บางสิ่งลักษณะคล้ายเชือกออกมาทันควัน ปลายเชือกถูกเหว่ียงไป 
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ตรงหน้านักรบปีศาจทันใด

ดูเหมือนนักรบปีศาจจะไม่ทันระวังตัว ล�าคอจึงโดนเชือกพันเอาไว้

แน่น

คนผูน้ัน้จบัปลายเชอืกไม่ปล่อยพลางย้ือยุดประลองก�าลงักับนักรบ

ปีศาจ โดยไม่มีใครยอมอ่อนข้อให้กันอยู่พักใหญ่ เห็นว่าเน่ินนานแล้ว 

ไม่อาจโจมตีอีกฝ่ายได้ จึงรวบเชือกมาพันรอบตัวเสียเลย ก่อนจะ 

ร้องค�ารามออกมาพลางกระชากนักรบปีศาจตนนั้นให้ตกจากหลังม้า

"ศิษย์พ่ี!" ฉวีชิ่นเหยามองเห็นผู้มาชัดเจนข้ึนจึงเป่าปากโล่งอก 

ไปเปลาะหนึ่ง ก่อนจะพยายามปลุกเร้ามังกรไฟเต็มก�าลังอีกครั้ง

ดูเหมือนนักรบปีศาจจะรับรู ้ได้ถึงแรงเหนี่ยวรั้งจากเชือกในมือ 

อาหาน แขนทั้งสองข้างอ่อนแรง ร่างของหลิวปิงอว้ีเอนเอียงใกล้จะ 

หลุดร่วงลงมาจากอ้อมแขนของเขา

ตอนนี้มังกรไฟไล่ตามมาทันถึงตัวมันแล้ว ขณะก�าลังจะกลืนกิน

นกัรบปีศาจในค�าเดยีว อกีฝ่ายกลบัหายวบัไปตรงหน้าราวกับหมอกควนั

ไม่ต่างจากเมื่อครู่นี้

ร่างของหลวิปิงอว้ีไร้ท่ีพ่ึงพิงในฉบัพลนั นางส่งเสยีงอทุานด้วยความ

ตกใจ ก่อนจะลอยคว้างร่วงลงมากลางอากาศ อาหานรีบเก็บเชือกกลับมา 

พร้อมกระโดดออกไปรับร่างหลิวปิงอวี้ไว้ได้อย่างมั่นคงพอดิบพอดี

ด้านฉวีชิ่นเหยาเรียกมังกรไฟกลับมา พอเห็นหลิวปิงอว้ีได้รับการ

ช่วยเหลือแล้ว นึกขึ้นได้ว่านักรบปีศาจไปแล้วจะย้อนกลับมา จึงไม่มีใจ

จะรั้งอยู่ตรงนี้นาน หันหลังกลับแล้วสาวเท้าก้าวยาวๆ วิ่งไปที่ตรอกชิงจวี๋

"อาเหยา!" อาหานตะโกนเรียก เห็นฉวีชิ่นเหยาไม่ยอมหันหน้า 
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กลบัมา ไม่เข้าใจท่าทขีองนางว่าหมายความว่าอย่างไร จ�าต้องประคองกอด 

หลิวปิงอวี้ไว้ในอ้อมแขนและไล่ตามหลังฉวีชิ่นเหยาไปติดๆ 

เมื่อครู่หลิวปิงอวี้ตกใจจนเกือบเป็นลมหมดสติ จนกระท่ังเวลานี้

จิตใจยังต่ืนตระหนกไม่หาย กว่าจะเรียกสติกลับมาได้ไม่ใช่เร่ืองง่าย  

นางเงยหน้าขึน้มองเหน็ผูท้ีก่อดนางไว้เป็นนกัพรตหนุม่ผูห้นึง่ แผงอกกว้าง

อบอุน่เหลอืเกิน เทียบกับแผงอกเย็นยะเยือกเป่ียมด้วยกลิน่อายความตาย

ของนักรบปีศาจแล้วเรียกได้ว่าแตกต่างกันราวฟ้ากับดิน

ในท่ีสดุหัวใจทีล่อยคว้างกลางอากาศก็ราวกับร่วงลงสูพ้ื่นดนิอย่าง

เชื่องช้า นางปล่อยให้อาหานอุ้มว่ิงโคลงเคลงไปตลอดทาง พอนึกถึง 

ความแขง็แรงและปราดเปรยีวของนกัพรตหนุ่ม นางก็อดช้อนสายตามอง

ส�ารวจเขาอย่างละเอียดถ่ีถ้วนไม่ได้ ทว่าก็มองเห็นเพียงสันกรามคมชัด

ได้รูป เห็นเครื่องหน้าของเขาได้ไม่ชัดเจน

ฉวีชิ่นเหยาวิ่งกลับไปที่ตรอกชิงจวี๋ เห็นหวังต้ายังยืนนิ่งอยู่ตรงหน้า

รถม้า พอนางเลิกม่านรถมองเข้าไป หวังอิงหนิงกับเผยหมิ่นก็ประสาน

เสียงกรีดร้องขึ้นมา หวาดผวาจนกอดกันกลมดิก พอมองเห็นถนัดตา 

ว่าเป็นฉวีชิ่นเหยาถึงเอ่ยถามด้วยน�้าเสียงส่ันเครือ "อาเหยา...เจ้าส่ิงน้ัน

ไปแล้วหรือยัง"

"ไปแล้ว" ฉวีชิ่นเหยาหอบหายใจขณะเอ่ยตอบ "พวกเราไม่ควรจะ

อยู่ตรงนี้นานนัก รีบกลับส�านักศึกษากันเถอะ"

"อาอวี้ล่ะ" หวังอิงหนิงถามขึ้นอีก สีหน้าย�่าแย่มากทีเดียว

ฉวีชิ่นเหยาก�าลังจะเอ่ยตอบ อาหานก็อุ้มหลิวปิงอวี้ว่ิงมาถึงหน้า 

รถม้าพอดี 
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หวังอิงหนิงกับเผยหมิน่ชะโงกตัวออกไปมอง เหน็หลวิปิงอว้ีซกุศรีษะ 

อยู่กับแผงอกของนักพรตหนุ่ม มือก�าสาบเสื้อของเขาเอาไว้แน่น แม้ว่า

ร่างกายยังสั่นสะท้าน แต่ก็เห็นชัดเจนว่าปลอดภัยดี

"อาเหยา เมื่อครู่นี้เกิดเรื่องอะไรข้ึนกันแน่" อาหานมาถึงตรงหน้า 

ฉวีชิ่นเหยาก็ลืมวางร่างหลิวปิงอวี้ลงไปสนิท มัวแต่ตั้งหน้าตั้งตาถาม 

ฉวีชิ่นเหยาด้วยสีหน้าสับสนงุนงง 

หลวิปิงอวีท้ีอ่ยู่ในอ้อมแขนอาหานได้ยินเสยีงเขาเอ่ยปากก็เรียกสติ

กลบัมาได้ทนัควัน นางดิน้รนเลก็น้อยเพราะอยากจะลงไปยืนบนพ้ืนแล้ว 

อาหานเพ่ิงจะนึกได้ว่าในอ้อมแขนตนเองอุ้มใครคนหนึ่งเอาไว้  

จึงรีบปล่อยหลิวปิงอวี้อย่างลนลานจนท�าอะไรไม่ถูก

หลิวปิงอวี้ยืนตัวตรงแล้วช้อนสายตามองอาหาน เห็นเขามีหน้าตา

หล่อเหลาองอาจ แต่ว่ามองดูสีหน้าแล้วไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดยังมีความ 

ไร้เดียงสาอยู่หลายส่วน ใบหน้าของนางแดงเรื่อขึ้นมาอย่างไร้เหตุผล  

เอ่ยเสียงงึมง�าแผ่วเบาเหมือนเสียงยุงบินว่า "ขอบคุณเจ้าค่ะ"

ฉวีชิน่เหยาเหน็หลวิปิงอว้ีมท่ีาทเีขินอายแตกต่างจากท่าทท่ีีผ่านมา

โดยสิ้นเชิง ก็หันมองด้วยความประหลาดใจ คิดว่าจิตวิญญาณของนาง

ยังไม่กลับเข้าที่ดี จึงหยิบยาลูกกลอนซานหยางให้นางกินเม็ดหนึ่ง กล่าว

ด้วยน�้าเสียงนุ่มนวล "ขึ้นรถม้าก่อนค่อยว่ากัน"

พวกนางท้ังสองข้ึนรถม้าไปตามล�าดบั ฉวชีิน่เหยาให้อาหานน่ังข้าง

หวังต้า แล้วสั่งให้หวังต้าขับรถม้าออกจากตรอกชิงจวี๋โดยเร็วที่สุด

ฉวีชิ่นเหยานั่งข้างม่านรถม้าเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้อาหานฟัง 

