
ช่วงเวลาดีๆ ที่มีแต่รัก
造作时光

เล่ม 1
เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง

月下蝶影

เขียน

Hanza
แปล

ก  า  ร  อ่  า  น  คื  อ  ร  า  ก  ฐ  า  น  ที่  สํ  า  คั  ญ

วันสอบเข้ารับราชการประจำฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาเรื่อย ๆ 
ฮวาฉางคงแทบไม่ออกจากจวน วันทั้งวันเอาแต่หมกตัวอ่านตำราในห้องหนังสือ 
ฮวาหลิวหลีเป็นห่วงพี่ชาย กลัวว่าเขาจะรู้สึกกดดันจากการอ่านหนังสือมากเกินไป 

จึงบอกให้ห้องครัวปรุงอาหารอร่อย ๆ ให้ฮวาฉางคงกินอยู่เสมอ
— เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง
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คํานําสํานักพิมพ์


 สำนกัพมิพอ์รณุนำเสนอนยิายจนีโบราณอกีเรือ่งหนึง่ของเยวเ่ซีย่เตีย๋อิง่  

นักเขียนสาวชาวจีนผู้ชื่นชอบการเขียนเรื่องราวรักโรแมนติกที่แฝงไปด้วย 

อารมณ์ขัน ช่วงเวลาดี ๆ ที่มีแต่รัก เล่าถึง ฮวาหลิวหลี ดรุณีผู้มักมีท่าทาง 

อ่อนแอป่วยกระเสาะกระแสะ ทั้งยังมีนิสัยใจคอและกิริยามารยาทผิดแผก 

แหวกขนบคุณหนูทั่วไป  นั่นอาจเป็นเพราะนางมีบิดามารดาเป็นขุนพล  

และได้รับความรักใคร่เอ็นดูจากคนในครอบครัวประดุจไข่มุกกลางฝ่ามือ  

พอนางกลับเมืองหลวง เรื่องราววุ่น ๆ จึงเริ่มต้นขึ้น


 หวังว่านักอ่านทุกท่านที่ติดตามผลงานของเยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่งจะถูกใจ 

นิยายรักอารมณ์ดีเรื่องนี้
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แม่ทัพฮวาชอบเล่าถึงบุตรีของเขาที่สุด ในจดหมายที่เขียนมานั้น
แม้แต่การจามของบุตรีสุดที่รักก็ยังน่าดูกว่าบุตรีบ้านอื่น
เรือนผมของบุตรีสุดที่รักนั้นดกดํากว่าบุตรีบ้านอื่น 

นัยน์ตาของนางยังน่าดูมากกว่าบุตรีบ้านอื่น 
ผิวกายยังขาวผ่องกว่าบุตรีบ้านอื่น...

ดังนั้นครั้งแรกที่เขาพบฮวาหลิวหลีจึงตั้งใจเลิกผ้าม่านขึ้น
เพื่อมองเด็กสาวที่ยืนอยู่ข้างกำแพงวังให้ชัดๆ
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เหมันตฤดู  รัชศกชางหลงที่สามสิบ ราษฎรต้าจิ้นต่างยินดีปรีดา  

ด้วยเพราะแผ่นดินต้าจิ้นของพวกเขาขัดแย้งกับแคว้นข้างเคียงอย่างแคว้น 

จินพั่วมานานหลายปี ทว่าครานี้แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดินไม่เพียงจัดการกับ 

แคว้นจินพั่วจนต้องตะโกนร้องหาบิดา ร่ำไห้หามารดา ยังจับองค์ชายรอง 

ที่องอาจชำนาญการรบไว้ได้ จนแคว้นจินพั่วต้องยอมยกดินแดนบางส่วน 

ชดเชย มิหนำซ้ำยังยอมก้มหัวศิโรราบ พาให้ชาวต้าจิ้นไม่ว่าระดับใดได้ 

เชิดหน้าชูตา เดินอย่างสง่าผ่าเผย

	 แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดินกลายเป็นเทพอู่ชวี 1 ที่อาณาประชาราษฎร์  

ล้วนยกย่องสรรเสริญในชั่วพริบตา  บุตรชายสามคนของเขาก็กลายเป็น 

ดั่งเทพสวรรค์จุติลงมา เพราะฮ่องเต้องค์ปัจจุบันนั้นปรีชาสามารถ เป็น 

มหาราชที่หาได้ยากยิ่งของไพร่ฟ้า ดังนั้นจึงมีเทพเจ้าจุติลงมาเพื่อสนับสนุน 

และส่งเสริมให้แผ่นดินของราชวงศ์จิ้นเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เลื่องลือ

	 ไม่ว่าจะกล่าวอย่างไร สรุปก็คือ ฮ่องเต้ปรีชาสามารถ แม่ทัพฮวา 

ของจวนสกุลฮวาเก่งกาจห้าวหาญ

	 ยามนี้  ณ  โรงเตี๊ยมหลวงที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงหลายร้อยหลี่2  

 1 เป็นเทพเจ้าที่ชำนาญด้านการต่อสู้ มีความกล้าหาญ

 2 หนึ่งหลี่เท่ากับห้าร้อยเมตร

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



2

ช่วงเวลาดีๆ ที่มีแต่รัก เล่ม 1

ผู้ดูแลโรงเตี๊ยมตั้งใจแขวนโคมแดงสองดวงไว้หน้าประตูใหญ่เพื่อร่วมยินดี 

กับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของต้าจิ้น แต่หลายวันมานี้มีหิมะโหมกระหน่ำ ไม่มี 

ขุนนางผ่านมายังที่แห่งนี้สักคน ดังนั้นความตั้งใจของเขาจึงไม่มีผู้ใดเห็น

	 ผู้ดูแลโรงเตี๊ยมถือชามถั่วคั่วนั่งยองอยู่หน้าประตูพลางมองหิมะ 

ที่ทับถมในลานด้านในอย่างเหม่อลอย ลมหนาวพัดหนวดเครารุงรังของเขา 

ปลิวไสว

	 “เฮอ้” เจา้หนา้ทีห่นว่ยตรวจการเดนิมาขา้งกายผูด้แูล สหีนา้ทกุขร์ะทม  

“ไม่รู้ว่าผู้ที่อยู่ที่นี่กลุ่มนั้นจะเดินทางจากไปเมื่อไร”

	 ได้ยินว่านักโทษที่ถูกคุมตัวมาครานี้เป็นขุนนางใหญ่ที่กระทำความผิด 

จากเมืองหลวง ตั้งแต่นักโทษยังมาไม่ถึงที่แห่งนี้ ก็มีคนคอยปูทางสั่งการว่า 

จะดูแลหย่อนยานไม่ได้ เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจการจึงต้องมาเฝ้าที่นี่ทุกวัน 

เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุไม่คาดฝันกับขุนนางใหญ่

	 ขุนนางใหญ่เหล่านี้ปีนี้ถูกเนรเทศ ปีหน้าถูกเรียกกลับไปรับตำแหน่ง 

เดิม มีคนทางนี้อยากล้างแค้น มีคนอีกทางหนึ่งอยากคุ้มครองเขาไว้ ผู้ที่ 

โชคร้ายที่สุดล้วนหนีไม่พ้นคนระดับล่างอย่างพวกเขา ที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด 

ก็มิอาจล่วงเกิน

	 “อย่างไรก็เป็นนักโทษชั้นต่ำ ยังจะวางท่าใหญ่โต ข้าไม่เห็นจะอยาก 

รับใช้” ผู้ดูแลโรงเตี๊ยมถ่มน้ำลาย  พร้อมกับถุยเปลือกถั่วลงบนพื้นหิมะ  

“ไม่รู้จักหยุดจักหย่อนสักที”

	 เพิ่งพูดจบ  พลันเห็นรถม้าแล่นมาจากสุดถนนหลวง เพียงมอง 

แวบเดียวก็รู้ว่าเป็นผู้ที่มีฐานะไม่ต่ำต้อย

	 ผู้ดูแลรีบยัดชามถั่วคั่วใส่มือเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจการ  ปัดเศษฝุ่น 

ออกจากเสื้อนวมกลางเก่ากลางใหม่แล้วเดินไปต้อนรับทั้งใบหน้าเปื้อนยิ้ม

	 เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจการทำตาปะหลับปะเหลือก ปากบอกว่าไม่อยาก 

รับใช้ แต่พอเห็นคนใหญ่คนโตก็กลายร่างเป็นสุนัขรับใช้โดยพลัน

	 ไม่รู้ว่าอาชาที่ลากรถเป็นม้าวิเศษอันใด แม้ย่ำบนพื้นหิมะก็ยังมั่นคง  

สงบนิ่ง  น่าเกรงขาม  ทหารที่สวมชุดเกราะเต็มยศรายล้อมอยู่รอบทิศ  

สีหน้าแววตาดุดัน  แตกต่างกับทหารประจำการที่เมืองหลวงโดยสิ้นเชิง  

คล้ายกับเป็นทหารในสมรภูมิรบ คุ้นเคยกับการเห็นเลือดเห็นเนื้อมานักต่อนัก 
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	 เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจการเห็นฐานะของผู้มาใหม่กลุ่มนี้ไม่ธรรมดา 

จึงรีบวางชามถั่วคั่วไว้ข้างหน้าต่าง แล้วรุดเข้าไปคลี่ยิ้มประจบเช่นเดียวกับ 

ผู้ดูแลโรงเตี๊ยม

	 บนชั้นสองของเรือนไม้ มีคนแง้มหน้าต่างออกเป็นช่องเล็ก  ๆ เผย 

ให้เห็นดวงตาคู่หนึ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืด

	 “คนสกุลฮวามาถึงแล้ว”

	 “เริ่ม...ได้”

	 รถม้าเพิ่งจอดนอกโรงเตี๊ยมหลวง ผู้ดูแลรีบเข้าไปคำนับพลางยิ้ม 

น้อย  ๆ  “ข้าน้อยเป็นผู้ดูแลโรงเตี๊ยมหลวงแห่งนี้  ไม่ทราบว่าผู้สูงศักดิ์ 

ทั้งหลายมาจากที่ใดหรือขอรับ”

