บทน�ำ

“ท่านสัญญาว่าจะรับผิดชอบที่ขโมยจุมพิตของข้าไป แต่พอมา

วันนี้ท่านคิดจะกลับกลอกหรือ” หญิงสาวเริ่มลูบไล้มาถึงท่อนแขนใหญ่
ในใจปรารถนาทีจ่ ะยัว่ โมโหเขาเท่านัน้ แต่กลับถูกมือหนาปัดมือเรียวออก
จากกาย แม้จะไม่รนุ แรงจนสร้างรอยแผลเอาไว้  ให้ดตู า่ งหน้า ทว่ามันกลับ
สร้างรอยร้าวในหัวใจของเด็กสาวผู้หนึ่ง
“หากท่านเป็นสตรีทั่วไป ข้าคงจะรับเป็นอนุได้ ไม่ยาก แต่ท่านเป็น
องค์หญิง องค์หญิงสูงศักดิเ์ ช่นท่านจะยอมเป็นอนุของข้าให้เสียพระเกียรติ
ของท่านหรือไม่เล่า”
เสวี่ยหนี่มองบุรุษตรงหน้าอย่างขัดใจ เขามีฮูหยินแล้วจริงๆ หรือ
อย่างไรนางก็ไม่ยอมหรอก!
“แน่นอนว่าไม่! แต่ข้าก็ไม่ยอมแพ้ฮูหยินของท่านเช่นกัน นางจะ
งดงามกว่าข้าสักเท่าไรเชียว” องค์หญิงสูงศักดิก์ อดอกจ้องตากับคนตรงหน้า
จนเริ่มจะปวดนัยน์ตา
“นาง... งามที่สุดส�ำหรับข้า นางเก่งวรยุทธ์ สามารถช่วยข้าดูแล
คนในหมู่บ้านให้ปลอดภัย ท่านล่ะเทียบชั้นกับนางได้สักเท่าไรกัน หากจะ
มัวแต่เย็บผ้าปักผ้า ข้าไม่ต้องการหรอก”
เสวี่ยหนี่น�้ำตาตกใน เขาพูดกับนางเช่นนี้ได้อย่างไรกัน! บุรุษ
ผู้อ่อนโยนผู้นั้นหายไปไหนเสียแล้ว
“ได้! วันนี้ข้าจะยอมถอยหนึ่งก้าว และต่อให้ท่านวิ่งหนีไปให้สุด
ฝีเท้า ข้าขอเวลาเพียงสองปี ข้าจะฝึกฝนจนกลายเป็นจอมยุทธ์หญิงทีแ่ กร่ง
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ที่สุดในแผ่นดิน และถึงวันนั้นข้าจะวิ่งตามท่านให้ทัน แล้วจับท่านมา
เข้าพิธีกราบไหว้ฟ้าดินกับข้าให้ได้!”

สองสัปดาห์ผ่านไป

ร่างระหงทิ้งตัวลงไปนั่งบนพื้นต�ำหนักของหยางจินหลงฮ่องเต้
พร้อมทั้งกอดแขนกอดขาบิดามารดาชี้แจงถึงเหตุผลที่นางต้องออกไป
ศึกษาวรยุทธ์ที่แคว้นหวง ผู้เป็นบิดาได้แต่ถอนหายใจกับความเอาแต่ใจ
ขององค์หญิงใหญ่ แล้วสั่งตั้งแท่นฝนหมึกที่ท�ำมาจากหยกเนื้อดี ร่าง
พระราชสาส์นส่งตัวลูกรักไปอยู่ในอ้อมอกของผู้เป็นอา ฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่
แห่งแคว้นหวง... หยางหยุนอู้
“องค์หญิงเพคะ ด้านหน้าคือหมู่บ้านกลางป่    า ในอดีตฮองเฮาเคย
ลี้ภัยเหล่ากบฏมาพ�ำนักอยู่ที่นี่ชั่วคราว ตอนนั้นทรงพระครรภ์องค์หญิง
กับองค์รัชทายาทอยู่ด้วยนะเพคะ”
เซวียนเซวียน นางก�ำนัลวัยเดียวกับองค์หญิงผูส้ งู ศักดิเ์ ล่าเรือ่ งราว
ประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้ให้นายหญิงของตนฟัง ดวงตาของ
หยางเสวี่ยหนี่องค์หญิงน้อยพราวระยับดั่งสายน�้ำพลิ้วไหวต้องแสงแดด
ยามสนธยา ภายในใจวุ่นวายประดุจมีกวางตัวน้อยๆ วิ่งวนชนกันไปมา
ไม่หยุดหย่อน ด้านหน้าคือบ้านของบุรษุ ทีน่ างทัง้ รักทัง้ ชังในเวลาเดียวกัน
คนที่ท�ำให้นางต้องล�ำบากพลัดพรากจากบ้านเมืองเช่นนี้!
“วันนี้เดินทางมาทั้งวัน ทั้งม้าและคนต่างอ่อนล้า คืนนี้เข้าพักใน
หมู่บ้านกลางป่  าสักคืนหนึ่ง พรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางต่อ” ใบหน้าหวานล�้ำ
นิ่งสงบ ทว่าดวงตาฉายแววเจ้าเล่ห์ออกมาเต็มที่ มารดาของนางคือ
ผู้ถ่ายทอดมรดกความเจ้าเล่ห์ให้แก่นางทุกกระเบียดนิ้ว หากนางเป็น
ลูกไม้หล่นไกลต้น เสด็จแม่คงจะเสียพระทัยมากแน่ๆ
“เอ่อ... จะดีหรือเพคะ หากเป็นเช่นนี้ ต้องให้ม้าเร็วกลับไปส่ง
พระราชสาส์นที่วังหลวงก่อนนะเพคะ ถ้าก�ำหนดการคลาดเคลื่อน...”
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“ข้าต้องการให้ทุกคนในขบวนได้พักผ่อน หมู่บ้านแห่งนี้เป็น
พันธมิตรต่อทั้งสองแคว้น ไม่มีอันตรายใดๆ อย่างแน่นอน”
ลี่ลี่และเซวียนเซวียนได้แต่ลอบถอนใจ จะมีผู้ ใดในแว่นแคว้นที่
สามารถขัดพระทัยองค์หญิงของพวกนางได้ ขนาดจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่
ยังต้องยอมตามใจพระธิดาของตน
“ดูสิ มีแกะด้วย! ข้าเพิ่งเคยเห็นแกะตัวเป็นๆ ก็วันนี้” เจ้าของเรือน
ร่างระหงในชุดกรุยกรายกระโดดลงจากรถม้าสูงเกือบสามฉื่อ1 ร่างบาง
จึงตกกระแทกลงบนพื้นหญ้าแห้งสีทองอมน�้ำตาล สองนางก�ำนัลรีบ
กระโจนเข้ามาดูอาการนายหญิงของตนที่ก�ำลังนั่งเบะปาก ตัดสินใจว่า
จะร้องหรือไม่ร้องไห้ออกมา
“อย่าร้องนะเพคะองค์หญิง เรื่องเพียงเท่านี้ จอมยุทธ์หญิงไม่รู้สึก
ระคายเคืองผิวเลยด้วยซ�้ำ” ลี่ลี่พูดดักคอองค์หญิงน้อย หากสาวงาม
ปานล่มเมืองเบะปากร้องไห้ออกมาต่อหน้าคนแปลกหน้าทั้งหมู่บ้าน
คงจะเป็นภาพที่งดงามพิลึก
“ข้า... ไม่ได้ร้องไห้เสียหน่อย รีบลุกเถิด เขาเดินมาแล้ว!” สตรี
สูงศักดิ์ข่มความเจ็บปวดแล้วยืดตัวขึ้นเพื่อต้อนรับขบวนของชาวบ้าน
ทีแ่ ห่กนั ออกมาดูใจ เอ๊ย... มาดูขบวนของนางต่างหาก ดูเหมือนเป้าหมาย
ของนางก็ออกมาด้วยเช่นเดียวกัน
ฮึ! ข้าหยางเสวีย่ หนีบ่ กุ มาถึงหมูบ่ า้ นนีแ้ ล้ว ไหนขอดูหน้าฮูหยินของ
ท่านหลี่เฉินชุนหน่อยซิว่าจะงดงามได้กึ่งหนึ่งของข้าหรือไม่
“คารวะท่ า นผู ้ น� ำ ข้ า น้ อ ยหยางเสวี่ ย หนี่ เ ดิ น ทางผ่ า นมาทางนี้
ทั้งคนและม้าต่างเหนื่อยล้าอ่อนแรง ขอรบกวนพักค้างคืนที่นี่สักหนึ่งคืน
ได้หรือไม่เจ้าคะ” สตรีสงู ศักดิค์ ำ� นับหลีห่ ยูและหลีซ่ นุ สองผูเ้ ฒ่าผูน้ ำ� หมูบ่ า้ น
กลางป่     า ทัง้ สองเบิกตาโพลง สตรีสงู ศักดิต์ รงหน้าคือหน่อเนือ้ เชือ้ พระวงศ์
แค่เดินทางผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ก็นับว่าเป็นวาสนาของคนในหมู่บ้านแล้ว
1

ฉื่อ เป็นหน่วยวัดของจีนโบราณ โดยมีค่าประมาณ 30 เซนติเมตร
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“หม่อมฉันหลี่ซุนและหลี่หยูสามี น้อมรับเสด็จองค์หญิงเพคะ”
เสวีย่ หนีก่ ลุ กี จุ อเข้าไปประคองท่านผูเ้ ฒ่าทัง้ สองก่อนจะเผยรอยยิม้
สดใสส่งให้อย่างเป็นมิตร
“ข้าอยากขอบคุณพวกท่านทัง้ สอง และคนทัง้ หมูบ่ า้ นทีช่ ว่ ยเสด็จแม่
ของข้าเอาไว้ หากวันนั้นไม่ได้ที่หลบภัยดีๆ ข้ากับพี่ชายคงไม่มีโอกาสได้
ลืมตาดูโลกเป็นแน่”
หลี่เฉินชุนจ้องมองร่างระหงที่เข้ามารบกวนความสงบของเขา
ด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดาความคิด นางฉลาดมากที่เข้าหาบิดาและ
มารดาของเขาเป็นด่านแรก หวังว่านางจะรีบพักผ่อนและรีบเดินทางไปยัง
จุดหมายของนางให้เร็วที่สุด
“ในงานแต่งของเสด็จอา ผูน้ อ้ ยมิได้เข้ามาทักทาย เสวีย่ หนีอ่ กตัญญู
ต่อท่านผู้มีพระคุณแล้ว”
หลี่ซุนอ้าอกประคององค์หญิงไว้ ในอ้อมแขน รู้สึกถูกใจกิริยา
มารยาทงดงามอ่อนหวาน ซ�้ำสายพระเนตรสูงส่งยังปรายมองบุตรชาย
ของตนอย่างมีเลศนัย นางยิ่งทวีความตื่นเต้นขึ้นเป็นเท่าตัว
“หากอยากตอบแทน... หม่อมฉันขอบังอาจทูลเชิญองค์หญิงพักอยู่
ที่นี่สักสองสามวันนะเพคะ วันพรุ่งนี้จะมีประเพณีชิงเจ้าสาวของคน
ในหมู่บ้านที่หาดูได้ยาก หม่อมฉันอยากให้องค์หญิงได้ทอดพระเนตร
เพคะ”
สองพี่เลี้ยงพร้อมใจกันส่ายหน้าปฏิเสธ แต่องค์หญิงของพวกนาง
กลับมองเมิน เสมือนลี่ลี่และเซวียนเซวียนเป็นอากาศธาตุ
“ได้สิ ถือว่าข้าได้เปิดหูเปิดตา ลี่ลี่ ส่งพระราชสาส์นลับไปหา
เสด็จแม่ แล้วก�ำชับด้วยว่าเป็นความลับ ห้ามให้เสด็จพ่อทรงทราบ
โดยเด็ดขาด” ดวงตาวิบวับเป็นประกายทอดมองไปยังหมู่บ้านด้านหน้า
บ้านทุกหลังท�ำจากไม้หลากหลายชนิด น�ำมาประกอบเป็นฝาบ้านอย่าง
ง่ายๆ ที่นี่ไม่มีสวนงดงามรายล้อมด้วยเหล่าแมลงนานาชนิด แต่นางกลับ
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หลงใหลความงดงามของธรรมชาติ จนอยากลองสร้างต�ำหนักกลางป่   า
ดูบ้าง
“ท่านแม่ เกรงว่าองค์หญิงจะทรงมีภารกิจรออยูท่ แี่ คว้นหวง คงไม่มี
เวลาร่วมงานชิงเจ้าสาวหรอกขอรับ”
ดวงตาเปีย่ มสุขฉายแววดุดนั โดยพลัน เหล่าองครักษ์และนางก�ำนัล
ลอบกลืนน�้ำลายเพราะรู้ฤทธิ์ขององค์หญิงดีกว่าใคร แต่คนในหมู่บ้าน
กลับมองว่าเป็นสายตาที่น่ารักน่าชัง ยามที่องค์หญิงทรง ‘งอน’ ยิ่งงดงาม
ราวกับหยกสลัก
ร่างบางสูดลมหายใจเข้าปอดก่อนจะส่งยิ้มหวานไปกระแทกหน้า
คนพูด ดวงตากลมโตหรี่โค้งดั่งเส้นของสายรุ้ง ท�ำเอาหัวใจของบุรุษ
น้อยใหญ่ทั้งหมู่บ้านเต้นผิดจังหวะไปชั่วครู่ แน่นอนว่าหลี่เฉินชุนก็มี
อาการ...
“ข้าว่าง สองสามวันเอง ไม่เป็นไรหรอกน่า ท่านก็ห่วงข้าเกินไป”
ดวงตากลมโตกวาดสายตามองสตรีในหมูบ่ า้ น หมายจะเจอตัวฮูหยินของ
หลี่เฉินชุน แต่กลับไม่มีสตรีคนใดเข้าข่ายเช่นนั้น
“เข้าบ้านกันเถิดเพคะ หม่อมฉันจะให้อาโปพาชมรอบๆ หมู่บ้าน
ที่นี่มีเรื่องเล่าเยอะเชียว มีทั้งหน้าผาที่ฮ่องเต้แคว้นหวงกระโดดลงไป
มีที่ซ่อนของเจิ้งฝูสื่อฮองเฮาด้วยนะเพคะ”
เสวี่ยหนี่ตาเบิกโพลง หากมีเรื่องเล่าเช่นนี้ ทั้งยังมีสถานที่ประกอบ
นางสามารถเดินดูได้ทั้งวัน
“จริงหรือที่ว่าเสด็จอาเคยกระโดดหน้าผา”
“เพคะองค์หญิง เรื่องนี้ต้องตรัสถามอาโป เขาเป็นคนกระโดด
ลงไปคว้าฝ่    า  บาทขึ้นมากับมือ”
ร่างสูงชะงักไปชั่วครู่ พลางคิดทบทวนตนเองว่าเขาเผลอเดินตาม
นางมาตั้งแต่เมื่อไร
“อาโป เจ้าไปพักเถิด ไม่ต้องห่วงองค์หญิง เดี๋ยวแม่ดูแลต่อเอง”
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หญิงสาวแอบอมยิ้มให้แก่ใบหน้าเหลอหลาของอีกฝ่   าย ก่อนจะรีบ
ออกความเห็นสนับสนุนฮูหยินเฒ่า
“ใช่ ท่านไปพักเถิด ข้าจะดูแลท่าน ‘แม่’ ให้เอง”
ชายหนุม่ ทัง้ โกรธทัง้ อาย ได้แต่ยนื เอามือลูบท้ายทอยอย่างไม่มอี ะไร
ท�ำ เขาค้อมกายเล็กน้อยค�ำนับองค์หญิง แล้วเดินหายลับไปหลังกระท่อม
“องค์หญิง อย่าตรัสเรียกหม่อมฉันเช่นนี้อีกนะเพคะ หัวใจคนแก่
แทบหยุดเต้นเชียว”
สาวสองวัยหัวเราะร่า นัยน์ตาทั้งสองต่างพราวระยับปิดความลับ
ไม่อยู่ เป็นฝ่    ายฮูหยินเฒ่าที่อดรนทนไม่ไหวต้องหาค�ำตอบของค�ำถามที่
ผุดขึ้นในใจ
“องค์หญิง อย่าบอกนะเพคะว่า...”
“ท่านป้าก็... ข้าไม่กล้าคิดจะเป็นอนุของผู้ ใดให้เสียเกียรติของ
เสด็จพ่อ ทั้งยังไม่อยากท�ำลายความรักระหว่างสามีภรรยา ท่านโปรด
วางใจ”
ดวงตาฝ้าฟางฉายแววสงสัย หัวคิว้ สีดอกเลาขมวดมุน่ ไม่เป็นรูปทรง
กับค�ำพูดขององค์หญิงน้อย
“องค์หญิงเข้าพระทัยผิดแล้วเพคะ อาโปของหม่อมฉันยังไม่มี
ฮูหยิน ฝ่   ายนั้นขนาดม้าตัวเมียยังไม่ข้องแวะด้วยเลยเพคะ จะมีหน้า
ที่ไหนไปยุ่งเกี่ยวกับสตรี”
“แต่ท่านหลี่บอกกับข้าเองเลยนะเจ้าคะ”
“องค์หญิงโปรดประทานอภัยด้วยเพคะ หม่อมฉันสั่งสอนลูกไม่ดี
เอง เขาถึงบังอาจพูดจาโป้ปดองค์หญิง”
หลี่ซุนคุกเข่าลงกับพื้นขอรับโทษ ทว่านัยน์ตากับปีติสุข สตรี
หลายคนทีผ่ า่ นเข้ามาในชีวติ ของบุตรชาย ต่างถอดใจแล้วตกร่องปล่องชิน้
กับบุรษุ อืน่ เพราะความเย็นชาของเขา จนกระทัง่ เมือ่ หนึง่ ปีทผี่ า่ นมา มีสตรี
ใบหน้าจิม้ ลิม้ ผิวพรรณงดงาม หลงทางมาในหมูบ่ า้ น ลูกชายของนางเป็น
10 หยางเสวี่ยหนี่ แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน

คนพบเจอ แต่กลับน�ำตัวเข้าวังหลวงไปถวายแด่องค์จกั รพรรดิถงึ พระหัตถ์
ด้วยวาสนาทีม่ ตี อ่ กัน สตรีนางนัน้ ถึงกับได้เป็นฮองเฮาแห่งแคว้นอันรุง่ เรือง
ส่วนอาโปนัน่ หรือ กลับมาปลีกวิเวกอยูใ่ นป่    า  คา้ ขายไปวันๆ ไม่มวี แี่ ววของ
สะใภ้และหลานชายหญิง
“ข้าไม่ถอื โทษโกรธท่านหรือท่านหลีแ่ ม้แต่นอ้ ย เพียงแค่... อนุญาต
ให้ข้าเรียกท่านว่าท่านแม่เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว”
สายตาเจ้าเล่ห์อย่างที่หลี่เฉินชุนตระหนกฉายฉานออกมาอย่าง
ไม่ปดิ บัง แม้จะผิดหลักกุลสตรี แต่นางก็ไม่สนใจ เสด็จแม่ผเู้ ป็นแบบอย่าง
ทีเ่ พียบพร้อมก็ไม่คอ่ ยเป็นกุลสตรี เอ๊ย! เอ่อ... หมายถึงไม่คอ่ ยเคร่งครัด
เรื่ อ งการเป็ น กุ ล สตรี เ ท่ า ใดนั ก แล้ ว นางจะต้ อ งเขิ น อายอยู ่ ท�ำ ไมกั น
บุรุษผู้นี้ไม่เหมือนผู้อื่นที่ส่งสายตาให้ครั้งหนึ่งแล้วเดินตามมาเป็นพรวน
นางต้องรุกเท่านั้นถึงจะได้หัวใจของเขามาครอบครอง!
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1
เจ็บเพราะรัก

สองปีแล้วที่หยางเสวี่ยหนี่ องค์หญิงแห่งแคว้นหงเข้ามาเรียน

วรยุทธ์กบั เสด็จอาหญิงและบรรดาแม่ทพั ทัง้ หลาย จนชือ่ เสียงเลือ่ งลือกัน
ไปทั่วแคว้น สตรีผู้แข็งแกร่งที่สุดแห่งแคว้นหวง อันที่จริงแคว้นนี้หาใช่
บ้านเกิดของนาง หากเป็นบ้านหลังที่สองที่เสด็จอาหยางหยุนอู้และ
เสด็จอาหญิงหลี่ฮุ่ยอัน ฮ่องเต้และฮองเฮาของแคว้นเป็นผู้ปกครอง
และพรุ ่ ง นี้ น างจะต้ อ งเดิ น ทางออกจากแคว้ น ของเสด็ จ อากลั บ ไปยั ง
บ้านเกิดของตน
หลี่เฉินชุน... ข้าขอพยายามอีกสักครั้ง หากไม่ส�ำเร็จ ข้าจะไม่วิ่ง
ตามท่านให้เสียศักดิ์ศรีเสด็จพ่อและเสด็จแม่อีกต่อไป!
“เสวีย่ หนี่ เจ้าขึน้ มาท�ำอะไรบนนี”้ สตรีสงู ศักดิใ์ ช้วชิ าตัวเบากระโดด
ขึ้ น มานั่ ง คู ่ กั บ นางอย่ า งง่ า ยดาย ตอนนี้ ฮ ่ อ งเต้ ข องแคว้ น มี รั บ สั่ ง ให้
นางก�ำนัล ขันที รวมไปถึงแม่ทัพต่างๆ ออกตามหาหลานสาวตัวน้อย
ไม่คิดว่านางจะขึ้นมานั่งเล่นบนก�ำแพงวังเช่นนี้ ไม่แคล้วว่าหลานสาวผู้น้ี
ยังไม่คลายความทุกข์ ใจจากเรื่องราวความรักเป็นแน่
“เสด็จอาหญิงต่างหากที่ขึ้นมาท�ำอะไรข้างบนนี้ หากรู้ถึงพระเนตร
พระกรรณของเสด็จอา หลานอาจถูกขังลืมได้นะเพคะ” เสวี่ยหนี่กระเซ้า
สตรีสูงส่งผู้เป็นแม่แบบแก่นางในทุกๆ ด้าน สตรีตั้งครรภ์ผู้นี้ควรจะห่วง
ความปลอดภัยของตนเองมากกว่านาง
“อาบอกแล้ ว ว่ า ท่ า นพี่ ห ลี่ ยั ง ไม่ มี ฮู ห ยิ น เพี ย งแค่ เ จ้ า พยายาม
ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี”
12 หยางเสวี่ยหนี่ แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน

เสวี่ยหนี่ส่ายหน้าปฏิเสธ ก่อนจะทอดสายตาออกไปมองทิวเขา
อันงดงาม ยิ่งมองนานๆ ความรู้สึกเหงาอ้างว้างก็กัดกินจิตใจจนแทบจะ
กระอักออกมาเป็นลิ่มเลือด
“หลาน... พยายามมาสองปีแล้วเพคะ หากวูว่ ามบุกจูโ่ จมมากเกินไป
อาจเป็นการบีบบังคับให้คนผูน้ นั้ แต่งสตรีเข้าบ้านก็เป็นได้” เมือ่ สองปีกอ่ น
นางบุกไปหาหลี่เฉินชุนถึงหมู่บ้านเชิงเขา ท�ำความรู้จักกับบิดามารดาของ
เขาจนสนิทสนมกันเป็นอย่างดี แต่เขากลับตอกหน้านางกลับมาจนจุก
ลุกขึ้นยืนแทบไม่ไหว หากนางยังท�ำตัวไม่สมกับเป็นกุลสตรี เขาจะแต่ง
ฮูหยินเข้าบ้าน นางยังจ�ำได้วา่ ตนนิง่ งันไปพักใหญ่ ก่อนเดินร้องไห้ฟมู ฟาย
ออกมาอย่างน่าสมเพช
“ทีท่ อี่ าและเสด็จแม่ของเจ้าจากมา มีถอ้ ยค�ำอมตะอยูถ่ อ้ ยค�ำหนึง่ ...
น�้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน แล้วใจคนอ่อนๆ ที่มีเลือดเนื้อ
จะทนใจแข็งไปได้นานเพียงใด อาอยากให้หลานท่องจ�ำให้ขึ้นใจและ
ไม่ยอมแพ้ตอ่ อุปสรรค แม้บางครัง้ มันจะเจ็บปวดทรมานจนแทบจะขาดใจ
ตายก็ตาม”
หญิงสาวพยักหน้ารับรู้ ค�ำสอนของเสด็จอาหญิงท�ำให้นางมีกำ� ลังใจ
ขึ้นหลายส่วน อย่างน้อยก็ตอนนี้ที่มีแรงฮึดสู้...
“ขอบพระทัยที่ทรงชี้แนะ หลานจะจดจ�ำเอาไว้เพคะ” เสวี่ยหนี่
ประคองคนท้องลงจากก�ำแพงด้วยวรยุทธ์สูงส่ง ทันทีที่เท้าแตะพื้น
นางก�ำนัลฝูงใหญ่ต่างกรูกันมาตามตัว ทั้งยังแอบฟ้องพวกนางว่า ฮ่องเต้
ขู่จะตัดหัวพวกนางไปเสียบประจานไว้หน้าวัง หากตามตัวหลานสาวและ
ฮองเฮาไม่พบ เสวี่ยหนี่เบะปากก่อนจะส่งค้อนให้แก่ลมกับแสงดาว
“ตั้งแต่หลานมาอยู่ที่นี่จวบจนจะกลับแคว้นในวันพรุ่งนี้ คนผู้นั้น
ยังไม่สิ้นกลิ่นอายของอันธพาลจริงๆ ต่อไปนี้หลานไม่ได้อยู่ดูแลเสด็จอา
หญิงแล้ว ท่านต้องดูแลตัวเองดีๆ นะเพคะ หากเขาท�ำอะไรให้ล�ำบากใจ
หลานจะมารับเสด็จอาหญิงไปดูแลที่แคว้นหง”
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ฮุ่ยอันลูบศีรษะหลานสาวอย่างรักใคร่ ก่อนจะยกขบวนนางก�ำนัล
กลับไปยังต�ำหนักหยุน ที่สิงสถิตของอันธพาลในคราบฮ่องเต้อย่าง
หยางหยุนอู้
เช้าวันรุ่งขึ้น ภายในพระราชวังเกิดความโกลาหลขึ้นเล็กน้อย
หลายสิบชีวิตวุ่นวายอยู่กับการส่งเสด็จหลานสาวของฮ่องเต้และฮองเฮา
สองสามี ภ รรยารั ก ใคร่ กั น อย่ า งน่ า อิ จ ฉาในความรู ้ สึ ก ของเสวี่ ย หนี่
ในอ้อมแขนของเสด็จอาอุ้มองค์หญิงน้อยออกมาส่งนาง ทั้งยังโอบ
ประคองเสด็ จ อาหญิ ง อี ก ฝั ่ ง ด้ ว ยความรั ก ที่ ป รากฏในพระเนตรคม
ทั้งสองข้าง ช่างเหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยก...
“เดินทางปลอดภัย ระหว่างทางฝากเยี่ยมท่านผู้เฒ่าทั้งสองแทนอา
ด้วย”
เสวี่ยหนี่โผเข้าสู่อ้อมอกอุ่นของอาสะใภ้อีกครั้ง นางค�ำนับอ�ำลา
ผู้เป็นใหญ่ทั้งสอง ก่อนกระโดดขึ้นหลังม้าด้วยท่าทีองอาจแล้วควบม้า
จากไป
“หม่อมฉันกลัวเหลือเกินเพคะ”
หยางหยุนอู้เข้ามาประคองฮองเฮาของตนเอาไว้ ในอ้อมพระกร
ก่อนถามหาสาเหตุอย่างใส่ใจ “เจ้ากังวลเรื่องอะไร”
ฮุย่ อันสบพระเนตรพระสวามีดว้ ยแววตากังวล “หม่อมฉันกังวลว่า
เคล็ดวิชาที่เราถ่ายทอดให้นางจะมากเกินไปเพคะ”
หยางหยุนอู้ดึงร่างน้อยมาปลอบประโลม นางเอนเข้ามาซบอกอุ่น
เพื่อหาแหล่งพักพิงบรรเทาความวุ่นวายในใจ
“วางใจเถิด ยิ่งเรียนมากยิ่งรู้มาก ในโลกนี้การร�่ำเรียนเคล็ดวิชา
ไม่มีค�ำว่ามากเกินไป”
ฮุ่ยอันถอนหายใจ นางคิดแย้งพระสวามีอยู่ในใจ ยามอาสะใภ้
อย่างนางมองหลานสาวตัวน้อยนั้น ดั่งมองย้อนกลับไปในอดีตของตน
เสวี่ยหนี่ฝึกวรยุทธ์และต่อสู้เพื่อความรักเหมือนนางเมื่อสองสามปีก่อน
14 หยางเสวี่ยหนี่ แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน

ทีเ่ ข้าร่วมกับพรรคโจร เข้าสูว่ งั วนแห่งการฆ่าฟัน แววตาของเหยือ่ ก่อนตาย
ยังคงตราตรึงใจของนางไม่มีวันลบล้างออกไปจนหมดสิ้น
“ฝ่    า  บาท หลังจากฮุ่ยอัน2 กลายเป็นพยัคฆา ก็ยากจะถอยกลับมา
เป็นคนเดิม หม่อมฉันเกรงว่าหลานสาวจะถอดใจจากท่านพี่หลี่และ
ถอดใจจากความรักไปตลอดกาล หม่อมฉันขอประทานอนุญาตส่งสาส์น
ไปยังแคว้นหงมอบแด่เจิ้งฝูสื่อฮองเฮา อย่าให้เสวี่ยหนี่ลงมือสังหารคน
ถ้าลองหลงเข้าไปในวังวนเช่นนี้ หม่อมฉันกลัวเหลือเกินว่าประวัติศาสตร์
จะซ�้ำรอย”
พระสวามีประทานอนุญาต ก่อนจะอมยิม้ กรุม้ กริม่ ให้ฮองเฮาคนงาม
“หลังจากคลอดธิดาองค์น้อยให้ข้า เจ้าดูเคารพข้ามากกว่าแต่ก่อน
มีใช้ราชาศัพท์เสียด้วย ถือว่าฮุ่ยอันของข้าพัฒนาไปไม่น้อยเลยทีเดียว”
ผูถ้ กู พระสวามีคอ่ นขอดส่งค้อนขวับ เขาก�ำลังหลอกด่าว่าเมือ่ ก่อน
นางไม่มีมารยาทสินะ ช่างเป็นพ่อบ้านใจกล้า!
“ฝ่    า  บาทตรัสเกินไปแล้ว คืนนีบ้ รรทมทีห่ อ้ งทรงพระอักษรนะเพคะ
หม่อมฉันจะนอนกับลูกในต�ำหนักเพียงสองคน” ร่างบางสะบัดพระสวามี
ออกห่าง ก่อนจะแย่งลูกสาวคนโตมาประคองไว้  ในอ้อมกอด นางพูดจริง
ท�ำจริง เป็นถึงฮ่องเต้แต่ริอ่านรังแกฮองเฮา นอนเปลี่ยวไปคนเดียวเถอะ
คืนนี้!

หยางเสวี่ยหนี่หักโหมควบม้ามาจนถึงหมู่บ้านเชิงเขาในเวลาบ่าย

ของวัน ที่นี่อยู่ระหว่างกลางแคว้นหงของนางและแคว้นหวงของเสด็จอา
คนในแคว้นหงจะเรียกที่นี่ว่าหมู่บ้านกลางป่   า และแคว้นหวงจะเรียกว่า
ฮุ่ยอัน จิตรกรสาวชาวไทย เดินหลงทางเข้ามาในมิติจีนโบราณและปลอมตัวเป็นขันทีเข้าวังหลวง
แล้วพบรักกับหยางหยุนอู้ ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของเสวี่ยหนี่ ฮุ่ยอันรับหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดวรยุทธ์
จนท�ำให้เสวี่ยหนี่กลายเป็นจอมยุทธ์หญิง ติดตามเรื่องราวของหลี่ฮุ่ยอันและหยางหยุนอู้ได้
ในเรื่อง จักรพรรดิอันธพาล
2
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หมู่บ้านเชิงเขา แต่ถึงจะมีชื่อเรียกหลากหลาย หมู่บ้านแห่งนี้ก็เป็น
พันธมิตรต่อทั้งสองแคว้น ชาวบ้านที่นี่ประกอบอาชีพหาของป่    า  ขาย โดย
มีนายหน้ารายใหญ่อย่างหลี่เฉินชุน พ่อค้าที่มั่งมีที่สุดในแคว้นแต่กลับ
ท�ำตัวสมถะจนน่ายกย่อง เขาเริ่มเป็นพ่อค้าตั้งแต่อายุสิบหก ตั้งแต่นาง
ยังไม่จุติในครรภ์พระมารดาเลยด้วยซ�้ำ
แคว้นทัง้ สองมีลกั ษณะของเมืองหลวงแบบหันหลังชนกัน นางไม่รู้
ว่าที่อื่นเป็นเช่นเดียวกันหรือไม่ เมืองหลวงทั้งสองจะอยู่ติดกับชายแดน
ขี่ม้าเพียงสองวันก็ไปมาหาสู่กันอย่างสะดวก ชัยภูมิเช่นนี้ในอดีตอาจ
เสียเปรียบ หากปัจจุบันทั้งสองแคว้นกลับระวังหลังให้กันและกันอย่าง
สะดวก และยังเป็นการลดทอนก�ำลังทหารที่รักษาชายแดนได้หนึ่งทิศ
แต่ละแคว้นระวังเพียงสามทิศเท่านัน้ ซึง่ พีน่ อ้ งตระกูลหยางทัง้ สองแคว้น
ย่อมไม่ยอมให้ผู้  ใดมารุกรานเป็นแน่!
“พักที่นี่สักคืนเถิด พรุ่งนี้ค่อยออกเดินทางต่อ” เสวี่ยหนี่สั่งความ
ผู้ติดตามทั้งชายและหญิง นางก�ำนัลคนสนิททั้งสองหย่อนกายลงจาก
หลังม้าแล้วเข้าไปปรนนิบตั นิ ายหญิงของตน คนในหมูบ่ า้ นออกมาต้อนรับ
ก่อนที่องค์หญิงน้อยจะตรงเข้าไปท�ำความเคารพผู้อาวุโส
“คารวะท่านหลีห่ ยู่ ท่านหลีซ่ นุ ว่าทีล่ กู สะใภ้ขอรบกวนท่านหนึง่ คืน
นะเจ้าคะ”
ทั้งสองหัวเราะกันอย่างรื่นเริง นึกถูกใจองค์หญิงน้อย ทว่าลูกชาย
ของนางกลับไม่สนใจสตรีใดที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ครองเพศพรหมจรรย์
ราวกับนักบวชถือศีลไปเสียได้ หลี่ซุนผู้เป็นมารดาเองก็หมดความหวังที่
จะได้อุ้มหลาน ได้แต่สวดมนต์ภาวนาให้สวรรค์เมตตาครอบครัวของนาง
ไปวันๆ
“ตามสบายเถิดเพคะองค์หญิง อาโปอยูท่ คี่ อกม้าด้านหลัง” แม่เฒ่า
หลี่ซุนกระซิบบอกว่าที่ลูกสะใภ้ เสวี่ยหนี่กระโดดกอดร่างบอบบางของ
หญิงชราอย่างดีใจ แล้วกระโดดโลดเต้นเข้าไปหา ภาพของบุรษุ ชุดสีนำ�้ ตาล
16 หยางเสวี่ยหนี่ แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน

หม่นก�ำลังแบกหญ้าสดไปยังคอกม้าท�ำให้จิตใจของสาวน้อยหวั่นไหว
อีกครั้ง ด้านในมีม้าของนางและคนในขบวนอยู่ด้วย เขาคงเพิ่งกลับจาก
การเก็บเกี่ยวหญ้ากระมัง นางขอโอกาสให้ความหวังแก่ตนเองเพียง
ครั้งเดียว หากครั้งนี้เขายังไม่ยอมใจอ่อน สตรีไร้ยางอายอย่างนาง
จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์พิชิตใจบุรุษผู้นี้
สายตาซุกซนยังคงส�ำรวจเรือนร่างของชายหนุ่ม ผมยาวของเขา
ถูกรวบเอาไว้อย่างประณีตก่อนจะปักด้วยปิ่นไม้อันเล็กหากคุณภาพดี
ราคาสูง และทนทาน ดวงตาคมเฉี่ยวราวกับมีดพิฆาตคมดุทุกครั้งที่
ถูกนางลวนลาม จมูกโด่งเรียวเป็นสันงดงาม ริมฝีปากที่นางรับรู้ว่ามัน
หวานล�ำ้ เพียงใดยังคงรูปกระจับบางเฉียบเอาไว้ ไม่เปลีย่ นแปลง ยามทีเ่ ขา
ออกแรงยกถังน�ำ้ ใบใหญ่เข้าไปในคอกม้า ท่อนแขนแกร่งทีถ่ กู เผยออกมา
จากแขนเสื้อแสดงให้เห็นเส้นเลือดปูดโปนและกล้ามเนื้อแข็งแรงนั้น
ท�ำให้นางรูส้ กึ ไหววูบในใจ บุรษุ ผูน้ มี้ เี สน่หล์ น้ หลามทีน่ างไม่อาจละสายตา
ได้จริงๆ
สายตาคมหันมาสบตากับองค์หญิงน้อย ห่างกันสิบเจ็ดปีแล้ว
อย่างไร นางสนใจแต่เขา ในสายตามีเพียงบุรุษผู้นี้เท่านั้น ร่างบางฉีกยิ้ม
หวานส่งให้ก่อนเดินเข้าไปหาเข้าด้วยท่าทางเรียบร้อยสมพระเกียรติ
องค์หญิง แม้จะขัดกับชุดบุรุษที่ตนสวมใส่อยู่ก็ตาม
“ข้า... ข้าเรียนวรยุทธ์ส�ำเร็จแล้ว ถึงเรื่องที่ท่านมีฮูหยินจะเป็น
เรื่องโกหก แต่ข้า... ข้าไม่ล้มเลิกความตั้งใจฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ ทั้งแคว้น
ต่างเลื่องลือว่าข้าเป็นจอมยุทธ์หญิง”
หลี่เฉินชุนวางหญ้าให้ม้าครบทุกตัว ก่อนจะเดินเลี่ยงไปล้างตัว
อีกทางหนึ่ง ร่างสูงโปร่งเกือบเทียบเท่าบุรุษตรงหน้าเคลื่อนกายตามติด
อีกฝ่   ายไม่ลดละ
“ชื่ อ เสี ย งขององค์ ห ญิ ง เป็ น ที่ เ ลื่ อ งลื อ ย่ อ มเป็ น เรื่ อ งที่ น ่ า ยิ น ดี
อย่างยิ่ง หากมันก็เลื่องลืออยู่แค่ในแคว้นหวง ท่านเดินทางกลับไปถึง
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แคว้นหง จะมีผู้ ใดรู้จักชื่อเสียงเช่นนั้น”
ดวงตาคู่สวยวาววาบด้วยโทสะ ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางถูกยั่วโมโห
นางต้องผ่านถ้อยค�ำดูแคลนเช่นนี้ไปให้ ใด้ จอมยุทธ์ต้องจิตใจหนักแน่น!
“ข้าไม่ต้องการให้คนทั้งโลกมายกย่องชื่นชมข้า ขอเพียงท่านรู้
และเปิดใจรับข้าตามเงือ่ นไขทีต่ งั้ ไว้เถิด ข้าพร้อมจะใช้ทงั้ ชีวติ พิสจู น์ตนเอง
กับท่าน”
ร่างสูงถอยห่างเมื่อหญิงสาวท�ำท่าจะแตะต้องตัวเขา เสวี่ยหนี่ชะงัก
มือค้างกลางอากาศ สะกดจิตตนเองให้เข้มแข็ง นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกเช่นกัน
ทีถ่ กู ปฏิเสธ นางกะพริบตาไล่หยาดน�ำ้ อุน่ ร้อนออกมา กลืนความเจ็บปวด
ลงท้องอย่างจ�ำใจทน
“ข้ามิได้ตงั้ กฎ ไม่มกี ฎใดๆ บอกว่าข้าจะยอมรับองค์หญิงเป็นฮูหยิน
ถ้าท่านกลายเป็นจอมยุทธ์ มีเพียงท่านที่ท�ำเรื่องไร้สาระมาโดยตลอด”
เส้นความอดทนของเสวี่ยหนี่ขาดผึงลง บุรุษผู้นี้ยังคงความเย็นชา
เอาไว้อย่างมัน่ คง เหมือนดังนางทีจ่ ำ� ใจสะกดกลัน้ อารมณ์นอ้ ยใจทัง้ หลาย
หลอกตัวเองว่าเขาจะยอมรับหากฝึกฝนตนเองจนกล้าแกร่ง
วันนี้นางประจักษ์แก่สายตา ได้ยินเองกับหู และชินชาไปทั้งความ
รู้สึก... คงถึงเวลาที่ต้องตัดใจแล้วจริงๆ ค�ำสอนของเสด็จอาหญิงคงใช้
ไม่ได้กบั เขา วันนีเ้ ขาอยากปฏิเสธก็ทำ� ไป นางหว่านเมล็ดแห่งความผูกพัน
เอาไว้ ในใจเขามานานถึงสองปี หมั่นรดน�้ำพรวนดินทุกวัน ตอนนี้ถึงเวลา
ที่มันจะเติบโตและให้ผลผลิตแก่นางได้แล้ว
“ได้ ข้าองค์หญิงเสวี่ยหนี่แห่งแคว้นหง ขอถอนค�ำปฏิญาณเมื่อ
สองปีทแี่ ล้วว่าจะวิง่ ไล่ตามบุรษุ ผูน้ ี้ และขอสาบานว่าจะไม่ยงุ่ เกีย่ ว ไม่ใส่ใจ
และไม่เป็นภาระให้ท่านอึดอัดใจอีก สัจจะวาจาเยี่ยงทหาร” เมื่อพูดจบ
ร่างบางเดินเข้าหาร่างแกร่งหนึ่งก้าวก่อนจะยื่นมือขวาให้เขา การปฏิญาณ
สัจจะวาจาเช่นนี้นางเรียนรู้มาจากค่ายทหารของเสด็จอา ท่านแม่ทัพทั้งสี่
ใช้กนั บ่อยครัง้ เวลาลงพนันสิง่ ใดโดยไร้ลายลักษณ์อกั ษรยืนยัน ค�ำ้ ประกัน
18 หยางเสวี่ยหนี่ แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน

ด้วยศักดิ์ศรี หลี่เฉินชุนยอมยกมือขึ้นสัมผัสมือบาง เขาตกใจเล็กน้อย
เมื่อมือที่แสนจะอ่อนนุ่มกลับกลายเป็นแข็งกระด้างสากคาย นางคงจับ
อาวุธมาโดยตลอด เหตุใดองค์หญิงแห่งแคว้นจึงต้องแสวงหาความล�ำบาก
ให้แก่ตนเองเช่นนี้
“เอาละ พรุ่งนี้ข้าจะออกเดินทาง และจะไม่รบกวนท่านอีก แต่ถ้า
บางครั้งผ่านมาทางนี้ ข้าคงต้องเข้ามาคารวะท่านผู้เฒ่าทั้งสองตาม
ธรรมเนียมของผู้น้อยที่ควรปฏิบัติต่อผู้อาวุโส หวังว่าท่านจะไม่ใจแคบ
ขัดขวางข้า” หญิงสาวจ้องเข้าไปในดวงตาชายหนุ่ม แววตาของเขาเก็บ
ความรู้สึกได้ดีเช่นเดียวกับนาง คงยากที่จะอ่านใจฝ่    า  ยตรงข้าม
“ข้าหาใช่คนใจคับแคบ สองปีทที่ า่ นรูจ้ กั ข้า องค์หญิงมองข้าเป็นคน
เช่นนั้นหรือ”
เสวี่ยหนี่กดยิ้มที่มุมปากบางเบา ก่อนมันจะหายไปจากใบหน้า
งดงาม
“เหตุใดท่านถึงคิดว่าข้ารูจ้ กั ท่าน สองปีมานีข้ า้ ไม่รจู้ กั ตัวตนของท่าน
เลยแม้แต่น้อย ข้าไม่รบกวนท่านแล้ว” ร่างบางถอยกลับไปหนึ่งก้าว
ก่อนหันหลังจากไปด้วยความหวังอันเปีย่ มล้น บุรษุ ผูน้ จี้ ะใจแข็งเท่าใดกัน
เพียงแค่นางให้สัตย์สาบานว่าจะไม่ข้องเกี่ยวกัน เขาก็ลองเชิงนางว่าเป็น
คนรูจ้ กั กันมาหลายปีควรจะรูน้ สิ ยั ของเขา นางน่ะรูจ้ กั เขา แต่เขานัน่ แหละ
ที่ไม่รู้จักนางเลยแม้แต่น้อย... หลี่เฉินชุน!

เสวี่ยหนี่เข้าไปช�ำระล้างร่างกายจนหอมฟุ้ง ก่อนจะออกมากิน

อาหารมื้อเย็นร่วมกับครอบครัวหลี่ ท่านอาวุโสทั้งสองชักชวนให้นางลอง
ชิมอาหารสูตรลับจากแคว้นฟู่      หญิงสาวท�ำตัวเหมือนไม่เคยตัดสัมพันธ์
กับบุรุษฝั่งตรงข้าม ส่วนบิดาและมารดาของเขายังคงคิดว่านางเป็น
ว่าที่ลูกสะใภ้อันดับหนึ่งในใจไม่เปลี่ยนแปลง
“อื้อ... หมูด�ำราดน�้ำแดงนี่ไม่ธรรมดาจริงๆ ท่านหลี่ซุนไปร�่ำเรียน
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มาจากที่ใดหรือเจ้าคะ”
แววตาขุ่นมัวตามวัยของหญิงชราสลดลงเล็กน้อย ก่อนกลับมา
สดใสดั ง เดิ ม “มารดาของหม่ อ มฉั น มาจากแคว้ น ฟู่เพคะองค์ ห ญิ ง
ก่อนจะย้ายมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่”
เสวีย่ หนีไ่ ม่ถามต่อเพราะอาจเป็นการเสียมารยาทต่อผู้ ใหญ่ นางริน
น�ำ้ ชาให้แก่ผเู้ ฒ่าทัง้ สอง ประวัตศิ าสตร์ของแคว้นฟูน่ นั้ ไม่นา่ จดจ�ำมากนัก
ในอดีตถูกแคว้นสุ่ยตีแตกและสังหารบุรุษทุกคนในแผ่นดิน เหล่าสตรี
ล้วนถูกเกณฑ์ ไปบ�ำเรอเหล่าทหาร บ้างก็สามารถปรับตัวได้และใช้ชีวิต
ต่อไปอย่างขมขื่น บ้างก็ฆ่าตัวตายหนีความอัปยศ ไม่ต้องถามก็รู้ว่า
ท่านหลี่ซุนต้องมีเลือดผสมของแคว้นสุ่ยอยู่ครึ่งหนึ่ง
“มาคราวนี้องค์หญิงจะเดินทางกลับแคว้นหงถาวรเลยหรือเพคะ”
ผู้ถูกถามรินน�้ำชาให้ตนเอง ก่อนยกขึ้นกระดกราวกับสุราชั้นดี
“เจ้าค่ะ เป็นจอมยุทธ์หญิงแห่งแคว้นหวงแล้ว ต้องกลับมาสร้างชือ่ ให้แคว้น
ของตนเองบ้าง เมืองหลวงของทั้งสองแคว้นใกล้กันยิ่งนัก หากข้ามีธุระ
ต้องไปมาบ่อยๆ ข้าสัญญาว่าจะเข้ามาเยี่ยมทุกครั้ง”
หลี่ซุนกุมมือบางแต่สากคายเอาไว้แน่น ในดวงตาของสตรีเฒ่า
เหมือนก�ำลังจะสื่อสารอะไรบางอย่าง หากผู้เป็นลูกชายกับตัดบทสนทนา
ของทั้งสองลง
“ท่านแม่ องค์หญิงทรงม้าเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว ข้าว่าเรารีบกินแล้ว
ให้นางพักผ่อนเถิด พรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแต่เช้า”
ร่างบางยกน�้ำชาขึ้นดื่มจนหมดถ้วย หากเขาไม่ต้องการให้นาง
สนทนากับผู้เป็นมารดา นางก็จะถอยออกมาหนึ่งก้าว
“พอดีเลย ข้าต้องไปสัง่ การผูต้ ดิ ตามสักสองสามอย่าง ข้าต้องขอตัว
ก่อน ท่านหลีห่ ยู ท่านหลีซ่ นุ ” เสวีย่ หนีค่ ำ� นับผูเ้ ฒ่าทัง้ สอง ก่อนเดินออกมา
ด้านนอก แต่ด้วยวรยุทธ์แกร่งกล้าท�ำให้นางได้ยินบทสนทนาด้านใน
หลี่เฉินชุนถูกมารดาหยิกจนเนื้อเขียวอีกครั้ง มารดาเฒ่าอยากอุ้มหลาน
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จนแทบขาดใจ หากเหตุผลลึกล�้ำบางประการในใจบุรุษท�ำให้เขาถือครอง
เพศพรหมจรรย์ ไม่คิดมีบุตรไว้สืบสกุล
แต่เป็นเช่นนี้ย่อมดีกว่าเขามีฮูหยินหรืออนุมากมาย ไม่เช่นนั้น
นางอาจจะถอดใจจากเขาไปนานแล้ว และตัวตนของสตรีแข็งแกร่งเช่นนี้
ก็อาจไม่ปรากฏขึ้น
“เซวียนเซวียน ลีล่ ี่ พรุง่ นีเ้ ราจะออกเดินทางตัง้ แต่ยามเหม่า3 ออกไป
ก�ำชับองครักษ์ว่าอย่าดื่มเยอะ ข้าขี้เกียจลากพวกเขากลับแคว้น”
สาวใช้คนสนิททั้งสองร�่ำเรียนวรยุทธ์ติดตัวเฉกเช่นเจ้านาย ท�ำให้
ลักษณะนิสัยห้าวหาญไม่กลัวอันตรายเหมือนเมื่อก่อน
“ได้เพคะองค์หญิง แต่องครักษ์เหล่านั้นติดตามองค์หญิงมาตั้งแต่
เก่าแต่ก่อน พวกเขาไม่อาจละทิ้งหน้าที่ได้หรอกเพคะ โปรดวางพระทัย”
เสวี่ยหนี่กอดอกหรี่ตามองนางก�ำนัลวัยไล่เลี่ยกับนาง ก่อนเดินวน
รอบกายของทั้งสอง
“ดูเหมือนเจ้าก�ำลังปกป้ององครักษ์อยู่นะเซวียนเซวียน เจ้าก�ำลังมี
ความรักใช่หรือไม่”
นางก�ำนัลคนสนิทเบิกตาโพลงก่อนจะก้มลงค�ำนับจนศีรษะจดพื้น
ส่วนผู้เป็นนายนั้นหัวเราะอย่างสะใจที่ได้แกล้งคนสนิทให้ตื่นตระหนก
“ลุกขึ้นมาได้แล้ว ข้าล้อเล่น แต่ท่าทางของเจ้าดูมีพิรุธมากเลยนะ
ดูสิ หน้าแดงดั่งผลท้อเชียว” องค์หญิงบีบแก้มนางก�ำนัลคนสนิทก่อนจะ
ดึงยืดออก
เซวียนเซวียนส่งสายตาขอความช่วยเหลือไปยังลี่ลี่ หากเพื่อนรัก
กลับวุน่ วายอยูก่ บั การหัวเราะสภาพของนาง ฮึม่ ! อย่าให้ขา้ หลุดออกไปได้
นะ!
“ไม่ต้องเขินอายจนส่งสายตาอาฆาตให้ผู้อื่นก็ได้ เพียงเจ้าบอกมา
ข้าจะจับบุรุษผู้นั้นเข้าพิธีกราบไหว้ฟ้าดินกับเจ้าเลย” เซวียนเซวียนเกือบ
3
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จะร้องไห้ออกมาจริงๆ เสวี่ยหนี่จึงยอมปล่อยมือออก
ชิ! หยอกล้อไม่ได้เชียวหรือ อย่าให้ข้าสืบรู้ว่าเจ้าแอบชอบผู้ ใด
ก็แล้วกัน พวกเจ้าจะได้สมรสพระราชทานจากองค์หญิงแน่ๆ เซวียนเซวียน
ตัวน้อย
“เข้าบรรทมเถิดเพคะ”
องค์ ห ญิ ง ร่ า งสู ง เที ย บเท่ า บุ รุ ษ เดิ น ออกห่ า งจากประตู ห ้ อ งพั ก
มากขึน้ นางเงยหน้าขึน้ มองท้องฟ้ายามราตรี ดวงตาคูง่ ามฉายแววเศร้าหม่น
ทุกครั้งยามจ้องมองดวงดาว “เสด็จแม่บอกว่าข้างบนมีดวงดาวอีกนับ
ล้านดวง บนนั้นอาจจะมีใครสักคนที่ยอมรับข้าโดยไม่รังเกียจ”
องค์หญิงก�ำนัลทั้งสองเข้ามากอดขานายหญิงของตนด้วยความ
เห็นใจ เรือ่ งราวขององค์หญิงผูส้ งู ศักดิว์ งิ่ ตามหาความรักมานานถึงสองปี
พวกนางต่างก็รับรู้ แต่ปิดหูปิดตาไม่เอื้อนเอ่ยออกมา แม้แต่องครักษ์
ด้านนอกยังรับรู้ ทว่าพวกนางไม่กราบทูลต่อฮ่องเต้ มิฉะนั้นองค์หญิง
อาจถูกลงพระอาญา
“ด้ า นบนย่ อ มมี ส วรรค์ ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยเทพเซี ย น องค์ ห ญิ ง ของ
หม่อมฉันทรงพระสิริโฉมมากพอที่จะสะกดทั้งเทพทั้งมนุษย์เดินดิน
ให้หลงใหล อย่าเศร้าไปเลยนะเพคะ อีกไม่นานฝ่    า  บาทต้องพระราชทาน
สมรสให้องค์หญิงกับบุรุษผู้เหมาะสม”
องค์หญิงพยักหน้าเห็นด้วยกับนางก�ำนัล สายตายังคงจับจ้อง
ดวงดาวไม่ละสายตา ทั้งสามหารู้ไม่ว่ามีบุรุษผู้แฝงกายอยู่ในเงามืด
ไม่ไกลนักก�ำลังจับจ้องร่างบางด้วยสายตาเช่นเดียวกันไม่ผิดเพี้ยน
“ไปนอนกั น เถิ ด ” เสวี่ ย หนี่ ล ากสาวน้ อ ยทั้ ง สองเข้ า ไปด้ า นใน
อากาศยามค�่ำคืนเย็นสบาย เป็นยานอนหลับขนานเอก ส่งให้ทั้งสามเข้าสู่
นิทราทันทีที่ศีรษะแตะต้องหมอนใบใหญ่
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ยามเหม่า นางก�ำนัลทัง้ สองตืน่ พร้อมกับองค์หญิงของตน ก่อนจะ

เตรียมน�้ำมาให้นางล้างหน้าล้างตา ลี่ลี่และเซวียนเซวียนเตรียมชุดบุรุษ
สีน�้ำเงินเข้มปักลวดลายสีทองสะดุดตาเอาไว้ ให้ หากองค์หญิงของแคว้น
กลับปฏิเสธ
“สวมชุดสตรี! มิได้นะเพคะองค์หญิง การเดินทางไปยังวังหลวง
ถึงแม้จะใกล้ แต่ก็ไม่อาจวางใจถึงอันตราย โปรดทบทวนด้วยเพคะ”
ลี่ลี่ออกหน้าคัดค้าน แม้แต่เซวียนเซวียนก็ยังคุกเข่าอ้อนวอนอีกแรง
“ข้ามีองครักษ์เก่งกาจ ทั้งยังมีพวกเจ้าทั้งสองที่เชี่ยวชาญวรยุทธ์
ผู้ ใดจะอาจหาญรังแกข้าได้ ข้าแค่อยากให้เสด็จพ่อเสด็จแม่วางใจว่า
อย่างน้อยหลังฝึกวรยุทธ์ข้าก็ยังเป็นสตรี หากท�ำตัวเยี่ยงบุรุษยามอยู่
แคว้นหวง มิเช่นนั้นข้าอาจจะถูกจับคู่ทันทีที่ก้าวลงจากหลังม้า”
นางก�ำนัลทั้งสองมองหน้ากัน แต่ก็พยักหน้าออกมาสนับสนุน
ความคิดขององค์หญิง ยามอยู่กับหลี่ฮองเฮา องค์หญิงของพวกนาง
แสดงกิริยาราวกับบุรุษ ด้วยฝึกวรยุทธ์กับทหารในค่ายมานาน หากยัง
เก็บกิริยาเช่นนั้นกลับแคว้น ไม่แคล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างที่องค์หญิง
ทรงคาดการณ์เอาไว้
“เอาละ สวมชุดสตรีให้ข้า ส่วนผมถักเป็นเปียอย่างง่ายก็แล้วกัน”
ทั้งสองปฏิบัติตามค�ำสั่ง หลังจากนั้นก็เปิดหีบเครื่องส�ำอางให้
องค์หญิงน้อยแต่งแต้มใบหน้าด้วยตนเอง เสวี่ยหนี่วางแท่งถ่านเขียนคิ้ว
เสร็จสิ้นกระบวนการเสริมความงาม ภาพที่สะท้อนกลับมาจากกระจก
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ทองเหลืองงดงามปานเทพธิดา การแต่งกายเพื่ออ�ำลาในครั้งนี้อาจส่งผล
บางอย่างต่อจิตใจบุรุษเย็นชาผู้นั้น
องค์หญิงในชุดสตรีกรุยกรายก้าวออกมาจากที่พัก เหล่าองครักษ์
น้อมกายค�ำนับอย่างนอบน้อม หนึ่งในนั้นคือหลี่เฉินชุนและสองผู้เฒ่าที่
ตื่นแต่เช้าเพื่อออกมาส่งนาง
“เดินทางปลอดภัยนะเพคะองค์หญิง” หญิงสาวก้าวเข้าไปโอบกอด
สตรีผู้  โอบอ้อมอารี “หากถึงวังแล้วข้าจะส่งข่าวกลับมา พวกท่านโปรด
รักษาสุขภาพด้วย เสวี่ยหนี่ขออ�ำลา”
องค์หญิงค�ำนับผู้สูงวัยด้วยความเคารพ ก่อนกระโดดขึ้นหลังม้า
อย่างห้าวหาญแล้วควบทะยานม้าพันธุ์ดีออกเดินทางกลับแคว้นของตน
“เฉินชุน เจ้าจะตอบรับค�ำขอร้องของจินไทเฮาหรือไม่”
เขาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เมื่อได้ยินถ้อยค�ำของมารดา
“ไม่ขอรับท่านแม่ ข้าจะอยู่ที่นี่ตราบสิ้นลมหายใจสุดท้าย ข้าหาใช่
องค์ชายไร้สาระนั่น ข้าเป็นลูกของท่านพ่อท่านแม่ ไม่มีสิ่งใดมาพราก
เราทั้งสามออกจากกันได้”
ร่างชราทัง้ สองแทบจะหลัง่ น�ำ้ ตากับโชคชะตาของอดีตองค์รชั ทายาท
ค�ำพูดนับร้อยทีก่ ำ� ลังจะเอ่ยออกมาถูกกลืนลงท้องไป แววตาของบุตรชาย
โศกเศร้าเกินกว่าจะท�ำร้ายจิตใจของเขาได้ลงคอ
“เช่นนั้นสั่งจัดเวรยามลาดตระเวนรอบหมู่บ้าน อย่างน้อยก็เพื่อ
ความสบายใจของพ่อกับแม่” ประมุขตระกูลหลี่ก�ำชับบุตรชายก่อนโอบ
ประคองร่างบอบบางของภรรยาเข้าไปหลบลมเย็นๆ ยามเช้าในกระท่อม

เสวี่ยหนี่และขบวนเดินทางออกจากหมู่บ้านเชิงเขามาประมาณ

สามลี้ บรรยากาศรอบกายเริ่มคลายความมืดมนลงจนเกือบสว่างเต็มที่
ไม่ไกลนักสายตาคมปะทะเข้ากับขบวนม้ากลุ่มใหญ่ เมื่อเคลื่อนเข้าใกล้ก็
ยิ่ ง เห็ น รายละเอี ย ดชั ด เจน บนหลั ง ม้ า มี แ ต่ บุ รุ ษ พร้ อ มอาวุ ธ ครบมื อ
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องครักษ์ทั้งสี่เริ่มเข้ามาล้อมหน้าหลังของนางด้วยสัญชาตญาณระวังภัย
ในยามที่ ข บวนม้ า ทั้ ง สองสวนทางกั น สายตาคมปะทะเข้ า กั บ
ดวงตาดุดันของอีกฝ่    าย กลุ่มโจรหันหลังมามองหญิงสาวก่อนจะหยุดม้า
“มีอะไรหรือนายท่าน” ลูกน้องคนสนิทถามอย่างสงสัย ไม่ใช่ความ
งามของแม่นางผู้นั้นสะดุดตาผู้น�ำของเขาหรอกนะ
“ไปจับตัวนางมา! ข้าจะใช้นางเป็นตัวประกัน” หัวหน้าโจรสัง่ ลูกน้อง
ของตน หลังจากเพ่งพิศดูลักษณะการแต่งกายของสตรีตรงหน้าแล้ว
นางน่าจะเป็นสตรีสูงศักดิ์และมีความส�ำคัญกับใครบางคนจนต้องมี
องครักษ์คอยคุ้มกัน หากได้มาเป็นตัวประกันก็จะท�ำให้พวกเขาลอบหนี
ออกจากแคว้นหงได้อย่างง่ายดาย สมุนโจรทั้งหลายชักม้ากลับควบตาม
ขบวนของร่างบาง
เสวี่ยหนี่สั่งให้องครักษ์ชะลอม้า อีกไม่นานจะเข้าเขตเมืองหลวง
หากนางไม่จดั การเห็บเหาน่าร�ำคาญเหล่านี้ ชาวเมืองอาจจะเป็นอันตรายได้
“จัดการพวกมัน ลี่ลี่กับเซวียนเซวียนจะดูแลข้าเอง”
องครักษ์ทั้งสี่พุ่งเข้าใส่โจรร้ายทั้งสิบ ผู้เป็นนายของบุรุษที่ก�ำลัง
ห�้ำหั่นกันทั้งสองฝ่   ายขี่ม้าคุมเชิงอยู่ไม่ไกลนัก ในมือของนางก�ำนัลทั้งสอง
กระชับกระบี่เอาไว้แน่นเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ เสียงกระบี่ยังคง
ด�ำเนินต่อไป หากน�้ำน้อยย่อมแพ้ ไฟเป็นสัจธรรม ไม่นานนักร่างสูงของ
องครั ก ษ์ ก็ ร ่ ว งหล่ น ลงจากหลั ง ม้ า เซวี ย นเซวี ย นเห็ น ดั ง นั้ น ไม่ อ าจ
ควบคุมสติได้ ควบทะยานพุ่งกระบี่เข้าสังหารเหล่าโจร หากด้วยทักษะ
อันอ่อนด้อยท�ำให้นางถูกปลิดชีพอย่างน่าอนาถ เสวีย่ หนีม่ องภาพตรงหน้า
อย่างตกตะลึง องครักษ์ทั้งสี่มีฝีมือกล้าแกร่งแต่เหตุใดถึงถูกสังหาร
ได้ง่ายดายราวกับผู้ ไม่เป็นวรยุทธ์!
เสวี่ยหนี่สั่นสะท้านไปทั้งกาย ดวงตากลมโตฉายแววเกรี้ยวกราด
มือบางกระชับกระบีแ่ น่นก่อนจะกระโจนออกจากหลังม้าควงกระบีส่ งั หาร
โจรถ่ อ ยกลางอากาศ ฉวยโอกาสที่ พ วกมั น ก� ำ ลั ง ตกตะลึ ง กั บ ภาพ
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ตรงหน้าม้วนตัวหลอกล่ออยูไ่ ม่นาน ศีรษะของสมุนโจรทัง้ ห้าก็กระเด็นไป
คนละทิศคนละทางเกลื่อนถนน
ร่างระหงทีแ่ ปดเปือ้ นไปด้วยหยาดโลหิตอุน่ ร้อนท�ำให้  ใบหน้างดงาม
ดู น ่ า เกรงขามขึ้ น อี ก เท่ า ตั ว นางปาดโลหิ ต ชุ ่ ม โชกออกจากกายแล้ ว
พุ่งทะยานเข้าหาหัวหน้าโจร อีกฝ่   ายเอี้ยวกายหลบคมกระบี่ก่อนจะรู้ว่า
ตนนั้นพลาดท่าเสียทีให้แก่สตรีตรงหน้า
“นางจิ้งจอก!”
เสวี่ยหนี่ยกยิ้มที่มุมปาก พร้อมทั้งเก็บเข็มยาสลบของตนไว้ ใน
สาบเสื้อเหมือนเดิม ร่างสูงของจอมโจรชื่อดังค่อยๆ ร่วงผล็อยลงจาก
หลังม้า ตกลงสู่พื้นดินแข็งกระด้างเสียงดังสนั่น พร้อมกับลูกสมุนที่
รอดชีวิตอีกหนึ่งคนที่ร่วงลงจากหลังม้าตามกันลงมา
“เซวียนเซวียน!” ลี่ลี่กระโดดลงจากหลังม้าเข้าประคองร่างของ
เพื่อนรักเอาไว้แนบอก ชุดสีหม่นชุ่มโชกไปด้วยเลือดและน�้ำตาของ
ผูส้ ญ
ู เสีย ทัง้ ชีวติ ของนางมีแต่เพือ่ นคนนีท้ คี่ อยประคับประคองจนได้เป็น
นางก�ำนัลในต�ำหนักขององค์หญิง เซวียนเอ๋อร์หาใช่เพียงสหาย แต่เป็น
พีน่ อ้ งร่วมสาบานว่าจะรักและดูแลกันไปจนแก่เฒ่า ฮึก! แต่วนั นีค้ ำ� สาบาน
นั้นกลับไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วเมื่ออีกคนกลับสิ้นใจลงตรงหน้าก่อนวัย
อันควร
“องค์หญิง ได้ โปรดอนุญาตให้หม่อมฉันสังหารมันด้วยตนเองเถิด
เพคะ ไอ้  โจรถ่อยผู้นี้มันสังหารเซวียนเซวียน มัน... ฮึก”
เสวี่ยหนี่ลูบหลังนางก�ำนัลคนสนิทและแอบปาดน�้ำตาออกจาก
ใบหน้าซีดเซียว หาใช่ลลี่ เี่ พียงผูเ้ ดียวทีโ่ ศกเศร้า นางเองก็เศร้าโศกไม่แพ้กนั
“ข้าก็อยากสังหารมันไม่น้อยไปกว่าเจ้า แต่ข้าอยากให้เสด็จพ่อสั่ง
ประหารพวกมันอย่างทุกข์ทรมานมากกว่า เพื่อเป็นเครื่องเซ่นวิญญาณ
ให้เหล่าองครักษ์และเซวียนเซวียน มันจะไม่ตายดี!”
เมื่อคลายความเศร้าโศก ทั้งสองช่วยกันผูกเชือกเอาไว้ที่ขาทั้งสอง
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ข้างของโจร ปลายอีกด้านหนึ่งผูกเอาไว้กับคอม้า ก่อนขึ้นควบทะยาน
ตรงไปยังวังหลวง ชาวบ้านในเมืองเมื่อเห็นภาพดังกล่าวต่างประหลาดใจ
จนทิ้งธุระของตนเข้ามามุงดูภาพประหลาดที่หาดูไม่ได้ง่ายๆ
สตรีสองนางใช้ม้าลากบุรุษเข้ามาในเขตวังหลวง... หน้าประตูวัง
เหล่าทหารก้าวเข้ามาขวางนางเอาไว้ ทั้งสองจึงต้องหยุดม้าลงอย่าง
กะทันหัน
“เหตุ ใ ดพวกเจ้ า ทั้ ง สองถึ ง ท� ำ ทารุ ณ กั บ บุ รุ ษ เช่ น นี้ ส่ ง ป้ า ยชื่ อ
ของเจ้ามา! หาไม่แล้วข้าคงต้องส่งพวกเจ้าไปที่กรมอาญา!”
เสวี่ยหนี่ล้วงป้ายหยกของตนส่งให้ทหารยาม ทหารที่ท�ำเสียงขึงขัง
เมื่อครู่ถึงกับทรุดลงไปนั่งกองกับพื้น อักษรที่สลักลงบนเนื้อหยกล�้ำค่า
คงชี้แจงอีกฝ่    ายเป็นที่เรียบร้อย เสวี่ยหนี่ยิ้มเหี้ยมไม่มีอารมณ์จะเล่นหัว
กับทหาร
“จะจับข้าส่งกรมอาญาอีกหรือไม่”
ทหารยามโขกศีรษะลงบนพื้นพร้อมพึมพ�ำว่ามิกล้าๆ ร่างบาง
โน้มกายลงในระดับเดียวกับทหารผูน้ นั้ โดยไม่ลงจากหลังม้า ก่อนจะหยิบ
ป้ายหยกของตนกลับคืน แล้วควบอาชาตัวใหญ่เข้าไปยังด้านหน้าของ
ท้องพระโรง
“เจ้า! เสด็จพ่อทรงว่าราชการอยู่หรือไม่” เสวี่ยหนี่กระโดดลงจาก
หลังม้าสอบถามทหารยามด้านหน้าท้องพระโรง หากได้รับสายตางุนงง
กลับมา
“เข้าวังมานานเท่าใดแล้ว” สายตาคมกดดันทหารทัง้ สองจนแทบจะ
ก้มลงเอาศีรษะโขกพืน้ อย่างไม่รสู้ าเหตุ ร่างบางแทบจะพ่นไฟใส่เจ้าสองคน
ตรงหน้า หากสวรรค์ไม่เมตตาส่งกงกงเฒ่าประจ�ำพระองค์หยางจินหลง
ฮ่องเต้ลงมารับนางเสียก่อน ร่างชรานั้นยังคงวิ่งลงมาจากท้องพระโรง
ด้วยท่าทีกระฉับกระเฉง เห็นได้ชดั ว่าบันไดสามสิบขัน้ ไม่สง่ ผลต่ออายุของ
หรงกงกง
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“องค์หญิง ถวายบังคมพ่ะย่ะค่ะ ฝ่    า  บาททรงส่งกระหม่อมลงมาดู
พระองค์ตรัสว่าเหมือนจะได้ยินเสียงขององค์หญิงพ่ะย่ะค่ะ”
เสวี่ยหนี่อมยิ้มคลายความโกรธ เสด็จพ่อยังคงเป็นเสด็จพ่ออยู่
วันยังค�่ำ วรยุทธ์ของพระองค์สูงส่งจนสามารถได้ยินเรื่องราวด้านนอก
ท้องพระโรง หรือสมาธิของเสด็จพ่อมิได้อยู่ในท้องพระโรงกันแน่!
“ลากตัวเจ้าสองคนนี้เข้าไปพร้อมกับข้า พวกมันมีวรยุทธ์ หากเล่น
เล่ห์กลข้าจะได้สังหารมันได้ทันการณ์”
กงกงเฒ่าตัวสั่น ไม่คิดว่าองค์หญิงจะโหดร้ายมากขึ้นถึงเพียงนี้
ถ้าฝ่  าบาททรงทราบ กงกงเฒ่าอย่างเขาจะวิ่งหนีไปหลบอยู่ตรงไหน
ให้ปลอดภัยก็มิอาจรู้ ได้
นายทหารทัง้ สองปลดเชือกออกจากเท้าจอมโจรแล้วหิว้ ปีกพวกมัน
เข้าด้านใน หรงกงกงน�ำเข้าไปก่อน ขานชื่อนางเสียงใส
“องค์หญิงเสวี่ยหนี่ขอเข้าเฝ้าพ่ะย่ะค่ะ”
ร่างบางแต่สูงโปร่งก้าวเข้ามายังด้านในของท้องพระโรง ขุนนาง
น้อยใหญ่ลืมตัวลอบมององค์หญิงของแคว้นที่จากไปร�่ำเรียนเคล็ดวิชา
นานถึงสองปี ในใจคิดถึงบุตรชายของตน หากมีวาสนาได้เป็นราชบุตรเขย
คงจะดีมิใช่น้อย ด้วยรูปโฉมงดงามล่มเมืองเช่นนี้ถือว่าสวรรค์ประทาน
มาให้อย่างแท้จริง
“ถวายบังคมเพคะเสด็จพ่อ” องค์หญิงเสวี่ยหนี่คุกเข่าค�ำนับบิดา
ด้วยความคิดถึง
หยางจินหลงก้าวลงจากบัลลังก์ทองประคองลูกสาวขึ้นจากพื้น
“มาแล้วหรือ หากอีกวันสองวันเจ้ายังไม่กลับมา ข้าคงต้องส่งคนไปตาม
เจ้าเป็นแน่”
เสวี่ยหนี่ยิ้มบางๆ ก่อนเห็นร่องรอยแห่งความไม่สบายพระทัย
ในพระเนตรของพระบิดา “เกิดอะไรขึ้นหรือเพคะ”
ร่างสูงนิ่งงัน ก่อนมองลงไปยังด้านหลังของพระธิดา บุรุษสองคน
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นอนหลับสนิทอยูบ่ นพืน้ ถูกทิง้ ไว้ราวกับเศษขยะไร้คา่ “ลูกพาใครมาด้วย”
หญิงสาวผละออกจากอกของพระบิดา ก่อนเดินไปคุมเชิงเจ้าโจรถ่อย
ทั้งสอง “พวกมันโจมตีลูกเพคะ สังหารองครักษ์ทั้งสี่และเซวียนเซวียน
นางก�ำนัลคนสนิท ด้วยโทสะลูกจึงต่อสู้กับพวกมันแล้วใช้ม้าลากกลับ
เข้ามารับโทษที่วัง ขอเสด็จพ่อประทานอภัยให้ลูกด้วย” องค์หญิงคุกเข่า
ขอประทานอภัย
ขุนนางน้อยใหญ่ตกตะลึงกับวีรกรรมที่เปล่งออกมาจากพระโอษฐ์
ขององค์หญิง แสดงว่าองค์หญิงหาได้สวมอาภรณ์สีแดง แต่เป็นสีของ
โลหิตทีเ่ กิดจากการสังหารเหล่าโจร! ขุนนางฝ่    ายบุน๋ ลอบกลืนน�ำ้ ลายลงคอ
เป็นตายร้ายดีอย่างไรพวกตนก็จะไม่ทลู ขอองค์หญิงให้บรรดาลูกๆ ของตน
เป็นแน่ ก็พระองค์ทรงสูงศักดิ์ถึงเพียงนี้...
“ลุกขึ้นเถิด โทษฐานลอบปลงพระชนม์องค์หญิงแห่งแคว้นมีโทษ
ประหารทั้งตระกูล เจ้าตอบโต้กลับไปเท่านี้ยังถือว่าน้อยเกินไป”
เสวี่ยหนี่ล้วงเอาเข็มเปล่าออกมาจากสาบเสื้อ ก่อนจิ้มลงบนต้นคอ
ของนักโทษทั้งสอง เพียงครู่หนึ่งพวกมันก็เริ่มรู้สึกตัวพร้อมทั้งจ้อง
หญิงสาวสวมอาภรณ์สีโลหิตตาเขม็ง
“บอกไปว่าพวกเจ้าคือใคร” องค์หญิงยืนคุมเชิงอยู่ไม่ห่าง เจ้าบุรุษ
ร่างเล็กส่งสายตาให้ผเู้ ป็นนาย แล้วก้มหน้านิง่ อยูก่ บั ที่ เสวีย่ หนีห่ ลับตานิง่
สะกดอารมณ์ ภาพของเซวียนเซวียนที่ถูกสังหารโดยกระบี่ของเจ้านี่
ผุดขึ้นมาจนไม่อาจอดกลั้น
“บอกออกไป!” มือบางทุบลงกลางหลังของนักโทษ ด้วยอารมณ์
โกรธแค้นกอปรกับพลังปราณทีย่ งั ไม่อาจควบคุม โจรผูน้ นั้ ถึงกับกระอักเลือด
ออกมากองใหญ่กอ่ นจะแน่นงิ่ ไปกับพืน้ สายตาของจอมโจรหันมามองนาง
อย่างเคียดแค้น
“เสวี่ยหนี่...”
เสียงของผู้เป็นมารดาดังขึ้นไม่ไกลนัก ร่างบางสั่นสะท้านกับสิ่งที่
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ท�ำลงไป ก่อนคุกเข่าค�ำนับบิดา “ลูกขอประทานอภัย มันผู้นี้สังหาร
เซวียนเซวียน”
เจิ้ ง ฝู สื่ อ เข้ า มาประคองลู ก สาว ก่ อ นสบพระเนตรพระสวามี
ด้วยความเป็นห่วง
“ทู ล ฝ่ า บาท งานสื บ สวนขอให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องกระหม่ อ มเถิ ด
พ่ะย่ะค่ะ” ขุนนางกรมอาญาออกปาก
ขุนนางตงฉินผูน้ คี้ งไม่ทำ� ให้เสด็จพ่อของนางผิดหวังกระมัง ร่างบาง
ถอยห่างออกมาเล็กน้อย ก่อนให้ข้อมูลของผู้ร้ายแก่พระบิดาของตน
เพื่อประโยชน์ ในการสอบสวน
“ท่านควรจะระวังตัวเอาไว้ ให้มาก เขาผู้นี้คือฮวน หัวหน้าพรรค
โจรจิ้งจอกเหิน เมื่อสามปีก่อนตั้งตนเป็นปรปักษ์กับแคว้นหวง” ขุนนาง
ในท้องพระโรงหันไปกระซิบกระซาบกันงึมง�ำ
“แต่ทนี่ า่ ตกใจมากกว่านัน้ เขาผูน้ เี้ ป็นถึงอดีตองค์ชายแห่งราชวงศ์อี้
อี้อู๋หลง น้องชายร่วมมารดาของอี้เหมยฮัว4”
“พอได้แล้ว!” ฮวนจ้องหญิงสาวด้วยดวงตาเป็นประกาย เสวี่ยหนี่
ถอยห่างออกมาเล็กน้อย ก่อนเท้าสะเอวมองเหยียดบุรุษตรงหน้า
“แทงใจด�ำหรือ ถึงเสด็จอาและเสด็จอาหญิงจะไม่โกรธเจ้า แต่...
ข้าเกลียดเจ้า!” องค์หญิงฝังตัวเข้าสู่อ้อมกอดมารดา เจิ้งฝูสื่อประคอง
ลูกรักมายังต�ำหนักหยางหยาง สองปีที่ลูกห่างจากอก นางเฝ้าแต่เป็นห่วง
ลูกน้อยอยูไ่ กลๆ ไม่คดิ ว่าองค์หญิงน้อยเมือ่ วันวานจะเติบโตขึน้ กลายเป็น
สตรีแข็งแกร่งเช่นนี้
“เสวี่ยหนี่... เป็นอย่างไรบ้าง สบายดีหรือไม่”
เสวี่ยหนี่โผเข้ากอดมารดา ตั้งแต่เล็กจนโตเสด็จแม่ไม่เคยว่ากล่าว
อี้เหมยฮัว เป็นตัวละครจากเรื่อง เจิ้งฝูสื่อ จอมนางต�ำหนักเย็น เป็นสนมต�ำแหน่งหวงกุ้ยเฟย
ของหยางจินหลงฮ่องเต้ ตอนหลังน�ำกองก�ำลังเข้ายึดวังหลวงแต่ท�ำไม่ส�ำเร็จ และถูกสังหารด้วย
ด้วยน�้ำมือของหยางหยุนอู้อดีตคนรักของนาง
4
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ให้เจ็บใจหรือทุบตีให้เจ็บกาย เพียงสายตาดุจพระราชสาส์นส�ำคัญของ
พระมารดามองมา นางก็รับรู้ถึงความรู้สึกได้เป็นอย่างดี
“ลูกขอประทานอภัยเพคะเสด็จแม่ ลูก ไม่อาจรักษาสัตย์วาจา
ที่ให้  ไว้แก่เสด็จแม่ได้ ลูกสังหารคน สังหารเยี่ยงผักปลา”
ผู้เป็นแม่ลูบหลังเบาๆ เพื่อปลอบใจเด็กน้อยในคราบสตรีสาว
สะพรั่ง “ตราบใดที่เจ้ายังไม่คิดรังแกผู้คน สังหารเพื่อรักษาชีวิตนับร้อย
ให้ปลอดภัย แม่ก็วางใจ เพียงแค่เรื่องของฮวนเจ้าอย่ายื่นมือเข้าไปยุ่ง
ให้เป็นหน้าที่ของกรมอาญา ช่วงนี้ราชส�ำนักก�ำลังวุ่นวาย อย่าท�ำให้
เสด็จพ่อหนักพระทัยนะลูก”
เสวี่ยหนี่พยักหน้ารับค�ำมารดา “เกิดเหตุอันใดขึ้นเพคะ”
สีหน้าของมารดาสลดลงสองส่วน คงเป็นเรื่องร้ายแรงเป็นแน่
“ฮ่องเต้เยี่ยนจงแห่งแคว้นสุ่ยสิ้นพระชนม์ ท�ำให้สถานการณ์
ทางการเมืองระส�ำ่ ระสาย องค์รชั ทายาทถูกลอบปลงพระชนม์โดยองค์ชาย
เยี่ยนจวินลี่...”
แรงบีบจากมือของพระมารดาท�ำให้รู้ว่าพระองค์เจ็บปวดมาก
เพียงใดกับเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้น
“ตอนนี้เมืองในเขตชายแดนถูกยึดครองไปแล้วห้าเมือง เสด็จพ่อ
ของเจ้าไม่มีทางเลือกจ�ำใจส่งพี่ชายเจ้าไปชายแดน” มือบางสากคาย
ลูบพระหัตถ์นุ่มนิ่มของพระมารดา ไม่มีบิดามารดาคนไหนอยากส่งบุตร
ของตนเข้าสูเ่ งือ้ มมือของเสือร้าย หากต้องจ�ำใจเสียสละเพือ่ รักษาส่วนรวม
เอาไว้
“เสด็จพี่เ  ป    ่ าไป๋กล้าหาญและเชี่ยวชาญต�ำราพิชัยสงคราม เสด็จพ่อ
ตัดสินพระทัยเช่นนี้เหมาะสมดีแล้ว ส่งผลดีต่อการเกณฑ์ก�ำลังพลและ
การเปิดรับทหารใหม่เพคะ”
แววตาของลูกสาวเป็นประกายยามเอ่ยถึงเรื่องราวในกองทัพ นาง
หวังว่าหลี่ฮองเฮาคงไม่ได้ให้เสวี่ยหนี่คลุกคลีอยู่ในค่ายทหารทุกวัน
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หรอกนะ
“ดูเจ้าจะมีความรู้ด้านการทหารมิใช่น้อย”
แววตาขององค์หญิงเป็นประกายเจิดจ้ากว่าเก่า
“ลูกคลุกคลีอยูใ่ นกองทัพมาสองปี ศึกษาต�ำราพิชยั สงครามทุกฉบับ
ในทุกๆ วันลูกหายใจเข้าออกเป็นค่ายทหาร จะไม่ให้เข้าใจเรื่อง...ราว”
ร่างสูงโปร่งขยับกายถอยห่างจากพระมารดา ดูเหมือนนางจะถูกหลอกถาม
ข้อมูลส�ำคัญไปเสียแล้ว
“เจ้าเพิ่งกลับมาเหนื่อยๆ แม่จะให้เจ้าท�ำงานเบาๆ ก็แล้วกัน ไปปัก
ลายหงส์ลงผ้าเช็ดหน้ามาสามผืน แม่ยังอยากมั่นใจว่าสองปีท่ีผ่านมา
พระธิดาองค์โตของแคว้นหงยังคงมีความเป็นสตรีอยู่เต็มสิบส่วน”
เสวี่ ย หนี่ ล อบกลื น น�้ ำ ลาย นางหาได้ ก ลั ว จะปั ก ลายออกมา
ไม่สวยงาม หากสองปีทวี่ า่ งเว้นงานบ้านงานเรือนท�ำให้นางขีเ้ กียจมากกว่า
แต่ก่อน
“เสวี่ยหนี่น้อมรับพระบัญชา แต่ลูกขอแวะเวียนไปค่ายทหารบ้าง
นะเพคะ วรยุทธ์ต้องหมั่นฝึกฝนถึงจะกล้าแกร่ง ว่าแต่ขุนนางกรมอาญา
เปลีย่ นไปแล้วหรือเพคะ ท่านเว่ยหมินหายไปไหนเสียแล้ว ท่านเหยีย่ นอีก
หรือว่าเสด็จพ่อทรงปลดเกษียณพวกเขากลับบ้านไปแล้วเพคะ”
แววตาของผู้เป็นมารดาสลดลงอีกครั้ง คราวนี้ถึงกับมีหยาดน�้ำอุ่น
คลออยู่ด้านในจนเกือบจะไหลรินออกมา
“ท่ า นเว่ ย หมิ น ถู ก ลอบสั ง หารเมื่ อ ตอนรุ ่ ง สาง คาดว่ า เป็ น โจร
กลุ่มเดียวกับที่เจ้าพาตัวมาด้วย ส่วนท่านเหยี่ยนขันอาสาออกรบเคียงคู่
กับพี่ของเจ้า และ... พลีชีพเพื่อปกป้องเ  ป    ่ าไป๋”
มือบางก�ำหมัดแน่นยามนึกถึงใบหน้าอ�ำมหิตของโจรถ่อยผู้นั้น
วันนี้มันสังหารคนของนางไปห้าคน ทั้งยังลงมือสังหารขุนนางที่นาง
เคารพนับถือราวกับญาติสนิท มันจะมากเกินไปแล้ว!
“ขอโอกาสให้ลกู ได้สบื สวนหาความจริงเถิดเพคะ ได้  โปรดประทาน
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อนุญาตให้ลูกด้วย”
หยางจินหลงฮ่องเต้เสด็จเข้ามาด้านใน เมื่อเห็นสายตาของสตรี
ทั้งสองนางฉายแววโศกเศร้า พระองค์ก็แทบอยากกลับไปสังหารเจ้าโจร
ผู้นั้นแล้วสับเป็นหมื่นๆ ชิ้น “ข้าไม่อนุญาต!”
ร่างบางหันไปหาบิดา เคลื่อนกายเข้าหาอ้อมกอดอบอุ่นอันคุ้นเคย
“เจ้าเพิ่งกลับมา อยู่ให้พ่อกับแม่หายคิดถึงหน่อยเถิด อย่าพา
ตัวเองเข้าสู่เรื่องราวอันตรายเด็ดขาด” หยางจินหลงลูบศีรษะนุ่มละมุน
อย่างปลอบประโลม
“เพคะเสด็ จ พ่ อ ” เสวี่ ย หนี่ รั บ ค� ำ หากภายในใจยั ง มี ป ระกาย
ความโกรธปะทุอยูไ่ ม่ขาด เมื่อเสด็จพ่อตรัสยื่นค�ำขาด นางก็มิอาจขัด
พระประสงค์ เอาไว้นางค่อยแอบย่องเข้าคุกหลวงสอบถามเจ้าโจรนั่น
ด้วยตนเอง ตอนนีแ้ ค่อยูใ่ นอ้อมกอดของบิดาและมารดา ท�ำตัวเป็นเด็กดี
ให้พวกท่านวางใจไปก่อน เมื่อถึงเวลาเหมาะสมค่อยด�ำเนินการ
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สูญเสีย

เสวีย่ หนีน่ งั่ ปักลวดลายหงส์งดงามลงบนผืนผ้าสีขาวนวล มีบางครัง้

น้องตัวน้อยๆ ของนางคลานเข้ามาคลอเคลียอย่างน่ารักน่าชัง ก็มีบ้าง
ที่จะหันไปเล่นกับพวกนาง พอตะวันลาลับขอบฟ้า ครอบครัวสุขสันต์
กินอาหารร่วมกันภายใต้แสงจากโคมไฟงดงาม หากไม่มีเรื่องน่าเศร้า
ยามนี้เสด็จพ่อคงจัดงานเลี้ยงเล็กๆ ต้อนรับนางกลับมาเป็นแน่
เสวีย่ หนีอ่ าบน�ำ้ ผลัดเปลีย่ นเครือ่ งแต่งกายใหม่ นางก�ำนัลทัง้ หลาย
ออกไปอยูด่ า้ นนอกเพือ่ รอรับใช้จนกว่านางจะเข้านอน ร่างในชุดกรุยกราย
แง้มประตูออกก่อนกระซิบให้นางก�ำนัลทั้งสี่ไปนอนยังห้องของตน และ
กลับมารับใช้นางอีกครั้งในวันรุ่งขึ้น เมื่อทางสะดวกไร้นางก�ำนัลกวนใจ
ร่างบางจึงล้วงห่อยาสลบออกมาจากกองอาวุธลับ ก่อนเข้าไปเปลี่ยนชุด
กรุยกรายเป็นชุดรัดกุมเยี่ยงบุรุษสีราตรีกาล มือเล็กๆ สอดเข็มพิษ
หลายชนิดลงในสาบเสื้อด้านในเตรียมพร้อมรับมือกับอันตราย
หญิงสาวย่องออกมาจากต�ำหนัก หลบทหารยามที่เดินตรวจตรา
ไปรอบบริเวณ ก่อนจะใช้วิชาตัวเบาที่ได้รับการสอนสั่งจากท่านแม่ทัพ
โอวหยางจาวกระโดดขึ้นไปประจ�ำการอยู่บนก�ำแพง และกระโจนฝ่    า  
สายลมยามค�่ำคืนมาจนถึงคุกหลวง นางกระโดดลงพื้นอย่างนิ่มนวล
ไร้เสียงการเคลื่อนไหว ดึงเข็มบริสุทธิ์ไร้พิษร้ายแรงออกมาสองเล่มแล้ว
ซัดพลังส่งเข็มเล่มน้อยเข้าที่ต้นคอของทหารยาม ทั้งสองนิ่งงันไปราวกับ
รู ป ปั ้ น มี เ พี ย งลมหายใจที่ บ ่ ง บอกถึ ง สั ญ ญาณแห่ ง ชี วิ ต ของอี ก ฝ่ าย
องค์หญิงสูงศักดิ์รีบเข้าไปในคุกหลวงอย่างรวดเร็ว
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แสงตะเกียงด้านในดับลงจนเหลือแต่แสงจันทร์สาดส่องเข้ามา
เลือนราง ด้านในมีนักโทษเกือบห้าสิบคนถูกขังอยู่ บ้างรอคอยค�ำสั่ง
ประหาร บ้างรอการพิจารณาคดี มือบางหยิบผงยาสลบออกมาโปรยใส่
นักโทษแต่ละห้อง จนเข้ามาถึงกรงขังด้านในสุดที่ซี่กรงท�ำด้วยเหล็กกล้า
แตกต่างจากห้องอื่นที่ท�ำจากไม้ บุรุษที่นางตามหานั่งขัดสมาธิอยู่ด้านใน
ร่างสูงดูสง่าด้วยเชื้อสายกษัตริย์นั่งหลับตาพริ้มขับไล่ลมปราณไปทั่ว
ร่างกาย ดูเหมือนฮวนจะบาดเจ็บ
“ข้าไม่ต้อนรับแขกยามวิกาล” หัวหน้าพรรคโจรพูดโดยไม่ลืมตา
เสวี่ยหนี่นั่งลงล้อเลียนท่าทางดังกล่าว ไม่ได้ตอบกลับดังที่ควรกระท�ำ
“ข้าอยากรู้เหตุผลที่เจ้าสังหารผู้อาวุโส”
ฮวนลื ม ตามองสตรี ร ่ า งสู ง สง่ า นั่ ง ลงกั บ พื้ น ในระดั บ เดี ย วกั น
ก่อนจะหลับตาลงเช่นเดิม
“พ่อของเจ้าท�ำร้ายข้ายังไม่พอ ยังส่งบุตรีมากดดันข้าเพิ่ม ฮึ!
พวกเจ้ามันอันธพาลกันทั้งตระกูล หามีคนดีจิตใจบริสุทธิ์ไม่!”
ร่างบางยังคงนิ่งสยบความเคลื่อนไหว ฮวนถอนหายใจเฮือกใหญ่
ก่อนหันหลังให้นาง
“ข้าขอโทษที่สังหารคนของเจ้า แต่เจ้าย่อมรู้ดีอยู่แก่ใจ คนที่เรารัก
ถูกสังหารไปต่อหน้าต่อตา ข้าไม่อาจเก็บโทสะเอาไว้ ได้” ร่างสูงหันมามอง
นางครู่หนึ่งก่อนหันกลับไปดังเดิม “เจ้าก็แค่เด็กน้อย...”
“เด็กน้อยแล้วอย่างไร ข้าไม่อาจผูกพันรักใคร่บริวารของข้าหรือ!”
ชายหนุม่ ส่ายหน้าไปมาอย่างใจเย็น เป็นนางเสียอีกทีเ่ ริม่ เดือดร้อน
จนแทบจะหลอมละลายกรงเหล็กกล้าให้กลายเป็นน�้ำ
“เจ้ายังเด็ก ไม่ควรกระท�ำตนให้มือเปื้อนเลือด ฮุ่ยอันมิได้สั่งสอน
เจ้าหรือว่า... หากแปดเปื้อนมลทินสักครั้ง แม้จะใช้น�้ำแร่ชั้นดีจากสวรรค์
มาล้าง ก็มิอาจลบคราบเลือดออกไปจากจิตใจของเจ้าได้”
เสวี่ยหนี่ดวงตาวาววับ “เสด็จอาหญิงมิได้บอกข้าโดยตรง แต่การ
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ฝึกยุทธ์ย่อมต้องสังหารคนเข้าสักวัน มันไม่ส�ำคัญหรอกว่ามือของข้า
จะเปือ้ นเลือดหรือไม่ มันส�ำคัญตรงทีม่ อื ของข้าเปือ้ นเลือดท�ำไม และเป็น
เลือดของผู้  ใด เพียงแค่มิได้สังหารคนดีมีคุณธรรมข้าก็ตายตาหลับแล้ว”
ฮวนแค่นยิ้ม ก่อนหันกลับมาเผชิญหน้ากับสตรีร้ายกาจ นิสัย
หยิ่งผยองเช่นนี้นางได้มรดกสืบทอดมาจากฮุ่ยอันไม่ผิดเพี้ยน ลูกหลาน
ของต้นไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นจริงๆ
“ทีเ่ จ้าบอกว่าข้าย่อมรูด้ อี ยูแ่ ก่ใจ ว่าการสูญเสียคนทีเ่ รารักเป็นอย่างไร
ใช่ . .. ข้ า เพิ่ ง สู ญ เสี ย คนไปครึ่ ง หมู ่ บ ้ า นให้ จ อมมารเมื่ อ ไม่ น านมานี้ ”
แววตาแกร่งมีแสงแห่งความเหนื่อยล้าอ่อนแรงมิอาจปิดบัง
“เกิดอะไรขึ้น...”
“หมู่บ้านของข้าถูกจอมมารกวาดล้าง ฮ่องเต้แห่งแคว้นสุ่ย”
ร่างบางขมวดคิว้ สงสัย แคว้นสุย่ มีชายแดนติดต่อกับแคว้นของนาง
ระยะทางห่างจากที่ตั้งของหมู่บ้านฮวนเกือบพันลี้ เหตุใดอันธพาลผู้น้ี
ถึงกล่าวความเท็จออกมา
“ว่าแล้วเจ้าต้องไม่เชื่อข้า กลับไปเสียเถิดเด็กน้อย” ฮวนท�ำท่าจะ
หันหลังกลับ ทว่าหญิงสาวตวาดเอาไว้ทันกาล
“เดี๋ยวก่อน! แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการลอบสังหารท่านเว่ยหมิน”
ฮวนหลับตาสูดลมหายใจสะกดกลั้นความคับแค้นในอก
“พวกมันสังหารบุรุษและเกณฑ์สตรีกับเด็กไปยังแคว้นสุ่ย พวกข้า
ห่วงหน้าพะวงหลังจึงพลาดท่าเสียทีแก่เยี่ยนจวินลี่ มันบังคับให้ข้าลอบ
สังหารหัวเรือใหญ่แห่งแคว้นหงเสีย ก่อนจะรับปากว่าจะตั้งหมู่บ้าน
ให้ใหม่ในเขตการปกครองของแคว้นสุ่ยพร้อมทั้งเด็กและสตรีที่เหลือ
พ่อของเจ้าท�ำเพื่อราษฎรของตน ข้าก็ย่อมต้องปกป้องคนของข้าเช่นกัน”
เสวี่ยหนี่จ้องเข้าไปในดวงตาโศกเศร้า ถ้อยค�ำที่เอ่ยออกมาเป็น
ความจริงแน่แท้ จอมโจรผู้นี้หาใช่ผู้ที่จะมาเล่นลิ้นในยามคับขัน หากนาง
จับได้ภายหลังว่าหลอกลวง นางจะลงมือตัดลิ้นของเขาเสีย จะได้ ไม่มีลิ้น
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ให้เล่นอีกต่อไป!
“แสดงว่าพวกมันก�ำลังรวบรวมกองก�ำลัง ตอนนี้มันอาจคิดว่า
อย่างไรเจ้าคงต้องถูกประหารเป็นแน่ สู้เข้าร่วมกับข้าเพื่อหาทางแก้แค้น
พวกมันจะดีกว่า”
ร่างของฮวนสั่นสะท้านก่อนจะหัวเราะออกมาดังก้องคุก มือบาง
กระชับอาวุธลับอยากสังหารคนผู้นี้ขึ้นมาทันตาเห็น!
“เจ้าช่างเป็นพ่อค้าหน้าเลือดยิ่งนัก ข้าไม่ร่วมงานกับคนที่สังหาร
พี่น้องของข้าเป็นอันขาด”
มือบางหยิบเศษฟางที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นขึ้นมาเส้นหนึ่ง
ก่อนเดินปราณแล้วซัดเข้าใส่ใบหน้าหมองคล�้ำของคนตรงหน้า ด้วย
วรยุทธ์ล�้ำเลิศเศษฟางเส้นเล็กจารึกรอยแผลลึกไว้บนใบหน้าของฮวน
เลือดอุ่นๆ ไหลออกมาจากบาดแผลจนเลอะชุดนักโทษสีขาวย้อมสีแดง
สดเป็นจุดๆ
“อย่าสามหาวกับข้า! ข้าสังหารคนของเจ้าไปเก้าคน เจ้าสังหาร
คนของข้ า ไปเจ็ ด คน แต่ พ อดี ว ่ า ท่ า นอาวุ โ สเว่ ย หมิ น มี ค ่ า เที ย บเท่ า
บุรุษก�ำย�ำสองคน รวมเป็นเก้าคนไม่ขาดไม่เกิน อันที่จริงพวกเขามีค่า
มากกว่านั้น แต่ข้าใจดีลดหย่อนโทษของเจ้าให้!”
ฮวนฝืนหัวเราะแห้งๆ ออกมาด้วยความเจ็บปวด นึกถึงตอนที่จับ
ตัวฮุ่ยอันไปเป็นตัวประกันแล้วคิดหนี้กับนางอย่างโหดเหี้ยม ตอนนี้
ผลกรรมตามสนองเขาแล้วจริงๆ
“ได้! ข้ารับปากเจ้า แต่อย่าคาดหวังว่าจะได้ข้อมูลจากข้ามากนัก
ข้ายังมิได้ศึกษาพวกมันอย่างละเอียด”
ร่างบางยิม้ ร่า ใบหน้าของนางงดงามขึน้ อีกเท่าตัว หัวใจนักโทษหนุม่
เต้นผิดจังหวะไปเล็กน้อย ยามแสงจันทร์สาดส่องมาเช่นนี้ย่อมไม่ดีต่อ
ดวงใจบุรุษเช่นเขาเลยจริงๆ
“ข้าจะกราบทูลเสด็จพ่อเพื่อเลื่อนโทษประหารของเจ้าออกไปก่อน
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อยู่ในนี้ว่างๆ ข้าจะขนต�ำราประวัติศาสตร์ของแคว้นสุ่ยมาให้เจ้าศึกษา
เพียงเท่านี้เจ้าก็กลายเป็นตัวช่วยชั้นดีของข้าแล้ว”
ฮวนถอนหายใจเป็นรอบที่สาม หากฮุ่ยอันรู้ว่าจอมเอาเปรียบ
เช่นเขาถูกย้อนเกล็ดเช่นนี้ นางคงหัวเราะเยาะเขาไปจนถึงชาติหน้า
“ข้าคงต้องไปก่อน แล้วจะขนต�ำรามาฝาก” ร่างบางเคลื่อนกาย
ออกไปก่อนที่แสงจากคบเพลิงจะพร้อมใจกันติดขึ้นมากะทันหัน
ฮวนพยักหน้าก่อนยกมือเช็ดคราบเลือดทีย่ งั หลัง่ รินออกมาเป็นสาย
“วรยุทธ์เจ้าสูงส่งเกินมนุษย์ คงจะพอต่อกรกับปีศาจร้ายเยี่ยนจวินลี่ได้
กระมัง”
เสวีย่ หนีก่ ลับต�ำหนักของตนอย่างแผ่วเบา น�ำเข็มทีค่ ลายสะกดจุด
จากทหารยามทั้งสองออกมาท�ำความสะอาด ก่อนผลัดเปลี่ยนไปสวมชุด
กรุยกรายอีกครั้ง นางอยู่ในคราบบุรุษมาสองปี ทุกอย่างไม่ว่ากินนอน
เดินนั่งล้วนคลุกคลีอยู่กับบุรุษ นางกับทหารเหล่านั้นเปรียบเสมือน
พี่น้องกันเลยก็ว่าได้ ไม่แปลกที่นางจะแสวงหาความสบายเยี่ยงบุรุษ
ผ่านไปสองปีชุดนอนที่นางเคยมองว่ามันหรูหราน่าดูชมกลายเป็นของ
แปลกตาไปเสียแล้ว...

