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เซินไป๋เซ ่อ

ภายในต�าหนักกลางของวังปี้เซียว (เมฆมรกต) ขันทีน้อยในชุดคลุม 

สีเทาผู ้หน่ึงวางกรงทองในมือลงแล้วถวายบังคมเต๋อเฟย* ซึ่งน่ังอยู ่ตรง

ต�าแหน่งประธาน

พื้นของต�าหนักปูด้วยศิลาทองค�าอันหรูหรา แต่ถึงแม้จะเรียกว่า 

ศิลาทองค�า ทว่าในความเป็นจริงมันกลับมีสีด�า พื้นผิวเรียบลื่นเกลี้ยงเกลา 

เปล่งประกายวาววับราวกับสายธาร ขันทีน้อยอดหร่ีตาลงไม่ได้ ราวกับว่า

แสงเจิดจ้าของศิลาทองค�าสว่างละลานตาเกินไป เขาเงยหน้าข้ึนน้อยๆ  

มองไปทางรองเท้าปักลายของเต๋อเฟยที่อยู่เบื้องหน้า

น่ีคือรองเท้าปักดิ้นเงินดิ้นทองลายวิหค ด้านบนประดับตกแต่งด้วย

1 

โอรสสวรรค์สุนัข

* ล�าดับศักดิ์ของสตรีในวังสมัยโบราณโดยทั่วไปเรียงตามล�าดับดังนี้ หวงโฮ่วหรือฮองเฮา (อัครมเหสี) ถือเป็นประมุขของฝ่ายใน 

แต่ในรัชกาลหนึ่งๆ อาจไม่แต่งตั้งใครขึ้นก็ได้ รองลงมาคือหวงกุ้ยเฟย (อัครเทวีหรือมเหสีฝ่ายซ้าย) กุ้ยเฟย (อัครชายา) ชายา 

ชั้นเฟย (ราชชายา) เจ้าจอมชั้นผิน (พระสนมเอก) เจ้าจอมชั้นกุ้ยเหริน (พระสนม) รองจากนั้นคือนางก�านัลและนางในทั่วไปซึ่ง 

แบ่งชั้นและมีค�าเรียกแตกต่างตามยุคสมัย
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อัญมณีเม็ดเล็กสีแดงสีเขียวเรียงต่อไปตามปีกและหางของตัวนกเป็นแนว

คล้ายกระแสน�้าวนวาววับพร่างพราย สีสันแพรวพราวสดใส สวยงามน่ามอง

ยิ่งนัก

เขาเคยได้ยินว่าแบบของรองเท้าคู่น้ีเต๋อเฟยวาดข้ึนในยามว่าง เมื่อ 

ฝ่าบาททอดพระเนตรเห็นก็ตรัสชมเชยเป็นการใหญ่ ทั้งยังมีรับสั่งเป็นพิเศษ

ให้ช่างฝีมือจากแดนสยามเร่งเย็บปักทั้งวันทั้งคืนเพื่อพระราชทานให้ใน 

วันคล้ายวันเกิดของเต๋อเฟย ท�าให้เหล่าบรรดาสนมชายาทั้งหลายต่างอิจฉา

ตาร้อน เพราะแม้กระทั่งเร่ืองเล็กๆ อย่างเช่นเสื้อผ้าอาภรณ์ ชีวิตความ 

เป็นอยู ่ก็ยังได้รับความสนพระทัยจากฝ่าบาทถึงเพียงน้ี เต๋อเฟยเป็นที่

โปรดปรานมากน้อยเพียงไรก็เห็นได้จากเรื่องหยุมหยิมเหล่านี้ มิน่าเล่าแม้แต่ 

หลี่กุ้ยเฟยผู้ปกครองหกวัง* ยังต้องหลบรัศมีของนาง

เมื่อคิดถึงตรงนี้สีหน้าของขันทีน้อยก็ยิ่งทวีความเคารพนอบน้อมมาก

ยิ่งขึ้น

เต๋อเฟยสวมใส่เคร่ืองแต่งกายแบบชาววังสีน�้าเงินสด บนอาภรณ ์

ปักลายนกยงูอนัสลบัซบัซ้อนด้วยเส้นไหมสลบัสเีงนิทอง พาให้ทกุอากปักริิยา

ของนางเปล่งประกายเจิดจ้า รัศมีขจรขจาย ท�าให้ผู้คนไม่กล้าจ้องมองตรงๆ 

ถึงแม้นางจะมีอายุเพียงแค่สิบเจ็ดสิบแปดปี ยังถือว่าอยู่ในวัยอ่อนเยาว ์

ไร้เดียงสาอย่างที่สุด แต่บุคลิกสูงส่งน่าเกรงขามกลับลบเลือนความเยาว์วัย

ของนางไปจนสิ้น นัยน์ตาด�าตัดขาวอย่างชัดเจน หางตาของดวงตาหงส์ 

* หกวงั เป็นค�าเรียกต�าหนักฝ่ายใน ทีอ่ยูข่องเหล่าสนมชายาและพนักงาน และมักใช้เป็นค�าเปรียบเปรยถงึฮองเฮาซึง่เป็นผูป้กครอง 

หากไม่มีการแต่งตั้งต�าแหน่งฮองเฮา ผู้มีต�าแหน่งรองลงมาจะท�าหน้าที่ดูแลหกวังแทน ภายหลังต�าหนักในแบ่งเป็นฝั่งตะวันออก

และตะวันตก ฝั่งละ 6 วัง รวม 12 วัง แต่ก็ยังนิยมเรียกว่าหกวังอยู่ ส่วนฮองเฮามีธรรมเนียมประทับที่วังกลาง จึงมักใช้ค�าว่าวัง

กลางเปรียบกับต�าแหน่งฮองเฮาแทน
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คู่น้ันยกข้ึนน้อยๆ เน่ืองจากใช้ดินสอถ่านวาดขอบให้หนาข้ึน แววตาจึงแลดู

คมปลาบยิ่งกว่าเดิม แม้ไม่แสดงอาการบันดาลโทสะก็ท�าให้ผู้คนหวั่นเกรงได้

ขันทีน้อยเหลือบมองแวบหน่ึงแล้วไม่กล้ามองอีก ในใจลอบหวาดหวั่น 

เป็นบุคคลที่เทียบเทียมได้กับเทพเซียนเช่นน้ี มิน่านางเข้าวังมาเพียงแค ่

สามปีก็ไต่เต้าจากต�าแหน่งกุ้ยเหรินเล็กๆ โผทะยานข้ึนสู่อันดับหน่ึงของ

ต�าแหน่งราชชายาช้ันเฟยทั้งสี่ แม้แต่ฮองเฮาก็ต่อสู้แย่งชิงกับนางจนตัวตาย 

จะนับประสาอะไรกับหลี่กุ้ยเฟยผู้ถวายงานมาตั้งแต่ยังอยู่วังรัชทายาทจน 

รูปโฉมโรยราไม่เป็นที่โปรดปราดเช่นเดิมคนน้ัน เมื่อรอให้แม่ทัพใหญ่

เจี้ยนเวยบิดาของเต๋อเฟยปราบปรามกองทัพชาวหมาน* แล้วน�าชัยชนะ 

กลับมาสู่ราชส�านักได้คราวน้ี ต�าหนักในแห่งนี้ยังจะมิใช่อยู่ในก�ามือของ

เต๋อเฟยอีกหรือ ไม่แน่ว่าฝ่าบาทอาจจะทรงดีพระทัยจนแต่งตั้งเต๋อเฟยเป็น

ฮองเฮาก็เป็นได้

บนใบหน้าของขันทีน้อยเผยรอยยิ้มประจบประแจง หลังจากเต๋อเฟย

เรียกให้ลุกข้ึนก็ถือกรงทองเดินเข้าไป ก่อนจะช้ีลูกสุนัขสองสามตัวที่อยู ่

ในกรงพลางแนะน�าอย่างกระตือรือร้น

น่ีคือสุนัขซีซือ** สีขาว ขนเรียบนุ่มเป็นประกายมันวาวด้วยเพราะ 

ใช้แปรงหวีอย่างพิถีพิถัน เพราะเพ่ิงเกิดได้ไม่ถึงหน่ึงเดือน สุนัขจึงมีรูปร่าง

เล็กย่ิง เมื่อเบียดอยู่รวมกันก็ราวกับเป็นก้อนหิมะก็ไม่ปาน ดูแล้วชวนให้ 

คนรักใคร่สงสารเหลือเกิน

ดวงตาหงส์ของเม่ิงซังอว๋ีหร่ีลงน้อยๆ แววตาพลันสว่างวาบ หลังที่ตั้ง

* หมานแปลว่าป่าเถื่อน โหดร้าย ชาวจีนใช้เป็นค�าเรียกชนเผ่าในเชิงเหยียดหยาม ซึ่งชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่มักอยู่ทางใต้ของ 

ดินแดนภาคกลางบริเวณมณฑลเจ้อเจียง ซื่อชวน (เสฉวน) ฉงชิ่ง ฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) และก่วงตง (กวางตุ้ง) เป็นต้น

** สุนัขพันธุ์ซีซือ คือสุนัขพันธุ์ชิสุ
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ตรงโน้มไปด้านหน้า มองไปยังกรงสัตว์

"น่ีคือ..." คิ้วงามของนางขมวดเล็กน้อย น้ิวช้ีไปยังร่างสีน�้าตาล 

สองก้อนตรงมุมสุดของกรง แล้วเอ่ยถามด้วยความลังเล

"ทูลเต๋อเฟย สุนัขพันธุ์น้ีชนชาติต่างแดนที่มีช่ือเรียกว่า 'เกาหลู'*  

ได้มอบเป็นเคร่ืองบรรณาการให้แก่ราชวงศ์ต้าโจวเราเมื่อคร่ึงปีก่อนพ่ะย่ะค่ะ 

ได้ยินว่าเป็นสุนัขประจ�าราชส�านัก** ของพวกเขา เป็นสายพันธุ์ที่มีค่า 

เลื่องช่ือ บังเอิญสุนัขพันธุ์น้ีออกลูกพอดี กระหม่อมคิดว่าอาจจะมีเจ้านาย

ท่านใดช่ืนชอบ จึงน�าเข้ามาด้วยพ่ะย่ะค่ะ" ขันทีน้อยตอบอย่างพินอบพิเทา

เม่ือเทียบกับสุนัขพันธุ์จิงปา*** และพันธุ์ซีซือ ขนของสุนัขต่างแดน

พันธุ์น้ีค่อนข้างหยิกและกระเซอะกระเซิง มองดูรกรุงรังยิ่งนัก ทั้งขนยังเป็น

สีน�้าตาลเข้มราวกับดินโคลนก็ไม่ปาน ช่างไม่เข้ากับมุมมองด้านความงาม

ของราชวงศ์ต้าโจว ถึงแม้รูปลักษณ์ภายนอกจะไม่งดงามน่ามอง แต่ดีร้าย

อย่างไรก็ถือก�าเนิดจากสายพันธุ์มีช่ือ บางคราบรรดาสนมช้ันล่างที่ไม่ได้รับ

ความโปรดปรานเพราะมิได้รับเลือกให้ถวายงานก็จะมีความสุขกับการ 

รับสุนัขไปเลี้ยง เมื่อใคร่ครวญถึงสภาพการณ์เช่นน้ีแล้ว ก่อนออกเดินทางมา

ขันทีน้อยจึงเลือกลูกสุนัขพันธุ์น้ีมาด้วยอีกสองตัว

เกาหลู? ใช่ประเทศฝร่ังเศสหรือไม่ แววตาของเมิ่งซังอวี๋เป็นประกาย

เล็กน้อย ริมฝีปากแดงขยับเอ่ยเบาๆ "ยกกรงเข้ามา ให้ข้าดูอย่างละเอียด"

ขันทีน้อยขานรับเสียงเบา แล้วอุ้มกรงพลางเดินเข้าไปอย่างระมัดระวัง 

ก่อนจะหยุดยืนน่ิงอย่างเช่ือฟังค�าสั่ง

* เกาหลู หรือกอล (Gaul) เป็นชื่อเรียกชนเผ่าโบราณยุคส�าริดที่อาศัยแถบยุโรปตะวันตกในปัจจุบัน

** สุนัขประจ�าราชส�านักถือเป็นสุนัขต้องห้าม เลี้ยงได้เฉพาะในราชส�านักเท่านั้น เพื่อปกป้องสายพันธุ์ให้บริสุทธิ์

*** สุนัขพันธุ์จิงปา คือสุนัขพันธุ์ปักกิ่ง
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เมิ่งซังอวี๋จดจ้องไปยังก้อนกลมๆ สีน�้าตาลสองตัวในกรงเขม็ง น่ี 

เป็นสุนัขพันธุ์กุ้ยปิน* ของฝร่ังเศสจริงดังคาด ขนปุยหยิกฟูสีเฉี่ยวเค่อลี่**  

ดูน่ากินได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีจึงเปล่งประกายเป็นมันวาว แลดูมีสุขภาพ

แข็งแรงยิ่ง ลูกตาสีด�าขลับฉ�่าน�้า จะมองอย่างไรก็พาให้รักให้หลง

นางทะลุมิติมาสู่ราชวงศ์ต้าโจวเพราะอุบัติเหตุ และเข้ามาอยู่ในร่าง

ของเมิ่งซังอวี๋ที่เพิ่งลืมตาดูโลก ในชาติก่อนนางเคยเห็นสุนัขพันธุ์ต่างๆ  

มามากมาย จึงไม่รู้สึกว่าลูกสุนัขสองตัวน้ีอัปลักษณ์แม้แต่น้อย กลับชื่นชอบ

มากเสียด้วยซ�้าไป

จากที่เมิ่งซังอว๋ีใช้สายตาตรวจสอบ เจ้าก้อนกลมสีน�้าตาลที่มีรูปร่าง

ผอมกว่าเล็กน้อยดูเหมือนไม่ใคร่จะสบายใจนัก มันขยับกายเข้าไปที่มุมกรง 

ยกก้นที่มีขนปุกปุยให้นางได้ช่ืนชม แผ่นหลังที่ขดเป็นรูปทรงกลมน้ันเหมือน

จะเผยให้เหน็ถงึความสบัสนมนึงง พีน้่องข้างกายมนัคล้ายกบัรู้สกึได้ถงึความ

ไม่สบายใจ จึงเหยียดขาหน้าออกมาหมายจะโอบกอดมัน แต่กลับถูกมันใช้

อุ้งเท้าตะปบเข้าให้ ท่าทางโอหังเฉียบคมอย่างบอกไม่ถูก ทว่าเมื่อประกอบ

เข้ากับร่างกลมตัวเล็กๆ และอุ้งเท้าเล็กป้อมแล้วกลับน่าขบขันยิ่งนัก

เมิง่ซงัอว๋ีกลัน้หวัเราะไว้ไม่อยู ่มอืหน่ึงหยบิผ้าเช็ดหน้าปักลายมาปิดบงั

รอยยิ้มที่มุมปาก อีกมือหน่ึงก็ช้ีไปยังก้อนกลมตัวน้อยในกรงพลางเอ่ย "ตัวน้ี

ฉลาดแสนรู้ยิ่ง เอาไว้ที่น่ี"

ขันทีน้อยขานรับ เขาจับก้อนกลมสีน�้าตาลก้อนน้ันออกมาจากกรง 

มอบให้ปี้สุ่ยนางก�านัลซึ่งอยู่ด้านข้าง พร้อมทั้งก�าชับเร่ืองควรระวังในการ

* สุนัขพันธุ์กุ้ยปิน คือสุนัขพันธ์พูเดิ้ล

** เฉี่ยวเค่อลี่ หมายถึงช็อกโกแลต
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เลี้ยงดูมากมาย สุดท้ายก็รับถุงเงินหนักๆ ใบหน่ึงจากมือปี้สุ่ยใส่แขนเสื้อ 

แล้วออกจากวังปี้เซียวไปด้วยความยินดีปรีดา

รอจนขันทีน้อยเดินจากไปไกลแล้ว เมิ่งซังอว๋ีซึ่งน่ังตัวตรงที่ต�าแหน่ง

ประธานก็ผ่อนคลายอิริยาบถทันที นางเอียงตัวพิงเก้าอี้กุ ้ยเฟย* แล้วดึง 

ปลอกเลบ็สทีองอร่ามบนนิว้ทิง้ ก่อนจะยืน่มือไปหาป้ีสุย่ เอ่ยปากอย่างเร่งร้อน 

"รีบน�ามาให้ข้าอุ้มเร็วเข้า!" กลิ่นอายสูงส่งน่าคร่ันคร้ามบนกายนางราวกับถูก

ลมพัดปลิวหายไปในพริบตา มลายสิ้นไปอย่างไร้ร่องรอย

"เต๋อเฟยทรงระวังหน่อยนะเพคะ สัตว์เดรัจฉานตัวน้ีดุร้ายอยู่บ้าง  

อุ้มยากยิ่งนัก" ปี้สุ่ยจับเจ้าสุนัขตัวน้อยที่ดิ้นไม่หยุดเอาไว้ จากน้ันจึงส่งให้ 

ผูเ้ป็นนาย แต่นางกลบัไม่ทนัสงัเกตว่ายามทีเ่อ่ยค�าว่า 'สตัว์เดรัจฉาน' ลกูสนัุข 

ในมือก็ชะงักน่ิงไปช่ัวครู่

กระทั่งเจ้าลูกสุนัขได้สติกลับคืนมา มันก็ถูกย้ายไปอยู่ในอ้อมกอดของ

เมิ่งซังอวี๋เสียแล้ว ปลายน้ิวเรียวยาวขาวนวลเนียนของเมิ่งซังอวี๋ไล้ผ่าน 

แผ่นหลังของมันอย่างเช่ืองช้าและอ่อนโยน น�าพาความรู้สึกชาหนึบและ 

สั่นเทิ้มมาด้วย ท�าให้มันร้องครางหงิงๆ อย่างกลั้นไม่อยู่

"มันก�าลังอ้อนอยู ่ด้วย น่ารักเสียจริง!" น�้าเสียงนุ่มนวลอ่อนโยน 

น่าหลงใหลของเม่ิงซังอว๋ีเจือด้วยความขบขันอย่างเข้มข้น 

เจ้าลูกสุนัขหลับตาพริ้ม เคลิบเคลิ้มไปชั่วขณะ แต่ชั่วครู่ร่างกายก็พลัน

แข็งชะงัก สลัดดิ้นข้ึนมาอย่างรุนแรง

"เจ้าตัวน้อย อย่าขยับม่ัวซั่วสิ เดี๋ยวจะตกไปบาดเจ็บเอานะ!" เมื่อเห็น

* เก้าอีกุ้้ยเฟย หรือต่ังคนงาม คอืเก้าอีย้าวมีเท้าแขนข้างหน่ึงใช้เอนนอนได้ สตรีสงูศกัดิใ์นวงัเช่นกุย้เฟย (อคัรชายา) นิยมใช้เอนกาย

พักผ่อนอิริยาบถ
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เจ้าลูกสุนัขกระโจนออกจากอ้อมกอดของตน เมิ่งซังอวี๋ก็ตื่นตระหนก ยื่นมือ

ออกไปคว้าอย่างร้อนรน

ทว่านางยังช้าไปหน่ึงก้าว พอเจ้าลูกสุนัขทะยานออกจากอ้อมแขนของ

นางก็ตกลงไปด้านล่าง ถึงแม้จะมีพรมขนแกะหนานุ่มเป็นสิ่งผ่อนแรงปะทะ 

แต่อย่างไรมันก็เพิ่งเกิดได้ไม่ถึงหนึ่งเดือน ร่างกายยังคงอ่อนแอบอบบางมาก 

ครานี้ตกลงไปไม่เบานัก จึงนอนคว�่าอยู่บนพรมลุกไม่ข้ึน ปากเล็กๆ ที่แม้แต่

ฟันน�้านมก็ยังข้ึนไม่ครบอ้าออกน้อยๆ หอบหายใจดังฟืดฟาด แลดูน่าสงสาร

ยิ่งนัก

เมิ่งซังอวี๋รีบยอบตัวอุ้มมันเข้าสู่อ้อมอก ตรวจดูร่างกายและขาทั้งสี่

อย่างระมัดระวัง จากน้ันจึงเรียกให้ปี้สุ่ยกับอิ๋นชุ่ยไปเชิญหมอหลวงมาอย่าง

เร่งร้อน

กระทั่งหมอหลวงมาและจากไปแล้ว เจ้าลูกสุนัขก็ปล่อยให้คนจับไป

จับมาอย่างสงบ ไม่ดิ้นหนีอีก

"เด็กดี" เมื่อแน่ใจว่าเจ้าลูกสุนัขไม่ได้บาดเจ็บอันใด ใบหน้าเรียวที่ 

เคร่งขึงของเม่ิงซังอว๋ีจึงผลิยิ้มออกมา นางใช้ปลายน้ิวขยี้ศีรษะลูกสุนัข  

พูดสั่งอย่างเข้มงวดจริงจัง "ตอนน้ีเจ้ายังเล็กอยู่ หากอยากจะออกไปดูโลก

ภายนอกก็ยังไม่ต้องรีบ รอให้เจ้าโตกว่านี้อีกหน่อย เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว 

เจ้าอยากจะไปที่ใดล้วนได้ทั้งน้ัน"

เจ้าลูกสุนัขเงยหน้าข้ึนมา ลูกตาด�าขลับจ้องนางเขม็ง แววตาสลับ 

ซับซ้อนอย่างบอกไม่ถูกแฝงไว้ด้วยความรู้สึกมากมายราวกับมนุษย์ไม่มีผิด 

แลดูฉลาดเฉลียวเป็นที่สุด เม่ิงซังอว๋ีรู้สึกแปลกๆ อยู่ในใจ แต่คร้ันจะมองดู

ให้ละเอียดอีกทีเจ้าลูกสุนัขก็ก้มหน้าลงและนอนซบอยู่ในอ้อมกอดของนาง
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แล้ว ร่างกายอ่อนปวกเปียกไร้สิ้นเร่ียวแรง ให้ความรู้สึกเหมือนมันจนใจ