	 “พวกเรามาจากชิงหานโจว” นายกองที่นำขบวนยื่นเอกสารผ่านด่าน 

ให้อีกฝ่ายดู  “พวกเราคุ้มกันคนในครอบครัวของท่านแม่ทัพใหญ่เข้า 

เมืองหลวง”

	 “ที่แท้ก็เป็นครอบครัวของท่านแม่ทัพใหญ่!”  ผู้ดูแลส่งเอกสารคืน 

ให้นายกองผู้นั้นอย่างนอบน้อม “เชิญท่านทั้งหลายด้านในขอรับ”

	 ผ้าม่านหน้ารถม้าที่อยู่ด้านหน้าสุดไหวเล็กน้อย ผู้ดูแลก้มศีรษะลง  

มิกล้ามองหน้าผู้สูงศักดิ์ตรง ๆ 

	 เขาเห็นเพียงปลายผ้าม่านถูกเลิกขึ้น  รองเท้าขอบสูงหนังกวางที่ 

สะอาดสะอ้านคู่หนึ่งปรากฏสู่สายตา เสื้อคลุมแดงสดสะบัดไปมาจนเห็น 

กระโปรงผ้าไหมขาวบริสุทธิ์ปักลายดอกเหมยแดงซ้อนอยู่ด้านในเสื้อคลุม

	 ฮวาหลิวหลีลงจากรถม้า มองโรงเตี๊ยมหลวงที่ซอมซ่อตรงหน้าแล้ว 

นิ่งเงียบไปชั่วขณะ นางหมุนตัวกลับไปนั่งในรถม้าตามเดิม “ข้าว่าพวกเรา 

เดินทางต่อดีกว่า”

	 หญิงรับใช้วัยกลางคนที่ เคยชินกับความช่างติของนางนานแล้ว 

เอ่ยเตือน สีหน้าราบเรียบ “ท่านหญิง โรงเตี๊ยมหลวงแห่งต่อไปอยู่ห่างจาก 

ที่นี่ เกือบร้อยหลี่  อีกทั้ งหิมะบนถนนก็ยังไม่ละลาย  ไม่มีที่ ให้อาบน้ำ  

ขอให้ท่านไตร่ตรองให้ดีเจ้าค่ะ”

	 ฮวาหลิวหลีมุ่นคิ้วที่น่าดูเข้าหากัน นางคิดจะปล่อยม่านลงแล้วสั่ง 

ให้เดินทางต่อ ทว่าเมื่อหันไปเห็นใบหน้าที่ถูกลมถูกหิมะกัดจนปลายจมูก 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



4

ช่วงเวลาดีๆ ที่มีแต่รัก เล่ม 1

แดงก่ำของเหล่าทหาร ก็ทำหน้าตึงเอ่ยว่า “พวกเราพักผ่อนที่นี่คืนหนึ่งก่อน 

ก็แล้วกัน วันพรุ่งค่อยเดินทางต่อ”

	 หญิงรับใช้โยนเศษเงินให้ผู้ดูแล “ไปเตรียมน้ำร้อนให้มากสักหน่อย”

	 “ได้ขอรับ” ผู้ดูแลยิ้มรับ เขาชอบผู้สูงศักดิ์ที่มือเติบเช่นนี้มากกว่า  

ดูแล้วเอาใจง่ายกว่าขุนนางนักโทษชั้นบนตั้งเยอะ

	 “น้องพี่ ระวังด้วย” ฮวาฉางคงที่เพิ่งลงจากหลังอาชาเห็นน้องสาว 

ทำหน้าตึงและคิดจะกระโดดลงจากรถม้าก็รีบเข้ามาประคองนางไว้ “ช้าหน่อย  

มีหิมะจับตัวหนาบนพื้นเช่นนี้ ให้พี่ประคองเจ้าเข้าไปดีหรือไม่”

	 หญิงรับใช้มองภาพตรงหน้าสีหน้าเฉยเมย เบื้องหลังของบุตรหลาน 

เสเพลแต่ละคนล้วนมีผู้ปกครองนับไม่ถ้วนที่ เลี้ยงลูก  ๆ  อย่างตามใจ  

ครอบครัวแม่ทัพใหญ่อันใดก็ดีไปหมด  ทว่ากลับเลี้ยงดูบุตรีคนเดียว 

ในครอบครัวอย่างตามใจจนเสียคน

	 เดินสองก้าวก็กลัวเหนื่อย ถูกลมพัดเข้าหน่อยก็กลัวหนาว คิดจะ 

กล่าวอันใดหนัก  ๆ  สักประโยคก็ยังมิกล้า ด้วยกลัวบุตรีจะตกใจ คุณหนู 

ตระกูลนักรบที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน กลับถูกเลี้ยงดูจนกลายเป็น 

คนที่ทั้งเปราะบางทั้งเรื่องมาก

	 “ไม่เป็นไรเจ้าค่ะพี่สาม” ฮวาหลิวหลีส่ายหน้า นางจัดเสื้อคลุมดีแล้ว 

ค่อยวางมือบนแขนของฮวาฉางคงขณะเดินเข้าประตูใหญ่  ผู้คนในพื้นที่ 

แถบนี้ไม่ร่ำรวย ดังนั้นจึงหาเงินมาซ่อมโรงเตี๊ยมแห่งนี้ได้ไม่มาก แสงสว่าง 

ภายในห้องค่อนข้างน้อย ทำนางกังวลใจว่าหิมะสะสมมากถึงเพียงนี้อาจจะ 

ทับโรงเตี๊ยมเก่า ๆ แห่งนี้จนถล่ม

	 “เชิญนั่งขอรับ” ผู้ดูแลใช้แขนเสื้อเช็ดม้านั่ง เมื่อเงยหน้าส่งยิ้มประจบ 

ให้ผู้สูงศักดิ์ทั้งสองคนก็ต้องตะลึงงันทันใด

	 คนในครอบครัวแม่ทัพใหญ่หน้าตาดีถึงเพียงนี้เชียวรึ  โดยเฉพาะ 

คุณหนูน้อยที่ดูอ่อนหวานผู้นี้ช่างคล้ายเทพธิดาจุติลงมาจากฟากฟ้า

	 ฮวาหลิวหลีมองม้านั่งกะดำกะด่าง ดูไม่ออกว่าทำมาจากไม้ชนิดใด  

จึงมิได้นั่งลง หากแต่เลิกหมวกเสื้อคลุมออก แล้วเงยหน้ามองบันได

	 มีบุรุษรูปร่างผอมบางสวมขื่อตรวนเดินลงบันไดช้า  ๆ  เรือนผม 

หนวดเคราของเขาเป็นสีดอกเลา  ดูแล้วอายุราวห้าหกสิบปี  สีหน้าเขา 
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เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง

ขมขื่นระคนไม่ยอมแพ้ ผู้คุมที่คอยกำกับอยู่ด้านหลังเคารพนบนอบผู้เฒ่า 

คนนี้อยู่หลายส่วน

	 โซ่ตรวนที่ข้อเท้าของผู้เฒ่าส่งเสียงกระทบกันระหว่างที่เขาเดินลงบันได

	 ครั้นพบว่ามีผู้อื่นเข้ามาในโรงเตี๊ยมหลวง ผู้เฒ่าก็ชะงักเท้า ก่อน 

กวาดตามองคนเหล่านั้น จากนั้นดึงสายตากลับช้า ๆ 

	 แม้มือปราบทั้งหลายไม่รู้ฐานะของสองพี่น้องสกุลฮวา  แต่ก็ยัง 

ประสานมือให้พวกเขา จะได้ไม่เป็นการล่วงเกิน

	 “ท่านผู้นี้กระทำความผิดใดถึงต้องใส่ตรวนเท้าหนักเพียงนี้” ฮวา- 

หลิวหลีเบนสายตาออกจากร่างของผู้เฒ่าแล้วถาม

	 หัวหน้ามือปราบเห็นสตรีสูงศักดิ์ถามด้วยท่าทางเป็นธรรมชาติ 

ราวกับไม่สนใจว่าพวกเขาอาจปฏิเสธที่จะตอบคำถาม  จึงลังเลเล็กน้อย 

ก่อนเอ่ยในที่สุดว่า “ขุนนางผู้มีความผิดคนนี้กล่าวหาท่านแม่ทัพใหญ่ว่า 

ใช้กำลังทหารตามอำเภอใจ และมีนิสัยโหดเหี้ยมกระหายเลือดจนฮ่องเต้กริ้ว 

จึงได้รับโทษเนรเทศ ในเมื่อท่านกล่าวเช่นนี้ พวกเราจะเปลี่ยนโซ่ตรวน 

ที่เบากว่านี้ให้เขา...”

	 “ไม่จำเป็น” ฮวาหลิวหลีเปลี่ยนใจกะทันหัน “ข้ารู้สึกว่าเช่นนี้ก็ดีแล้ว”

	 มือปราบ “...”

	 ผู้เฒ่าหันกลับมามองฮวาหลิวหลี ก่อนเอ่ยเสียงกระด้าง “อายุน้อย 

แค่นี้กลับมีจิตใจอำมหิต วันนี้ที่ข้าตกระกำลำบากนับว่าได้รู้ซึ้งถึงวิสัยของ 

มนุษย์และความโหดร้ายของโลกนี้”

	 “ไม่เป็นไร ต่อไปไม่เพียงท่านจะรู้ซึ้ง แต่ยังค่อย  ๆ  คุ้นเคยด้วย”  

ฮวาหลิวหลียิ้มน้อย  ๆ  “เพราะคนประเภทที่ลอบแทงทหารกล้าลับหลัง 

อย่างท่านย่อมมีจุดจบไม่ดี”

	 ทหารชายแดนต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อปกปักรักษาแผ่นดินต้าจิ้น  

ถ้าคำพูดของขุนนางบุ๋นผู้นี้ล่วงรู้ไปถึงหูพวกเขา มิทำพวกเขาใจเสียหรือ 

อย่างไร

	 “ข้าเป็นขุนนางผู้ภักดีต่อราชสำนัก สละชีวิตเพื่อราษฎรทั่วแผ่นดิน  

ฮวาอิ้งถิงเปิดศึกรอบด้าน ใช้เงินทองของชาวบ้านจนหมด...”

	 “ท่านแม่ทัพใหญ่รักษาชายแดนก็เพื่อประชาราษฎร์ทั่วแผ่นดิน  
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ช่วงเวลาดีๆ ที่มีแต่รัก เล่ม 1

ยามนี้มีชัยเหนือแคว้นจินพั่วอย่างเด็ดขาด สร้างสันติสุขให้ชายแดนต้าจิ้น 

ของพวกเรา พอออกจากปากท่าน กลับกลายเป็นการใช้กำลังทหารตาม 

อำเภอใจไปเสียได้” ฮวาหลิวหลีเลิกคิ้ว “สมองของท่านยังดีอยู่หรือไม่  

แคว้นจินพั่วรุกรานชายแดนของพวกเรามานานหลายปี หากพวกเราไม่ตอบโต ้ 

แล้วจะปล่อยให้พวกนั้นเหิมเกริมหรือ  ท่านอยู่สุขสบายในเมืองหลวง 

ย่อมไม่รู้ถึงความทุกข์ยากของชาวประชาที่ถูกชาวจินพั่วรุกรานปล้นชิงสิ่งของ  

ปากก็พูดว่าสละชีวิตเพื่อราษฎร แต่กลับไม่เห็นราษฎรที่อยู่ตามชายแดน 

เป็นคน แล้วนี่เรียกว่าอันใด...”

	 “นี่เรียกว่าปากพูดว่ามีคุณธรรมสูงส่ง ภักดีต่อแว่นแคว้นต่อกษัตริย์  

ทว่าความจริงแล้วเป็นเรื่องจอมปลอม  คิดแต่จะเสพสุขหาความสำราญ”  

ฮวาฉางคงต่อคำ ใบหน้าเกลื่อนยิ้ม “เป็นสุภาพบุรุษจอมปลอม”

	 “ข้า...ข้า...” ผู้เฒ่าถูกเด็กหนุ่มสาวอายุสิบกว่าปีเสียดสีจนหน้าดำ 

หน้าแดง หายใจติดขัดเนิ่นนาน “พวกเจ้ามันเด็กเมื่อวานซืน ยังจะกล้า 

พูดจาเหลวไหล”

	 “ท่านที่เป็นตาเฒ่าวันนี้น่ะสิที่นัยน์ตาฝ้าฟาง  ความคิดเลอะเลือน”  

ทหารองครักษ์ที่ติดตามอยู่ด้านหลังสองพี่น้องสกุลฮวาโต้กลับทันควัน  

งานประเภทใช้ปากด่าผู้อื่นอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องให้คุณชายคุณหนูมายุ่งเกี่ยว

	 ...

	 เสียงเอะอะชั้นล่างดังขึ้นไปถึงชั้นบน คนในห้องชั้นบนคลี่ยิ้มน้อย  ๆ  

เขาหันมองผู้ที่ปีนขึ้นมาทางหน้าต่าง “ใส่ยาแล้วหรือ”

	 “ใส่แล้วขอรับ ยาพิษเจี้ยนเซ่ว์เฟิงโหว3 ไร้สีไร้กลิ่น รับรองว่าไม่มีผู้ใด 

พบสาเหตุการตาย”

	 บุรุษผู้นั้นหัวเราะ “หากขุนนางบุ๋นที่กล่าวโทษสกุลฮวาตายปริศนา 

หลังโต้เถียงกับคนสกุลฮวา ไม่รู้ว่าบรรดาขุนนางบุ๋นของต้าจิ้นจะมีปฏิกิริยา 

กับเรื่องนี้อย่างไร”

 3 หรือยางน่อง เป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก มีทั้งชนิดต้นและชนิดเถา น้ำยางสีขาว 

หรือขาวออกเหลืองจะมีผลต่อระบบประสาทและหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นช้าลง เต้นไม่เป็นจังหวะ  

จนหัวใจวายตาย ส่วนมากมักใช้อาบลูกดอกเพื่อล่าสัตว์
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เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง

	 “วิหคสิ้น เกาทัณฑ์ซ่อน4 สกุลฮวาสร้างความชอบทางทหารใหญ่หลวง 

เพียงนี้ ผู้ที่คิดจะกำจัดพวกเขาไม่ได้มีแค่ขุนนางบุ๋นของต้าจิ้น แต่เป็น...”

	 โบราณนานมา  ขุนพลที่ตกเป็นเป้าหวาดระแวงของฮ่องเต้นั้นมี 

ดารดาษราวกับดวงดารากลางเวหา หากจะมีสกุลฮวาเพิ่มอีกหนึ่งก็ไม่มาก 

เกินไป

แม้เหล่าปัญญาชนจะเขียนบทความได้อย่างเฉียบคมเพียงใด ทว่าความ 

สามารถในการด่าคนย่อมเทียบกับทหารกรำศึกไม่ได้ เมื่อด่ากันได้ไม่กี่ยก  

ขุนนางเฒ่าก็โมโหจนควันออกหู แต่สิ่งที่ทำได้ก็แค่ด่าอีกฝ่ายกลับว่าเป็น 

พวกหยาบคายไร้การศึกษา

	 “กิน...กินข้าวได้แล้ว”  พ่อครัวยกอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วออกมา  

พอเห็นสภาพที่พร้อมตีพร้อมต่อยในห้องโถงก็รีบถอยกรูดไปด้านหลัง

	 “กินข้าวหรือ” ฮวาหลิวหลีเหลือบมองอาหารที่พ่อครัวยกออกมา  

มีทั้งเนื้อทั้งผัก ดูท่าขุนนางนักโทษที่กล่าวหาบิดาของนางได้รับการดูแล 

ดีไม่น้อย ยังได้รับการดูแลดีกว่าทหารหาญที่เฝ้ารักษาชายแดนมากมาย

	 นางรีบหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาอุดจมูก แล้วแสร้งถอยหลังหนึ่งก้าว  

“โอ้ สวรรค์ ข้าปวดหัวเหลือเกิน ยวนเหว่ย ข้าได้กลิ่นอาหารคาวไม่ได้  

รีบปัดทิ้งเร็ว”

	 “เจ้าค่ะท่านหญิง” หญิงรับใช้ที่ติดตามอยู่ด้านหลังฮวาหลิวหลีรุด 

ขึ้นหน้า ยกเท้าเตะชามอาหารที่ถูกยกออกมาตามคำสั่งอย่างไม่ลังเล

	 ชามอาหารตกพื้น กลิ่นหอมอวลทั่วห้องทันที

	 “แบบนี้สิถึงจะถูก” สีหน้าฮวาหลิวหลีพึงพอใจ สั่งให้หญิงรับใช้ 

มอบเศษเงินให้พ่อครัวก้อนหนึ่ง “เจ้าไปทำอาหารให้ท่านผู้นี้ใหม่ จำไว้ว่า 

อย่าใส่เนื้อสัตว์เป็นอันขาด”

	 “ได้ขอรับ ท่านผู้สูงศักดิ์” พ่อครัวรับเงินแล้วรีบวิ่งกลับห้องครัว  

ผู้ที่ให้เงินจะพูดอันใดก็ถูกต้องทั้งหมด

 4 มาจากสำนวน  “วิหคสิ้น  เกาทัณฑ์ซ่อน  กระต่ายม้วย  ย่างสุนัข”  หมายถึง  เมื่อ 

หมดประโยชน์แล้วก็กำจัดทิ้ง
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	 ผู้ดูแลโรงเตี๊ยมกวาดเศษอาหารไปเทบนพื้นหิมะด้านนอกเงียบ  ๆ  

แสร้งไม่เห็นว่าคุณหนูน้อยผู้นี้จงใจกลั่นแกล้ง

	 “เจ้าทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร” ผู้เฒ่าโมโหจนมือไม้สั่น

	 “ใช้อิทธิพลรังแกผู้อื่น  ซ้ำเติมผู้ตกอับอย่างไรเล่า”  ฮวาหลิวหลี 

ยิ้มหวานหยด “เป็นนักโทษที่มีความผิดติดตัวยังคิดจะกินเนื้ออันใดอีก  

ราษฎรตามแนวชายแดนเดือนหนึ่งยังมีเนื้อกินไม่ถึงสองมื้อ ใต้เท้ากระทำ 

เพื่อชาติเพื่อราษฎร ย่อมต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้าน”

	 ขุนนางเฒ่าผู้น่าสงสารถึงกับเป็นลมหมดสติเพราะถูกฮวาหลิวหลี 

ยั่วโมโห

	 ...

	 บุรุษที่อยู่ชั้นบนรออยู่นานยังไม่ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวจากด้านล่าง  

รอยยิ้มบนใบหน้าจางหายทีละน้อย “เกิดอันใดขึ้น หลินฮุยจือยังไม่ตายหรือ”

	 “คือ...คนสกุลฮวาทำชามข้าวที่เคลือบยาพิษแตกแล้ว”

	 “เจ้าว่า...อันใดนะ”

	 พวกเขาต้องลงทุนลงแรงวางแผนนับไม่ถ้วน  กว่าจะหาสถานที่ 

จัดฉากสร้างอุปสรรคที่ดูคล้ายเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นระหว่างทาง และ 

กว่าจะทำให้พวกเขามาพบกันที่โรงเตี๊ยมแห่งนี้ได้ ยามนี้กลับบอกเขาว่า  

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาก่อนหน้านี้เป็นการกระทำที่สูญเปล่า!
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2

หลังความเงียบงัน  ชั่วขณะล่วงผ่าน  ผู้ที่ลอบวางยาพิษ 

ในห้องครัวกล่าวอย่างขลาดกลัวว่า  “สตรีสกุลฮวานางนั้นถูกเลี้ยงดูจน 

กลายเป็นคนดื้อรั้น  เอาแต่ใจ  ใจไม่กว้าง  ไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่คน 

ในตระกูลนักรบสมควรมีแม้แต่น้อย  ข้าน้อยคิดไม่ถึง...คิดไม่ถึงว่านาง 

จะใช้วิธีการต่ำช้า ไร้ยางอายกลั่นแกล้งผู้อื่นเช่นนี้”

	 ได้กลิ่นคาวเนื้อแล้วเวียนหัวอันใดกัน ไฉนไม่บอกว่าตนเองเติบโตมา 

กับการดื่มน้ำค้างยามเช้าเสียเลยเล่า

	 พูดได้คำเดียวว่า หน้าไม่อาย!

