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บทนำ

“ท่านแน่ใจรึว่าอยากจะสู้กับข้า”  นางจ้องเขาเขม็ง 

ดวงตาที่เคยแวววาวสดใสในอดีตนั้นทั้งลุ่มลึก เหินห่าง และเยือกเย็นราวกับ 

หิมะในทะเลสาบอันเงียบสงัด

“ใช่!” เขาตอบเสียงแข็งอย่างไร้ซึ่งความลังเล น้ำเสียงของเขาเย็นชายิ่ง  

ทว่าสายตาของเขาเย็นชาเสียยิ่งกว่า เย็นเยียบจนคล้ายลมเหนือที่พัดกระหน่ำ 

บนยอดหน้าผา ชวนให้หนาวเหน็บเข้ากระดูก

นางคลี่ยิ้มบาง ที่แท้คนที่เขารักมาโดยตลอดหาใช่นาง วันนี้เพื่อคนใน 

ดวงใจ ในที่สุดเขาก็หันหน้าเข้าห้ำหั่นกับนางเสียแล้ว

นางนับเป็นอะไร แล้วลูกในท้องนางนับเป็นอะไร ทั้งหมดไม่อาจเทียบกับ 

หญิงในดวงใจเขาผู้นั้นได้เลย!

การรอคอยอย่างโง่งมมาตลอดสี่ปี ความรักความอาทรในหลายวันมานี้  

สิ่งที่แลกมาได้ มีเพียงการต่อสู้กันเช่นนี้เท่านั้น!

นางตัดสินใจหันหลังกลับ เดินไปสองสามก้าวแล้วหยุดที่ใต้ต้นเหมยเก่าแก ่

ริมหน้าผา

นางยื่นมือออกไปชักดาบโค้งจันทร์เสี้ยวออกมา ก่อนจะพาดดาบที่กิ่งไม้

สตรีที่ถูกแขวนอยู่บนกิ่งต้นเหมยผู้นั้น สตรีที่เขารักสุดหัวใจผู้นั้น เมื่อ 

เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ร่ำไห้คร่ำครวญอย่างน่าเวทนา

เขามองหญิงสาวด้วยแววตาอ่อนโยนปราดหนึ่ง “ไม่ต้องกลัว ข้าต้อง 
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ช่วยเจ้าให้ได้!” 

ห!ึ ทีแ่ทเ้ขากอ็อ่นโยนเชน่นีไ้ดเ้หมอืนกนั เพยีงแตค่นคนนัน้ แตไ่หนแตไ่ร 

มิใช่นางเท่านั้นเอง

“เจ้าคิดจะทำอะไร” เขาหันไปมองนาง นัยน์ตาดำขลับเต็มไปด้วยความ 

เย็นชาและเฉียบขาด

มุมปากนางยกขึ้น  ไม่อาจข่มกลั้นเสียงหัวเราะที่ เปล่งออกมาไม่หยุด  

ความหยิ่งทะนง ความอาฆาตแค้น และความขมขื่นอันสุดพรรณนาออกมาเป็น 

คำพูดเจืออยู่ในเสียงหัวเราะนั้น

สายตานางกวาดมองจากใบหน้าเขา แล้วหยุดอยู่ที่พื้นหิมะขาวสะอาด  

หิมะที่เดิมสะอาดบริสุทธิ์นั้นสะท้อนแสงตะวัน ดั่งเข็มน้ำแข็งพุ่งเข้าสู่ดวงตานาง  

ลมพายุบนหน้าผาโหมกระหน่ำแรงขึ้น ชำแรกผ่านเสื้อผ้าเข้ามาถึงกลางใจ ความ 

หนาวเหน็บเกาะกุมไปทั้งหัวใจ

“ท่านบอกว่าข้าจับตัวนางมามิใช่หรือ ข้าจับนางมาแล้ว ย่อมต้องสังหาร 

นาง ท่านบอกว่าท่านอยากสู้กับข้า เช่นนั้นก็ดี ภายในหนึ่งร้อยกระบวนท่า หาก 

ท่านชนะข้า ก็พาคนที่ท่านรักนักหนาไปเสีย!” นางเอ่ยชัดถ้อยชัดคำด้วยน้ำเสียง 

เรียบเฉย นิ้วมือเรียววาดไล้ผ่านตัวดาบโค้งจันทร์เสี้ยว ประกายดาบวาววับ  

สะท้อนดวงหน้างามหมดจดและรูปโฉมเลิศล้ำหาใดเปรียบของนาง

“ได้!” เขาพยักหน้า เอ่ยเสียงเรียบ

เขาช่างตอบรับได้อย่างเฉียบขาดถึงเพียงนี้...

“แต่ห้ามใช้อาวุธ ต้องสู้ด้วยมือเปล่าเท่านั้น” เขาเอ่ยเสียงเข้ม

นางชักมือกลับ ค่อย ๆ พันดาบโค้งไว้รอบเอว เขาคงกลัวว่านางจะพลั้งมือ 

ฟันกิ่งเหมยหัก แล้วจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่เขาห่วงหากระมัง

“ลงมือเถิด!” นางเงยหน้าขึ้น สายตาเยียบเย็นราวแผ่นน้ำแข็งจ้องเขม็ง

นางยกมือขึ้นลูบหน้าท้องเบา  ๆ เขายังไม่รู้ว่านางตั้งครรภ์ลูกของเขาแล้ว  

เช่นนี้ก็ดี เขาจะไม่มีวันได้รู้ตลอดกาล ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้จะเป็นชายหรือหญิง  

จะหน้าตาเหมือนนางหรือเหมือนเขา ไม่รู้ว่าในอนาคตเด็กคนนี้จะเป็นเด็กเชื่อฟัง 

หรือซุกซน...
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นางลงมือ แต่ละกระบวนท่าโหดเหี้ยมรุนแรง เขาเองก็มิได้ปรานีเช่นกัน

สายลมพัดผ่าน ดอกเหมยขาวและหิมะที่ยังละลายไม่หมดพร่างพรมลงมา 

ดุจฝนพรำ

หนึ่งกระบวนท่า!

สองกระบวนท่า!

สามกระบวนท่า!

...

เหนือหน้าผาสูงชัน ชายแขนเสื้อม้วนตัวแช่มช้า พลังวายุจากฝ่ามือรวดเร็ว 

และดุดัน

ต้นเหมยเก่าแก่หลายต้นถูกซัดโจมตีด้วยพลังของคนทั้งสอง ฝนบุปผา 

โปรยปรายเต็มฟ้า ก่อนจะร่วงโรยสู่ผืนดิน

วรยุทธ์ของนางแม้มิอาจเทียบเขาได้ ทว่าการที่เขาจะเอาชนะนางให้ได้ 

ภายในร้อยกระบวนท่านั้น กลับมิใช่เรื่องง่ายเช่นกัน

สองฝ่ามือโจมตีกัน สายตานางมองข้ามฝ่ามือที่กำลังโรมรันพันตู ครั้นเห็น 

ใบหน้าราบเรียบไม่สะทกสะท้านและนัยน์ตาดำดุจหมอกทมิฬของเขา หัวใจนาง 

ราวถูกกรีดผ่านแผ่นน้ำแข็งอันหนาวเหน็บ

ทั้งสองมิได้เพิ่งต่อสู้กันเป็นครั้งแรก แต่ก่อนเขาล้วนยอมให้นาง เล่น 

เป็นเพื่อนนาง  ทว่ามาวันนี้  เขากลับดุดันทุกกระบวนท่า  รุกไล่ทุกย่างก้าว  

หมายเอาชนะนางให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุด เพื่อจะได้ช่วยนางในดวงใจเขา

สองคนต่อสู้ห้ำหั่นอย่างดุเดือด ครั้นได้ยินเพียงเสียงดังแกรกเบา  ๆ  

ร่างของนางพลันชะงักงัน หันกายกลับไปมอง จึงเห็นว่ากิ่งเหมยที่แขวนร่างหญิง 

ผู้นั้นจวนเจียนจะหักลงมา นางค่อนข้างอยู่ใกล้ต้นเหมย พลันปลายเท้าสะกิดพื้น  

ดีดตัวพุ่งทะยานไปยังเหมยเหมันต์ต้นนั้น  ในเวลาเดียวกันดาบโค้งข้างเอว 

ก็ปรากฏขึ้น หมุนคว้างไปหาสตรีนางนั้น

ดาบโค้งในมือนาง อ่อนยวบดุจแพรไหม เกี่ยวกระหวัดเอวของหญิงผู้นั้น 

เอาไว้ ครั้นออกแรงกระตุก ก็ส่งนางขึ้นไปบนยอดหน้าผาแล้ว

ทว่าเมื่อนางหันกลับมากลับปะทะกับฝ่ามืออันน่าครั่นคร้ามของเขา
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หน้าอกพลันปวดแปลบ ละอองโลหิตพ่นออกมาจากปาก พร่างพรมลงบน 

ผืนหิมะขาวบริสุทธิ์

แดงฉานบาดตา แดงเสียจนสะท้านใจ แดงจนน่าเวทนา

ร่างกายบอบบางของนางถูกผลักตกจากหน้าผา ร่วงลงสู่เหวลึกอันมืดมิด 

ในเวลาเดียวกันนั้นเอง

“ไม่!” เขาร้องเสียงดังด้วยความตกใจ พุ่งดิ่งไปที่หน้าผาพลางยื่นมือ 

ออกไป กลับคว้าได้เพียงชายแขนเสื้อของนางเท่านั้น กระนั้นเขาเองก็ถูกแรงถ่วง 

จากนางดึงร่างร่วงหล่นลงไปเสียกว่าครึ่งค่อนกาย ปลายเท้าพลันเกี่ยวเถาไม้ที่ยื่น 

ออกมาบนหน้าผาเอาไว้ได้

ทั้งสองคน คนหนึ่งอยู่บนคนหนึ่งอยู่ล่าง ห้อยตัวอยู่บนหน้าผาอย่าง 

หมิ่นเหม่

“จับข้าไว้แน่น ๆ!” เขาตะโกนบอกนางอย่างตื่นตระหนก

นางจ้องมองนัยน์ตาดำขลับที่สุขุมลุ่มลึกเสมอมาซึ่งบัดนี้เปี่ยมไปด้วยแวว 

ตื่นตระหนกอย่างไร้ที่สิ้นสุด นางยิ้ม รอยยิ้มนั้นสดใสทว่าเศร้าสร้อยยิ่งนัก  

ดั่งดอกถูหมี๑ ที่บานสะพรั่ง หลังจากแย้มบานเต็มที่แล้วก็เหี่ยวเฉาโรยราไป

เพราะเหตุใด

เพราะเหตุใดไม่รักนางแต่กลับอยากอยู่กับนาง เพราะเหตุใดแม้จะอยู่กับ 

นางแล้วแต่กลับยังแต่งหญิงอื่นเข้ามาอีก

เพราะเหตุใดต้องบีบบังคับทุกก้าวย่าง เพราะเหตุใดจึงต้องตัดไมตรีกัน 

เช่นนี้

มีแต่คำว่า  “เพราะเหตุใด”  มากมายเหลือเกิน กระนั้นนางก็หาได้ถามอันใด 

ออกไป

เพราะนางไม่อยากรับรู้อีกแล้ว

๑  พืชตระกูลเดียวกับกุหลาบ ดอกมีสีขาว เกสรสีเหลือง มีกลิ่นหอม ในภาษาดอกไม้หมายถึง  

“ความงามที่สิ้นสุดลง” เพราะดอกถูหมีจะบานในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิถึงต้นฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้ 

ชนิดอื่น ๆ กำลังร่วงโรย
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“ขอเพียงไม่ต้องพบท่านอีก ชาตินี้ชีวิตนี้ ทุกภพทุกชาติ อย่าได้พานพบ 

กันอีกตลอดกาล” นางเอ่ยเบา  ๆ น้ำเสียงอ่อนโยนยิ่ง อ่อนโยนเสียจนกำซาบ 

เข้าไปในกระดูก

นางยื่นมือออกไป ทว่าหาใช่คว้าจับมือเขาไว้ แต่กลับฉีกชายแขนเสื้อที่ถูก 

เขาจับ สะบั้นสายใยเส้นสุดท้ายระหว่างนางกับเขาด้วยรอยยิ้มเจิดจ้านั้น

ร่างของนางร่วงดิ่งลงสู่เบื้องล่างทันที บนใบหน้าขาวซีดคือรอยยิ้มอัน 

งดงาม

ร่างที่ เรือนผมยาวพลิ้วสะบัด  กระโปรงสีครามม้วนตัวอย่างนุ่มนวล  

ร่วงหล่นลงท่ามกลางทิวทัศน์หิมะขาวโพลน  ประหนึ่งดอกโยวถาน๒  งามล้ำ  

แย้มบานในทันใดแล้วพลันร่วงโรยในชั่วพริบตา

๒ ดอกอุทุมพร (Udumbara) หรือดอกมะเดื่อ ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ว่าเป็นดอกไม้ 

ที่อุบัติขึ้นในผลอุทุมพร (เช่นเดียวกับผลมะเดื่อทั้งหลาย) เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่ซ่อนอยู่ในผล จึงมีตำนาน 

เล่าถึงความหายาก ในพุทธศาสนาเชื่อว่าดอกไม้ชนิดนี้จะบานทุกสามพันปี จึงมักนำไปเปรียบเปรยกับเหตุการณ์ 

หรือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่บ่อย



ตอนที ่ ๑ : เซียนหลินเจียง
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ปลายนิ้วสะบั้นสาย

ราชวงศ์แห่งแคว้นหนานเย่ว์  ตั้งอยู่ในดินแดน 

เจียงหนาน มีความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์ มีนครเฟยเฉิงเป็นเมืองหลวง 

ที่รุ่งเรืองคึกคักยิ่งกว่าเมืองใด

วันนี้ภายในนครเฟยเฉิงดารดาษด้วยแสงสีตระการตา  ประตูร้านรวง 

ประดับประดาด้วยโคมส่องสว่าง เพียงเพื่อต้อนรับการกลับมาของคนผู้หนึ่ง  

ชาวบ้านร้านตลาดพากันออกมาจากตรอกซอกซอย เขย่งแย่งชะเง้อมองเพื่อให้ 

ได้ยลโฉมอันสง่างามของบุคคลผู้นั้นแม้เพียงชั่วพริบตา เขาผู้นั้นก็คือองค์ชายหก 

แห่งหนานเย่ว์...เยี่ยอู๋เยียน

เยี่ยอู๋เยียนเป็นพระโอรสองค์ที่หกในจยาเสียงตี้ พระมารดาถือกำเนิด 

ด้วยฐานันดรชนชั้นต่ำ เดิมเป็นนางกำนัลของจยาเสียงตี้ ด้วยรูปโฉมโนมพรรณ 

โดดเด่น จึงได้ถวายตัวเป็นครั้งคราวจนตั้งครรภ์พระโอรส  ต่อมาให้กำเนิด 

เยี่ยอู๋เยียน คล้อยหลังเพียงไม่กี่ปีนางก็ป่วยและสิ้นชีพ ตามหลักแล้วเยี่ยอู๋เยียน 

ควรได้รับการเลี้ยงดูจากหวงโฮ่ว ทว่าด้วยเพราะไท่โฮ่วทรงเอ็นดูรักใคร่ที่เขาน่ารัก 

และเฉลียวฉลาด จึงทรงขอมาอยู่ใกล้ชิดพระองค์ ครั้นมีอายุได้สิบแปดปี 

เยี่ยอู๋ เยียนขันอาสาทูลขอไปเฝ้ารักษาการณ์ที่ชายแดนฝั่งตะวันตก  กรำศึก 

ทำสงครามอยู่สี่ปี ในที่สุดก็ปราบแคว้นอูซื่อที่ก่อความวุ่นวายทางตะวันตกมา 

โดยตลอดได้สำเร็จ และในวันนี้ก็เป็นเวลาที่เขาคืนสู่มาตุภูมิพร้อมชัยชนะ

การที่องค์ชายหกเยี่ยอู๋เยียนมีวันนี้ได้ แท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความ 
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คาดหมายของผู้คน

สี่ปีก่อนเยี่ยอู๋เยียนผู้มีร่างกายอ่อนแอซีดเซียว สวมชุดเกราะที่มิได้พอดีตัว  

นำทัพสี่หมื่นนายออกจากเมืองหลวงไป ยามนั้นผู้คนต่างคาดเดาว่า บางทีผ่านไป 

ไม่กี่วันก็คงได้ข่าวองค์ชายหกปราชัยจนถึงแก่ความตาย ทว่าเดือนแล้วเดือนเล่า  

ปีแล้วปีเล่า จนแล้วจนรอดข่าวคราวเช่นนี้ก็มิได้มาถึงแต่อย่างใด

ไม่คิดเลยว่าในวันนี้กลับได้ข่าวว่าเขาปราบแคว้นอูซื่อได้

กองทัพแคว้นอูซื่อแข็งแกร่งเกรียงไกรมาโดยตลอด การที่องค์ชายหก 

สามารถเอาชนะและกลับมาพร้อมความสำเร็จยิ่งใหญ่ได้นั้น มิรู้ว่าเขาต้องพบพาน 

อุปสรรคและความยากลำบากที่ไม่มีผู้ใดรู้มากน้อยเพียงใด

ยามนี้บนชั้นสองของหอหลินเจียง หอสุราที่หรูหราที่สุดแห่งนครเฟยเฉิง  

เจียงเซ่อเซ่อกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะริมหน้าต่าง

นางสวมชุดสีครามอ่อนเรียบง่าย ด้วยความที่ตัวเสื้อนั้นกว้าง จึงยิ่งขับเน้น 

เรือนร่างสมบูรณ์แบบของนางให้เด่นชัดยิ่งขึ้น เรือนผมดำขลับเกล้าเป็นทรง 

แปลกตาไม่เหมือนใคร ผมส่วนที่เหลือทิ้งตัวพลิ้วสยายลงมาถึงบั้นเอว ดำสนิท 

ดุจรัตติกาล ดวงหน้างามละเอียดเกลี้ยงเกลา วงคิ้วเข้มดุจขุนเขา ดวงตาเป็น 

ประกายดั่งสารทนที ริมฝีปากราวดอกท้อแรกแย้มในเดือนสาม รูปโฉมงาม 

เลิศล้ำ สะท้อนบุคลิกสุขุมและเด็ดเดี่ยวออกมาให้เห็น

บนถนนพลันเกิดเสียงอึกทึก กองทหารกรีธาเคลื่อนขบวนผ่านมาตาม 

เส้นทาง แม้อยู่ภายใต้แสงตะวันเจิดจ้า ทว่าสายตากลับเย็นเยียบประหนึ่ง 

เกล็ดน้ำค้างแข็ง  บรรดาผู้คนบนท้องถนนที่มาเฝ้าดูกันอย่างคึกคักอดรู้สึก 

พรั่นพรึงสะท้านใจไม่ได้ ทหารหาญที่กลับมาจากด่านเหล่านี้ล้วนเคยอาบโลหิต 

จากสงคราม จึงแตกต่างจากทหารรักษาการณ์ในเมืองหลวง

องค์ชายหกผู้อ่อนแอซูบซีดคนนั้นสามารถเคี่ยวกรำฝึกฝนจนกลายเป็น 

แม่ทัพกล้าเช่นนี้ได้ ทำให้ผู้คนต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเขาเสียใหม่โดยสิ้นเชิง

ภายในหอหลินเจียงบังเกิดความวุ่นวายขึ้นมาในบัดดล บรรดาแขกเหรื่อ 

ต่างชะโงกหน้าออกไปนอกหน้าต่างหมายยลโฉมองค์ชายหก
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สาวใช้ข้างกายเจียงเซ่อเซ่อนามชิงเหมยผุดลุกขึ้นด้วยความตื่นเต้น  

สองมือเกาะขอบหน้าต่างแน่น ชะโงกร่างออกไปดูภายนอก ไม่นานนางก็ร้องเรียก 

ด้วยความดีใจ “คุณหนู มาแล้วเจ้าค่ะ ท่านเขยมาแล้ว คุณหนูรีบมาดูเร็ว!” 

นางหันหลังกลับไปเขย่าแขนเจียงเซ่อเซ่อ ที่นางกับคุณหนูมาดื่มชาที่หอ 

หลินเจียง ก็เพื่อมาพบหน้าท่านเขย ตอนนี้ท่านเขยก็มาถึงแล้ว แต่คุณหนูกลับ 

ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเสียอย่างนั้น

มือที่ถือถ้วยชาของเจียงเซ่อเซ่อถูกชิงเหมยเขย่า ทำให้ถ้วยชาเอียงจนน้ำชา 

หกรดนิ้วมือนางเปียกโชก นางหยิบผ้าเช็ดหน้าจากในแขนเสื้อออกมาเช็ดเบา  ๆ  

กระนั้นสายตาของนางกลับมองเลยเหนือศีรษะชิงเหมยออกไปที่ถนน

ภาพความทรงจำของนางที่มีต่อเยี่ยอู๋เยียนหยุดนิ่งอยู่ในวันนั้นเมื่อสี่ปีก่อน 

ยามที่เขากรีธาทัพออกศึก ยามนั้นนางยืนอยู่บนเนินเขาสูง เหม่อมองเขาที่ร่างกาย 

ผอมแห้งอ่อนแอภายใต้ชุดเกราะนำทหารสี่หมื่นนายจากไปอย่างรวดเร็ว ก่อนจะ 

ถึงวันนั้น นางไม่พอใจกับสมรสพระราชทานครั้งนี้ นึกดูแคลนเขาเสียด้วยซ้ำ  

ทวา่เมือ่เขาอาสาขอไปชายแดนดว้ยตนเอง กท็ำใหน้างมองเขาดว้ยสายตาทีเ่ปลีย่นไป  

ในที่สุดวันนี้เขาได้ชัยชนะกลับมา ในใจนางรู้สึกเบิกบานอย่างไม่อาจเอื้อนเอ่ย 

เช่นกัน

ด้านหลังขบวนทัพคืออาชาศึกสีขาวบริสุทธิ์ตัวหนึ่ง บนหลังม้ามีบุรุษหนุ่ม 

ในชุดเกราะสีเงินนั่งอยู่

แสงอาทิตย์เดือนสี่อันแสนอบอุ่นห่อหุ้มร่างของเขา ส่องสะท้อนรัศมีอัน 

น่าหลงใหลออกมา เขาอยู่ภายในรัศมีดึงดูดใจนั้น ค่อย ๆ ปรากฏเข้ามาในครรลอง 

สายตาของเจียงเซ่อเซ่อช้า ๆ 

แม้มีชุดเกราะหุ้มกายทว่าร่างของเขากลับแผ่ความสุภาพสง่างามของ 

ปัญญาชนออกมา

หางคิ้วเฉียงชี้ไปทางขมับดั่งภาพหมึกวาด  ดวงตาเฉี่ยวคมทั้งสองข้าง 

กระจ่างใสดุจน้ำพุเย็น แวววาวดั่งดาราในราตรีเหมันต์ ลุ่มลึกดุจบึงมรกต  

จมูกโด่งเป็นสัน รูปปากเรียวสมบูรณ์แบบ ริมฝีปากบางในยามนี้ยกขึ้นน้อย  ๆ  

ประดับด้วยรอยยิ้ม แม้จะอ่อนจางยิ่งทว่ากลับมีแรงดึงดูดอย่างร้ายกาจ
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เพียงแรกเห็น เขาดูสุภาพเรียบร้อยปานนั้น ไม่เหมือนเพิ่งกลับมาจาก 

ชายแดน ทั้งไม่เหมือนผ่านการกรำศึกนับร้อยแต่อย่างใด เจียงเซ่อเซ่อยังคง 

สัมผัสได้ถึงประกายเย็นชาและสายตาคมกริบที่ยากจะสังเกตเห็นในแววตาที่มอง 

ปราดผ่านไปอย่างรวดเร็วของเขา

บุรุษผู้นี้คล้ายดั่งกระบี่ที่ซ่อนคมไว้ในฝัก น้ำนิ่งไหลลึก งำประกายไว้ 

ไม่เปิดเผย หากมองเพียงรูปลักษณ์ภายนอก  ย่อมไม่มีวันคาดเดาได้ว่าเขา 

ร้ายกาจเพียงใด

“คุณหนู นึกไม่ถึงเลยว่าองค์ชายหกจะเปลี่ยนแปลงไป...ถึงเพียงนี้...”  

เสียงแหลมเล็กของชิงเหมยราวกับหลงละเมอ สุดท้ายก็ไม่อาจสรรหาคำใดมา 

พรรณนาถึงองค์ชายหกได้

ทันใดนั้นสายตาของเจียงเซ่อเซ่อกลับแข็งค้าง จับจ้องไปยังหลังอาชาตัวที่ 

เดินอยู่ข้าง ๆ องค์ชายหกเยี่ยอู๋เยียน

มันเป็นม้าตัวเล็กสีแดงพุทรา บนหลังม้ามีสตรีนางหนึ่งนั่งอยู่

เป็นหญิงงามที่ชวนให้ตะลึงพรึงเพริด

ครั้นเห็นสตรีผู้นั้น เจียงเซ่อเซ่อพลันรู้สึกว่าดวงตาของตนคล้ายถูกอะไร 

บางอย่างบดบังชั้นหนึ่ง ทำให้มองเห็นมิใคร่ชัดเจน 

สตรีนางนั้นยังอ่อนเยาว์ อายุสักสิบห้าสิบหกปี ดวงหน้าขาวนวลละเอียด  

เกลี้ยงเกลาเสียจนราวกับว่าแสงอาทิตย์ล้วนหลอมละลายเข้าไปในผิวพรรณนาง  

เรือนร่างอรชรอ้อนแอ้นซ่อนใต้เสื้อสีแดงชาด คอเสื้อระบายลูกไม้สลับซับซ้อน 

เผยเนินอกขาวผ่องให้เห็นรำไร ท่อนล่างคือกางเกงสีฟ้าน่ารักสดใส เอวของนาง 

ผูกด้วยสายรัดเอวหลากสี มิรู้ว่าทั้งชุดนี้ห้อยอาภรณ์ประดับมากน้อยเท่าใด  

จึงขับเน้นให้สวยเพริศแพร้วยิ่งขึ้น

ว่ากันตามหลักแล้ว เมื่อเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันตระการตาเพียงนี้สวมใส่ 

บนร่างของคนคนหนึ่ง ย่อมทำให้ผู้สวมดูไร้รสนิยมยิ่ง ทว่าเมื่ออยู่บนเรือนร่าง 

ของหญิงผู้นี้แล้ว กลับขับเน้นเสน่ห์เฉพาะตัวของนางออกมา

นางเอียงศีรษะเล็กน้อย ดวงตางามเหลียวมองซ้ายทีขวาทีดูน่ารักยิ่ง มิรู้ว่า 

นางเห็นเรื่องสนุกอะไรเข้า จู่  ๆ  ก็หลุดหัวเราะออกมา พลางสะกิดเยี่ยอู๋เยียน 
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ที่อยู่บนหลังม้าข้าง ๆ

เยี่ยอู๋เยียนซึ่งอยู่บนหลังม้าโน้มกายลง จากมุมที่เจียงเซ่อเซ่อมองไปนั้น  

คือใบหน้าด้านข้างที่ประดับรอยยิ้มละไมของเยี่ยอู๋เยียน มิรู้ว่าหญิงผู้นั้นพูดอะไร  

รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาจึงได้แย้มบานยิ่งขึ้นทั้งยังอ่อนโยนถึงเพียงนั้น

ชั่วขณะนั้นหัวใจของเจียงเซ่อเซ่อคล้ายถูกอะไรบางอย่างกัดกร่อน รู้สึก 

ไม่สบายยิ่งนัก

เป็นความริษยา หรือเป็นอะไรอื่นนั้น นางก็ไม่อาจบอกได้

เยี่ยอู๋เยียนก็เหมือนนาง คงจะมิใคร่ใส่ใจเรื่องการแต่งงานครั้งนี้เท่าใดนัก 

เขาคงลืมแล้วกระมัง ว่ายังมีภรรยาที่ยังมิได้ตบแต่งอยู่คนหนึ่ง หรืออาจจะยัง 

จำได้เพียงว่าเป็นภรรยาที่ยังไม่ได้ตบแต่งในนามคนหนึ่งเท่านั้นเอง

สี่ปีแล้ว เขาจากไปยังชายแดนตะวันตกได้สี่ปีแล้ว ช่วงเวลาสี่ปีนี้นานพอ 

ที่จะทำให้เขาหลงรักหญิงอื่น

สตรีที่อยู่ข้างกายเขาเปล่งประกายถึงเพียงนั้น ทั้งสองขี่อาชาเคียงกันไป 

ตามถนนเช่นนี้ มองแล้วช่างเหมาะสมกัน ชวนให้ผู้คนนึกอิจฉา

เจียงเซ่อเซ่อผินหน้าหนี สายตากลับมาจับจ้องถ้วยชาตรงหน้าอีกครั้ง

ใบชาสีเขียวสดคลายตัวอย่างนุ่มนวลในน้ำ ลอยวนไปมา นางยกถ้วยชา 

ขึ้นจิบอึกหนึ่งโดยมิรู้ตัวเลยว่ามือของตนกำลังสั่นน้อย ๆ

แม้มารดาจะพร่ำบอกเสมอว่า ด้วยสายตาที่มองคนออกของมารดาแล้ว  

องค์ชายหกเยี่ยอู๋เยียนคือผู้ที่สตรีคนหนึ่งสามารถฝากฝังทั้งชีวิตไว้ได้อย่างแน่นอน 

ทว่าเรื่องนี้ก็มิได้หมายความว่าเขาจะเป็นบุรุษที่ดีสำหรับเจียงเซ่อเซ่อ แม้นาง 

จะเคยชินกับการที่ชิงเหมยเรียกเขาว่าท่านเขย กระนั้นก็ยังโชคดีที่หัวใจของนาง 

ยังมิได้หล่นหายไป

“คุณหนู หญิงที่อยู่ข้างกายท่านเขยคนนั้นคือใครหรือเจ้าคะ ไฉนนาง 

ถึงมาด้วยกันกับท่านเขยได้!” ชิงเหมยชี้หญิงสาวที่ขี่ม้าสีแดงพุทราผู้นั้นพลาง 

เอ่ยถาม

เจียงเซ่อเซ่อเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้ง ภายนอกหน้าต่าง เงาหลังที่เคียงกันไป 

ของทั้งสองห่างออกไปไกลแล้ว เสียงที่ดังขึ้นข้างโสตมีเพียงเสียงฝีเท้าดังกึกกัก 
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ของกองทหาร

เจียงเซ่อเซ่อปรายตามองพลางเอ่ย “ชิงเหมย ต่อไปข้าไม่อนุญาตให้เรียก 

เขาว่าท่านเขยอีก” 

“คุณหนู ชิงเหมยทราบแล้วเจ้าค่ะ” จากวงคิ้วดำขลับที่ขมวดมุ่นน้อย  ๆ  

ของคุณหนู ชิงเหมยมองออกว่าอารมณ์ของคุณหนูมิสู้ดีนัก

สตรีผู้นั้นที่องค์ชายหกพากลับมาจากชายแดนด้วยคือใคร อีกประเดี๋ยว 

นางจะต้องสืบข่าวมาให้ได้ ทว่าไม่ต้องรอให้ชิงเหมยไปสืบข่าวเอง หลังจาก 

กองทัพขององค์ชายหกเดินขบวนผ่านไปแล้ว ก็บังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังขึ้น 

ภายในหอหลินเจียงทันที แน่นอนว่าเป็นการซุบซิบนินทาองค์ชายหกเสียเป็น 

ส่วนใหญ่

“รู้แล้วหรือไม่ ข้าได้ยินมาว่าหญิงที่ตามองค์ชายหกกลับมาด้วยเป็นนาง 

ในพระทัยขององค์ชาย ว่ากันว่านางเคยช่วยชีวิตพระองค์ไว้ ดูเหมือนจะเป็น 

องค์หญิงแห่งแคว้นเป๋ยหลู่” ชายชุดเทาผู้หนึ่งที่อยู่โต๊ะข้างเคียงเอ่ยขึ้นเบา ๆ 

“ข้าได้ยินมาว่า ครั้งนี้ที่องค์ชายหกปราบแคว้นอูซื่อได้ก็เพราะได้ความ 

ช่วยเหลือไม่น้อยจากแคว้นเป๋ยหลู่” ชายชุดฟ้าอีกคนเอ่ยกระซิบ

“ข้ายังได้ยินอีกว่า ครั้งนี้องค์ชายหกประสงค์จะแต่งตั้งหญิงผู้นั้นเป็น 

พระชายาเอกอีกด้วย!” ชายชุดเทาเอ่ยด้วยน้ำเสียงลึกลับ

“ไม่หรอกน่า องค์ชายหกมีพระชายาเอกที่หวงตี้พระราชทานสมรสให้ 

อยู่แล้วมิใช่หรือ ถึงจะยังมิได้เสกสมรส แต่อย่างไรก็เป็นผู้ที่หวงตี้พระราชทาน 

สมรสให้ องค์ชายหกคงไม่ขัดพระประสงค์ของหวงตี้หรอกกระมัง” ชายชุดฟ้า 

เอ่ยอย่างไม่ใคร่จะเชื่อเท่าใดนัก

“พูดยาก เจ้าดูสิ องค์ชายหกกล้าพาองค์หญิงแคว้นเป๋ยหลู่ผู้นั้นเข้าเมือง 

มา ซ้ำยังเปิดเผยท่ามกลางสายตาผู้คน เท่านี้ก็ชัดเจนแล้วว่ารักใคร่สตรีผู้นั้น 

อย่างลึกซึ้ง ย่อมไม่เกรงกลัวว่าจะขัดพระประสงค์ของหวงตี้อยู่แล้ว” ชายชุดเทา 

หรี่เสียงพูดให้เบาลง

“พวกเจ้าพูดจาเหลวไหลอะไร รักลึกซึ้งอะไรกัน ไม่รู้จริงก็อย่าเดาส่งเดช” 

ชิงเหมยได้ยินคำวิพากษ์วิจารณ์ของสองคนนั้นก็เอ่ยปากโต้แย้ง
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เจียงเซ่อเซ่อยกถ้วยชาในมือขึ้นดื่มรวดเดียวจนหมด

“ชิงเหมย เรากลับกันเถอะ!” สีหน้าเจียงเซ่อเซ่อเรียบเฉย ลุกขึ้นยืน 

ก่อนจะเยื้องกรายจากไป ราวกับว่าข่าวที่ลือกันเมื่อครู่หาได้ข้องเกี่ยวอันใดกับนาง 

แม้แต่น้อย

ทั้งสองนั่งเกี้ยวกลับจวน ทันทีที่ลงจากเกี้ยว เจียงเซ่อเซ่อก็เข้าไปหาลั่วซื่อ๑ ผู้เป็น 

มารดาบังเกิดเกล้า

หากจะกล่าวว่าในจวนสกุลเจียงผู้ใดคือผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วละก็   

ฟูเหรินรองลั่วซื่อ หรือก็คือมารดาของเจียงเซ่อเซ่อ ย่อมต้องถูกนับรวมอยู่ด้วย 

แน่นอน

ยี่สิบกว่าปีก่อน ลั่วซื่อที่เพิ่งจะย่างสิบแปดปีก็ได้เป็นประมุขกลุ่มโจรสลัด 

แห่งทะเลตงไห่แล้ว  ปีที่บิดาของเจียงเซ่อเซ่อนามเจียงเยี่ยนออกศึกรักษา 

ความสงบในทะเลตงไห่ นางเพิ่งอายุได้ยี่สิบปี ว่ากันว่าศึกครานั้น นางรบกับ 

เจียงเยี่ยนอย่างดุเดือดกลางทะเลอยู่นาน ทั้งสองยิ่งสู้กัน ก็ยิ่งนึกเลื่อมใส 

ซึ่งกันและกัน จนท้ายที่สุดนางก็พากองโจรเข้ารับการนิรโทษกรรมจากราชสำนัก

ฟังว่าเมื่อครั้งที่นางยังมิได้สมรสกับเจียงเยี่ยน  ร่างสวมชุดแดงงดงาม 

องอาจ ควบอาชาขาวดุจหิมะ พุ่งทะยานผ่านถนนสายหลักในเมืองหลวงอันเจริญ 

รุ่งเรือง แม้จะดูโอหังอวดดีอยู่บ้าง กระนั้นกลับไร้ท่าทีดุร้ายโหดเหี้ยมเฉก 

ชาวยุทธ์ นางงดงามสะดุดตาผู้คนถึงเพียงนั้น ชวนให้ผู้ที่ได้ยลพากันส่งเสียง 

ฮือฮาด้วยความตื่นเต้น นางติดตามเจียงเยี่ยนไปทำศึกอยู่หลายปี ได้รับชัยชนะ 

นับครั้งไม่ถ้วน จนสุดท้ายแต่งเข้ามาเป็นภรรยาในจวนตระกูลเจียง บรรดาศักดิ์ 

ติ้งอานโหว๒ ของเจียงเยี่ยนนั้นกว่าจะได้มามิใช่เรื่องง่าย ความดีความชอบกึ่งหนึ่ง 

สมควรเป็นของนาง

๑ ตามธรรมเนียมการเรียกขานสตรีที่แต่งงานแล้วของจีนจะใช้คำว่า “ซื่อ” (แปลว่า  “สกุล”) ต่อท้าย 

นามสกุลเดิมก่อนแต่งของสตรี บางครั้งอาจเพิ่มนามสกุลของสามีไว้ข้างหน้าสุดเพื่อระบุให้ชัดเจนด้วย
๒ “โหว” หนึ่งในห้าบรรดาศักดิ์ขุนนางในสมัยโบราณ รองจากบรรดาศักดิ์หวัง (อ๋อง) อันประกอบด้วย  

กง โหว ปั๋วจื่อ และหนาน
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ในเวลานี้ ลั่วซื่อกำลังเอนกายงีบหลับบนตั่งกลางลานเล็ก  ๆ ที่สะอาดสะอ้าน 

ภายในจวนติ้งอานโหว ครั้นได้ยินเสียงฝีเท้า นางจึงค่อย ๆ ลืมตาขึ้น

หญิงสาวในตำนานผู้มากด้วยพลานุภาพในครั้งนั้น ยามนี้แต่งกายเฉก 

หญิงสูงศักดิ์ ท่วงท่ากรีดกรายเปี่ยมด้วยสง่าราศีของชนชั้นสูง มีเพียงดวงตา 

สุกใสที่ซุกซ่อนประกายเฉียบคมยามปรายมองเท่านั้นที่ทำให้ผู้คนหวนนึกถึง 

ความสง่างามของนางในอดีต

“ท่านแม่ ดูท่านสิ ยังไม่ทันหายดี ไยจึงออกมาถูกลมอีกแล้ว!” ความ 

ขุ่นเคืองเจืออยู่ในน้ำเสียงของเจียงเซ่อเซ่อ ร่างกายของมารดามิได้แข็งแรง 

ดั่งวันวาน ด้วยกรำศึกหลายปี ได้รับบาดเจ็บหลายต่อหลายครั้ง จึงมีอาการ 

เจ็บป่วยเรื้อรัง หลายปีมานี้ แม้จะบำรุงรักษาสุขภาพแล้ว ทว่าร่างกายก็ยัง 

อ่อนแอ ถูกลมแม้เพียงน้อยก็ปวดหลังปวดเอวขึ้นมาแล้ว

“เซ่อเซ่อ เมื่อครู่เจ้าออกไปข้างนอกรึ” ลั่วซื่อไอโขลก ๆ สองที หอบหายใจ 

ถาม

เจียงเซ่อเซ่อเดินเข้าไปหานาง มือเนียนดุจหยกกำหมัดทุบหลังผู้เป็นมารดา 

เบา  ๆ พลางเอ่ยเสียงค่อย “ท่านแม่ เซ่อเซ่อผิดไปแล้ว วันหน้าเซ่อเซ่อจะอยู่ 

เป็นเพื่อนท่านแม่ให้มากกว่านี้!” 

ลัว่ซือ่เอย่ “เจา้เองกม็ใิชเ่ดก็ ๆ อายสุบิแปดแลว้ หากมใิชเ่พราะองคช์ายหก 

ประจำการอยู่ที่ชายแดนตลอด เจ้าทั้งสองคงได้แต่งงานกันไปนานแล้ว ได้ยินว่า 

องค์ชายหกกลับจากชายแดนแล้ว พ่อเจ้าคิดจะกราบทูลฝ่าบาท จัดการเรื่อง 

งานแต่งของพวกเจ้าให้เสร็จสิ้น เจ้าจะมาทำตัวเหลวไหลตามอำเภอใจอีกมิได้  

วันหน้าหากไม่มีธุระอันใดก็จงอยู่แต่ในจวน” 

มือเนียนดุจหยกของเจียงเซ่อเซ่อพลันชะงักกำปั้นค้างกลางอากาศ จะให้ 

นางแต่งกับเยี่ยอู๋เยียนหรือ แต่ว่า...

“มีอะไรรึ” ลั่วซื่อสังเกตเห็นท่าทีผิดปกติ จึงเอ่ยถามเสียงเบา

“ไม่มีเจ้าค่ะ!” เจียงเซ่อเซ่อหันมาหาผู้เป็นมารดาพร้อมรอยยิ้ม “ข้าคิดว่า  

องค์ชายหกเพิ่งกลับมา ทั้งยังมีชัยมาด้วย เห็นทีจะยุ่งมากเป็นแน่ เรื่องแต่งงาน 

ชะลอออกไปอีกหน่อยก็ไม่เห็นเป็นอะไร ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนนัก ถึงอย่างไร 
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ก็รอมาสี่ปีแล้ว แค่อีกสักวันสองวันก็ไม่ต่างกันหรอกเจ้าค่ะ”

มารดาเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในจวน ย่อมไม่เคยระแคะระคายเรื่องของ 

องค์ชายหกกับองค์หญิงแห่งแคว้นเป๋ยหลู่ นางยังไม่บอกมารดาน่าจะเป็นการ 

ดีกว่า เพื่อมิให้มารดาเป็นกังวล

ลั่วซื่อพยักหน้าเป็นเชิงว่าเห็นด้วย

“เช่นนี้ก็ดี เมื่อครู่พ่อเจ้าส่งคนมาบอกว่าคืนนี้มีงานเลี้ยงในวัง ให้เจ้า 

แต่งตัวให้งาม แล้วไปร่วมงานด้วย” ลั่วซื่อเอ่ยด้วยน้ำเสียงรักใคร่เอ็นดู พลาง 

ยื่นมือไปจับปอยผมที่พันกันยุ่งของบุตรสาวทัดที่หลังหู

หลังจากแต่งเข้าจวนสกุลเจียงแล้ว เพราะร่างกายนางอ่อนแอ จึงมีเจียง- 

เซ่อเซ่อเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียว ในสายตาของคนรอบข้าง บุตรีคนนี้มิได้มี 

อะไรพิเศษ มีเพียงนางผู้เป็นมารดาเท่านั้นที่รู้ว่าเจียงเซ่อเซ่อได้รับการถ่ายทอด 

สุดยอดวิชายุทธ์จากนางไปจนหมดสิ้น

นี่คือความลับระหว่างนางกับบุตรสาว แม้แต่ผู้เป็นบิดาเองก็ไม่รู้ เนื่องจาก 

เจียงเยี่ยนไม่ยอมให้เจียงเซ่อเซ่อเรียนรู้วิชายุทธ์ บอกว่าการให้บุตรสาวฝึกยุทธ์ 

จะทำให้จิตใจหยาบกระด้าง เขาหวังให้บุตรสาวของตนได้ตบแต่งเข้าราชตระกูล  

ไม่จำเป็นต้องรำกระบี่เรียนกระบอง

กระนั้นนางหาได้คิดเช่นนั้นไม่ เซ่อเซ่อของนางก็เช่นกัน บุตรสาวเคย 

กล่าวว่า โลกนี้ล้วนไม่แน่นอน เมื่อเกิดเป็นหญิง มีเพียงต้องสร้างความแข็งแกร่ง 

ให้ตัวเองเท่านั้น จึงจะสามารถยืนหยัดอยู่ในโลกอันวุ่นวายนี้ได้

เจียงเซ่อเซ่อติดตามเจียงเยี่ยนผู้เป็นบิดาไปร่วมงานเลี้ยงในวังหลวง

งานเลี้ยงในวังครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อฉลองต้อนรับการกลับมาพร้อมชัยชนะของ 

เยี่ยอู๋เยียน

ทันทีที่ล่วงเข้าสู่ยามราตรี ภายในตำหนักชิ่งเสียงก็ได้รับการตกแต่งใหม่  

บนเสาหยกขาวสิบสองต้นที่ตั้งเรียงรายภายในตำหนักฝังประดับด้วยมุกราตรี 

ขนาดเท่ากำปั้น ส่องกระจ่างจนทำให้ภายในตำหนักสว่างไสวราวกับกลางวัน

ครั้นเจียงเซ่อเซ่อเข้ามาถึงภายในตำหนัก พวกขุนนางพร้อมครอบครัว 
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บางส่วนล้วนทยอยนั่งประจำที่กันแล้ว นางจึงเดินไปรวมกลุ่มกับบรรดาบุตรี 

ของขุนนาง ก่อนจะเดินไปนั่งประจำที่นั่งของแต่ละคน

ทั้งที่เป็นโอกาสพิเศษ ทว่าเจียงเซ่อเซ่อก็ยังคงแต่งกายเรียบง่าย เรือนผม 

ดำขลับเกล้าเป็นทรงวงเดือน ปักปิ่นหยกขาวรูปจันทร์เสี้ยวที่ห้อยประดับด้วย 

พู่ระย้ารูปดวงดาวเล็กประณีตไหวระริกเปล่งประกายภายใต้แสงตะเกียง นาง 

สวมชุดอย่างชาววังสีฟ้าอ่อนเรียบง่าย ไร้เครื่องประดับจำพวกฝังเลี่ยมต่าง  ๆ 

มีเพียงชายกระโปรงเท่านั้นที่ปักดิ้นเงินลายใบไผ่เล็ก  ๆ  หลายใบ ดูเยือกเย็น  

สูงส่ง ทั้งยังงามสง่ายิ่ง

ครั้นนั่งประจำที่ได้ไม่นานนางก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่ผิดแปลกไปเล็กน้อย  

ผู้คนต่างพากันกลั้นหายใจจับจ้องยังประตูตำหนัก สีหน้าฉายแววรอคอยและ 

ประหลาดใจ เจียงเซ่อเซ่อจึงมองไปยังประตูตำหนักตามสายตาฝูงชนด้วยเช่นกัน

เสียงขันทีร้องขานดังขึ้นจากหน้าประตูตำหนัก “ไท่โฮ่วเสด็จ องค์ชายหก 

เสด็จ” 

ใต้แสงเรืองรองจากมุกราตรีที่ส่องสะท้อนลงมา มองเห็นเพียงองค์ชายหก 

เยี่ยอู๋เยียนประคองพระกรไท่โฮ่วย่างเท้าเดินเข้ามา

เยี่ยอู๋เยียนถอดหมวกและชุดเกราะเงินออกแล้ว ยามนี้แต่งกายด้วยชุด 

ชาววังลายเมฆมงคลสีม่วงสดใส เส้นผมยาวดำเงางามมีเพียงปิ่นโมราเขียว 

ปักมวยไว้ ใบหน้าหล่อเหลา คิ้วดำดุจหมึกวาด นัยน์ตาวาววับประหนึ่งเคลือบเงา  

จมูกโด่งเป็นสันตรง มุมปากเจือรอยยิ้มบางชวนให้รู้สึกสบายใจ เพียงแต่ดวงตา 

เรียวคู่นั้นแม้ดูคล้ายกำลังยิ้ม ทว่าลึกลงไปกลับงำประกายคมกริบเฉียบแหลม  

ทำให้ผู้คนมิกล้าสบตาตรง ๆ

ขุนนางที่นั่งอยู่ในที่นั้นส่วนใหญ่ล้วนเคยเห็นเยี่ยอู๋เยียนสมัยเมื่อสี่ปีก่อน  

ครั้นได้เห็นอีกครั้งในค่ำคืนนี้ ต่างพากันสูดหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความตื่นตะลึง 

อย่างอดไม่ได้

ใช้ชีวิตอยู่ชายแดนมาสี่ปี นับเป็นการฝึกคนอย่างแท้จริง เยี่ยอู๋เยียน 

ในยามนี้มิใช่เด็กหนุ่มอ่อนแอเมื่อสี่ปีก่อนผู้นั้นอีกแล้ว เขาเติบโตสูงใหญ่ รูปโฉม 

หล่อเหลาไม่ธรรมดา ใบหน้าประดับรอยยิ้มที่คล้ายมีแต่ก็คล้ายไม่มี ท่วงท่า 
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ยามย่างก้าวเปี่ยมสง่าราศี แลดูสุภาพสง่างาม กระนั้นลึกลงไปในดวงตาเรียว 

ที่แสนเย็นชาคู่นั้น ไม่ว่าใครต่างก็ไม่กล้ามองข้ามกลิ่นอายแห่งความมาดมั่นและ 

ความเผด็จการที่แผ่ออกมาจาง ๆ ได้เลย 

ความเผด็จการและกลิ่นอายแห่งราชันย์ที่แฝงอยู่นี้ ชวนให้ผู้คนครั่นคร้าม 

ยิ่งกว่าประกายเฉียบคมดุดันที่เผยออกมาเสียอีก กระบี่ที่ซ่อนในฝักนั้น ไม่มีผู้ใด 

รู้ว่าเมื่อหลุดออกจากฝักแล้วจะแหลมคมและเยียบเย็นเพียงใด

เยี่ยอู๋ เยียนประคองไท่โฮ่วผู้สูงศักดิ์และสง่างามเข้ามาในตำหนักช้า  ๆ  

ด้านหลังของทั้งสองยังมีคนผู้หนึ่งติดตามมาด้วย นางก็คือองค์หญิงแคว้นเป๋ยหลู่ 

ที่ขี่ม้าอยู่ข้างกายเยี่ยอู๋เยียนบนถนนในเมืองหลวงนั่นเอง

หลายคนในที่นี้ยังไม่เคยเห็นองค์หญิงแคว้นเป๋ยหลู่มาก่อน กระนั้นก็เคย 

ได้ยินได้ฟังมามาก ครั้นได้เห็นว่านางมาพร้อมกับเยี่ยอู๋เยียนในวันนี้ จึงรู้สึกว่า 

ไม่ผิดจากคำเล่าลือเลยจริง  ๆ องค์ชายหกเยี่ยอู๋เยียนโปรดปรานสตรีผู้นี้อย่างยิ่ง  

ในวาระเช่นนี้ก็ยังมีนางอยู่ข้างกายไม่ห่าง ราวกับเงา

เมื่อได้เห็นสตรีผู้นี้อีกครั้ง หัวใจของเจียงเซ่อเซ่อพลันรู้สึกหนักอึ้งอย่าง 

ห้ามไม่อยู่ ดูท่าว่าเยี่ยอู๋เยียนคงจะพานางไปรับเสด็จไท่โฮ่วที่พระตำหนักฉือหนิง 

ด้วยกันเป็นแน่

ไกลออกไป เจียงเซ่อเซ่อเห็นสีหน้าของเจียงเยี่ยนผู้เป็นบิดาหมองคล้ำลง 

ทันใด ส่วนเหล่านางสนมรวมทั้งบุตรีของขุนนางทั้งหลายต่างพากันกวาดสายตา 

มองมาที่นางคล้ายตั้งใจแต่ก็มิได้ตั้งใจ แม้นางจะมิได้ใส่ใจ ทว่าภายใต้สายตา 

ผู้คนที่จับจ้องมาด้วยความเห็นใจนั้น ก็ยังไม่วายรู้สึกกระอักกระอ่วนอยู่บ้าง

เยี่ยอู๋เยียนประคองไท่โฮ่วให้ประทับบนตั่งกุ้ยเฟย๓ ไม้จันทน์แดง แล้วจึง 

ส่งยิ้มน้อย ๆ ให้องค์หญิงแคว้นเป๋ยหลู่ก่อนจะนั่งลงตรงที่นั่งของตน

ท่ามกลางบรรดานางในที่ชะเง้อคอมององค์หญิงแคว้นเป๋ยหลู่นั่งลงตรง 

ที่นั่งฝั่งพระญาติหญิง การแต่งกายของนางในค่ำคืนนี้มิใช่ชุดกระโปรงสีสัน 

แพรวพราวเช่นที่สวมใส่บนถนนตัวนั้นอีกแล้ว คืนนี้นางปฏิบัติตามธรรมเนียม 

๓ เรียกตั่งหรือเก้าอี้ยาวสำหรับเอนนอนได้
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ของที่นี่ สวมชุดชาวแคว้นหนานเย่ว์ กระโปรงผ้าโปร่งบางสีขาวระบายลูกไม้ 

อ่อนช้อยนั้นราวกับเมฆหมอกที่ห่อหุ้มนางอยู่  ดูผาดเดียวก็รู้ว่ามาจากร้าน 

พัสตราภรณ์ชื่อดังแห่งเมืองหลวง “อวิ๋นเยียนหลัว” เส้นผมดำขลับเกล้าเป็น 

ทรงเดือนแรม สวมมงกุฎไข่มุกบนศีรษะ ไข่มุกสีขาวนวลสกาว เปล่งประกาย 

อบอุ่น ขับเน้นให้นางยิ่งงามวิจิตรดูไม่เหมือนจริง ราวกับเทพธิดาจันทราฉางเอ๋อ 

ลงมาจุติโดยแท้

ทันทีที่นางนั่งลง ก็มีคุณหนูสองสามคนที่อยากรู้อยากเห็นรวมตัวกันเดิน 

เข้าไปใกล้ แล้วเอ่ยทักว่า “องค์หญิงทรงงามเหลือเกิน ฉลองพระองค์นี้คงเป็น 

ชุดที่ตัดเย็บโดยร้านพัสตราภรณ์ชื่อดังของเมืองหลวงสินะเพคะ”

องค์หญิงผู้นั้นพยักหน้าเบา  ๆ เอ่ยยิ้ม  ๆ  อย่างเขินอาย “ดูเหมือนจะใช่ 

กระมัง ข้าไม่มีชุดตามอย่างชาววังของแคว้นทรงเกียรติของพวกท่าน พอถึง 

เมืองหลวง เยียนจึงส่งคนไปเชิญช่างเสื้อมาวัดตัวตัดชุด เพิ่งจะเสร็จก่อนมางาน 

พอดี”

ชุดกระโปรงชาววังที่ประณีตบรรจงเช่นนี้ คาดว่าคงต้องให้ช่างตัดเสื้อ 

หลายคนในร้านช่วยกันเร่งมือตัดเย็บขึ้นมาเป็นแน่  จึงได้รังสรรค์ออกมาได้ 

เรียบร้อยภายในเวลาเพียงครึ่งวันบ่ายเท่านั้น

ครั้นเจียงเซ่อเซ่อได้ยินองค์หญิงแคว้นเป๋ยหลู่เรียกชื่อเยี่ยอู๋เยียนว่า  “เยียน” 

ความขมขื่นพลันเอ่อล้นขึ้นมาในใจ นางนึกว่าตนเองจะไม่แยแสต่อเรื่องนี้ได้  

ทว่าเมื่อมองไปยังชายหนุ่มผู้เจิดจรัสราวกับบัวหิมะผู้นั้น เขามิใช่ว่าที่สามีของนาง 

หรอกหรือ แล้วการแต่งงานระหว่างนางกับเขาจะทำเช่นไร หากยังคงเป็นไป 

ตามเดิม วันหน้านางก็จะต้องใช้สามีร่วมกับหญิงผู้นี้ใช่หรือไม่

ดวงตากระจ่างใสของเจียงเซ่อเซ่อหลุบลง เป็นครั้งแรกที่หัวใจอันนิ่งสงบ 

บังเกิดคลื่นซัดสาด 

“หวงตี้ หวงโฮ่ว เสด็จ!” สิ้นเสียงขานเล็กแหลมของขันที จยาเสียงตี้ 

ในฉลองพระองค์มังกรสีเหลือง จูงพระหัตถ์หวงโฮ่วในฉลองพระองค์เต็มยศ 

ย่างพระบาทเข้ามาในตำหนัก

เจียงเซ่อเซ่อคุกเข่าลงถวายบังคมตามคนอื่น  ๆ เมื่อลุกขึ้นยืนอีกครั้ง  
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จยาเสียงตี้ผู้น่าเกรงขามก็ประทับบนบัลลังก์มังกรเรียบร้อยแล้ว พระเนตรมังกร 

จับจ้องมาที่เยี่ยอู๋เยียนอย่างลึกซึ้ง

เยี่ยอู๋เยียนเงยหน้าขึ้น บิดาและบุตรสบตากัน

ในดวงเนตรสีดำล้ำลึกของจยาเสียงตี้เปี่ยมไปด้วยความประหลาดพระทัย 

อย่างยิ่ง ทว่าในดวงตาของเยี่ยอู๋เยียนกลับฉายแววเยือกเย็นไม่สะทกสะท้าน 

ไร้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกใด ๆ

“ทูลฝ่าบาท องค์ชายหกทรงปราบแคว้นอูซื่อได้ครานี้ ขยายอำนาจแห่ง 

ราชสำนักของเราออกไปไพศาล นับว่ามีความดีความชอบใหญ่หลวงอย่างแท้จริง 

พ่ะย่ะค่ะ!” อัครเสนาบดีเซียวชิงหมิงลุกขึ้นกราบทูล

“แคว้นอูซื่อแข็งแกร่งเกรียงไกรมาตลอด ครั้งนี้องค์ชายหกทรงสยบลงได้ 

ถือเป็นแบบอย่างในการรบโดยแท้” เจียงเยี่ยนบิดาของเจียงเซ่อเซ่อเองก็ไม่ยอม 

เสียโอกาสนี้กราบทูลต่อเบื้องสูงเช่นกัน

บรรดาขุนนางที่ได้ฟังพากันเออออคล้อยตาม

เยีย่อูเ๋ยยีนมองใบหนา้มากมายเบือ้งหนา้อยา่งเฉยเมย นยันต์าคมทอประกาย 

เยาะหยันวูบหนึ่ง

ที่ เขาต้องออกศึกในปีนั้น เหตุสำคัญมิใช่พวกคนที่อยู่ตรงหน้าเหล่านี้ 

คอยยุยงทั้งในที่ลับและที่แจ้งหรอกหรือ ต่างคิดว่าการโยกย้ายเขาไปอยู่ชายแดน 

จะเป็นการกำจัดเขา ย่อมมิคาดคิดว่าเขาจะยังมีชีวิตรอดกลับมาได้ บัดนี้ตาเฒ่า 

เจ้าเล่ห์พวกนี้กลับแล่นเรือตามลมเปลี่ยนท่าทีตามสภาพการณ์ ใจคอคิดเช่นไรนั้น 

เขาย่อมรู้แจ้งแก่ใจดี ในใจจึงรู้สึกว่าช่างน่าขันเสียนี่กระไร

จยาเสียงตี้ตรัสเสียงทุ้มกังวาน “องค์ชายหกทำให้ชายแดนตะวันตกสงบลง  

มีชัยเหนือแคว้นอูซื่อ นับว่ามีความดีความชอบ อวยยศเสวียนหวัง ตกรางวัล 

ทองคำพันตำลึง ไข่มุกสิบหู๔ กินภาษีที่นาหนึ่งแสนครัวเรือน” 

จยาเสียงตี้มีพระโอรสทั้งสิ้นสี่พระองค์ ยามนี้เหลือเพียงสามพระองค์ที่ยัง 

ทรงพระชนม์ชีพ ซึ่งได้แก่องค์ชายสาม องค์ชายห้า และองค์ชายหก ส่วนอีก 

๔ ๑ หู เท่ากับ ๕ โต่ว หรือ ๕๐ ลิตร
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พระองค์นั้นสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เมื่อหลายปีก่อนแล้ว องค์ชายสาม 

และองค์ชายห้าเป็นพระโอรสร่วมอุทรในหวงโฮ่วองค์ปัจจุบัน  เมื่อสองปีก่อน 

องค์ชายสามได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาท ส่วนองค์ชายห้านั้นจนถึงบัดนี้ 

ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นหวัง ไม่ว่าใครต่างก็คาดไม่ถึงว่าองค์ชายหกเยี่ยอู๋- 

เยียนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นหวังตัดหน้าองค์ชายห้าไปเสียก่อน

“ขอบพระทัยพระบิดาในพระมหากรุณาธิคุณพ่ะย่ะค่ะ”  เยี่ยอู๋ เยียน 

ก้าวออกมาเบื้องหน้าบัลลังก์แล้วเอ่ยเสียงขรึม ใบหน้าหล่อเหลายังคงปราศจาก 

รอยยิ้ม

จยาเสียงตี้ทอดพระเนตรเยี่ยอู๋เยียนพลางแย้มพระสรวลน้อย ๆ แม้ได้รับ 

อวยยศเป็นหวัง ทั้งได้ปูนบำเหน็จรางวัลไม่น้อย ก็ยังไม่เห็นว่าเขาจะมีสีหน้า 

ประทับใจแต่อย่างใด ต้องเป็นเรื่องเช่นใดกัน จึงจะทำให้เขาดีใจได้ พระเนตร 

มังกรปราดมองไปยังบรรดาเด็กสาวที่อยู่เบื้องหน้าบัลลังก์ จากนั้นก็ทรงพระสรวล 

คิด ๆ ดู ปีนี้เยี่ยอู๋เยียนก็ยี่สิบสองแล้ว สมควรคิดเรื่องแต่งงานได้แล้วกระมัง

“อู๋เยียน เจ้าเองก็หมั้นหมายกับธิดาของติ้งอานโหวมานานแล้ว เราเลือก 

ฤกษ์มงคลไว้แล้ว สิบวันหลังจากนี้ให้จัดการเรื่องงานเสกสมรสของพวกเจ้าเสียเลย 

แล้วกัน” จยาเสียงตี้ตรัสเสียงเข้ม

เจียงเซ่อเซ่อได้ยินดังนั้นก็ตกใจ นางคิดไม่ถึงเลยว่าฝ่าบาทจะทรงกำหนด 

เรื่องงานสมรสของทั้งสองในงานเลี้ยงนี้อย่างไม่อ้อมค้อม ชะรอยว่าบิดาคงออกหน้า 

ทลูฝา่บาทขึน้มาเปน็แน ่ นางมองไปยงัเยีย่อูเ๋ยยีนดว้ยความกงัวลใจอยูบ่า้ง บงัเอญิ 

เห็นคิ้วเรียวของเขาที่ขมวดมุ่นน้อย ๆ เข้าพอดี

เขาจะปฏิเสธหรือยอมรับกันหนอ

หากเขาปฏิเสธ สำหรับนางแล้วแม้ในยามนี้อาจรู้สึกเสียหน้าอยู่บ้าง ทว่า 

นับแต่นี้ไปนางก็จะเป็นอิสระโดยสมบูรณ์

หากเขายอมรับ แม้คืนนี้จะรักษาหน้าตาเอาไว้ได้ แต่ในภายหน้าเล่า

ชั่วขณะนั้น เจียงเซ่อเซ่อมิรู้เลยว่าตนเฝ้ารอให้เขาปฏิเสธหรือยอมรับกันแน่

หัวใจดวงหนึ่งกำลังรอคอยด้วยความกระวนกระวาย เพียงชั่วพริบตา 

ที่เยี่ยอู๋เยียนครุ่นคิดนั้น สำหรับนางแล้ว กลับเป็นดั่งความทรมานที่ยาวนาน 
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นับพันนับหมื่นปี

ในที่สุดมุมปากของเยี่ยอู๋ เยียนพลันยกยิ้ม  เขาเอ่ยเสียงเรียบ  “ทูล 

พระบิดา กระหม่อมได้ยินมาว่าคุณหนูเจียงเป็นยอดหญิงอัจฉริยะแห่งเมืองหลวง  

กระหม่อมอยู่ในกองทัพหลายปี  ไม่คุ้นชินกับเรื่องวรรณศิลป์  จึงรู้สึกว่าตน 

มิคู่ควรกับคุณหนูเจียง ขอพระบิดาทรงยกเลิกการสมรสด้วยเถิดพ่ะย่ะค่ะ” 

เขาปฏิเสธแล้ว!

เจียงเซ่อเซ่อรู้สึกโล่งใจทันที นางเป็นอิสระแล้ว เพียงแต่เหตุใดในใจ 

กลับมิได้รู้สึกยินดีเหมือนดังที่คิดไว้ ความรู้สึกผิดหวังน้อย  ๆ  เอ่อล้นขึ้นในหัวใจ  

แม้จะรู้มานานแล้วว่าเขาไม่อยากแต่งกับนาง กระนั้นก็ไม่คิดว่าเขาจะปฏิเสธซึ่งหน้า 

เช่นนี้ เขามิใช่เด็กหนุ่มที่ยอมประนีประนอมเมื่อหลายปีก่อนคนนั้นอีกแล้ว ซ้ำยัง 

กล้าท้าทายพระราชอำนาจของหวงตี้อีกด้วย

หวงตี้หาได้พิโรธเพราะคำปฏิเสธของเยี่ยอู๋เยียน เพียงแย้มพระสรวล 

น้อย  ๆ ในที่สุดบุตรชายก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีความคิดอ่านเป็นของตัวเอง ทว่า 

ตนไม่อาจตกปากยอมรับคำขอของบุตรชายได้ วาจาสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงอย่าง 

ง่ายดายได้เช่นไร

“องค์ชาย คุณหนูเจียงรอเจ้ามาหลายปี เจ้าจะทำให้คุณหนูเจียงผิดหวัง 

ไม่ได้ สิบวันหลังจากนี้จัดพิธีเสกสมรสให้เรียบร้อย!” หวงตี้ตรัสเสียงเข้ม

เยี่ยอู๋เยียนมิได้แข็งขืนอีก น้อมกายคำนับ “กระหม่อมน้อมรับพระบัญชา  

แต่ยังมีอีกเรื่อง การที่กระหม่อมปราบแคว้นอูซื่อครานี้ได้ ก็เพราะแคว้นเป๋ยหลู่ 

ส่งกองทัพมาช่วยเหลือ แคว้นเป๋ยหลู่ประสงค์จะให้มีการเสกสมรสเชื่อมสัมพันธ์ 

กับหนานเย่ว์ของเรา จึงจะให้องค์หญิงอีอิ๋งเซียงแต่งงานกับกระหม่อม ขอพระบิดา 

โปรดประทานอนุญาต ให้จัดพิธีเสกสมรสวันเดียวกันกับคุณหนูเจียงด้วยเถิด 

พ่ะย่ะค่ะ” 

หัวใจของเจียงเซ่อเซ่อหล่นวูบโดยพลัน ที่แท้การที่เขาตกลงว่าจะแต่งงาน 

กับนางนั้น เพราะต้องการให้ฝ่าบาททรงอนุญาตให้เขาแต่งงานกับอีอิ๋งเซียงนี่เอง  

ฝ่าบาทเมินเฉยความตั้งใจของเขาไปแล้ว ย่อมต้องทรงยินยอมให้เขาสมประสงค์ 

ในเรื่องนี้ แล้วก็เป็นดังที่คิดไว้ หวงตี้เลิกพระขนง ก่อนจะขมวดมุ่นครุ่นคิด 
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อยู่ครู่หนึ่ง แล้วจึงรับสั่งพร้อมรอยพระสรวลบาง  ๆ “จะไปยากอันใด ในเมื่อ 

เป็นเช่นนี้ ก็จัดงานสมรสเสียวันเดียวกับธิดาของติ้งอานโหวเลยแล้วกัน”

“แต่ว่าพระบิดา  แล้วเรื่องตำแหน่งพระชายาเล่า  กระหม่อมรับปาก 

องค์ข่านแคว้นเป๋ยหลู่เอาไว้แล้ว จะต้องยกอิ๋งเซียงเป็นชายาเอก” เยี่ยอู๋เยียน 

ถามเสียงทุ้มต่ำ มุมปากยังคงเจือรอยยิ้มจาง  ๆ  ไม่เปลี่ยน เพียงแต่สายตากลับ 

ฉายแววรอคอย

ครั้นหวงตี้สดับดังนั้น สีพระพักตร์พลันหม่นคล้ำลงเล็กน้อย

แคว้นเป๋ยหลู่ตั้งอยู่ทางเหนือของหนานเย่ว์ อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล 

ยิ่งกว่าหนานเย่ว์ นับเป็นแคว้นใหญ่แคว้นหนึ่ง ทว่าด้วยความที่ดินแดนตอนเหนือ 

หนาวเย็นทารุณ แคว้นเป๋ยหลู่จึงไม่นับว่าร่ำรวยมั่งคั่ง แม้กระนั้นหลายปีมานี้ 

แคว้นเป๋ยหลู่จู่ ๆ ก็เรืองอำนาจขึ้น จึงมิอาจดูแคลนได้

จยาเสียงตี้ดำริอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะตรัสอย่างเนิบช้า “เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็มีแต ่

ต้องทำให้ธิดาของติ้งอานโหวผิดหวัง ให้นางเป็นชายารองแล้ว!” พลันรู้สึกโล่ง 

พระทัยที่ปีนั้นตนเพียงพระราชทานสมรสให้ แต่มิได้ระบุชัดว่าต้องให้ธิดาของ 

ติ้งอานโหวเป็นชายาเอก

แน่นอนว่าสีหน้าของติ้งอานโหวเจียงเยี่ยนย่อมไม่น่ามองนัก ทว่าก็ยังคง 

ยิ้มเล็กน้อย พลางก้าวออกมาข้างหน้า เอ่ยว่า “เสวียนหวังรูปโฉมงดงามดั่ง 

มังกรหงส ์ บุตรสาวของกระหม่อมสามารถแต่งเข้าจวนหวังได ้ นับว่าเป็นบุญวาสนา 

แต่ปางก่อน ไหนเลยจะต้องผิดหวัง กระหม่อมขอบพระทัยในพระมหากรุณาธิคุณ 

ของฝ่าบาทยิ่งแล้วพ่ะย่ะค่ะ”

หวงตี้พยักพระพักตร ์ พร้อมรอยพระสรวลบาง “ท่านขุนนางมิต้องเกรงใจ” 

เยี่ยอู๋เยียนถอยกลับไปนั่งตามเดิม มุมปากประดับรอยยิ้มชวนให้หวั่นไหว 

พลางมองไปยังองค์หญิงอิ๋งเซียงแห่งแคว้นเป๋ยหลู่ที่อยู่ทางฝั่งพระญาติหญิง

ฝ่ายอีอิ๋งเซียงเองก็ช้อนตาที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มขึ้นมอง ต่างฝ่ายต่างสบตา 

กันด้วยความรักใคร่ลึกซึ้ง

‘ดวงเนตรลอบมองสอดประสาน กระเพื่อมห้วงกระสันหา ดังริ้วคลื่นใน 

สารทชล’ มิรู้เพราะเหตุใด จู่  ๆ  กลอนท่อนนี้จึงผุดขึ้นมาในห้วงคิดคำนึงของ 
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เจียงเซ่อเซ่อ

แรกเริ่มเดิมทีที่หวงตี้พระราชทานสมรสนั้น ก็มิได้ทรงชี้ชัดว่าเจียงเซ่อเซ่อ 

คือชายาเอก รับสั่งเพียงว่าเป็นพระชายา แม้กระนั้น สมรสพระราชทานจาก 

หวงตี้ ไหนเลยจะหมายถึงชายารองได้ บัดนี้เยี่ยอู๋เยียนเพิ่งจะกลับมาไม่ทันไร  

ก็ทรงลดตำแหน่งนางซึ่งเป็นว่าที่ชายาเอกลงไปเป็นชายารองเสียแล้ว อันที่จริง 

ไม่ว่าจะเป็นชายาเอกก็ดี  ชายารองก็ช่าง ล้วนเป็นเพียงชื่อเรียกขานเท่านั้น  

สำหรับเจียงเซ่อเซ่อแล้ว หาได้แตกต่างกันไม่

ทว่าในสายตาผู้คนทั่วไป ระหว่างชายาเอกกับชายารองนั้น กลับแตกต่าง 

กันราวฟ้ากับดิน

ชายาเอกคือภรรยาหลวง ส่วนชายารองคืออนุภรรยา

บุรุษผู้หนึ่งสามารถมีอนุภรรยาได้หลายคน แต่มีภรรยาหลวงได้เพียง 

หนึ่งเดียว ต่อให้อนุภรรยาคนหนึ่งอย่างนางได้รับความโปรดปรานมากสักเพียงใด 

ย่อมไม่มีวันอยู่เหนือภรรยาหลวงได้ เหมือนเช่นลั่วซื่อมารดาของเจียงเซ่อเซ่อ

เจียงเซ่อเซ่อไม่เคยเข้าใจเลยว่าเหตุใดมารดาจึงยอมแต่งเข้ามาเป็น 

อนุภรรยา แม้นางจะเพียรพยายามปรับตัวให้เข้ากับจวนโหวเพียงใด ทว่าจากที่ 

เจียงเซ่อเซ่อได้เห็น มารดากับจวนโหวนั้นไม่อาจเข้ากันได้ แม้เจียงเยี่ยนผู้เป็น 

บิดาจะดีต่อมารดายิ่งนัก แต่เจียงเซ่อเซ่อรู้ดีว่ามารดามิได้มีความสุข

ที่จวนสกุลเจียง  ฟูเหรินใหญ่ผู้มีชาติกำเนิดสูงศักดิ์มักดูถูกดูแคลน 

ชาติกำเนิดของฟูเหรินรองอย่างมารดาของนางเสมอ ทว่ามารดากลับไม่ถือโกรธ  

ได้แต่เผชิญหน้ากับทุกสิ่งด้วยรอยยิ้มน้อย ๆ นั้น

มารดามักพูดถึงเรื่องท่องทะเลให้เจียงเซ่อเซ่อฟังอยู่บ่อยครั้งว่า ยาม 

ตะวันขึ้นก็ยลผืนน้ำ  ราตรีกาลสดับฟังเสียงคลื่น  ท้องน้ำและท้องนภานั้น 

กว้างใหญ่ไพศาล แสนจะอิสรเสรี

เจียงเซ่อเซ่อเคยลั่นวาจาไว้ว่า นางจะไม่มีวันเป็นอนุภรรยาของบุรุษเหมือน 

เช่นมารดาเด็ดขาด ทว่าช่างน่าขันนัก ค่ำคืนนี้นางกลับตกต่ำกลายเป็นอนุเสียได้ 

ซ้ำยังเป็นอนุที่คงมิมีวันได้รับความรักไปตลอดกาล ที่เลวร้ายที่สุดคือ นางไม่อาจ 

ปฏิเสธได้เลย เพราะเรื่องการแต่งงานของนางเกี่ยวพันถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีของ 
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ตระกูลเจียงทั้งตระกูล นางคือคุณหนูผู้มีความรู้และมีเหตุผล จึงมิอาจกระทำ 

บุ่มบ่ามตามอำเภอใจ ความรู้ที่นางได้รับการอบรมสั่งสอนมาไม่ยอมปล่อยให้นาง 

ทำเช่นนั้นได้ อีกทั้งบิดามารดาของนางย่อมไม่ยินยอมเช่นนั้นด้วย

เจียงเซ่อเซ่อนั่งนิ่งเงียบเช่นนั้น ดวงหน้าประดับรอยยิ้มงดงามเจิดจ้า 

ทั้งสงบเสงี่ยม สง่างาม และดูเลื่อนลอย

สิ่งที่นางต้องการคือความรักของหนึ่งคู่ครองในหนึ่งภพชาติ เยี่ยอู๋เยียน 

มิใช่ชายอันเป็นที่รักของนางแล้ว นางเองก็จะไม่ทุกข์ใจเพราะเขาอีกเช่นกัน

งานเลี้ยงราตรีเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ เหล่านางกำนัลพากันเดินขวักไขว่ 

ราวกับผีเสื้อกรีดกรายท่ามกลางมวลบุปผา ยกอาหารพร้อมสุรารสเลิศมารับรอง 

ไม่ขาดสาย ครั้นเสียงดนตรีสนุกสนานจากเครื่องสายดังขึ้น นางระบำรูปโฉม 

งดงามในชุดผ้าไหมบางเบาสิบสองนางก็ขึ้นมาร่ายรำอย่างร่าเริงอ่อนช้อยบน 

พรมแดงกลางพระตำหนัก

คนงาม ระบำงาม ดนตรีไพเราะ

สุราเลิศ อาหารเลิศ บุปผาหอมหวน

นี่เป็นค่ำคืนที่ดีคืนหนึ่ง นางไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่เสพสุขความรื่นรมย์ 

ทั้งหมดนี้

เจียงเซ่อเซ่อหลุบตาลงยิ้มบาง ๆ มือเรียวยกจอกสุราขึ้นดื่มอึกหนึ่ง แล้ว 

จึงคีบกับข้าวใส่ปากอีกคำ

“ได้ยินว่าสตรีแคว้นเป๋ยหลู่ล้วนเชี่ยวชาญการขับร้อง เสียงขององค์หญิง 

อิ๋งเซียงไพเราะดุจเสียงสวรรค์  มิรู้ว่าองค์หญิงจะยินดีขับร้องให้พวกเราฟัง 

สักเพลงหรือไม่” ผู้ที่เอ่ยคือองค์รัชทายาทแห่งวังตะวันออกเยี่ยอู๋เฉิน

เยี่ยอู๋เฉินคือพระโอรสองค์โตในหมิงหวงโฮ่วองค์ปัจจุบัน ได้รับความ 

โปรดปรานจากหวงตี้และหวงโฮ่วอย่างยิ่งมาตั้งแต่ยังเล็ก อุปนิสัยโอหังอวดดี  

ยามนี้เขาสวมชุดชาววังสีดำตัดเย็บด้วยผ้าไหมทอดิ้นเมฆา๕ สาบเสื้อด้านหน้าปัก 

๕ ผ้าไหมทอดิ้นอวิ๋นจิ่นเป็นหนึ่งในสี่ผ้าไหมทอดิ้นเงินดิ้นทองอันเลื่องชื่อของจีน มีต้นกำเนิดจากเมือง 

หนานจิง (นานกิง) ผลิตขึ้นสำหรับจักรพรรดิและเชื้อพระวงศ์โดยเฉพาะ
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ดิ้นทองลายเมฆมงคลและมังกรเหินเมฆา ศีรษะสวมกวน๖ ทองคำประดับหยกม่วง  

คิ้วเรียวคม ดวงตาสดใส ใบหน้าเกลี้ยงเกลาหล่อเหลา นัยน์ตาสีดำทอประกาย 

เยียบเย็น จ้องมององค์หญิงอิ๋งเซียงที่กำลังอิ่มเอมอยู่เงียบ ๆ 

ราวกับว่าอีอิ๋งเซียงคุ้นเคยกับคำเชื้อเชิญเช่นนี้จนเห็นเป็นเรื่องปกติ แพ 

ขนตายาวไหวระริก พยักหน้ารับพร้อมรอยยิ้ม

ทว่าเยี่ยอู๋ เยียนกลับไม่พอใจอยู่บ้าง ดูเหมือนเขาจะคาดไม่ถึงว่าองค์ 

รัชทายาทจะเอ่ยออกมาเช่นนี้ หัวคิ้วพลันขมวดมุ่นเล็กน้อย ขณะที่กำลังจะ 

ออกปากปฏิเสธกลับได้ยินพระสุรเสียงของหมิงหวงโฮ่วดังมาว่า  “ฝ่าบาท  

หม่อมฉันเองก็เคยได้ยินมาว่าสตรีแคว้นเป๋ยหลู่นั้นล้วนเชี่ยวชาญเรื่องการขับร้อง  

จึงอยากลองฟังสักครั้งเพคะ!” 

จยาเสียงตี้พยักพระพักตร์ พร้อมแย้มพระสรวล “เมื่อเป็นเช่นนี้ เราเอง 

ก็อยากฟังเช่นกัน” 

อีอิ๋งเซียงยืนขึ้น เยื้องกรายเข้ามาตรงกลางพระตำหนักพลางคลี่ยิ้มบาง  

“อิ๋งเซียงยินดีขับร้องถวายไท่โฮ่ว ฝ่าบาท และหวงโฮ่วสักเพลง เป็นการถวาย 

พระพรเพคะ” 

“ช้าก่อน” หมิงหวงโฮ่วพลันรับสั่งขึ้นมาทันใด “เปิ่นกง๗  ได้ยินว่าธิดา 

ของติ้งอานโหวชำนาญบรรเลงพิณ มิสู้ให้คุณหนูเจียงบรรเลงดนตรีประกอบให้ 

องค์หญิงอิ๋งเซียงไปด้วย คงจะล้ำเลิศดุจบทเพลงของเทพเซียนบนโลกมนุษย์ 

เป็นแน่” หวงโฮ่วแย้มพระสรวล ดวงเนตรงามพุ่งตรงไปที่เจียงเซ่อเซ่อ

เดิมเจียงเซ่อเซ่อคิดจะนั่งลิ้มชิมรสอาหารชั้นเลิศเงียบ  ๆ นึกไม่ถึงว่าจะ 

กลายเป็นจุดสนใจของผู้คนอีกครั้ง จึงได้แต่ลอบถอนหายใจด้วยความกลัดกลุ้ม  

ค่ำคืนนี้นางถูกกำหนดให้ไม่อาจอยู่อย่างสงบได้เสียแล้ว

นางวางตะเกียบหยกลงอย่างไม่รีบร้อน ลุกขึ้นถวายบังคม

ได้ยินเพียงเสียงเยียบเย็นของเยี่ยอู๋เยียนดังแว่วมา “พระบิดา เสียง 

๖ เกี้ยวครอบมวย
๗ สรรพนามเรียกแทนตัวเองของเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง



26

ยอดพธูโจรสลัด ๑

ขับร้องของอิ๋งเซียงเหมาะแก่การร้องสด ไม่เหมาะที่จะมีเสียงดนตรีประกอบ  

เสียงพิณกลับจะทำให้เสียงอันไพเราะของนางไม่กังวานใสพ่ะย่ะค่ะ” 

เจียงเซ่อเซ่อเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจอยู่บ้าง จึงเห็นดวงตาเรียว 

น่ามองคู่นั้นของเยี่ยอู๋เยียนกำลังมองมาที่นาง

ทั้งเย็นชา สงบนิ่ง ลุ่มลึก และคมกริบ

ในแววตาที่เขามองนาง ไม่ว่าอารมณ์ใดล้วนมีทั้งสิ้น เว้นแต่ความอบอุ่น 

เท่านั้นที่หามีไม่

เป็นครั้งแรกในค่ำคืนนี้ที่เยี่ยอู๋เยียนชายตาแลนาง บางทีอาจเพราะมาถึง 

ตอนนี้แล้ว เขาจึงค่อยจำได้ว่าหญิงสาวในชุดสีฟ้าเรียบง่ายผู้นี้ก็คือเจียงเซ่อเซ่อ  

ว่าที่ชายารองของเขา

เขาบอกว่าเสียงร้องขององค์หญิงอิ๋งเซียงไม่เหมาะที่จะมีดนตรีประกอบ  

ความหมายก็คือนางไม่คู่ควรที่จะบรรเลงดนตรีกับองค์หญิงอิ๋งเซียง เสียงพิณ 

ของนางจะทำให้เสียงอันไพเราะขององค์หญิงต้องด่างพร้อย

เจียงเซ่อเซ่อหาได้โกรธเคือง เพียงคลี่ยิ้มบางเท่านั้น รอยยิ้มงามสง่า 

ดูเยือกเย็นสุขุมราวกับแสงจันทร์บนผืนน้ำ นางเลิกคิ้วเล็กน้อย ตรงหว่างคิ้ว 

เปี่ยมด้วยเสน่ห์แห่งความสูงศักดิ์และสง่างาม

“ขอบพระทัยหวงโฮ่วที่ทรงพระเมตตา เพียงแต่ฝีมือดีดพิณของเซ่อเซ่อนั้น 

ธรรมดา เกรงว่าจะสร้างความลำบากพระทัยให้แก่องค์หญิงเพคะ” เจียงเซ่อเซ่อ 

เอ่ยเรียบ  ๆ พลางเบนสายตาไปทางหมิงหวงโฮ่ว มิใช่ว่านางถ่อมตน แต่นาง 

ไม่ต้องการเช่นนั้นจริง  ๆ ในเมื่อเยี่ยอู๋เยียนไม่ยินดีจะให้นางบรรเลงพิณคู่กับ 

องค์หญิงอิ๋งเซียง นางก็จะทำตามความประสงค์ของเขา

“อ้อ แม่นางเจียงมิต้องถ่อมตัวไป เรายังเคยได้ยินอีกว่า ทั้งเรื่องพิณ  

หมากล้อม อักษรพู่กัน และวาดภาพ ไม่มีสิ่งใดที่เจ้ามิชำนาญ เป็นยอดหญิง 

อัจฉริยะเลื่องชื่อแห่งเมืองหลวง หากเจ้าบรรเลงดนตรีประกอบการขับร้องของ 

องค์หญิงอิ๋งเซียง ย่อมไม่มีสิ่งใดจะดีกว่านี้อีกแล้ว” หวงตี้ตรัสขึ้นมาบ้าง

เพราะลดตำแหน่งเจียงเซ่อเซ่อจากชายาเอกเป็นชายารอง จึงรู้สึกละอาย 

อยู่ในพระทัย ยามนี้เมื่อองค์หญิงอิ๋งเซียงจะแสดงขับร้อง หวงตี้จึงทรงหวังว่า 
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เจียงเซ่อเซ่อจะแสดงฝีมือออกมาได้เช่นเดียวกัน

เมื่อหวงตี้รับสั่งด้วยพระองค์เอง เจียงเซ่อเซ่อก็มิอาจปฏิเสธได้อีก ทำได้ 

เพียงเยื้องย่างออกจากที่นั่ง มาหยุดตรงหน้าพิณซึ่งวางอยู่กลางพระตำหนักใหญ่

อีอิ๋งเซียงมองเจียงเซ่อเซ่อพลางยิ้มละไม ในดวงตากลมโตใสกระจ่างนั้น 

ทอประกายและไร้เดียงสา นางย่อมรู้ดีว่าเจียงเซ่อเซ่อคืออดีตว่าที่ชายาเอกของ 

เยี่ยอู๋เยียน กระนั้นกลับมิได้รู้สึกลำบากใจแม้แต่น้อย

“คุณหนูเจียง ข้าจะร้องเพลง องค์หญิงเฟยโอวน่า เป็นบทเพลงที่แพร่หลาย 

ที่สุดในแคว้นเป๋ยหลู่ของเรา คุณหนูเจียงเคยฟังหรือไม่” อีอิ๋งเซียงเอ่ยถาม 

เสียงหวาน

เจียงเซ่อเซ่อมองดวงตากลมโตใสบริสุทธิ์ ทั้งรอยยิ้มเอียงอายตรงมุมปาก 

ของอีอิ๋งเซียง นางจำต้องยอมรับว่าองค์หญิงแคว้นเป๋ยหลู่ผู้นี้นับเป็นสตรีที่ชวนให ้

ผู้คนชื่นชอบผู้หนึ่งอย่างแท้จริง

เจียงเซ่อเซ่อยิ้มบาง ๆ “บทเพลงนี้เซ่อเซ่อไม่เคยได้ฟังมาก่อน ขอองค์หญิง 

ทรงขับร้องสดสักรอบหนึ่งก่อน แล้วเซ่อเซ่อก็จะบรรเลงดนตรีคลอตามได้เพคะ” 

ทั้งสองปรึกษาหารือกันเป็นที่เรียบร้อย ครั้นอีอิ๋งเซียงถวายบังคมต่อ 

ไท่โฮ่ว หวงตี้ และหวงโฮ่วแล้ว จึงเริ่มเอื้อนเสียงขับร้อง

ครั้นได้ฟังท่วงทำนองขับขานของอีอิ๋ง เซียงเจียงเซ่อเซ่อจึงรู้ว่าคำพูดเมื่อครู่ 

ของเยี่ยอู๋เยียนเป็นความจริงโดยแท้ เสียงขับร้องของอีอิ๋งเซียงมิใช่ไพเราะอย่าง 

สามญั เสยีงของนางนัน้ คลา้ยดัง่ถกูชะลา้งดว้ยธารหมิะบนยอดเขาสงู ทัง้ใสเสนาะ 

และกังวาน บริสุทธิ์และไกลเกินเอื้อม กังวานไกลไร้ที่สิ้นสุดท่ามกลางทำนอง 

แว่วหวานนั้น

บทเพลงนี้มีชื่อว่า  องค์หญิงเฟยโอวน่า แม้เจียงเซ่อเซ่อจะไม่รู้ภาษาของ 

แคว้นเป๋ยหลู่ แต่ก็รู้ว่า  “เฟยโอวน่า”  นั้นหมายถึงดวงจันทร์ องค์หญิงเฟยโอวน่า 

ก็คือเทพธิดาจันทรานั่นเอง การที่อีอิ๋งเซียงขับร้องเพลงนี้ก็เพื่อโอ้อวดว่าตนคือ 

เทพธิดาจันทราแห่งแคว้นเป๋ยหลู่ใช่หรือไม่ องค์หญิงผู้นี้ช่างมั่นใจในตนเองยิ่งนัก

จากนำ้เสยีงของออีิง๋เซยีง เจยีงเซอ่เซอ่สามารถสมัผสัไดถ้งึความรูส้กึฮกึเหมิ 

และเร่าร้อนของสตรี บทเพลงนี้ไม่เพียงมีท่วงทำนองสูงเท่านั้น แต่ยังสลับซับซ้อน 
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อีกด้วย จึงไม่ง่ายต่อการเล่นดนตรีประสานแน่นอน เวลานี้เจียงเซ่อเซ่อนึกสงสัย 

เหลือเกินว่าองค์หญิงอิ๋งเซียงที่ดูเหมือนจะมีจิตใจบริสุทธิ์ไร้เดียงสาผู้นี้ กำลังจงใจ 

กลั่นแกล้งนาง ไม่อยากให้นางเล่นดนตรีประสานใช่หรือไม่

ทว่าเจียงเซ่อเซ่อรู้ดี หากนางปฏิเสธ หวงตี้จะต้องไม่พอพระทัยเป็นแน่ 

แต่หากนางเล่นดนตรีประสาน เช่นนั้นก็เท่ากับแย่งความสนใจจากองค์หญิง 

อิ๋งเซียง นางไม่ปรารถนาจะชิงความโปรดปรานกับองค์หญิง ทั้งไม่มีแก่ใจจะ 

แสดงออกต่อหน้าเยี่ยอู๋เยียนด้วย 

เจียงเซ่อเซ่อตรึกตรองอยู่นาน ในที่สุดก็ก้มศีรษะหลุบตาลง มือเรียวบาง 

ดีดสายพิณเบา  ๆ เกี่ยวสลับกรอสายอย่างแช่มช้า ท่วงทำนองดนตรีใสเสนาะโสต 

ดังออกมา ประดุจธารน้ำชะล้างศิลา ดุจมุกกระทบจานหยก เสียงพิณแผ่วโผย 

บรรเลงท่วงทำนอง ผู้คนต่างกลั้นลมหายใจ ตั้งใจฟังเงียบ  ๆ ขณะที่เสียงพิณ 

กำลังจะประสานรวมกับเสียงขับร้อง ทันใดนั้นพลันเกิดเสียงดังผึง สายพิณ 

ขาดสะบั้น

ทุกคนไม่ทันได้ตั้งตัวสะดุ้งเฮือกในทันใด

เพลงพิณยังไม่ทันถึงท่อนหลัก ไม่คิดว่าสายพิณกลับขาดเสียได ้ ท้ายที่สุด 

ฝีมือบรรเลงพิณของยอดหญิงอัจฉริยะแห่งเมืองหลวงจึงไร้วาสนาที่จะพิสูจน์ให้ 

เป็นที่ประจักษ์

ทุกคนต่างนึกเสียดายแทนเจียงเซ่อเซ่ออยู่ในใจ โอกาสที่จะได้แสดงความ 

สามารถเฉพาะพระพักตร์ไท่โฮ่วและหวงตี้นั้น มิใช่ว่าใคร  ๆ  จะมีได้ บางทีอาจ 

เพราะคุณหนูเจียงตื่นเต้นเกินไป จึงทำให้สายพิณขาดกระมัง

มีเพียงเจียงเซ่อเซ่อที่รู้ดีว่า  สาเหตุที่สายพิณขาดเป็นเพราะนางโคจร 

ลมปราณ ใช้เล็บกรีดสายพิณจนสะบั้นนั่นเอง