ช่วงสายของวันรุ่งขึ้น องค์หญิงเสวี่ยหนี่ออกจากต�ำหนักไป

ทักทายน้องสาวทั้งสี่และองค์ชายไป๋เหออายุหนึ่งขวบกับอีกเจ็ดเดือน
นางหยอกล้อกับน้องๆ เล็กน้อย ก่อนตะล่อมถามมารดาจนทราบว่าบิดา
ก�ำลังว่าราชการอยู่ในท้องพระโรง นางเร้นกายเข้าไปในหอนอนของ
ขันทีคนสนิทแล้วหยิบชุดออกมาทาบบนร่าง เหมือนสวรรค์บันดาลนาง
สวมชุดนี้ได้พอดีดั่งสั่งตัดมาโดยเฉพาะ
ขันทีร่างสูงโปร่งเร้นกายเข้ามาในเขตพระราชฐาน ใช้วิชาก�ำบังกาย
จากสุดยอดจอมยุทธ์พรรคจิ้งจอกเหินเล็กน้อยก็เข้าทางประตูด้านหลัง
ของท้องพระโรงอย่างง่ายดาย ดวงตาคูส่ วยกวาดมองความวุน่ วายด้านนอก
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เหล่าขุนนางก�ำลังถวายฎีกากันอย่างเคร่งเครียด นางค่อยๆ เคลือ่ นกายเข้า
ใกล้หรงกงกงแล้วยืนก้มหน้านิง่
“เจ้าน่ะ เอาตราประทับพระราชโองการขึน้ ไปถวายฝ่    า  บาท” กงกงเฒ่า
สั่งการ
ดวงเนตรงามแอบขว้างค้อนเบาๆ หรงกงกงนะหรงกงกง นางยิ่ง
อยากท�ำตัวให้แนบเนียนทีส่ ดุ กลับมาใช้ให้นางไปเผชิญหน้ากับเสด็จพ่อ!
นางได้ แ ต่ ล อบถอนหายใจแล้ ว ยกตราประทั บ ขึ้ น ไปด้ า นบนอย่ า ง
ระมัดระวัง ขุนนางจ�ำนวนมากออกมาคัดค้านการตัดสินพระทัยของ
โอรสสวรรค์อย่างไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่    ายดังที่ควรจะเป็น
“ข้าจะน�ำทัพออกรบเอง เหตุใดพวกเจ้าถึงคัดค้าน! ข้าเสียแม่ทัพ
ไปสามคน หัวหน้าองครักษ์ฝมี อื ดีอกี หนึง่ เสมือนแขนขาของข้าขาดสะบัน้
ลงแล้ว หากข้ายังนั่งงอมืองอเท้าอยู่หลังก�ำแพงวัง พวกมันก็จะยิ่งก�ำเริบ
รุกรานแคว้นหงจนพินาศเข้าสักวัน!”
แม้สุรเสียงของหยางจินหลงฮ่องเต้จะดุดัน หากคนสนิทอย่าง
หรงกงกงและพระธิดาของพระองค์ยอ่ มรับรูถ้ งึ ความเศร้าพระทัย เคียดแค้น
และเจ็บปวดจากการรุกรานของศัตรู
“ทูลฝ่   าบาท สถานการณ์ตอนนี้ช่างเปราะบางยิ่งนัก หากฝ่   าบาท
ทรงน�ำทัพออกรบเอง เกรงว่าราษฎรจะยิ่งวิตกกังวล เนื่องจาก... เอ่อ...”
เสนาบดีกรมคลังคนสนิทออกปากท้วง ก่อนลมหายใจจะสะดุดไปช่วงหนึง่
เมื่อเผลอสบตากับพระเนตรคม
“เนื่องจากอะไร!”
ยามโอรสสวรรค์พิโรธ แม้คนสนิทก็ถูกมองดั่งศัตรู แต่ถ้าเขา
ไม่ทัดทานแล้วใครจะกล้า
“เนื่องจากพระวรกายของฝ่   า  บาทไม่สู้ดีนัก กระหม่อมสมควรตาย
แต่จ�ำต้องกราบทูลให้ทรงทราบว่าฝ่   าบาท... ไม่ทรงแข็งแรงอย่างเมื่อ
สิบปีก่อนแล้วนะพ่ะย่ะค่ะ”
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ทั้งท้องพระโรงไร้เสียงเจื้อยแจ้วของเหล่าเสนาบดี แม้กระทั่ง
ลมหายใจยังกระมิดกระเมี้ยนหายใจเข้าออกเพียงครึ่งจมูกเท่านั้น
ด้านนอกขันทีขานบอกว่ามีข่าวจากชายแดน ทหารส่งสารวิ่งเข้ามา
ค�ำนับฮ่องเต้ก่อนรายงานสถานการณ์ สร้างความกดดันในท้องพระโรง
ให้ ม ากขึ้ น กว่ า เดิ ม หลายส่ ว น ไอสั ง หารวู บ ใหญ่ ถู ก พั ด ออกมาจาก
พระวรกายกล้ า แกร่ ง พระเกศาสี ด อกเลาขึ้ น แซงแซมเป็ น แถบหนา
บอกถึงช่วงวัยแห่งการผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนาน หากยังคง
ความดุดันและความกล้าหาญเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยม
“ทู ล ฝ่  าบาท สารจากรองแม่ ทั พ เหวิ น อี้ เ หลี ย ง เมื อ งชายแดน
แคว้นสุ่ยตีแตกไปอีกสองเมือง ทหารสุ่ยน�ำก�ำลังเข้ายึดครอง แม่ทัพ
ทิศใต้หยางเป่   าไป๋สละชีพในสนามรบจึงสามารถรักษาเมืองเจิ้งเทียน
เอาไว้ ได้...”
ม้าเร็วส่งสาส์นกลับออกไป ทิ้งให้ทุกชีวิตในท้องพระโรงตกตะลึง
กับข่าวร้ายที่ได้รับ การเสียเมืองนับสิบยังไม่เท่ากับการสูญเสียรัชทายาท
ของแคว้น เสวี่ยหนี่ทอดสายตาไปยังฮ่องเต้ น�้ำตาเอ่อคลออยู่เต็ม
พระเนตรคม เพียงชั่วผีเสื้อขยับปีกหยาดน�้ำแห่งความสูญเสียก็ไหลย้อน
กลับเข้าไปเอ่อล้นท่วมพระทัยของคนเป็นพ่อ ไม่มพี อ่ คนใดอยากยอมรับ
ว่าตนเป็นผู้ส่งลูกไปตายในสนามรบ พระองค์กวาดฎีกาและราชโองการ
ต่างๆ ทิ้งลงพื้นอย่างเกรี้ยวกราด
“ทูลฝ่    า   บาท กระหม่อมขอเสนอให้ขอความช่วยเหลือจากแคว้นหวง
พ่ะย่ะค่ะ” รองเสนาบดีกรมกลาโหมเสนอความเห็น นอกจากนี้ยังมี
ผู้ก้าวออกมาสนับสนุนอีกสองสามคน เสด็จพ่อของนางส่ายพระพักตร์
ไปมา สะกดอารมณ์ให้หยาดน�้ำไหลย้อนกลับเข้าไปด้านใน พระองค์
ไม่อาจหลั่งน�้ำตาแสดงความอ่อนแอออกมา การสูญเสียครั้งนี้หนักหนา
สาหัสที่สุดในชีวิตของพระองค์ มิควรเลยที่พ่อแม่จะเป็นฝ่    ายจัดงานศพ
ให้ลูก มิสมควรเลยแม้แต่น้อย...
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“ฝ่   าบาท...” ขุนนางคนเดิมย�้ำขึ้นอีกครั้ง หยางจินหลงเรียกสติ
กลับคืนมาได้เกือบสิบส่วน ตอบโต้ออกไปด้วยพระทัยรวดร้าว
“ส่งพระราชสาส์นขอยืมตัวแม่ทัพหนึ่งคน กองก�ำลังของพวกเรามี
มากพอไม่ต้องหยิบยืมหรือส่งก�ำลังพลมาเพิ่มเติม สิ่งที่เราขาดในตอนนี้
คือผู้น�ำทัพที่มีสติปัญญา”
ขุนนางน้อยใหญ่มองหน้ากันเลิ่กลั่กเสมือนถูกด่าอยู่กลายๆ
เสวี่ยหนี่ตัดสินใจถอยกายออกมาจากด้านใน วันนี้นางได้ข้อมูล
มากเกิ น พอ แคว้ น ของนางใกล้ ถึ ง คราวิ บั ติ อ ยู ่ ร อมร่ อ ขุ น นางเต็ ม
ท้องพระโรงเป็นขุนนางฝ่    ายบุ๋น มีบ้างที่เคยกร�ำศึก ทว่าศึกครั้งนี้ยิ่งใหญ่
และร้ายแรงเกินก�ำลังของผู้ที่ไม่เคยสัมผัสกับสงครามมาตลอดชีวิต
องค์ชายเ  ป   ่ าไป๋สละชีพในสนามรบ ฮึ! ช่างน่าขัน เจ้าพี่บ้าของนางผู้นั้น
น่ะหรือบังอาจสละชีพเพื่อปกป้องชาติ! ก่อนออกศึกเคยนึกถึงน้องสาว
ฝาแฝดผู้นี้บ้างหรือไม่ พี่ชายนางจะคิดถึงนางบ้างไหมตอนที่ถูกคมกระบี่
สังหาร...
องค์หญิงน้อยสลัดชุดขันทีออกจากร่าง ตรงไปยังต�ำหนักหยางหยาง
ภาพมารดาโอบประคองน้องสาวทัง้ สีแ่ ล้วร�ำ่ ไห้ปานจะขาดใจบีดรัดดวงใจ
ของนางจนแทบจะยืนไม่ไหว ใบหน้างดงามของเสด็จแม่แปดเปือ้ นไปด้วย
คราบแห่งความโศกาอาดูร รอยยิ้มอบอุ่นหายไปจากริมฝีปากเรียวงาม
และไม่รู้ว่ามันจะกลับมาอีกเมื่อไร
“เสด็ จ แม่ ” องค์ ห ญิ ง รวบร่ า งบางของมารดาเข้ า มาโอบกอด
พระมารดาสะอึกสะอืน้ ดัง่ นางพญาถูกท�ำลายกล่องดวงใจ เหล่านางก�ำนัล
ต้อนน้องสาวเข้าไปในห้องนอนเพื่อหลีกเลี่ยงภาพความอ่อนแอของ
ผู้เป็นแม่ มิฉะนั้นน้องสาวอีกสี่คนอาจจะพากันร้องไห้ตามไม่หยุดหย่อน
“หม่อมฉันเชือ่ ว่าเราจะต้องผ่านวิกฤติเช่นนีไ้ ปได้เพคะ การสละชีพ
ของเ  ป    ่ าไป๋จะไม่เสียเปล่า อีกไม่นานบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขอีกครั้ง”
มือใหญ่ลูบศีรษะของนางเบาๆ พอเงยหน้าขึ้นก็พบกับบิดาที่กลับ
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จากการว่าราชการแล้ว พระเนตรคมยังคงแดงก�่ำ พระวรกายสูงส่งตรง
เข้ามาโอบประคองทั้งนางและเสด็จแม่เอาไว้  ในอ้อมกอด ทั้งสามไม่เอ่ย
ถ้อยค�ำออกมาแม้แต่น้อย หากค�ำพูดที่ต้องการจะสื่อสารอวลอยู่ในใจ
ความสูญเสียอันยิ่งใหญ่และการสละชีพอันทรงเกียรติจะตราตรึงใจของ
ผู้คนทั่วแคว้นไปตลอดกาล...

42 หยางเสวี่ยหนี่ แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดิน

