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'จนัทราอสัดง' นักอ่านหลายๆ ท่านคงจะเคยได้ยินชือ่นีม้าพอสมควร 

แล้ว วันน้ีเราจงึอยากเชญิชวนให้นกัอ่านร่วมเดินทางกับเราไปจนจบเล่ม 4 

ดจุดงัจวบจนจนัทราอัสดงจากฟากฟ้าไปพร้อมกันค่ะ

โดยเนือ้หาในเล่ม 1 นีน้ั้นจะเล่าปเูรือ่งราวของ 'ถานไถจิน้' จอมมาร

ทีย่ิ่งใหญ่แห่งยุคด้วยสิง่ที ่ 'หลซีซู'ู ได้ประสบพบเจอและได้สัมผัสมาทัง้ใน

ห้าร้อยปีก่อนหน้า รวมทัง้ช่วงเวลาก่อนท่ีนางจะย้อนเวลากลบัมาอยู่ในร่าง 

'เย่ียซอีู'้ เพ่ือยับย้ังต้นตอของการก�าเนิดจอมมาร พอเราได้อ่านผ่านมมุมอง

ของหลซูีซ ูก็ท�าให้เราเข้าใจในสิง่ท่ีหลซีซูอูยากท�าและจ�าเป็นต้องท�ามากข้ึน 

เดิมทีหากนางเห็นบุรุษผู้หน่ึงไร้ญาติขาดมิตร ไร้คนเห็นใจและถูกคน 

กลัน่แกล้งถึงเพียงนี ้ไม่ว่าจะเป็นนกัอ่านเอง หรอืเป็นหลีซซููก็คงต้องย่ืนมอื

เข้าช่วยเหลอือย่างแน่นอน ทว่าภารกิจทีห่ลซีซูไูด้รบัมอบหมายมาท�าให้นาง

รูว่้าถึงภายนอกถานไถจิน้จะน่าสงสารสกัเพียงใด แต่ภายในเน้ือแท้และ

กระดูกของเขานัน้กลบัเป็นคนทีเ่หีย้มโหดชัว่ช้าสามานย์ยิง่นกั ถงึนางจะ

เข้าใจเขามาก แต่นางก็ยังไม่อาจจะยอมรบัเขาได้ และไม่มวัีนยอมรบัใน 

สิ่งที่เขากระท�าได้เช่นกัน แล้วเช่นนี้ 'จันทราอัสดง' จะเป็นนิยายรัก 

ได้อย่างไรกัน ถ้านกัอ่านอยากรูแ้ล้วว่าค�าว่า 'รกั' จะได้ปรากฏในนิยาย 

เรือ่งน้ีหรอืไม่ แล้วปรากฏได้อย่างไร คงต้องพลกิกระดาษหน้าต่อไปและ

เดนิทางขดัขวางจอมมารผูย่ิ้งใหญ่น้ีไปพร้อมกัน

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



เกล็ดหิมะตกลงบนเส้นผมของเด็กหนุ่ม ขับเน้นเนตรขนงของเขา 

จนดูราวกับน�้าแข็งและหิมะ

เด็กหนุ่มกอดนางแน่นขึ้นอีกนิด ถามเสียงเบาว่า “คุณหนูสาม  

ท่านหนาวหรือ”

เขามีนัยน์ตาสีนิลกับเส้นผมด�าขลับ ดูอ่อนแอไร้พิษภัย

พอเห็นหลีซูซูมองประเมินเขา เขาหลุบตาลงอย่างสงบ ท่าทาง

นอบน้อมและขลาดกลัว

หลซีซูรู่างกายแขง็ทือ่กว่าเดิม นางเม้มรมิฝีปากแน่น ปกปิดอารมณ์

ในดวงตา

หลีซูซูพันคิดหมื่นคาดก็คาดไม่ถึงว่าเด็กหนุ่มตรงหน้าท่ีดูงดงาม

อ่อนแอผู้นี้ กลับเป็นเป้าหมายของภารกิจนาง

เขาก็คอืจอมมารในอนาคตทีฆ่่าคนเป็นเบอื ขย้ีจติวิญญาณมนษุย์

จนแหลกสลายเป็นว่าเล่น



 หลีซูซู  นางถือก�าเนิดในอีกห้าร้อยปีให้หลัง เป็นบุตรี

ของเจ้าส�านักเซียนอันดับหนึ่ง เดิมทีเป็นบุคคล

ฐานะสูงส่งผู้หน่ึง ได้รับภารกิจให้มาหยุดย้ัง

ต้นตอของยุคสมัยที่มารร้ายครองโลก

 เย่ียซีอู้  คุณหนูสามของจวนแม่ทัพใหญ่เย่ีย ทั้งยังเป็น

ธิดาสายตรงเพียงคนเดียวของสกุลเย่ีย มีนิสัย

เอาแต่ใจอย่างยิ่ง

 ถานไถจิ้น  บุรุษที่เยี่ยซีอู้แต่งให้ รูปร่างสูงโปร่ง ภายนอกดู

อ่อนแอไร้พิษภยั เป็นเป้าหมายในภารกิจหลซีซูู 

เพราะเขาในอนาคตคือจอมมารที่เข่นฆ่าคน 

เป็นเบือ

 เย่ียปิงฉาง  พ่ีสาวคนโตของเย่ียซอีูท้ีเ่กิดจากอน ุองค์ชายหก

รักใคร่ให้เกียรตินางอย่างมาก เขาแต่งให้นาง

เป็นชายารองด้วยความคิดท่ีอยากอยู่ใกล้ชิด

นางตลอดไป

 เซียวหลิ่น  เซวียนอ๋องหรือองค์ชายหก ผู ้ ท่ีสูงส่งปาน

กล้วยไม้ สง่างามราวต้นไม้หยก เขาชมชอบและ

รักใคร่เยี่ยปิงฉางเพียงผู้เดียวเสมอมา
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ตอน 1 
พญามารในวัยเยาว์
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"คุณหนูสาม วิ่งไปข้างหน้า อย่าหันกลับมา!"

ตอนที่หลีซูซูมีสติอยู่ นางถูกคนผลักอย่างกะทันหัน เท้าของนาง

พลันลื่นล้ม ก่อนที่ร่างทั้งร่างจะกลิ้งตกลงจากเนินเขา

อากาศในเดือนสิบสอง ผืนแผ่นดินถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ทับถม 

เป็นชั้นหนาเตอะ หนาวเหน็บเข้าไปถึงในกระดูก ร่างกายก็เจ็บแปลบ

จังหวะที่ใกล้จะชนกระแทกต้นไม้ใต้เนินเขา ก�าไลหยกขาววงหนึ่ง

พลันปรากฏบนข้อมือของหลีซูซู บนก�าไลมีประกายแสงห้าสีไหลวน  

พลังขุมนี้ประคองร่างนางไว้ช้าๆ

หลีซูซูวิงเวียนตาลาย นานครู่ใหญ่กว่าจะดึงสติกลับมาได้

ภาพที่สะท้อนเข้าสู่สายตาเป็นฟ้าดินที่ขาวโพลน นางลุกขึ้นน่ัง  

พบว่าสภาพของตนเองทุลักทุเลจริงแท้

เสื้อบุนวมสีขาวอมชมพูที่สวมอยู่เปื้อนคราบสกปรกเป็นวงกว้าง 

1
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มวยผมหลุดลุ่ย รองเท้าปักลายก็หลุดหายไปข้างหนึ่ง

หลีซูซูใช้มือยันล�าต้นของต้นไม้ ตะเกียกตะกายลุกจากพื้น

ในก�าไลหยกท่ีนางสวมใส่อยู่ มีเสียงหนุ่มน้อยผู้หน่ึงลอยออกมา  

มันเปล่งเสียงอย่างขึงขัง "เจ้านาย นี่ก็คือโลกมนุษย์เมื่อห้าร้อยปีก่อน"

ผืนฟ้ายังคงมีเกล็ดหิมะโปรยปรายลงมาดุจขนห่าน

หลีซูซูย่ืนมือออกไป เกล็ดหิมะตกลงบนฝ่ามือนาง พริบตาถัดไป 

ก็ถูกอุณหภูมิร่างกายของนางหลอมละลาย กลางอากาศเต็มไปด้วย

ปราณวิเศษเข้มข้น

บนดวงหน้าเล็กขาวซีดของนางฉายแววประหลาดใจเล็กน้อย

โลกในอกีห้าร้อยปีให้หลงั ทัว่ทกุหนแห่งจะมแีต่หมอกสดี�า ภูตผปีีศาจ 

เหิมเกริม ปราณวิเศษเบาบาง เหลืออยู่เพียงน้อยนิดจนน่าสงสาร

"เยี่ยซีอู้ยินดีสละร่างกาย" ก�าไลหยกชะงักครู่หนึ่งและพูดต่อ "นาง

บอกว่านางหวังว่าในอนาคตท่านจะสามารถปกป้องบิดาและท่านย่า 

ของนางจากเงื้อมมือมารร้ายตนนั้นได้"

หลีซูซูให้สัญญา "เจ้าบอกเยี่ยซีอู้ว่าข้ารับปากนาง"

"ทะลมุติิมาห้าร้อยปี ข้าไม่เหลอืพลงัวิเศษแล้ว เจ้านาย ข้าก�าลงัจะ

หลับพัก หากมีอันตรายถึงชีวิต ท่านค่อยเรียกข้าแล้วกัน"

"ได้" นางยกนิ้วมือเรียวบางขึ้นลูบก�าไลหยก

ประกายแสงบนก�าไลหยกดับวูบลง จมสู่ความเงียบสนิท

หลีซูซูหลับตา ความทรงจ�าในอดีตของเย่ียซีอู้ผู้เป็นเจ้าของร่างน้ี

เริ่มฉายขึ้นในสมองของหลีซูซู แต่ถึงอย่างไรก็มิใช่ร่างกายของตนเอง 

ความทรงจ�าจึงขาดๆ หายๆ เลือนรางยิ่งนัก
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เย่ียซีอู ้เป็นคุณหนูสามของจวนแม่ทัพใหญ่เย่ีย ท้ังยังเป็นธิดา 

สายตรงเพียงคนเดียวของสกุลเยี่ย

ก่อนหน้าน้ีนางตกน�้าจนล้มป่วยอย่างหนัก เน่ินนานก็ยังรักษา 

ไม่หาย ย่าของนางเป็นห่วงนาง จึงพานางไปไหว้พระที่วัดเทียนหวา

คาดไม่ถึงว่าภายในวัดเช่นนี้ เย่ียซีอู้กับอิ๋นเชี่ยวสาวใช้ประจ�าตัว

กลับถูกโจรภูเขาลักพาตัวไปพร้อมกัน

เย่ียซีอู ้กับอิ๋นเชี่ยวฉวยจังหวะตอนโจรร้ายเผลอหนีลงจากเขา  

สองนายบ่าววิ่งไปได้ไม่ไกล โจรภูเขาก็รู้ตัวเสียก่อน

ตอนหลีซูซูทะลุมิติเข้ามาในร่างของเย่ียซีอู้ ประจวบเหมาะเป็น 

ช่วงเวลานี้พอดี สาวใช้ผลักเจ้าของร่างเดิมออก บอกให้ผู้เป็นนายหนีไป

หลซีซูรููส้กึเจบ็แปลบทีเ่ท้า นางก้มลงมองก็พบว่าข้อเท้าบวมไม่น้อยเลย

หลีซูซูพยายามละเลยความเจ็บระบมนี้ เริ่มหาทางออกไปจากที่นี่

นางเดินกระย่องกระแย่งไปบนพ้ืนหิมะ เดินพลางปกปิดร่องรอย 

บนพื้นหิมะไปพลาง นางหอบหายใจ แต่มิได้หยุดฝีเท้า

ไม่รู ้ว่าโจรร้ายจะกลับมาเมื่อใด หากนางถูกพบตัวเข้าเวลาน้ี 

สถานการณ์ต้องไม่ดีแน่นอน

สตรีอ่อนแอผู้หน่ึง ตกไปอยู่ในเง้ือมมือโจรภูเขา คิดดูก็รู้แล้วว่า

จุดจบจะเป็นอย่างไร

นางเดนิไปได้ไม่นาน เสยีงฝีเท้าสวบสาบระลอกหนึง่ก็ดงัขึน้บนผนืหิมะ

หลีซูซูรีบหลบไปอยู่หลังหินก้อนหนึ่ง

ตามคาด เพียงไม่นานชายฉกรรจ์รูปร่างก�าย�าบึกบึนหลายคนก็

ปรากฏตัวละแวกใกล้ๆ

"เศษสวะพวกน้ี แค่สตรคีนเดยีว พวกเจ้ายังปล่อยให้นางหนไีปได้!" 
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คนที่เป็นหัวหน้าหอบหายใจ ฝ่ามือตบลงบนศีรษะของลูกน้อง

"พ่ีใหญ่" ลูกน้องถูกตบศีรษะแต่กลับมิกล้าโต้แย้ง เพียงเอ่ยอย่าง

ไม่สบายใจว่า "ข่าวของพวกเราผดิพลาด เด็กสาวผูนั้น้ไม่ใช่บตุรสาวพ่อค้า

ที่ร�่ารวยอะไร แต่เป็นธิดาของแม่ทัพใหญ่เยี่ยต่างหาก"

ใบหน้าดดุนัของหวัหน้าโจรภูเขาแปรเปลีย่นทันใด สหีน้าค่อนข้างย�า่แย่

โจรคนใดบ้างที่ไม่กลัวอ�านาจของราชส�านัก

"เมื่อเป็นเช่นนี้ยิ่งต้องหาคนให้พบ ตัดปัญหาที่จะตามมาภายหลัง" 

จากน้ันแววตาของเขาพลนัเปลีย่นเป็นเห้ียมเกรยีม "มองหาบดิาเจ้าหรือไร  

ยังไม่รีบแยกย้ายไปตามหาอีก!"

หลีซูซูหมอบอยู่หลังก้อนหิน เสียงฝีเท้าใกล้นางเข้ามาทุกที นาง 

มุ่นหัวคิ้ว เตรียมพร้อมรับมือเมื่อถูกพบตัว

เคราะห์ดท่ีีเสยีงฝีเท้าหยุดชะงกัข้างกายนาง ก่อนจะมุง่หน้าไปอกีทาง

หลีซูซูรออยู่พักหน่ึงอย่างระมัดระวัง มิได้เคลื่อนไหว จวบจน 

ไม่ได้ยินเสยีงพวกเขาแล้ว นางจงึมองออกไป บนพ้ืนหมิะมรีอยเท้าสะเปะ

สะปะ แต่กลับไม่เห็นพวกโจรแล้ว

หลีซูซูลุกข้ึนตั้งท่าจะจากไป ทันใดนั้นโจรคนหนึ่งท่ีย้อนกลับมาก็

ตะโกนเสียงดัง "พี่ใหญ่! ใครก็ได้ นางอยู่ตรงนี้!"

หลีซูซูไม่ลังเลแม้แต่น้อยก็หันหลังวิ่งทันที

ทว่าโจรภูเขาข้างหลังไล่ตามมาอย่างรวดเร็ว

ร่างนีค่้อนข้างอ่อนแอ เบือ้งหน้าของหลซีซูพูร่าเลอืน พ้ืนหมิะขาวโพลน  

แทบจะมองไม่เห็นทางข้างหน้า จู่ๆ นางก็ชนเข้ากับคนผู้หนึ่ง

ลูกธนูหลายดอกยิงไปข้างหลังนางดังฟิ้วๆ เสียงโจรภูเขาล้มลง 

ดังตามมา
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หลีซูซูเหลือบตาขึ้น เห็นใบหน้าหมดจดคมคายดวงหนึ่ง

เดก็หนุม่สวมชดุคลมุยาวสขีาว แทบจะหลอมรวมเป็นหน่ึงเดยีวกับ

ผืนหิมะ แก้มของเขาซูบตอบ นัยน์ตาด�าเข้ม สะท้อนความเย็นชาอยู ่

หลายส่วน

ผิวพรรณของเขาขาวมาก ริมฝีปากแดงผมด�า รูปงามจนน่าตกใจ 

แต่เนื่องจากดวงตาคู่นั้นราบเรียบเฉยชา จึงมิได้ดูเหมือนสตรี

ตอนหลีซูซูพุ่งชนเขา เขาแน่วนิ่งไม่ขยับ ทว่าตอนสบตากับนาง  

เขาเบนสายตาออกไปอย่างลนลานเล็กน้อย

เด็กหนุ่มประคองนางพลางเอ่ยเสียงค่อย "ขออภัยคุณหนูสาม  

ข้ามาช้าเสียแล้ว"

หลีซูซูจับต้นชนปลายไม่ถูก ได้แต่ส่ายหน้า

ระหว่างที่โต้ตอบกันไปมาไม่ก่ีค�า พวกโจรภูเขาบ้างล้มตาย  

บ้างบาดเจ็บ พวกที่รอดชีวิตก็หนีไปหมดแล้ว

ทหารข้างหลงัเด็กหนุม่กุมก�าป้ันคารวะหลซีซู ู"คณุหนสูาม! ข้าน้อย

มาช้า"

หลีซูซูคิดถึงสาวใช้ที่ผลักตนออกและบอกให้ตนหนีไปก่อน  

ก่อนเหลอืบตาขึน้เอ่ยว่า "อ๋ินเชีย่วยังอยู่ในมอืพวกเขา โปรดช่วยข้าตามหา

อิ๋นเชี่ยวด้วย"

นยัน์ตาด�าเข้มของเด็กหนุม่จ้องมองนาง "ได้ ข้าจะส่งคนไปตามหา"

เหล่าทหารแยกย้ายกันไปตามหาอิ๋นเชี่ยว

เด็กหนุ่มหลุบตาลงพร้อมเอ่ยถาม "ท่านบาดเจ็บหรือ"

ยังไม่รอให้หลีซูซูตอบ เขาก็ช้อนอุ้มตัวนางขึ้นมาเงียบๆ

ถูกบรุษุแปลกหน้าอุม้กะทันหนั หลซีซูมูคีวามรูสึ้กต่อต้านหลายส่วน 
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นางไม่เข้าใจสถานการณ์ ในชั่วเวลาสั้นๆ จึงมิกล้าขัดขืน ได้แต่ช้อนตา

พิจารณาเขา

ตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่อย่างหนึ่ง

แม้นางจะมีความทรงจ�าส่วนหนึ่งของเย่ียซีอู้ แต่นางมิอาจจับคู่

บุคคลในความทรงจ�ากับคนตัวเป็นๆ ได้อย่างถูกต้อง

ดังนั้น บุคคลตรงหน้าผู้นี้เป็นใครกันหนอ

อ้อมอกเขาไม่อบอุ่นแม้แต่น้อย กลับเย็นเยียบพอๆ กับอากาศ 

รอบด้าน

หลซีซูรููส้กึไม่สบายสกันิดเมือ่อยู่ในอ้อมกอดเขา นางหนาวจนตวัส่ัน  

ขบคิดและเอ่ยว่า "ข้าเพ่ิงตกลงมาจากเนินเขา ศรีษะถูกกระแทก ความทรงจ�า 

สับสนเล็กน้อย ขออภัยด้วย แต่ข้าจ�าเจ้าไม่ได้..."

พอพูดจบ ดวงตาของเด็กหนุ่มก็ฉายแววพิลึกพิลั่นหลายส่วน

อารมณ์เช่นนี้คงอยู่เพียงไม่นาน เขากลับเป็นปกติอย่างรวดเร็ว

พลางตอบว่า "ข้าชื่อถานไถจิ้น เมื่อสามเดือนก่อนพวกเราแต่งงานกัน"

ครั้นถ้อยค�านี้ถูกเอ่ยออกมา หลีซูซูร่างกายแข็งท่ือ เหลือบตาขึ้น

อย่างเหลือเชื่อ

เกล็ดหิมะตกลงบนเส้นผมของเด็กหนุ่ม ขับเน้นเนตรขนงของเขา 

จนดูราวกับน�้าแข็งและหิมะ

เด็กหนุ่มกอดนางแน่นขึ้นอีกนิด ถามเสียงเบาว่า "คุณหนูสาม  

ท่านหนาวหรือ"

เขามีนัยน์ตาสีนิลกับเส้นผมด�าขลับ ดูอ่อนแอไร้พิษภัย

พอเห็นหลีซูซูมองประเมินเขา เขาหลุบตาลงอย่างสงบ ท่าทาง

นอบน้อมและขลาดกลัว
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หลซีซูรู่างกายแขง็ทือ่กว่าเดิม นางเม้มรมิฝีปากแน่น ปกปิดอารมณ์

ในดวงตา

หลีซูซูพันคิดหมื่นคาดก็คาดไม่ถึงว่าเด็กหนุ่มตรงหน้าท่ีดูงดงาม

อ่อนแอผู้นี้ กลับเป็นเป้าหมายของภารกิจนาง

เขาก็คอืจอมมารในอนาคตทีฆ่่าคนเป็นเบอื ขย้ีจติวิญญาณมนษุย์

จนแหลกสลายเป็นว่าเล่น

นางอิงแอบกับแผงอกเขา สัมผัสได้ว่าภายใต้รูปร่างสูงโปร่งนี้  

เขาผ่ายผอมจนกระดูกทิ่มแทงคน

แทบจะในพริบตาเดียวกันนั้นเอง ในสมองของนางผุดวิชาเซียน 

นับร้อยที่สามารถสังหารคนได้

ความคิดนี้ของนางรุนแรงยิ่งนัก จนถึงขั้นแอบท�ามือท่ามุทราเซียน

จะลอบสังหารอย่างเงียบๆ โดยไม่รู้ตัว

ทว่ากลับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นทั้งนั้น

หลีซูซูหดมือกลับมา นึกขึ้นได้อย่างเชื่องช้าว่าบัดนี้นางเป็นมนุษย์

ธรรมดาผู้หนึ่ง

ร่างกายทัง้หนาวทัง้ระบม หากเป็นเจ้าของร่างเดมิ ป่านนีค้งประคองสติ 

ไว้ไม่อยู่แล้ว หลีซูซูฝืนทนมาได้ถึงตอนนี้นับว่าถึงขีดจ�ากัดสูงสุด

นางพยายามดิ้นรนออกจากอ้อมกอดของคนผู้นี้ แต่นางไม่เหลือ

เรี่ยวแรงตั้งนานแล้ว อึดใจต่อมาสองตาของหลีซูซูก็ดับมืด สูญสิ้น

สติสัมปชัญญะไป

ฝีเท้าที่ก้าวเดินของเด็กหนุ่มหยุดชะงัก

หลังจากนางหมดสติไปแล้ว เขาจึงหลุบตาลง มองเด็กสาวใน 

อ้อมแขน
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ใบหน้าของนางขาวซดี ดวงหน้าทีป่กติอวดโอ่โอหัง ชวนให้คนชงิชงั

รังเกียจ ภายใต้การขับเน้นของหิมะและน�้าแข็งหนาวเหน็บ ยามนี้กลับ

ฉายแววอ่อนโยนบริสุทธิ์หลายส่วน

เขาขมวดค้ิว ก่อนจะเบนสายตาออกไปทันทีอย่างไม่ใส่ใจ และ 

เดินออกจากรังโจรบนภูเขา

ไม่นาน ทหารใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพใหญ่เย่ียก็พาอิ๋นเชี่ยว 

สาวใช้ประจ�าตัวของเยี่ยซีอู้กลับมา

ร่างของเด็กผู้นั้นอยู่บนพื้นหิมะ

ถานไถจิ้นมองศพบนพื้นเงียบๆ

บนร่างของอิน๋เชีย่วมแีผลจากดาบหลายสบิแผล เสือ้ผ้าไม่เรยีบร้อย 

ตรงท้องมีรูและมีเลือดออก ใบหน้าเละเทะยับเยิน

กลิ่นคาวโลหิตเข้มข้นแผ่อวลอยู่กลางอากาศ

ทหารสอบถาม "จื้อจื่อ* จัดการอย่างไรดี"

เขาเหลือบตามองเพียงแวบเดียว ตอบด้วยน�้าเสียงเบาสบาย  

"ตายแล้วนี่ เช่นนั้นก็เผาเถอะ"

น�้าเสียงของเขาเบาหวิวผ่อนคลายราวกับก�าลังพูดว่า 'หิมะใน 

ฤดูเหมันต์ปีนี้ ช่างตกแรงจริงๆ'

ระหว่างที่รถม้าโยกคลอนไปมา หลีซูซูฝัน

นางฝันถึงตนเองในวัยเยาว์

นางถือก�าเนิดในอีกห้าร้อยปีให้หลัง เป็นบุตรีของเจ้าส�านักเซียน

อันดับหนึ่ง

* จือ้จือ่ เป็นค�าเรยีกตวัประกันท่ีถูกส่งไปอยู่แคว้นศตัรใูนจนีสมยัโบราณ โดยมากมกัเป็นโอรสของเจ้าผูค้รองแคว้น 

หรือผู้มีศักดิ์ฐานะสูงส่ง
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เดมิทเีป็นบุคคลฐานะสงูส่งผูห้นึง่ ทว่าหลซีซูอูอกจะโชคร้ายอยู่บ้าง

เรื่องนี้เล่าแล้วยาวนัก ในยุคสมัยของนางเป็นช่วงเวลาที่มารร้าย

ครองใต้หล้า

พูดง่ายๆ ก็คอืมารปีศาจเรอืงอ�านาจ ผูบ้�าเพ็ญเพียรกับมนษุย์ธรรมดา 

กลับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ

ไม่มผีูใ้ดรูว่้าสิง่ชัว่ร้ายตนน้ันถือก�าเนดิขึน้เมือ่ใดกันแน่ ทว่าตัง้แต่เขา 

มาเยือนโลกนี้ วิธีการท่ีใช้ก็เหี้ยมโหด ส�านักเซียนถูกโจมตีจนพ่ายแพ้ 

อย่างต่อเนื่อง

แรกเริม่ยังมสี�านกัทีไ่ม่ยอมจ�านน พยายามล้อมสังหารเขา ภายหลงั

ผู้บ�าเพ็ญเพียรกลุ่มนี้ถูกฝังอยู่ใน 'สุสานหมื่นเซียน' อย่างอ�ามหิต ดวงจิต

แตกซ่านวิญญาณสูญสลาย

เซียนนบัไม่ถ้วนแตกดับ สดุท้ายส�านักทีเ่หลอือยู่ได้แต่ใช้ชวิีตอย่าง

หลบซ่อนไปวันๆ

ด้วยเหตุนี้เอง ยามเอ่ยถึงเขา จึงมีเพียงความรู้สึกหนาวยะเยือก

ท้องนภาเป็นสีเทาหม่น ไอมารบดบังปราณวิเศษ ท�าให้มิอาจ 

ฝึกบ�าเพ็ญได้ โรคระบาดแพร่กระจายในโลกมนุษย์ ศพนอนเกลือ่นทกุหน

ทุกแห่ง

หลีซูซูเติบโตขึ้นมาในโลกเช่นนี้เอง

ยามน้ีร่างของมนษุย์ธรรมดาเหน่ือยล้าถึงขดีสดุ หลีซซูฝัูนถึงวยัเยาว์

ของนาง ฝันร้ายที่ไม่ได้คิดถึงมานานมากแล้ว

ในยามน้ันนางเพ่ิงจะกลายรูป ยังเป็นเด็กหญิงตัวน้อยๆ ผู้หนึ่ง 

กลางหน้าผากมีจุดสีแดงเพลิงจุดหนึ่งดุจแต้มด้วยชาด

ท่านพ่อเจ้าส�านักบอกว่า "ห้ามออกจากประตูส�านัก หาไม่แล้ว 
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หากถูกมารปีศาจจับตัวได้ จะส่งเจ้าไปให้จอมมาร"

ท่านเซียนในอาภรณ์สีฟ้าครามชี้ป้ายวิญญาณแผ่นแรก

"เห็นหรือไม่ นี่คืออาจารย์อาใหญ่ของเจ้า ถูกจอมมารสังหาร"

จากนั้นชี้ป้ายวิญญาณแผ่นที่สอง

"นี่อาจารย์อาห้าของเจ้า ถูกจอมมารสังหาร วิญญาณแตกสลาย"

มือเลื่อนไปยังป้ายวิญญาณแผ่นท่ีสาม เด็กน้อยหลีซูซูผงกศีรษะ

อย่างจรงิจงัและเอ่ยขึน้ "ข้าทราบ นีค่อือาจารย์ลงุรอง เขาก็ถูกจอมมารสงัหาร 

เช่นกัน ตอนเสยีชวิีตแม้กระทัง่วัตถุเวทคูก่ายยังถูกบบีท�าลายจนแตกละเอยีด 

ด้วย วนัหน้าเมือ่ซซูเูตบิใหญ่ จะต้องแก้แค้นแทนอาจารย์อาและอาจารย์ลงุ 

ทั้งหลายแน่นอน"

เจ้าส�านักมองเด็กน้อยที่ผิวพรรณขาวผ่องน่าเอ็นดู ท่วงทีผ่าเผย

เปี่ยมคุณธรรม แล้วผงกศีรษะอย่างวางใจ

กระนัน้ถึงอย่างไรก็ยังเป็นเด็ก ผ่านไปไม่นานหลซีซูกูลบัถูกคนทรยศ 

ในส�านักหลอกให้ออกไปนอกส�านัก

พริบตาถัดมา นางก็ถูกมารปีศาจจับตัวไป

เหล่ามารปีศาจล้อมนางไว้ ชมศิษย์ทรยศผู้นั้นว่า "เจ้าท�าได้ไม่เลว 

ดวงจิตของเด็กผู้นี้บริสุทธิ์ยิ่ง ศิลาวิญญาณสว่างแล้วด้วย ท่านจอมมาร

ต้องตกรางวัลให้อย่างงามแน่!"

ศิษย์ทรยศค้อมเอวพยักหน้า ปลื้มปีติยินดียิ่งนัก

พวกเขาส่งตัวหลีซูซูให้กับจอมมาร

วังของจอมมารเต็มไปด้วยโลหิตไหลนอง มืดทึมน่ากลัว หลีซูซู 

เพ่ิงเคยพบเจอเหตกุารณ์เช่นนีเ้ป็นครัง้แรก เหล่าปีศาจรอบด้านหยอกเย้านาง  
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นางสู้อย่างไรก็ไม่ชนะและมิอาจหนีออกไปได้

สดุท้ายเดก็หญิงร้อนใจจนคนืสูร่่างเดมิ ใช้ปีกปกปิดใบหน้า ร้องไห้

กระซิกไม่หยุด

หลงัจากน้ันนางได้พบจอมมารเป็นครัง้แรก บรุษุท่ีสงัหารอาจารย์อา 

และอาจารย์ลุงของนางไปมากมาย

เขาสูงอย่างมาก นั่งอยู่บนบัลลังก์ รอบกายมีไอด�าวนเวียน

ชุดคลุมกันลมสีด�าห่อหุ้มร่างกายเขา เผยให้เห็นเพียงนัยน์ตา

ปราศจากความรู้สึกคู่นั้น

ผิวกายของจอมมารขาวซีด เขาเท้าคาง หลุบตาลงมองนาง

แสงไฟในวังมารส่งเสียงดังเปรี๊ยะปร๊ะ

เดก็น้อยหลซีซูถููกหลอกมาท่ีรงัมาร ท้ังโศกเศร้าและเสียใจภายหลัง 

ร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่หยุด

"ข้าตั้งใจมาสวามิภักด์ิท่านจอมมาร น่ีเป็นของก�านัลท่ีข้ามอบให้

ท่านจอมมาร" ศิษย์ทรยศชี้ไปยังหลีซูซูพลางยิ้มประจบ

ทว่าอดึใจต่อมา ศิษย์ทรยศกลบัเบกิตาถลน ล�าคอเปล่งเสยีง "อกึๆ" 

โลหิตไหลลงมาจากมุมปาก

เขาตายไปอย่างง่ายดายเช่นนี้เอง

จอมมารยื่นนิ้วมือขาวซีดออกมาหิ้วตัวนาง

ดวงตาคู่โตของหลีซูซูมีน�า้ตาหยดใหญ่เอ่อคลออยู่ แต่กลับไม่ยอม

ปล่อยให้มันไหลรินออกมาอย่างดื้อรั้น "ข้าไม่กลัวเจ้าหรอก!"