กระทั่งปล่อยให้เป็นไปตามชะตาฟ้าลิขิต

เมิ่งซังอวี๋รู้สึกว่าตนคิดมากเกินไป นางลูบแผ่นหลังของเจ้าลูกสุนัข

พลางสั่งให้แม่นมเฝิงไปต้มโจ๊กหมูมาให้ถ้วยหน่ึง

โจ๊กหมูหอมกรุ่นต้มเสร็จในเวลาไม่นาน แม่นมเฝิงรอให้โจ๊กเย็นลง

ก่อนแล้วจึงยกมายังวังปี้เซียว จากน้ันก็วางไว้บนโต๊ะแปดเซียน* ซึ่งท�าจาก

ไม้มะเกลือตัวหน่ึง

เมิ่งซังอว๋ีเดินเข้าไป วางเจ้าลูกสุนัขลงบนโต๊ะ แล้วช้ีไปยังโจ๊กพลาง

เอ่ยเสียงนุ่ม "เจ้าตัวน้อย รีบกินเสีย"

เจ้าลูกสุนัขเดินเข้าไปราวกับอดใจไม่ไหว จากน้ันก็น่ังมองโจ๊กหมู 

แวบหน่ึง มองพวกเม่ิงซังอว๋ีอีกแวบหนึ่ง แล้วก็ไม่มีปฏิกิริยาอันใดอีก

เมิ่งซังอว๋ียื่นมือไปดันก้นของเจ้าลูกสุนัขเบาๆ เอ่ยเสียงอ่อนละมุน  

"เจ้าตัวน้อย เม่ือครู่ยังท้องร้องอยู่เลย ไฉนตอนน้ีถึงไม่กินเล่า"

เจ้าลูกสุนัขขยับตัว แต่ยังคงน่ังน่ิงต่อไป ไม่ช�าเลืองหางตามองโจ๊กหมู

เลยด้วยซ�้า

ดวงตาคู่งามของเมิ่งซังอวี๋ทอประกายน้อยๆ หลังจากครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่

ก็ยกมือออกค�าสั่งกับนางก�านัล "ฝ่าบาททรงบาดเจ็บสาหัส รักษาพระวรกาย

อยู่ที่วังเฉียนชิง (ฟ้ากระจ่าง) ยาในแต่ละวันไม่อาจขาดตกบกพร่อง ไป  

จงตามเราไปเลือกโอสถที่จะถวายที่คลังเก็บของ"

บรรดานางก�านัลขานรับอย่างพร้อมเพรียง เดินตามหลังเมิ่งซังอวี ๋

* โต๊ะแปดเซียน หมายถึงโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ แต่ละด้านกว้างพอนั่งสองคน รวมเป็นแปดคน ท�าจากไม้เนื้อดี ใช้ส�าหรับนั่ง 

รับประทานอาหาร
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ออกไปจากต�าหนักกลาง ภายในต�าหนักจึงเงียบสงัดลงอย่างรวดเร็ว

เวลาผ่านไปราวๆ หน่ึงเค่อ* โจ๊กหมูเย็นชืดเสียแล้ว แต่กลิ่นหอมหวน

ยังคงหลงเหลืออยู่ในอากาศ กระตุ้นประสาทรับกลิ่นของเจ้าลูกสุนัขอย่าง 

ไม่หยุดหย่อน มันกลืนน�้าลาย ก่อนจะหันหน้ามองไปรอบๆ เมื่อมั่นใจว่า 

ไร้ผูค้นจงึยกอุง้เท้าอวบอ้วนข้ึน เดนิเตาะแตะไปข้างถ้วย จมกูเลก็ๆ ดมฟดุฟิด 

ก่อนเป็นอันดับแรก จากน้ันจึงแลบลิ้นสีชมพูเลียชิมไปหน่ึงค�า คร้ันพบว่า

รสชาติดีกว่าที่จินตนาการไว้ มันก็ส่งเสียงครางหงิง แล้วก้มหน้าก้มตากิน

"คิกๆ ที่แท้เจ้าตัวน้อยก็อายน่ีเอง" เมิ่งซังอวี๋ซึ่งแอบมองอยู่หลังประตู

หัวเราะจนเกือบจะล้มคะม�า บรรดาข้ารับใช้ประจ�าตัวนางก็กลั้นหัวเราะเอา

ไว้ไม่ไหวเช่นกัน

พอเจ้าลกูสนุขัได้ยินเสยีงหวัเราะเบาๆ ดงัข้ึนเป็นระลอกร่างกายกพ็ลนั

ชะงักน่ิงไป ศีรษะซึ่งฝังลงในถ้วยไม่ขยับเขยื้อน กระทั่งผ่านไปครู่ใหญ่ อาจ

จะเป็นเพราะท�าใจได้แล้วมันจึงขยับไปอีกทางหน่ึง หันก้นให้พวกเมิ่งซังอว๋ี 

แล้วก้มหน้าผลุบๆ โผล่ๆ กินต่อไป วางท่าทีไม่แยแสสนใจ

เมิ่งซังอว๋ีเห็นเช่นน้ันก็ไม่แอบซ่อนอีกต่อไป เดินหัวเราะคิกคักออกมา

จากหลังประตู น่ังลงหน้าโต๊ะ เอียงศีรษะ แล้วใช้มือหน่ึงเท้าคาง มองช่ืนชม

ท่าทางยามกินอันน่ารักน่าชังของเจ้าลูกสุนัขอย่างออกรสออกชาติ

แรกเร่ิมเดิมทีเจ้าลูกสุนัขยังเหลือบมองนางเป็นระยะๆ แต่พอเห็นนาง

น่ังอยู่เงียบๆ น่ิงๆ อีกด้านจึงลดความระแวงลง ต้ังอกต้ังใจกินอาหาร

คร้ันเจ้าลูกสุนัขกินโจ๊กหมูจนหมด เมิ่งซังอวี๋จึงอุ ้มมันลงจากโต๊ะ  

แล้วพาไปเดินย่อยอาหารรอบๆ วังปี้เซียว ครึ่งชั่วยาม** ผ่านไปอย่างรวดเร็ว 

* เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เทียบระยะเวลาประมาณ 15 นาที

** ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 2 ชั่วโมง
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ท้องนภาค่อยๆ มืดลง เม่ิงซังอว๋ีรีบก�าชับให้นางก�านัลตระเตรียมน�้าอุ่นและ

กระถางไฟ จากน้ันก็เช็ดตัวให้เจ้าลูกสุนัขด้วยตัวเอง

ลูกสุนัขที่เพิ่งเกิดไม่สามารถอาบน�้าได้ ต้องหลังจากอายุสี่เดือนข้ึนไป

ถึงจะลงน�้าได้ แต่เจ้าลูกสุนัขน้ีถูกเลี้ยงในโรงเลี้ยงสัตว์ บรรดาข้าหลวงมิได้

ต้ังใจดแูลเป็นพเิศษ บนตวัจงึมกีลิน่เหมน็คาว คร้ันเมิง่ซงัอวีด๋มๆ ดกูต็ดัสนิใจ 

น�าผ้าเช็ดหน้าชุบน�้าอุ่นมาเช็ดท�าความสะอาดให้เจ้าลูกสุนัขคร้ังหน่ึง

มันไม่ขยับตัวดิ้นเหมือนลูกสุนัขตัวอื่นๆ และยังให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดีตลอดทุกกระบวนการ ท�าให้นางประหลาดใจยิ่งนัก

"ข้าดูไม่ผิดจริงๆ เจ้าตัวน้อยตัวน้ีแสนรู้ ซ�้ายังเฉลียวฉลาดอีกด้วย!" 

เม่ิงซังอวี๋เช็ดอุ้งเท้าของมัน น�้าเสียงมีแววภาคภูมิใจอยู่บ้าง ทั้งยังเจือแวว 

รักใคร่ การเลีย้งสตัว์ต้องดพูรหมลขิิต นางรู้สกึว่าตวัเองกับเจ้าตวัน้อยตวัน้ีต้อง 

มีวาสนาต่อกันเป็นแน่ มิฉะน้ันเหตุใดนางจึงหลงรักในช่ัวพริบตาเช่นน้ีได้เล่า

"เต๋อเฟย พวกเราจะเอาแต่เรียกเจ้าตัวน้อยๆ ไม่ได้นะเพคะ ต้ังช่ือให้

มันสักช่ือเถิด" อ๋ินชุ่ยแนะน�าพร้อมกับย้ิมน้อยๆ

"อืม" ดวงตาหงส์ของเมิ่งซังอวี๋หร่ีลงเล็กน้อย หลังจากครุ่นคิดอยู ่

ช่ัวครู่จึงเอ่ยข้ึน "เรียกอาเป่าก็แล้วกัน แก้วตาดวงใจ* ของข้า"

อาเป่า? ร่างของเจ้าลูกสุนัขแข็งทื่อทันที เพียงแต่เมิ่งซังอวี๋มิได้รู้สึกถึง

เลยแม้แต่น้อย นางย่ืนมันที่ตัวเปียกหมาดๆ ส่งให้ปี้สุ่ยซึ่งยืนถือผ้าแห้งอยู่

อีกด้าน

กระถางไฟใบใหญ่ๆ สองใบที่มีไฟแผดเผาลุกโชนช่วยขับไล่ความ

หนาวเย็นของช่วงต้นสารทฤดู อาเป่าซึ่งเช็ดตัวจนสะอาดเกลี้ยงเกลาแล้วถูก

* เป่า เดิมหมายถึงสมบัติหรืออัญมณี ใช้เปรียบถึงสิ่งที่รักดั่งแก้วตาดวงใจ
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ห่อหุ้มด้วยผ้าแห้ง นอนหมอบอยู่บนหัวเข่าของเมิ่งซังอวี๋ ด้านหนึ่งก�าลังฟัง

บทสนทนาของนางกับนางก�านัลอย่างเงียบๆ อีกด้านก็จดจ้องกระถางไฟจน

เหม่อลอย ผ่านไปไม่นานก็เปิดเปลือกตาไม่ข้ึน

"อาเป่าหลับไปแล้ว ยกที่นอนของมันเข้ามา น�ามาไว้ในต�าหนักบรรทม

ของข้าน่ันแหละ" เมือ่เหน็สองตาของเจ้าลกูสนัุขปิดสนิท ลมหายใจสม�า่เสมอ 

ขนก็แห้งสนิทเช่นเดียวกัน เม่ิงซังอว๋ีจึงหยุดพูดคุยและออกค�าสั่งเสียงเบา

แม่นมเฝิงรีบยกตะกร้าใบเล็กซึ่งสานข้ึนจากกิ่งหลิว ภายในตะกร้าปู

ด้วยผ้าฝ้ายอ่อนนุ่มเข้ามาวางไว้ที่มุมของต�าหนักบรรทม จากน้ันเมิ่งซังอวี๋ก็

วางอาเป่าลงไปอย่างระมัดระวัง ทั้งยังดึงผ้าฝ้ายผืนหน่ึงข้ึนปิดท้องเล็กๆ 

ของมันไว้อย่างเอาใจใส่

จนกระทั่งนางจากไปอย่างเงียบเชียบแผ่วเบา อาเป่าซึ่งเดิมทีหลับตา

สนิทก็พลันลืมตาข้ึนในทันใด แววตาสว่างวาบและคมกริบเปี่ยมไปด้วยพลัง

ในการมองทุกสิ่งออกอย่างทะลุปรุโปร่ง เมื่อประกอบกับร่างอวบกลมเล็กๆ 

จึงแลดูแปลกพิกล

ในความเป็นจริง คร่ึงเดอืนก่อนหน้านีอ้าเป่ากม็ใิช่อาเป่าตวัเดมิอกีแล้ว 

ร่างเล็กๆ ของมันมีวิญญาณของกู่เซ่าเจ๋อ ฮ่องเต้ในรัชกาลปัจจุบันเข้ามา 

สิงสถิต ถึงแม้จะมีวิญญาณที่ย่ิงใหญ่เกรียงไกรถึงเพียงน้ี แต่อาเป่าก็ยังเป็น

แค่สุนัขตัวหน่ึง ทั้งยังเป็นลูกสุนัขต่างแดนที่มีรูปลักษณ์แปลกประหลาด

น่ีคงเป็นสิ่งที่เรียกว่า 'พยัคฆ์ตกที่ราบถูกสุนัขรังแก มังกรเกยหาดต้ืน

ถูกกุ้งกลั่นแกล้ง'* กระมัง

* พยัคฆ์ตกที่ราบถูกสุนัขรังแก มังกรเกยหาดตื้นถูกกุ้งกลั่นแกล้ง เป็นส�านวน หมายถึงเมื่อยามวีรบุรุษหรือผู้ยิ่งใหญ่เสื่อมอ�านาจ

บารมีก็มักจะถูกคนพาลต�่าทรามกลั่นแกล้งรังแก
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คร่ึงเดือนก่อนกู่เซ่าเจ๋อเดินทางไปยังเขาเชียนฝอ (สหัสพุทธ) เพื่อ 

เยี่ยมเยือนไทเฮา (พระพันปี) ระหว่างทางกลับวังไม่ทันระวัง ม้าจึงตกใจจน

สลัดเขาร่วงลงมา พอฟื้นข้ึนมาก็กลายเป็นลูกสุนัขตัวหนึ่งในโรงเลี้ยงสัตว์

เสียแล้ว

เมื่อคิดถึงว่าคร่ึงเดือนมาน้ีเขาถูกขังอยู่ในกรง ร่วมกินร่วมอยู่กับเหล่า

สัตว์เดรัจฉาน ทั้งยังถูกบังคับให้ดื่มน�้านมจากแม่สุนัขตัวหน่ึง ใบหน้าของ 

กู่เซ่าเจ๋อก็เขียวคล�้าเล็กน้อย โชคดีที่เป็นสุนัขขนดกหนา ต่อให้แสดงสีหน้า

เหยเกแปลกพิลึกออกมาพวกข้าหลวงในโรงเลี้ยงสัตว์ก็ไม่รู้ มิเช่นน้ันเขาคง

ถูกมองว่าเป็นสิ่งช่ัวร้ายแล้วโดนน�าไปเผาต้ังนานแล้ว

ผู้เป็นฮ่องเต้ย่อมมีสติปัญญาและความเด็ดเดี่ยวสูงส่งเหนือคนทั่วไป 

หลังจากผ่านความตื่นตระหนก หวาดกลัว ลังเล และสับสนในตอนแรก 

มาได้ กู่เซ่าเจ๋อก็ปรับอารมณ์ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งไม่ปล่อยให้ตนหิวตายและ

มไิด้ปลดิชีพตัวเองในทนัท ีเพยีงแต่เพราะไม่ยอมดืม่นมและไม่ชอบกินอาหาร

สุนัขบดละเอียด ร่างกายจึงผ่ายผอมกว่าลูกสุนัขทั่วไปเล็กน้อย

โรงเลี้ยงสัตว์ต้ังอยู่ในวังหลวง ขันทีน้อยในโรงเลี้ยงสัตว์จะสนทนา 

เร่ืองราวในวังหลวงบ้างเป็นคร้ังคราว หลังจากคอยแอบฟังมาคร่ึงเดือน เขา

ก็ได้รู้ว่าตนยังไม่ตาย ทว่าบาดเจ็บสาหัสไม่ได้สติ แต่สิบวันก่อนได้ฟื้นข้ึนมา

แล้ว และยามน้ีก�าลังพักรักษาตัวอยู่ที่วังเฉียนชิง แน่นอนว่าน่ีย่อมเป็นเพียง

แค่ข่าวลือ เบื้องลึกเบื้องหลังที่แท้จริงเป็นเช่นไรไม่มีผู้ใดทราบได้

เขาฟื้นแล้วจริงหรือไม่ หรือว่าจะมีสภาพเดียวกับอาเป่า ร่างกายถูก

วิญญาณภายนอกเข้ายึดครอง? แล้ววิญญาณที่ยึดครองร่างกายของเขา 

เป็นคนหรือเป็นมาร? จะเป็นภัยต่อแว่นแคว้นหรือไม่ ค�าถามเหล่าน้ีวนเวียน
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อยู่ในใจของกู่เซ่าเจ๋อ ท�าให้เขาจะกินจะนอนก็ไม่สงบใจ หากมิใช่เพราะ

ร่างกายอ่อนแอบอบบาง อกีทัง้ถกูขังเอาไว้ในกรง ป่านน้ีเขาคงจะวิง่ไปสบืเสาะ 

หาความจริงที่วังเฉียนชิงต้ังนานแล้ว

จนกระทั่งเม่ือเช้าน้ีขันทีน้อยต้ังอกตั้งใจคัดเลือกลูกสุนัข ทั้งยังเอาแต่

พูดว่าจะมอบให้พระสนมในวังต่างๆ เขาก็รู้ว่าโอกาสที่ตนจะได้เดินออกจาก

กรงมาถึงแล้ว จึงเปลี่ยนท่าทีจากสงบเสงี่ยมเป็นร่าเริงและน่าเอ็นดู วิ่งเข้าหา

ขันทีน้อยอย่างไม่ลดละ กอปรกับมีดวงตาฉ�่าน�้าที่มีแววแสนรู้เต็มเปี่ยมคู่น้ัน 

พอขันทีน้อยเห็นก็ถูกใจทันทีดังคาด พาเขาไปยังต�าหนักในด้วย

เขาถดตัวไปอยู่ในมุมหน่ึงของกรง มองดูทางเดินใต้เท้าซึ่งทอดยาวไป

ไม่หยุด ผ่านข้ันบันไดข้ันแล้วข้ันเล่าที่แต่ก่อนไม่เคยรู้สึกว่าสูงชัน แต่มาบัดน้ี

กลับแลดูสูงเสียเหลือเกิน จิตใจของเขาพลันแปรเปลี่ยนเป็นสับสนอย่างยิ่ง

หลังจากก้าวข้ามธรณีประตูสูงตระหง่านและสามารถมองเห็นศิลา

ทองค�าสีด�าที่ส่องแสงวาววับรางๆ กู่เซ่าเจ๋อจึงรู้ว่าตนได้มาถึงต�าหนักในแล้ว 

แต่เพราะมองไม่เห็นทัศนียภาพทั้งหมด และมองไม่เห็นป้ายที่แขวนไว้ 

บนประตู เขาจึงไม่รู้แน่ชัดว่าที่น่ีคือที่ใดกันแน่ ทว่าพอเงยหน้าข้ึนมาและ

เผชิญหน้ากับสตรีในชุดแต่งกายเต็มยศซึ่งน่ังอยู่ในต�าแหน่งประธานผู้น้ัน 

เขาก็รู้ว่าที่น่ีคือวังปี้เซียว วังของเต๋อเฟยผู้เป็นอันดับหน่ึงในราชชายาช้ันเฟย

ทั้งสี่

เมิ่งซังอว๋ีเป็นชายาที่เขา 'โปรดปราน' ที่สุด ในวังหลวงที่ผู้คนพากัน

เหยียบย�่าผู้อื่นเพื่อให้ก้าวข้ึนสู่ที่สูงแห่งน้ี ขันทีน้อยให้นางได้เลือกก่อนก็ด ู

สมเหตุสมผล

ดวงตาของสุนัขมองไม่เห็นสีสันใด ในสายตาของพวกมันโลกทั้งใบมี
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เพยีงสขีาวกบัด�าเท่านัน้ หากมิใช่เพราะประสบเคราะห์กรรมคราวน้ี กูเ่ซ่าเจ๋อ 

ก็คงไม่มีวันได้รู้เร่ืองน้ี เขาดิ้นรนเอาชีวิตรอดในโลกอันสลัวรางไร้ที่สิ้นสุดมา

คร่ึงเดือน คร้ันได้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยก็ต่ืนเต้นดีใจย่ิงนัก เผลอเหม่อมอง

ดวงหน้าของสตรีบนที่น่ังอย่างลืมตัว

หญิงสาวในชุดแต่งกายเต็มยศโน้มกายลงเล็กน้อยพลางมองมาทาง

เขา เส้นผมสีด�าสนิทราวกับจุ่มหมึกน้ัน ผิวพรรณใสกระจ่างราวกับหิมะน้ัน 

ดวงตาหงส์ที่เป็นสีขาวด�าตัดกันอย่างชัดเจนน้ัน ท่วงท่าสูงส่งเยียบเย็นน้ัน 

ทั้งหมดมีแค่ค�าค�าเดียวที่สามารถใช้บรรยายได้ น่ันก็คือค�าว่างดงาม  

เป็นความงามที่เหนือกว่าปกติสามัญ งดงามเสียยิ่งกว่ายามที่ตัวนางมีสีสัน 

อาจจะเป็นเพราะมุมมองแตกต่างออกไป อาจจะเป็นเพราะสภาพจิตใจ 

ไม่เหมือนเดิม ช่ัวพริบตาน้ันเขาจึงสับสนงงงวยอยู่บ้าง

สาวงามตรงหน้าที่ดุจดั่งเดินออกมาจากภาพวาดผู้น้ีเป็นสนมของเขา 

แต่เขากลับพบหน้านางในสภาพของสุนัข เม่ือตระหนักถึงจุดน้ี เขาก็ฟื้นคืน

สติอย่างรวดเร็ว หันกายขดเป็นก้อนกลมๆ ในทันใด อยากจะหายตัวไปใจ

จะขาด

ทว่าเทวดาฟ้าดินไม่ได้ยินค�าขอ เขาไม่เพียงแต่ไม่ได้หายตัวไป แต่ยัง

ถูกนางเลือกอีกด้วย ขันทีน้อยหิ้วคอยกเขาออกมา ส่งไปยังมือของนางก�านัล

ผู้หนึ่ง นางก�านัลผู้น้ันเอาแต่เรียกเขาว่าสัตว์เดรัจฉาน เขาตัวแข็งไปทั้งร่าง 

อยากจะพ่นไฟแต่ก็ไม่อาจท�าได้

ในช่ัวขณะที่จิตใจล่องลอยเขาถูกเม่ิงซังอว๋ีอุ้มไว้ อ้อมกอดของนาง

อบอุ่นนุ่มละมุน ส่งกลิ่นหอมกรุ่นจางๆ แตกต่างจากกรงขังที่หนาวเหน็บ

และมีกลิ่นประหลาดอย่างสุดข้ัว ท�าให้เขาเคลิบเคลิ้มอย่างอดไม่อยู่ เกือบ
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จะหลับสนิทภายใต้สัมผัสลูบไล้อันอ่อนโยนของนาง แต่ทันใดน้ันพอนึกข้ึน

ได้ว่าตนเป็นถึงเจ้าแผ่นดินผู้สูงส่งน่าเกรงขามแต่กลับถูกสนมของตนอุ้ม 

เล่นอยู่บนตักก็รู้สึกโกรธเคืองและอับอายเต็มหัวใจ เขาจึงเร่ิมสะบัดหนีอย่าง

รุนแรงทันที

เมื่อหลุดออกจากอ้อมกอดของเมิ่งซังอวี๋แล้วตกลงบนพื้นอย่างแรง  

เขาถึงตระหนักได้ว่าตอนนี้ตนมิใช่ฮ่องเต้ แต่เป็นแค่ลูกสุนัขที่เพิ่งเกิดได ้

ไม่ถงึหน่ึงเดอืน ความเจบ็ปวดรุนแรงทัว่ร่างก�าลงัเตอืนสตเิขาว่าหากหลกีหนี 

จากการปกป้องของสตรีผู้นี้ เขาก็ไม่อาจมีชีวิตรอดอยู่ในวังหลวงได้อย่าง

แน่นอน ในยามที่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ฮ่องเต้ในวังเป็นคนหรือเป็นผีและจะเป็นภัย

ต่อแว่นแคว้นหรือไม่เขาก็ไม่อาจตายได้

ดังน้ันเขาจึงละทิ้งความไม่พอใจและหยุดดิ้นรนขัดขืน สะกดกลั้น

ความโกรธเกร้ียวและอับอายในใจไว้ ปล่อยให้คนจับเล่นตามใจชอบ ใน 

ช่วงเวลาน้ีการเปลี่ยนแปลงของเม่ิงซังอว๋ีท�าให้เขาประหลาดใจ

สตรีผู้น้ีตระเตรียมโจ๊กหมูหอมกรุ่นให้เขาอย่างเอาใจใส่ ท�าให้เขา 

ซึ่งกินอาหารสุนัขมาคร่ึงเดือนแทบจะหลั่งน�้าตา นางถึงกับยอมให้เขากิน

อาหารบนโต๊ะ หาใช่ขับไล่ไปยังมุมมืด สตรีผู้น้ีอาบน�้าให้เขาด้วยตัวเอง  

ซ�้าอากัปกิริยายังอ่อนโยนแผ่วเบา ไม่เหมือนกับความหยาบกระด้างและ 

น่าร�าคาญใจของเหล่าข้าหลวงในโรงเลี้ยงสัตว์พวกน้ันเลยแม้แต่น้อย  

สตรีผูน้ีพ้ดูคุยกบัเขาด้วยเสยีงอ่อนหวาน ท่าทอ่ีอนโยนเป็นมติรราวกบัปฏิบตัิ

ต่อคนคนหน่ึง หากพูดให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึนก็คือราวกับปฏิบัติต่อเด็ก 

คนหน่ึง

กู่เซ่าเจ๋อมองดวงตาซึ่งเปี่ยมล้นไปด้วยความอ่อนโยนของเมิ่งซังอวี๋
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เขม็ง จิตใจเขาสับสนถึงขีดสุด น่ีใช่เม่ิงซังอวี๋ที่พูดแค่ค�าสองค�าก็บังคับขู่เข็ญ

ฮองเฮาจนตาย กดหัวกุ้ยเฟยจนกระทั่งได้รับความโปรดปรานที่สุดในหกวัง 

นิสัยแข็งกร้าวชอบท�าตามอ�าเภอใจผู้น้ันหรือ? นางที่แย้มยิ้มอย่างงดงาม

เพริศพร้ิง สดใสมีชีวิตชีวาเช่นน้ี เขาแทบจะไม่รู้จักเลยสักนิด

ทว่าหลังจากผ่านความทรมานมาทั้งวันเขาก็ไม่มีกะจิตกะใจจะไป 

สืบเสาะ ภายใต้ความร้อนของกระถางไฟที่อุ่นสบาย ภายใต้สัมผัสลูบไล้อัน

อ่อนโยนแผ่วเบาของเมิ่งซังอวี๋ เขาก็หลับไปอย่างรวดเร็วด้วยสติอันรางเลือน 

หลับลึกและหลับสนิทเป็นคร้ังแรกในรอบคร่ึงเดือนที่ผ่านมา

ทว่ายามที่เมิ่งซังอวี๋วางเขาลงในตะกร้าอย่างระมัดระวัง เขาซึ่งมี 

ความตื่นตัวสูงกว่าคนปกติก็ตื่นข้ึนมาทันที จนกระทั่งนางค่อยๆ ย่อง 

ออกไป เขาถึงได้ลืมดวงตาสีด�าสนิทข้ึน ใช้แววตาอันสลับซับซ้อนจ้องมอง

เงาร่างของนางเน่ินนาน

เขาปัดผ้าฝ้ายบนท้องออก ร�าพึงว่าตนคร้ันกลายเป็นสุนัขก็มีช่ือ 

น่าสังเวชเสียแล้ว เขาทั้งรู้สึกจนใจ โกรธเกร้ียว และไม่สบายใจอยู่ไม่น้อย

อาเป่า แก้วตาดวงใจ? นี่มันช่ืออะไรกัน สมกับที่เป็นพยัคฆ์สาวสกุล

ขุนศกึจริงๆ ไม่มีศิลป์ในการต้ังช่ือเลยแม้แต่น้อย! เขาอยากจะหวัเราะสกัครา 

ทว่าหลังจากพบว่าเสียงที่ตนเปล่งออกมาเป็นเสียงครางหงิงที่ทั้งอ่อนนุ่มและ

น่าเอ็นดู ใบหน้าของกู่เซ่าเจ๋อก็พลันซีดในช่ัวพริบตา เขาใช้อุ้งเท้าตบผ้าฝ้าย

ผืนเล็กๆ ด้วยความโมโห จากน้ันจึงค่อยๆ หลับตาลง
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ยามอ๋ิน* สามเค่อ ท้องนภายังคงมืดคร้ึม ทว่าแสงสีขาวได้โผล่ข้ึนมา

ทางบูรพาทิศ ผ่านไปไม่นานแสงอรุณรุ่งอันอบอุ ่นก็สาดส่องทั่วทั้งปฐพี  

พอถึงยามเหม่า** ก็ควรได้เวลาไปคารวะหลี่กุ้ยเฟย

หน่ึงปีคร่ึงก่อนหน้าน้ีฮองเฮาทรงเกิดภาวะคลอดบุตรยาก เป็น 

องค์ชายน้อยที่เสียชีวิตระหว่างประสูติกาล เวลาผ่านไปไม่นานฮองเฮาก็

สิ้นพระชนม์จากไปด้วยความคับแค้นพระทัย เหลือไว้เพียงพระธิดาองค์โต

ซึ่งมีพระชนมายุเพียงเจ็ดพรรษาเท่าน้ัน ซึ่งก็คือองค์หญิงสี่

ส่วนไทเฮาทรงเหน็ดเหน่ือยทดท้อพระทยัเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงใน

วังหลวงในสมัยที่ฮ่องเต้พระองค์ก่อนครองราชย์ จึงย้ายไปอยู่ที่เขาเชียนฝอ

และหันหน้าเข้าสู่พระพุทธศาสนา ไม่สนใจเร่ืองราวของโลกภายนอก ดังน้ัน

2 

สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของเต๋อเฟย

* ยามอิ๋น คือช่วงเวลา 03.00 น. ถึง 05.00 น.
** ยามเหม่า คือช่วงเวลา 05.00 น. ถึง 07.00 น.
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ต�าแหน่งประมุขสูงสุดทั้งสองของต�าหนักในจึงว่างลง หลี่กุ้ยเฟยซึ่งมีล�าดับ

ศกัดิส์งูสดุย่อมกมุอ�านาจไว้ในมือ เป็นตัวแทนปกครองดแูลหกวงัเป็นธรรมดา

บิดาของหลี่กุ้ยเฟยคืออัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายในรัชกาลปัจจุบัน อ�านาจ

ของสกุลหลี่แผ่ไกลไปทั้งในราชส�านักและในหมู ่มวลประชาชน อีกทั้ง 

หลีกุ้่ยเฟยยังได้ให้ก�าเนิดองค์ชายรองและองค์หญิงสาม คนหน่ึงมพีระชนมายุ 

สิบสองพรรษา อีกคนสิบพรรษา ทั้งสองพระองค์มีพระวรกายแข็งแรง ฉลาด

หลักแหลม ไม่ว่าจะเป็นต�าแหน่ง อ�านาจ โอรสหรือธิดา หลี่กุ้ยเฟยล้วน 

ครอบครองทุกสิ่งที่สนมชายาทุกคนต่างเฝ้าฝันปรารถนาถึง กล่าวได้ว่านาง

เป็นบุคคลอันดับหนึ่งในต�าหนักในอย่างแท้จริง

แต่บุคคลอันดับหน่ึงเมื่ออยู่ต่อหน้าเต๋อเฟยเมิ่งซังอว๋ี ความมั่นใจกลับ

หดหายไปหลายส่วน

ปีน้ีเมิ่งซังอวี๋อายุสิบเจ็ดปี อยู ่ในวัยที่ก�าลังเบ่งบานราวกับบุปผา  

เป็นหญิงงามสะคราญโฉม เม่ิงจ่างสยงบิดาของนางคือแม่ทัพใหญ่เจี้ยนเวย

แห่งราชวงศ์ต้าโจวผู้มีช่ือเสียงขจรขจาย ในมือกุมกองทัพทหารนับร้อย 

หม่ืนนาย ประจ�าการอยู่นอกด่านเป็นเวลาหลายปี ที่ราชวงศ์ต้าโจวสามารถ

เจริญรุ่งเรืองข้ึนได้ภายใต้การรุกรานอย่างไม่หยดุหย่อนของชนเผ่าหมานล้วน

อาศัยกองทัพสกุลเม่ิงอันไร้เทียมทานของเม่ิงจ่างสยง

สกุลเมิ่งก่อร่างสร้างตัวข้ึนด้วยความดีความชอบทางการทหาร  

ความสามารถในการสู้รบยอดเยี่ยมเป็นเลิศ ในสมัยพระเจ้าโจวไท่จู่สกุลเมิ่ง 

ก็ได้รับล�าดับศักดิ์เป็นขุนนางช้ันสูง สืบทอดบรรดาศักดิ์เฟิ่งเอินเจิ้นกั๋วกง* 

* กั๋วกง บรรดาศักดิ์ในสมัยโบราณ เป็นต�าแหน่งซึ่งกษัตริย์แต่งตั้งให้เชื้อพระวงศ์หรือผู้มีความดีความชอบ โดยบรรดาศักดิ์ 5 ขั้น

รองจากชั้นอ๋อง คือกง โหว ป๋อ จื่อ และหนาน ซึ่งแต่ละสมัยมีค�าเรียกและล�าดับแยกย่อยต่างกัน กั๋วกงถือเป็นขั้นหนึ่งคือขั้นสูงสุด

ในล�าดับกง (กงเจวี๋ย)
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ในราชวงศ์ต้าโจวน้ียังไม่ต้องพูดถึงอัครเสนาบดีผู้แผ่อ�านาจปกคลุมทั้งใน 

ราชส�านักและหมู่มวลประชา เพราะแม้กระทั่งฮ่องเต้ยังต้องทรงไว้หน้าเขา

ถึงสามส่วนเช่นเดียวกัน

เมิง่ซงัอว๋ีทีมี่ทัง้อ�านาจและรูปโฉมพอเข้าวงัมาก็กลายเป็นหนามยอกอก 

ของสนมชายาในวังทันที แต่ต่อสู้แก่งแย่งมาได้สามปี พวกนางไม่เพียง 

ไม่สามารถดึงหนามยอกอกน้ีออกไปได้ แต่ยังปล่อยให้อีกฝ่ายเหยียบย�่าตน

แล้วปีนสูงข้ึนไปยิ่งข้ึน แม้แต่ฮองเฮาก็ทรงถูกขู่เข็ญจนสิ้นพระชนม์ อีกทั้ง

ฮ่องเต้ก็ยังไม่ใคร่จะสนพระทัย แล้วใครจะกล้าไปแตะต้องตัวโชคร้ายน้ีเล่า?

ต่อหน้าเต๋อเฟยผู้ก้าวร้าวดุดัน เล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว และมีนิสัย 

โหดเหี้ยม บรรดาสนมชายาทั้งหลายก็รู้สึกไร้สิ้นก�าลังอยู่ไม่น้อย

ยามน้ีเมิ่งซังอวี๋ 'ชายาคนโปรด' ผู้มีลูกไม้ชวนให้คนพร่ันพรึงเป็น 

ที่กล่าวขวัญค่อยๆ ตื่นข้ึนมาเพราะเสียงเรียกปลุกเบาๆ ของแม่นมเฝิง  

นางหยดักายข้ึน เอนพิงหวัเตียงอย่างเกยีจคร้าน ดวงตาหงส์คูน้ั่นสะลมึสะลอื

หร่ีปรือน้อยๆ ปล่อยให้แม่นมเฝิงหยิบผ้าเช็ดหน้าอุ่นๆ เช็ดหน้าเช็ดแขน 

ให้นาง

จนกระทั่งใบหน้าสะอาดสดช่ืน นางจึงเดินเท้าเปล่าไปสวมรองเท้า 

ปักลายคู่หน่ึงแล้วเดินเหยียบส้นมายังหน้าโต๊ะเคร่ืองแป้งเพื่อให้นางก�านัล 

หวีสางเส้นผมให้ ร่างท่อนบนของนางสวมเอี๊ยมตัวน้อยสีแดง ปกปิดทรวงอก

กลมกลึงได้พอดี ท่อนล่างสวมใส่กางเกงผ้าไหมทรงหลวมสีขาวบริสุทธิ์  

เน้ือผ้าบางเบาแนบสนิทกับผิวซึ่งขับเน้นเรียวขางามเด่นของนางให้เกิดเป็น

โครงร่างรางเลือน

กึ่งปิดกึ่งเปิดเช่นนี้ยั่วยวนใจเสียยิ่งกว่าถอดอาภรณ์ออกจนหมดสิ้น 
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เสียอีก นางก�านัลหลายนางที่คอยปรนนิบัติอยู่อีกด้านใบหน้าแดงก�่าด้วย

ความเขินอาย ทว่ากย็งัมองไปยงัสตรีผูง้ดงามดงึดดูอกีคราอย่างอดใจไม่ไหว

"เต๋อเฟยเพคะ เร่ิมเข้าสารทฤดูแล้ว ยามเช้าอากาศหนาวเย็นนัก 

พระองค์สวมอาภรณ์เพ่ิมอีกตัวเถอะเพคะ" ลมเย็นๆ สายหน่ึงโชยเข้ามาใน

ต�าหนักบรรทมจากช่องหน้าต่างทีเ่ปิดอ้าไว้คร่ึงหน่ึง หวัคิว้ของแม่นมเฝิงพลนั

ขมวดมุ่น รีบหยิบชุดคลุมยาวบางเบาสวมให้เมิ่งซังอวี๋ทันที

เมิ่งซังอวี๋ปล่อยให้แม่นมเฝิงจับแต่งตัวตามใจ คร้ันเห็นปี้สุ่ยเดินอุ้ม 

อาเป่าเข้ามาแววตาเบื่อหน่ายร�าคาญใจของนางก็พลันเปล่งประกายทันใด

เมื่อคืนกู่เซ่าเจ๋อหลับลึกยิ่ง จนกระทั่งปี้สุ่ยเข้ามาใกล้ตะกร้า ยื่นมือ

หมายจะเลิกผ้าฝ้ายผืนน้อยออก เขาถึงได้ต่ืนข้ึน

เมื่อเห็นอาเป่าตื่นแล้ว ปี้สุ ่ยจึงอุ้มมันข้ึนทันที แล้วใช้ผ้าเช็ดหน้า 

ชุบน�า้อุน่เช็ดหน้าเช็ดปากและเลบ็ของมนั จากน้ันจงึอุม้เข้าไปต�าหนกับรรทม 

เต๋อเฟยช่ืนชอบสัตว์ตัวเล็กๆ เพียงไร ไม่มีผู้ใดรู้ดีไปกว่าปี้สุ่ยอีกแล้ว ดังน้ัน

นางจึงคาดเดาได้ว่าถ้าเต๋อเฟยได้เห็นอาเป่าแต่เช้าจะต้องดีใจอย่างแน่นอน

กู่เซ่าเจ๋อดิ้นรนขัดขืนอยู่ในมือของปี้สุ่ย เดิมทียังคิดจะก่นด่า แต่ก็ 

จนใจที่ลูกสุนัขตัวหน่ึงอย่างเขาท�าได้เพียงส่งเสียงร้องครวญดังเอ๋งๆ หงิงๆ 

ดังน้ันพออ้าปากข้ึนจึงหุบลงทันใด ทว่าในใจยังคงโมโหขุ่นเคือง

เพิ่งจะเข้ามาในต�าหนัก กลิ่นหญ้าเขียวหอมสดช่ืนสบายจมูกก็ลอยมา

ปะทะ พาให้ปลุกเร้าจิตใจผู้คน ไม่เหมือนกลิ่นหอมฉุนจมูกของไม้จันทน์ 

ในต�าหนักอื่น และไม่เหมือนกับกลิ่นหอมเข้มข้นของอ�าพันทะเล* ในวัง 

* อ�าพันทะเล (Ambergris) มีหลายชื่อเรียก เช่น อ�าพันขี้ปลา อ�าพันทอง หรือขี้วาฬ คือไขจากไส้วาฬหัวทุยที่ถูกส�ารอกหรือ 

ขับถ่ายออกมา เมือ่ถกูน�า้ทะเลจะเปลีย่นคณุสมบตัเิป็นก้อนแข็งสขีาว น�า้ตาล เทา หรือด�า และเมือ่ท�าปฏกิิริยากับอากาศและแสงแดด 

จะท�าให้กลิ่นเหม็นหายไปและเกิดกลิ่นหอม สามารถใช้เป็นหัวน�้าหอม ใช้แต่งกลิ่นอาหาร และเป็นส่วนผสมของยาแผนโบราณ
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เฉียนชิง เมื่อได้กลิ่น กู่เซ่าเจ๋อซึ่งอาศัยร่างสุนัขที่มีประสาทดมกลิ่นฉับไวกว่า

แต่ก่อนจึงหยุดขัดขืนต่อต้าน ท�าเพียงเงยหน้ามองไปยังเมิ่งซังอว๋ีซึ่งก�าลัง

แต่งหน้าแต่งตัวอยู่หน้ากระจก

นางน่ังหันข้าง อาภรณ์สีขาวดุจหิมะแซมด้วยสีแดงชาดซึ่งในสายตา

ของเขาเห็นเป็นสีขาวและสีเทาเข้ม หลังจากสีสันอันสวยสดงดงามกลายเป็น

สีทางเดียวกลับท�าให้ภาพที่เห็นดูสูงส่งเหนือสามัญ โดยเฉพาะเส้นผมสีด�า

ดุจน�้าหมึกที่เหยียดยาวลงมาถึงข้อเท้าราวกับน�้าตกน้ัน มันเปล่งประกายเงา

วาวน้อยๆ งดงามเสียจนกระทบจิตวิญญาณของผู้คน

หลังจากผ่านวันคืนอันสลัวรางและน่ากังวลใจมาสิบกว่าวัน ภาพ 

ยามเช้าอันธรรมดาสามัญอย่างที่สุดภาพน้ีกลับเปี ่ยมไปด้วยสีสันและมี 

ชีวิตชีวามากที่สุดในสายตาของกู่เซ่าเจ๋อ ราวกับว่าเขายังคงเป็นฮ่องเต ้

แห่งต้าโจวผู ้ปรีชาสามารถซึ่งก�าลังรอให้สนมชายามาปรนนิบัติเปลี่ยน

อาภรณ์ล้างหน้าหวีผม

แต่ทว่าเขาก็ได้สติกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว เพราะหญิงสาวหน้ากระจก

ยื่นมือมาอุ้มเขาข้ึน ก่อนจะก้มหน้าจรดจุมพิตลงบนเปลือกตา กลีบปากอ่อน

นุ่มไล้ผ่านไปราวกับปีกผีเสื้อ ท�าให้เกิดอาการชาวาบและคันยุบยิบ ทั้งยัง

เจือด้วยกลิ่นหอมละมุนอันเป็นเอกลักษณ์

น่ีคือจุมพิตที่ผู ้เป็นนายมีให้สัตว์เลี้ยง หาใช่จุมพิตที่สตรีมีให้บุรุษ  

ช่ัวพริบตาน้ันในใจของกู่เซ่าเจ๋อพลันสิ้นหวังอย่างบอกไม่ถูก อีกทั้งยังโมโห

ที่ยามน้ีตนเผยความอ่อนแอออกมา เขาจึงเร่ิมดิ้นขัดขืนอย่างรุนแรงอีกคร้ัง

"โอ๊ย อย่าขยับส่งเดชสิ ระวังจะตกลงไปนะ!" หลังมือของเมิ่งซังอว๋ี 

ถกูเล็บข่วนเข้าหนึง่แผล นางจึงรบีย่อตัววางอาเปา่ลงเพื่อเลี่ยงไม่ให้มันท�าให้
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ตนบาดเจ็บ

"เต๋อเฟยทรงเป็นอะไรหรือไม่เพคะ" อ๋ินชุ่ยและปี้สุ่ยถามข้ึนพร้อมกัน

โดยมิได้นัดหมาย

แม่นมเฝิงพุ่งเข้าไปด้วยความโกรธแค้น เหยียดเท้าออกหมายจะเตะ

อาเป่าให้ปลิว

"แม่นม อย่า! ข้าไม่เป็นไร!" เมิ่งซังอวี๋เห็นท่าไม่ดีจึงรีบห้ามเอาไว้ แล้ว

ยกหลังมือเพื่อแสดงให้ดูว่าตนไม่ได้รับบาดเจ็บ

ผิวพรรณขาวเนียนละเอียดดุจกระเบื้องเคลือบเป็นรอยแดงทว่าไม่ได้

มีเลือดไหล แต่ก็ท�าให้แม่นมเฝิงเจ็บปวดหัวใจเป็นหนักหนา นางหยิบยาทา

ผิวกระปุกหน่ึงออกมาบรรจงทาให้เม่ิงซังอว๋ี ในน�้าเสียงต�่าลึกยังคงเจือด้วย

ความขุ่นเคือง "สัตว์เดรัจฉานตัวน้อยน้ีดุร้ายยากจะสั่งสอนให้เช่ือง สมกับที่

เป็นสุนัข! เต๋อเฟยทรงส่งมันคืนโรงเลี้ยงสัตว์เถอะเพคะ แล้วพวกเราค่อย

เลือกสุนัขพันธุ์ซีซือที่นิสัยว่าง่ายสักตัวกลับมาเลี้ยงแทน"

ไม่มีใครรู้ตัวว่าอาเป่าซึ่งน่ังน่ิงอยู่ตรงมุมห้องก�าลังใช้สายตาประดุจ 

คมมีดมองทิ่มแทงไปยังแม่นมเฝิง เพราะสายตาคมกริบน้ีถูกขนดกหนาของ

มันปิดบังเอาไว้ กอปรกับร่างกายเล็กจ้อยน่าเอ็นดูไร้ซึ่งแววอาฆาตมาดร้าย 

จึงมิได้ดึงดูดความสนใจของทุกคนในต�าหนัก

ร่างกายของกู่เซ่าเจ๋อแข็งทื่อ หันหน้ามองไปยังเมิ่งซังอวี๋ รอคอย 

ค�าตัดสินของนาง

เขาท�าพลาดไปเสียแล้ว ในเมื่อตัดสินใจว่าจะพึ่งพาอาศัยเต๋อเฟย

เป็นการช่ัวคราว เขาก็จ�าเป็นต้องประนีประนอมและยอมอ่อนข้อให้ ยามน้ี

เขามิใช่ฮ่องเต้ผู้อยู่สูงส่งเหนือผู้คน แต่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวหน่ึง และสัตว์เลี้ยง
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ก็ควรจะว่านอนสอนง่าย ต้องรู้ว่าจะประจบเอาใจผู้เป็นนายอย่างไร คร้ัน 

พอคิดข้ึนว่าเมื่อก่อนมีแต่สตรีเหล่าน้ีที่ต้องใช้สารพัดวิธีมาเอาอกเอาใจเขา 

กู่เซ่าเจ๋อก็พลันรู้สึกรันทดใจที่ถูกกรรมตามสนอง

"จะเลี้ยงสัตว์ก็ต้องดูที่พรหมลิขิต ข้าเห็นอาเป่าเพียงคร้ังแรกก็หลงรัก

มันเลย ไม่เปลี่ยนหรอก!" เมิ่งซังอว๋ีส่ายศีรษะอย่างแน่วแน่เด็ดเดี่ยว จากน้ัน

จึงกล่าวเสริมว่า "อาเป่ายังเล็กนัก จะกลัวคนแปลกหน้าก็เป็นเร่ืองที่ยากจะ

หลีกเลี่ยง รอให้พวกเราอยู ่ด้วยกันนานวันเข้าก็จะสนิทกันไปเอง สุนัข 

เป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์ที่สุดในโลกน้ี ขอแค่เจ้าจริงใจต่อมัน มันก็จะจริงใจต่อเจ้า

เช่นกัน ดีกว่ามนุษย์ส่วนมากมากมายนัก"

คร้ันกู่เซ่าเจ๋อได้ยินเช่นนั้น จิตใจที่เครียดขึงจึงผ่อนคลายลง เขาใช้

แววตาสลับซับซ้อนมองประเมินใบหน้าอันเปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยนของ

เมิ่งซังอว๋ี เขาไม่คาดคิดเลยว่าเต๋อเฟยที่เด็ดขาดไร้ปรานีต่อผู้คนจะมีจิตใจ

โอบอ้อมอารีต่อสัตว์ถึงเพียงน้ี และเขาก็รู้ว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าสุนัขตัวหน่ึง นาง

ไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องเสแสร้ง ดังน้ันน่ีจึงเป็นความคิดที่แท้จริงของนาง

ใจเขาหวั่นไหวอย่างที่สุด ไม่อาจไม่ยอมรับว่านางกล่าวได้มีเหตุผล 

ยิ่งนัก บนโลกน้ีใจคนเป็นสิ่งที่ยากจะคาดคะเนที่สุด อันตรายที่สุด บางที

อาจเป็นเพราะนางมองได้ทะลุปรุโปร่งเกินไป เพราะฉะน้ันจึงมีแต่ยามที่อยู่

ต่อหน้าสัตว์ที่ใสซื่อบริสุทธิ์เท่าน้ันถึงจะผ่อนคลายได้อย่างแท้จริง แล้ว 

เหตุใดเขาถึงไม่ท�าเช่นน้ันบ้างเล่า...

พอคิดถึงตรงน้ีแววตาที่มองไปยังเมิ่งซังอวี๋ก็ เผยแววสงสารอยู ่ 

หลายส่วนอย่างไม่อาจห้าม สตรีผู้น้ีมิได้น่ารังเกียจอย่างที่เขาคิด นางยังมี

ข้อดีที่มาทดแทนกันได้
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เมื่อเห็นอาเป่าหลบอยู ่ที่มุมห้องทั้งยังจ้องมองตนอย่างน่ิงเงียบ  

ร่างน้อยๆ ช่างดูน่าสงสารเวทนา ในใจของเมิ่งซังอวี๋ก็อ่อนยวบ นางสั่งให้

นางก�านัลจัดอาหารเช้าพลางกวักมือเรียกอาเป่า "อาเป่ารีบมาน่ีเร็วเข้า ได้

เวลากินอาหารเช้าแล้ว"

ร่างกายน้ีเพิ่งจะเกิดได้ไม่นาน ไม่อาจทนต่อความหิว กู่เซ่าเจ๋อจึงมิได้

ต่อต้าน เดินเตาะแตะไปตรงหน้าเม่ิงซังอว๋ีแล้วเงยหน้ามองนาง

เมิ่งซังอวี๋อุ ้มอาเป่าข้ึนมาแล้ววางไว้บนโต๊ะ ลูบแผ่นหลังของมัน 

พลางมองไปทางแม่นมเฝิง ยิ้มกล่าวว่า "แม่นม เจ้าดูสิ ที่จริงอาเป่าของข้า

ว่านอนสอนง่ายยิ่ง"

เม่ือเห็นผู ้เป็นนายช่ืนชอบอาเป่าจริงๆ ต่อให้ความไม่พอใจของ 

แม่นมเฝิงมีมากเท่าใดก็สลายหายไปจนสิ้น พูดเออออตามด้วยความรักใคร่

เมตตา

อาเป่าวางเท้าป้อมสัน้ทัง้สีข้่างลง น่ังน่ิงอยูบ่นโต๊ะตามค�าสัง่ทกุประการ 

ด้านหน่ึงมัวเมากับสัมผัสลูบไล้ด้วยความรัก อีกด้านก็ลอบเตือนตัวเองว่า

อย่าถูกสตรีผู้น้ีสั่งสอนจนกลายเป็นสัตว์เลี้ยงไร้อนาคตตัวหน่ึง

อาหารเช้าถูกยกเข้ามาอย่างรวดเร็ว กู่เซ่าเจ๋อได้กลิ่นหอมของโจ๊กหมู

มาแต่ไกล เขาท�าจมูกฟุดฟิด ในปากขับน�้าลายออกมาอย่างรวดเร็วกระทั่ง

ร่วงหยดลงบนโต๊ะ น่ีคือสัญชาตญาณของสัตว์ ต่อให้เป็นฮ่องเต้แห่งต้าโจว

ผู้ปรีชาชาญก็ไม่อาจควบคุมได้

"คิก"เมิ่งซังอว๋ีปิดปากหัวเราะเสียงเบา พร้อมทั้งกวักมือเรียกพวก 

นางก�านัล "เร็วๆ หน่อย อาเป่าหิวแล้ว"

กู่เซ่าเจ๋อปิดปากสนิทพลางกลืนน�้าลายลงคอ เขารู้สึกว่าพวงแก้มแดง

Page ������������ 1.indd   30 7/11/2559 BE   17:41



31

เซินไป๋เซ ่อ

เห่อ อยากจะใช้เล็บขุดรูมุดหนีไปใจจะขาด โชคดีที่ขนของเขาดกหนาจึง

ไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นความผิดปกติ

"เต๋อเฟยทรงให้อาเป่าลงมากินข้างล่างเถอะเพคะ มิฉะน้ันมันจะท�าให้

โต๊ะเปื้อนจนพระองค์หมดความอยากอาหาร" อิ๋นชุ่ยซึ่งก�าลังยกโจ๊กหมูมา

วางเอ่ยแนะน�าเสียงเบา

"ไม่เป็นไร ข้าชอบให้อาเป่ากินข้าวเป็นเพื่อน" เมิ่งซังอวี๋โบกมือ  

รับถ้วยโจ๊กมาวางไว้ตรงหน้าอาเป่าด้วยตัวเอง ก่อนจะเอ่ยเสียงอบอุ ่น  

"กินสิ"

สตรีผู ้นี้ยอมให้สุนัขขึ้นมากินอาหารบนโต๊ะ? กู่เซ่าเจ๋อมองนาง 

แวบหนึ่งด้วยความประหลาดใจ ในใจรู้สึกซาบซึ้งอยู่บ้าง ทว่าตอนนี้มีอาหาร

เลิศรสอยู่ตรงหน้า เขาก็ไม่อาจคิดให้มากความ สัญชาตญาณของสัตว์

กระตุ้นให้เขาฝังศีรษะลงแล้วเลียกินค�าโตๆ ในทันที

เมิ่งซังอวี๋เห็นอาเป่ากินอย่างเอร็ดอร่อยจึงหยิบตะเกียบข้ึนมาจะ 

ทานอาหาร ตวันางมนี�า้ตาลในเลอืดต�า่ ปกตแิล้วยามเช้าไม่ค่อยอยากอาหาร

เท่าไรนัก เพียงแต่เพราะเช้าน้ีมีอาเป่าอยู่ด้วยจึงทานโจ๊กไก่ฉีกหน่ึงถ้วย 

และขนมอีกจานเล็กๆ หมดอย่างไม่น่าเช่ือ ท�าให้แม่นมเฝิงดีใจจนหน้าช่ืน

ตาบาน

เมิ่งซังอว๋ีใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดมุมปากและเท้าคางมองช่ืนชมท่าทาง 

ยามกินของอาเป่าด้วยแววตาอมยิ้ม ขนาดของลูกสุนัขที่เพิ่งเกิดได้หนึ่งเดือน

ไม่ใหญ่เท่าปากถ้วย เวลานี้ร่างครึ่งหนึ่งของมันจึงมุดลงไปในถ้วย มองดูแล้ว

น่าขบขันเป็นอย่างมาก มันเลียกินค�าแล้วค�าเล่า ไม่ช้าไม่เร็ว แผ่กลิ่นอาย

สุภาพสง่างามออกมา
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เมิ่งซังอว๋ีเลิกคิ้ว กล่าวกับอิ๋นชุ่ยว่า "ดูสิ อาเป่าของข้าไม่ท�าโต๊ะสกปรก

เสียหน่อย ท่าทางยังสง่างามเสียย่ิงกว่าราชาราชสีห์* อีกนะ!"

ราชาราชสีห์? มันคืออะไรกันเล่า ในใจกู่เซ่าเจ๋องุนงง แต่ค�าว่า 'ราชา' 

ก็ท�าให้เขาพอใจที่นางน�าผู้เป็นราชามาเปรียบกับตน

อิ๋นชุ่ยหัวเราะพลางขานรับ เมื่อเห็นว่าใกล้ได้เวลาแล้วจึงปรนนิบัติ 

เมิ่งซังอวี๋แต่งหน้าแต่งกาย เตรียมไปคารวะหลี่กุ ้ยเฟยที่วังเฟิ ่งหลวน  

(พญาหงส์)

เสื้อคลุมช้ันนอกตัวกว้างถูกถอดออก เปลี่ยนเป็นชุดพิธีการอันสุภาพ

เรียบร้อยงามสง่า ผมด�าขลับก็เกล้าข้ึนเป็นมวย เสียบปิ่นปักผมอันหรูหรา

สวยงามลงไป สุดท้ายจึงใช้ดินสอถ่านปลายเรียวแหลมวาดหางตาที่ยกข้ึน

ให้หนามากยิ่งข้ึน ปกปิดท่าทีเลื่อนลอยที่นางอาจเผลอแสดงออกมา ยามน้ี

เต๋อเฟยผู ้มีสีหน้าเยียบเย็นเปี ่ยมด้วยพลังอ�านาจกดดันจึงปรากฏตัวข้ึน 

ต่อหน้าผู้คน

เมื่อมองดูสตรีที่บุคลิกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย กู่เซ่าเจ๋อซึ่ง 

เงยหน้าข้ึนมาจากถ้วยก็ตะลึงงันไป เขาไม่เข้าใจ แค่เปลี่ยนเสื้อผ้าอาภรณ์ 

เติมแต่งเคร่ืองประทินโฉมอีกเล็กน้อย ไฉนนางถึงได้เปลี่ยนไปราวกับ 

เป็นคนละคนได้เช่นน้ี เขาออกจะคิดถึงเต๋อเฟยคนเมื่อครู่ที่ปล่อยตัวเป็น

ธรรมชาติมากกว่า

เมิ่งซังอวี๋เดินมาที่โต๊ะ ลูบหัวน้อยๆ ของอาเป่า ก่อนจะออกค�าสั่งด้วย

น�้าเสียงอ่อนโยน "อาเป่าเป็นเด็กดีรออยู่ในวังนะ ห้ามหนีไปไหน ข้าออกไป

ครู่เดียวก็กลับมาแล้ว"

* ราชาราชสีห์ แปลจากชื่อภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องเดอะ ไลอ้อน คิง
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ไปวังเฟิ่งหลวน? กู่เซ่าเจ๋อไม่ใคร่จะสนใจนัก เขาวางแผนไว้ว่ารอ 

ให้เต๋อเฟยออกไปแล้วก็จะแอบเข้าไปดูที่วังเฉียนชิง วังปี้เซียวอยู่ใกล้กับ 

วังเฉียนชิงมาก ใช้เวลาเดินไม่ถึงหน่ึงถ้วยชา* แต่ค�าพูดต่อมาของนางกลับ

ท�าลายแผนการของเขาจนแตกกระจุยอย่างรวดเร็ว

เมิ่งซังอวี๋มองไปยังนางก�านัลสองสามคนที่คอยเฝ้าปรนนิบัติอยู ่

ข้างโต๊ะ แล้วสั่งอย่างรอบคอบ "พวกเจ้าดูอาเป่าไว้ให้ดีๆ อย่าปล่อยให้หนี

ออกไปจากวังปี้เซียวเชียว มันยังเล็กนัก ระหว่างทางอาจมีคนมองไม่เห็น

แล้วเดินเตะหรือเหยียบเอาได้ง่ายๆ"

เหล่านางก�านัลน้อมรับอย่างพร้อมเพรียง ท�าให้กู่เซ่าเจ๋อหงุดหงิด 

เล็กน้อย

ราวกับรู้สึกได้ถึงอารมณ์เศร้าซึมของอาเป่า เมิ่งซังอวี๋อุ้มมันข้ึนมาแล้ว

หอมจมูกเปียกช้ืนของมัน ยิ้มพลางกล่าวว่า "รออาเป่าโตแล้วข้าจะพาอาเป่า

ไปเดินเล่นที่อุทยานหลวง ในอุทยานหลวงทั้งสวยงามทั้งกว้างขวาง มีที ่

น่าสนุกมากมายเลยล่ะ อาเป่าจะต้องชอบแน่ๆ"

ท่าทีรักใคร่เอ็นดูเช่นน้ีมันคืออะไรกัน ไม่เหมือนกับการปฏิบัติต่อ 

สัตว์เลี้ยง แต่เหมือนกับปฏิบัติต่อเด็กคนหน่ึง ทว่าเขาก็พร�่าบ่นไม่ได้  

ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงกู่เซ่าเจ๋อรู้สึกซาบซึ้งใจไปช่ัวขณะ

"เอาล่ะ ท�างานได้แล้ว แสดงมาดสูงส่งเย็นชาของพวกเจ้าให้ข้าดู 

เดีย๋วน้ี!" เมิง่ซงัอว๋ีส่งอาเป่าให้นางก�านัลผูห้น่ึงอย่างระมดัระวงั จากน้ันสหีน้า

ก็พลันเคร่งขรึม ปรบมือพร้อมกับออกค�าสั่ง

"เพคะ!" บรรดานางก�านัลที่อยู่ด้านหลังนางทั้งหลายพากันปิดปาก 

* หนึ่งถ้วยชา ใช้เปรียบถึงช่วงที่เวลาสั้นมาก บางต�าราเทียบว่าประมาณ 10-15 นาที
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หัวเราะเบาๆ แล้วจึงยืดเอวยืดหลังต้ังตรง เชิดคาง มีท่าทีคล้ายใช้จมูกมอง

ดูผู้คนอยู่รางๆ ในแววตาอันคมปลาบปรากฏความเย่อหยิ่งและหยามหยัน 

รัศมีของความยโสโอหังแผ่กระจายเข้ามา

กู่เซ่าเจ๋อตกใจจนน่ิงอึ้ง แข็งทื่ออยู่ในอ้อมกอดของนางก�านัล มองดู

พวกเมิ่งซังอว๋ีเดินจากไปอย่างโอ่อ่าเกรียงไกรด้วยความตะลึงงัน

เต๋อเฟยและนางก�านัลที่เป็นเช่นน้ีถึงจะเป็นแบบที่เขาคุ้นเคยในยาม

ปกติ คิดไม่ถึงว่าทั้งหมดน้ีล้วนเป็นแค่การแสดง เป็นลักษณะที่เต๋อเฟยจงใจ

สร้างออกมา นางท�าเช่นน้ีไปเพื่ออะไรกัน

พอไตร่ตรองดูเล็กน้อยเขาก็เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว น่ีเป็นแค่วิธีปกป้อง

ตัวเองของนางเท่าน้ัน นางไม่อยากโอ้อวดแต่ก็ไม่อาจไม่โอ้อวด ไม่อยาก 

โหดเหี้ยมแต่ก็ไม่อาจไม่โหดเหี้ยม การท�าเช่นน้ีถึงจะสามารถสยบศัตรู 

เอาไว้ได้ ท�าให้ผู้อื่นไม่กล้าลงมือได้ง่ายๆ อย่างน้อยหากมิได้มีล�าดับถึง 

ข้ันฮองเฮาหรือกุ้ยเฟยก็ไม่อาจมีความสามารถถึงขนาดที่ลงมือให้ส�าเร็จได้

ในคราวเดียว คนรอบด้านย่อมไม่กล้าบุ่มบ่ามลงมือง่ายๆ เพราะกลัวจะ 

แบกรับการล้างแค้นจากเต๋อเฟยไม่ไหว การท�าเช่นน้ีสามารถลดปัญหา 

ยุ่งยากที่ไม่จ�าเป็นลงไปได้มาก

กูเ่ซ่าเจ๋อไม่อาจไม่ยอมรับ เดมิทเีขาไม่คดิว่าสตรีทีค่วามคดิไม่ซับซ้อน 

ใช้กลอุบายหยาบกระด้างจะมีสติปัญญาฉลาดเฉลียวเช่นน้ี และเมื่อย่ิงคิด 

ให้ไกลอีกหน่อย เขาก็ยิ่งตกตะลึง เป็นความจริงที่นางอวดตนวางอ�านาจ  

มีสนมที่ถูกนางเล่นงานมากมายนับไม่ถ้วน แต่นางก็รู้ว่าใครสามารถล่วงเกิน

ได้ และใครไม่อาจล่วงเกินได้ นางเหยยีบอยูบ่นขีดจ�ากดัของเขามาโดยตลอด 

ไม่เคยข้ามเส้น ดังน้ันถึงแม้ว่าในใจจะไม่ค่อยพอใจนัก แต่เขาก็ยอม 
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มอบเกียรติยศและอ�านาจให้นางในระดับหน่ึง น่ีคือผลลัพธ์จากการวางแผน

อย่างล�าบากยากเย็นของนาง

สตรีผู้น้ีไม่ธรรมดา แม้กระทั่งเขาก็ถูกหลอก! กู่เซ่าเจ๋อทอดถอนใจ  

ยิ่งทวีความหว่ันเกรงที่มีต่อสกุลเมิ่ง แต่เขาไม่ได้รู้ตัวเลยว่าความรังเกียจที่

ตนมีต่อเต๋อเฟยก�าลังลดน้อยลง

สตรีฉลาดมักจะท�าให้ผู้คนสรรเสริญช่ืนชม สตรีที่ทั้งฉลาดทั้งงดงาม

ยิ่งท�าให้ผู้คนยากจะต้านทาน หากอยู่ร่วมกับสตรีเช่นน้ีทุกเช้าสายบ่ายเย็น

ก็จะถูกครอบครองหัวใจได้ในไม่ช้าก็เร็ว

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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