	 ความเงียบเข้าปกคลุมภายในห้องอีกครา  มีเสียงคนเดินไปมา 

อย่างรีบร้อนจากด้านนอก ผู้รับผิดชอบวางยาพิษจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อย  

แล้วปั้นหน้าห่วงใย ก่อนแง้มประตูเป็นช่องเล็ก ๆ ที่มีขนาดแค่ครึ่งตัวคน 

	 จากนั้นเขาเห็นมือปราบหามหลินฮุยจือที่นอนหมดสติขึ้นมาชั้นบน  

จึงอดคิดไม่ได้ว่า ถ้าเด็กเมื่อวานซืนสกุลฮวาทั้งสองคนยั่วโมโหหลินฮุยจือ 

จนตายไปเสียยามนี้ก็จะดียิ่งนัก พวกเขาจะได้ประหยัดแรงอีกหน่อย

	 ทว่าน่าเสียดายที่หลินฮุยจือเป็นขุนนางบุ๋นที่ดวงแข็งและแข็งแรงมาก  

ถึงจะถูกคนหามขึ้นมาด้วยหมดสติเพราะถูกยั่วโมโห  ก็ยังนอนละเมอ 

ถึงความจงรักภักดีและคุณธรรมไม่ขาดปาก

	 ในฐานะขุนนางบุ๋น การถูกคนหามขึ้นมาเช่นนี้นับเป็นความอับอาย 

10
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ช่วงเวลาดีๆ ที่มีแต่รัก เล่ม 1

ขายหน้าเหลือแสนแล้ว

	 “พี่ใหญ่ ยามนี้พวกเราสมควรทำอย่างไรดี” บุรุษผู้นั้นปิดประตู  

แล้วหันมองชายที่นั่งข้างหน้าต่าง

	 “ยังจะทำอันใดได้ รีบหนีกันก่อนเถิด”

	 “หนีรึ”

	 “หากไม่หนีจะอยู่ให้คนเขาสงสัยหรืออย่างไร!” บุรุษผู้นั้นสีหน้า 

เคร่งเครียด เขาคิดเสมอว่าตนเองวางแผนได้อย่างล้ำเลิศ แต่คาดไม่ถึงว่า 

จะสะดุดหัวทิ่มอยู่ที่นี่

ฮวาหลิวหลีนอนแทบไม่หลับทั้งคืน เตียงของโรงเตี๊ยมทั้งเก่าทั้งแคบ แม้ 

ปูผ้าห่มเนื้อดีรองอีกชั้น นางก็ยังไม่สบายตัวเอามาก ๆ 

	 นอนพลิกไปพลิกมาครึ่งคืน ในขณะที่ความง่วงงุนมาเยือน พลัน 

มีเสียงตะโกนด้วยความตกใจดังมาจากชั้นล่าง นางปัดผ้าห่มออก สวมเสื้อ 

ตัวนอก แล้วคลุมทับด้วยเสื้อคลุมอีกตัวหนึ่งก่อนวิ่งลงไปชั้นล่าง

	 “ตะโกนอันใดแต่เช้า” เหล่ามือปราบสะดุ้งตื่นเพราะเสียงนี้ พวกเขา 

อ้าปากคิดจะด่ากลับ แต่เมื่อเห็นฮวาหลิวหลีเดินออกมาก็รีบกลืนคำพูด 

ทั้งหมดลงไป

	 ฮวาฉางคงเห็นน้องสาวเดินปล่อยผมยาวสยายออกมานอกห้องก็รีบ 

เข้าไปดึงหมวกที่ติดกับเสื้อคลุมขึ้นมาสวมให้นาง  กดเสียงต่ำถามว่า  

“เกิดเรื่องใดขึ้น”

	 “ข้างนอก...ข้างนอกมีนกกระจอกตายเต็มไปหมดขอรับ” ผู้ดูแล 

โรงเตี๊ยมตอบ หน้าซีดเผือด “อาหารเมื่อวานที่ข้าน้อยกวาดไปทิ้งข้างนอก...”

	 สีหน้าฮวาฉางคงเคร่งเครียด ก้าวยาว ๆ ออกไปนอกห้องโถง เขาเห็น 

ลานด้านนอกมีนกกระจอกนอนตายเกลื่อนพื้น ยังมีเศษอาหารที่จับตัว 

เป็นก้อนแข็งบนหิมะอีกส่วนหนึ่ง 

	 อาหารที่น้องสาวทำตกพื้นชามนั้นมียาพิษ

	 “ไม่ใช่ข้าน้อย ไม่เกี่ยวกับข้าน้อยนะขอรับ” พ่อครัวที่ตามออกมาดู 

ถึงกับส่ายหัวไปมาด้วยความตกใจ “ข้าน้อยทำงานที่นี่สิบกว่าปี บรรพชน 

ล้วนมีประวัติขาวสะอาด มิกล้าทำเรื่องนี้หรอกขอรับ”
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เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง

	 “นี่ นี่ นี่....” เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจการเห็นภาพนี้แล้วเข่าอ่อนทันควัน  

หากขุนนางนักโทษผู้นั้นตายที่นี่ คนในโรงเตี๊ยมหลวงอย่างพวกเขาจะต้อง 

โชคร้ายกันหมด

	 “พี่สาม เกิดอันใดขึ้นหรือ” ฮวาหลิวหลีเดินตามออกมา

	 ฮวาฉางคงรีบลุกขึ้นยืนบังฮวาหลิวหลีเอาไว้ ไม่ให้นางเห็นภาพที่ 

น่าสะอิดสะเอียนนี้ “ไม่ต้องดู มิฉะนั้นเจ้าจะกินข้าวไม่ลง”

	 “น่ากลัวจริง  ๆ” ฮวาหลิวหลีตบหน้าอกดังปุ  ๆ ทำหน้าประมาณว่า  

ข้าเป็นสตรีอ่อนแอบอบบางอย่างยิ่ง  ก่อนหมุนตัวตั้งท่าจะเดินกลับเข้า 

ห้องโถง “ข้ากลัวของสกปรกพวกนี้ที่สุด”

	 ฮวาฉางคงจัดเสื้อคลุมตัวนอกของนางให้เข้าที่ “กลับเข้าห้องแล้วให้ 

ยวนเหว่ยช่วยเกล้าผมให้ พี่จะให้คนมาเก็บกวาดลานด้านนอกก่อน”

	 “เจ้าค่ะ” เพราะความรีบร้อนทำให้ฮวาหลิวหลีสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้น 

เกินไป พอมีลมพัดผ่านห้องโถงจึงรู้สึกหนาวยะเยือก  นางกลับเข้าห้อง 

แล้วซุกตัวใต้ผ้าห่มอย่างเกียจคร้านครู่หนึ่ง ก่อนเรียกหญิงรับใช้ให้ยก 

อ่างน้ำมาล้างหน้า แล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่

	 เมื่อนางลงมาชั้นล่างอีกครา คนอื่น ๆ  กินอาหารเช้ากันเกือบหมดแล้ว  

นางนั่งข้างโต๊ะมองหลินฮุยจือแวบหนึ่ง แล้วแสร้งหาเรื่องติอาหารบนโต๊ะ 

ไปเรื่อย

	 นางกินข้าวยังไม่ถึงสองคำ  แต่กลับตินั่นตินี่มากมาย  แม้นางจะ 

ทำตัวเรื่องมากเพียงใด ทว่าหลินฮุยจือที่นั่งอยู่มุมห้องกลับไม่พูดไม่จา

	 รอจนกระทั่งฮวาหลิวหลีกินอาหารเช้าเสร็จ  ไม่ เห็นหลินฮุยจือ 

พูดจาว่ากล่าวนาง ทำนางอดคิดไม่ได้ว่า หรือนางจะยั่วโมโหจนตาเฒ่าผู้นี้ 

ไม่สบายแล้ว

	 ผู้เฒ่าคนนี้อายุมากแล้ว แต่จิตใจกลับไม่กว้างขวางตามอายุ เมื่อ 

มีโอกาสอันดีที่จะหาเรื่องนางได้ เขาก็ไม่สมควรจะปล่อยโอกาสนี้ผ่านไป

	 ขณะครุ่นคิด ฮวาหลิวหลีเห็นขุนนางเฒ่าเดินตรงมาหา นางเลิกคิ้ว 

ใบหลิวเล็กน้อย ก่อนกวักมือเรียกทหารในห้องโถงให้มายืนอยู่ด้านหลังนาง 

เพื่อเสริมบารมีให้ดูน่าเกรงขาม

	 การทะเลาะกับผู้อื่น เรื่องสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีคนมากมีอำนาจ 
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เต็มเปี่ยมไว้ก่อน

	 ความรู้สึกของหลินฮุยจือนั้นซับซ้อนยิ่งนัก เขาถูกล่ามตรวนทำให้ 

เดินลำบาก เดินสองก้าวก็ต้องหยุด เดินสามก้าวก็หายใจหอบด้วยความ 

เหน็ดเหนื่อย แต่สุดท้ายเขายังเดินมาเบื้องหน้าฮวาหลิวหลีจนได้

	 ไม่รอให้ฮวาหลิวหลีเอ่ย เขาเป็นฝ่ายค้อมกายคำนับนางอย่างเต็ม 

พิธีการ

	 ฮวาหลิวหลีหน้าเปลี่ยนสีอย่างเห็นได้ชัด ตาเฒ่านี่คิดจะทำอันใด  

คิดจะคำนับนางเพื่อหวังให้นางอายุสั้นเช่นนั้นหรือ

	 เถียงสู้นางไม่ได้ก็ใช้วิธีต่ำช้าอย่างนี้รึ

	 “ขอบคณุทีค่ณุหนชูว่ยชวีติขา้เมือ่วาน” เขาเปน็ขนุนางใหญ ่ มตีำแหนง่ 

เป็นขุนนางขั้นสามในราชสำนัก แม้เห็นแก่ตัวและมีจุดยืนที่แตกต่าง แต่ก็ 

มิใช่คนโง่เขลา 

	 ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็รู้ว่ามีคนคิดจะวางยาพิษสังหารเขา ทั้งยังลงมือ 

หลังจากสองพี่น้องสกุลฮวาเดินทางมาถึง หลินฮุยจือก็รับรู้ได้ถึงแผนชั่ว 

ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง

	 หากเขาเสียชีวิต ปัญหาแต่เดิมที่เป็นเพียงความขัดแย้งเรื่องความ 

เห็นต่างทางการเมืองธรรมดาจะกลายเป็นความแค้นลึกล้ำ  ปัญญาชน 

มีความรู้ เย่อหยิ่ง ทะนงตน ส่วนฮวาอิ้งถิงลือนามในหมู่ราษฎรเนื่องจาก 

ทำศึกชนะแคว้นจินพั่ว  หากสองฝ่ายบาดหมางกัน  จะเกิดความวุ่นวาย 

ใหญ่หลวงในราชสำนัก แม้แต่ราชวงศ์จิ้นก็เกรงว่าจะพลอยได้รับผลกระทบ 

ไปด้วย

	 เป็นแผนยิงเกาทัณฑ์ดอกเดียวได้วิหคหลายตัวที่แยบยล จะต้องเป็น 

แผนร้ายของแคว้นข้าศึกเป็นแน่

	 เย็นวานนี้การกระทำของบ่าวรับใช้สกุลฮวาที่ทำชามอาหารของเขาหก 

ไม่เพียงช่วยชีวิตเขาไว้ แต่ยังช่วยผู้ที่อาจถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 

ไว้ด้วย

	 แม้หลินฮุยจือไม่ชื่นชอบผู้ที่ชอบทำสงคราม แต่นั่นมิได้หมายความว่า 

เขาเป็นคนที่ไม่รู้บุญคุณคน

	 เมื่อมองฮวาหลิวหลีอีกครา ถึงเขาจะรู้สึกว่าคุณหนูน้อยผู้นี้ถูกเลี้ยงด ู
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เยว่เซี่ยเตี๋ยอิ่ง

อย่างตามใจเกินไป ปากคอเราะรายมากเกินไป นิสัยใจคอหรือก็แย่เกินไป  

เป็นคนเรื่องมาก ชอบติไปเรื่อยก็จริง ทว่าก็ยังมีข้อดีอยู่บ้าง 

	 อย่างเช่น...

	 หลินฮุยจือขบคิดอย่างตั้งใจ อย่างเช่น เป็นดรุณีน้อยที่หน้าตาดี

	 หากปัญญาชนคิดจะเอ่ยวาจาชื่นชมผู้ใด  มักจะสรรหาคำไพเราะ 

เสนาะหูมาชื่นชมได้เสมอ ดังนั้นแม้หลินฮุยจือจะติฮวาหลิวหลีที่ช่วยชีวิต 

เขามากมายเพียงใด ทว่าก็ยังรังสรรค์คำขอบคุณและคำชื่นชมที่ฟังรื่นหู 

มาได้มากมาย

	 ฮวาหลิวหลี “...”

	 ร้ายกาจยิ่งนัก  ขุนนางบุ๋นยังคงร้ายกาจที่สุด  เขากล่าวถึงนิสัย 

เรื่องมากที่นางตั้งใจทำจนนางกลายเป็นคนละเอียดรอบคอบ  ทำอันใด 

ด้วยความระมัดระวัง กระทั่งสามารถช่วยคนให้พ้นภยันตรายได้ ขนาด 

นางฟังแล้วยังเกือบจะคล้อยตาม

	 “ถึงใต้เท้าท่านนี้จะพูดจาน่าฟังเพียงใด ท่านก็ไม่ได้กินเนื้อแน่นอน”  

ฮวาหลิวหลียกผ้าเช็ดหน้าเช็ดมุมปากเบา ๆ “ไม่มีประโยชน์”

	 หลินฮุยจือชะงัก หน้าแข็งค้างเล็กน้อย “ข้ามิได้หมายความเช่นนั้น”

	 “ในเมื่อมิได้หมายความเช่นนี้ก็ไม่จำเป็นต้องพูดแล้ว” ฮวาหลิวหลี 

หันกลับไปเลือกทหารด้านหลังจำนวนหนึ่ง “พวกเจ้าเดินทางไปกับใต้เท้า 

ผู้นี้ จำไว้ให้ขึ้นใจว่าจะต้องคอยดูแลอาหารการกินของใต้เท้าท่านนี้ให้ดี”

	 จะให้เขากินเนื้อสัตว์ไม่ได้เป็นอันขาด ต้องหาทางทำให้เขาอยากกิน 

แต่ไม่ได้กิน ทั้งยังใช้โอกาสนี้คุ้มกันตาเฒ่านี่ไปให้ถึงจุดหมาย เพื่อจะได้ 

ไม่ถูกคนลอบทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตระหว่างทาง

	 หลินฮุยจือตะลึงงันเนิ่นนาน ก่อนคำนับฮวาหลิวหลีอีกคราอย่าง 

นอบน้อม  “คุณหนูเป็นผู้มีคุณธรรมสูงส่ง  ข้ามิอาจเทียบกับคุณหนูได้ 

แม้แต่น้อย”

	 ฮวาหลิวหลีชายตามองแวบหนึ่ง  ก่อนเบี่ยงตัวหลบไปด้านข้าง 

อย่างแนบเนียน นางลุกขึ้นเอ่ยกับฮวาฉางคงว่า “พี่สาม พวกเราสมควร 

ออกเดินทางได้แล้วเจ้าค่ะ”

	 ถ้ายังไม่ไป ตาเฒ่านี่คงจะคำนับนางอีกแน่
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ช่วงเวลาดีๆ ที่มีแต่รัก เล่ม 1

	 นางอายุยังน้อย จะรับการคำนับจากผู้เฒ่าได้อย่างไร

	 “ได้” ฮวาฉางคงที่นั่งอยู่ข้าง  ๆ  ผงกศีรษะรับคำสีหน้ายิ้มแย้ม เขา 

ไม่สงสัยที่หลินฮุยจือเอ่ยชมพฤติกรรมของฮวาหลิวหลีแม้แต่น้อย ถึงกับ 

ยังรู้สึกว่าการที่หลินฮุยจือเยินยอน้องสาวนั้นสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างได้

	 เมื่อขึ้นรถม้า ฮวาหลิวหลีมองผู้ดูแลโรงเตี๊ยมหลวงที่ยืนค้อมกาย 

ส่งพวกนาง และมองโรงเตี๊ยมซอมซ่อด้านหลังผาดหนึ่ง ก่อนหยิบถุงแพร 

ใส่เงินใบหนึ่งโยนให้เขา “ในรัศมีหลายร้อยหลี่นี้มีโรงเตี๊ยมของเจ้าเพียง 

แห่งเดียว นำเงินจำนวนนี้ไปซ่อมแซมให้ดี ๆ”

	 นางเกรงว่าหากพายุหิมะโหมกระหน่ำจะทำให้โรงเตี๊ยมถล่ม แล้ว 

ผู้บริสุทธิ์จำนวนไม่น้อยอาจต้องโชคร้ายด้วยเหตุนี้

	 “ขอบคุณผู้สูงศักดิ์ ขอบคุณผู้สูงศักดิ์” เพียงชั่วคืนเดียวเกิดเรื่อง 

ร้ายแรงถึงเพียงนี้ก็สร้างความหวาดผวาให้ผู้ดูแลโรงเตี๊ยมจนทำอันใดไม่ถูก  

เคยคิดว่าผู้สูงศักดิ์ที่เรื่องมากผู้นี้จะหาเรื่องยุ่งยากให้เขา แต่คาดไม่ถึงว่า 

นอกจากนางจะไม่เอ่ยวาจา ยังให้เงินเขาซ่อมแซมปรับปรุงโรงเตี๊ยม นาง 

มิใช่ผู้สูงศักดิ์ธรรมดา หากเป็นเทพธิดาบนสวรรค์จุติลงมาต่างหาก

	 หลังสองพี่น้องสกุลฮวาจากไป หลินฮุยจือขอให้มือปราบนำกระดาษ 

พู่กันมาให้ เขาเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง ก่อนไหว้วานให้คนของโรงเตี๊ยม 

นำไปส่งที่เมืองหลวง

	 สองพี่น้องสกุลฮวามีคุณธรรมสูงส่ง  แม้แค้นใจที่ เขากล่าวโทษ 

ฮวาอิ้งถิงก็จริง ทว่าเมื่อเห็นเขามีภัยที่อาจถึงแก่ชีวิตก็ยังละทิ้งความแค้น 

ส่วนตัว ส่งทหารคุ้มกันเขาไปยังสถานที่ปลายทาง ความใจกว้างเยี่ยงนี้ 

ทำเขาละอายใจยิ่งนัก

	 หรอื...เขาอคตติอ่คนสกลุฮวาจรงิ ๆ นีเ่ปน็ความผดิของเขาอยา่งนัน้หรอื

	 ระหว่างการเดินทาง  เพราะความเรื่องมากของฮวาหลิวหลีทำให้ 

ขบวนรถเดิน  ๆ  หยุด  ๆ จนจดหมายของหลินฮุยจือถูกส่งไปถึงเมืองหลวง 

ก่อนพวกนางก้าวหนึ่ง

ในจวนเสนาบดี เฉาจิน้ปัว๋เสนาบดกีรมคลงักำลงัหารอืเรือ่งงานกบัจัว่อวิน้เตอ๋ 

รองเสนาบดีกรมคลังในห้องหนังสือ เขาได้ยินบ่าวรับใช้รายงานว่ามีจดหมาย 
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จากสหายสนิทส่งมาถึงก็ให้คนรีบไปนำมาให้

	 “เฮ้อ” เฉาจิ้นปั๋วรับจดหมายมาถือไว้ มิได้เปิดอ่านทันที เขายิ้มแหย  

“ครานี้ความคิดเห็นทางการเมืองของข้ากับฮุยจือต่างกันจนขัดแย้งกันอย่าง 

เห็นได้ชัด”

	 เขาไม่อยากเปิดจดหมายฉบับนี้อ่านด้วยซ้ำ

	 หลินฮุยจือยังคงดื้อรั้น คิดว่าการที่แม่ทัพฮวารุกไล่กองทัพจินพั่ว 

ออกไป  แล้วยึดดินแดนอีกฝ่ายเอาไว้นั้น  เป็นการใช้อำนาจทางทหาร 

ที่เกินจำเป็น ทว่าเขาเองกลับเห็นด้วยกับการกระทำของแม่ทัพฮวา ดังนั้น 

หลินฮุยจือจึงพยายามโน้มน้าวให้เขาคิดเห็นเช่นเดียวกันมาตลอด ภายหลัง 

พวกเขายังโต้เถียงเรื่องนี้ในท้องพระโรง

	 เกรงว่าจดหมายฉบับนี้จะมิได้เขียนเพราะความคิดถึงสหายเก่า 

เช่นเขาแต่อย่างใด

	 “ใต้เท้า เพื่อช่วยใต้เท้าหลินแล้ว ท่านถึงกับต้องขอความช่วยเหลือ 

ไปทั่ว หากใต้เท้าหลินรู้เรื่องนี้จะต้องเข้าใจในความตั้งใจดีของท่านแน่”  

จั่วอวิ้นเต๋อปลอบใจ “ท่านกับใต้เท้าหลินเป็นสหายกันมาหลายสิบปี จะ 

ผิดใจกันเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้หรือ”

	 “นิสัยของฮุยจือเป็นอย่างไรใช่เจ้าจะไม่รู้ เขาทั้งดื้อทั้งรั้น เรื่องที่เขา 

คิดไว้  ต่อให้ใช้อาชาแปดตัวก็ยังลากให้เขาเปลี่ยนใจไม่ได้”  เฉาจิ้นปั๋ว 

ถอนหายใจเฮือกใหญ่ สุดท้ายยังคงแกะจดหมายฉบับนั้นช้า ๆ 

	 จั่วอวิ้นเต๋อรู้ถึงความขัดแย้งในราชสำนักที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อน 

ระหว่างคนทั้งสองดี เพราะใต้เท้าหลินเป็นคนอารมณ์ร้อน คิดว่าเนื้อหา 

ในจดหมายคงจะเป็นคำด่าทอใต้เท้าเฉามากกว่าครึ่ง หลายชั่วอึดใจผ่านไป  

เขาคิดหาวิธีปลอบใจใต้เท้าเฉาได้หลายวิธีแล้ว

	 เขารอครู่หนึ่งก็ไม่เห็นใต้เท้าเฉาพูดจา เมื่อมองสีหน้าของอีกฝ่ายก็เห็น 

แววตกตะลึงระคนสงสัย ราวกับในจดหมายเขียนถึงสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเอาไว้

	 “ใต้เท้า” จั่วอวิ้นเต๋อคิดในใจ คงไม่โมโหเพราะเนื้อหาในจดหมาย 

ของใต้เท้าหลินจนทำอันใดไม่ถูกกระมัง

	 “อวิ้นเต๋อเอ๊ย” เฉาจิ้นปั๋ววางจดหมายลง สีหน้าซับซ้อน เต็มไปด้วย 

ความขัดแย้งบางอย่าง “เจ้าคิดว่าด้วยนิสัยของฮุยจือ หากถูกคนข่มขู่แล้ว 
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ช่วงเวลาดีๆ ที่มีแต่รัก เล่ม 1

จะยอมเอ่ยสิ่งที่ผิดต่อความคิดของตนเองหรือไม่”

	 “ที่ใต้เท้าพูดนั้น...หมายความเช่นไร” จั่วอวิ้นเต๋อถามอย่างงุนงง

	 “อย่างเช่น ชื่นชมลูก ๆ ของผู้ที่เขาชิงชัง”

	 ครั้นได้ยินเช่นนี้ จั่วอวิ้นเต๋อถึงกับหัวเราะเสียงแห้ง “เรื่องนี้คงจะ 

ต้องดูว่าเป็นผู้ใดขอรับ”

	 “อาทิลูก ๆ ของแม่ทัพฮวา”

	 “เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด!” จั่วอวิ้นเต๋อพูดโพล่งแล้วถึงรู้สึกว่าถ้อยคำ 

นั้นตรงเกินไป เขาตอบเร็วเกินไป จนดูคล้ายจะกล่าวหาว่าใต้เท้าหลิน 

เป็นคนใจคอคับแคบอยู่กลาย  ๆ จึงรีบชี้แจงอ้อม  ๆ  อีกหลายประโยคว่า  

“ลูก  ๆ  ของแม่ทัพฮวาเติบโตแถวชายแดน  ได้รับการอบรมสั่งสอนจาก 

แม่ทัพฮวาและแม่ทัพเว่ย นิสัยและการกระทำจะต้องคล้ายคลึงบิดามารดา 

อยู่มาก ด้วยนิสัยของใต้เท้าหลิน พวกเขาไม่สมควรจะเป็นเด็กรุ่นหลัง 

ที่ใต้เท้าหลินชื่นชอบ”

	 หากจะให้กล่าวชมนั้นเป็นไปไม่ได้ ต่อให้ตายก็เป็นไปไม่ได้ นอก 

เสียจากว่าจะหาเรื่องติเตียนอีกฝ่ายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นั่นจึงจะเป็น 

เรื่องปกติมากกว่า

	 ด้วยนิสัยของใต้เท้าหลิน เกรงว่าจะยอมเอาหัวชนกำแพงตายดีกว่า 

จะพูดถึงสกุลฮวาในด้านดี
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3

เวลาเดียวกันนั้นเอง จดหมายข่าวลับสุดยอดเกี่ยวกับเรื่อง 

ที่หลินฮุยจือเกือบเสียชีวิตเพราะถูกลอบสังหารถูกนำมาวางบนโต๊ะหนังสือ 

ของฮ่องเต้

	 ฮ่องเต้ชางหลงมองจดหมายลับฉบับนั้นเงียบ ๆ สีหน้าเคร่งเครียด 

	 ขันทีรับใช้ก้มหน้ามิกล้าหายใจแรง ด้วยกลัวจะทำฮ่องเต้ไม่พอใจ

	 ภายในห้องเงียบสนิทอย่างที่ไม่มีผู้ใดทำลายความเงียบนั้นลงได้

	 ยามนี้เองมีเสียงฝีเท้าแผ่วเบาและรวดเร็วดังขึ้นนอกพระที่นั่ง

	 “เสด็จพ่อ”

	 ได้ยินเสียงเรียกนี้แล้ว เหล่าข้ารับใช้ทั้งหลายจึงผ่อนคลายลงโดย 

ไม่รู้ตัว

	 ผู้เข้ามาใหม่เป็นบุรุษอายุน้อยรูปร่างสูงโปร่ง สวมชุดผ้าไหมเนื้อดี  

ใบหน้าโดดเด่นเป็นเลิศกว่าคนทั่วไป พาให้ห้องสว่างไสวกว่าเดิมอีกหลายส่วน

	 บรรดาข้ารับใช้ค้อมกายอย่างพร้อมเพรียง “ถวายบังคมรัชทายาท”

	 รัชทายาทเดินมาหยุดเบื้องหน้าฮ่องเต้ด้วยท่าทางสบาย  ๆ  ก่อน 

คำนับฮ่องเต้ชางหลง “มีผู้ใดในราชสำนักที่ไร้ตาทำเสด็จพ่อกริ้วอีกแล้ว”

	 “ไม่ว่าผู้ใดก็หาเรื่องไม่เก่งเท่าเจ้าสักคน” ฮ่องเต้ชางหลงตอบอย่าง 

ไม่พอใจ วางจดหมายลับไว้บนโต๊ะ ก่อนเหลือบมองผู้มาใหม่ “เมื่อวาน 

เจ้าใหญ่มีงานขึ้นตำหนักใหม่ เจ้าไปร่ำสุรากับเขาด้วยหรือ”
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	 “พี่ใหญ่คารวะสุราลูกต่อหน้าผู้คนมากมาย ลูกทำเขาเสียหน้าไม่ได้ 

พ่ะย่ะค่ะ” รัชทายาทนั่งเก้าอี้อย่างเกียจคร้าน “ถึงยามนั้นหากมีข่าวว่าพี่น้อง 

ไม่ปรองดองกัน ผู้ที่เสียใจคงไม่พ้นเสด็จพ่อ”

	 ฮ่องเต้ชางหลงคิดจะตำหนิรัชทายาทสักสองสามคำเรื่องท่านั่ ง 

ที่นั่งตัวอ่อนราวกับไร้กระดูกก็ยังทำไม่ลง เขากล่าวว่า “หลินฮุยจือถูกคน 

ลอบสังหารขณะอยู่ในโรงเตี๊ยมหลวงที่อำเภอหวงหวาย”

	 รัชทายาทมองบิดาเงียบ ๆ รอให้เขาพูดต่อ

	 “ยังดีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันทำให้เขาเอาชีวิตรอดมาได้”

	 “อ้อ” รัชทายาทหลุบตา น่าเสียดายนัก

	 “ดูท่าทางเจ้าคล้ายจะผิดหวัง”

	 “วันทั้ งวันเอาแต่ชมพี่ ใหญ่ว่ าดี  แต่หาข้อ เสียของลูกต่อเบื้อง 

พระพักตร์ตลอด เขาอยากดึงลูกให้ลงจากตำแหน่งรัชทายาทแล้วดันพี่ใหญ่ 

ขึ้นแทน” รัชทายาทตอบช้า  ๆ “เสด็จพ่อก็ทรงทราบดีว่าลูกไม่มีนิสัยเสีย 

อย่างอื่น นอกจากเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น”

	 “หากเขาเสียชีวิตจริง  ๆ  เจ้าจะเดือดร้อน” ฮ่องเต้ชางหลงถอนหายใจ  

“ขุนนางทั่วราชสำนักต่างรู้ว่าเจ้าไม่ชอบหลินฮุยจือ ถ้าเขาตายอย่างไม่ชัดแจ้ง 

เช่นนี้ ผู้อื่นมิกล้าเอ่ยต่อหน้าก็จริง แต่จะต้องคิดในใจว่าเป็นฝีมือของเจ้า”

	 รัชทายาทหัวเราะเบา  ๆ เขาชอบเห็นคนที่ไม่ชอบเขาพูดไม่ออกทั้ง  ๆ  

ที่รู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่ง การนั่งในตำแหน่งนี้ ถึงจะไม่ทำอันใดเลยก็ยังมีคน 

นับไม่ถ้วนพยายามที่จะหาข้อเสียของเขาให้ได้

	 เห็นท่าทีของรัชทายาทเป็นเช่นนี้ ฮ่องเต้ชางหลงก็รู้ดีว่าลูกคนนี้ถือดี 

ว่ามีเขาคอยให้ท้าย จึงไม่เคยนึกถึงปัญหานี้มาก่อน “เจ้านะ เจ้านะ...”