พอเล่าจบแล้วก็เอ่ยถามเขา 
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"เพราะอะไรมีท่านมาคนเดียว อาจารย์เล่า"

อาหานเอ่ยตอบ "อาจารย์ไปซื้อสมุนไพรจากชาวหูแล้วน่ะ สองวัน

มานี้ไม่อยู่ในอาราม"

ฉวีชิ่นเหยานิ่งงัน ระยะนี้นางอยู่ในส�านักศึกษาตลอดจนลืมไปว่า

ทุกปีช่วงเวลานี้อาจารย์มักจะหายไปจากอารามหลายวัน บอกว่าจะ 

ไปซื้อสมุนไพรยา แต่ละครั้งท่ีไปจะหอบเงินทองไปมากมาย ขากลับมา

จะมีสมุนไพรหน้าตาแปลกประหลาดห่อใหญ่ติดตัวมาด้วย เงินทองที ่

เก็บหอมรอมรบิอย่างล�าบากล�าบนมาหน่ึงปี ถูกใช้หมดเกลีย้งในคราวเดยีว 

เช่นนี้เอง

จนถึงตอนน้ีนางก็ยังไม่เข้าใจ อาจารย์ทุ่มเทเงินทองมากมาย 

ซื้อสมุนไพรเหล่านี้ไปเพื่ออะไร

เมือ่คดิถงึว่าอาหานปรากฏตวัขึน้ได้ประจวบเหมาะพอดกีเ็อ่ยถาม 

"ศิษย์พี่ เพราะอะไรท่านถึงมาได้ทันเวลาอย่างนี้ล่ะ"

อาหานเกาศีรษะแกรกๆ "ก่อนอาจารย์จะไปก็ฝากเชอืกเอาไว้กับข้า 

บอกว่าระยะนี้บนท้องฟ้าเกิดปรากฏการณ์ประหลาด กลัวว่าจะมีภูตผี

ปีศาจออกอาละวาดอีก สั่งข้าไว้ว่ายามค�่าคืนให้พกเข็มทิศติดตัว ไม่ม ี

งานอะไรก็ออกเดนิเตรด็เตร่ตามท้องถนน เมือ่ครูข้่าเข้ามาใกล้บรเิวณน้ัน 

สังเกตเห็นเข็มทิศหมุนไปมา ก็เลยเดินมาตามทิศทางท่ีเข็มทิศชี้บอก  

จึงได้บังเอิญเจอเจ้าปีศาจตนนั้นเข้า"

หลวิปิงอวีน้ัง่อยู่ในรถม้าเอนศีรษะพิงหวังองิหนงิอย่างหมดเรีย่วแรง

แต่ใบหูกลับกระดิกโดยไม่รู้ตัว นางต้ังใจฟังเสียงพูดของอาหานที่อยู่ 

นอกม่าน
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อาจเป็นเพราะกลัวว่าเจ้าปีศาจตนน้ันจะย้อนกลับมาอีก หวังต้า 

จึงทุ่มเทแรงกายขับรถม้าอย่างสุดความสามารถ ไม่นานรถม้าก็วิ่งผ่าน

ถนนเป่าหยวนมาถึงหน้าประตูส�านักศึกษา 

พวกหวังอิงหนิงค่อยๆ ลงจากรถม้า 

ฉวีชิน่เหยาหันมากล่าวกับอาหานว่า "ศษิย์พ่ี ปีศาจตนนัน้ร้ายกาจย่ิง  

เวลาท่านเดนิตรวจตรายามค�า่คืนจะต้องระวังตวั จรงิส ิวันนีข้้าฝากซือ่จือ่

ส่งของชิ้นหนึ่งไปที่อาราม เอาไว้อาจารย์กลับมาแล้ว จะต้องน�าของ 

สิ่งนั้นให้ท่านดูด้วย" 

อาหานเอ่ยรับค�า "วางใจได้เลยอาเหยา"

เวลาล่วงเลยมามากแล้วจริงๆ พวกนางไม่กล้าชักช้าร�่าไรอีก จึง 

รีบเร่งเดินไปยืนรอที่ประตูหน้าส�านักศึกษาทันที

อาหานก็ไม่เสียเวลาหยุดอยู่ตรงน้ันนานนัก ก้าวยาวๆ จากไป 

ตามทางเดิม

หลิวปิงอว้ีหันกลับไปมองอาหานอยู่หลายครั้ง จนกระท่ังประต ู

บานใหญ่เปิดออก พวกเผยหมิ่นเดินเข้าไปข้างใน ถึงได้ถอนสายตา 

กลับมาด้วยใบหน้าแดงเรื่อ

ในส�านกัศึกษาจดุโคมไฟส่องสว่างเพียงไม่ก่ีดวง ไม่มเีสียงดงัเอะอะ

วุ่นวาย เห็นได้ชดัว่าสหายร่วมเรยีนของพวกนางนอนพักผ่อนกันหมดแล้ว

หลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์ชวนอกสั่นขวัญแขวนเมื่อครู่ พวกนาง

ต่างจมอยู่ในความเงยีบงัน แม้กระท่ังคนช่างพูดอย่างหลิวปิงอวีก็้นิง่เงยีบ

ผิดปกติ

เมือ่เดนิมาถึงห้องโถงเวยหรยุ เหน็ข้างในน้ันยังจดุโคมไฟสว่างไสว 
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หน้าประตูมีคนผู้หน่ึงยืนอยู่ พวกฉวีชิ่นเหยาเพ่งมองให้ดีแล้วถึงรู้ว่าเป็น

นางข้าหลวงลู่

นางยืนตัวตรง สีหน้าไร้ความรู้สึกใด มองเห็นพวกฉวีชิ่นเหยา 

เดินเข้ามาใกล้พลันเอ่ยขึ้นว่า "เพราะอะไรถึงได้กลับมาช้าป่านนี้"

หวังองิหนงิรูด้ว่ีาพวกตนเป็นฝ่ายผดิ จงึก้าวออกมาท�าความเคารพ

แล้วอธิบาย 

"คารวะท่านอาจารย์ ระหว่างทางกลับมารถม้าเกิดเหตุขัดข้อง 

เล็กน้อย ซ่อมอยู่พักใหญ่ถึงออกเดินทางต่อได้ เป็นเหตุให้กลับถึง 

ส�านักศึกษาล่าช้าเจ้าค่ะ"

นางข้าหลวงลู่จ้องเขม็งไปที่ฉวีชิ่นเหยา แต่กลับเอ่ยปากพูดกับ 

หวังอิงหนิงว่า "รถม้าเสียหรือ อิงหนิง เจ้าเคารพกฎระเบียบเคร่งครัดมา

แต่ไหนแต่ไร ไยวันนี้ถึงได้ดื้อรั้นไปตามกันได้ ปล่อยให้หยุดพักตั้งแต่ 

เทีย่งวัน พวกเจ้าหลายคนออกไปพร้อมกัน เท่ียวเล่นจนป่านน้ีเพ่ิงกลบัมา 

ส�านักศึกษามีกฎระเบียบเอาไว้แต่แรก ห้ามกลับมาค�่ามืด เจ้ากลัวว่าจะ

ต้องรบัโทษ ถงึขัน้เอ่ยแก้ตวัเสียมากมาย ไมต้่องพดูกร็ูว่้าเบือ้งหลงัต้องมี

คนยุยงส่งเสริมแน่"

ค�าพูดนี้แฝงเจตนาอื่นชัดเจน พวกหวังอิงหนิงรู้สึกประหลาดใจอยู่

ครามครัน หันมาสบตากัน ไม่กล้าบุ่มบ่ามเอ่ยตอบอะไรออกไปชั่วขณะ

สายตานางข้าหลวงลู่ยิ่งทวีความรังเกียจชิงชัง "พูดมาเถอะ เรื่องที่

เกิดขึ้นวันนี้ใครเป็นตัวการ ไม่เคารพกฎระเบียบถึงเพียงนี้ จะต้องไม่ใช่

กุลสตรีตระกูลใหญ่ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาแน่! พวกเจ้าบอกชื่อคน 

ผู้นี้ออกมา คนที่เหลืออีกสามคนจะได้ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่อย่างนั้นข้าจะ
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ต้องลงโทษพวกเจ้าทั้งสี่คนไม่มีละเว้น!"

พวกนางได้แต่มองหน้ากันไปมา หลิวปิงอว้ีเห็นนางข้าหลวงลู่ 

มเีจตนาหาเรือ่งฉวีชิน่เหยาอย่างชดัเจน คิว้เรยีวงามก็เลกิข้ึน เตรียมเอ่ยปาก 

แบกรับเรื่องทั้งหมดในวันนี้ไว้แต่ผู้เดียว

หวังอิงหนิงกุมมือหลิวปิงอวี้เอาไว้อย่างแนบเนียนพลางลอบ 

ส่งสายตาสือ่ความหมายเป็นนยัๆ นางข้าหลวงลูเ่ข้ามาหาเรือ่งอย่างไม่ทัน

ตั้งตัว มีเป้าหมายไม่แน่ชัด ต้องสงบใจเอาไว้รอดูว่าสุดท้ายนางต้องการ

อะไรกันแน่ อย่าเพิ่งผลีผลามจะดีกว่า

หลิวปิงอวี้จ�าต้องล้มเลิกความคิดไปก่อน

นางข้าหลวงลูเ่หน็ฉวีชิน่เหยาใบหน้าสงบราบเรยีบดจุสายน�า้ มมุปาก 

จึงฉีกกว้างเป็นรอยย้ิมเย้ยหยัน "เมื่อสองวันก่อนพระชายาอี๋เฟยเพ่ิม 

กฎระเบียบข้อใหม่เข้ามา ลูกศิษย์ในส�านักศึกษาคนใดก็ตาม ไม่อาจ 

ล่วงละเมิดกฎระเบียบ ท�าผิดครั้งหนึ่งจะถูกจดบันทึกเอาไว้คร้ังหนึ่ง  

ผ่านไปครบหนึง่ปีลกูศษิย์ในส�านกัศกึษาทีท่�าความผดิมากท่ีสดุสบิคนแรก 

จะไม่มีสิทธ์ิได้รับเลือกเป็นสะใภ้ของราชวงศ์! คืนน้ีพวกเจ้ากลับมาช้า  

อีกทั้งยังปกป้องกันเอง เท่านี้ก็พอให้จดบันทึกความผิดสองครั้ง พวกเจ้า

เอาแต่ปกป้องคนผู้นั้น แต่ไม่กลัวโดนนางลากไปพัวพัน..." 

นางข้าหลวงลูค่่อยๆ เดินมาหยุดตรงหน้าฉวีชิน่เหยาแล้วข้ึนเสียงสูง 

อย่างกะทันหัน "ฉวีชิ่นเหยา ใครท�าผิดก็ต้องยอมรับผิด เจ้าทนเห็น 

สหายสนิทพลอยเดือดร้อนเพราะเจ้าได้หรือ"

ฉวีชิ่นเหยาเงยหน้ามองนางข้าหลวงลู่ด้วยแววตานิ่งสนิท แม ้

ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดจู่ๆ นางถึงเข้ามาหาเรื่องตนเองถึงเพียงนี้ แต่
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ตระหนักดีว่าตนเองไม่เคยรู้จักมักจี่กับนางข้าหลวงลู่มาก่อน ไม่มีทาง 

โกรธเคอืงจนต้องแสดงตัวเป็นศัตรอูย่างเปิดเผยเช่นนี ้เบือ้งหลงัคงมอีะไร

ซับซ้อนกว่านี้แน่

นางหลุบสายตาลงต�่าคิดทบทวนชั่วครู ่ พอจะเอ่ยปากแก้ต่าง 

ให้ตนเอง พลันได้ยินเสียงคนดังขึ้นจากด้านหลัง 

"นี่มันเรื่องอะไรกัน"

น�้าเสียงน้ีหนักแน่นและนุ่มนวล กลับแฝงด้วยความน่าเกรงขาม 

ข่มขวัญ ช่างมีเอกลักษณ์โดดเด่นแต่คุ้นหูยิ่งนัก พวกนางหันหน้าไปมอง

ตามเสียงก็เห็นว่าเป็นฮูหยินหลูก๋ัวกงดังคาด จึงต่างรีบก้มหน้าท�าความ

เคารพ 

"คารวะท่านอาจารย์ใหญ่เจ้าค่ะ"

นางข้าหลวงลูต่กตะลงึไปเลก็น้อย รีบเดนิเข้ามาทักทายอกีฝ่ายด้วย

สีหน้ายิ้มแย้ม "ท่านอาจารย์ใหญ่ กลับมาตั้งแต่เมื่อใดกันเจ้าคะ"

ฮหูยินหลก๋ัูวกงหลบเลีย่งมอืของนางข้าหลวงลูท่ี่ย่ืนมาจะประคองตน  

เดินตรงไปหยุดตรงหน้าพวกฉวีชิ่นเหยา ก่อนจะมองไปที่นางข้าหลวงลู่

ด้วยดวงตาฉายแววสับสน "นี่เจ้าก�าลังท�าอะไร"

นางข้าหลวงลู่รีบอธิบาย "เด็กสามสี่คนนี้กลับค�่ามืดโดยไร้เหตุผล 

ว่าตามกฎระเบียบของส�านักศึกษาแล้ว สมควรถูกลงโทษจดบันทึกไว้ 

หนึ่งครั้ง ข้าก�าลังสั่งสอนพวกนางอยู่เจ้าค่ะ"

"กลบัค�า่มดืโดยไร้เหตุผล?" ฮหูยินหลูก๋ัวกงแสดงสีหน้าประหลาดใจ 

อย่างย่ิง "เด็กกลุ่มน้ีอยู่กับข้าตลอดช่วงบ่าย พอตกเย็นเห็นว่าข้ามีงาน 

ยิบย่อยล้นมือ ยังอยู่ที่จวนช่วยข้าท�างานต่อ ข้ารู ้ต้นสายปลายเหตุ 
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มาตั้งแต่แรก มีอย่างที่ใดมาบอกว่ากลับค�่ามืดโดยไร้เหตุผล"

นางข้าหลวงลู่ยืนตะลึงอยู่กับที่ สีหน้าแปรเปลี่ยนหลากหลาย  

ก่อนจะฝืนเค้นรอยย้ิมออกมาสุดก�าลัง "ท่ีแท้ก็เป็นเช่นนี้เอง ข้าเป็นฝ่าย

เข้าใจพวกนางผิดไป ทว่าไม่ได้มีเจตนาจะกลั่นแกล้งพวกนางเลยนะ 

เจ้าคะ เพียงแต่อย่างไรส�านักศึกษาก็มีกฎระเบียบก�าหนดไว้ กลัวว่า 

ลูกศิษย์ทั้งหลายจะไม่ประพฤติปฏิบัติตาม ถึงได้..."

"พอแล้ว" ฮหูยินหลก๋ัูวกงขดัจงัหวะอย่างเย็นชา หนัมากล่าวกับพวก

ฉวีชิ่นเหยาว่า "ดึกมากแล้ว กลับห้องไปพักผ่อนเถอะ"

พวกฉวีชิ่นเหยามีหรือจะกล้าชักช้า รีบคล้อยตามสถานการณ์ 

ท�าความเคารพแล้วถอยออกไป

จนกระท่ังมองส่งพวกฉวีชิน่เหยาเดินหายลับไปทีป่ลายทางเดนิแล้ว 

ฮหูยินหลก๋ัูวกงจงึหันกลบัมาอย่างช้าๆ จ้องมองนางข้าหลวงลู่ด้วยสายตา

ตักเตือน ก่อนจะเดินกลับห้องไปนอนพักผ่อน

นางข้าหลวงลูห่วาดหวัน่จนยืนตะลงึอยู่ทีเ่ดมิโดยไม่กล้าขยับเขย้ือน 

บริเวณเรือนที่พักของลูกศิษย์ในส�านักศึกษา เงาร่างเล็กผอมแห้ง

พลิ้วกายวูบเข้าไปในห้องหนึ่ง แง้มประตูเปิดแล้วผลุบหายเข้าไปอย่าง

ว่องไว กล่าวกับซย่าเหยียนและเฉินอว๋ีฉีที่รอฟังข่าวว่า "เรียนท่านหญิง 

เมื่อครู่นางข้าหลวงลู่เดิมทีท�าตามค�าสั่งของท่าน เตรียมจะจดบันทึก 

ความผิดของฉวีชิ่นเหยาผู้นั้นแล้ว แต่ไม่คาดคิดว่าท่านอาจารย์ใหญ ่

จะกลบัมากะทันหนั บอกว่าคณุหนูฉวีอยู่กับนางตลอด นอกจากจะไม่ให้ 

นางข้าหลวงลู่ลงโทษแล้วยังกล่าวต�าหนินางไปหลายค�า ตอนนี้พวก 
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ฉวีชิ่นเหยากลับห้องไปพักผ่อนแล้ว"

ซย่าเหยียนมสีหีน้าขมงึทงึ ไม่เอ่ยตอบค�าใด เฉนิอว๋ีฉีกลบักล่าวสวน

ขึ้นมาโดยพลันว่า "เป็นเช่นนี้ได้อย่างไรกัน"

ว่าแล้วนางกห็นัไปมองซย่าเหยียน "ตอนบ่ายพวกฉวชีิน่เหยาไม่ได้

ไปจวนหลูก๋ัวกงสักหน่อย เพราะอะไรฮูหยินหลูก๋ัวกงถึงต้องปกป้องนาง

ถึงเพียงนี้ด้วย"

ระยะทางระหว่างวังหลวงกับตรอกชิงจว๋ีห่างไกลกันกว่าครึ่งค่อน

เมืองฉางอัน กว่าลิ่นเซี่ยวกับเจี่ยงซานหลางจะเร่งเดินทางมาถึง พวก 

ฉวีชิ่นเหยาก็หายไปไม่เห็นร่องรอยแล้ว 

ลิ่นเซี่ยวร้อนใจดั่งไฟแผดเผา ค้นหาไปท่ัวบริเวณรอบหนึ่งก็ไม ่

พบเจอสิง่ใด จงึไม่กล้ารัง้อยู่ท่ีน่ีนานนกั ควบม้ามุง่หน้าไปทางส�านกัศกึษา

ต่อ

เพ่ิงจะมาถึงหน้าประตูใหญ่ พวกฉางหรงก็เดินออกมาจากตรอก

ด้านหลังส�านักศึกษาพอดี พอเห็นลิ่นเซี่ยวกับเจี่ยงซานหลางก็รีบ 

เข้ามาหา 

"ซื่อจื่อ ก�าลังจะส่งข่าวบอกท่านอยู่เลยขอรับ เมื่อครู่คุณหนูฉวี 

เพิ่งกลับมาถึงส�านักศึกษา" 

เดิมทีเขากับเว่ยปอแอบติดตามรถม้าที่พวกคุณหนูฉวีนั่งมาอย่าง

เงียบๆ ไม่คาดคิดว่าพอรถม้าเลี้ยวเข้าตรอกชิงจวี๋ กลับมีหมอกลงหนา

บดบังปากทางอย่างไม่ทราบสาเหตุ

หมอกเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาอย่างผิดปกติจนเกินไป พอนึกถึงภูตผี
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ปีศาจที่เคยพบเจอมาก่อนหน้านี้ คนทั้งสองก็อดตื่นตระหนกขึ้นมาไม่ได้

เมื่อพวกเขาเดินทะลุหมอกหนาเข้าไปในตรอก กลับพบว่าภายใน

ตรอกนั้นว่างเปล่า รถม้าทั้งคันหายไปใต้จมูกของพวกเขาเช่นนี้เสียแล้ว

เว่ยปอกลัวจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับฉวีชิ่นเหยา จึงรีบไปส่งข่าว

ให้ลิ่นเซี่ยวรู้ โดยมีฉางหรงยืนเฝ้าอยู่ท่ีเดิม ค้นหาไปตามเส้นทางตรอก 

ชงิจว๋ีโดยละเอยีด ไม่กล้าพลาดไปแม้แต่อฐิสกัก้อนหรือกระเบือ้งสกัแผ่น 

เกรงว่าในตรอกนี้อาจจะมีกลไกจ�าพวกเส้นทางลับซ่อนอยู่

หลังจากค้นหาอยู่นานสองนาน จู่ๆ ก็ได้ยินเสียงล้อรถม้ากลิ้ง 

บดเบียดกับอิฐปูพ้ืนถนน เขาเงยหน้าขึ้นมองก็ต้องตกตะลึง เพราะเห็น 

รถม้าของพวกคุณหนูฉวีโผล่ขึ้นมากลางตรอกตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่รู ้  

ย่ิงไปกว่าน้ันรถม้ายังขบัด้วยความเรว็สดุขดีแล้วหายลบัไปทางท้ายตรอก

ในชั่วพริบตา

เขารีบตามไปด้วยความร้อนใจ ครั้งน้ีรถม้าไม่ได้หายไปอย่าง

กะทันหันอีกแล้ว แต่บังคับม้าว่ิงห้อเต็มเหยียดจนมาถึงส�านักศึกษา 

อวิ๋นอิ่น

ท่ามกลางความมืดมองเห็นหน้าตาคนที่ลงมาจากรถม้าไม่ชัดเจน 

เขาก็ร้อนใจอยากจะยืนยันความปลอดภยัของคณุหนฉูวี จ�าต้องพรางตวั

เป็นสุภาพชนบนขื่อคาน* อีกสักหน ลอบปีนก�าแพงตามเข้าไปข้างใน 

ไม่คาดคิดว่าจะบังเอิญเจอเหตุการณ์นางข้าหลวงลู่ก�าลังหาเรื่อง

ฉวีชิ่นเหยาเข้าอย่างจัง

ฉางหรงเล่าทีม่าท่ีไปของเหตกุารณ์ทัง้หมดอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะ 

* สุภาพชนบนขื่อคาน ใช้สื่อความหมายถึงโจร ขโมย ตีนแมว หรือนักย่องเบาในเชิงขบขัน
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ส่วนของนางข้าหลวงลู ่เขายังเสรมิค�าอธิบายจากมมุมองของตนเองด้วย 

"อาจารย์หญิงผู้น้ันจ้องคุณหนูฉวีเขม็งไม่ละสายตา ทุกถ้อยค�า 

บีบคั้นกดดัน ดูเหมือนอยากจะลงบันทึกความผิดนางให้ได้ถึงจะยอม

เลกิรา ซือ่จือ่ คณุหนูฉวีไม่ได้มนิีสยัหาเรือ่งล่วงเกนิใครง่ายๆ นางข้าหลวงลู่ 

ผู้นี้กระท�าการอย่างมีลับลมคมใน เกรงว่าจะต้องมีเบื้องหลังซ่อนอยู ่

เป็นแน่"

"นางข้าหลวงลู?่" เจีย่งซานหลางพยายามเค้นสมองขบคดิรอบหนึง่ 

"ในราชส�านักมีขุนนางแซ่ลู่ด้วยหรือ กลับไปต้องถามจากท่านแม่หน่อย

แล้วว่าสตรีแซ่ลู่ผู้นี้มีที่มาเช่นไรกันแน่"

ลิ่นเซี่ยวขมวดคิ้วไม่พูดไม่จา จากที่ฉางหรงเล่ามา พฤติกรรมของ

นางข้าหลวงลู่เมื่อครู่ก็แค่งัดวิธีข่มเหงผู้คนอย่างที่คนในร้ัวในวังนิยม 

มาใช้ และยังไม่รู้ว่าสุดท้ายนางถูกใครบงการให้ท�าถึงได้พุ่งเป้ามาท่ี 

ฉวีชิ่นเหยาโดยตรง

เขาคิดใคร่ครวญอยู่พักหนึ่งก็กล่าวกับเจี่ยงซานหลางว่า "ไม่รู้ว่า

ตอนนีท่้านป้าจะเข้านอนไปหรอืยัง พวกเราลองเข้าไปเย่ียมคารวะนางกัน

ดีหรือไม่"

เจีย่งซานหลางก็มคีวามคดิเช่นน้ีพอดี จงึพยักหน้าแล้วเอ่ย "ไปกันเถอะ"

เมื่อคนทั้งสองมาถึง ฮูหยินหลูกั๋วกงถอดปิ่นปักผมออกแล้ว ก�าลัง

ให้บ่าวไพร่ปรนนิบัติเปลี่ยนชุดนอน พอได้รับรายงานก็รู้สึกประหลาดใจ 

รีบสั่งให้เชิญพวกเขาเข้าไปทันที

"พวกเจ้าสองคนมาได้อย่างไร" แม้ว่าฮูหยินหลูก๋ัวกงจะเป็นคน

เคร่งขรมึจรงิจงั แต่พอเหน็บตุรชายคนเลก็กับล่ินเซีย่วเดนิเข้ามาพร้อมกัน 
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พอมายนือยู่กลางห้องแล้ว ท่าทางกระปรีก้ระเปร่ามชีวิีตชวีาของพวกเขา 

ก็ท�าให้ใบหน้าของนางมีรอยยิ้มประดับโดยไม่รู้ตัว

"คิดถึงท่านเข้าแล้ว ก็เลยมาเย่ียมน่ะขอรับ" เจี่ยงซานหลางพูด 

ค�าหวานรื่นหูจนเคยชิน พอดีมีสาวใช้ยกน�้าชาเข้ามา จึงถือโอกาสยื่นมือ

ไปรับแล้วส่งให้มารดาด้วยตนเอง

ฮหูยินหลก๋ัูวกงแสร้งมองบตุรชายอย่างโกรธเคือง "ไม่มคีวามจรงิใจ

ออกมาสกัค�า ถ้าหากเจ้ากตญัญูปานน้ี ปกตเิวลาข้าอยู่จวน ไยเจ้าไม่เคย

กลับมาแสดงความกตัญญูเล่า เอาแต่วิ่งวุ่นอยู่ข้างนอกทั้งวันเหมือนกับ

ม้าป่า จะให้แต่งงานก็ไม่ยอมแต่ง เมือ่ไรจะรบีแต่งงานรบีมทีายาทอย่าง

พ่ีชายทั้งสองคนของเจ้าสักที ข้ากับพ่อของเจ้าจะได้หมดเรื่องกังวลใจ 

ไปอีกเรื่อง" 

เจี่ยงซานหลางท�าท่าทีไม่ยินยอมพร้อมใจ เอ่ยหยอกเย้าข้ึนว่า  

"ข้าเป็นถึงแม่ทัพกุยเต๋อท่ีฝ่าบาททรงแต่งตั้งด้วยพระองค์เอง ปกติก็ 

น�าทหารฝึกซ้อมอยู่ในค่าย วันทัง้วันยุ่งจนปลกีตวัไปทีใ่ดไม่ได้ เพราะอะไร

พอออกจากปากท่านแล้ว กลับกลายเป็นคนเกียจคร้านเอาแต่ยุ่งเร่ือง 

คนอื่น ไม่ยอมท�างานท�าการไปได้เล่า"

ฮูหยินหลูก๋ัวกงเห็นบุตรชายหลบเลี่ยงไม่ยอมเอ่ยถึงเรื่องแต่งงาน 

เอาแต่หยิบยกเรื่องอ่ืนมาบอกปัดนางอย่างขอไปทีก็แอบถอนหายใจ  

หนัไปมองลิน่เซีย่วแล้วเอ่ยถาม "เหวยจิน่ คนืน้ีไม่ต้องเข้าเวรในวงัหลวงหรอื"

ลิ่นเซี่ยวคารวะแล้วเอ่ยตอบ "อีกสักครู่ต้องกลับวังขอรับ" ว่าแล้ว 

เขาก็ปัดชายเสื้อคลุม ถือโอกาสนั่งลงที่โต๊ะ

ฮหูยินหลก๋ัูวกงมองใบหน้าลิน่เซีย่วซึง่ละม้ายคล้ายคลึงกับน้องสาว
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ของนางราวกับพิมพ์เดียวกัน เอ่ยถามด้วยความรักใคร่และเมตตาว่า  

"ดชู่วงน้ีเจ้าซบูผอมลงไปอกีแล้ว งานยุ่งเกินไปใช่หรือไม่ ถ้าเกิดมเีวลาว่าง  

ก็ไปทีจ่วนของป้าส ิป้าจะสัง่ให้บ่าวไพร่เคีย่วโจ๊กเคีย่วน�า้แกงบ�ารงุร่างกาย

ให้เจ้ามากๆ"

พอคิดไปถึงชุยซื่อก็เอ่ยด้วยน�า้เสียงราบเรียบว่า "คงคาดหวังอะไร

จากแม่เลี้ยงของเจ้าไม่ได้ แค่ไม่ก่อเรื่องวุ่นวายก็ถือว่าดีนักหนา จะว่าไป

หลงัจากแม่ของเจ้าไม่อยู่แล้ว เสือ้ผ้า อาหารการกิน ความเป็นอยู่ของเจ้า

ก็มเีวนิกูคอยดแูลคนเดยีว พ่อของเจ้าก็มนีสิยัอย่างนัน้ ไม่เคยสนใจอะไร

สักอย่าง หลายปีมานี้ล�าบากเจ้าแล้วจริงๆ รอให้เจ้าแต่งงานคงดีขึ้น"

นับตั้งแต่ชุยซื่อแต่งเข้าวังอ๋อง ลิ่นเซี่ยวก็มาคลุกคลีอยู่ที่จวน 

หลูกั๋วกงเป็นประจ�า มีน้อยครั้งนักที่จะเต็มใจกลับจวน

เจี่ยงซานหลางได้ยินเช่นนี้ เข้าใจว่ามารดาไม่เห็นชุยซื่ออยู่ใน

สายตามาแต่ไหนแต่ไร เกรงว่าตอนนีค้งยังไม่รู้เร่ืองชยุซือ่ถูกคุมขังไปแล้ว 

แอบคิดอยู่ในใจว่าพอมีโอกาสจะต้องเล่าเรื่องนี้ให้นางฟังด้วย

ฮหูยินหลก๋ัูวกงก็เอ่ยขึน้อกีว่า "วันน้ีได้ยินท่านลงุเขยของเจ้าบอกว่า

ดูเหมือนฝ่าบาทมีพระประสงค์จะคัดเลือกสามีให้คังผิง ไม่ก่ีวันมาน้ี 

เรยีกขนุนางเก่าแก่มาเข้าเฝ้าสอบถามเรือ่งบณัฑิตหนุ่มหลายคน ข้าคิดว่า 

การพระราชทานสมรสให้เจ้าก็คงอีกไม่นานแล้ว เจ้ามนีางในดวงใจหรือยงั  

ถ้าหากยังไม่ม ีป้าจะช่วยเจ้าเลอืกลกูศิษย์ในส�านกัศกึษามาสกัคน รบัรอง

ว่าเพียบพร้อมทั้งรูปโฉมและคุณธรรม"

เจีย่งซานหลางหวัเราะชอบใจ "ท่านแม่ ไม่ต้องให้ท่านช่วยเลอืกหรอก  

เหวยจิน่เขาเลอืกด้วยตวัเองเรยีบร้อยแล้ว แม่นางน้อยผูน้ัน้กเ็ป็นลกูศษิย์
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ในส�านักศึกษานี่ล่ะ"

"เอ๋?" ฮหูยินหลกูัว๋กงหลดุอทุานพลางมองหน้าลิน่เซีย่ว "เป็นแม่นางน้อย 

คนใดกัน" 

หลงัใบหูของลิน่เซีย่วร้อนผ่าว ลกุขึน้ท�าความเคารพฮหูยินหลก๋ัูวกง 

อย่างเป็นงานเป็นการ ตอบด้วยสหีน้าจรงิจงัว่า "คนผูน้ี้ท่านป้าก็รูจ้กั นาง

ก็คอืฉวีชิน่เหยา เหวยจิน่ชืน่ชมคณุหนูฉวีมานาน ขอให้ท่านป้าช่วยดแูลนาง 

เป็นพิเศษด้วยขอรับ"

ฮูหยินหลูก๋ัวกงน่ิงอึ้งไป ผ่านไปพักใหญ่ถึงย้ิมออกมาด้วยความ

ประหลาดใจ "เป็นนางรึ"

นึกถึงตอนนั้นที่ฉวีชิ่นเหยาเคยตามลิ่นเซี่ยวมาร่วมมือก�าจัดปีศาจ

จิ้งจอก นางก็อมย้ิมพลางพยักหน้า "ป้าควรจะคิดได้ตั้งนานแล้ว ดีๆๆ  

เจ้าจ�าเป็นต้องจริงจังปานนี้ที่ใดกัน ป้าเป็นคนท�าอะไรไม่รู้จักแยกแยะ

หรือ อาศัยแค่บุญคุณที่นางมีต่อจวนหลูก๋ัวกง ป้าก็พร้อมจะดูแลนาง 

เต็มที่อยู่แล้ว"

ลิ่นเซี่ยวคลี่ย้ิมออกมาบางๆ "ถ้าอย่างนั้นต้องรบกวนท่านป้าแล้ว

ขอรับ"

เจี่ยงซานหลางมองลิ่นเซี่ยวแวบหนึ่ง ทันใดนั้นก็กล่าวกับฮูหยิน 

หลูก๋ัวกงว่า "ท่านแม่ เมื่อครู่ตอนข้ากับเหวยจิ่นมาถึง คล้ายจะได้ยิน 

คนเอ่ยถึงนางข้าหลวงลู่ ไม่รู้ว่าคนผู้นี้มีที่มาเช่นไร"

ฮูหยินหลูก๋ัวกงได้ยินแค่ประโยคน้ีก็คาดเดาได้ว่าบุตรชายกับ 

ลิน่เซีย่วทราบเรือ่งทีน่างข้าหลวงลูก่ลัน่แกล้งฉวชีิน่เหยาเข้าแล้ว ท่ีเข้ามา

ที่นี่เวลานี้ก็เพราะอยากจะสอบถามเบื้องหลังจากนางกระมัง
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เพราะรู้ดีว่าพวกเขาลงมือท�าอะไรไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา จึงท�า

สหีน้าดุดันแล้วเอ่ยห้ามปราม "ห้ามเจ้าก่อเร่ืองเหลวไหล สรุปว่าข้ารับปาก

พวกเจ้าแล้ว มีข้าอยู่ที่นี่ ใครก็อย่าคิดจะหาเรื่องคุณหนูฉวีได้"

เจีย่งซานหลางรูส้กึเบือ่หน่ายขึน้มาทันควัน มารดาของเขาผูน้ี้อะไร

ก็ดีไปหมด เว้นเสียแต่ว่าจะฉลาดหลักแหลมร้ายกาจเกินไปแล้ว เรื่องใด

ก็อย่าหวังจะปิดบังนางได้

จู่ๆ ลิ่นเซี่ยวกลับมองไปที่ฮูหยินหลูก๋ัวกงแล้วเอ่ยถาม "จ�าได้ว่า 

ตอนเปิดส�านักศึกษาอีกครั้ง นางข้าหลวงในส�านักศึกษาไม่มีใครสักคน

แซ่ลู่ นางข้าหลวงลู่ผู้นี้เพิ่งจะเพิ่มรายชื่อเข้ามาทีหลังใช่หรือไม่ขอรับ"

ฮหูยินหลก๋ัูวกงถอนหายใจเบาๆ รูดี้ว่าต่อให้นางไม่เอ่ยปากบอกไป 

จะช้าหรือเร็วพวกลิ่นเซี่ยวก็สืบเบื้องหลังของนางข้าหลวงลู่ได้อยู่ดี จึง 

ไม่คิดปิดบังอีกต่อไป นางพยักหน้ารับก่อนอธิบาย "ลู่กุ้ยเอ๋อร์คนนี้เป็น 

คนท่ีองค์หญิงเต๋อหรงแนะน�ามา ได้ยินว่าพ่ีชายคนโตของนางเป็นบณัฑติ

เลื่องชื่อที่มีความรู้กว้างขวางแถบมณฑลสู่ เคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือ

คนแรกของพวกซย่าหลนัสามพ่ีน้องด้วย ระหว่างตดิตามองค์หญิงเต๋อหรง 

กลับเมืองหลวง เกิดล้มป่วยเป็นไข้หวัด อาการทรุดหนักจนเสียชีวิต  

องค์หญิงเต๋อหรงเห็นว่าน้องสาวคนนี้ของเขาเดียวดายไร้ท่ีพ่ึง แล้วยังมี

ความรู้ติดตัวไม่น้อย จึงแนะน�าให้มาเป็นอาจารย์ในส�านักศึกษา เผื่อให้

นางเก็บสะสมทุนรอนเป็นสินเดิมเจ้าสาวด้วย"

เจ่ียงซานหลางจับประเด็นส�าคัญจากค�าบอกเล่าทั้งหมดน้ีอย่าง

รวดเร็ว หันหน้าไปมองลิ่นเซี่ยวแล้วเอ่ยขึ้น "หรือก็หมายความว่านาง 

เป็นคนของสกุลซย่า"
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ลิน่เซีย่วนกึถึงเรือ่งทีเ่กิดขึน้บนเขาอว้ีเฉวียนเมือ่ไม่นานมาน้ี สหีน้าพลนั 

นิ่งขรึมลง

ฮหูยินหลก๋ัูวกงไม่ได้เอ่ยปากบอกว่า 'นางข้าหลวงลูอ่าจไม่ได้ตัง้ใจ 

ไม่เห็นว่านางจะพุ่งเป้าไปที่ฉวีชิ่นเหยา' อะไรท�านองนี้เลย อย่างไรเสีย 

ก็เป็นคนท่ีเคยเหน็การต่อสูช้งิดชีงิเด่นมาจนชนิตา วธีิการของนางข้าหลวงลู่ 

แม้จะไม่สลับซับซ้อน แต่เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมาเนิ่นนาน มักถูกน�ามาใช้

กดขี่ข่มเหงผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับตนเอง

ค�าพูดท่ีเปลือกนอกดูสวยหรูเหล่าน้ันอาจหลอกลวงผู้อื่นได้ แต่จะ

หลอกลวงพวกเขาได้อย่างไร

หลังทั้งสามคนน่ิงเงียบอยู่สักพักใหญ่ เจี่ยงซานหลางเป็นคนแรก 

ที่เอ่ยปากท�าลายความเงียบขึ้น 

"หลายปีมานี้สกุลซย่าอยู่ในมณฑลสู่ พวกซย่าหลันสามพ่ีน้องก็ 

ไม่ได้เติบโตมาพร้อมกับพวกเรา นิสัยใจคอพวกเราก็รู้จักเพียงผิวเผิน  

วันหน้าถ้าหากคบหากันสนิทสนม เกรงว่าคงต้องระวังให้มากหน่อย 

แล้วกระมัง"

พอกลับมาถึงเรือนท่ีพัก ฉวีชิ่นเหยานึกข้ึนได้ว่าพวกหวังอิงหนิง 

ก็ตกใจเสียขวัญเพราะนักรบปีศาจตนน้ันไม่เบาเลย กลัวว่าพวกนาง 

จะจติใจไม่สงบเพราะตืน่ตกใจ จงึมอบยาลกูกลอนซานหยางให้หวงัองิหนงิ 

กับเผยหมิ่นคนละเม็ด และสั่งให้พวกนางกินยาลงไปเสีย

ความคดิของแต่ละคนสบัสนวุ่นวายไปหมด ในใจทัง้รูส้กึหวาดผวา

กับนักรบปีศาจหน้าตาชวนสยดสยอง ทัง้รูส้กึฉงนสงสัยกับการกระท�าของ

Page ����������������������� 3.indd   104 29/7/2563 BE   14:50



105

หนิงหล่ง

นางข้าหลวงลู่ มีค�าพูดมากมายอัดแน่นอยู่เต็มท้อง รู้สึกร้อนใจอยากจะ

ถกเถียงให้กระจ่างชัด แต่ว่าตอนนี้ไม่มีเวลาแล้ว จ�าต้องแยกย้ายกัน 

กลับเรือนพักของตนเอง เอาไว้รอพรุ่งนี้ค่อยพูดคุยกันให้ละเอียดอีกครั้ง

ไฉ่ผงิกับชิง่เอ๋อร์ก�าลงัรอคอยด้วยความร้อนรน กว่าจะรอให้พวกนาง 

กลับมาถึงไม่ใช่เรื่องง่าย จึงรีบปรนนิบัติฉวีชิ่นเหยากับเผยหมิ่นหวีผม 

ล้างหน้าทันใด 

ฉวีชิ่นเหยาถอดปิ่นปักผมออก เอนกายลงนอนบนเตียง กอดรัด

ผ้าห่มเอาไว้ในอ้อมแขน ครุ่นคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เงียบๆ ทันใดนั้น

ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกระแทกหน้าต่าง ไฉ่ผิงลุกขึ้นมาจากตั่งไม ้

ด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลนพลางเอ่ยเสียงแผ่วเบา 

"คุณหนู คุณชายเมื่อครั้งก่อนมาอีกแล้วเจ้าค่ะ"

ฉวีชิ่นเหยารีบสวมเสื้อคลุมแล้วลุกข้ึนจากเตียง มองออกไป 

นอกหน้าต่างก็เห็นฉางหรงซ่อนตัวอยู่ข้างนอกดงัคาด พอเหน็นางโผล่หน้า

ออกมาก็ยิ้มให้แล้วเอ่ยว่า "คุณหนูฉวี ซื่อจื่อมาน่ะขอรับ"

เมื่อมีประสบการณ์ในครั้งก่อนแล้ว ครั้งน้ีฉวีชิ่นเหยาก็เดินมาถึง

ศาลาพักร้อนอย่างช�านาญเส้นทาง

ลิ่นเซี่ยวน่ังอยู่หน้าโต๊ะหินกลางศาลา น้ิวมือเคาะโต๊ะแผ่วเบา 

ด้วยสีหน้าเหม่อลอย ไม่รู้ว่าก�าลังคิดถึงสิ่งใดอยู่

ทันทีท่ีเห็นฉวีชิ่นเหยาเดินมาก็เงยหน้าขึ้นมองศีรษะของนาง 

โดยไม่รู้ตัว ลุกขึ้นแล้วส่งเสียงเรียก "อาเหยา"

ฉวีชิ่นเหยาเดินเข้ามาในศาลา เงยหน้าขึ้นมองลิ่นเซี่ยว เอ่ยถามว่า 

"คืนนี้ไม่ต้องเข้าเวรหรือ เหตุใดท่านถึงมาที่นี่ในเวลานี้ได้เจ้าคะ"

Page ����������������������� 3.indd   105 29/7/2563 BE   14:50



106

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 3

ลิ่นเซี่ยวถอนสายตากลับมาจากเส้นผมยาวสลวยของฉวีชิ่นเหยา 

มองหน้านางพลางเอ่ยถาม "ฉางหรงบอกข้าเร่ืองทีเ่กิดข้ึนในตรอกนัน้แล้ว 

เมื่อครู่พวกเจ้าพบเจอปีศาจใช่หรือไม่"

ฉวีชิ่นเหยาพยักหน้าและเล่าเรื่องที่เกิดข้ึนออกมา "ไม่รู้ว่าปีศาจ 

ตนนั้นโผล่มาจากที่ใดกัน เกือบจะจับตัวสหายของข้าไปแล้ว น่าเสียดาย

ข้าออกไปที่ใดตอนนี้ไม่สะดวก อีกทั้งอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่อารามด้วย"

ลิ่นเซี่ยวมีท ่าทีครุ ่นคิดอะไรบางอย่าง "ข ้าน�าเร่ืองน้ีไปบอก 

เจ้าอาวาสหยวนเจว๋ียดีกว่า ขอให้เขาส่งคนมาตรวจดู ปีศาจร้ายตนน้ัน

จะได้ไม่ออกอาละวาดอีก"

"ดีเลยเจ้าค่ะ" ฉวีชิ่นเหยาจ�าต้องยอมรับว่าน่ีเป็นทางออกที่ดีที่สุด

เท่าท่ีจะหาได้ในตอนน้ี "คดิว่าไม่นานปีศาจตนน้ันคงจะออกอาละวาดอกี 

ต้องเชิญเจ้าอาวาสหยวนเจวี๋ยมาจัดการโดยเร็วถึงจะดี"

ลิ่นเซี่ยวเอ่ยรับค�า จู่ๆ ก็ถามขึ้นว่า "อาเหยา ปิ่นปักผมท่ีข้าเคย 

มอบให้เจ้าล่ะ เมื่อไรเจ้าจะลองปักผมให้ข้าดูบ้าง"

ฉวีชิ่นเหยาได้ยินค�าถามนี้อย่างกะทันหัน จึงช้อนสายตาข้ึนมอง 

ก็เห็นว่าเขาดูไม่มีเจตนาจะคาดคั้น นึกว่าเพียงแค่เอ่ยถามเฉยๆ แต่ก็ยัง

ตั้งใจอธิบายตอบว่า "ปิ่นปักผมอันน้ันมีราคามากเกินไป ปักผมแล้ว 

คงสะดุดตาผู้คนไปหน่อย ก็เลยคิดว่ารอวันหน้ามีโอกาสดีๆ ค่อยน�ามา

ปักผมดีกว่าเจ้าค่ะ"

ดวงตาลิน่เซีย่วปรากฏรอยย้ิม "วันหน้าทีว่่าหมายถึงเมือ่ใดกันหรือ"

ใบหน้าฉวีชิ่นเหยาเป็นสีแดงเรื่อ เหลือบมองเขาแวบหนึ่งแล้วบ่น

อุบอิบในล�าคอ "ก็หมายถึงตอนที่ปักปิ่นได้น่ะสิเจ้าคะ"
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ลิ่นเซี่ยวรู้สึกปลาบปลื้มยินดียิ่งนัก เขาคว้าร่างของนางเข้ามากอด

เอาไว้แน่น หอมแก้มนางซ�้าๆ พลางว่า "อาเหยา ปิ่นอันนั้นเจ้าอยากจะ

ปักผมเมือ่ใดก็แล้วแต่เจ้าเลย ไม่ต้องกังวลหรอกนะ ไม่ใช่แค่ป่ินดอกเหมย 

นั่น วันข้างหน้าเครื่องประดับทุกชิ้นที่ข้ามอบให้เจ้า เจ้าสามารถน�ามา

ประดับผมได้อย่างเปิดเผยทั้งนั้น"

ฉวีชิ่นเหยานึกถึงภาพตนเองมีเคร่ืองประดับมากมายเต็มศีรษะก็ 

อดหัวเราะออกมาไม่ได้ นางเงยหน้าขึ้นในอ้อมกอดเขา มองใบหน้า 

หล่อเหลาแล้วเอ่ยว่า "วันนี้เป็นอะไรไปหรือเจ้าคะ เหตุใดอยู่ดีๆ ก็ถาม 

เรื่องปิ่นนั้นขึ้นมา"

ลิ่นเซี่ยวไม่เอ่ยตอบไป แต่หยิบถุงหอมปักลายดอกเหมยหน้าตา

ประณีตงดงามส่งให้ฉวีชิ่นเหยา "นี่เป็นถุงหอมฝีมือของแม่ฉางหรง  

นางให้ข้าน�ามามอบให้เจ้า ถ้าหากเจ้าชอบก็พกติดตัวเอาไว้ จะเอาไว้ 

ใส่แผ่นเครื่องหอมหรืออะไรก็ได้ตามใจเจ้า"

ฉวีชิ่นเหยารับมาแล้วเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบหน่ึง จึงเห็นว่า 

ถุงหอมใบนีไ้ม่ว่าจะเป็นสสีนัหรอืว่าฝีเขม็ล้วนประณีตงดงามเหนือธรรมดา  

จึงอดเอ่ยชื่นชมขึ้นมาจากใจจริงไม่ได้ "ท�าได้งดงามจริงๆ เจ้าค่ะ"

พอเปิดถุงหอมกลับพบว่าข้างในมีไข่มุกตงจูอัดแน่นเต็มถุง ไข่มุก

แต่ละเมด็มขีนาดเท่านิว้หวัแม่มอื รปูร่างกลมเกลีย้งอิม่เอบิ เปล่งประกาย

เป็นเงาแวววาว แค่ไข่มุกในถุงนี้ใบเดียวคงจะพอซื้อร้านค้าตลาดตะวัน

ออกได้หลายร้านแล้ว 

มารดาฉางหรงไม่มีทางใช้จ่ายมือเติบถึงเพียงนี้แน่ ไม่ต้องถามก็ 

รู้ว่าลิ่นเซี่ยวเป็นคนใส่เอาไว้เอง
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ฉวีชิ่นเหยาช้อนสายตามองลิ่นเซี่ยว เม้มปากย้ิมพลางเอ่ยว่า 

"ขอบคุณท่านมากเจ้าค่ะ"

ลิ่นเซี่ยวเห็นฉวีชิ่นเหยาดีใจก็ยิ้มออกมา "เจ้าชอบก็ดีแล้ว"

เวลาผ่านไปครู่หน่ึงก็นึกถึงเรื่องที่ยังสงสัยก่อนหน้าน้ีข้ึนมาได้  

จึงเอ่ยถามขึ้นว่า "อาเหยา เจ้ายังจ�าได้หรือไม่ว่าปิ่นปักผมดอกซิ่งของ 

อี๋ซูอันนั้น เคยเห็นก่อนหรือว่าหลังปิ่นดอกเหมย"

ฉวีชิน่เหยาเพ่ิงจะเก็บถุงหอมกลมตงุไว้ในแขนเสือ้อย่างระมดัระวัง 

พอได้ยินดังน้ันก็ตะลึงงันไปชั่วขณะ คืนน้ีลิ่นเซี่ยวท�าตัวแปลกพิกล 

จริงเชียว พอย้อนคิดดูแล้วนางก็ส่ายหน้า "วันนั้นที่ร้านรุ่นอวี้มองเห็นแค่

ปิ่นเสาะหาดอกเหมยกลางหิมะ หลงจู๊ก็บอกแล้วว่าปิ่นนี้มีเพียงอันเดียว 

ผ่านไปอีกหลายวันถึงได้เหน็นางมป่ิีนจากหนิหยกตงไห่ประดบับนศรีษะ

เพิ่ม"

เมื่อล่ินเซี่ยวได้ฟังถึงตรงน้ีก็คิดถึงเร่ืองของนางข้าหลวงลู่ข้ึนมา  

จึงจมอยู่ในความเงียบงันไปทันใด

ฉวีชิ่นเหยาเห็นเขามีสีหน้าตึงเครียดด้วยความหนักใจ คิดทบทวน

อย่างละเอียดก็พอคาดเดาได้เลือนราง ขณะจะถามไถ่ให้กระจ่างชัด  

ลิน่เซ่ียวกลบักอดนางแน่นกว่าเดิมพร้อมกระซบิบอกว่า "อาเหยา วนัหน้า

ข้าจะไม่ให้ใครมารังแกเจ้าได้อีก"

ฉวีชิ่นเหยายิ่งรู้สึกประหลาดใจ นางนิ่งไปประเดี๋ยวหนึ่งก็โอบกอด

รอบเอวบางแต่แขง็แกร่งของลิน่เซีย่ว ศีรษะองิอยู่กับแผงอกของเขาพลาง

เอ่ยพึมพ�าตอบว่า "ข้าต่างหากที่จะไม่ยอมให้ใครมารังแก"

นี่เป็นครั้งแรกที่ฉวีชิ่นเหยากอดตอบเขา ร่างกายลิ่นเซี่ยวแข็งเกร็ง
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ไปทันที เขาก้มศีรษะมองเสี้ยวหน้าด้านข้างของฉวีชิ่นเหยา เอ่ยออกมา

เหมอืนจติใจไม่อยู่กับเนือ้กับตวั "ด ีอาเหยาของข้าร้ายกาจนัก ไม่ยอมให้

ใครมารังแกได้หรอก"

กล่าวยังไม่ทันจบประโยคดี เขาก็ท�าตามความปรารถนาของ

ร่างกายและหัวใจตนเอง ก้มศีรษะลงจุมพิตต่ิงหูขาวดุจหยกชั้นเลิศ 

ของฉวีชิ่นเหยา

ฉวีชิน่เหยารบัรูเ้พียงว่าเกิดความรูสึ้กชาวาบจากบริเวณต่ิงหลุูกลาม

ไปท่ัวร่างอย่างรวดเร็ว ตัวนางประเด๋ียวร้อนประเดี๋ยวหนาว จุมพิตนี ้

ของลิ่นเซี่ยวย่ิงท�าให้สับสนท�าอะไรไม่ถูกมากกว่าสัมผัสท่ีริมฝีปากเมื่อ

สองครั้งก่อนเสียอีก ในใจของนางแตกต่ืนลนลาน ไม่รู้ว่าจะตอบสนอง

กลับไปเช่นไร ได้แต่ปล่อยให้ลิ่นเซี่ยวคลอเคลียอ้อยอิ่งอยู่อย่างนั้น

ลมหายใจของลิน่เซีย่วหนักหน่วงมากขึน้ทุกขณะ รมิฝีปากผละจาก

ติ่งหูของนาง มอบจุมพิตไล่จากล�าคอลงมาถึงช่วงกระดูกไหปลาร้า  

พร้อมจะเคลื่อนลงต�่ามากกว่านั้น ไปถึงต�าแหน่งที่ท�าให้นางรู้สึกสะท้าน

ด้วยความเขินอาย ลิ่นเซี่ยวก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้ง เอาแต่ซุกไซ้ศีรษะ 

รุกล�้านางต่อไป ฉวีชิ่นเหยาเขินอายจนไม่รู้จะว่าอย่างไรดี จึงออกแรง

ดิ้นรนแล้วเอ่ยเรียก "ซื่อจื่อ"

ลิน่เซีย่วถึงตระหนกัได้ว่าตนเองพลัง้เผลอเสยีกิริยา การเคลือ่นไหว

หยุดชะงักไปโดยพลนั ซบไหล่ฉวีชิน่เหยาหอบหายใจอยู่ครู่หน่ึงก็กอดนาง

เอาไว้อีกครั้ง

คนทั้งสองหัวใจเต้นโครมคราม ผ่านไปเน่ินนานกว่าลิ่นเซี่ยวจะ 

ก้มศรีษะสงัเกตสหีน้าของฉวีชิน่เหยา กลบัมองเหน็ว่าแม้ใบหน้าของนาง
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จะปรากฏความเขนิอาย แต่ไม่มคีวามขุน่เคอืงเจอืปนอยู่เลยสกันดิ ในใจ

ย่ิงรูส้กึปีตลิงิโลด ประทับจมุพิตลงบนหน้าผากฉวีชิน่เหยา หัวเราะเสียงต�า่ 

อยู่ในล�าคอก่อนเอ่ยว่า "อาเหยา อีกไม่นานฝ่าบาทจะพระราชทานสมรส

ให้พวกเรา ข้าจะให้คนตกแต่งเรือนซือหรูตามแบบท่ีเจ้าชอบ เจ้าชอบ 

สิ่งใด ข้าก็จะหามาเพิ่มเติม ดีหรือไม่"

ฉวีช่ินเหยารับรู้ถึงความคาดหวังที่ไม่อาจปฏิเสธในน�้าเสียงของ 

ลิน่เซีย่ว ความอึดอัดขัดเขนิเมือ่ครูล่ดลงไปหลายส่วนในพรบิตา รู้สึกยินดี

ไปกับเขาด้วย สายตาของนางหลบุลงต�า่ แอบองิอยู่ในอ้อมกอดเขาพลาง

พึมพ�าตอบว่า "อืม"
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วันรุ่งขึ้นส�านักศึกษาก็มีการเรียนการสอนตามปกติ

หลังกินอาหารกลางวัน หลายคนก็เดินกลับเรือนที่พัก เพิ่งจะนั่งลง

ได้ประเดี๋ยวเดียวหลิวปิงอวี้ก็เข้ามารบเร้าถามเรื่องโน้นเรื่องนี้

ฉวีชิ่นเหยารู้ว่าคงปิดบังเอาไว้ไม่ได้อีกต่อไป จึงอธิบายต้นสาย

ปลายเหตุที่นางต้องมาเป็นนักพรตอย่างละเอียด

"มิน่าเล่าตอนถูกลอบจู่โจมในวัดต้าอ่ิน ฝีมือของเจ้าถึงได้ร้ายกาจ

ปานน้ัน" หวังอิงหนิงอุทานออกมา จนถึงวันนี้ความทรงจ�าเก่ียวกับ 

วัดต้าอิ่นยังแจ่มชัดเช่นเดิม

หลิวปิงอว้ีกลับเอาแต่ซักถามฉวีชิ่นเหยาว่า "อารามชิงอว๋ินของ 

พวกเจ้ารับลูกศิษย์เยอะมากหรือ แล้วนักพรตหนุ่มที่เจอเมื่อวานเป็น 

ศิษย์พี่ของเจ้าใช่หรือไม่"

"อาจารย์รับลูกศิษย์ท้ังหมดสองคน" ฉวีชิ่นเหยานึกถึงหลิวปิงอวี ้
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เมื่อวาน แล้วมองนางด้วยความแปลกใจอีกครั้ง "คนหนึ่งคือข้า อีกคน 

ก็คือศิษย์พี่"

หลิวปิงอว้ีได้ยินดังน้ีแล้วก็เอียงศีรษะครุ ่นคิดจนเหม่อลอยไป 

เล็กน้อย พอช้อนสายตาขึ้นมองก็เห็นฉวีชิ่นเหยามองนางด้วยแววตา

ประหลาด ใบหน้าจึงพลันแดงระเรื่อ กลัวว่าฉวีชิ่นเหยาจะจับพิรุธได้  

จึงไม่กล้าส่งเสียงเอ่ยถามอะไรออกมาอีก

ตอนบ่ายเป็นวิชาดนตรี เมื่อถึงเวลาเริ่มเรียน ลูกศิษย์ทั้งหลายต่าง

เข้าประจ�าที่นั่งของตนเอง ทว่ายังขาดองค์หญิงคังผิงไปคนหนึ่ง

ท่านอาจารย์ซิ่วอว๋ินเอาใจใส่ความก้าวหน้าขององค์หญิงคังผิง 

มากที่สุดมาแต่ไหนแต่ไร ถ้าหากองค์หญิงคังผิงยังไม่มา จะไม่มีทางเริ่ม

การเรียนการสอนเด็ดขาด ลูกศิษย์ท้ังหลายไม่กล้ากล่าวโทษ จ�าต้อง

อดทนรอต่อไป

หลังรออยู่นานครึ่งก้านธูป องค์หญิงคังผิงถึงเดินเยื้องกรายเข้ามา 

ข้างกายยังมเีด็กสาวเกล้าผมสองมวยอายุประมาณสบิสีส่บิห้าตดิตามมา

ด้วย

เด็กสาวผู ้น้ีมีใบหน้างดงามชวนมอง ดวงตาคู ่น้ันทอประกาย 

เฉลียวฉลาดโดดเด่น หลังจากเดินเข้าห้องโถงมาแล้วก็กวาดสายตามอง

ทุกคนรอบหนึ่ง พอเห็นฉวีชิ่นเหยาก็คลี่ยิ้มพร้อมทั้งขยิบตาให้นางทันที 

เป็นเฝิงชูเยวี่ยจริงๆ ด้วย

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6455-
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