นางคิดว่าอึดใจถัดไปคงเป็นคราวของนางเสียแล้ว

แต่จอมมารกลบัยกมอืขึน้กะทนัหัน โยนนางกลบัไปยังส�านักเหิงหยาง

ไม่มใีครรูว่้าเหตใุดจอมมารจงึไม่ฆ่าหลซีซู ูแม้แต่หลซีซูเูองก็ไม่เข้าใจ
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หลายปีให้หลงัเหล่าผูอ้าวุโสเสีย่งทายและตดัสนิใจคดัเลอืกคนผูห้น่ึง  

ส่งกลับไปเมื่อห้าร้อยปีก่อน เพ่ือจะได้ท�าความเข้าใจความเป็นมาของ

จอมมาร หยุดยั้งมิให้เขาฟื้นตื่น และช่วยเหลือสรรพชีวิต

ผลการท�านายหมุนวนไปมา สุดท้ายชี้มาที่หลีซูซู

"..." หลีซูซูอึ้งงัน ฉับพลันความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่เหมือนตนเอง

ก�าลังมุ่งสู่มหามรรคาก็เพิ่มมากขึ้น

ในฝัน ป้ายวิญญาณแถวหนึ่งห้อมล้อมหลีซูซูไว้ ราวกับให้ก�าลังใจ

และสนับสนุนนาง

หลีซูซูฟื้นขึ้นมา

นางมิได้อยู่บนผืนหิมะแห่งนั้นแล้ว กลับอยู่บนฟูกท่ีนอนใต้ร่าง 

อันอบอุ่น ภายในห้องอวลด้วยกลิ่นหอมนุ่มนวลอ่อนจาง ถ่านไฟก�าลัง 

เผาไหม้อย่างโชติช่วง พาให้พวงแก้มของนางถูกย้อมด้วยสีแดงระเรื่อ

ดรุณีวัยสิบห้าสิบหกตรงหน้าผู้หนึ่งย่อกายคารวะอย่างระมัดระวัง 

"คุณหนู ท่านตื่นแล้วหรือ"

นางประคองหลีซูซู และป้อนน�้าให้หลีซูซูค�าหนึ่ง

คอของหลซีซูเูจบ็ระบมมาก นางส�าลกัจนไอออกมาหลายที ก่อนจะ 

ใบหน้าซีดเผือดลงในฉับพลัน 

"คุณหนูไว้ชีวิตด้วย ชุนเถามิได้ตั้งใจเจ้าค่ะ"

กล่าวจบอกีฝ่ายก็เริม่โขกศรีษะครัง้แล้วครัง้เล่า โขกพ้ืนจนเกิดเสียงดัง 

ปึงๆ ด้วยความจริงจังอย่างยิ่ง

นี่เห็นได้ชัดว่ากลัวหลีซูซูมากเพียงใด

เจ้าของร่างเดิมเย่ียซีอู้นั้นนิสัยร้ายกาจ แทบจะเรียกได้ว่าโหดร้าย 
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ดูจากการที่หลีซูซูแค่ไอก็ท�าผู้อื่นหวาดกลัวถึงขั้นนี้ ย่อมพอทราบได้

หลีซูซูส่ายหน้า พยายามไม่ท�าให้นางตกใจ "เจ้าลุกขึ้นเถิด มิใช่

ความผิดเจ้า"

ชนุเถาสงัเกตสหีน้าของหลซีซูอูย่างกระวนกระวาย หากเป็นเมือ่ก่อน  

ถ้าคุณหนูรู้สึกไม่สบายตัว ต้องไม่ละเว้นนางง่ายๆ แน่

พอพินจิสหีน้าของคุณหนโูดยละเอียดแล้ว เหน็อกีฝ่ายไม่มคีวามคิด 

ที่จะลงโทษตนจริงๆ ชุนเถาก็โล่งอก รีบวางถ้วยชาให้ดี

"ที่นี่ที่ใดหรือ" หลีซูซูเอ่ยถาม

สาวน้อยตอบว่า "ตอนนีม้ไิด้อยูใ่นวดัแล้ว กลบัมาท่ีจวนแล้วเจ้าค่ะ 

คุณหนู ท่านเป็นไข้อยู่สองวันเลยนะเจ้าคะ"

หลีซูซูถามต่อ "ชุนเถา ถานไถจิ้นล่ะ"

นางเรียกเขาว่า 'จอมมาร' บ้าง 'สิ่งชั่วร้าย' บ้าง ตามอย่างทุกคน 

ในโลกบ�าเพ็ญเพียรจนชิน บัดนี้เมื่อต้องเรียกชื่อนี้กลับไม่คุ้น

ชนุเถาสงัเกตสหีน้านาง ก่อนตอบเสยีงค่อยว่า "หลงัจากจือ้จือ่กลบั

จวนก็คุกเข่าอยู่บนพ้ืนน�้าแข็ง ชุนเถาคอยเฝ้าเขาไว้แทนท่านตลอด  

เขาไม่ได้ลุกขึ้นมาอย่างแน่นอนเจ้าค่ะ"

หลีซูซูมองชุนเถาด้วยความแปลกใจ อะไรนะ คุกเข่า?

ภาพเหตกุารณ์ส่วนหนึง่วาบข้ึนในสมองอย่างประปราย ในทีสุ่ดหลีซซู ู

ก็นึกขึ้นได้ว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไร

นี่เป็นค�าสั่งของเจ้าของร่างเดิมก่อนจะถูกโจรภูเขาจับตัวไป

หลีซูซูหมดสติไปสองวัน น่ันก็หมายความว่าถานไถจ้ินคุกเข่า

ท่ามกลางอากาศอันหนาวเหน็บมาสองวันแล้ว

หลซูีซขูบคดิและถามชนุเถา "เจ้าหาคันฉ่องให้ข้าสกับานได้หรอืไม่"



21เถิงหลัวเหวยจือ

ชนุเถารบีย่ืนคันฉ่องส�ารดิบานหนึง่ให้ นางลอบพิจารณาคุณหนสูาม  

นี่เป็นครั้งแรกที่คุณหนูสามใช้น�้าเสียงอ่อนโยนเช่นนี้พูดกับตน

หลีซูซูพิเคราะห์ร่างกายของตนในยามนี้ ในคันฉ่องสะท้อนใบหน้า

อ่อนเยาว์ดวงหน่ึง อายุราวสบิหกสบิเจด็ ดวงตาเมลด็ซ่ิง* เชดิข้ึน ริมฝีปาก

จิ้มลิ้มสีแดงชุ่มชื้นประหนึ่งผลอิงเถา** มิอาจกล่าวได้ว่างามพิลาส แต่ดู

น่ามองเหมือนแม่นางน้อยข้างบ้านมากกว่า 

หลีซูซูลองคลี่ย้ิม ฉับพลันใบหน้าก็ฉายแววสดใสเบิกบานข้ึน 

หลายส่วน

อันท่ีจริง ประเด็นส�าคัญของหลีซูซูมิใช่การดูว่าเจ้าของร่างเดิม

หน้าตาเป็นอย่างไร

นางพิจารณาคันฉ่องอยู่เป็นนาน

เนิ่นนานจนชุนเถาหว่ันวิตกและอดถามมิได้ "คุณหนู ท่านดูอะไร

หรือเจ้าคะ"

คงมใิช่โมโหตนเองทีเ่กิดมาไม่งดงามมเีสน่ห์เท่าคณุหนูใหญ่อกีแล้ว

กระมัง

หลีซูซูคิดในใจ อาจารย์ลุงเคยสอนดูลักษณะใบหน้า ปากคือ 

เหรินกุ่ย*** อยู่ใจกลางอุดร ริมฝีปากแดงสดบ่งว่ามีบารมี ฟันขาวซี่ถี่เล็ก

สมดุล ย่อมมีชะตาได้เป็นใหญ่...แต่ใบหน้าในตอนนี้ไม่มีส่วนใดตรงกับ

สิง่ท่ีว่ามาสกัอย่าง ดูจากลกัษณะใบหน้าแล้ว ต้องมชีวิีตอยู่ได้ไม่เกินอายุ

* ซิ่ง หมายถึงแอปปริคอต เป็นพืชตระกูลเดียวกับเหมย (บ๊วย) ชาวจีนมักเปรียบความงามของดวงตา 

หญิงสาวว่ากลมโตเหมือนเมล็ดซิ่ง

** อิงเถา หมายถึงเชอรี่

*** เหรนิและกุ่ยเป็นตวัอกัษรในแผนภมูก่ิิงฟ้า (เทียนกัน) ซึง่มท้ัีงหมดสบิตวัอกัษร แต่ละอกัษรเป็นปัจจยัท่ีมผีล 

ต่อการอธิบายรูปแบบพลังงานของศาสตร์ฉีเหมินตุ้นจย่า (ศาสตร์การท�านายในจีนสมัยโบราณ) โดยเหริน

และกุ่ยถูกจัดให้เป็นอักษรธาตุน�้าต�าแหน่งทิศเหนือ ศาสตร์การท�านายลักษณะใบหน้าของจีนถือว่าปาก 

อยู่ในธาตุน�้า
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ยี่สิบปีแน่นอน ช่างมีชะตาอายุสั้นโดยแท้

หลีซูซูสงสัยเหลือเกิน แม้ว่าอายุขัยของมนุษย์ธรรมดาจะส้ันเพียง

หน่ึงร้อยปี แต่ร่างน้ีอายุยังน้อยนกั กลบัถูกลขิติไว้แล้วหรอืว่าต้องตายเรว็

แม้ว่าหลซีซูจูะเข้ามาอยู่ในร่างน้ีแล้ว ก็มอิาจแก้ไขเส้นชะตาชีวติได้

เช่นนั้นวันข้างหน้านางจะตายอย่างไรกันนะ

ไม่รู ้เหตุใด จู่ๆ หลีซูซูก็คิดถึงจอมมารในวัยเยาว์ที่ก�าลังคุกเข่า 

อยู่ข้างนอก

เด็กสาวฝ่ายธรรมะหลีซูซูเหลือบตาขึ้นโดยพลัน
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เรือ่งทีว่่าเหตุใดจอมมารหนุม่จงึถูกลงโทษให้คกุเข่า ความทรงจ�าที่

หลีซูซูได้รับมาเป็นเช่นนี้...

เม่ือครึง่เดอืนก่อน เจ้าของร่างเดมิเย่ียซอีูกั้บพ่ีสาวสายรองของนาง

เยี่ยปิงฉางตกลงไปในทะเลสาบด้วยกัน

สดุท้ายองค์ชายหกกระโดดลงไปช่วยพ่ีสาวสายรอง บณัฑิตจ้วงหยวน*  

ก็กระโดดลงไปช่วยพ่ีสาวสายรอง มิหน�าซ�้าสามีของเจ้าของร่างเดิม  

ถานไถจิน้ทีเ่พ่ิงแต่งงานกันได้ไม่นาน กระโดดลงไปในทะเลสาบแล้วก็ยัง

ว่ายไปหาพี่สาวสายรองของนาง 

2

* การสอบขนุนางในจนีสมยัโบราณ (เคอจว่ี) แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู ๊โดยสอบเลือ่นทลีะระดบัชัน้ เริม่จาก

ระดับอ�าเภอหรือจังหวัดเรียกว่าการสอบถงซื่อ ผู้สอบผ่านได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธ์ิเข้าร่วมสอบเซียงซื่อในระดับ

มณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็นจว่ีเหรนิ ซึง่ต้องเข้ามาสอบระดบัฮุย่ซือ่ทีเ่มอืงหลวงเพ่ือขึน้เป็นจิน้ซือ่ ได้เข้าเป็น 

ขุนนางในราชส�านัก เมื่อผ่านการสอบทั้งสามระดับ จะได้เข้าสอบหน้าพระที่นั่งคือการสอบเตี้ยนซื่อ เพื่อคัด

เป็นบณัฑิตเอกสามข้ัน ซึง่บณัฑิตเอกชัน้หนึง่มสีามคน เรยีงตามคะแนนเรยีกว่าจ้วงหยวน (จอหงวน) ป่ังเหย่ียน  

และทั่นฮวา
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ท้ายท่ีสุดเป็นองครักษ์ลับของเจ้าของร่างเดิมเห็นว่าสถานการณ ์

ไม่ปลอดภัย จึงช้อนตัวเจ้าของร่างเดิมขึ้นมา

เจ้าของร่างเดิมเกือบจมน�า้ตาย กลบัมาแล้วบนัดาลโทสะเป็นการใหญ่  

นางมิอาจระบายอารมณ์กับองค์ชายหกและบัณฑิตจ้วงหยวน จึงได้แต่

เอาโทสะมาลงกับถานไถจิ้น

นางสั่งให้ถานไถจิ้นไปคุกเข่าบนผิวทะเลสาบท่ีจับตัวเป็นน�้าแข็ง 

นางยกโทษให้เขาเมื่อใด เมื่อนั้นเขาจึงจะลุกขึ้นมาได้

ทว่าการลงโทษยังมไิด้เริม่ข้ึน เจ้าของร่างเดิมก็ถูกไอเย็นจนล้มป่วย 

ท่านย่าพานางกับถานไถจิ้นไปจุดธูปไหว้พระขอพรที่วัด

ไม่คิดว่าระหว่างทางจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เจ้าของร่างเดิมถูก 

โจรภูเขาจับตัวไป

บัดนี้กลับมาแล้ว การลงโทษย่อมต้องด�าเนินต่อไป

หลีซูซูลูบหน้าอก อยากออกไปดูจอมมารหนุ่มคุกเข่ารับโทษ

นี่ต้องเป็นสิทธิพิเศษของนางที่ทะลุมิติมาห้าร้อยปีแน่ๆ!

หากว่ามีไข่มุกรวบรวมเงา นางจะต้องเก็บภาพเงาเอาไว้และ 

น�ากลับไปให้อาจารย์อาและอาจารย์ลุงท้ังหลายดูแน่ โลกบ�าเพ็ญเซียน

ของพวกเราได้ระบายความแค้นแล้ว!

ถานไถจิ้นคุกเข่าบนพื้นน�้าแข็ง

สองวันก่อนตอนเขากลับมา พ่อบ้านจวนแม่ทัพใหญ่เยี่ยยิ้มเอ่ยว่า 

"หวังว่าจื้อจื่อคงมิได้ลืมวาจาของคุณหนูสาม"

เขาไม่ปริปากพูดอะไรสักค�า ก้มหน้าหลุบตาและเดินไปคุกเข่า 

บนผิวทะเลสาบที่จับตัวเป็นน�้าแข็ง
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เพียงครูเ่ดียว ไอเย็นก็ท�าให้ใบหน้าเขาเปลีย่นเป็นขาวซดีเกินบรรยาย

เหมันต์ปีน้ีหนาวเย็นกว่าท่ีผ่านมา สาวใช้สองสามคนเดินผ่าน 

ริมทะเลสาบแอบซุบซิบกันว่า "คุณหนูสามลงโทษจื้อจื่ออีกแล้วหรือ"

"ไฉนเพ่ิงกลบัจากวัดเทยีนหวา คณุหนูสามก็ลงโทษให้จือ้จือ่คกุเข่า

อีกแล้ว จื้อจื่อช่างน่าสงสารเหลือเกิน"

"ชู่ว์ เบาๆ หน่อย เจ้าไม่กลัวคุณหนูสามจะได้ยินหรือ"

ตัง้แต่คุณหนสูามกับจือ้จือ่แต่งงานกัน คุณหนูสามมกัจะลงโทษเขา

ผู้คนต่างรู้ว่าคุณหนูสามมีใจให้องค์ชายหก และชิงชังจื้อจื่อยิ่งนัก

คุณหนูสามเป็นบุตรีท่ีแม่ทัพใหญ่เย่ียรักใคร่มากที่สุด ส่วนจื้อจื่อ

ถานไถจิ้นเป็นโอรสที่ฮ่องเต้แห่งแคว้นโจวเกลียดชังมากที่สุด

ตลอดหลายปีที่จื้อจื่ออาศัยอยู่ในแคว้นซย่า แม้กระท่ังบ่าวไพร่ 

ยังรังแกเขาได้ ย่ิงมิต้องพูดถึงคุณหนูสามเย่ียซีอู้ผู้เป็นท่ีรักใคร่ตามใจ 

มากที่สุด

เวลาไม่ชอบหน้าใครคนหนึง่ จะมใิช่สามารถกลัน่แกล้งได้ตามใจชอบ 

หรือ

สายตาที่เหล่าสาวใช้มองถานไถจิ้น โดยมากเป็นความเวทนา

เด็กหนุ่มรูปงามยามปกติจิตใจกว้างขวางรู้มารยาทย่ิงนัก ทั้งยัง 

ไม่วางท่าจองหองแม้แต่น้อย ชาติก�าเนิดเขาเดิมน่าสงสารอยู่แล้ว บัดนี้

ยังถูกทรมานเช่นนี้บ่อยครั้ง

ต่อให้แม่ทัพใหญ่เย่ียรูเ้รือ่งพวกน้ี อย่างมากก็แค่อบรมบตุรสีดุทีร่กั

มากขึ้นหน่อย ก่อนจะจบเรื่องไปอย่างคลุมเครือ

หมิะทีต่กหนักปกคลมุสนเขยีวท่ีอยู่ไกลออกไป ถานไถจิน้ไอออกมา 

หนึ่งที ไอหนาวแทรกเข้าสู่ปอด ท่ิมแทงจนลมหายใจเต็มไปด้วยความ 
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เจ็บแปลบ

น�า้แขง็ใต้หวัเข่าเย็นเฉยีบจนกระดูกเขาเจบ็ระบม บนเส้นผมด�าขลบั 

ของเด็กหนุ่มมีเกล็ดน�้าแข็งจับอยู่ชั้นหนึ่ง

ถานไถจิ้นคุกเข่ามานานเกินไป ความเจ็บที่หัวเข่าท�าให้เขา 

เปล่งเสียงครางทุ้มต�่า เขายันพื้นน�้าแข็งพยายามประคองร่างกายไว้

ผวิน�า้แขง็สะท้อนใบหน้าเขา เป็นภาพใบหน้าของเดก็หนุม่ทีอ่่อนแอ

ไร้พิษภัยดวงหนึ่ง

เขาคดิถึงเหตุการณ์เมือ่สองวันก่อน ตอนเขาอุม้คณุหนสูามกลบัมา

จากรังโจร ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเยี่ยใบหน้าเขียวคล�้าเอ่ยขึ้น "เรื่องนี้ไม่ว่าใคร

ก็ห้ามแพร่งพรายออกไปทัง้นัน้ หากข้ารูว่้าเรือ่งนีห้ลดุออกไปจากปากใคร  

สกุลเยี่ยจะไม่ละเว้นคนผู้นั้นแน่นอน!"

ฮูหยินผู้เฒ่าสีหน้าเฉียบขาด ดวงตาฉายแววน่าเกรงขามเข้มข้น

หลงัจากน้ันฮหูยินผูเ้ฒ่ามองมาทางเขาอย่างปลอบประโลม "หมวัมวั*  

ในจวนตรวจดูแล้ว เสื้อผ้าบนตัวซีอู้ยังอยู่ครบสมบูรณ์ มิได้เกิดเรื่องที ่

ผิดต่อเจ้าอย่างแน่นอน"

"ท่านย่ากังวลเกินไปแล้ว ข้าย่อมต้องเชื่อใจซีอู้อยู่แล้วขอรับ"

ฮูหยินผู้เฒ่ามองเขาแวบหนึ่ง ก่อนจะพยักหน้าอย่างพึงพอใจ

เรือ่งทีค่ณุหนูสามถูกโจรภูเขาลกัพาตัวไปถูกปกปิดไว้เช่นนีเ้อง ทว่า

ฮูหยินผู้เฒ่ายังคงสืบต่อ

ถึงอย่างไรก็มีองครักษ์สกุลเย่ียติดตามไปคุ้มกันด้วย หลายปีมานี้

ยังไม่เคยเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นนี้มาก่อน

ไฉนโจรภเูขาจงึหมายตาคุณหนูสามของพวกเขา เร่ืองนีไ้ม่ว่าขบคดิ

* หมวัมวั เป็นค�าเรยีกหญิงสงูวัย มคีวามหมายหลากหลาย ท้ังย่า ยาย แม่นม ป้า และยังเป็นค�าเรยีกหญิงรบัใช้ 

อาวุโสในเชิงยกย่อง รวมถึงนางข้าหลวงอาวุโสในวังหลวงด้วย
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อย่างไรก็ล้วนไม่ปกติ อาศัยโจรกระจอกกลุม่นัน้ ไม่มทีางท่ีจะพาตัวเย่ียซอีู ้

ไปได้อย่างง่ายดาย

แต่ไม่ว่าฮหูยินผูเ้ฒ่าจะสบือย่างไรก็ล้วนไม่ได้ค�าตอบ เร่ืองน้ีจงึได้แต่ 

สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุ

หลซีซูมูาท่ีรมิทะเลสาบ มองปราดเดียวก็เหน็ตวัต้นเหตแุห่งหายนะ

ในวันข้างหน้า

เด็กหนุ่มอยู่บนผิวทะเลสาบท่ีจับตัวเป็นน�้าแข็ง ใกล้จะทนไม่ไหว

เตม็ท ีใบหน้าเขาซดีเผอืด รมิฝีปากไม่แดงสดอกีแล้ว ทัง้ยังเร่ิมเป็นสคีล�า้

ด้วยรูส้กึว่ามคีนก�าลงัมองตน เด็กหนุ่มจงึเหลอืบตาข้ึน ประสานสายตา 

กับหลีซูซูพอดี

เด็กสาวสวมเสื้อคลุมตัวใหญ่เนื้อนุ่มสีขาวบริสุทธ์ิพลางเอียงคอ

พิจารณาเขา

สองคนสบตากันจากระยะไกลโดยมีผิวทะเลสาบคั่นกลาง 

ถานไถจิน้พลนัมองเหน็ว่าดวงตาของนางโค้งลงเป็นรอยย้ิม ไม่รู้ว่า

พึงพอใจกับทิวทัศน์ของหิมะฤดูหนาวในจวน หรือพึงพอใจกับสภาพ

อเนจอนาถของเขาในทะเลสาบ

ชุนเถาท่ีอยู่ข้างกายหลีซูซูเห็นแล้วทนมิได้ จึงใช้ความกล้าหาญ

ทั้งหมดท่ีมีในชีวิตเอ่ยปากขอความเมตตา "จื้อจื่อคุกเข่ามาสองวันแล้ว 

หากยังคกุเข่าต่อไป เกรงว่าร่างกายจะบาดเจบ็ได้ จะให้เรยีกจือ้จือ่ข้ึนมา

หรือไม่เจ้าคะ"

หลีซูซูส่ายหน้า พูดอย่างจริงจังว่า "เขาดูสดชื่นย่ิงนัก ท่าทาง 

น่าจะยังคุกเข่าได้อีกหลายวันหลายคืน"

ชุนเถาพูดไม่ออก "..." คุณหนูสามพูดจริงหรือไม่
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แน่นอนว่าหลีซูซูจริงจัง นางลูบศีรษะชุนเถา

เจ้าไม่รูอ้ะไร แม่นางน้อยอย่างเจ้า หากถอืก�าเนดิในโลกอนาคต แค่

ได้ยินชือ่เขา คงจะตกใจกลวัจนเป็นลมไปด้วยซ�า้ ไม่มทีางเห็นใจเขาหรอก

คกุเข่าให้ท่อนล่างใช้งานไม่ได้ถึงจะดี ดูซว่ิาวันหน้าเขาจะกลายเป็น

จอมมารอย่างไร!

นางมองถานไถจิ้นแวบหน่ึง มิได้เอ่ยอะไรท้ังส้ินก็หันหลังสะบัด 

แขนเสื้อเดินจากไป

พอเห็นแผ่นหลังของเด็กสาวหายลับไปบนระเบียงทางเดินยาว 

ใต้หลังคา ถานไถจิ้นก็เม้มปากแน่น ดึงสายตากลับมา

หลีซูซูไปเรือนฮูหยินผู้เฒ่า

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเพ่ิงตืน่จากการนอนกลางวัน เน่ืองจากศรทัธาในพุทธะ 

ในห้องจึงมีกลิ่นจันทน์ขาวลอยอวล

ตอนหลีซูซูเข้าไป ในห้องยังมีหญิงสาววัยก�าดัดในชุดเขียวยืนอยู่ 

ผู้หนึ่ง

เดิมแม่นางชุดเขียวบีบนวดไหล่ให้ฮูหยินผู้เฒ่าอยู่ ครั้นเห็นหลีซูซู

เข้ามาก็หยุดมือ

หลีซูซูจ�าแนกคนไม่ได้ จึงมิได้ส่งเสียง แม่นางผู้น้ันกลับเป็นฝ่าย 

ผงกศีรษะให้นางพลางร้องเรียกเสียงแผ่ว "น้องหญิงสาม"

ที่แท้เป็นคุณหนูรองที่เกิดจากอนุของสกุลเยี่ย เยี่ยหลันอิน

หลีซูซูพยักหน้าเอ่ยทักทายว่า "พี่หญิงรอง"

เย่ียหลันอินไม่คิดว่าหลีซูซูจะทักตอบ นางรู้สึกประหลาดใจ จึง

ช�าเลอืงมองหลซีซูแูวบหน่ึงอย่างประหม่า และยอบกายคารวะฮหูยินผูเ้ฒ่า  
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"ท่านย่า ไว้พรุ่งนี้หลันอินค่อยมาไหว้พระเป็นเพื่อนท่านใหม่"

ฮูหยินผู้เฒ่าตบมือนางเบาๆ และพยักหน้า

หลีซูซูกระจ่างแจ้งในที่สุด เจ้าของร่างเดิมเป็นจอมเผด็จการน้อย

ในบ้านสกุลเยี่ย เมื่อนางมา เยี่ยหลันอินก็ต้องหลีกทางให้

แค่ตนเรียกเย่ียหลันอินค�าหนึ่งว่า 'พ่ีหญิงรอง' ก็ล้วนท�าให้ผู้อื่น

ประหวั่นลนลาน จิตใจกระวนกระวาย

ปกติเจ้าของร่างเดิมน่ากลัวถึงเพียงใดกันแน่นะ

พอเย่ียหลันอินจากไป ใบหน้าเข้มงวดของฮูหยินผู้เฒ่าก็ฉายแวว

โอบอ้อมอารีขึ้นไม่น้อย "ยายหนูสาม มาให้ย่าดูหน่อย ร่างกายดีขึ้นแล้ว

หรือยัง"

หลีซูซูเดินเข้าไปหาพร้อมตอบว่า "ขอบคุณท่านย่าที่เป็นห่วง 

ร่างกายของซีอู้ไม่เป็นไรแล้ว หลายวันนี้ท�าให้ท่านย่าเป็นกังวลแล้ว"

ฮูหยินผู้เฒ่าจิ้มหน้าผากนางอย่างชิดใกล้ "ย่าอายุมากแล้ว มีชีวิต

อยู่ได้อีกไม่กี่ปี เจ้าเด็กคนนี้ ช่วยท�าให้ย่าเป็นห่วงน้อยลงหน่อยเถิด"

หลีซูซูบีบนวดไหล่ให้ฮูหยินผู้เฒ่า "ท่านย่าร่างกายแข็งแรง คนไม่รู้

ยังนึกว่าเป็นท่านแม่ของข้าเสียอีก ท่านต้องอยู่ปกป้องซีอู้ตลอดไป"

"ปากไม่มีหูรูด พูดเหลวไหลอะไรกัน" ฮูหยินผู้เฒ่าแสร้งท�าทีต�าหนิ 

แต่รอยยิ้มในดวงตาปิดอย่างไรก็ปิดไม่มิด

ภรรยาเอกของแม่ทัพใหญ่เย่ียนัน้หลงัจากให้ก�าเนิดเจ้าของร่างเดมิ

ก็เสียชีวิต แม่ทัพใหญ่เยี่ยมิได้แต่งภรรยาใหม่ ฮูหยินผู้เฒ่าจึงอุ้มเจ้าของ

ร่างเดิมมาเลี้ยงดูข้างกายจนเติบใหญ่

เด็กที่ตนเองเลี้ยงมากับมือ กล่าวได้ว่าอมไว้ในปากยังกลัวละลาย

จริงแท้ นางจึงล�าเอียงอย่างยิ่ง
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ทีเ่จ้าของร่างเดิมยโสโอหงัถึงเพียงนี ้ความรกัใคร่จากท่านย่ามส่ีวน

อย่างมาก เจ้าของร่างเดิมก็เฉลียวฉลาด ปกติแม้จะร้ายกาจเพียงใด  

แต่ก็ยังรู้จักประจบเอาใจผู้สูงวัยเป็นอย่างดี

แคว้นซย่าส่งเสรมิหลกัความกตญัญู แม่ทัพใหญ่เย่ียเป็นบตุรกตญัญู 

ท่ีเลือ่งชือ่ ฮหูยินผูเ้ฒ่าสกุลเย่ียเหน็เย่ียซอีูเ้หมอืนแก้วตาดวงใจ พลอยท�าให้ 

แม่ทัพใหญ่เยี่ยรักใคร่เอ็นดูบุตรีสายตรงเพียงหนึ่งเดียวผู้นี้ตามไปด้วย

"เรือ่งในวัดย่าสัง่ให้พวกบ่าวไพร่ปิดปากแล้ว เจ้าเองก็อย่าเทีย่วพูด

ส่งเดช ชื่อเสียงของสตรีเป็นสิ่งส�าคัญ"

หลีซูซูพยักหน้า "ข้าทราบแล้วเจ้าค่ะท่านย่า"

ในสกุลเย่ีย ฮหูยินผูเ้ฒ่ารกัเจ้าของร่างเดมิจรงิๆ คิดถึงความปรารถนา 

ของเจ้าของร่างเดิม วันข้างหน้าหลีซูซูจะพยายามดีต่อฮูหยินผู้เฒ่า

เงียบไปครู่หนึ่ง ฮูหยินผู้เฒ่าพูดต่อว่า "เจ้าเองก็ต้องรู้จักคิดบ้าง  

ไปปลอบโยนจือ้จือ่หน่อย เกิดเรือ่งเช่นนีกั้บภรรยา ในใจเขาย่อมเล่ียงมไิด้

ที่จะมีความกังขา"

หลีซูซูคิดถึงเด็กหนุ่มท่ีถูกลงโทษให้คุกเข่าอยู่บนทะเลสาบน�้าแข็ง 

ไม่ว่าอย่างไรนางก็ไม่ยอมเป็นสามภีรรยากับจอมมารในวยัเยาว์เดด็ขาด 

กินอิ่มไม่มีอะไรท�าน่ะซี ถึงจะได้ไปปลอบโยนเขา

ทว่ายามอยู่ต่อหน้าฮหูยินผูเ้ฒ่า นางมอิาจพูดเช่นน้ี ได้แต่ผงกศรีษะ

อย่างว่าง่าย "ซีอู้ทราบแล้วเจ้าค่ะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าพยักหน้ายิ้ม

"ท่านย่า หาตัวอิ๋นเชี่ยวพบหรือยังเจ้าคะ"

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าแววตาวูบไหว ก่อนยิม้ตอบ "เดก็คนนัน้น่ะหรอื ตามตวั

กลับมาได้แล้ว ไม่ได้บาดเจ็บอะไร ย่าส่งนางไปที่หมู่บ้านเกษตรแล้วล่ะ 
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อิน๋เชีย่วถึงวัยออกเรอืนตัง้นานแล้ว ครัง้น้ีนางปกป้องเจ้านายอย่างกล้าหาญ  

ย่อมมิอาจปล่อยให้นางเสียเวลาอยู่ในจวนอีกต่อไป"

ฮูหยินผู้เฒ่าทอดถอนใจ เรื่องระคายหูพวกนี้ ทางท่ีดีชั่วชีวิตนี้ 

อย่าให้ซีอู้ต้องรับรู้เลย

หลีซูซูอยู่ข้างหลังฮูหยินผู้เฒ่า จึงมองไม่เห็นสีหน้าของผู้ชรา นาง

ฟังแล้วโล่งอก "เช่นนั้นก็ดี"

"เรื่องงานเลี้ยงในวังก่อนหน้าน้ีย่ายังไม่ได้ว่าเจ้าเลย พ่ีหญิงใหญ่

ของเจ้าออกเรอืนไปแล้ว เจ้าจะไปหาเรือ่งนางอีกด้วยเหตใุด นียั่งจะตกลง

ไปในน�า้กับนางอกี ย่ารูว่้าแต่ก่อนเจ้าชมชอบองค์ชายหก แต่ตอนน้ีพ่ีหญิงใหญ่ 

ของเจ้าเป็นชายารองขององค์ชายหกแล้ว เจ้าเองก็แต่งให้ถานไถจิน้แล้ว 

เชื่อย่าเถอะนะ ต่อไปอยู่ห่างจากองค์ชายหกให้มากหน่อย"

หลีซูซูเกือบจะส�าลักน�้าลาย

ใช่ เจ้าของร่างเดิมนอกจากนิสัยเสียแล้ว ปัญหาร้ายแรงที่สุดคือ

นางชอบบุรุษของพี่สาวตนเองอย่างองค์ชายหก

แม้ต่างฝ่ายต่างแต่งงานไปแล้วก็ไม่ยอมตัดใจ เจ้าของร่างเดิม 

ทั้งหาเรื่องทั้งปองร้ายพี่สาวสายรอง ไม่ขาดไปสักอย่าง

ส่วนถานไถจิ้นกลับพึงใจพี่สาวสายรองของนาง

ช่างเป็นความสมัพันธ์ทียุ่่งเหยิงเสยีนีก่ระไร พวกเขาสองสามภีรรยา

ต่างก็หมายปองสามีภรรยาของผู้อื่น ทว่ามิอาจได้มาครอบครอง

ฮูหยินผู้เฒ่าเห็นนางไม่ส่งเสียงตอบ คิดว่านางยังคิดไม่ตก จึงต ี

หลังมือนางอย่างไม่ได้ดังใจ "รับปากย่ามาเดี๋ยวนี้"

"เจ้าค่ะ ซีอู้ทราบแล้ว ต่อไปจะอยู่ให้ห่างจากองค์ชายหกแน่นอน

เจ้าค่ะ" ต่อให้ฮหูยินผูเ้ฒ่าไม่พูด หลซีซูก็ูไม่มทีางแย่งชงิองค์ชายหกอะไรนัน่ 
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กับพี่สาวสายรองอยู่แล้ว

หลีซูซูรับค�าเร็วเกินไป ฮูหยินผู้เฒ่ากลับบังเกิดความเคลือบแคลง 

ซอู้ีชมชอบองค์ชายหก แทบจะเรยีกได้ว่าถงึขัน้จะเป็นจะตาย ไฉนจงึยอม

ตัดใจง่ายๆ

"เจ้าเด็กคนนี้ คงมิใช่หลอกให้ย่าสบายใจกระมัง"

สองแก้มของหลีซูซูบุ๋มลงเป็นลักยิ้มตื้นๆ "มิใช่เช่นนั้นเจ้าค่ะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าพูดต่อ "พิสูจน์ให้ย่าเห็น หยุดลงโทษจื้อจื่อได้แล้ว  

ย่าได้ยินมาว่าเจ้าให้เขาไปคุกเข่าบนทะเลสาบน�า้แข็ง ข้างนอกหนาวเย็น

ถึงเพียงน้ัน นี่ใช่เรื่องท่ีแม่นางน้อยคนหนึ่งพึงกระท�าอย่างน้ันหรือ หาก

เรื่องแพร่ออกไปย่อมกระทบต่อชื่อเสียงของเจ้า ฐานะของเขาไม่ดีก็จริง 

แต่ถึงอย่างไรก็เป็นสามีเจ้า จะทรมานจนถึงตายได้อย่างไร ต่อไปเจ้าจง

ส�ารวมจิตใจ ใช้ชีวิตต่อไปให้ดี จึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง"

หลีซูซูเห็นฮูหยินผู้เฒ่ามองตนอย่างยืนกราน ต้องให้นางพยักหน้า

ให้จงได้

นางจึงถอนหายใจหนึ่งที "เจ้าค่ะ"

เยี่ยหลันอินเดินออกจากเรือนของฮูหยินผู้เฒ่า

สาวใช้ของนางนามว่าเฉี่ยวเอ๋อร์ปรี่เข้ามารับ "คุณหนูรอง วันนี ้

ไฉนจึงออกมาเร็วปานนี้เจ้าคะ"

"น้องหญิงสามมาน่ะ"

เฉี่ยวเอ๋อร์เข้าใจทันทีพลางเอ่ยอย่างปวดใจ "ฮูหยินผู้เฒ่าล�าเอียง

เกินไปแล้ว"

พอเหน็เย่ียหลนัอนิมไิด้ห้ามปราม เฉีย่วเอ๋อร์จงึพดูต่อ "คณุหนสูาม
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ผลักคุณหนูใหญ่ตกน�้าต่อหน้าองค์ชายหก ฮูหยินผู้เฒ่ายังกดเร่ืองนี ้

เอาไว้ แต่ก่อนล้วนคดิว่าคณุหนูสามจะต้องเป็นชายาเอกขององค์ชายหกแน่  

ไม่คิดว่าเพียงพริบตาองค์ชายหกจะรับคุณหนูใหญ่เป็นชายารอง"

แววตาของเยี่ยหลันอินวูบไหว นั่นสินะ 

ใครๆ ต่างคิดไม่ถึงว่าองค์ชายหกจะมาเจรจาสู่ขอ อีกทั้งบุคคลท่ี

ขอกลับเป็นบุตรีคนโตสายรองของสกุลเยี่ย เยี่ยปิงฉาง

ถึงอย่างไรเย่ียปิงฉางก็เป็นบุตรีสายรอง มิอาจเป็นชายาเอกของ

องค์ชายได้ จึงได้แต่เป็นชายารอง

ทว่าตอนนั้นเย่ียหลันอินมองจากไกลๆ ยังเห็นว่าในดวงตาของ 

องค์ชายหกเต็มไปด้วยความรักที่มีต่อพี่หญิงใหญ่

พอคิดถึงตรงนี้ เยี่ยหลันอินก็ก�าผ้าเช็ดหน้าแน่นด้วยความแค้น

ล้วนเป็นบุตรีสายรองเหมือนกัน เย่ียปิงฉางสามารถเป็นที่รักใคร ่

ให้เกียรติขององค์ชายได้ ตนกลับได้แต่ประจบเอาใจฮูหยินผู ้เฒ่า  

ฝากความหวังว่านางจะสามารถหาคู่ครองที่ดีสักหน่อยให้กับตนใน 

วันข้างหน้า

เย่ียหลันอินอัดอ้ันใจย่ิงนัก จวบจนเห็นถานไถจิ้นบนพ้ืนน�้าแข็ง 

สีหน้านางจึงดีขึ้นเล็กน้อย

แม้แต่บนใบหน้าของเฉี่ยวเอ๋อร์ยังเผยรอยย้ิมยินดีในคราเคราะห์

ของผู้อื่น

คณุหนสูามเป็นบุตรสีายตรงเพียงคนเดียวในจวนแม่ทัพแล้วอย่างไร  

แต่งให้กับจือ้จือ่ทีต่�า่ต้อยถงึเพียงนี ้ครึง่ชวิีตท่ีเหลอืยังจะมลีาภยศสรรเสริญ 

ใดๆ ให้พูดถึงอีก

ผู้คนต่างรู้ว่าถานไถจิ้นมาเป็นตัวประกันท่ีแคว้นซย่าตั้งแต่อายุ 
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หกขวบ ถูกขังอยู่ในวังมาโดยตลอด ได้ยินว่าเขาเคยล้างเท้าให้ขันที แม้แต่

อาหารสุนัขก็เคยกินมาแล้ว

คนต�่าต้อยเช่นนี้ บางทีอาจไม่รู้หนังสือสักตัวด้วยซ�้า ไหนเลยจะ

เทียบกับองค์ชายหกทีเ่พียบพร้อมทัง้ด้านบุน๋และด้านบูไ๊ด้แม้แต่คร่ึงส่วน

เดือนแรกท่ีแต่งให้เขา คุณหนูสามฟูมฟายอยู่นาน ทั้งอาละวาด 

ทั้งก่นด่า

สองเดือนมานี้เพิ่งจะดีขึ้นบ้าง แต่ก็ไม่เห็นถานไถจิ้นเป็นคนอยู่ดี

เยี่ยหลันอินใช้ผ้าเช็ดหน้าปิดปาก บดบังรอยยิ้มมุมปากไว้

แคว้นซย่าส่งเสริมวิชายุทธ์ ได้ยินว่าถานไถจิ้นผู้นั้นแก่นกระดูกถูก

ท�าลายตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก บัดนี้มือไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะมัดไก่

เดก็หนุ่มท่ีอ่อนแอต้อยต�า่เช่นน้ี หากเป็นเมือ่ก่อน น้องหญิงสามของ

นางที่ไม่เห็นผู้ใดอยู่ในสายตา เกรงว่าแม้แต่มองยังไม่มองด้วยซ�้าไป

สักวันท่านย่าก็ต้องตายจากไป จื้อจื่อผู้หนึ่งที่ไม่มีแม้กระทั่งวังของ

ตนเอง ถึงเวลาจะให้อะไรกับเย่ียซีอู้ได้ ชีวิตนี้ของเยี่ยซีอู้ยังมิใช่ต้องถูก 

ผู้อื่นเคี่ยวกร�าตามอ�าเภอใจหรือ

เฉี่ยวเอ๋อร์พูดขึ้น "ได้ยินว่าจื้อจื่อคุกเข่าบนน�้าแข็งมาสองวันแล้ว  

ดูจากสีหน้าเขา เกรงว่าคงใกล้จะทนไม่ไหวเต็มที คุณหนูรอง จะมอบ 

ชุดคลุมกันลมให้เขาสักตัวหรือไม่เจ้าคะ"

ยามปกติ เย่ียหลันอินชอบแสดงน�้าใจต่อบ่าวไพร่มาก ชื่อเสียง

ภายในจวนดียิ่ง

นิสัยอ่อนโยนจิตใจงดงาม ย่อมได้ใจจากผู้คนมากกว่าคุณหนูสาม

เยี่ยซีอู้มากนัก

เยี่ยหลันอินมีใจจะท�าเช่นนั้นหลายส่วน นางมองไปยังถานไถจิ้น
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ฐานะของจือ้จือ่มน่ิาเปิดเผยต่อผูใ้ด แต่ใบหน้าเขากลบัไม่เลวทเีดียว  

เทียบกับนางที่เป็นสตรีผู้หนึ่ง ยังประณีตน่ามองยิ่งกว่า

เย่ียหลันอินผงกศีรษะ อนุญาตให้เฉี่ยวเอ๋อร์ไปจัดการเร่ืองน้ีอย่าง

เงียบๆ ตัวนางเองกลับยืนอยู่บนศาลารับลม พยักหน้าให้จื้อจื่ออย่าง 

อ่อนโยน

ถานไถจิ้นมองเห็นคุณหนูรองของจวนเช่นเดียวกัน

เฉีย่วเอ๋อร์ถือชดุคลมุกันลมสขีาวบรสิทุธ์ิตัวหน่ึง ย�า่ไปบนพ้ืนน�า้แข็ง

อย่างระวัง เดินตรงไปหาเขา

หลีซูซูกลับจากอยู่เป็นเพื่อนท่านย่าพอดี จึงเห็นภาพนี้เข้า

พี่หญิงรองของนางก�าลังแสดงน�้าใจต่อจอมมารในวัยเยาว์

นางย�่าเท้าเดินเข้าไปพลางเอ่ย "พี่หญิงรอง ท่านท�าอะไรน่ะ"

เยี่ยหลันอินตกใจสะดุ้ง ไม่คิดว่าหลีซูซูจะออกมาเร็วปานนี้ ตนเอง

ถูกจับได้คาหนังคาเขา

นางรบีเอ่ยว่า "น้องหญิงสาม เจ้าอย่าได้เข้าใจผดิ ข้าเห็นว่าอากาศ

หนาวเย็นถึงเพียงนี้ อีกทั้งหิมะก็เริ่มตกแล้ว จื้อจื่อคุกเข่ากลางอากาศ

หนาวเหน็บ หากมีอันตรายถึงชีวิตจะไม่ดีนัก ดังน้ันจึงให้เฉี่ยวเอ๋อร์น�า 

ชุดคลุมกันลมไปให้เขา"

หลีซูซูถามถานไถจิ้นที่อยู่บนพื้นน�้าแข็ง "ยังทนไหวหรือไม่ ชุดคลุม

กันลมที่พี่หญิงรองมอบให้เจ้า เจ้าต้องการหรือไม่"

หลีซูซูในฐานะแสงสว่างแห่งฝ่ายธรรมะ รู ้สึกชิงชังสารเลวที ่

ในอนาคตจะสร้างความโกลาหลให้กับสามพิภพผู้นี้ยิ่งนัก

ถานไถจิ้นช�าเลืองมองหลีซูซูแวบหน่ึงพลางตอบเย่ียหลันอินว่า 
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"ขอบคุณในความปรารถนาดีของคุณหนูรอง ข้าผู้น้อยไม่หนาว"

นี่ก็คือการปฏิเสธ

เยี่ยหลันอินกระอักกระอ่วนใจอยู่บ้าง

"ในเม่ือเป็นเช่นนี้ ข้าไม่รบกวนน้องหญิงสามกับจื้อจื่อแล้ว" นาง 

ทนอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ไหว จึงพาเฉี่ยวเอ๋อร์จากไป

หลีซูซูกระชับชุดคลุมกันลมนุ่มฟูบนร่างให้แน่น นางหลุบตามอง

จอมมารที่คุกเข่าอยู่ข้างเท้า 

การสงัหารเขาอาจเป็นความใฝ่ฝันของทุกผูทุ้กคนในโลกบ�าเพ็ญเพียร  

เบื้องบนไปจนถึงองค์เหนือหัว เบื้องล่างไปจนถึงเด็กน้อย

นี่ก็เป็นปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่หลีซูซูตั้งไว้ในใจตั้งแต่เด็กเช่นกัน!

เวลานี้เขาดูอ่อนแอมิอาจทนการโจมตีใดๆ ได้ จอมมารในวัยเยาว์

เปราะบางเหมือนทารกกระนั้น

เด็กสาวฝ่ายธรรมะท�าท่าจะลงมือ

เคราะห์ดีที่หลีซูซูสะกดความคิดนี้ไว้ได้อย่างหวุดหวิด

ผูบ้�าเพ็ญเพียรล้วนมแีก่นวญิญาณ เฉกเช่นเดยีวกับมารโดยก�าเนิด

ที่ย่อมมีกระดูกมาร

เหล่าผู้อาวุโสเคยบอกว่าหากไม่ก�าจัดกระดูกมารของจอมมาร  

ต่อให้สังหารเขาแล้ว เขายังคงสามารถดูดซับไอแค้นท่ัวฟ้าดินและ 

เกิดใหม่ได้

นัน่ก็หมายความว่าการฆ่าเขากลบัเป็นการท�าให้เขาแข็งแกร่งกว่าเดิม

นางต้องหาวิธีก�าจัดกระดูกมารให้ได้เสียก่อน

ถานไถจิ้นรู้สึกถึงไอสังหารอย่างเลือนราง เขาเหลือบตาขึ้นก็เห็น

เด็กสาวเบนสายตาออกไปแล้ว
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จากสายตาเขา มองเห็นเพียงพวงแก้มครึ่งซีกของนาง ยังมีใบห ู

ขาวสะอาดท่ีเปิดเผยอยู่ภายนอก รมิฝีปากนางย่ืนออกมานดิๆ คล้ายก�าลัง

ไม่พอใจ ปากคู่นั้นดูนุ่มเนียน จิ้มลิ้มน่ารัก

ท่าทางเช่นนี้ ดูไม่สอดคล้องกับความร้ายกาจของนางแม้แต่น้อย

ถานไถจ้ินหนาวจนไร้ซึ่งความรู้สึก ร่างกายล้มลงบนพ้ืนน�้าแข็ง

กะทันหัน

เดก็สาวผูส้งูศกัดิช์ะงักครูห่น่ึง มไิด้มองเขาและเดินผ่านข้างกายเขาไป

เขาขดตวัอยู่บนพ้ืน ในครรลองสายตา บนรองเท้าปักลายสีชมพูของ

เด็กสาว ดอกท้อสีขาวอมชมพูผลิบานดอกแล้วดอกเล่า

ล้วนเปี่ยมด้วยพลังชีวิต

ตอนกลางคนืแม่ทัพใหญ่เย่ียมไิด้กลบัจวน ฮหูยินผูเ้ฒ่าอายุมากแล้ว  

ไม่กระปรี้กระเปร่านัก จึงบอกให้ทุกคนกินอาหารค�่าที่เรือนของตนเอง

หลีซูซูอาบน�้าเสร็จ ชุนเถาก็ปรนนิบัตินางเข้านอน

ชุนเถาปล่อยผมให้นาง เห็นค้ิวตาของนางดูงดงามน่ารักย่ิงนัก 

ภายใต้แสงไฟ จึงอดเอ่ยชมมิได้ "เส้นผมของคุณหนูสามทั้งลื่นทั้งนุ่ม"

พอชมเสร็จก็ตกใจ เกรงว่าคุณหนูสามจะโมโหหาว่านางไม่รู ้

ธรรมเนียมมารยาท ไม่คิดว่าคุณหนูสามจะย้ิมจนค้ิวตาโค้งลงทั้งยังเอ่ย

ว่า "เส้นผมของชุนเถาก็งามเช่นกัน"

เดก็สาวอกีคนท่ีชือ่สีส่ีว่ิ่งเข้ามา ย่อกายให้หลซีซูแูละงมึง�าเสยีงเบา

เหมือนเสียงยุง "ฮูหยินผู้เฒ่าให้คน...ส่งตัวจื้อจื่อกลับมาเจ้าค่ะ"

หลีซูซูเหลือบตาขึ้น เห็นถานไถจิ้นเดินเข้ามาในเรือนตามคาด

เกล็ดน�้าแข็งบนผมของเด็กหนุ ่มเพ่ิงละลาย เมื่อสัมผัสกับ 
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ความอบอุ่นภายในห้องก็กลายเป็นหยดน�้าหยดแล้วหยดเล่า

เขาน�าพาไอหนาวเย็นจากลมหิมะข้างนอกมาด้วย เม้มปากมอง 

หลีซูซูอย่างอึดอัด

ตอนนี้ยังไม่ถึงยามโหย่ว* แต่เนื่องจากอากาศเหน็บหนาว ท้องฟ้า

มืดเร็ว ข้างนอกจึงมืดสนิทแล้ว

พอเขาเข้ามา อากาศดูเหมือนจะนิ่งชะงัก

ชุนเถากับสี่สี่รีบพูด "คุณหนูสาม พวกบ่าวขอตัวเจ้าค่ะ"

ชุนเถากับสี่สี่ปิดประตู

ถานไถจิ้นเอ่ยถามน�้าเสียงแหบพร่า "คุณหนูสามหายโมโหหรือยัง"

หลีซูซูไม่ชอบหน้าเขา นางส่ายหน้าตอบ "ยัง"

เขาหลุบตาลง ขนตาด�าเข้มดุจขนอีกาแผ่คลุมดวงตา ความอบอุ่น

ภายในห้องกลับท�าให้มือเท้าของเขาท่ีถูกความเย็นจนเป็นแผลทั้งเจ็บ 

ทั้งคัน ผิวกลายเป็นสีแดงวงใหญ่

หลีซูซูช�าเลืองมองแวบหน่ึง แค่นเสียงเบาๆ ในใจ จอมมาร 

ไม่น่าสงสารสักหน่อย

นางเคยรักษาลูกเหยี่ยวปีกหัก เด็กน้อยที่ไม่สบาย ผู้เฒ่าที่เส้นผม

ขาวโพลน

แต่กฎเหล็กข้อแรกของพิภพเซียน แม่นางน้อยที่บ�าเพ็ญเพียร  

ห้ามเห็นใจจอมมารที่อ่อนแอเป็นอันขาด

* ยามโหย่ว คือช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 19.00 น.
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พอหลีซูซูคิดถึงสายตาของคนผู้นี้ตอนหิ้วตัวนางขึ้นมาพิจารณาใน

วังมารในอนาคต นางก็บดฟันกรามเบาๆ

เด็กหนุ่มตรงหน้าดูขลาดกลัวและต้อยต�่า แต่หลีซูซูไม่เชื่อหรอกว่า

จอมมารในวัยเยาว์จะมีนิสัยเช่นนี้

นี่คงจะเสแสร้งมากกว่า

ป้ายวิญญาณนับไม่ถ้วนวาบผ่านไปในสมองของนาง ยังมี 'สุสาน

หมื่นเซียน' ที่โหดร้ายนั่นอีก ท�าให้โทสะคนปั่นป่วน

หลีซูซูหยิบกล่องใบหน่ึงออกมาจากใต้เตียง ข้างในมีแส้สีแดง 

ดุจโลหิตเส้นหนึ่ง

ถานไถจิ้นมองแส้ นิ้วมือในแขนเสื้อก�าเข้าด้วยกันช้าๆ

หลีซูซูเหลือบตามองเขา

พูดไปแล้วก็วิปรติทีเดยีว เรือ่งน่าโมโหทีส่ดุในชวิีตน้ีของเจ้าของร่างเดิม  

3
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มิพ้นการแต่งให้กับถานไถจิ้น ถึงขั้นท่ีว่าทุกค�่าคืนจะต้องหวดแส้ใส่เขา

เพื่อระบายโทสะ

เรือ่งน้ีกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติัไปแล้ว คืนใดไม่เฆีย่นเขา เจ้าของ

ร่างเดิมจะรู้สึกไม่สบายไปทั้งตัว

หลซูีซไูม่เคยใช้แส้เฆีย่นคนมาก่อน นางไม่ชอบสิง่ชัว่ร้ายแต่ก�าเนดิ

ผู้นี้ นางมิได้คิดว่ามารปีศาจท้ังหมดล้วนชั่วช้า แต่บุคคลตรงหน้าผู้นี้  

ในอนาคตต้องมิใช่คนดีแน่นอน

เป็นพันหมื่นปี โลกจึงจะปรากฏคนที่มีกระดูกมารแต่ก�าเนิดสักคน

เขาถูกลิขิตไว้แล้วว่าต้องเป็นดาวหายนะเดียวดาย* ต่อไปนิสัย 

จะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเหี้ยมโหด แม้แต่ตัวเขาเองก็มิอาจควบคุมได้

หลีซูซูตวัดแส้ทันใด 

แส้ฉีกทึ้งอากาศจนเกิดเสียงขณะพุ่งไปยังเด็กหนุ่ม

ถานไถจิ้นมิได้หลบเลี่ยง แส้หวดลงบนแผงอกเขา เขาซวนเซ 

ถอยหลังหนึ่งก้าว

นัยน์ตาเขาด�าสนิทดุจแต้มด้วยหมึก จ้องมองหลีซูซูเขม็ง 

ในดวงตาคู่นั้นของเขา ในท่ีสุดหลีซูซูก็มองเห็นความชิงชังและ 

ความเจ็บปวดที่ซุกซ่อนอยู่ลึกเป็นพิเศษ

สมควรเป็นเช่นนี้ล่ะ

ธรรมะกับอธรรมเดิมทีก็อยู่ร่วมกันไม่ได้อยู่แล้ว

หลซีซูเูลยีนแบบค�าพูดทกุค�า่คนืของเจ้าของร่างเดมิ "ล้วนเป็นเพราะเจ้า  

องค์ชายหกจึงไม่ยอมแต่งข้า ไยเจ้าจึงไม่ไปตายเสีย!" นางเฆี่ยนแส้ไปที่

แขนของเด็กหนุ่มอีกครั้ง

* ดาวหายนะเดียวดาย เป็นความเชื่อพ้ืนบ้านของจีน ผู้ที่มีชะตาดาวหายนะเดียวดายจะถูกลิขิตให้ต้องอยู่

อย่างโดดเดีย่วเดยีวดายไปชัว่ชวีติ ชะตาน้ีมไิด้ส่งผลกระทบต่อเจ้าตวัมากนกั แต่กลบัไม่เป็นผลดีต่อคนรอบข้าง
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เขาครางเสียงค่อย ร่างกายสั่นระริกตามไปด้วย

ถานไถจิ้นคุกเข่าบนพื้นหิมะนานถึงเพียงนั้น ร่างกายเริ่มบวมและ

เจ็บระบมแล้ว ยามนี้แส้หวดลงบนแขนที่เดิมทีด้านชาไปนานแล้วสองที 

ขยายความเจบ็ปวดให้เพ่ิมขึน้หลายเท่าจนนับไม่ถ้วน กระดกูเกรง็กระตกุ

เพราะความเจ็บเป็นพักๆ

มือของหลีซูซูที่ถือแส้ชะงัก ดูเหมือนเขาใกล้จะทนไม่ไหวแล้ว?  

ถึงอย่างไรก็เป็นร่างของมนุษย์ธรรมดา อ่อนแอยิ่งนัก

หลซีซูสูดูหายใจเฮอืกหน่ึง พึมพ�าคาถาสงบจติในใจหลายครัง้ นาง

มองน้ิวมือนุ่มเนียนของตนเอง ภารกิจของนางมิใช่การฆ่าจอมมารใน 

วัยเยาว์ อกีท้ังต่อให้นางจะฆ่าเขา ก็ควรกระท�าอย่างรวดเรว็ฉบัไว ไม่ควร

ย�่ายีให้ทรมาน

ตัง้แต่เลก็ท่านพ่อสอนนางว่ามอิาจใช้อ�านาจรังแกผูอ่้อนแอ ฟ้าดนิ

ไร้เมตตา เห็นสรรพสิ่งดังหนึ่งสุนัขฟาง* ดังนั้นผู้บ�าเพ็ญเซียนจะเป็นฝ่าย

ก่อกรรมท�าเข็ญมิได้เด็ดขาด

หลซูีซขู่มความคดิอยากแก้แค้นแทนคนในส�านกั นางเก็บแส้พลาง

เอ่ยว่า "วนันีข้้าเหนือ่ยแล้ว เห็นหน้าเจ้าก็หงุดหงดิ ครัง้หน้าหากให้ข้ารูว่้า

เจ้ากับเย่ียปิงฉางมีความเก่ียวข้องอะไรกันอีก ข้าจะไม่ละเว้นเจ้าง่ายๆ 

แน่"

นางเขวี้ยงแส้ใส่ตัวถานไถจิ้น จากนั้นนอนตะแคงหันหลังให้เขา

หลีซูซูหลับตาลง ท่องคาถาสงบจิตสิบรอบได้ ประคองจิตบ�าเพ็ญ

จนมั่นคงแล้วจึงพบว่านางรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อย

* ฟ้าดนิไร้เมตตา เหน็สรรพสิง่ดงัหน่ึงสนัุขฟาง มาจาก 'คมัภีร์เต้าเต๋อจงิ' ของเหล่าจือ่ (เล่าจือ๊) หมายถึงฟ้าดนิ

ปฏบิตัต่ิอสรรพส่ิงในโลกอย่างเฉยชาเหมอืนเช่นปฏิบตัต่ิอสนุขัฟางทีใ่ช้เซ่นไหว้ คอืไม่ดต่ีอสิง่ใดเป็นพิเศษ และ

ไม่แย่ต่อส่ิงใดเป็นพิเศษ
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นี่เป็นลักษณะของจิตบ�าเพ็ญที่ปั่นป่วน

นางไม่มีทางหนีความผิดของตนเอง คืนน้ีปฏิบัติตามธรรมเนียม 

ของเจ้าของร่างเดิมดูหมิ่นทรมานเขา เป็นนางที่ท�าไม่ถูก ต่อไปจะไม่ท�า

อีกแล้ว

ถานไถจิน้รบัแส้ไว้ สหีน้าเขาเดมิอ่อนเพลยีอยูแ่ล้ว เมือ่รบัแส้ไปอกี

สองที ใบหน้าจึงยิ่งซีดเผือดกว่าเดิม

เขาเงยหน้ามองเงาหลังของเด็กสาว

อันท่ีจริงเตรียมใจไว้แล้วว่าต้องถูกเย่ียซีอู้เฆี่ยนปางตายแน่ แต ่

วันนี้กลับถูกเฆี่ยนน้อยลงไปหลายสิบที

หน้าผากของถานไถจิ้นมีเหง่ือเม็ดเล็กผุดซึมชั้นหนึ่ง ฝืนสังขาร 

หยิบฟูกผ้าห่มออกมาปูที่ใต้เตียง บนคอมีของสิ่งหนึ่งบาดปากแผล 

จนรู้สึกเจ็บ เขาหยิบออกมา

เป็นยันต์คุ้มครองที่สีซีดจางไปนานแล้ว ยันต์คุ้มครองนี้ร้อยด้วย

ด้ายด�า ซ่อนอยู่ใต้อาภรณ์เขามานานปี

แสงเทียนสะท้อนลงบนดวงตาเขา ไอเย็นสลายไปบางส่วน

ถานไถจิ้นเก็บยันต์คุ้มครองให้ดีและพลิกตัว ค�่าคืนในฤดูหนาว  

ลมแรงข้างนอกพัดเสียงดัง เงาไม้ทาบทอลงบนหน้าต่าง ดูเหมือนภูตผี

ปีศาจที่กางเล็บแยกเขี้ยว

ถานไถจิ้นพลันนึกถึงเหตุการณ์เมื่อสองวันก่อน ร่างของสาวใช้ 

อิ๋นเชี่ยวถูกแทงจนเป็นแผลนับไม่ถ้วน ตอนน้ันศพนางแข็งทื่อ สีหน้า 

เจบ็ปวดทรมาน ไม่รูว่้านกึเสยีใจภายหลงัหรอืไม่ท่ีเลอืกให้เย่ียซอู้ีหลบหนไีป

ดวงตาของถานไถจิ้นนิ่งลึก มีแต่ความมืดมิด

เวลานัน้ศพของสาวใช้ยังไม่เย็นทัง้หมด เลอืดของนางย้อมพ้ืนหิมะ
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จนเป็นสีแดง ไหลคดเคี้ยวมาถึงใต้ฝ่าเท้าเขา

นางตายตาไม่หลับ

เขายกเท้าขึ้นอย่างเฉยชาและก้าวข้ามไป

กลางดึกหลีซูซูนอนไม่หลับ

สิง่ชัว่ร้ายนอนอยู่ใต้เตยีง ต่อให้นางเป็นคนคดิน้อยเพียงใด ก็มอิาจ

ข่มตาหลับไปเช่นนี้ได้

โลกมนุษย์เข้าสู่ฤดูกาลอันหนาวเหน็บแล้ว ลมหนาวพัดกระแทก

หน้าต่างจนหน้าต่างเปิดออกกะทันหัน ไอเย็นโถมเข้ามาในห้องไม่หยุด 

ถ่านไฟภายในห้องมอดดับไปแล้ว

หลังจากเจ้าของร่างเดิมแต่งงาน พวกสาวใช้ก็ไม่ได้อยู่ปรนนิบัติ 

ในห้องอกี แน่นอนว่าหลซีซูก็ูคงไม่ปลกุสาวใช้ขึน้มากลางดกึให้ปิดหน้าต่าง

นางอดทนครู ่หน่ึง พบว่ากายเน้ือของมนุษย์มิอาจต้านทาน 

ความหนาวเย็นได้จริงๆ จึงเลิกผ้าห่ม ลุกไปปิดหน้าต่าง

ปิดเสรจ็กลบัมา ตอนเดินผ่านเดก็หนุม่บนพ้ืน นางรูส้กึว่าเขาไม่ปกติ 

ลมหายใจของเขาหนักหน่วง คนก�าลังตัวสั่นทั้งที่ไม่ได้สติ

หลซีซูหูยิบโคมแก้วหลวิหล*ี มาดวงหนึง่ ก่อนจะย่อตวัลงข้างกายเขา

ใบหน้าของเด็กหนุ่มทีเ่ดิมขาวซดี ยามนีเ้ปล่ียนเป็นแดงก�า่ เขาไม่ได้ 

ตื่นขึ้นมา แต่ฟันกลับขบกันแน่นโดยไม่รู้ตัว

ดูเหมือนจะเกิดเรื่องเสียแล้ว หลีซูซูตระหนก จะตายไม่ได้นะ

ตอนนี้นางยังไม่ได้ถอนกระดูกมารออกมา หากเขาตายไป ภารกิจ

ของนางย่อมล้มเหลวตามไปด้วย ถ้าถูกดีดออกจากมตินิี ้โลกบ�าเพ็ญเพียร

* หลวิหล ีเป็นเครือ่งแก้วโบราณชนิดหน่ึงของจีนทีท่�าข้ึนจากฝีมอืมนษุย์ด้วยกรรมวิธีอนัซบัซ้อน มหีลายสแีละ

มีลักษณะใสแวววาว
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ย่อมได้แต่กอดคอรอตายหมู่เป็นแน่

หลีซูซูลังเลครู่หนึ่ง ก่อนจะยื่นมือออกไปแตะหน้าผากเขา

ใต้ฝ่ามอืนางร้อนลวก นางหดมอืกลบัมา มนษุย์ทัว่ไปหากเป็นเช่นน้ี  

น่ากลัวว่าจะเป็นไข้จนตายได้กระมัง

หลซีซูไูม่คาดคดิเลยว่าสิง่ชัว่ร้ายเมือ่ห้าร้อยปีก่อนจะอ่อนแอถึงเพียงนี้

เขาบาดเจบ็ได้ พิการได้ แต่ห้ามตายเดด็ขาด มฉิะนัน้แล้วกระดกูมาร 

จะฟื้นขึ้นมา

หลีซูซูรีบคว้าถ้วยน�้าชาบนโต๊ะ เดินออกไปนอกประตู นางเก็บ 

หิมะสีขาวที่ทับถมอยู่ข้างนอกได้หลายถ้วย ก่อนจะกลับมา

หลีซูซูเป่าลมหายใจ หนาวเหลือเกิน

นางมิกล้ารั้งรอ รีบหาชุดกระโปรงมาตัวหนึ่ง ฉีกออกเป็นแถบผ้า  

ใช้แถบผ้าหุ้มหิมะสีขาวและประคบลงบนหน้าผากของเด็กหนุ่ม

บนร่างเขาคลุมด้วยผ้าห่มผืนบางส�าหรับใช้ในสารทฤดู หนาวจน 

ตัวสั่นงันงก

หลซีซูหูอบผ้าห่มบนเตยีงของตนลงมาคลมุให้เขา นางนัง่ขดัสมาธิ

อยู่ข้างกายเขา ดวงหน้าเล็กฉายความเหนื่อยหน่าย

อยากฆ่ามิอาจฆ่า มิหน�าซ�้ายังต้องมาช่วยชีวิตอีก

กึกๆ...

ว่ิงออกไปข้างนอกกลางดึก ฟันยังกระทบกันไม่หยุด หนาวเสียจริง...

หลีซูซูคลุมกายด้วยเสื้อคลุมตัวใหญ่ ในที่สุดก็รู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย

นางยังต้องคอยเฝ้าถานไถจิ้นไว้ เปลี่ยนหิมะในผ้าบนหน้าผากเขา 

เพื่อลดไข้

หลีซูซูพิงกายที่หน้าเตียง รู้สึกหมดอาลัยในชีวิตทีเดียว
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นี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน รู้แต่แรกไม่เฆี่ยนเขาดีกว่า

ถานไถจิน้รูส้กึว่าตนเองใกล้ตายเตม็ท ีร่างกายสะบดัร้อนสะบดัหนาว  

เจ็บไปทั่วทุกจุด

เขาหลับตา รอบกายคล้ายมีแต่ความมืดมนและความหนาวเหน็บ

ไม่สิ้นสุด

มนุษย์ล้วนไม่อยากตาย หาไม่แล้วทุกส่ิงทุกอย่างตลอดหลายป ี

มานี้นับเป็นอะไร

เขารู้ว่าตนเองจะหลับไปไม่ได้ ต้องช่วยเหลือตนเอง เขาพยายาม

ลืมตาขึ้น แต่เปลือกตาหนักอึ้ง ราวกับถูกถ่วงด้วยน�้าหนักเป็นพันชั่ง*

เขาต่อต้านกับความเจบ็ปวดเช่นนีน้านเหลอืเกิน ตอนทีใ่กล้จะล้มเลิก 

ความพยายามนั้นเอง กลับมีนิ้วมืออ่อนนุ่มแตะลงบนหน้าผากเขาเบาๆ

สัมผัสเย็นเฉียบท�าให้ขนตาของเขาไหวระริก

ทว่าความรู้สึกนี้หายไปอย่างรวดเร็ว

โชคดีที่ไม่นานคนผู้น้ันก็กลับมา หน้าผากรู้สึกเย็นอีกครั้ง ผ่านไป

ไม่นานร่างกายก็อบอุ่นขึ้น

ค�า่คนืกลางเหมนัต์ภายในห้อง เขาได้กลิน่หอมอบอุน่ของหญิงสาว

จางๆ

เขาคิดอย่างเย็นชา ไฉนจึงบังเกิดความรู้สึกอันเหลวไหลเช่นนี้ได้

ตอนฟ้าใกล้สว่าง ถานไถจิ้นไข้ลดในที่สุด

เด็กหนุ่มยังคงหลับตา แต่ตัวไม่สั่นแล้ว

* ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยชั่งของจีน มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมและยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
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หลซีซูโูยนแถบผ้ากับหมิะทีล่ะลายแล้วท้ิงไป หอบผ้าห่มของตนเอง 

หัวทิ่มลงบนเตียง

ง่วงเหลือเกิน

ยามท้องนภาปรากฏสีขาวท้องปลา ชุนเถาเลิกม่านโปร่ง ปรนนิบัติ

หลีซูซูตื่นนอน

บรรดาสาวใช้ขยาดงานนี้เป็นท่ีสุด คุณหนูสามอารมณ์ฉุนเฉียว  

มีครั้งหนึ่งสาวใช้ที่ปลุกนางจากเตียงถึงขั้นถูกโบยสามสิบไม้

ชุนเถาอายุน้อย ทั้งยังเป็นเด็กซื่อ จึงมักถูกผลักให้มารับหน้าท่ีนี้

เสมอ

นางกล้าๆ กลัวๆ ร้องเรียกคุณหนูสามหนหนึ่ง หัวใจก็แขวนเติ่ง...

เด็กสาวลุกขึ้นนั่งบนเตียงอย่างสะลึมสะลือ ชุนเถารีบสวมเสื้อผ้า 

ให้นาง

หลซีซูขูย้ีตาพลางหาว ศีรษะถึงขัน้มผีมปอยเลก็ปอยหนึง่ชีเ้ด่ขึน้มา

ชนุเถาเหลอืบตามองแวบหน่ึงอย่างเรว็รี ่นางเพ่ิงตระหนักเป็นครัง้แรก 

ว่าที่แท้รูปโฉมของคุณหนูสามอ่อนโยนน่ารักถึงเพียงนี้

ในใจชุนเถารู้สึกขบขันอยู่บ้างอย่างไร้สาเหตุ พลอยท�าให้ความ

หวาดกลัวในใจสลายไปไม่น้อย

ตลอดขั้นตอนปรนนิบัติทั้งหมด คุณหนูสามไม่ได้ด่านางแม้แต ่

ค�าเดียว

หลีซูซูอดนอนครึ่งคืน ยามนี้ถูกปลุกให้ตื่นแต่เช้า นางมองลงไป 

ด้านล่างเตียง ไม่เห็นเงาของถานไถจิ้นแล้ว ไม่รู้เขาจากไปตั้งแต่เมื่อใด

สาวใช้สีส่ีร่ออยู่ข้างนอก ย่อกายเอ่ยว่า "ท่านแม่ทัพกับฮหูยินผูเ้ฒ่า

ก�าลังรอคุณหนูสามไปกินอาหารด้วยกันเจ้าค่ะ"
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หลีซูซูพยักหน้า

บนโต๊ะอาหารเช้าสกุลเย่ีย หลซีซูมูองซ้ายมองขวา ถานไถจิน้ไม่อยู่

ที่นี่ นางคิดว่าต้องคอยจับตาดูสิ่งชั่วร้ายไว้ จึงถามชุนเถาเสียงค่อย

ชนุเถาตอบ "คุณหนูลมืไปแล้วหรอื ท่านไม่อนญุาตให้จือ้จ่ือร่วมโต๊ะ

กับท่าน สั่งให้เขากินอาหารร่วมกับพวกบ่าวในห้องบ่าวไพร่"

หลีซูซูกะพริบตาปริบๆ เอาเถอะ เยี่ยม ร้ายกาจยิ่งนัก

หลซีซูลูอบพิจารณาสมาชกิแต่ละคนของสกุลเย่ียซึง่เป็นครอบครวัใหญ่

ฮหูยินผูเ้ฒ่านัง่ต�าแหน่งประธาน บรุษุท่าทางเคร่งขรมึองอาจข้างกาย 

คือแม่ทัพใหญ่เยี่ย เยี่ยเซี่ยว

ปีนีเ้ย่ียเซีย่วอายุสามสบิแปดปี ไว้หนวดเครา มองดแูล้วจงึย่ิงขึงขัง

เข้มงวด หลังจากภรรยาเอกตายไป ตลอดหลายปีท่ีผ่านมาเขาล้วนมิได้

แต่งภรรยาใหม่

กล่าวด้วยค�าพูดของเย่ียเซี่ยว คนที่ท�าศึกในสมรภูมิ ศีรษะล้วน

แขวนอยู่ท่ีเอวกางเกง ไม่แน่ว่าวันใดจะต้องใช้หนังอาชาห่อศพ* ไม่มี

ความจ�าเป็นต้องแต่งภรรยาเอกอกี เช่นน้ันจะท�าให้นางหวาดวติกเปล่าๆ

เย่ียเซี่ยวกล่าววาจาได้น่าฟังทีเดียว ทว่าเขากลับมีอนุภรรยาถึง 

สามคน

สายตาของหลีซูซูกวาดมองใบหน้าของอี๋เหนียง** ทั้งสามคน เป็น

สามแบบทีไ่ม่เหมอืนกันโดยสิน้เชงิ แต่ละคนต่างมเีอกลกัษณ์ของตนเอง

ในจวนมีคุณชายทั้งหมดสี่คนกับคุณหนูสามคน

นอกจากหลีซูซูท่ีเป็นทายาทสายตรงเพียงคนเดียว พ่ีน้องคนอื่นๆ 

ล้วนเกิดจากอนุทั้งสิ้น 

* หนังอาชาห่อศพ หมายถึงตายในสนามรบ ทั้งยังอุปมาถึงการท�าศึกอย่างห้าวหาญ

** อี๋เหนียง เป็นค�าเรียกอนุภรรยา
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คุณชายรองมารดาประสบเหตุไม่คาดฝัน ฐานะจึงกระอักกระอ่วน

ที่สุด

คณุชายใหญ่กับคณุชายสามเกิดจากเหลยีนอีเ๋หนียง เหลยีนอีเ๋หนียง 

เป็นสาวใช้ห้องข้าง* ของเย่ียเซีย่วในวัยเยาว์ อายุยังมากกว่าเย่ียเซีย่วสองปี  

รปูโฉมธรรมดา แต่เน่ืองจากให้ก�าเนดิบตุรชายคนโต ฐานะของนางในจวน 

จึงสูงมาก ปกติฮูหยินผู้เฒ่าจะให้นางช่วยดูแลจัดการงานภายในจวน

ตูอ้ีเ๋หนียงหางตาเฉยีงขึน้ เนตรขนงเจอืแววไม่ถอืตวัของผูท่ี้มาจาก

ตระกูลเล็ก นางเป็นมารดาของคุณหนูรองเยี่ยหลันอิน ในจวนนับว่านาง

แต่งตัวฉูดฉาดมากที่สุด ฮูหยินผู้เฒ่าไม่ชอบนางมากที่สุด

ส่วนคนสุดท้าย หลีซูซูมองไป เป็นอว๋ินอี๋เหนียง เทียบกับอี๋เหนียง

สองคนก่อนหน้า นางดูเรียบร้อยนุ่มนวล บนศีรษะประดับปิ่นเรียบง่าย 

อันหนึ่ง คนประหนึ่งปทุมมาที่โผล่พ้นน�้า ท่วงทีแฝงลักษณะท่ียากจะ

บรรยายเป็นค�าพูดได้

อาศยัเพียงบคุลกิเช่นนี ้ก็เหนอืล�า้กว่าอีเ๋หนียงอกีสองคนหลายขัน้แล้ว

นางคือมารดาของเยี่ยปิงฉางและคุณชายสี่ เป็นที่รักใคร่ของ 

แม่ทัพใหญ่เยี่ยมากที่สุด

แม้ว่าหลซีซูจูะยังไม่เคยพบเย่ียปิงฉาง แต่เหน็อวิน๋อีเ๋หนยีงกพ็อจะ

เดาได้ว่าเยี่ยปิงฉางเป็นคนงามผู้หนึ่ง

สมาชิกในครอบครัวใหญ่นั่งลงจนเต็มโต๊ะ

หลีซูซูอดรู้สึกดูแคลนแม่ทัพใหญ่เย่ียอยู่บ้างมิได้ ในโลกบ�าเพ็ญ

เพียรของพวกนาง ไม่มีการรับอนุเช่นน้ี มีแต่คู่บ�าเพ็ญเพียงหน่ึงเดียว

* สาวใช้ห้องข้าง เป็นค�าเรยีกภรรยาบ่าวซึง่ไม่ได้รบัการยกย่อง โดยมากรบัไว้ก่อนรบัอนภุรรยาหรอืแต่งภรรยาเอก  

พักอยู่ในห้องด้านข้างท่ีทะลุกับห้องนอนหลักของเจ้านายเพ่ือสะดวกในการปรนนิบัติตอนกลางคืน จึงเป็น

ที่มาของชื่อดังกล่าว
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เท่านั้น

มารดาบังเกิดเกล้าของหลีซูซูตายไปร้อยปีแล้ว บิดายังคงเช็ดกู่ต๋ี* 

ของมารดาทุกวัน บางครั้งยังเช็ดไปปาดน�้าตาไปด้วย

แน่นอนว่ามีธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่ดีนักอยู่บ้างเช่นกัน เป็นต้นว่า

เพาะเลี้ยงกระถางยา** แต่เรื่องพรรค์น้ีผู้คนกล้าท�าเพียงลับหลังเท่านั้น 

พูดออกมาย่อมเป็นเรื่องต�่าช้าน่าละอาย

มนุษย์ยังแขง็แกร่งมเิท่าผูบ้�าเพ็ญเพียรด้วยซ�า้ กลบัมสีามภรรยาสีอ่นุ

"คุณหนูสามเป็นอะไรไป อาการป่วยยังไม่หายดีหรือ ใบหน้าจึง 

ขาวซีดปานนี้" พออวิ๋นอี๋เหนียงเอ่ยถามด้วยสุ้มเสียงอ่อนโยน ทุกคนต่าง

หันมามองหลีซูซู

หลีซูซูวางตะเกียบ เมื่อคืนนางไม่ได้นอนต้ังคร่ึงคืน สีหน้าจะดีได ้

ถึงขั้นใดเล่า แต่เรื่องนี้ย่อมมิอาจเอ่ยออกมาได้

อวิน๋อีเ๋หนยีงไม่ขานชือ่หลซีซูยัูงพอท�าเนา พอเอ่ยถึงหลซีซู ูเย่ียเซีย่ว

ก็วางตะเกียบ ปรายตามองหลีซูซูอย่างไม่พอใจ "งานเลี้ยงในวังครั้งก่อน 

เรื่องระหว่างเจ้ากับพ่ีหญิงใหญ่ของเจ้าแพร่ไปถึงพระกรรณของไทเฮา

แล้ว ไทเฮามีรับสั่งให้เจ้าเข้าวังวันนี้"

หลีซูซูกลืนบัวลอยในปากลงไปพลางลอบถอนหายใจเฮือกหนึ่ง

เรื่องนี้มิใช่ฝีมือนาง ทว่าบัดนี้กลับต้องให้นางรับผิดชอบทั้งหมด

คนนั่งอยู่ในบ้าน หม้อร่วงตกลงมาจากท้องฟ้า***

* กู่ตี๋ แปลตรงตัวว่าตี๋กระดูก ตี๋เป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าของจีน เป่าในแนวนอน กู่ต๋ีเป็นต๋ีประเภทหน่ึง 

ที่นิยมทางแถบทิเบต ท�าจากกระดูกปีกของเหยี่ยว

** กระถางยา ใช้เปรยีบเปรยถึงหญงิสาวทีถู่กน�ามาบ�ารงุเลีย้งดดู้วยยาล�า้ค่าต้ังแต่เลก็ให้มพีลงัหยินท่ีแขง็แกร่ง 

เพื่อให้บุรุษที่ฝึกซวงซิว (การฝึกวิชาด้วยการสอดประสานหยินหยางระหว่างชายหญิง) ดูดพลังหยินนั้นไปใช้

*** หม้อในที่นี้ มาจากหม้อด�า ในภาษาจีนหมายถึงการแบกรับความผิดในสิ่งที่ตนเองไม่ได้ก่อ วลีนี้หมายถึง

เคราะห์ร้ายที่มาเยือนอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง
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ฮหูยินผูเ้ฒ่าทนเห็นแก้วตาดวงใจของตนล�าบากมไิด้ จงึพูดข้ึนทนัที 

"เซี่ยวเอ๋อร์ ซีอู้ยังเล็ก ครั้งก่อนพ่ีน้องเกิดความขัดแย้งกัน คงเป็นความ

เข้าใจผิดเสียมากกว่า อีกอย่างยายหนูใหญ่คงไม่ถึงขั้นถือสาซีอู้หรอก  

เจ้าว่าจริงหรือไม่อวิ๋นอี๋เหนียง"

อวิ๋นอี๋เหนียงยิ้มตอบ "เจ้าค่ะ"

หลซีซูมูองเห็นแววฝืนใจหลายส่วนในรอยย้ิมนัน้ ก็ไม่แปลก บตุรสาว 

ของตนได้รบัความไม่เป็นธรรม ยังต้องย้ิมอภัยให้ตัวการ ในใจของอว๋ินอีเ๋หนยีง 

ต้องไม่รู้สึกดีแน่นอน

"ถึงเวลาเมือ่ยายหนสูามเข้าวัง เจ้าคอยปกป้องนางมากหน่อยแล้วกนั"

เย่ียเซี่ยวถอนหายใจ ไม่กล้าขัดมารดาผู้เฒ่า เพียงผงกศีรษะเอ่ย 

"ไทเฮาพระทัยกว้างขวาง ไม่ถือสาหาความกับเด็กๆ ซีอู้ท�าตัวดีหน่อย  

เรื่องนี้ย่อมผ่านพ้นไปได้"

ฮูหยินผู้เฒ่าตบมือหลีซูซู เป็นการบอกนางว่าไม่ต้องกลัว

หลีซูซูฉีกย้ิมให้ฮูหยินผู้เฒ่าพลางพยักหน้า มีแม่ทัพใหญ่เยี่ยอยู่ 

อย่างน้อยไทเฮาก็ไม่ต�าหนินางมากเกินไป

เจ้าของร่างเดิมมีย่าเช่นนี้ ช่างดีจริงๆ

หลังกินอาหารเสร็จ หลีซูซูขึ้นรถม้าเตรียมมุ่งหน้าเข้าวังหลวง  

สภาพจิตใจของนางจัดว่าไม่เลว มาใช้ร่างของเยี่ยซีอู้ ย่อมสมควรแก้ไข

ปัญหาให้เยี่ยซีอู้

ในเมือ่มาแล้วก็พึงอยู่ต่อไปอย่างสบายใจ รบัมือไปตามสถานการณ์

หลซีซูเูตรยีมใจให้พร้อมเป็นแพะรบัผดิ ไปรบับททดสอบคร้ังนีอ้ย่าง

ยอมรับชะตา

สาวใช้ผู้หน่ึงเดินเข้ามา ย่อกายเอ่ยว่า "ท่านแม่ทัพบอกว่าขอให้ 
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คุณหนูสามรอสักครู่เจ้าค่ะ"

รออะไร

ไม่นานหลีซูซูก็รู้ค�าตอบ

ผ่านไปครูห่น่ึง ถานไถจิน้เดนิออกมาจากอกีด้านของจวน เดก็หนุม่

ริมฝีปากขาวซีด ให้ความรู้สึกเหมือนคนป่วยที่อ่อนแอ

ทิศทางที่เขาเดินมา ตรงข้ามกับห้องโถงใหญ่ของจวนสกุลเยี่ย

หลซีซูนูกึถึงค�าพูดของชนุเถา...ถานไถจิน้กินอาหารในห้องบ่าวไพร่

หลีซูซูพยายามมองหาแววโกรธแค้นในดวงตาเขา ถึงอย่างไร 

เมื่อคืนตนก็เฆี่ยนเขาไปเช่นนั้น

ทว่าจวบจนเดินเข้ามาใกล้หลีซูซู สีหน้าของเขายังคงนิ่งสงบ

เขาเหลือบตาข้ึน สายตาหยุดอยู่บนดวงหน้าที่ขาวซีดไม่ต่างกัน 

ของนางนานขึ้นสองอึดใจ จากนั้นเบนสายตาออกไปอย่างเย็นชา

เอ๋? ไม่ใช่กระมงั ไม่ใช่แน่ๆ ไฉนบดัน้ีคนผูน้ี้จงึไม่แสร้งท�าท่าต�า่ต้อย

ขลาดกลัวแล้วเล่า!



52 จันทราอัสดง 1 

ถานไถจิ้นเอ่ยทัก "คุณหนูสาม"

หลีซูซูมองเขาอย่างระแวดระวัง

ว่าไปก็น่าขัน ถานไถจิ้นเป็นสามีที่ถูกต้องตามประเพณีของเยี่ยซีอู้ 

กลับได้แต่เรียกนางว่า 'คุณหนูสาม'

การแต่งงานระหว่างสองคน ล้วนเป็นเหตุไม่คาดฝันทั้งสิ้น

เจ้าของร่างเดมิรูว่้าองค์ชายหกต้องใจพ่ีสาวสายรองของตนเย่ียปิงฉาง  

ไฟริษยาแผดเผาจิตใจนาง จึงคิดแผนการโง่เง่าออกมา โดยวางยาพี่สาว

สายรองระหว่างงานเลี้ยงในวังหลวง หมายจะท�าลายความบริสุทธ์ิของ

นาง

คาดไม่ถึงว่ายามไิด้ออกฤทธ์ิกับคุณชายเสนาบดีอ้วนท้วนอปัลกัษณ์ 

และพี่สาวสายรองของตน กลับออกฤทธิ์กับตนเองและถานไถจิ้น

สิง่ทีท่�าให้เจ้าของร่างเดมิย่ิงรูส้กึอปัยศก็คอื ทัง้ท่ีถานไถจิน้โดนฤทธ์ิยา 

4
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เหมือนกับตน แต่เด็กหนุ่มที่อ่อนแองดงามผู้นั้น นอกจากใบหน้าแดงก�่า

แล้วกลับไม่มีอาการตอบสนองอื่นใด

สุดท้ายยังคงเป็นเยี่ยซีอู้ที่ทนไม่ไหว สั่งให้เขาช่วยเหลือนาง

เด็กหนุ่มมองนางอย่างเยียบเย็น สุดท้ายก็มิได้เคลื่อนไหว

เขาน่ังอยู่ตรงมุม ใช้แววตาสุขุมเย็นชามองร่างของสตรีสูงศักด์ิผู้นี้

บิดเร่าไปมา เปล่งเสียงครางกระเส่าพลางดึงทึ้งอาภรณ์ของตนเอง

ด้วยห่วงเรื่องชื่อเสียงและความบริสุทธ์ิ เจ้าของร่างเดิมจึงต้อง

แต่งงานกับถานไถจิ้นอย่างไม่เต็มใจ

ทกุครัง้ท่ีย้อนนึกถึงแววตาของเด็กหนุม่ เจ้าของร่างเดมิเป็นต้องรูส้กึ

อัปยศอดสู

เขาท�าเช่นนี้ได้อย่างไร ใช้สายตาราบเรียบ ไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อย

มองดูนาง

ดังน้ันการแต่งงานครั้งนี้ จะว่าไป อันท่ีจริงก็คือเรื่องงามหน้าท่ี 

คุณหนูสามก่อขึ้นเอง

ทว่าเรื่องนี้ไม่กระทบต่อการชิงชังถานไถจิ้นของเจ้าของร่างเดิม

หลีซูซูก็นับได้ว่ามีความคิดเดียวกับเจ้าของร่างเดิม แม้ว่าเหตุผล 

จะแตกต่างออกไป

เจ้าของร่างเดิมรังเกียจชาติก�าเนิดอันต้อยต�่าของถานไถจิ้น หลีซูซู

กังวลกับกระดูกมารในตัวเขาที่เพียงพอจะท�าลายล้างโลกได้

หลีซูซูถามขึ้น "เจ้ามาด้วยเหตุใด"

ถานไถจิน้มองท่าทไีม่ชอบใจท่ีนางแสดงออกมา ก่อนตอบเสียงแหบ  

"ท่านแม่ทพับอกว่าไทเฮาเรยีกตวัข้าเข้าวัง บอกให้ข้าไปพร้อมกับคณุหนสูาม"

"ท่านพ่อข้าบอกว่าไทเฮาเรียกตัวเจ้าเข้าวัง?"
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"หากคุณหนูสามไม่เชื่อ สามารถถามท่านแม่ทัพดูได้"

หลีซูซูเห็นสีหน้าเขาไม่เหมือนโกหก ก็พลันกระจ่างแจ้งในเจตนา

ของแม่ทัพใหญ่เยี่ย...

เพ่ือให้ไทเฮาไม่แตะต้องหลีซูซู ท้ังยังสามารถให้หน้าไทเฮาอย่าง

เต็มที่ จึงผลักคนผู้หนึ่งออกมารองรับอารมณ์

ถานไถจิน้เป็นตัวเลอืกท่ีเหมาะสมทีส่ดุ ฐานะของเขาชวนกระอกักระอ่วน 

และมีความพิเศษ จื้อจื่อผู้หนึ่งที่ไร้ที่พึ่ง ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นสามีของหลีซูซู 

หากเข้าวัง ไทเฮาอยากกอบกู้หน้าตาให้องค์ชายหก ต่อให้ถานไถจิน้ไม่ตาย  

เกรงว่าก็คงหนังหลุดออกมาชั้นหนึ่ง

แม่ทัพใหญ่เยี่ยต้องการให้หลีซูซูพกที่ระบายอารมณ์ติดตัวไปด้วย

นั่นเอง

หลีซูซูมองถานไถจิ้น เขามีสีหน้าเฉยชา คล้ายคุ้นชินนานแล้ว  

เห็นทีเขาเองก็รู้ว่าประโยชน์ของเขาคืออะไร

หลีซูซูคิดถึงชะตาอายุสั้นของตน นางเท้าคางเอ่ยถามถานไถจิ้น 

"เจ้าแค้นสกุลเยี่ยของพวกเรามากเป็นพิเศษใช่หรือไม่"

ไม่พูดถึงสกุลเยี่ย แคว้นซย่าทั้งหมด ล้วนมิได้ปฏิบัติต่อถานไถจิ้น

เหมือนเขาเป็นมนุษย์

ทว่าสถานการณ์เป็นเช่นนีแ้ล้ว หากหลซีซูมูาถึงโลกใบน้ีเรว็ขึน้หน่อย  

ย่อมสามารถหยุดย้ังไม่ให้ทุกอย่างเกิดข้ึนได้ แต่บดันีน้างกลบัท�าได้เพียง

ป้องกันมิให้กระดูกมารในตัวของเด็กหนุ่มฟื้นตื่นขึ้นมา

เขาตกอยู่ในสถานการณ์ย�า่แย่เช่นนี ้หากกระดกูมารฟ้ืนตืน่ มเิพียง

สกุลเยี่ย แต่สามพิภพล้วนต้องรับเคราะห์

นางลองหยั่งเชิงดูว่าในใจของถานไถจิ้นมืดมนเพียงใด
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ถานไถจิ้นมองนางแวบหนึ่งพลางเอ่ยตอบ "ไม่ใช่"

หลซีซูเูชือ่ก็บ้าแล้ว เมือ่สิง่ชัว่ร้ายโดยก�าเนดิฟ้ืนตืน่ จะต้องใช้โลหิต

ของคนนับไม่ถ้วนเซ่นสังเวย

"คุณหนูสามใช่รังเกียจข้ามากเป็นพิเศษหรือไม่"

หลซูีซคูดิไม่ถึงว่าถานไถจิน้กลบัมคีวามกล้าทีจ่ะย้อนถามตนเช่นนี้ 

นางไม่จ�าเป็นต้องโกหก "ใช่แล้วอย่างไร"

"เพราะเหตุใด" ถานไถจิ้นถามนางต่อ

เขารู ้สึกถึงความแตกต่างได้รางๆ เย่ียซีอู ้ในอดีตรังเกียจฐานะ 

ของตน แต่เยี่ยซีอู้ในตอนนี้ เขาเห็นนางยิ้มให้กับพวกชุนเถาและสี่สี่

"รังเกียจก็คือรังเกียจ ไหนเลยต้องมีเหตุผลมากมายถึงเพียงน้ัน"  

ถึงอย่างไรนางคงมิอาจบอกเขาได้ว่าอนาคตเขาจะเป็นอย่างไรกระมัง

ถานไถจิ้นมองนางแวบหนึ่ง ไม่เอ่ยอะไรอีก

หากเป็นเย่ียซอีูใ้นอดตี ไม่มทีางตอบค�าถามของเขาแน่นอน แค่คยุ

กับเขายังรังเกียจว่าเขาต้อยต�่า

หลีซูซูมองเห็นความงุนงงจางๆ จากสีหน้าเขา เด็กหนุ่มตรงหน้า 

ยังมิใช่จอมมารในอีกหลายปีให้หลังที่ผู ้คนแค่ได้ยินช่ือก็ขยาดกลัว  

เขางดงามและอ่อนแอ ไม่มีพลังในการจู่โจมแม้แต่น้อยนิด

แม้แต่ศิษย์น้องเล็กฝูหยาในส�านักเซียนก็ยังแข็งแกร่งกว่าเขา

ถานไถจิ้นแผ่กลิ่นอายของคนป่วยออกมาหลายส่วน การทรมาน

เมื่อสองวันก่อนเอาชีวิตเขาไปครึ่งหนึ่งแล้ว

หลีซูซูคิดในใจ หากถานไถจิ้นยังจะตามนางเข้าวัง เดาว่าครึ่งชีวิต

ที่เหลือต้องจบสิ้นแน่นอน

พอคิดถึงการบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้เขาอย่างเร่งด่วนเมื่อคืน  
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นางก็เหนื่อยใจแล้ว จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หาย

"เจ้ากลับไปเถอะ อย่าตามข้ามา"

ถานไถจิ้นเองก็มิได้มีความคิดอยากจะรับโทษแทนเยี่ยซีอู้อยู่แล้ว

ทว่าเรื่องนี้เยี่ยซีอู้ไม่ควรเป็นฝ่ายเอ่ยออกมา

สตรีผู้น้ีโอหังเผด็จการ แต่กลับรักหน้าตาและกลัวตายเป็นท่ีสุด 

ตามหลกันางควรรูส้กึโชคดทีีต่นไปเผชญิหน้ากับไทเฮาแทนนางมใิช่หรอื

หลีซูซูเห็นเขาไม่ยอมจากไป คิดว่าเขาไม่อยากขัดค�าส่ังเย่ียเซ่ียว 

จึงได้แต่พูดจาย่ัวยุเขา "เจ้าเป็นจื้อจื่อท่ีในอดีตแม้แต่นางก�านัลขันที 

ยังรังแกได้ตามใจชอบ เข้าวังมีแต่จะท�าให้ข้าขายหน้า ไสหัวกลับจวน 

ไปเสีย อย่ามาขัดขวางการพบองค์ชายหกของข้า"

พอถ้อยค�านี้เอ่ยออกมา หลีซูซูมองเห็นโทสะเยยีบเย็นเสี้ยวหนึ่งใน

ดวงตาเขาที่พบเห็นได้น้อยครั้ง

ถานไถจิ้นพูดเน้นย�้าทีละค�า "ฐานะข้าต�่าต้อย สร้างความอัปยศ 

ให้คุณหนูสามแล้ว"

ครั้งนี้เขาไม่ลังเลและไม่มองนางอีก หันหลังเดินกลับเข้าไปในจวน 

สีหน้างุนงงก่อนหน้านี้หายไปโดยสิ้นเชิง

หลีซูซูยังไม่ถึงวังบรรทมของไทเฮา ก็ถูกคนขวางไว้เสียก่อน

เดก็สาวผูห้น่ึงทีส่วมชดุเข้ารปู มอืถือแส้ กางแขนขวางหน้าหลีซซูไูว้

"เย่ียซอีู ้หลายวนัก่อนเจ้าผลกัท่านพ่ีสะใภ้ของข้าตกน�า้ วันนียั้งกล้า

มาวังหลวงอีกรึ"

คิ้วทรงใบหลิวของเด็กสาวชี้ขึ้นด้วยความโมโห มองหลีซูซูด้วย

ท่าทางดุดันน่าย�าเกรง
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หลซีซูเูกิดความฉงนในใจ ท่านน้ีเป็นใครกันอกีเล่า ดแูล้วไม่เหมอืน

พี่สาวสายรองผู้อ่อนโยนในต�านานของร่างนี้

ชุนเถารู้ว่าคุณหนูศีรษะถูกกระแทก จ�าคนไม่ค่อยจะได้ จึงรีบ 

เตือนสตินางเบาๆ "นี่คือองค์หญิงเก้า น้องสาวขององค์ชายหกเจ้าค่ะ"

พอชุนเถาพูดเช่นนี้ หลีซูซูพลันกระจ่างในพริบตา

คนที่ชิงชังเจ้าของร่างเดิมไม่รู้มีมากมายเพียงใด แต่องค์หญิงเก้า 

ผู้นี้จะต้องอยู่ในล�าดับต้นๆ อย่างแน่นอน 

องค์หญิงเก้าเป็นที่รักใคร่ นิสัยจึงไม่ดีนัก ไม่ถูกชะตากับเจ้าของ 

ร่างเดิมแต่ก�าเนิด

แต่ก่อนเจ้าของร่างเดิมอยากแต่งให้พ่ีชายนาง ยังถึงกับเคย 

ลดศักดิ์ศรีไปประจบนาง

กระน้ันองค์หญิงเก้ากลบัไม่เหลยีวแลสกันดิ ทกุครัง้ล้วนแค่นหัวเราะ  

ราวกับมองแค่ปราดเดยีวก็ตระหนกัถึงความคดิในใจของเจ้าของร่างเดมิ

เจ้าของร่างเดมิถูกปฏิเสธหลายครัง้ รกัษาหน้าไว้ไม่อยู ่จงึไม่เสนอหน้า 

ไปข้างกายองค์หญิงเก้าอีก

แต่องค์หญิงเก้ากลับชอบเยี่ยปิงฉางเป็นพิเศษ

ก่อนหน้าน้ีตอนเย่ียปิงฉางแต่งให้องค์ชายหก องค์หญิงเก้ายังตัง้ใจแล่น 

มาดูหมิ่นเจ้าของร่างเดิมรอบหนึ่ง ท�าเอาเจ้าของร่างเดิมโมโหจนร้องไห้

ครั้งนี้องค์หญิงเก้าก็มาทวงความเป็นธรรมแทนเยี่ยปิงฉางเช่นกัน

"ท่านพ่ีสะใภ้หกของข้าร่างกายอ่อนแอ สตรีท่ีมีจิตใจเย่ียงอสรพิษ

อย่างเจ้ายังจะผลกันางตกน�า้ หากมใิช่เพราะเสดจ็พ่ีช่วยนางไว้ได้ทนั นาง

ย่อมสุคนธ์สิ้นหยกสลาย* ไปนานแล้ว ท่านพ่ีสะใภ้หกจิตใจงดงาม 

* สุคนธ์สิ้นหยกสลาย หมายถึงตาย ใช้กับสตรีโดยเฉพาะหญิงงาม
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อ่อนโยน ไม่ถือสาหาความเจ้า แต่ข้าไม่ละเว้นเจ้าหรอก" องค์หญิงเก้า

ตวัดแส้หนึ่งที แส้หวดลงบนพื้น เกิดเสียงดังเฉียบคม "เยี่ยซีอู้ เจ้ากล้ามา

ประลองกับข้าสักตาหรือไม่"

หลีซูซูแม้ถือคติหม้อเยอะไม่ทับร่าง* แต่นางยังคงอดพูดมิได ้ 

"ในเมื่อเป็นท่านพ่ีสะใภ้หกของท่านที่ตกน�้า นางยังไม่ว่ากระไร ท่านจะ

โมโหไปไยเล่า"

นี่มิใช่สุนัขไล่จับหนู** จุ้นจ้านโดยใช่เหตุหรือ

หลีซูซูบังเกิดความสนเท่ห์จริงแท้ แต่องค์หญิงเก้ากลับรู้สึกว่า

ตนเองถูกล่วงเกิน สีหน้าจึงย�่าแย่กว่าเก่า

"ไม่ต้องมาพูดเหลวไหล เจ้ากลัวองค์หญิงเช่นข้าใช่หรือไม่" นาง 

เป็นคนอารมณ์ร้อน เอ่ยค�าพูดนี้จบ แส้ก็หวดเข้ามาแล้ว

ขันทีน้อยตรงหน้าหลีซูซูปราดเข้ามาขวางหน้าหลีซูซูไว้ "ตายแล้ว! 

องค์หญิงเก้า ท�าเช่นนี้ไม่ได้พ่ะย่ะค่ะ ไม่ได้นะพ่ะย่ะค่ะ..."

"หลีกไป!"

แส้หวดลงบนตัวของขันทีน้อย หลีซูซูเม้มปากแน่น

นางปรับลมหายใจให้สงบ มององค์หญิงเก้าพลางส่ายหน้า "ข้า 

ไม่ประลองกับท่าน ทีน่ีค่อืวังหลวง หากฝ่าบาทกับไทเฮาเอาผดิจะท�าอย่างไร"

พอนางเอ่ยค�านี้ออกมา องค์หญิงเก้าโค้งริมฝีปากอย่างดูแคลน

ใครๆ ต่างรูด้ว่ีาแคว้นซย่าส่งเสรมิวชิายุทธ์ ฮ่องเต้ผู้บกุเบกิบ้านเมอืง

ก็เข้าสูม่รรคาด้วยวิชายุทธ์ นบัแต่น้ันมาไม่ว่าขุนนาง ชนชัน้สงู หรือสามญัชน 

* แผลงมาจาก 'ความรู้มากไม่ทับร่าง' หมายถึงความรู้และทักษะต่างๆ ย่ิงมีมากย่ิงดี ไม่มีทางเป็นภาระ 

แก่ตนเอง หม้อเยอะไม่ทับร่างในทีน้ี่ หมายถึงไม่ถือสาหากจะต้องแบกรบัความผดิหรอืเคราะห์ร้ายทีต่นไม่ได้เป็น 

ผู้ก่อเพิ่มขึ้น

** ปกติสุนัขมีหน้าที่เฝ้าบ้าน ส่วนแมวคอยไล่จับหนู ส�านวนสุนัขไล่จับหนู หมายถึงการยุ่งเรื่องชาวบ้านหรือ

เรื่องที่มิใช่กิจธุระของตน
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ทั่วไป ล้วนถือเอาทักษะเชิงยุทธ์อันแกร่งกล้าเป็นความภาคภูมิใจ

ผู้แข็งแกร่งเป็นที่ยกย่อง แคว้นซย่าคือภาพสะท้อนที่แท้จริงที่สุด

ของค�ากล่าวนี้

แม่ทัพใหญ่เย่ียไม่เคยพ่ายศึกมาก่อน ดังนั้นฐานะของเขาใน 

แคว้นซย่าจึงสูงถึงเพียงนั้น

บุตรชายคนโตของแม่ทัพใหญ่เยี่ย ได้ยินว่าฝีมือก็ไม่ธรรมดา ทว่า

คุณหนูสามผู้นี้ความสามารถกลับไม่โดดเด่น มิได้สืบทอดลักษณะของ

บิดามาโดยสิ้นเชิง 

องค์หญิงเก้าฝึกยุทธ์ตัง้แต่เลก็ ทกุครัง้ล้วนสามารถเฆีย่นคณุหนสูาม 

สกุลเยี่ยผู้โอหังจนไม่เหลือศักดิ์ศรีได้

แต่องค์หญิงเก้ากลับมิใช่บุคคลที่สามารถล่วงเกินได้ เยี่ยซีอู้อยาก

แก้แค้นก็ไม่มีปัญญา

และเพราะเหตุนี้เอง คุณหนูสามสกุลเย่ียจึงทั้งโมโหทั้งหว่ันเกรง 

องค์หญิงเก้า

องค์หญิงเก้าได้ยินหลีซูซูพูดเช่นนี้ ก็ปักใจเชื่อว่าอีกฝ่ายกลัวตน  

นางเอ่ยข้ึนว่า "ในเมื่อตัวข้าองค์หญิงเป็นฝ่ายชวนเจ้าประลอง เสด็จพ่อ

กับเสดจ็ย่าย่อมไม่ว่ากระไรอยู่แล้ว เกิดเรือ่งขึน้มา ตวัข้าองค์หญิงจะเป็น

คนรับผิดชอบเอง เจ้าเถอะ แพ้แล้วอย่าได้เอาไปฟ้องแม่ทัพใหญ่เย่ีย 

เป็นอันขาด" นางพูดพลางตวัดแส้เข้ามาอีกครั้ง

หลซีซูผูลกัขันทีน้อยด้านข้างออก นางกระจ่างแจ้งในท่ีสุด องค์หญิงเก้า 

รูว่้านางจะเข้าวัง จงึตัง้ใจมารออยูท่ีน่ี่ ตัง้ใจจะเฆีย่นนางสกัรอบให้ได้เพ่ือ

แก้แค้นแทนเยี่ยปิงฉาง

องค์หญิงเก้าท�าร้ายเจ้าของร่างเดมิจนเป็นนิสยั เจ้าของร่างเดมิแม้
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จะร้ายกาจ แต่นิสัยหยิ่งทะนงเป็นพิเศษ ไม่เคยเอาเรื่องนี้ไปฟ้องผู้ใด

องค์หญิงเก้าเห็นหลีซูซูถอยหลบ ปากแดงก็โค้งขึ้นทันที "เด็กๆ  

มอบแส้ให้เยี่ยซีอู้เส้นหนึ่ง"

เดิมทีหลีซูซูไม่อยากมีเรื่อง โลกบ�าเพ็ญเพียรท่ีเต็มไปด้วยภัยพิบัติ

อันตรายให้ความส�าคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทว่าโลกมนุษย์ 

หาได้นิยมวิถีทางเช่นนี้ไม่ พวกเขาชอบบีบมะพลับนิ่ม*

ในเมือ่หลบไม่พ้น หลซีซูจูงึตัดสนิใจหยิบก่ิงไม้ก่ิงหนึง่ข้ึนมาจากพ้ืน

"ไม่จ�าเป็น ข้าใช้สิง่น้ี" นางปักก่ิงไม้ไว้ข้างกาย เด็กสาวสวมเสือ้บนุวม 

สีชมพูอ่อนตั้งท่าป้องกัน

องค์หญิงเก้าโมโหจนหัวเราะออกมา "นี่เจ้าก�าลังดูหมิ่นตัวข้า 

องค์หญิงรึ"

หลีซูซูไม่อยากจะตอบค�า "..." เจ้าว่าใช่ก็ใช่แล้วกัน

"ประเดี๋ยวเจ้าอย่าได้ร้องไห้เชียว" องค์หญิงเก้าสะบัดแส้ ฟาดไปที่

หลีซูซูทันที

หลซีซูใูช้ก่ิงไม้สกัดไว้ แส้หวดถูกก่ิงไม้ ก่ิงไม้หกักระเดน็ไปท่อนหนึง่

ทันใด

องค์หญิงเก้าคลี่ยิ้มเหยียดหยัน

หลีซูซูไม่เอ่ยอะไร เพียงโน้มตัวไปข้างหน้า

เส้นทางแห่งการบ�าเพ็ญเพียร เดิมควรปราศจากความหวาดกลัว

อยู่แล้ว เจ้าของร่างเดิมกลัวองค์หญิงเก้า ทว่าหลีซูซูหาได้กลัวไม่ นางใช้

กิ่งไม้แทนกระบี่ รับมือกับแส้ขององค์หญิงเก้าอย่างง่ายดาย

วิชากระบี่ของนางได้เจ้าส�านักอู๋จี๋เป็นผู้ถ่ายทอด กระบี่ส�านักอู๋จ๋ี

* มะพลับนิ่ม อุปมาถึงคนที่อ่อนแอไร้อ�านาจ ต้องตกเป็นเบี้ยล่างถูกคนอื่นข่มเหงรังแก
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ประกายเยียบเย็นงดงาม หนึ่งกระบี่ผ่าภูเขาฟันมหาสมุทรได้

ในร่างของเย่ียซอีูไ้ม่มปีราณวเิศษ มอิาจใช้เคลด็กระบีช่งิหง กระทัง่

อานุภาพกระบี่หนึ่งในร้อยส่วนก็มิอาจส�าแดงออกมาได้

แต่ส�าหรับหลีซูซู แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว

ก่ิงไม้วกอ้อมแส้ดดุนัอย่างปราดเปรยีว ประชดิไปตรงหน้าองค์หญงิเก้า 

กะทันหัน

เดิมทีแส้เป็นอาวุธในการต่อสู้ระยะไกลอยู่แล้ว จู่ๆ ถูกศัตรูประชิด

เข้ามาใกล้เช่นนี้ องค์หญิงเก้าพลันลนลาน แขนถูกหวดเข้าให้หนึ่งที  

เจ็บจนนางปล่อยแส้หลุดจากมือ 

อึดใจต่อมากิ่งไม้ก็ชี้ไปที่ล�าคอขององค์หญิงเก้าแล้ว

ชั่วขณะนั้นเององค์หญิงเก้าถึงขั้นรู้สึกว่าสิ่งที่ช้ีคอตนอยู่เป็นกระบ่ี

คมกริบเล่มหนึ่ง นางถอยหลังโดยไม่รู้ตัว ก่อนจะเท้าสะดุดและล้มลง 

บนพื้น

นางก�านัลรีบเข้าไปประคองนาง "องค์หญิง!"

องค์หญิงเก้าไม่อยากจะเชือ่ว่านางพ่ายแพ้ภายในสามกระบวนท่า!

หลซีซูเูกบ็ก่ิงไม้กลบัมา "หากท่านไม่มธุีระอะไรแล้ว ข้าจะไปเข้าเฝ้า

ไทเฮา"

องค์หญิงเก้าใบหน้าแดงก�่า นี่เป็นไปไม่ได้ นางจะถูกก่ิงไม้ของ 

เย่ียซอีูจู้โ่จมจนล้มลงได้อย่างไร ท่ีผ่านมามคีรัง้ใดบ้างท่ีมใิช่เย่ียซอีูม้อิาจ

ตอบโต้แม้แต่น้อย นี่ต้องเป็นความบังเอิญแน่นอน

องค์หญิงเก้าไม่ยอมแพ้ เก็บแส้บนพื้นขึ้นมา "หยุดนะ!"

แส้ตวดัเข้ามาอย่างเจ้าเล่ห์ ชดัเจนว่าเลง็มาทีห่น้าคน ชนุเถาตกใจ 

รีบขวางหน้าหลีซูซูไว้
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หากแส้นี้หวดโดนหน้าของชุนเถา ชุนเถาจะต้องเสียโฉมทันที

แน่นอน

หลซีซูเูห็นองค์หญิงเก้าร้ายกาจเช่นนี ้โทสะก็บงัเกิด นางดึงชนุเถาออก 

และเขวี้ยงกิ่งไม้ในมือออกไป

ก่ิงไม้ถูกแส้ฟาดจนหกัเป็นสองท่อน ท่อนล่างตกลงบนพ้ืน ท่อนบน

ลอยไปยังใบหน้าขององค์หญิงเก้า

องค์หญิงเก้าเบิกตากว้างทันใด

จังหวะท่ีกิ่งไม้ก�าลังจะกระแทกหน้าองค์หญิงเก้า มือเรียวยาว 

ดุจหยกข้างหนึ่งก็เข้ามาสกัดกิ่งไม้ไว้

"เสด็จพี่!"

หลีซูซูเพ่งสายตามองไป บุรุษสวมเก้ียวหยกท่ีนัยน์ตาสุกสกาว 

ราวดวงดาวในฤดหูนาวก�าก่ิงไม้ไว้ เขาสวมชดุคลมุยาวสฟ้ีาอ่อน ไหล่กว้าง 

เอวสอบ แขนเสื้อปักลายเมฆา ยามนี้ก�าลังขมวดคิ้วมองหลีซูซู

หลีซูซูตะลึงงัน พึมพ�าอย่างเหลือเชื่อ "ศิษย์พี่ใหญ่..."

บุคคลตรงหน้า รูปโฉมเหมือนศิษย์พ่ีใหญ่ของนางกงเหย่ียจี้อู ๋

ทุกประการ เพียงแต่ร่างกายของศษิย์พ่ีใหญ่มกีลิน่อายความเมตตาเย่ียง

ผูบ้�าเพ็ญเพียรเพ่ิมมาหลายส่วน ส่วนบรุษุตรงหน้ากลับดหูล่อเหลาย่ิงกว่า

"ไม่ทราบว่าน้องเก้าไปล่วงเกินคณุหนสูามสกุลเย่ียท่ีใดหรือ คณุหนูสาม 

ถึงต้องลงมือรุนแรงถึงเพียงนี้" เซียวหลิ่นเอ่ยถามเสียงเย็น

หลซีซููได้ยินเสยีงเขาแล้ว ในใจทัง้หวานทัง้ขมขืน่ ถึงข้ันเกิดความรูส้กึ 

น้อยอกน้อยใจมากมายเหลือเกิน น�้าตาใกล้จะกลั้นไม่อยู่เต็มที

ทว่านีห่าใช่อารมณ์ของหลซีซู ูส�าหรบันาง ศษิย์พ่ีใหญ่จติใจกว้างขวาง 

อ่อนโยน นางเคารพนบัถือเขาเหมอืนเคารพนบัถือพ่ีชายผูห้น่ึง เป็นไปไม่ได้ 
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เดด็ขาดท่ีนางจะเกิดความรูส้กึน่าละอายอยากโผเข้าสูอ้่อมกอดเขาเช่นนี้

เหน็ได้ชดัว่าอารมณ์ของเจ้าของร่างเดมิท่ีหลงเหลอือยู่ก�าลงัแผลงฤทธ์ิ

นางเข้าใจในทันที บุคคลตรงหน้าก็คือองค์ชายหกเซียวหลิ่นท่ี 

เยี่ยซีอู้รักจะเป็นจะตาย

ส่วนศิษย์พ่ีใหญ่ของหลีซูซู ได้ต่อสู้เพ่ือสรรพชีวิตในใต้หล้าจน 

ตัวตายในศึกครั้งใหญ่ระหว่างเซียนกับมารเมื่อนานแสนนานมาแล้ว  

ว่ากันว่าจอมมารเป็นคนลงมือฆ่าเขาด้วยตนเอง

หลังจากนั้น คนรักของเขาเหยากวงเซียนจื่อ* ก็ตายตามไปด้วย

พอเห็นหลซีซูจู้องเซยีวหลิน่ตาค้าง องค์หญิงเก้าก็กระโดดเหยงทนัที 

"เสด็จพ่ี ยังดีที่ท่านมาทันเวลา หาไม่แล้วใบหน้าของเจาอว้ีต้องถูกสตร ี

ผู้น้ีท�าลายแน่!" องค์หญิงเก้ากุมข้อมือที่ถูกหวดจนบวมอย่างคับแค้นใจ 

ยิ่งนัก

เซียวหลิ่นเอ่ยถาม "คุณหนูสามสกุลเยี่ยมีอะไรจะพูดหรือไม่"

แววตาเขาเย็นชาเล็กน้อย หลีซูซูถูกเขาจ้องจนรู้สึกเศร้าใจ

ก้าวข้ามกาลเวลามาหลายปี ได้พบคนรูจ้กัอกีครัง้ ทว่าศษิย์พ่ีใหญ่

ที่แต่ก่อนรักใคร่เอ็นดูนาง บัดนี้กลับเป็นพี่ชายของคนอื่น

เขาปกป้องเด็กสาวอีกคนหนึ่ง และเผชิญหน้ากับนางอย่างเย็นชา

* เซียนจื่อ เป็นค�าที่ใช้เรียกเซียนสตรี
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องค์หญิงเก้าอยู่ข้างหลังเซียวหลิ่น มองดูหลีซูซูอย่างเหยียดหยัน 

นางชอบเห็นเยี่ยซีอู้ขายหน้าต่อหน้าเสด็จพี่หกเป็นที่สุด

หลีซูซูหงุดหงิดเหลือเกิน ไหนว่าผลลัพธ์จากการท้าประลอง 

องค์หญิงเก้าจะเป็นผู้รับผิดชอบเองอย่างไรเล่า

องค์หญิงเก้าพูดจากลบัไปกลบัมาเช่นนี ้หากอยู่ในโลกบ�าเพ็ญเพียร 

ต้องถูกผู้ที่มีความสามารถแข็งแกร่งจัดการเป็นหมื่นรอบแน่นอน

ชนุเถากังวลใจย่ิงนกั ปกติคุณหนูสามใส่ใจความคดิขององค์ชายหก 

เป็นที่สุด ทุกครั้งเวลาองค์ชายหกเอ่ยถ้อยค�าเย็นชา คุณหนูสามจะโมโห

จนแทบคลุ้มคลั่ง

ช่วงนี้หายากทีเดียวที่คุณหนูสามจะเปลี่ยนเป็นย้ิมแย้มอารมณ์ดี 

แต่กลับไปครั้งนี้ไม่แน่อาจอาละวาดครั้งใหญ่อีก

ชุนเถาลอบเหลือบตามองไปยังคุณหนูสาม กลับไม่เห็นแววเสียใจ

5
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เจ็บปวดบนใบหน้าของคุณหนูสาม

หลีซูซูปรับอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว ห้าร้อยปีก่อนศิษย์พ่ีใหญ ่

ยังไม่รู้จักตน เขาปกป้องน้องสาวแท้ๆ ของตนเองก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้

ข้ามมิติเวลามาห้าร้อยปี ได้พบคนท่ีแตกดับไปแล้วอีกคร้ัง หลีซูซู

รู้สึกว่าน่าจะดีใจถึงจะถูก

ศิษย์พี่ใหญ่ตายเพื่อปกป้องส�านัก เขาเป็นวีรบุุรุษ

หลีซูซูขบคิดและพูดกับเซียวหลิ่น "ไม่ว่าองค์ชายจะเชื่อหรือไม่  

แต่ข้าไม่ได้เป็นฝ่ายหาเรือ่งองค์หญิงเก้า ทีน่ีคื่อวงัหลวง ไทเฮาเรยีกตวัข้า

เข้าเฝ้า ข้าคงมิอาจตั้งใจมาขวางทางองค์หญิงเก้าและรังแกนางได้

กระมัง"

เซียวหลิ่นอึ้งงันไป อดมองหลีซูซูแวบหนึ่งมิได้

คุณหนูสามสกุลเย่ียในอดีตมักใช้สายตาลุ ่มหลง อยากจะพูด 

แต่ไม่กล้าพูดจ้องมองตน ท�าความผิดไม่รู้จักส�านึก อุปนิสัยร้ายกาจและ 

โหดเหี้ยม

ในความทรงจ�าของเขา เยี่ยซีอู้มีใบหน้าที่อัปลักษณ์บิดเบี้ยว

เซียวหลิ่นย่อมรู้ดีว่านางรักและบูชาตนถึงขั้นบ้าคลั่ง ทว่าทุกครั้ง 

ที่เขาพบนาง ในใจกลับบังเกิดความรังเกียจไม่สิ้นสุด

ทว่าวันนี้กลับแตกต่างออกไป ดวงตานางใสกระจ่างมาก หว่างคิ้ว

เปิดเผย เสื้อบุนวมตัวเล็กเป็นสีชมพู รองเท้าหุ้มข้อเหยียบไปบนพ้ืน 

จนเกิดรอยเท้าเล็กๆ หลายรอย

เมื่อไอดุดันและความขุ่นขึ้งในอดีตหายไป เขาจึงมองเห็นชัดว่า

โฉมหน้าของคุณหนูสามสกุลเยี่ยมิได้น่ารังเกียจ

ดวงตานางสะท้อนภาพหมิะขาว พวงแก้มดนุู่มน่ิม เผยความไร้เดยีงสา 
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ออกมาหลายส่วน

ฟังค�าชี้แจงของนางแล้ว เซียวหลิ่นมององค์หญิงเก้าพลางเอ่ย  

"เจาอวี้ เจ้าเป็นฝ่ายขอแลกเปลี่ยนวิชากับคุณหนูสามสกุลเยี่ยหรือ"

แววร้อนตัววาบขึ้นในดวงตาขององค์หญิงเก้าอย่างรวดเร็ว นาง 

ดึงแขนเสื้อของเซียวหลิ่น "เสด็จพี่..."

ยามนีเ้ซยีวหลิน่ยังมสีิง่ใดไม่เข้าใจอกี เขามนิีสยัผ่าเผย เป็นวญิญูชน 

ที่แท้จริงผู้หนึ่ง ในเมื่อเรื่องนี้น้องสาวเป็นฝ่ายเริ่ม เขาย่อมไม่มีทางต�าหนิ

หลีซูซูอีก

"ก่อนหน้าน้ีข้าไม่ทราบ คุณหนูสามโปรดอภัยด้วย" เขาเอ่ยกับหลซูีซู

หลีซูซูไม่คิดว่าเซียวหลิ่นจะกล่าวขออภัยตนเอง จึงรีบส่ายหน้า 

เป็นพัลวัน

ศษิย์พีใ่หญ่ดเีป็นอนัดบัสองในใต้หล้า เป็นรองเพียงท่านพ่อเท่านัน้ 

โทษใครก็มิอาจโทษศิษย์พี่ใหญ่

ในความคิดของหลีซูซู เจ้าของร่างเดิมนิสัยไม่ดี สายตากลับ 

เฉียบคมไร้ท่ีติ ศิษย์พ่ีใหญ่ของนางเฉิดฉายดุจจันทรา ดังฟ้าหลังฝน 

องอาจอย่างแท้จริง น่าเสียดายที่เขาแตกดับเร็วเกินไป

ก่อนหน้าน้ีเซยีวหลิน่ชงิชงัเจ้าของร่างเดิมถึงเพียงนัน้ อนัทีจ่รงิใช่ว่า

ไร้เหตุผล หนึ่งเพราะเจ้าของร่างเดิมท�าแต่เรื่องแย่ๆ สองเพราะเจ้าของ

ร่างเดิมปากแข็ง ต่อให้ท�าเรื่องชั่วช้าก็ยังไม่ส�านึกผิด

เซียวหลิ่นแม้จะเอ่ยขอโทษ แต่ความรู้สึกที่มีต่อหลีซูซูหาได้ดีขึ้น

ถึงอย่างไรวันนัน้ภรรยาเขาเย่ียปิงฉางตกน�า้ ก็เป็นฝีมอืของคุณหนสูาม 

สกุลเย่ียอย่างแท้จรงิ ดังน้ันเขาจงึแค่พยักหน้าให้หลซีซูเูลก็น้อย มองก็ไม่มอง 

สักแวบและหันกายเดินจากไป
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องค์หญงิเก้าคิดไม่ถึงว่าเย่ียซอีูท่ี้ในอดีตรูจ้กัแต่อาละวาด วันน้ีกลบั

ไม่เอะอะโวยวายและอธิบายให้เสด็จพ่ีฟังอย่างใจเย็น คร้ันเห็นเสด็จพ่ี

มไิด้ช่วยตนต่อว่าหลซีซู ูนางจงึกระทบืเท้าเร่าๆ หันหลังว่ิงจากไป "เสดจ็พ่ี  

รอข้าด้วย"

พอพ่ีน้องสกลุเซยีวจากไปแล้ว หลซีซูหัูนกลบัไป เหน็ชนุเถาก�าลงัย้ิม

อย่างโง่งม

หลีซูซูอดถามมิได้ "เจ้ายิ้มอะไร"

ชุนเถาโพล่งตอบทันใด "นี่นับเป็นครั้งแรกที่องค์ชายหกยอมจ�านน

ให้คุณหนู"

แม่ทัพใหญ่เย่ียกุมอ�านาจทหารย่ิงใหญ่ไว้ในมือ แม้แต่ฮ่องเต ้

ยังไม่กล้าแตะต้องคุณหนูสามส่งเดช

ทว่าองค์ชายหกที่สูงส่งปานกล้วยไม้ สง่างามราวต้นไม้หยก กลับ

ไม่เคยปกปิดความรงัเกียจท่ีมต่ีอคุณหนูสาม ท่ีผ่านมาทุกครัง้เวลาพบกัน

ล้วนตีหน้าบึ้ง ต�าหนิคุณหนูอย่างเย็นชารอบหนึ่ง

ครั้งที่รุนแรงที่สุด ตอนนั้นคุณหนูใหญ่ยังไม่ออกเรือน คุณหนูสาม

คิดจะตบหน้าคุณหนูใหญ่ องค์ชายหกจึงสะบัดตัวคุณหนูสามออก

ครัง้นัน้คุณหนูสามโมโหจนเขว้ียงทกุอย่างในห้องท่ีสามารถเขว้ียงได้

ฟังชุนเถาเล่าเช่นนี้ หลีซูซูรู้สึกอยากหัวเราะเช่นกัน

เดก็โง่ชนุเถาผูน้ี้ช่างใจกว้างจรงิแท้ พึงรูว่้าแส้เมือ่ครู่น้ีขององค์หญิงเก้า 

หากโดนหน้า ชุนเถาต้องเสียโฉมแน่ สุดท้ายในใจของเด็กน้อยผู ้น้ี  

กลบัเอาแต่คดิถึงเรือ่งรกัใคร่เกลยีดชงัเลก็น้อยระหว่างคณุหนูของตนกับ

องค์ชายหก

สองคนแยกย้ายไปแต่งงาน เรื่องระหว่างพวกเขาเป็นไปไม่ได ้
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ตั้งนานแล้ว

เซียวหลิ่นแค่เอ่ยค�าว่า 'ขออภัย' อย่างราบเรียบ ชุนเถากลับดีอก

ดีใจถึงขั้นนี้ แต่ก่อนเจ้าของร่างเดิมเป็นที่ชิงชังถึงขั้นใดกัน

พอคิดถึงตอนเด็กๆ ศิษย์พ่ีใหญ่เกล้าผมให้ตนอย่างอ่อนโยน  

จากนั้นคิดว่าน้อยนักท่ีศิษย์พ่ีใหญ่จะชิงชังใครสักคน แต่บัดน้ีเขากลับ 

ไม่ชอบหน้าร่างนี้ของตนอย่างมาก

หลีซูซูรู้สึกสิ้นหวังกับภาพลักษณ์ยามนี้ของตนเองเหลือเกิน

ไทเฮารั้งตัวหลีซูซูอยู่เพียงชั่วครู่ ก่อนจะปล่อยนางออกมา

เป็นเช่นที่แม่ทัพใหญ่เยี่ยบอก ไทเฮาดูเมตตาอารี จิตใจกว้างขวาง

อย่างมาก

ทว่าหลซีซูมูไิด้คิดเช่นนี ้เรือ่งทีอ่งค์หญิงเก้ามาท้าประลองกับหลซีซูู 

ตามหลักไทเฮาน่าจะทราบเรื่องแล้ว แต่ไทเฮากลับไม่ได้เอ่ยถึงแม้แต ่

ค�าเดียว

หลีซูซูเดาว่าบางทีการที่องค์หญิงเก้ามา อาจได้รับการอนุญาต

เงียบๆ จากไทเฮา

หากองค์หญิงเก้าลงมือได้ส�าเร็จราบรื่น ป่านน้ีหลีซูซูคงถูกเฆี่ยน 

จนสภาพดูไม่ได้ ถึงเวลาไทเฮาปลอบโยนสองสามค�า กลับกลายเป็น 

คนดีไปเสียอีก

หลีซูซูลอบคิดในใจ เห็นทีสกุลเยี่ยจะเป็นไม้ใหญ่ล่อลม* ราชสกุล

ไม่พอใจสกุลเยี่ยเสียแล้ว

บางครั้งเวลาผู้อื่นใจกว้างกับเจ้า มิใช่เพราะความชื่นชอบ แต่เป็น

* ไม้ใหญ่ล่อลม อุปมาถึงผู้ที่มีชื่อเสียงหรือโดดเด่นเกินไป ย่อมเป็นที่ริษยาหรือเป็นที่เพ่งเล็งของผู้อื่น
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เพราะความหวาดเกรง

ในกาลก่อนมักมีศึกสงครามอยู่เนืองๆ ราชวงศ์สกุลเซียวต้องการ

แม่ทัพใหญ่เย่ียผู้เป็น 'เทพสงคราม' แต่หลายปีมานี้บ้านเมืองสงบสุข  

ปวงประชาปลอดภัย ฮ่องเต้ประทับบนบลัลงัก์สงูอย่างมัน่คง ย่อมเลีย่งมไิด้ 

ที่จะบังเกิดความไม่พอใจต่อขุนนางที่เป็นภัยคุกคามตน

หลซีซูแูม้ไม่เคยมปีระสบการณ์ในโลกภายนอก กฎเกณฑ์ในโลกมนษุย์ 

ก็รู้บ้างไม่รู้บ้าง แต่หลักเหตุผลเช่นนี้ นางสามารถท�าความเข้าใจได้

เพียงแต่ไม่รู้แม่ทัพใหญ่เยี่ยคิดอย่างไร

บนเส้นทางเดินทางกลับ หลีซูซูพลันนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้

นางเอ่ยถามขันทีน้อยผู้น�าทาง "เจ้ารู้หรือไม่ว่าเมื่อก่อนถานไถจิ้น 

อาศัยอยู่ที่ใด"

ขันทีน้อยรู้นิสัยของคุณหนูสามสกุลเย่ียผู้นี้มาก่อนหน้าแล้ว ยาม

น�าทางให้นางล้วนก้มศีรษะตลอดเวลา เวลาน้ีได้ยินหลีซูซูเอ่ยถาม

กะทันหัน จึงรีบตอบว่า "เมื่อก่อนองค์ชายจื้อจื่ออาศัยอยู่ในวังเย็นขอรับ"

"วังเย็นหรือ พาข้าไปดูหน่อยได้หรือไม่"

ขันทีน้อยท�าหน้าล�าบากใจอยู่บ้าง

หลีซูซูคิดถึงค�าสอนของท่านพ่อ มาโลกมนุษย์แล้วต้องรู้จักท�าตัว 

ดังนั้นจึงดึงปิ่นอันหนึ่งบนศีรษะลงมายื่นให้เขา "รบกวนกงกงแล้ว"

ขันทีน้อยรีบปฏิเสธ "หามิได้ หามิได้ขอรับ" คุณหนูจวนแม่ทัพผู้น้ี 

ไม่ลงมือกับตนก็บุญแล้ว

หลีซูซูเอ่ย "ไม่เป็นไร รับไว้เถิด"

ขันทีน้อยลังเลครู่หนึ่ง ก่อนจะเก็บปิ่นให้ดีและน�าทางหลีซูซูไป

ไม่นานหลีซูซูก็เห็นวังเย็นที่ช�ารุดทรุดโทรม



70 จันทราอัสดง 1 

"นี่ก็คือสถานท่ีท่ีองค์ชายจื้อจื่อเคยอาศัยอยู่สมัยก่อน ข้าน้อย 

ยังต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ วังเย็นรกร้างวังเวง คุณหนูเย่ียอย่าได้รั้ง 

อยู่นาน" เขารับของจากหลีซูซูแล้ว อดมิได้ที่จะเตือนด้วยความหวังดี

หลีซูซูพยักหน้า "ขอบใจมาก"

ขันทีน้อยจากไปแล้ว

ชนุเถามาเยือนวงัเย็นเป็นครัง้แรก นางมองเรอืนทีม่หีญ้ารกสงูสามนิว้  

คิดถึงต�านานเล่าลือที่ว่าวังเย็นมักมีผีออกอาละวาด นางจึงตัวสั่นอย่าง

ห้ามไม่อยู่ "คุณหนู พวกเรามาวังเย็นด้วยเหตุใดหรือเจ้าคะ"

หลีซูซูเดินเข้ามาแล้ว รู้สึกถึงไอหยิน* ขุมหนึ่งเช่นกัน แต่ตอนน้ี 

นางอยู่ในร่างของมนุษย์ จึงมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้น

"หากเจ้ากลวั รอข้าอยู่ข้างนอก ประเดีย๋วข้าก็ออกมา" หลซีซูพููดกับ

ชุนเถา

ชุนเถารีบสั่นศีรษะ "บ่าวจะติดตามคุณหนูเจ้าค่ะ"

คณุหนสูามฐานะสงูส่งเพียงใด หากนางเกิดเรือ่งหรอืได้รบับาดเจบ็ 

ชุนเถาก็ไม่รอดเช่นกัน

พอเห็นชุนเถายืนกราน หลีซูซูมิได้พูดมากอีก ยกชายกระโปรง

เหยียบย่างเข้าไปในวังเย็น นางอยากท�าความเข้าใจอดีตของถานไถจิ้น

ให้มากที่สุด

พันหมื่นปีมานี้ ในโลกหล้ามีพญามารเพียงสองตนเท่านั้นท่ีมี 

กระดูกมารโดยก�าเนิด

ตอนพญามารตนแรกถือก�าเนดิ เทพบรรพกาลนับไม่ถ้วนจติวิญญาณ 

แตกดับ สังเวยตบะนับหมื่นปีของตน แม้แต่วัตถุเทพก็แตกสลายไปด้วย 

* ไอหยิน (อนิ) หมายถึงไอเย็นหรอืบรรยากาศเปล่ียวร้าง ในจนีสมยัโบราณหมายถึงธาตขุองสตร ีตรงข้ามกับ

หยางซึ่งเป็นธาตุของบุรุษ



71เถิงหลัวเหวยจือ

จึงจะสามารถก�าจัดพญามารได้

หลายปีต่อมา พญามารตนที่สองถานไถจิ้นผงาดขึ้นอีกครั้ง

แต่ผูบ้�าเพ็ญเพียรในเวลาน้ี มไิด้แขง็แกร่งห้าวหาญเหมอืนคนรุน่ก่อน 

อกีแล้ว หลายหมืน่ปีทีผ่่านมา เซยีนทีบ่รรลเุป็นเทพมน้ีอยนดิจนน่าสงสาร 

ประกอบกับไม่มวัีตถุเทพอกีแล้ว พวกเขาจนปัญญากับถานไถจิน้โดยสิน้เชงิ

ร่างกายมีกระดูกมาร ย่อมเป็นวิญญาณก่ึงเทพโดยก�าเนิด นับแต่

สมัยหงฮวง* เป็นต้นมา เหล่าเทพต่างหวาดหว่ันย�าเกรง จอมมาร 

ก่อนหน้าถานไถจิ้น แทบจะกล่าวได้ว่าอยู่เหนือเทพบรรพกาลด้วยซ�้า

หากไม่มีการค้นคว้าอย่างเพียงพอ โลกบ�าเพ็ญเพียรไม่รู้เลยจริงๆ 

ว่าจอมมารถือก�าเนิดขึ้นได้อย่างไร เหตุใดจึงแข็งแกร่งถึงเพียงนั้น และ

จุดอ่อนอยู่ที่ใด

ในช่วงเวลาที่โลกบ�าเพ็ญเพียรถูกกองทัพมารโจมตีจนต้านไม่ไหว 

ในท่ีสุดก็มีคนเสนอว่าให้ใช้ 'คันฉ่องส่องอดีต' ซ่ึงเป็นวัตถุเทพเสาะหา

หนทาง

เซยีนท้ังหลายทุม่เทสดุก�าลงั ตามเก็บชิน้ส่วนของ 'คนัฉ่องส่องอดตี' 

กลับมา ไม่ง่ายเลยกว่าจะซ่อมแซมได้

กระนัน้คันฉ่องทีช่�ารดุกลบัมองเห็นเพียงโอกาสสดุท้ายอนัเลือนราง

เท่านั้น...ร่างเดิมของจอมมารเมื่อห้าร้อยปีก่อนชื่อว่า 'ถานไถจิ้น' เป็น

มนุษย์ธรรมดาที่อ่อนแอผู้หนึ่ง

จดุอ่อนของเขา สาเหตุท่ีเขาก้าวเข้าสูวิ่ถีมาร ล้วนมอิาจส่องสะท้อน

ออกมาได้

อีกท้ังกระดูกมารนี้ การท�าลายกายเนื้อและจิตวิญญาณล้วนไม่มี

* หงฮวง เป็นค�าเรียกสมัยบรรพกาลก่อนที่โลกจะถือก�าเนิด ในช่วงนั้นจะมีเพียงพลังปั่นป่วนกลุ่มหนึ่ง
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ประโยชน์ เมื่อกายเนื้อของถานไถจิ้นตายไป สิบแปดปีให้หลัง กายเนื้อ

ของเขาจะหล่อหลอมขึ้นใหม่อีกครั้ง และมีแต่จะแข็งแกร่งกว่าเดิม

พูดง่ายๆ ก็คือการฆ่าเขายิ่งจะท�าให้เขาแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเอง

เซียนทั้งหลายพูดไม่ออก

เหล่าผู้อาวุโสกลัดกลุ้มย่ิงนัก ครั้นเห็นโลกบ�าเพ็ญเพียรก�าลังจะ 

ต้านไว้ไม่อยู่แล้ว พวกเขาก็กัดฟันตัดสินใจสังเวยตบะเกือบหมื่นปี  

เปลี่ยนชะตาฟ้าดิน

หลงัจากเสีย่งทายเลอืกคน พวกเขาส่งหลซีซูกูลบัมายังห้าร้อยปีก่อน  

หวังว่านางจะถอนกระดูกมารของถานไถจิ้นได้ส�าเร็จ และท�าลายเขาได้

โดยสมบูรณ์

จอมมารทีไ่ม่มกีระดูกมารจะอ่อนแอจนมอิาจทนรบัการโจมต ีมิอาจ

ดูดซับไอแค้นและไอชั่วร้ายจากฟ้าดินเพื่อคืนชีพได้อีก

นี่เป็นหนทางสุดท้าย

ความคิดนี้ล�้าเลิศทีเดียว

ก่อนออกเดนิทาง หลซีซูขูอค�าชีแ้นะจากท่านพ่ออย่างจริงจัง "หลซีซู ู

ควรจะถอนกระดูกมารออกมาท�าลายทิ้งอย่างไรเจ้าคะ"

เจ้าส�านกัในอาภรณ์สฟ้ีาครามกระแอมกระไอ "ลกูข้า เจ้าต้องขบคดิ

หาหนทางเอง ท�าความเข้าใจอดีตของเขา หาสิ่งท่ีเขากลัวที่สุดให้เจอ  

ถึงเวลาก�าไลหยกที่มารดาเจ้าทิ้งไว้ให้น่าจะช่วยเหลือเจ้าได้"

นี่คือพูดก็เหมือนไม่พูด เช่นนั้นตกลงต้องท�าอย่างไรเล่า

ส�านักเซียนพึ่งพาไม่ได้ หลีซูซูจึงต้องค้นคว้าหาค�าตอบเอง

หลีซูซูคิดอย่างไม่แน่ใจนัก การท�าความเข้าใจอดีตของคนผู้หนึ่ง

และไปเยือนสถานที่ที่เขาเคยอยู่ น่าจะพบเบาะแสข้อมูลไม่น้อยกระมัง
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ใจกลางวังเย็นมีเพียงบ่อน�้าบ่อเดียว

หลซีซูเูดนิเข้าไปและน่ังยองลงมองดู นางมองปราดเดยีวก็เหน็ไปถึง 

ก้นบ่อ ในนั้นมีโครงกระดูกสีขาวน่ากลัวหลายโครง นี่เป็นบ่อน�้าแห้ง ไม่รู้

มีอายุนานเท่าไรแล้ว

ทีแ่ท้ในอดตีถานไถจิน้อาศยัอยู่ในสถานทีท่ี่มโีครงกระดูกกองพะเนิน 

แห่งนี้

หลีซูซูรีบร้องบอกชุนเถาที่อยู่ข้างหลัง "เจ้าอย่าเข้ามา"

ชุนเถาไม่เข้าใจ ทว่าก็ผงกศีรษะอย่างเชื่อฟัง

หลีซูซูหาก้อนหินมาหลายก้อน วางตั้งเป็นข่ายอาคมส่งวิญญาณ

ข้างบ่อน�้า หวังว่าจะช่วยสลายไอแค้นให้ดวงวิญญาณเหล่าน้ันและ 

ส่งพวกเขาไปเกิดใหม่เร็วขึ้นหน่อย

นางไม่มีพลังวิเศษ สิ่งที่ท�าได้มีเพียงเท่านี้

ชนุเถารูส้กึว่าท่ัวทุกหนแห่งล้วนอมึครมึน่ากลวั นางยากจะคดิภาพว่า 

องค์ชายจื้อจื่อเติบโตขึ้นมาในสถานที่เช่นนี้ได้อย่างไร

ชุนเถายิ่งกลัว ยิ่งอดมองไปรอบด้านมิได้ ก่อนจะพูดเสียงสั่นๆ ว่า 

"คุณหนู ห้องนั้นดูเหมือนจะมีเสียง" 

หลีซูซูหันกลับไปมอง และเดินตรงไปยังห้องนั้นทันที

"คุณหนู..."

"ไม่มีอะไรหรอก"

หลีซูซูผลักประตูเข้าไป ฝุ่นผงด้านบนร่วงกราวลงมา ภายในห้อง

เต็มไปด้วยใยแมงมุม นางส�าลักจนไอออกมาหลายที

หญิงสงูวยัผูห้นึง่น่ังยองอยู่ตรงมมุห้อง แววตาว่างเปล่า กอดตนเอง

โยกตัวไปมา
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หลีซูซูตะลึงงัน คิดไม่ถึงว่าท่ีนี่ยังมีคนอยู่ ยามท่ีนางเดินเข้าไปนั้น

หญิงสูงวัยไม่รู้สึกตัวแม้แต่น้อย

หลีซูซูได้กลิ่นเหม็นบูดระลอกหน่ึง เป็นกลิ่นท่ีแผ่มาจากตัวของ 

หญิงสูงวัยผู้นี้ "ท่านยาย ไฉนท่านจึงมาอยู่ที่นี่เล่า"

หญิงสูงวัยไม่ตอบสนองแม้แต่น้อย ราวกับไม่ได้ยิน

ชุนเถาเห็นว่าเป็นคนท่ีมีชีวิตก็โล่งอก พูดอย่างไม่แน่ใจ "คุณหนู  

บ่าวได้ยินมาว่าตอนองค์ชายจื้อจื่อถูกแคว้นโจวส่งมาเป็นตัวประกัน  

อายุแค่หกขวบเท่านั้น ข้างกายมีแม่นมผู้หนึ่งติดตามมาดูแลด้วย"

ทว่าแม่นมขององค์ชายน้อยผูห้นึง่ ตอนมาอย่างมากก็อายุย่ีสบิกว่า

เท่าน้ัน บัดน้ีเวลาผ่านไปเพียงสิบสี่ปี ไฉนจึงเปลี่ยนไปจนมีสภาพเช่นนี้ 

เหมือนยายเฒ่าอายุหกสิบก็มิปาน ทั้งยังเสียสติ

หลีซูซูตะลึงไปครู่หนึ่ง นี่คือแม่นมของถานไถจิ้นหรือ

ในอีกห้าร้อยปีให้หลัง นางอยู่ในโลกที่วุ่นวายโกลาหล เคยพบเจอ

คนแก่ที่น่าสงสารเช่นนี้เหมือนกัน ทว่าโลกนี้ยังไม่มีจอมมารชัดๆ ไฉนจึง

มีคนตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ได้

เรื่องนี้ท�าให้นางรู ้สึกรางๆ ว่าตนเองยังคงอยู่ในโลกอันวุ่นวาย 

ปั่นป่วนก่อนหน้านี้

หลีซูซูมิได้เอ่ยอะไร นางดึงใยแมงมุมบนศีรษะของหญิงสูงวัยออก

อย่างเอาใจใส่

ชุนเถาพูดอย่างไม่สบายใจ "คุณหนู..."

"พวกเราออกไปกันเถอะ"

ตามหลักแล้ว คนที่เข้าใจถานไถจิ้นมากท่ีสุดน่าจะเป็นหญิงสูงวัย

ผู้นี้ แต่นางไม่มีสติแล้ว
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หลีซูซูน่ังอยู่ในเก้ียว มิได้รีบร้อนกลับไป นางเรียกนางก�านัลในวัง 

ผู้หนึ่งมา "ช่วยตามหมัวมัวที่ดูแลวังเย็นมาพบข้าได้หรือไม่"

เวลาที่ดวงตะวันแขวนตัวสูง หมัวมัวในชุดสีม่วงผู้หน่ึงย�่าหิมะที่

ทับถมเป็นชั้นหนา เดินมาคารวะหลีซูซู

หลีซูซูเอ่ยถาม "เหตุใดแม่นมของถานไถจิ้นจึงเสียสติ"

นางท�าตามวิธีการเดิม มอบปิ่นทองให้หมัวมัวอันหนึ่ง

สิง่ช่ัวร้ายพรรค์นัน้จะต้องไม่ละเว้นแม้กระท่ังแม่นมของตนเองแน่ๆ

หมัวมัวเก็บปิ ่นทองด้วยความปีติยินดี นางอยู่วังเย็นตักตวง 

ผลประโยชน์ไม่ค่อยได้ หลซีซูใูจป�า้เช่นน้ี หมวัมวัแทบอยากจะคายทุกสิง่

ที่รู ้ออกมาให้หมดในคราวเดียว ถึงอย่างไรเรื่องของถานไถจิ้นก็มิใช ่

ความลบัอะไรอยู่แล้ว "ขอบพระคุณคุณหนเูย่ียทีต่กรางวัล เรือ่งน้ีบ่าวเฒ่า

พอรู้อยู่บ้างจริงๆ จื้อจื่อกับหลิวซื่อ* ผู้น้ันมาอยู่วังเย็นเมื่อสิบส่ีปีก่อน 

จือ้จือ่ในตอนนัน้รปูงามน่ารกั วงัเย็นเป็นสถานท่ีสกปรก องครกัษ์และขนัที

ไม่น้อยในวังล้วนมีความนิยมชมชอบเช่นนั้น..."

ใบหน้าของชุนเถาแดงก�่าก่อนจะขาวซีด

"หลิวซื่อปกป้องจื้อจื่อ ตนเองกลับต้องรับเคราะห์ พวกเขาอยู่ใน 

วังหลวงเดิมไม่มีฐานะอันใดอยู่แล้ว บ่าวเฒ่าได้ยินมาว่าเวลาพวกเขา 

ไม่มีอะไรกิน ฤดูหนาวไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ หลิวซื่อก็จะ..."

"พอที" ชุนเถาอดพูดขึ้นมิได้ เรื่องพวกนี้นางฟังแล้วยังอกสั่น 

ขวัญผวา แล้วจะให้คุณหนูรับฟังได้อย่างไร

"ให้นางพูด เล่าเรื่องของถานไถจิ้นเถอะ"

"คุณหนูเย่ีย เรื่องเก่ียวกับองค์ชายจื้อจื่อ บ่าวเฒ่าเองก็รู้ไม่มาก  

* ธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้ค�าว่าซื่อ (แปลว่านามสกุล) ต่อท้ายนามสกุลเดิม

ของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้หน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดขึ้นก็มี
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สมัยเป็นเดก็บรรดาองค์ชายชอบเล่นสนุก มกัเรยีกจือ้จือ่ไปเล่นเป็นเพ่ือน 

บางครัง้บ่าวเฒ่าเห็นว่าบนร่างกายของจือ้จือ่ไม่เหลอืส่วนท่ีสมบรูณ์ดีเลย

สักส่วน"

นางเล่าอย่างคลุมเครือ อันท่ีจริงหลายครั้งหมัวมัวล้วนเคยเห็นว่า

พวกเขาดูหมิ่นรังแกจื้อจื่อเหมือนเดรัจฉานตัวหนึ่ง

พูดถึงตรงนี้ หมัวมัวก็หยุดกะทันหัน นางพลันนึกข้ึนได้ว่าบุคคล 

ตรงหน้าผูน้ี้กับคนทีเ่คยอยู่ในวังเย็นผูน้ัน้เป็นอะไรกัน หมวัมวัรู้สึกเก้อกระดาก 

ในใจขึ้นมา ไม่รู้ว่าคุณหนูเย่ียมีความคิดอย่างไรต่อจื้อจ่ือ นางจึงเลือก 

เล่าความจริงบางส่วนที่ไม่รุนแรงนัก น่าจะไม่เป็นอะไรกระมัง

หลีซูซูเม้มปากแน่น ในใจหนักอึ้ง นางคิดไม่ถึงว่าหลิวซื่อมีสภาพ

เช่นนี้ มิใช่เพราะถูกถานไถจิ้นท�าร้าย

ตรงหน้านางพลันผุดใบหน้างดงามประณีตของเด็กหนุ่ม ยังมีแวว

เย็นชาหนักอึ้งและความหม่นหมองในดวงตาเขา

มิน่าถูกเฆี่ยนตีหรือลงโทษให้คุกเข่าล้วนไม่ปริปากบ่น เหมือน

มนุษย์ตอไม้อย่างไรอย่างนั้น ส�าหรับเขา บางทีเรื่องพวกนี้อาจเป็น 

เรื่องปกติธรรมดาไปแล้วกระมัง

"ถานไถจิ้นออกจากวังแล้ว ใครเป็นคนดูแลหลิวซื่อ"

หมัวมัวรู้จักฟังน�้าเสียงสังเกตสีหน้าเป็นอย่างดี ใคร่ครวญครู่หนึ่ง 

เห็นคณุหนสูามสกุลเย่ียดูแล้วมไิด้มเีจตนาร้าย จงึพูดความจริง "ว่ากันว่า

ก่อนจือ้จือ่ออกจากวงั ได้มอบเงินจ�านวนหน่ึงให้จ้าวหมวัมวัในกองซักล้าง 

บอกให้นางน�าข้าวมาส่งให้หลิวซื่อบ้าง"

ทว่าเงินเลก็น้อยแค่นัน้ อย่างมากจ้าวหมวัมวันึกออกกโ็ยนหมัน่โถว

ให้หลิวซื่อลูกหนึ่ง เหมือนให้อาหารสุนัข
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หลีซูซูพูดขึ้น "ชุนเถา"

นางรับถุงผ้าจากมือชุนเถา หยิบทองก้อนออกมาหลายก้อน ยื่นให้

หมัวมัว "หากหมัวมัวมีเวลา ช่วยดูแลหลิวซื่อที ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นาง 

ท�าความสะอาดร่างกายหน่อย ท�าให้การกินอยู่ของนางดข้ึีนบ้าง ครัง้หน้า

หากข้าเข้าวัง เห็นหลิวซื่อมีชีวิตความเป็นอยู่ไม่เลว จะต้องตอบแทน 

หมัวมัวอย่างงามแน่นอน แต่เรื่องนี้ห้ามบอกคนอื่นเด็ดขาด"

หมัวมัวในชุดม่วงย้ิมจนเห็นแต่ฟันไม่เห็นดวงตา นางรับทอง 

หนักอึ้งไว้ "คุณหนูเยี่ยพูดอะไรกัน ค�าสั่งของท่าน บ่าวเข้าใจแล้ว"

รอจนหมัวมัวเดินไปไกล ชุนเถาตาเป็นประกาย เอ่ยเสียงค่อยว่า 

"คุณหนู ท่านเห็นใจองค์ชายจื้อจื่อหรือเจ้าคะ"

หลซีซูป้ัูนหน้าขรมึ "เหลวไหล ข้าท�าอย่างนัน้เรยีกว่าเห็นใจถานไถจิน้หรือ  

ข้าก็แค่เหน็ว่าหลวิซือ่ปกป้องเจ้านายอย่างกล้าหาญ ไม่ควรมจีดุจบเช่นนี ้

เท่านั้น"

ต่อให้สงสารมดตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง ก็ยังดีกว่าเห็นใจถานไถจิ้น

ชุนเถาปิดปากยิ้ม
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เพ่ิงกลบัถงึจวน ชนุเถาก็เหน็ท่ีหน้าจวนแม่ทพัมสีาวใช้อายุราวย่ีสบิปี 

ยืนอยู่นางหนึ่ง

สาวใช้ผูน้ั้นมีใบหน้าทรงเมลด็แตง ค้ิวเลม็แต่งอย่างละเอยีดประณีต

พอเห็นนางแล้ว ชุนเถาตกใจจนรีบก้มหน้าลง

สาวใช้คิ้วประณีตแค่นหัวเราะ เบียดชุนเถาออกไปและเดินเข้ามา

แทนที ่"คณุหน ูป้ีหลิว่กลบัมาแล้วเจ้าค่ะ ป้ีหลิว่ประคองท่านลงจากรถเอง"

หลีซูซูเลิกม่านรถม้า เห็นดวงหน้าที่ไม่รู้จักดวงหนึ่ง

ครัน้ได้ยินนางแทนตนเองว่า 'ป้ีหลิว่' หลซีซูเูข้าใจทนัทีว่านางเป็นใคร

เจ้าของร่างเดิมมีสาวใช้ประจ�าตัวสี่คน อิ๋นเชี่ยวถูกท่านย่าส่งไป 

ออกเรือนท่ีหมู่บ้านเกษตรแล้ว ช่วงน้ีสาวใช้ท่ีติดตามข้างกายหลีซูซูคือ 

ชุนเถากับสี่สี่ แต่เด็กสองคนนี้ล้วนแต่ขวัญอ่อน ในสายตาของเจ้าของ 

ร่างเดิม ทึ่มทื่อเกินไปและโง่เขลาย่ิงนัก เจ้าของร่างเดิมไม่ค่อยชอบ 

6
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พวกนางมาแต่ไหนแต่ไร

สาวใช้ที่เยี่ยซีอู้ชอบมากที่สุดก็คือสาวใช้ที่ชื่อ 'ปี้หลิ่ว' ตรงหน้าผู้นี้

ในความทรงจ�าของเจ้าของร่างเดิม ปี้หลิ่วเฉลียวฉลาดมีไหวพริบ 

ท�างานว่องไว ปากก็หวาน เป็นที่ถูกใจของนางมาก

หลซีซููเดาไม่ถูกว่าป้ีหลิว่เป็นคนอย่างไร ระหว่างครุ่นคิดก็ถูกป้ีหลิว่

ประคองลงจากรถม้าอย่างระมัดระวังแล้ว

ชุนเถาที่ยืนอยู่ด้านข้างเหมือนลูกนกกระทาเจอเสือก็มิปาน

ชุนเถากลัวปี้หลิ่ว?

พอมองสี่สี่ที่ก้มหน้าต�่าไม่ต่างกัน หลีซูซูก็เข้าใจแล้ว

ปี้หลิ่วผู้นี้เห็นทีฐานะข้างกายเจ้าของร่างเดิมจะไม่ธรรมดาจริงๆ 

ตอนหลซีซูทูะลมุติิมาใหม่ๆ ชนุเถาท�าอะไรก็ตกใจจนโขกศรีษะ ทว่าป้ีหล่ิว

ผู้นี้ยามอยู่ต่อหน้าหลีซูซูกลับไม่ส�ารวมตนแม้แต่น้อย

นายบ่าวพากันเดินเข้าไปในจวน ปี้หลิ่วพูดว่า "คุณหนูสาม ปี้หลิ่ว

มีเรื่องจะรายงานท่าน" สีหน้านางฉายแววตื่นเต้นเล็กน้อย

ปี้หลิ่วหันกลับไปสั่งชุนเถากับสี่สี่ "ข้าจะคุยกับคุณหนู พวกเจ้ามี 

งานอะไรก็ไปท�าเถอะ"

หลีซูซูไม่แสดงอาการใดๆ นางอยากเห็นเหมือนกันว่าปี้หล่ิวผู้นี้ 

จะท�าอะไรกันแน่

ปี้หลิ่วพาหลีซูซูเดินเลี้ยวเข้าไปบริเวณภูเขาจ�าลองลูกหนึ่ง ล้วง 

หยิบกระดาษแผ่นหนึง่ออกมาจากแขนเสือ้ "คุณหนสูาม ท่านดสูว่ิาป้ีหลิว่

พบเจอสิ่งใด"

หลีซูซูคลี่กระดาษออก บนนั้นเป็นภาพคนงามท่ีวาดออกมา 

ได้เหมอืนมชีวีติจรงิ คนงามนัง่อยู่รมิสระปทมุมา ก้มหน้าย้ิมจางๆ ดเูขินอาย 
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ยิ่งนัก

ปี้หลิ่วสีหน้าตื่นเต้น ใบหน้าบ่งบอกว่าก�าลังรอค�าชม

หลีซูซูมองภาพวาดนี้อย่างงุนงงเล็กน้อย ตกลงนี่คือสิ่งใดกันแน่

"คุณหนู ท่านดูตรงจุดลงนาม"

จุดลงนามเขียนไว้ว่า 'ผังอี๋จือ'

เขาเป็นบณัฑิตจ้วงหยวน รองเสนาบดีกรมพิธีการคนปัจจบุนัผงัอีจ๋อื  

คนที่ครั้งก่อนกระโดดลงน�้าไปช่วยเยี่ยปิงฉางอย่างร้อนอกร้อนใจนั่นเอง

บัดนี้ดูแล้วคนในภาพวาดเป็นใคร มิต้องเอ่ยก็กระจ่างแจ้ง

พูดตามตรง สมแล้วท่ีเขาเป็นจ้วงหยวนในการสอบขุนนางปีนี้ 

ทักษะการวาดภาพไม่เลวจรงิๆ ตวัดพู่กันเพียงไม่ก่ีเส้น เสน่ห์ของเย่ียปิงฉาง 

ก็สะท้อนออกมาไม่สิ้นสุด

ป้ีหลิว่กล่าว "คณุหน ูท่านให้บ่าวไปสบืดทูีห่มูบ้่านเกษตรทีค่ณุหนใูหญ่ 

พักรักษาตัวเมื่อสองปีก่อน พวกเขาคบชู ้กันจริงๆ นางคนชั้นต�่าน่ัน  

ก่อนแต่งงานกับองค์ชายหกก็ลอบคบหากับใต้เท้าผังอยู่ก่อนแล้ว

ใต้เท้าผังยังวาดภาพนี้เก็บไว้ ใช้ปลอบประโลมจิตใจยามคิดถึง

ก่อนเดนิทางมาเมอืงหลวง ใต้เท้าผงัสัง่ให้บ่าวชายเผาภาพวาดน้ีเสยี  

แต่บ่าวชายรู้สึกเสียดายจึงแอบเก็บไว้ ปี้หลิ่วมิได้ท�าให้คุณหนูผิดหวัง  

ซื้อภาพนี้กลับมาได้เจ้าค่ะ"

ปี้หลิ่วเอ่ยอย่างลิงโลด "คุณหนู องค์ชายหกเห็นภาพวาดนี้แล้ว  

จะต้องโมโหจนยากระงับและหย่านางคนชั้นต�่านั่นแน่นอน ถึงเวลา 

เมื่อไมม่ีนางคนชั้นต�า่นัน่แล้ว คนในสายตาขององคช์ายหกย่อมต้องเป็น

คุณหนู!"

หลีซูซูอึ้งงัน "..." เจ้าจริงจังหรือนี่



81เถิงหลัวเหวยจือ

หลีซูซูเข้าใจต้นสายปลายเหตุในที่สุด ก่อนหน้าน้ีเจ้าของร่างเดิม

กับเย่ียปิงฉางตกน�้า องค์ชายหกในฐานะสามีของเย่ียปิงฉางกระโดดน�า้ 

ลงไปช่วยเป็นเรื่องท่ีสมเหตุสมผล แต่ใต้เท้าผังกระโดดลงไป กลับเป็น

เรื่องที่น่าคิด

เจ้าของร่างเดิมสงสัยจุดนี้ จึงส่งปี้หลิ่วสาวใช้ที่ตน 'ไว้ใจ' มากที่สุด

ไปสืบเรื่องน้ี หวังว่าจะสืบพบหลักฐานการคบชู้ระหว่างใต้เท้าผังกับ 

พี่สาวสายรอง จะได้ท�าให้องค์ชายหกหย่ากับพี่สาวสายรองของตน

"จะให้ป้ีหลิว่หาคนส่งภาพวาดนีไ้ปให้ถึงมอืองค์ชายหกหรือไม่เจ้าคะ"

หลีซูซูเก็บภาพวาด "ตอนนี้ยังไม่ต้อง"

เจ้าของร่างเดมิแต่งงานแล้ว หลซีซูไูม่มคีวามคดิท่ีจะก่อกวนความ

สัมพันธ์ของเซียวหลิ่นแม้แต่น้อย อีกทั้งแค่ภาพวาดแผ่นเดียวเท่านั้น 

อย่างมากก็เป็นการบ่งบอกว่าผังอี๋จือชมชอบเย่ียปิงฉาง เยี่ยปิงฉาง 

ถูกคนวาดภาพเก็บไว้ มิใช่ความผิดของนางสักหน่อย

ใบหน้าของป้ีหลิว่เต็มไปด้วยความเสยีดาย แต่นางไม่กล้าขัดค�าสัง่

หลีซูซู คิดเพียงว่าคุณหนูอาจมีอุบายเหนือล�้าอะไรอีก

หลซีซูเูก็บภาพไว้อย่างดี เตรยีมตัวหาเวลาเผาเจ้าส่ิงทีจ่ะก่อปัญหาน้ี 

ทิ้งเสีย

หลีซูซูเพ่ิงจะเดินออกไป ชุนเถาก็เข้ามารายงานด้วยสีหน้าว้าวุ่น 

"คุณหนูสาม แย่แล้วเจ้าค่ะ เกิดเรื่องแล้ว"

ปี้หลิ่วต�าหนิทันที "พูดจาดีๆ ลุกลี้ลุกลนเช่นนี้ใช้ได้ที่ใด!"

หลีซูซูขมวดคิ้ว ช�าเลืองมองปี้หลิ่วแวบหนึ่ง จากนั้นก็พูดกับชุนเถา

เสียงอ่อนโยน "เจ้าค่อยๆ เล่า"
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ชุนเถากลืนน�้าลายอึกหนึ่ง "เมื่อเช้าเหลียนอี๋เหนียงพบว่าใน 

คลังสมบัติมีข้าวของสูญหายไปหลายชิ้น กวนอินหยกของฮูหยินผู้เฒ่า 

ก็หายไป เมื่อตรวจสอบดู ในห้องของตู้อี๋เหนียงก็มีของหาย สินเจ้าสาว 

ที่นางเตรียมไว้ให้คุณหนูรองหายไปกว่าครึ่ง รวมทั้งหยกประดับของ

คุณชายใหญ่ เงินเบี้ยหวัดของคุณชายสี่ ล้วนหายไปทั้งหมด ตอนนี้ 

เหลียนอี๋เหนียง ตู้อี๋เหนียง ยังมีพวกคุณหนูรอง ก�าลังสอบสวนคนอยู่ใน

ห้องโถง..."

หลีซูซูบังเกิดลางสังหรณ์ไม่ดี "พวกนางสงสัยใคร"

"องค์ชายจื้อจื่อเจ้าค่ะ"

หลีซูซูนิ่วหน้าถาม "เหตุใดจึงสงสัยเขา"

ชุนเถามองหลีซูซูแวบหนึ่งอย่างระมัดระวัง "มีคนค้นเจอต่างหู 

ข้างหนึ่งที่องค์ชายจื้อจื่อแอบเก็บไว้ในยันต์คุ้มครอง..."

ปี้หลิ่วฟังแล้วเอ่ยอย่างขุ่นขึ้ง "จื้อจื่อก่อเรื่องอับอายขายหน้าเช่นนี้ 

สร้างความอัปยศให้ท่านจริงๆ นะเจ้าคะ"

ชนุเถาอยากพูดอะไร แต่เหน็ว่ามป้ีีหลิว่อยู่ สดุท้ายยังคงก้มหน้าลง

หลซีซูหัูนไปมองป้ีหลิว่ "บทสรปุของเรือ่งราวยังไม่ออกมา อย่าพูดจา 

ส่งเดช"

รีบหุบปากเสียเถอะ หาไม่แล้วนางอาจทนไม่ไหวลงมือกับสาวใช ้

ผู้นี้ได้

แต่เลก็ท่านพ่อสอนให้หลซีซูมูมีารยาท กระจ่างแจ้งในผดิชอบชัว่ดี 

ปี้หลิ่วผู้นี้อ้าปากหุบปากมีแต่ค�าว่า 'คนชั้นต�่า' กับ 'คบชู้' การพูดจาดีๆ 

เป็นเรื่องยากนักหรือไร

หลีซูซูฟังแล้วครั่นเนื้อครั่นตัวไปหมด ท่ีน่าโมโหท่ีสุดคือปี้หลิ่ว 
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ยังกดขี่ข่มเหงสี่สี่กับชุนเถาทั้งต่อหน้าและลับหลัง

หลซีซูสูงสยัว่าสาวใช้ผูน้ีค้อยยุแยงให้เจ้าของร่างเดมิท�าเรือ่งต่างๆ 

ไม่น้อยทีเดียว ไปท�าลายความสัมพันธ์ของผู้อื่น นี่ใช่เรื่องที่สตรีดีๆ  

พึงกระท�าอย่างนั้นหรือ

แต่ตอนนี้หลีซูซูไม่มีเวลาจัดการปี้หลิ่ว นางพูดกับชุนเถา "พวกเรา

ไปดูที่ห้องโถงกัน"

ชุนเถารีบย่อกายคารวะและน�าทาง

ปี้หลิ่วถูกหลีซูซูตักเตือนว่าอย่าพูดจาส่งเดช ได้แต่ยืนอึ้งอยู่กับที่ 

นางไม่คาดคิดมาก่อนว่าคุณหนูสามจะต�าหนิตน

ตามหลักแล้ว คุณหนูได้ยินว่า 'จื้อจื่อท�าให้นางขายหน้า' แม้แต่

ความคดิอยากฆ่าจือ้จือ่ก็ยังมด้ีวยซ�า้ ทว่าครัง้นีค้ณุหนสูามกลบับอกให้ตน 

หุบปาก

สีหน้าของปี ้หลิ่วบิดเบี้ยวเล็กน้อย พอมองเงาหลังของชุนเถา 

ข้างหน้าก็คดิว่าต้องเป็นเพราะช่วงทีต่นไม่อยู่ นางเดก็ชนุเถากับส่ีสีว่่าร้าย

อะไรตนให้คุณหนูฟังแน่ๆ

พรุ่งนี้ก็คือวันที่สิบห้า ครั้นคิดอะไรได้ ปี้หลิ่วจึงเข้าใจ มิน่าคุณหนู

ถึงไม่ได้ก่นด่าจื้อจื่ออย่างรุนแรง เวลานี้จื้อจื่อจะเกิดเรื่องไม่ได้เด็ดขาด

ปี้หลิ่วรีบรุดตามไป

หลซีซูยัูงไม่ทนัเดนิเข้าไปในห้องโถง ก็มคีนรายงานเหลยีนอีเ๋หนยีง

ทันที "คุณหนูสามกลับมาแล้วเจ้าค่ะ"

พอค�าพูดน้ีถูกเอ่ยออกมา ทุกคนท่ีน่ังอยู่บนเก้าอี้ต่างมองไปยัง 

ถานไถจิ้นพร้อมกัน
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แขนของเด็กหนุ่มถูกจับยึดไว้ เขาเม้มปาก นัยน์ตาด�าสนิทมองพื้น 

แววตาทั้งเยียบเย็นและหนักอึ้ง

หลีซูซูเดินเข้ามา ภาพที่เห็นก็คือภาพนี้

อี๋เหนียงทั้งสาม เหลียนอี๋เหนียงนั่งตรงต�าแหน่งประธาน อี๋เหนียง

อกีสองคนนัง่อยู่ด้านข้างสองฝ่ัง คุณหนรูองเย่ียหลนัอนินัง่ติดกับตูอ้ีเ๋หนียง

ด้วยสีหน้าย�่าแย่ นอกจากพวกเขา คุณชายสี่ที่เด็กที่สุดในจวนก็อยู่ด้วย

คุณชายสี่ปีนี้อายุหกขวบ เนื่องจากอายุยังน้อย เป็นที่รักใคร่เอ็นดู

ของแม่ทัพ เขาจึงถูกขุนจนอ้วนกลมเป็นลูกหนัง ซุกตัวอยู่ในอกของ 

อวิ๋นอี๋เหนียงพลางกินขนม

นอกจากเหล่าสาวใช้ ทุกคนล้วนนั่ง มีเพียงถานไถจิ้นที่ยืนอยู่

กลับเป็นเหลียนอ๋ีเหนียงชิงพูดก่อนว่า "คุณหนูสามกลับมาแล้ว  

ได้จังหวะพอดี ในจวนเกิดเรื่องใหญ่ขึ้น คิดว่าท่านคงทราบแล้ว จื้อจื่อ 

เป็นคนของท่าน ข้าอนุภรรยาเองก็ล�าบากใจ คิดว่าเรื่องนี้ให้ท่านเป็นคน

สอบสวนดีหรือไม่"

นางกล่าวพลางสละที่นั่งประธานให้กับหลีซูซู

เหลยีนอีเ๋หนยีงแม้จะช่วยเหลอืฮหูยินผูเ้ฒ่าจดัการงานภายในจวน 

เป็นครั้งคราว ทว่านางเป็นเพียงอนุภรรยาผู้หนึ่ง หลีซูซูเป็นบุตรีสายตรง

เพียงคนเดียว เมื่อหลีซูซูเข้ามา เหลียนอี๋เหนียงย่อมไม่กล้าน่ังบนเก้าอี้

ประธานอีก

อี๋เหนียงอีกสองคนรีบลุกขึ้นคารวะหลีซูซู

เย่ียหลันอินถูกตู้อ๋ีเหนียงสะกิดหน่ึงที ก่อนจะเอ่ยทักด้วยสีหน้า

ย�่าแย่ "น้องหญิงสาม"

หลีซูซูนั่งลงอย่างผ่าเผย บ่าวชายรีบรินน�้าชาให้หลีซูซู
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หลีซูซูจิบน�้าชาค�าหนึ่งพลางมองไปยังถานไถจิ้นที่ถูกจับตัวไว้

เสื้อผ้าเขาถูกคนดึงกระชากจนยับยุ่ง บนพ้ืนมียันต์คุ้มครองเก่าๆ 

แผ่นหนึ่ง บนยันต์คุ้มครองมีรอยเท้า เห็นได้ชัดว่าถูกคนเหยียบ

สายตาของถานไถจิ้นจับอยู่ที่ยันต์คุ้มครองแผ่นนั้น ยามที่หลีซูซู 

ก้าวเข้ามา เขาไม่มีท่าทีตอบสนองแม้แต่น้อย แม้กระทั่งเหลือบตามอง

หลีซูซูยังมิได้ท�า

"เหลยีนอ๋ีเหนียง ในเมือ่ก่อนหน้าน้ีพวกท่านเป็นคนสอบสวน ตอนน้ี 

ก็สอบสวนต่อเถอะ ข้าแค่ฟังก็พอ" หลีซูซูไม่อยากสอดมือเข้ายุ่ง นางรู้ว่า

ตนเองอคติกับถานไถจิ้น หากเข้าไปก้าวก่าย ย่อมขาดความเที่ยงธรรม

พอนางเอ่ยเช่นน้ี ถานไถจิน้กลบัมท่ีาทตีอบสนองขึน้มา เขาเงยหน้า

มองหลีซูซูอย่างเย็นชา

"ในเมือ่เป็นค�าสัง่ของคณุหนสูาม ข้าอนุภรรยาจะสอบสวนต่อแล้วกนั  

จือ้จือ่ ประการท่ีหน่ึง หลายปีมานีท้รพัย์สนิในจวนไม่เคยสูญหายมาก่อน" 

เหลยีนอีเ๋หนยีงมองเดก็หนุม่ในชดุขาว ความหมายในถ้อยค�าชดัเจนมาก 

อีกท้ังถานไถจิ้นเข้ามาในจวนเพียงสามเดือน ก็มีข้าวของหายไปมากถึง

เพียงนี้

"ประการท่ีสอง คลงัสมบตัมิเีพียงเจ้านายเท่าน้ันท่ีสามารถเข้าไปใกล้  

ทกุคนในจวนล้วนมเีบีย้หวดัรายเดือน ทว่าจือ้จือ่..." เหลียนอ๋ีเหนียงชะงักไป  

มิได้พูดให้ชัดเจน

ทุกคนกลับเข้าใจดี ถานไถจิ้นแม้จะนับเป็นเจ้านายครึ่งหนึ่งของ

จวนหลังน้ี แต่จวนแม่ทัพหาได้จ่ายเบ้ียหวัดรายเดือนให้เขาไม่ เชลย 

แคว้นศัตรูที่พ่ายศึก ให้ข้าวกินก็นับว่าดีแล้ว ซึ่งน่ันยังคงเป็นเพราะ 

เห็นแก่ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณหนูสามด้วย
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ถานไถจิ้นเหลือบตาขึ้น "ไม่ใช่ข้า ข้าไม่ได้เป็นคนท�า"

นิ้วมือของหลีซูซูที่ประสานกันบีบแน่น อันที่จริงตามความเห็นนาง 

ถ้อยค�าเหล่านี้ของเหลียนอี๋เหนียงออกจะฝืดฝืนเกินไปหน่อย

ฐานะของถานไถจิ้นในจวนแห่งน้ีต้อยต�่า เน่ืองจากท่าทีท่ีเจ้าของ

ร่างเดิมมีต่อเขาไม่ดีนัก ฐานะของเขาจึงไม่แตกต่างจากบ่าวรับใช้  

ไปคลงัเก็บสมบติัเดิมทีก็ยากอยู่แล้ว จะอาศัยการคาดเดา ตดัสินความผิด 

ของคนผู้หนึ่งส่งเดชได้อย่างไร

อีกอย่าง หลีซูซูช�าเลืองมองเด็กหนุ่มแวบหนึ่ง...

เส้นผมบนหน้าผากปกปิดดวงตามืดทึมของเขา ท�าให้เขาดูเหมือน

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในความมืด หม่นสลัวไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้คน

หลีซูซูเช่ือว่าในอนาคตถานไถจิ้นจะฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยม แต ่

เรื่องการลักขโมยสิ่งของเช่นนี้ นางคิดว่าไม่ใช่เขา

ตู้อี๋เหนียงพูดเสียงแหลม "ไม่ใช่เจ้า หรือยังจะเป็นคุณชายคนอื่นๆ 

ในจวนเล่า จือ้จือ่ จวนแม่ทัพของพวกเราใจดรีบัตวัเจ้าไว้ เจ้ากลับตอบแทน 

เช่นนีน่้ะหรอื หรอืเป็นเพราะตัง้แต่เลก็ไม่มคีนอบรมสัง่สอน ตอนนีม้อืเท้า

จึงไม่สะอาด"

วาจานี้เอ่ยได้ไม่น่าฟังยิ่งนัก

คุณชายสี่ในอ้อมอกของอว๋ินอี๋เหนียงกระโดดออกจากอกมารดา  

ว่ิงไปตรงหน้าถานไถจิ้นและเตะเขาหนึ่งที "กล้าขโมยของในจวนแม่ทัพ 

ข้าจะให้ท่านพ่อตีเจ้าให้ตาย!"

อว๋ินอีเ๋หนียงรบีอุ้มคุณชายสีก่ลบัมา "จัว๋เอ๋อร์ ห้ามพูดจาเหลวไหล!"

หางตาของถานไถจิ้นผุดสีแดงฉานนิดๆ เขาพูดซ�้าด้วยน�้าเสียง 

เยียบเย็น "ข้าบอกแล้วว่าไม่ใช่ข้า"
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เนื่องจากความตรงไปตรงมาของตู้อ๋ีเหนียงและคุณชายสี่ ภาพ 

การสอบสวนอย่างสันติจึงถูกท�าลายไม่มีชิ้นดี

หลีซูซูอึดอัดว้าวุ่นใจอย่างไร้สาเหตุ นางอ้าปากอยากพูดอะไร 

บางอย่าง แต่หัวสมองกลับผุดใบหน้าเจ็บปวดรวดร้าวของท่านพ่อ

ท่านเซียนในอาภรณ์สีฟ้าครามพูดว่า "หลายปีมานี้ผู้สูงศักดิ์ใน 

โลกบ�าเพ็ญเซียนของพวกเราจิตวิญญาณแตกดับไปนับไม่ถ้วน รวมถึง

ศิษย์พ่ีใหญ่ของเจ้าด้วย พวกเขาตายเพ่ือส�านักด้วยน�้ามือของสิ่งชั่วร้าย

ตนนั้น หลีซูซู เจ้าเป็นความหวังสุดท้ายของโลกบ�าเพ็ญเพียร เดินทาง 

ย้อนไปห้าร้อยปีก่อนครานี้ ห้ามใจอ่อนเป็นอันขาด"

หลีซูซูปรับลมหายใจให้สงบ บอกตนเองซ�้าๆ ว่าถานไถจิ้นหาใช่ 

คนดีอะไร จึงระงับความวู่วามของตนเองเอาไว้ได้

เหลียนอี๋เหนียงแบมือ เผยให้เห็นต่างหูหยกขาววิจิตรประณีต 

ข้างหนึง่ "เช่นนัน้จือ้จือ่จะอธิบายทีม่าของต่างหูข้างน้ีทีพ่กตดิตวัอย่างไร"

ถานไถจิ้นมองต่างหูในมือของเหลียนอี๋เหนียง เม้มปากแน่น

หลีซูซูมองต่างหูข้างนั้นเช่นกัน

เหลยีนอ๋ีเหนยีงเอ่ย "ป้ีหลิว่ เจ้ามาดทีู ต่างหูข้างนีใ้ช่ของคณุหนูสาม

หรือไม่ หากเป็นของคุณหนูสาม ย่อมเป็นพวกข้าที่เสียมารยาทแล้ว"

ย่อมไม่มีทางเป็นของข้าอยู่แล้ว หลีซูซูคิดในใจ เจ้าของร่างเดิม

เกลียดชังถานไถจิ้นอย่างกับอะไรดี แล้วจะมอบของใช้ของสตรีให้เขา 

ได้อย่างไร

หลีซูซูรู้ดี คนอื่นๆ ก็รู้ดีเช่นกัน

หลีซูซูนึกอะไรได้ จึงมองไปยังถานไถจิ้น

นางคิดว่านางรู้แล้วว่านี่เป็นของของใคร
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ถานไถจิน้ถึงขัน้เก็บซ่อนไว้กับตัว ความคิดเลก็ๆ น้อยๆ อนัน่าเวทนา

และมืดมนนี้ มิอาจบอกกับผู้ใดได้จริงๆ

ป้ีหลิว่เดนิเข้ามาด ู"เหลยีนอีเ๋หนยีง ต่างหขู้างนีม้ใิช่ของคณุหนบู่าว

เจ้าค่ะ"

"จื้อจื่อจะชี้แจงอย่างไร"

ถานไถจิน้แววตามดืทะมนึ ไม่เอ่ยอะไร หากว่าก่อนหน้าน้ีในดวงตาเขา 

ยังมคีวามโกรธแค้นอยู่บ้าง ยามน้ีในดวงตาก็มเีพียงน�า้น่ิงบ่อหน่ึงเท่าน้ัน

เหลียนอี๋เหนียงย่อกายให้หลีซูซู "คุณหนูสามก็เห็นแล้ว จื้อจื่อ 

ไม่ยินดีจะอธิบาย"

เยี่ยหลันอินเอ่ยด้วยน�้าเสียงขุ่นขึ้ง "องค์ชายจื้อจื่อ ปกติหลันอิน 

ไม่เคยล่วงเกินท่าน ท่านจะคืนของท่ีอ๋ีเหนียงตระเตรียมไว้ให้หลันอิน 

กลับมาได้หรือไม่" นั่นเป็นสินเจ้าสาวของข้านะ!

พวกนางถึงข้ันยัดเยียดความผดิอนัน่าอัปยศข้อหนึง่ให้กับถานไถจิน้ 

อย่างง่ายดายเช่นนี้

หลีซูซูรู้สึกว่าเรื่องนี้เหลวไหลเกินไปแล้ว

ถานไถจิ้นเองก็เข้าใจอะไรบางอย่าง จึงย้ิมหยันเอ่ยว่า "ไม่มีสิ่งใด

จะกล่าว แล้วแต่พวกท่านจะจัดการ"

หลซีซูเูห็นเขาเผยรอยย้ิมเหยียดหยันออกมาเป็นครัง้แรก แผ่นหลงั

ของเขายืดตรง ยิ้มเสร็จริมฝีปากก็เม้มเป็นเส้นตรงเย็นชา

เหลียนอี๋เหนียงเอ่ยอย่างล�าบากใจ "หากบ่าวรับใช้ในจวนขโมย 

ของส�าคัญล�้าค่าไป ต้องตีมือสองข้างให้หักและขับออกจากจวน"

อวิ๋นอี๋เหนียงขมวดค้ิว อดร้องขอความเมตตาเสียงค่อยมิได้  

"เหลียนอี๋เหนียง ฐานะของจื้อจื่อ ถึงอย่างไรก็ไม่เหมือนคนทั่วไป จะเอา
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บ่าวรับใช้มาเปรียบกับเขาได้อย่างไร"

เหลียนอี๋เหนียงพูด "อวิ๋นอี๋เหนียงเข้าใจผิดแล้ว ข้าอนุภรรยามิได้

หมายความเช่นนี ้จือ้จือ่ย่อมไม่เหมอืนบ่าวรบัใช้แน่นอน แต่ในเมือ่กระท�า

ความผิด ไม่ว่าเป็นใครล้วนสมควรถูกลงโทษ คุณหนูสาม ท่านคิดว่าให้

จื้อจื่อคืนข้าวของกลับมา จากนั้นค่อยลงโทษเล็กน้อยเป็นอย่างไร"

เป็นอย่างไร ไมเ่หน็เปน็อย่างไร! คนพวกนีบ้้าไปแล้วหรอื จะตดัสนิ

ง่ายๆ เช่นนี้ได้อย่างไร!

หลีซูซูทนไม่ไหวแล้วจริงๆ นางยืนอยู่ฝ่ายของโลกบ�าเพ็ญเซียน  

ไม่ควรพูดแทนจอมมารในอนาคต

ขอเพียงเขายังมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าเขาจะมีสภาพอเนจอนาถเพียงใด  

นางแค่ยิ้มดูเรื่องสนุกก็พอ

กระนัน้ไม่ว่าเวลาจะผา่นไปกีป่ ีแม้จะเตบิโตแลว้ แต่นางยงัคงเปน็

หลีซูซู วิหคศักดิ์สิทธิ์ตัวน้อยที่เปี่ยมด้วยความอยากรู้อยากเห็น หว่างคิ้ว

แต้มแต่งด้วยขนสีแดง ลืมตาข้ึนมาดูโลกในสระสวรรค์อันบริสุทธ์ิท่ีสุด

และหลุบตามองสรรพชีวิต 

นางสามารถถอืกระบีส่งัหารเขาอย่างเปิดเผย ถึงข้ันท่ีว่าในอนาคต

อาจบดขย้ีวิญญาณเทพของเขาให้แหลกลาญอย่างไม่ปรานี แต่นาง 

ไม่อาจท�าเหมือนคนอ่ืนๆ ดูหมิ่นดูแคลนเขาเพ่ือความสนุก นางมิอาจ 

แสร้งท�าเป็นไม่รูอ้ะไรท้ังสิน้ ท�าเหมอืนสองตาถูกบดบงั ท้ังทียั่งลมืตาอยู่ชดัๆ 

หลีซูซูลุกข้ึนยืนพลางเอ่ยเสียงใส "ข้าไม่เห็นด้วย ในเมื่อเขาเป็น 

คนของข้า เช่นน้ันเรือ่งน้ีข้าจะตรวจสอบเอง จะต้องให้ค�าชีแ้จงกับอีเ๋หนียง

ทุกท่านและพี่หญิงรองอย่างแน่นอน"

เหลยีนอีเ๋หนยีงตะลงึพรงึเพรดิ เมือ่ครูน่ีส้อบสวนเสร็จไปแล้วมใิช่หรอื
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หลีซูซูตีหน้าขรึมพร้อมมองคนอื่นๆ "อย่างไร ไม่เห็นด้วย? หรือว่า

ไม่ไว้ใจข้า"

เหลียนอี๋เหนียงรีบย้ิมตอบ "มิกล้า พวกเราย่อมเชื่อใจคุณหนูสาม

อยู่แล้ว"

หลซีซูหูยิบยันต์คุ้มครองบนพ้ืนขึน้มา เดนิไปตรงหน้าถานไถจิน้และ

ยัดใส่มอืเขา "ของเก็บให้ด ีขืนปล่อยให้คนแย่งออกมาเหยียบย�า่อกี แม้แต่ข้า 

ยังรูส้กึอายแทน เจ้าบอกว่ามใิช่เจ้า ทางทีด่ก็ีขอให้ไม่ใช่เจ้าแล้วกัน! หาไม่แล้ว 

หากข้าสืบพบ..."

เขาช้อนตาด�าสนิทจ้องมองนาง

"ข้าจะตีเจ้าให้พิการด้วยตนเอง!" นางหอบหายใจ ถลึงตาใส่เขา 

พยายามท�าให้ตนเองดูดุดันน่ากลัว

ความสว่างไสวในดวงตานาง ยังเหนอืกว่าหมิะน�า้แข็งเดอืนสบิสอง

ข้างนอก

ถานไถจิ้นมองหญิงสาวตรงหน้าที่ท้ังดุดันท้ังโมโหพลางก�ายันต์

คุ้มครองสกปรกในมือแน่นโดยไม่รู้ตัว
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ตอนจบของเรื่องนี้ก็คือถานไถจิ้นถูกกักขังชั่วคราว

เขาถูกขังอยู่ในเรือนตะวันออกที่ทรุดโทรม เจตนาของอี๋เหนียง 

ทั้งหลายและคุณหนูรองคือป้องกันการท�าลายหลักฐาน

คณุหนูสามสามารถสบืเรือ่งนีต่้อได้ หากเขาถูกปรกัปร�าจรงิ ถึงเวลา

ค่อยปล่อยตัวออกมาก็ได้

กับเรื่องนี้ หลีซูซูไม่มีความเห็น

ข้าวของทีห่ายไป อย่างอืน่ไม่พูดถึง แต่มกีวนอนิหยกทีฮ่หูยินผูเ้ฒ่า

รักที่สุด ท่านผู้เฒ่านับถือศาสนาพุทธ เห็นกวนอินหยกองค์นั้นล�้าค่า 

ย่ิงกว่าสิง่ใด กล่าวให้ร้ายแรงหน่อยก็คอืขยับไปถงึข้ันยึดมัน่ศรทัธาเสียแล้ว

ดังนั้นอี๋เหนียงท้ังหลายจึงร้อนใจถึงเพียงนี้ และอยากหาให้ได้ว่า

ใครเป็นคนขโมยของไป

ถึงอย่างไรหลซีซูก็ูเป็นเพียงบตุรสีายตรง มใิช่นายหญิง นางสามารถ

7
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สืบคดีนี้ใหม่อีกครั้ง นับว่าไม่ง่ายแล้ว

แค่ถูกขังไม่น่าจะเป็นอะไร ขอเพียงถานไถจิ้นไม่ตายก็พอ

วันต่อมาเป็นวันที่สิบห้า

ปี้หลิ่วออกไปข้างนอก พอกลับมาก็เล่าให้หลีซูซูฟังอย่างดีอกดีใจ 

"คณุหนสูาม บ่าวสบืทราบมาว่าองค์ชายหกได้รบัการอวยยศเป็นเซวียนอ๋อง  

วันนี้ราชโองการแต่งตั้งประกาศลงมา จวนที่ฝ่าบาทพระราชทานให้  

อยู่ไม่ไกลจากจวนแม่ทพัของพวกเรานีเ้องเจ้าค่ะ ท่านแม่ทัพได้รับเทยีบเชญิ  

คดิว่าอกีไม่ก่ีวันให้หลงัจะต้องพาคุณหนูไปจวนเซวียนอ๋องแน่นอน เพ่ือไป 

แสดงความยินดีกับเขาเจ้าค่ะ"

ท่าทีของหลีซูซูนิ่งเฉยอย่างมาก "อ้อ"

ป้ีหลิว่พูดต่อ "คุณหน ูท่านวางใจ ครัง้น้ีบ่าวต้องแต่งองค์ทรงเครือ่งท่าน 

ให้งามล�้าเลิศแน่นอน ท�าให้นางแพศยาเยี่ยปิงฉางผู้นั้นไร้ที่ยืน"

แม้ว่าตอนนี้หลีซูซูยังไม่เคยพบพ่ีสาวสายรองผู้นั้น ไม่รู ้ว่านาง 

เป็นคนอย่างไร แต่ต่ืนเต้นกับการแย่งชิงสามีผู้อ่ืนถึงเพียงน้ี...เป็นบ้า 

ไปแล้วหรือไม่

หลีซูซูไม่อยากเห็นหน้าปี้หลิ่วแล้วจริงๆ ดังน้ันจึงเอ่ยว่า "เจ้าไป

สอบถามดหูน่อย ครัง้น้ีในจวนมข้ีาวของชิน้ใดบ้างท่ีหายไป แล้วข้าวของ

เหล่านั้นเป็นของใคร"

ป้ีหลิว่ได้แต่ออกจากประตไูปอย่างไม่เตม็ใจ พอเดนิสวนกับชนุเถา

ข้างนอก นางก็ผลักอีกฝ่ายหนึ่งที "หลีกไป อย่าขวางทางข้า"

ชุนเถารีบหลบเป็นพัลวัน

ปี้หลิ่วไม่สบอารมณ์มาก เทียบกับการท�างานเบ็ดเตล็ดเหล่าน้ี  

นางใส่ใจมากกว่าว่าคุณหนูสามจะได้แต่งกับเซวียนอ๋องหรือไม่
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แต่ก่อนเวลาตนเอ่ยถึงองค์ชายหก แววตาของคุณหนูเต็มไปด้วย

ความรกัใคร่ใฝ่ฝัน วาดหวังเตม็เป่ียม แต่นางพบว่าคร้ังนีห้ลังจากตนกลบัมา  

ยามเอ่ยถึงเรื่องของเซวียนอ๋องอีกครั้ง คุณหนูกลับไม่ใส่ใจนัก

พอปี้หลิ่วจากไป หลีซูซูก็หยิบรายการแผ่นหนึ่งออกมา

นี่เป็นสิ่งที่เมื่อคืนนางสั่งให้สี่สี่จัดการ

หลีซูซูมิได้ไว้ใจปี้หลิ่ว

หลีซูซูมองดู พบว่าคนท่ีทรัพย์สินหายไปมีฮูหยินผู้เฒ่า ตู้อี๋เหนียง 

คณุหนูรอง คณุชายใหญ่ คณุชายสี ่อว๋ินอีเ๋หนียงก็มีป่ินทองหายไปหลายอนั 

เหมือนกัน

คนผู้น้ีรู้จักหยิบฉวยทีเดียว ไม่กล้าหยิบของท่านแม่ทัพกับหลีซูซู 

กวนอนิหยกของฮหูยินผูเ้ฒ่ากับสนิเจ้าสาวของคณุหนูรองมมีลูค่ามากทีส่ดุ  

คุ้มค่าที่จะเสี่ยง คุณชายใหญ่กับอว๋ินอี๋เหนียงนิสัยค่อนข้างใจกว้างอารี 

คงจะไม่ถือสาอะไร ส่วนคุณชายสี่ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น

หลังตรึกตรองดูแล้ว นางก็เรียกชุนเถามา

"ชนุเถา เจ้ารูห้รอืไม่ว่าหมูน้ี่คุณชายรองกบัคณุชายสามท�าอะไรอยู่"

ชนุเถาสัน่ศรีษะ "บ่าวรูเ้พียงว่าช่วงนีค้ณุชายใหญ่ตดิตามนายท่าน

ไปฝึกฝนในค่ายทหาร คุณชายรองกับคุณชายสาม บ่าวไม่แน่ใจเจ้าค่ะ 

ถ้าคุณหนูอยากทราบ สองวันนี้บ่าวกับสี่สี่จะไปสืบดู"

หลีซูซูยิ้มพยักหน้าเอ่ย "ล�าบากชุนเถาแล้ว"

ถานไถจิ้นถูกขังในเรือนตะวันออก

เรือนตะวันออกตั้งอยู่ตรงทางลมพัด เป็นเรือนที่หนาวเหน็บที่สุด

ภายในจวน ถูกท้ิงร้างมาหลายปีแล้ว ปกตใิช้เป็นทีเ่ก็บฟืน หน้าต่างช�ารดุ 
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ลมหนาวพัดเข้ามาจึงพาให้คนหนาวยะเยือกไปทั้งตัว

ถานไถจิ้นนั่งอยู่ ณ มุมหนึ่ง เลียริมฝีปากที่แห้งผาก

จวบจนตกค�่าก็ยังคงไม่มีคนมาส่งอาหารให้เขา ถานไถจิ้นสีหน้า

ราบเรียบ กลับรู้สึกว่าอยู่ในความคาดหมาย ชีวิตเช่นน้ีเขาเองก็ชินแล้ว 

บางครั้งอดอาหารวันสองวัน คนก็ไม่ถึงขั้นหิวตาย

ท้องฟ้าราตรีในเหมันตฤดูไม่มีแสงจันทร์ ข้างนอกเงียบสนิท หิมะ

เริ่มโปรยปรายลงมาอีกครั้ง

เขาคว้าหมิะสองก�ามอื กลนืกินลงไป ในกระเพาะยังคงรูส้กึทรมาน

ยิ่งนัก ถานไถจิ้นนั่งลง หยิบยันต์คุ้มครองในแขนเสื้อออกมา

ยันต์คุ้มครองทีเ่ดิมทีเก่ามากอยู่แล้ว หลงัถูกฉกีท้ึงกระชากเมือ่วาน 

ด้ายที่เย็บไว้ก็ลุ่ยออกมา

สายตาเขาเหมือนดังบ่อน�้าลึก กวาดผ่านจุดท่ีถูกท�าลายเสียหาย 

ในใจมีความชั่วร้ายขุมหนึ่ง เพิ่มพูนขึ้นมาจากรอยขาดนี้ไม่สิ้นสุด 

เด็กหนุ่มสูดหายใจเบาๆ ฝืนข่มอารมณ์รุนแรงนี้ลงไป และเก็บ 

ยันต์คุ้มครองไว้ในอกเสื้ออีกครั้ง

เพียงแต่น่าเสียดาย ต่างหูของนางหายไปแล้ว

เขาหลับตาลง พิงผนังห้องพักผ่อน ต้องเหลือลมหายใจไว้ จะตาย

อย่างไม่เอาไหนในห้องเก็บฟืนไม่ได้เด็ดขาด เขาไม่เชื่อว่าเย่ียซีอู ้ 

จะช่วยเหลือตน หากเกิดเหตุไม่คาดคิดอะไร เขาต้องเดินออกไปจากที่นี่

ด้วยตนเอง

กลางดกึยามทีส่ายลมพัดหมิะ ถานไถจิน้ได้ยินเสยีงฝีเท้าโซซดัโซเซ

ดังขึ้นนอกประตู

เขาลืมตา ฟังจากเสียงฝีเท้าก็รู้ว่าเป็นสตรีสองคน
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ราตรีมืดด�าขยายประสาทรับรู้ให้ไวขึ้นไม่รู้ก่ีเท่า ถานไถจิ้นได้ยิน

เสียงหอบหายใจแผ่วเบา อึดใจต่อมา สตรีท่ีสวมชุดคลุมกันลมสีขาวก็ 

ล้มลงในเรือนตะวันออก

ตอนที่นางล้มลงบนพื้น สีหน้ายังฉายความงุนงงหลายส่วน

มองผ่านแสงไฟอ่อนสลัว ถานไถจิ้นเห็นเด็กสาวบนพ้ืนท่ีสภาพ 

ค่อนข้างทุลักทุเล

ปี้หลิ่ววางผ้าห่มกับโคมแก้วหลิวหลีและรีบประคองหลีซูซูขึ้นมา 

นางเหลือบมองถานไถจิ้นแวบหน่ึงอย่างดูแคลน เหยียดปากเอ่ยว่า  

"องค์ชายจื้อจื่อรู้ว่าตนเองควรท�าอย่างไรกระมัง"

พูดจบ ปี้หลิ่วก็ปิดประตูเรือนตะวันออกและจากไป

ทิ้งหลีซูซูไว้กับถานไถจิ้นในพื้นที่เล็กๆ แห่งนี้

หลีซูซูตัวสั่น นั่งพิงมุมห้องอีกฝั่ง นิ้วมือนางจับชุดคลุมกันลมแน่น 

พวงแก้มแดงซ่าน ลมหายใจถี่กระชั้น

ถานไถจิ้นลุกขึ้นยืน เดินเข้ามาหานาง "คุณหนูสาม?"

"เจ้าอย่าเข้ามา" หลซีซูเูอ่ยค�าพูดนีจ้บด้วยเสยีงหอบหายใจ ข้างนอก

หิมะก�าลังตก แต่นางกลับร้อนจะตายอยู่แล้ว

คืนน้ีเพ่ิงจะหลับไป ร่างกายก็พลันร้อนรุ่ม นางลืมตาขึ้นถึงได้รู้สึก

ถึงความผิดปกติของร่างกายตนเอง

เวลานั้นเองปี้หลิ่วเข้ามา บอกนางเสียงค่อย "วันนี้เป็นวันท่ีสิบห้า 

คุณหนูฤทธิ์ยาก�าเริบใช่หรือไม่ บ่าวจะพาท่านไปหาจื้อจื่อ"

หลซูีซกูอดผ้าห่มแน่น หอบหายใจเอ่ยถาม "หมายความว่าอย่างไร"

นางเกิดลางสังหรณ์ไม่ดี

ป้ีหลิว่ตอบ "คุณหน ูท่านลมืไปแล้วหรอื พิษของหนอนไหมใยวสนัต์
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จะก�าเริบทุกสามเดือน ยาถอนพิษของท่านถูกจื้อจื่อกินลงไป"

หลีซูซูถึงได้ตระหนักว่าเรื่องการวางยาไม่มีวันจบสิ้น

ยาอย่างหนอนไหมใยวสันต์นี้ คุณสมบัติดั้งเดิมเหมือนยาพิษ

มากกว่า เอาความหมายมาจาก 'หนอนไหมใยวสันต์ จวบตายใยจึงสิ้น' 

ฝ่ายที่กินยาพิษเข้าไป ทุกสามเดือนอาการจะก�าเริบครั้งหน่ึง จะต้อง 

ร่วมคู่กับคนที่กินยาถอนพิษเข้าไป อาการจึงจะบรรเทา

ส่วนฝ่ายที่กินยาถอนพิษ มีเพียงวันแรกเท่าน้ันที่มีอาการเหมือน 

กินยาปลุกก�าหนัด ต่อจากนั้นล้วนปกติ

ว่ากันว่ายาชนิดน้ีเป็นโอสถลบัของเผ่าอีเ๋ยวีย่ท่ีหายสาบสญูไปแล้ว 

สมยัก่อนขนุนางและชนชัน้สงูเอามาใช้ควบคุมสตรทีีฉ่ดุคร่ามาโดยเฉพาะ 

ท�าให้พวกนางมิอาจไปจากตนตลอดกาล

เจ้าของร่างเดิมเคียดแค้นเยี่ยปิงฉางที่แย่งชิงความรักของตนไป  

ดังน้ันจึงไม่วางยาปลุกก�าหนัดท่ัวไป ถึงกับสรรหาหนอนไหมใยวสันต์ 

ที่ท�าให้คนหยุดหายใจมาใช้

ต่อให้เป็นสตรีผู้มีคุณธรรมกล้าแกร่งกินเข้าไปก็ทานทนไม่ไหว

เจ้าของร่างเดิมอยากเห็นเย่ียปิงฉางขาดคุณชายเสนาบดีหัวโต 

หูกางผู้นั้นมิได้

ไม่คดิว่ายาน้ี สดุท้ายกลบัถูกตนเองกินลงไปแทน หลีซซูวู่าแล้วเชียว 

ว่าเหตุใดเจ้าของร่างเดิมมีฐานะเช่นน้ี สกุลเย่ียเพ่ือช่ือเสียง กลับให้นาง

แต่งงานกับตัวประกันผู้หนึ่ง

ที่แท้เป็นเพราะไม่แต่งไม่ได้

ไม่แต่งก็คือตาย

แน่นอน หนอนไหมใยวสนัต์สามารถอดทนได้ แต่จะทรมานมากข้ึน
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ทุกครั้ง

ครั้งก่อนเจ้าของร่างเดิมอดทนอยู่ครึ่งชั่วยาม* ครั้งน้ีหลีซูซูต้อง

อดทนสองชั่วยาม นางนั่งสมาธิเป็นเวลาหนึ่งถ้วยชา** ร่างกายเปียกชุ่ม

ไปหมด เจ็บปวดเกินจะรับไหว

ปี้หลิ่วเอ่ยว่า "คุณหนูสาม บ่าวประคองท่านไปหาจื้อจื่อดีกว่า  

ท่านอยู่ข้างกายเขา ย่อมรู้สึกดีขึ้นหน่อย"

หลีซูซูกัดฟัน "ไม่ ไม่!"

นางยืนหยัดได้อีกหน่ึงถ้วยชา สุดท้ายวิญญาณใกล้หลุดลอยสู ่

สรวงสวรรค์เตม็ท ีป้ีหลิว่ไม่พูดพร�า่ท�าเพลง ประคองนางมาทีเ่รือนตะวันออก

หลซีซูท่ัูวร่างไร้เรีย่วแรง แทบจะถูกป้ีหลิว่หามเดนิ กระทัง่สตสิมัปชญัญะ 

ก็เริ่มเลอะเลือน

เงาแสงเบื้องหน้านางวูบไหวไปมา ยังพอแยกแยะเค้าโครงของ 

คนตรงหน้าได้ นางจ�าได้ว่าเขาคือมารที่ชั่วร้ายตนนั้น

หลซีซูกัูดรมิฝีปากจนเลอืดออก นางกอดแขนตนเอง ฝืนข่มความรูสึ้ก 

อยากเปลื้องอาภรณ์เอาไว้

ถานไถจิ้นเข้าใจอะไรแล้ว สีหน้าเชื่อฟังไร้พิษภัยยามปกติของเขา 

เปลี่ยนเป็นเหยียดหยันเย็นชาในพริบตา

ท่ีแท้นี่คือเหตุผลที่เมื่อวานนางห้ามไม่ให้คนท�าร้ายเขาจนพิการ  

เป็นเพราะคิดว่าคืนนี้เขายังมีประโยชน์สินะ

เด็กหนุ่มย่อตวัลงตรงหน้านาง เกลีย่ปอยผมบนหน้าผากท่ีชืน้เหงือ่

ออกอย่างแผ่วเบา "คุณหนูสาม ท่านดูทรมานมาก"

หลซีซูปิูดปากแน่นสนิท นางกลวัจรงิๆ ว่าหากตนเปิดปาก จะเปล่งเสียง 

* ชั่วยาม เป็นหน่วยเวลาจีนสมัยโบราณ หนึ่งชั่วยามเท่ากับสองชั่วโมง ครึ่งชั่วยามจึงเท่ากับหนึ่งชั่วโมง

** หนึง่ถ้วยชา เป็นค�าเปรยีบ หมายถึงช่วงเวลาท่ีสัน้มาก บางต�ารากล่าวว่าเทยีบได้กับเวลาประมาณ 10-15 นาที
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ที่ไม่สมควรออกมา นางรู้สึกว่าตนเองถูกเผาจนใกล้ตายเต็มที และใกล้

เพียงตรงหน้านี้เองมีน�้าแข็งอยู่ก้อนหนึ่ง

หลีซูซูเอ่ย "อยู่ห่างๆ ข้าหน่อย!" นางเข้าใจในที่สุดว่าเหตุใดในใจ

เย่ียซอีูช้มชอบเซยีวหลิน่ถึงเพียงน้ัน สดุท้ายแม้กระทัง่ศกัดิศ์รขีองตนเอง

ก็ไม่เอา ขอร้องให้ถานไถจิ้นช่วยตน

ยานี้ทรมานคนเกินไปแล้ว!

เด็กหนุ่มตรงหน้าเอียงศีรษะเล็กน้อย

ภายใต้แสงสว่างจากโคมแก้วหลิวหลี เด็กหนุ่มดูอ่อนแอย่ิงนัก 

สีหน้าไร้พิษภัย

แต่เสยีงของเขาหาได้เป็นเช่นน้ันไม่ น�า้เสยีงเยียบเย็น เหมอืนก�าลงั

ทุบน�้าแข็งอันแข็งแกร่งให้แตกละเอียดอย่างช้าๆ "คุณหนูสามบอกข้า 

ได้หรือไม่ว่าท่านเป็นอะไรไป"

เจตนาชั่วร้ายในตัวของเด็กหนุ่มคล้ายมีและคล้ายไม่มี

เยี่ยซีอู้ในอดีตเคยเป็นอย่างไร ตอนนี้ถานไถจิ้นก็เป็นอย่างนั้น

เขาอยากเห็นความสว่างไสวเจิดจ้าเมื่อวาน เปล่งเสียงครวญคราง

ซ�้าไปมาแทบเท้าเขาในวันนี้อย่างไร้ศักดิ์ศรีด้วยท่าทียั่วยวนไม่สิ้นสุด

ความหย่ิงทะนงในดวงตานางจะถูกบดท�าลาย ท�าตวัเหมอืนอย่างเขา  

เหมอืนหนอนท่ีมอิาจพบเจอแสงสว่าง ขอร้องคนท่ีนางดถููกให้สมัผสันาง

แต่เขาไม่มีทางสัมผัสนาง...สกปรก

ถานไถจิน้พิงผนังเย็นเฉยีบ แม้แต่แววตาไร้พิษภยัก็คร้านจะเสแสร้ง

แล้ว เขามองส�ารวจนาง

ดสู ิน่าเวทนาเพียงใด ผวิกายขาวกระจ่างเปลีย่นเป็นสีชมพู มมุปาก

ก็มเีลอืดออก ดวงตาท่ีขาวด�าตดักันชดัเจนของนางยามน้ีพร่าเลือน รูม่านตา 
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ค่อยๆ สูญเสียจุดรวมแสงไป

เขาโค้งริมฝีปากอย่างเยือกเย็น

นัยน์ตาของเด็กสาวสั่นระริก โลหิตไหลลงมาตามมุมปาก

ถานไถจิน้ย่ืนน้ิวออกไปด้วยความหวงัด ีเชด็คราบเลอืดตรงมมุปากนาง

"ท่านดนู่าเวทนาจรงิๆ" เขาเอ่ยด้วยน�า้เสยีงทีเ่ยียบเย็นและแผ่วเบา

อ้อนวอนเขาอย่างไร้ยางอายเถอะ ควรเผยความอัปยศออกมา 

ได้แล้ว ครั้งนี้นางยืนหยัดได้นานกว่าครั้งก่อนมากทีเดียว

ถานไถจิน้นบัเวลาเงียบๆ ในใจ ในทีส่ดุ เมือ่แววตาของนางว่างเปล่า 

โดยสมบรูณ์ เดก็สาวตรงหน้าเขาก็ไม่ดือ้ดงึอกี นางขยับตวั ยกแขนเรยีวบาง 

ขึ้นมา แต่กลับมิได้มากอดเขาอย่างท่ีถานไถจิ้นคิด เด็กสาวยกมือข้ึน 

ปิดแก้มของตนเอง

ขนตายาวของนางปิดลง สงบย่ิงกว่าเกลด็หมิะทีป่ลวิโปรยข้างนอก

เดก็สาวพิงกายตรงหน้าต่าง หมิะข้างนอกโปรยปราย นางไม่ส่งเสียง 

ใดๆ เหมือนหลับใหลยาวนานในรัตติกาลเหมันต์ กลายเป็นผีเสื้อตัวหนึ่ง

ที่หุบปีกอย่างสั่นเทา

โคมแก้วหลิวหลีส่องแสงรอบตัวนาง เกล็ดหิมะปลิวเข้ามา ตกลง

บนเส้นผมนาง

เขาเฝ้าดูด้านข้างอย่างเย็นชา มองภาพอันแปลกประหลาดทว่า

สูงส่งบริสุทธิ์นี้

ความรู้สึกเช่นนั้นเกิดขึ้นอีกแล้ว

นางอยู่ตรงจุดเชื่อมต่อระหว่างหิมะกับแสงสว่าง ส่วนเขายังคง 

อยู่ในความมืดมิดผืนนี้ จู่ๆ เขาก็ชิงชังบุคคลตรงหน้าผู้นี้ยิ่งกว่าเดิม

ถานไถจิ้นใช้นิ้วมือเย็นเฉียบปิดปาก แตกต่างจากความชิงชัง
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ดแูคลนในอดตี นีเ่ป็นความรูส้กึอย่างหนึง่ทีช่�าแรกลกึเข้าไปในไขกระดกู 

ความรู้สึกรังเกียจจนท�าให้เขาสั่นสะท้าน

ความรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกน้ี เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันน้ันท่ีรังโจร 

บนภูเขากระมัง

เด็กหนุ่มกลับไปน่ังตรงมุมห้อง ใช้สายตาเหนียวเหนอะทึบทึม

ประหนึ่งใยแมงมุมจับจ้องหลีซูซูตลอดทั้งคืน

นางขดตัวอยู่อีกมุม ไม่รู้สึกตัวแม้แต่น้อย

แสงอรุณสาดส่องเข้ามาในเรือนตะวันออก หลีซูซูรู้สึกว่าตนเอง 

กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

นางเหนื่อยล้ามาก ยานี้เป็นเช่นชื่อ เหมือนลอกคราบออกมาจาก 

รังไหมอย่างไรอย่างนั้น

กล้ามเนื้อใต้ฝ่ามือผ่ายผอมแบบบาง นางลืมตาขึ้น พบว่าตนเอง

นอนอยู่บนตักของถานไถจิ้น

นางดีดตัวลุกขึ้นนั่งทันใดและรีบออกห่างจากเขา

หลีซูซูทึ้งผมของตนเอง

ไม่กระมัง ไม่กระมัง!

เมื่อคืนนางอดทนอย่างทุกข์ทรมานถึงเพียงน้ัน ก็เพ่ือไม่ประสาน

หยินหยางกับมารร้าย หรอืว่าจติบ�าเพ็ญของนางยังไม่มัน่คงพอ ทนฤทธ์ิยา 

ไม่ไหว สุดท้ายยังคงโผเข้าสู่อ้อมกอดของมารร้าย

หลีซูซูขยะแขยงย่ิงนัก มือที่เพ่ิงแตะสัมผัสเขาเหมือนมีไฟก�าลัง 

ลุกไหม้ นางมองเด็กหนุ่มชั่วร้ายใต้เท้าอย่างขุ่นเคือง

ขนตาของเด็กหนุ่มขยับไหว
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ขนตาของถานไถจิ้นยังยาวกว่าขนตาของร่างกายน้ีของหลีซูซู 

เสียอีก ประหนึ่งขนอีกาแปลกประหลาดสองแผง

เขาปากแดงผมด�า สะท้อนความงามที่อ่อนแออย่างหนึ่ง พาให้

ร่างกายดูขาวซีดน่าสงสาร

หลีซูซูไม่อยากให้เขาลืมตาสักเท่าไร

ถึงอย่างไรเขาตืน่มาแล้ว หลซีซูก็ูไม่รูจ้ะพูดอะไรดี หรือจะให้อธิบายว่า  

'ทุกสามเดือน ข้าจะมีอาการท่าทางเหมือนกินยาปลุกก�าหนัดเข้าไป 

ครั้งหนึ่ง'

ระหว่างท่ีจติใจตงึเครยีด นางพบว่าจนแล้วจนรอดเขาก็มไิด้ตืน่ขึน้มา

หลซูีซูโล่งอก ยามนีจ้งึเหน็ว่าใบหน้าเขาซดีเผอืด รมิฝีปากแห้งแตก 

ดูอย่างไรก็ไม่ปกติ

"ถานไถจิ้น ตื่นเด๋ียวน้ี" มารร้ายล้วนมีอุบายลึกล�้า คงมิใช่ว่าเขา

ก�าลังแกล้งหลับเรียกร้องความเห็นใจกระมัง

"ถ้ายังไม่ต่ืนข้าจะส่งตัวเจ้าให้เหลยีนอ๋ีเหนยีง" นางเอ่ยพลางผลกัเขา  

ทว่าเด็กหนุ่มยังคงไม่ตอบสนองใดๆ

หลีซูซูย่อตัวลงใช้มือแตะหน้าผากเขา คร้ังนี้ตัวไม่ร้อน แต่นาง 

กลับเหมือนสัมผัสน�้าแข็งก้อนหนึ่ง

หลีซูซูท�าหน้าไม่ถูก "..."

ต่อให้เลีย้งเด็กน้อยผูห้น่ึงในโลกมนษุย์ ก็ไม่มทีางอ่อนแอเรือ่งเยอะ

เหมือนอย่างเขา เอะอะอะไรก็ล้มป่วยปางตาย

นางหาน�้าในเรือนอันคับแคบแห่งน้ีไม่เจอ ได้แต่คลุมผ้านวมไว ้

บนร่างเขาก่อน

พอหลีซูซูเดินออกไป ปี้หลิ่วก็ก้าวเข้ามาหา "คุณหนู ท่านไม่เป็นไร
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กระมัง"

หลีซูซูปรายตามองปี้หลิ่วแวบหน่ึง เมื่อคืนแม้ตนจะไร้เรี่ยวแรง  

ท้ังยังไม่ได้สตินัก แต่หลีซูซูรู้ว่าหากอยู่ในเรือนของตนเอง นางสามารถ

อดทนได้แน่นอน ปี้หลิ่วกลับไม่สนความสมัครใจของนาง ดึงดันพานาง

มาอยู่ข้างกายถานไถจิ้น

'ความภักดี' ของปี้หลิ่วท�าเอานางโมโหจนอยากหัวเราะ

"ข้าจ�าได้ว่าหนอนไหมใยวสันต์เจ้าเป็นคนมอบให้ข้ากระมัง ปี้หลิ่ว 

เจ้ามีของสิ่งนี้ได้อย่างไร" นางไม่เชื่อว่าสาวใช้ผู้นี้จะไม่มีปัญหา

ปี้หลิ่วเอ่ยตอบ "คุณหนู ก่อนหน้านี้บ่าวเคยบอกไปแล้ว บ่าวมี 

ญาติผู้พี่ห่างๆ ผู้หนึ่งเคยแต่งงานกับสตรีเผ่าอี๋เยวี่ย เผ่าอี๋เยวี่ยเชี่ยวชาญ

เรื่องพิษ หนอนไหมใยวสันต์เป็นต�ารับยาลับของพวกเขา"

"นอกจากยาถอนพิษที่ถานไถจิ้นกลืนลงไป ยังปรุงยาถอนพิษ 

ออกมาอีกได้หรือไม่"

ปี้หลิ่วส่ายหน้า สีหน้าฉายแววไม่พอใจอยู่บ้าง "มีตัวเร่งยาอยู่ 

เพียงหน่ึงเดียวเท่าน้ัน คุณหนู ท่านคงมิได้โทษปี้หล่ิวกระมัง ปี้หล่ิวเอง 

ก็ท�าตามค�าสั่งของท่านนะเจ้าคะ"

หลซีซูพููด "ข้าไม่โทษเจ้า แต่นบัจากวนันีไ้ปข้าก็ไม่เก็บเจ้าไว้เช่นกัน 

เจ้าไปหาเหลียนอี๋เหนียง ให้นางหางานใหม่ให้เจ้าเถอะ"

ป้ีหลิว่มสีหีน้าตืน่ตระหนก นานครูใ่หญ่กว่าจะได้สตว่ิาหลซีซูกู�าลงั

ไล่ตะเพิดตน นางจึงได้ลนลาน รีบคุกเข่าโขกศีรษะ "คุณหนูสาม ขอร้อง

คุณหนูโปรดอย่าไล่บ่าวไปเลยเจ้าค่ะ"

ตอนนี้รู้จักอ้อนวอนแล้ว?

หลซีซูมูไิด้สนใจอกีฝ่าย นางเดินย�า่หิมะทีท่บัถม ไปจากเรอืนตะวันออก 



103เถิงหลัวเหวยจือ

ทันที

เดมิอยากเก็บป้ีหลิว่ไว้สกัพักเพ่ือสงัเกตการณ์ เพราะนางรูส้กึเสมอ

ว่าปี้หลิ่วผู้นี้ไม่ธรรมดา 

แต่ปี้หล่ิวท�าตัวต่อหน้าอย่างลับหลังอย่าง เข้าออกห้องเจ้านาย 

ตามอ�าเภอใจก็แล้วไปเถอะ ยังรงัแกชนุเถากับสีส่ีบ่่อยคร้ัง ไล่นางจากไป

เสียดีกว่า จากนั้นส่งคนคอยติดตาม ไม่แน่อาจค้นพบอะไร

สาวใช้อย่างปี ้หลิ่วที่เป็นที่โปรดปรานของเจ้านายจนนิสัยเสีย  

ไปจากเจ้าของร่างเดิมแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดล้วนต้องล�าบากทั้งสิ้น

หลีซูซูรุดกลับมาอีกครั้งในเวลาเพียงครู่เดียว ทั้งยังพาหมอผู้หนึ่ง

มาด้วย ตวัร้อนนางพอรูว่้าต้องจดัการอย่างไร แต่ตวัเย็นจะท�าอย่างไรเล่า

เด็กหนุ่มตรงมุมห้องยังคงอยู่ในท่าเดิมเหมือนตอนที่นางจากไป

"ท่านหมอ โปรดตรวจดูอาการเขาที"

ท่านหมอสูงวัยก้าวขึ้นมา ก่อนจะตรวจอาการให้ถานไถจิ้น

เขารู้ชื่อเสียงความโหดร้ายของคุณหนูสามจวนแม่ทัพนานแล้ว 

เดมิทีไม่อยากยุ่งเรือ่งผูอ้ืน่มากนกั แต่ถึงอย่างไรคนเป็นหมอก็มจีติเมตตา

ดุจบิดามารดร จึงประสานมือเอ่ยว่า "คุณชายท่านนี้อายุยังน้อย ร่างกาย

กลับทรุดโทรมถึงเพียงนี้ มีโรคภัยมากมาย บาดเจ็บภายในไม่น้อย  

หากคณุหนสูามมไิด้อยากเอาชวิีตเขาก็เวทนาสงสารเขาสกัหนึง่ส่วนเถิด"

หลีซูซูเม้มปาก ส่ายหน้าอย่างยืนกราน "ท่านหมอไม่รู้เสียแล้ว  

เขามิใช่คนดีอะไร ท่านเขียนต�ารับยารักษาให้เขาไม่ตายก็พอ"

เรื่องการปรับสมดุลร่างกายอะไรน่ันไม่จ�าเป็นหรอก สิ่งชั่วร้าย 

เช่นนี้ ยิ่งมีโรคภัยไข้เจ็บมากก็ยิ่งดี
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ท่านหมอสงูวัยถอนหายใจเฮอืกหน่ึง "หากคุณหนสูามเพียงต้องการ

ให้เขาไม่ตาย ข้าผู้เฒ่าไม่จ�าเป็นต้องจ่ายยา เขาไม่ได้กินอาหารเป็น 

เวลานานแล้ว ทั้งมิได้ดื่มน�้าจึงมีสภาพเช่นน้ี แค่หาอาหารให้เขาหน่อย 

ก็พอแล้ว"

หลีซูซูพันคิดหมื่นคาดก็คิดไม่ถึงว่าถานไถจิ้นถูกขังอยู่ที่นี่จะไม่มี

ข้าวกิน ไม่มีน�้าดื่ม

นางตะลึงงัน เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ได้

เหลียนอี๋เหนียงบอกว่าแค่ขังคนไว้มิใช่หรือ

พวกเขาจงใจ หรือว่า...คนในจวนละเลยถานไถจิ้นเช่นนี้เป็น 

เรื่องปกติไปเสียแล้ว

พวกเขาลมืไปว่าเขาเป็นมนษุย์ผูห้น่ึง จ�าเป็นต้องกินอาหาร จ�าเป็น

ต้องดื่มน�้า จ�าเป็นต้องหายใจ

ทางหนึ่งกลั่นแกล้งรังแกเขาอย่างไร้ความปรานีไม่มีคุณธรรม  

ทางหนึ่งยังเยาะหยันเขาว่าไม่แข็งแกร่งพอ
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รอจนหลีซูซูกับท่านหมอจากไปไกลแล้ว ถานไถจิ้นก็ลืมตาขึ้น

ผ่านไปไม่นาน บ่าวชายในชุดสีเทายกอาหารกับน�้าด่ืมมาให้  

พอเห็นถานไถจิ้นตื่นอยู่ บ่าวชายก็ตกใจสะดุ้ง

"จื้อจื่อ กินอาหารเถิด" บ่าวชายวางกล่องอาหารในมือลง

ถานไถจิ้นใช้แขนประคองตัวขึ้นมาและกินอาหาร

บ่าวชายเฝ้าอยู่ด้านข้าง เอ่ยเสียงเรียบว่า "ต่อจากนี้อีกหลายวัน 

บ่าวจะน�าอาหารมาส่งให้จื้อจื่อตามเวลา ขอจื้อจ่ือโปรดอย่าออกจาก 

เรือนตะวันออก"

ถานไถจิ้นตอบ "ขอบใจเจ้ามาก"

บ่าวชายเห็นเด็กหนุ่มตรงหน้ามีท่าทีสุภาพ น�้าเสียงกระจ่างผ่าเผย 

จึงพลันรู้สึกละอายใจเล็กน้อย บางครั้งพวกบ่าวไพร่ก็จงใจปฏิบัติกับ 

ถานไถจิ้นเช่นนี้ ฐานะของเขามีความพิเศษ การรังแกเขาสร้างความรู้สึก

8
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พึงพอใจไปอีกอย่างหนึ่ง

ทว่าคดิอกีที บางทบีคุคลตรงหน้าผูน้ี ้ชวิีตความเป็นอยู่ยังสูพ้วกเขา

ไม่ได้ด้วยซ�้า

บ่าวชายอดพูดขึน้ไม่ได้ "จือ้จือ่ หน้าต่างของเรอืนตะวันออกช�ารดุแล้ว  

ตอนบ่ายบ่าวจะพาคนมาซ่อม"

ถานไถจิ้นยิ้มน้อยๆ อย่างเกรงใจ "ไม่จ�าเป็นต้องยุ่งยากหรอก"

บ่าวชายคิดในใจ จิตใจของจื้อจื่อไม่เลวจริงๆ ถูกจงใจกลั่นแกล้ง 

กลับมิได้โกรธแค้นพวกข้า

เขาไม่ได้เอ่ยถึงคุณหนูสาม เพราะคุณหนูสามไม่ให้ตนพูดถึงนาง 

โชคดีที่จื้อจื่อมิได้ถาม หาไม่แล้วบ่าวชายก็ไม่รู้จะตอบอย่างไร

รอจนบ่าวชายเก็บกล่องอาหารจากไป เรือนตะวันออกก็กลับมา

เงียบสงัดอีกครั้ง

อีกาสีด�าปลอดตัวหน่ึงบินมาจากทุ ่งหิมะ วนเวียนอยู ่เหนือ 

เรือนตะวันออก

จวนแม่ทัพมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ระแวดระวัง

สัตว์ปีกที่ใช้ส่งสารเป็นพิเศษ หากเป็นนกพิราบ ขอเพียงพบเห็น จะต้อง

ถูกยิงทิ้งทั้งหมด

กระนั้นอีกาท่ีเจือไออัปมงคลตัวหนึ่ง ถูกพบเห็นอย่างมากก็แค ่

ก่นด่าหนึ่งค�า

ถานไถจิน้ผลกัหน้าต่างให้เปิดออกและย่ืนมอืออกไป อกีาเกาะแขนเขา 

อย่างมั่นคง

คิ้วตาของเด็กหนุ่มยังคงอ่อนโยน ลูบขนปีกสีด�าเข้มอย่างนุ่มนวล 

อีกาส่งเสียงร้องบนมือเขา ถานไถจิ้นยกนิ้วมือขาวซีดขึ้นมา บิดคออีกา
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จนหัก หัวของมันตกลงอย่างอ่อนปวกเปียก

ถานไถจิ้นแหวกท้องอีกาอย่างใจเยน็ หยบิลูกเทยีนลูกหนึ่งออกมา 

หลงับบีลกูเทยีนจนแตก เขาดงึชิน้กระดาษทีพั่บไว้อย่างเรยีบร้อยออกมา

พอกวาดตาอ่านอย่างรวดเร็วจนจบ เขาก็โยนซากอีกาออกไป 

นอกหน้าต่าง

เปลือกตาของเด็กหนุ่มหลุบลงเป็นเงามืด ท่าทางครุ่นคิด

วิหคสีด�าเข้มตกลงบนพ้ืนหิมะ ไม่นาน หิมะที่ตกหนักก็กลบทับ 

ซากอีกาจนมิด

ระหว่างทางกลับหลีซูซูพบบุรุษในชุดผ้าเนื้อหยาบสีน�้าตาลผู้หนึ่ง

นางใช้ความคิดครู่หนึ่งว่านี่คือใคร "พี่รอง รอเดี๋ยว"

เย่ียฉูเ่ฟิงหนักลบัมาอย่างประหลาดใจพลางรีบเอ่ยทกั "น้องหญิงสาม"

"พี่รองจะออกจากจวนหรือ"

เย่ียฉู่เฟิงมองรองเท้าหุ้มแข้งของตนเองอย่างไม่เป็นธรรมชาติ 

"เครื่องเขียนหมดน่ะ ข้าจะออกจากจวนไปซื้อหา"

หลีซูซูพิจารณาเขา บุรุษตรงหน้าค้ิวตางามสง่า ดูสุภาพอ่อนแอ 

ทีเดียว

คุณชายทั้งสี่ของจวนแม่ทัพ คุณชายรองผู้นี้ไร้ตัวตนมากที่สุด เขา

ถูกแม่ทัพใหญ่เยี่ยรับตัวกลับมาจากชนบทในปีที่อายุสามขวบ

ตอนน้ันเยี่ยเซี่ยวโยนเด็กน้อยให้พ่อบ้านเป็นคนดูแลพลางเอ่ยว่า 

"ต่อไปเขามีชื่อว่าเยี่ยฉู่เฟิง"

เด็กทุกคนในจวนล้วนมีมารดา นอกจากคุณหนูสามเย่ียซีอู้และ 

คุณชายรองเยี่ยฉู่เฟิง
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มารดาของเย่ียซอีูจ้ากไปเรว็ ส่วนเย่ียฉูเ่ฟิง ในช่วงทีเ่ย่ียเซีย่วท�าศกึ 

ระหว่างเดินทัพเขาบาดเจ็บและพักรักษาตัวท่ีหมู่บ้านเกษตรแห่งหน่ึง  

หลงัจากใกล้ชดิกบัหญิงม่ายในหมูบ้่านแห่งนัน้หลายวนั ก็เกิดทายาทผูน้ี้ขึน้  

คนในจวนแม่ทัพรู้ชาติก�าเนิดของคุณชายรองดี จึงดูถูกเขาเป็นพิเศษ

เย่ียฉูเ่ฟิงรูว่้าฐานะของตนกระอักกระอ่วน แต่ไหนแต่ไรมาจงึใช้ชวิีต

อยู่ในจวนเหมือนมนุษย์ล่องหน แม้แต่คุณชายสี่ท่ีอายุหกขวบ ยังรู้ว่า 

พี่รองผู้นี้อ่อนแอรังแกได้

เย่ียฉูเ่ฟิงนิสยัแปลกแยก แต่ก่อนมเีพียงเยีย่ปิงฉางท่ีดต่ีอเขาหน่อย

หลซีซูบู่นในใจ เย่ียปิงฉางอัธยาศัยออกจะดีเกินไปหน่อยแล้วกระมงั

เซวียนอ๋องกับผงัอีจ๋อืไม่พูดถึง แต่คนเงียบขรมึพูดน้อยอย่างเย่ียฉูเ่ฟิง  

กลับอยู่ร่วมกับเยี่ยปิงฉางได้ไม่เลวอย่างนั้นหรือ

หลีซูซูรู้สึกสนใจใคร่รู้ในตัวพี่สาวสายรองคนนี้มากกว่าเดิม

เย่ียฉูเ่ฟิงถูกหลซีซูขูวางไว้ สหีน้าไม่สบายใจอย่างย่ิง เขาก้มศรีษะต�า่ 

เอ่ย "น้องหญิงสามมีธุระอันใดหรือไม่"

หลีซูซูพยักหน้า "ครั้งก่อนซีอู้ไม่ระวังท�าให้พ่ีหญิงใหญ่ตกน�้า รู้สึก

ไม่สบายใจ ได้ยินว่าอีกไม่ก่ีวันเซวียนอ๋องจะย้ายออกจากวังมาพักที ่

จวนนอกวัง ข้าอยากเตรียมของขวัญชิ้นหนึ่งเป็นการขอขมาพี่หญิงใหญ่ 

พ่ีรอง ข้าฟังมาว่าแต่ก่อนท่านกับพ่ีหญิงใหญ่ความสัมพันธ์ไม่เลว ท่าน 

รู้หรือไม่ว่านางชอบอะไร"

เย่ียฉู่เฟิงโบกไม้โบกมือเป็นพัลวัน "น้องหญิงสามเข้าใจผิดแล้ว  

ข้ากับน้องหญิงปิงฉางแค่พูดคยุกันเป็นครัง้คราวเท่านัน้ ไม่รูห้รอกว่านาง

ชอบอะไร"

หลีซูซูเห็นสีหน้าเขาก็รู้ว่าเขาคิดว่านางมาหาเรื่อง
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ทุกคนในจวนแม่ทัพต่างรู้ว่าคุณหนูใหญ่แต่งงานกับชายในดวงใจ

ของคุณหนูสาม อีกทั้งคุณหนูสามยังเป็นคนร้ายกาจเจ้าคิดเจ้าแค้น

หลีซูซูรู้สึกหมดแรง นางพูดต่อ "ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าไม่รบกวนเวลา

ของพี่รองแล้ว"

เยี่ยฉู่เฟิงประสานมือให้นาง ขณะก�าลังจะจากไป หลีซูซูขยับจมูก

ฟุดฟิด

"กลิ่นบนร่างกายท่านเป็นกลิ่นอะไรหรือ"

เย่ียฉูเ่ฟิงสหีน้าเปลีย่นไปเลก็น้อย ดนัตวัหลซีซูทูีส่ดูดมกลิน่เหมอืน

สัตว์ตัวน้อยออกอย่างไม่เป็นธรรมชาติ

"น้องหญิงสาม..."

พอเหน็เขาเก้อกระดากจนหน้าแดงหแูดง หลซีซูก็ูไม่สะดวกจะสร้าง

ความล�าบากใจให้เขา จึงได้แต่เอ่ยว่า "ขออภัยด้วย ข้าอาจจะดมผิดไป"

หลีซูซูคลางแคลงใจ กลิ่นน้ีคุ้นมากจริงๆ นางเคยได้กลิ่นจากที่ใด

มาก่อนกันแน่นะ

ยามนี้เยี่ยฉู่เฟิงหายไปไม่เห็นเงาแล้ว

หลซีซูมูใีจอยากถามวิญญาณวัตถุในก�าไลหยก แต่มนัยังคงหลบัสนทิ  

นางจึงได้แต่ล้มเลิกความคิด

ชุนเถาวิ่งเข้ามาด้วยใบหน้าแดงเรื่่อ "คุณหนู!"

นางถามอย่างระมัดระวัง "บ่าวได้ยินสี่สี่บอกว่าคุณหนูไม่ได้ให้ 

ปี้หลิ่วปรนนิบัติข้างกายแล้ว?"

หลีซูซูพยักหน้าตอบรับ

ชุนเถากลั้นรอยยิ้มไว้ไม่อยู่

หลซีซูเูอยีงคอ ชนุเถารบีโบกไม้โบกมอืเอ่ย "ชนุเถาไม่ได้...ไม่ได้จะว่า 
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พี่ปี้หลิ่วไม่ดีนะ ทั้งมิได้ริษยาพี่ปี้หลิ่ว เพียงแต่...เพียงแต่..."

ใบหน้าของชุนเถาแดงก�่า นานครู่ใหญ่จึงเอ่ยว่า "ช่วงที่พ่ีปี้หลิ่ว 

ไม่อยู่ข้างกายคุณหนู ชุนเถากับสี่สี่ต่างรู้สึกว่าคุณหนูเปลี่ยนไปไม่น้อย 

พวกเรากลวัว่าคณุหนูจะเปลีย่นกลบัไปเป็นเหมอืนเดมิอกี" พูดจบนางจงึ

ตระหนักได้ว่าตนพูดผิด และอธิบายอย่างลนลานอีกครั้ง "บ่าวมิได้

หมายความว่าแต่ก่อนคุณหนูไม่ดี...บ่าว...บ่าว..."

หลซีซูเูหน็นางตะกุกตะกัก ร้อนใจจนใกล้ร้องไห้เตม็ที จงึอดพูดมไิด้ 

"ไม่เป็นไร ข้าไม่ได้โมโห"

แม้ว่าการเปล่ียนแปลงของตนจะไม่เกีย่วกับป้ีหลิว่ แต่ในอดตีป้ีหลิว่

ยุแยงเจ้าของร่างเดิมไม่น้อย นี่เป็นเรื่องจริง ความกังวลของชุนเถาและ 

สี่สี่มิใช่การคิดไปเอง

"ทางด้านคุณชายรองและคุณชายสามมีข่าวคราวหรือยัง"

พอเอ่ยถึงเรื่องนี้ ชุนเถารีบพูด "เรียนคุณหนู บ่าวถามพ่อบ้านแล้ว 

เขาบอกว่าหมูน่ีค้ณุชายรองและคณุชายสามมกัจะออกไปข้างนอก โดยเฉพาะ 

คุณชายรอง บางครั้งออกไปตั้งแต่เช้า ตกค�่าจึงจะกลับมา"

หลีซูซูแปลกใจมาก "ออกไปทั้งวัน?"

ชุนเถาผงกศีรษะ "แต่บ่าวไม่รู้ว่าคุณชายทั้งสองก�าลังท�าสิ่งใด"



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3dOnffV

https://bit.ly/3dOnffV