	 ระหว่างที่สองพ่อลูกสนทนากันอยู่ มีขันทีเข้ามารายงานว่าสนมเสียน 

ขอเข้าเฝ้า

	 ระยะนี้ฮ่องเต้ชางหลงกำลังพิจารณาเรื่องการสมรสของโอรสคนโต  

ครั้นได้ยินว่าสนมเสียนขอเข้าเฝ้าจึงให้นางเข้ามา ยามที่สนมเสียนเข้ามา  

เขาถือโอกาสปิดจดหมายลับบนโต๊ะ

	 “หม่อมฉันถวายบังคมฝ่าบาทเพคะ” แม้สนมเสียนอายุใกล้จะสี่สิบปี 

แล้ว แต่ยังคงงดงามโดดเด่น นางคำนับฮ่องเต้ชางหลงอย่างอ่อนช้อยแล้ว  
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ยังหันกลับมาส่งยิ้มน้อย ๆ อย่างมารดาผู้มากเมตตาให้รัชทายาท

	 ทว่าน่าเสียดายที่รัชทายาทมิได้รับรู้ถึงความเมตตากรุณาของนาง  

ยกมือคำนับแล้วพิงหลังกับเก้าอี้โดยไม่ขยับไปที่ใด

	 สนมเสียน “...”

	 รัชทายาทผู้นี้ไม่รู้จักกาลเทศะเสียเลย  นางมีเรื่องปรึกษาฮ่องเต้   

ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจขนบธรรมเนียมและรู้การควรไม่ควรจะต้องเป็นฝ่ายขอตัว 

ออกไปแล้ว แต่นี่เขากลับไม่ทำ ไม่เพียงไม่ไป ยังหาท่านั่งที่สบายกว่าเดิม  

นี่เขาไม่เห็นนางอยู่ในสายตารึ!

	 รัชทายาทสังเกตเห็นสนมเสียนมองเขาบ่อยครั้งจึงกลอกตาไปมา  

เห็นเขาเป็นคนประเภทเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอย่างนั้นหรือ

	 ไม่ใช่นะ

	 ดังนั้นเขาไม่เพียงจะหาท่านั่งที่สบายมากขึ้น ยังสั่งให้คนเปลี่ยน 

ชาร้อนถ้วยใหม่ คลี่ยิ้มทำนองว่า ค่อย  ๆ  คุยกันไปนะ ข้าก็แค่อยากรู้เรื่อง 

ด้วยคนเท่านั้น

	 สนมเสียนสูดลมหายใจเข้าลึก  หันมองฮ่องเต้ชางหลง  “ฝ่าบาท  

วันนี้หม่อมฉันขอเข้าเฝ้าเพราะเรื่องวิวาห์ของลูกเฮ่า  ลูกคนนี้วันทั้งวัน 

เอาแต่หาความก้าวหน้าจนไม่สนใจเรื่องวิวาห์ของตนเอง ในฐานะผู้ใหญ่ 

พวกเราจำต้องเอาใจใส่เขามากสักหน่อยเพคะ”

	 “เจ้าใหญ่อายุยี่สิบเอ็ดปีแล้ว ไม่สมควรปล่อยให้เรื่องสมรสยืดเยื้อ 

ต่อไป”  ฮ่องเต้ชางหลงพยักหน้า  “หมิงเฮ่ามีวิชายุทธ์สูงส่ง  ทั้งยังชอบ 

ศึกษาวิชาทหาร การวางค่ายกล หาชายาที่สนใจเรื่องเดียวกันกับเขาดี 

หรือไม่”

	 “ความหมายของฝ่าบาทก็คือ” สีหน้าสนมเสียนไม่ค่อยยินดีนัก

	 “แม่ทัพพิทักษ์แผ่นดินมีบุตรีคนหนึ่ง ได้ยินว่ารูปโฉมงดงาม อายุ 

สิบห้าปี เหมาะกับหมิงเฮ่า หากเจ้าไม่มีความเห็นอื่น เราจะบากหน้าเป็น 

เถ้าแก่ไปสู่ขอเอง”

	 สนมเสียนได้ยินเช่นนั้นให้หวั่นใจ  ฮ่องเต้มีความคิดเช่นนี้หรือ  

ด้วยตำแหน่งฐานะของแม่ทัพพิทักษ์แผ่นดินยามนี้ ให้เกี่ยวดองกับบุตรี 

ของเขานับเป็นเรื่องดี ทว่า...
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	 แม่ทัพผู้มีความดีความชอบมากมายในประวัติศาสตร์ล้วนเป็นที่ 

หวาดระแวงของฮ่องเต้ โดยเฉพาะคนอย่างฮวาอิ้งถิง หากทำอันใดไม่ 

ระมัดระวังเพียงเล็กน้อยอาจจะโชคร้ายทั้งตระกูล ฮ่องเต้เป็นหนุ่มใหญ่ 

มีกำลังวังชา ย่อมหวาดระแวงสกุลฮวาเป็นแน่ ไม่อย่างนั้นจำเป็นต้อง 

ให้บุตรีสกุลฮวาเป็นสะใภ้ของราชวงศ์ด้วยหรือ

	 การรบับตุรสีกลุฮวาเปน็ชายานัน้มหีนา้มตีาอยูช่ัว่ขณะ แตถ่า้มองการณ ์

ให้ไกลกว่านั้น ย่อมไม่ใช่เรื่องดี เมื่อใดที่ฮ่องเต้ไม่พอใจสกุลฮวา  ย่อม 

ไม่พอใจโอรสที่รับบุตรีสกุลฮวาเป็นชายาด้วย

	 ความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวกษัตริย์ดูจะแล้งน้ำใจเช่นนี้นี่เอง

	 “ฝา่บาทเพคะ บตุรสีกลุฮวายอ่มเปน็สตรดีงีามหนึง่ในหมืน่” สนมเสยีน 

พูดยิ้ม  ๆ “แต่ลูกเฮ่านิสัยแข็งกระด้าง หากรับบุตรีตระกูลแม่ทัพเป็นชายา  

เกรงว่าต่อไปอาจจะเกิดความขัดแย้งกัน ไม่สู้หาหญิงที่มีความรู้ด้านวิชาการ  

มีนิสัยอ่อนโยนเรียบร้อย สองสามีภรรยามีนิสัยที่เสริมกันและกันจึงจะ 

สมบูรณ์เพคะ”

	 เมื่อได้ยินสนมเสียนปฏิเสธข้อเสนอของตน ฮ่องเต้ชางหลงจ้อง 

สนมเสียนนิ่ง จนนางกระสับกระส่ายไม่สบายใจ เขาถึงค่อยดึงสายตากลับมา  

เอ่ยเสียงเรียบว่า “เมื่อเป็นเช่นนั้นก็แล้วแต่ความประสงค์ของเจ้า...”

	 “เสด็จพ่อ ลูกไม่รบกวนการสนทนาของเสด็จพ่อกับสนมเสียนแล้ว  

ลูกขอตัวก่อนพ่ะย่ะค่ะ”  รัชทายาทอ้าปากหาวแล้วลุกขึ้นอย่างเฉื่อยชา  

หลังคำนับฮ่องเต้ชางหลงแล้วก็เตรียมตัวจะจากไป

	 “ช้าก่อน” ฮ่องเต้ชางหลงเรียกเขาไว้ “ข้างนอกอากาศหนาว หยิบ 

เสื้อคลุมของพ่อไปใส่ก่อน”

	 หัวหน้าขันทีรีบนำเสื้อคลุมมาสวมให้รัชทายาทด้วยตนเอง ก่อนส่ง 

เขาออกจากพระที่นั่ง

	 “รัชทายาท เสด็จช้า  ๆ  พ่ะย่ะค่ะ” จ้าวซานไฉ หัวหน้าขันทีมองส่ง 

รัชทายาทจากไป จนกระทั่งมองไม่เห็นราชยานของรัชทายาทแล้ว ค่อยปัด 

หิมะบนตัวและเปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่ ก่อนกลับเข้าไปคอยรับใช้ในพระที่นั่ง 

ดังเดิม

	 หลังสนมเสียนจากไปแล้ว ฮ่องเต้ชางหลงถามจ้าวซานไฉว่า “ตอนที่ 
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รัชทายาทออกไป ได้บอกหรือไม่ว่าตำหนักบูรพาขาดเหลือสิ่งใดบ้าง”

	 จ้าวซานไฉส่ายหน้า  “ก่อนที่รัชทายาทจะเสด็จจากไป  ทรงกำชับ 

เพียงว่าให้บ่าวคอยรับใช้ฝ่าบาทให้ดี มิได้ตรัสถึงเรื่องอื่นพ่ะย่ะค่ะ”

	 “อิงอ๋องจัดงานขึ้นตำหนักใหม่เมื่อวาน เรามอบสิ่งของให้เขาไม่น้อย...”  

ฮ่องเต้ชางหลงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่ง “สิ่งที่อิงอ๋องมี รัชทายาทกลับไม่มี เช่นนี้ 

เหมือนเราจะลำเอียง

	 “เจ้าไปดูท้องพระคลังส่วนตัวของเรา เลือกสิ่งที่รัชทายาทชอบแล้ว 

นำไปมอบให้เขา” ฮ่องเต้ชางหลงครุ่นคิดอีกเล็กน้อย “แล้วเลือกอาชา 

บรรณาการจำนวนหนึ่งที่ได้รับมาเมื่อหลายวันก่อนส่งไปที่ตำหนักบูรพาด้วย”

	 “รับด้วยเกล้าพ่ะย่ะค่ะ” จ้าวซานไฉยิ้มรับคำสั่ง ก่อนล่าถอยออกไป

รัชทายาทออกจากตำหนักเฉินหยางได้ครึ่งทางก็เจออิงอ๋ององค์ชายใหญ่  

เขานั่งอยู่ในราชยาน ประสานมือให้อิงอ๋องอย่างไม่ใส่ใจนัก

	 อิงอ๋องทำหน้าตึง กระโดดลงจากหลังม้าคำนับตอบ

	 เป็นรัชทายาทเท่ากับเป็นประมุขของแผ่นดินครึ่งตัว  ดังนั้นการ 

คำนับของรัชทายาทมิใช่องค์ชายทั่วไปจะรับไหว

	 “ไม่ทราบว่ารัชทายาทเสด็จมาจากที่ใดพ่ะย่ะค่ะ” อิงอ๋องยิ้มตาแข็ง  

ก่อนกล่าวทักทาย

	 รัชทายาทเลิกคิ้ว จับชายแขนเสื้อให้เข้าที่อย่างเชื่องช้า “ไปนั่งคุยกับ 

เสด็จพ่อมาครู่หนึ่ง”

	 อิงอ๋องฉีกยิ้มมุมปาก เอ่ยว่า “อาชาชั้นยอดที่รัชทายาทรงต้องพระทัย 

ในตำหนักของกระหม่อม  เดิมกระหม่อมสมควรจะถวายพระองค์  แต่ 

เพราะเป็นอาชาพระราชทานจากเสด็จพ่อ  กระหม่อมจึงมิอาจส่งต่อให้ 

ผู้อื่นได้”

	 “อ้อ” รัชทายาทลากเสียงยาว  “หากพี่ใหญ่ไม่พูดถึงเรื่องนี้  เรา1  

 1 เรา  (กู  )  เป็นสรรพนามที่กษัตริย์จีนใช้เรียกแทนตนเองตั้งแต่ยุคชุนชิว  (ก่อน 

คริสต์ศักราชประมาณ 900 - 200 ปี) จนกระทั่งจักรพรรดิฉินสื่อ (จิ๋นซี) แห่งราชวงศ์ฉินรวบรวม 

แผ่นดินจีนให้เป็นปึกแผ่น จึงเรียกแทนตนเองว่าเรา (เจิ้น ) ต่อมาคำว่าเรา (กู ) จึงเป็น 

สรรพนามที่อ๋องหรือพระบรมวงศ์ชั้นสูงใช้เรียกแทนตนเอง
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ก็ลืมไปแล้ว”

	 รัชทายาทเลิกคิ้วมองสีหน้าไม่ค่อยพอใจของอิงอ๋อง “ไม่เป็นไร พอดี 

เราชอบม้าที่มีสีขนบริสุทธิ์มากกว่า ขนหางม้าของพี่ใหญ่ตัวนั้นหลากสี 

ไปสักหน่อย หากส่งมายังตำหนักบูรพาจะถูกม้าตัวอื่นรังเกียจเอาได้”

	 อิงอ๋องสูดลมหายใจเข้าลึก พยายามบอกตนเองว่าจะมีโทสะไม่ได้  

“รัชทายาท  ม้าที่ เสด็จพ่อพระราชทานล้วนเป็นม้าชั้นยอด  มีขนที่หาง 

ต่างสีกันไม่กี่เส้นจะเป็นอันใดไป”

	 สายตาของรชัทายาทตกทีใ่บหนา้ขององิออ๋งชัว่ครู ่ กอ่นกลา่วเสยีงเรยีบ  

“อาจเป็นเพราะเราไม่ได้แค่ตัดสินคนจากหน้าตา แต่ยังตัดสินม้าจากหน้าตา 

ของมันด้วย”

	 อิงอ๋อง “...”

	 ยามที่เอ่ยว่าตัดสินคนจากหน้าตา รัชทายาทสารเลวผู้นี้ยังมองหน้าเขา 

ด้วย หมายความว่าอย่างไร!

ผ่านไปไม่ถึงสองวัน มีขุนนางในเมืองหลวงจำนวนไม่น้อยที่รู้ว่าฮ่องเต้ 

พระราชทานอาชาบรรณาการหลายตัวแก่รัชทายาทจนเกิดเสียงรำพึงรำพัน 

จากผู้คนนับไม่ถ้วนว่า  ในบรรดาองค์ชายทั้งหมด  รัชทายาทยังคงเป็น 

ผู้ที่ฮ่องเต้โปรดปรานที่สุด

	 เพราะเป็นโอรสที่เลี้ยงมากับมือ ย่อมผูกพันแตกต่างจากองค์ชายอื่น

	 ยามที่รัชทายาทยังเยาว์มีร่างกายอ่อนแอ ไม่รู้ว่านักบวชผู้มากบารมี 

ท่านใดทักว่า รัชทายาทมีชะตาชีวิตที่พิเศษกว่าคนปกติ คนทั่วไปเลี้ยงเขา 

ไม่ได้  ฮ่องเต้จึงคิดว่าในเมื่อคนทั่วไปเลี้ยงเขาไม่ได้ ในฐานะที่ตนเป็น 

โอรสสวรรค์ เป็นมังกรแปลงกาย ย่อมไม่ใช่คนทั่วไป ดังนั้นจึงตัดสินใจ 

เลี้ยงดูรัชทายาทด้วยตนเอง

	 จะว่าไปแล้วให้บังเอิญนัก  เมื่อรัชทายาทถูกรับมาเลี้ยงที่ตำหนัก 

ของฮ่องเต้ ก็กินได้นอนหลับ กระโดดโลดเต้นได้ในเวลาไม่นาน ร่างกาย 

แข็งแรงขึ้นไม่น้อย

	 เพราะเหตุนี้รัชทายาทจึงพำนักที่ตำหนักเฉินหยางของฮ่องเต้จนกระทั่ง 

อายุสิบสองปี จึงค่อยย้ายออกไปอยู่ที่ตำหนักบูรพา
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	 รัชทายาทที่ได้รับความโปรดปรานจากฮ่องเต้องค์ก่อนนั้น สุดท้ายแล้ว 

บิดาที่รักและเอ็นดูเขาที่สุดสั่งให้ลดฐานันดรของเขาลง แล้วส่งเขาไปยัง 

ชายแดนทุรกันดาร กระทั่งป่วยตายก็ยังไม่ได้กลับเมืองหลวง

	 ไม่รู้ว่ารัชทายาทองค์นี้จะมีจุดจบดีกว่าหน่อยหรือไม่

หลงัจากนัน้ครึง่เดอืน สองพีน่อ้งสกลุฮวากเ็ดนิทางมาถงึเมอืงหลวง พวกเขา 

เพิ่งผ่านประตูเมืองเข้ามาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าม้าดังพร้อมกับเสียงกรีดร้อง 

ด้วยความตกใจของผู้คนที่สัญจรบนถนน

	 ฮวาหลิวหลีเลิกผ้าม่านหน้าต่างขึ้น มองเหตุการณ์ด้านนอก นาง 

เห็นบุรุษหนุ่มอายุน้อยหลายคนสวมเครื่องแต่งกายหรูหราควบอาชาอย่าง 

รวดเร็วบนถนนโดยไม่สนใจความตื่นตระหนกหวั่นกลัวของชาวประชา 

แม้แต่น้อย

	 บุรุษหนุ่มเหล่านั้นขี่ม้าไปตามถนนใหญ่อย่างไม่สนใจผู้ใด พวกเขา 

มุ่งหน้าไปดื่มสุราที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ทว่าจู่  ๆ  ก็มีทหารที่สวมเสื้อเกราะ 

หลายนายขวางทางไว้	

	 “พวกเจ้าเป็นใคร กล้าขวางทางคุณชายทั้งหลาย”

	 “คุณชายทั้งหลาย  ราชวงศ์จิ้นของพวกเรามีกฎหมายระบุไว้ว่า 

มิอาจขี่ม้ากลางเมือง ร่างกายคุณหนูของพวกเราไม่ค่อยแข็งแรง เกรงว่า 

จะรับความตกใจเช่นนี้ไม่ได้  ยามนี้นางตกใจเสียงฝีเท้าม้าของพวกท่าน 

จนแทบหมดสติ พวกท่านสมควรชี้แจงกับพวกเราสักหน่อยขอรับ” สายตา 

ของทหารเหล่านั้นเจิดจ้ามุ่งมั่น มือกุมด้ามดาบราวกับว่าหากพวกคุณชาย 

ชี้แจงไม่ได้ ก็อย่าหวังว่าจะได้ไปจากที่นี่เลย

	 “อันใดนะ” เหล่าคุณชายมองรถม้าที่อยู่ห่างจากพวกเขาหลายสิบก้าว  

ตกใจรึ หมดสติหรือ

	 นี่ตั้งใจมาหาเรื่องพวกเขามากกว่ากระมัง

	 พวกเขายังไม่ทันซักถามด้วยความฉงน พลันได้ยินเสียงดังกุกกัก 

จากในรถม้าที่จอดอยู่  หญิงรับใช้หลายนางวิ่งตรงไปยังรถม้า  สีหน้า 

ตื่นตระหนก พวกเขาคล้ายได้ยินพวกนางพูดถึงคำว่า “ยา” “ท่านหญิง”  

“ท่านหมอ” เหล่านี้

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



24

ช่วงเวลาดีๆ ที่มีแต่รัก เล่ม 1

	 หรือพวกเขาทำคนตกใจจนไม่สบายจริง ๆ 

	 ในเมืองหลวงมีท่านหญิงคนใดที่อ่อนแอบอบบางถึงเพียงนี้

	 หากเกิดเรื่องขึ้นจริง  ๆ  พวกเขากลับจวนมิถูกผู้ใหญ่ตีเจียนตาย 

หรอกหรือ

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓


