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สี เจวี้ยน

บทน�ำ

นี่เป็นการสูญเสียลูกคนท่ีสามของพ่ีใหญ่ซึ่งมีฐานะเป็นพระชายา

เอกในรัชทายาทองค์ปัจจุบัน

"คุณหนูแปดเชิญตามบ่าวมาเจ้าค่ะ เดินระวังด้วยนะเจ้าคะ"

สาวใช้ท่าทางเคร่งขรมึเป็นงานเป็นการเตอืนข้ึนขณะเดนิน�าทางอยู่

ด้านหน้า

"รบกวนพวกเจ้าแล้ว ขอบใจมาก"

น�้าเสียงหวานใสตอบกลับอย่างมีมารยาท

หมงิเอนิหวาเดนิตามสาวใช้สองคนไปเงยีบๆ จมดิง่อยู่ในความคดิ

จนมิได้ใส่ใจในรายละเอียดของลวดลายแกะสลักบนเสาคานและภาพ

วาดอนังดงามวิจติรซึง่ตกแต่งประดับประดาอยู่ในต�าหนกัรัชทายาทแห่งน้ี 

แม้แต่น้อย

การแท้งสองครั้งก่อนเกิดขึ้นโดยมิรู้สาเหตุ ต่อมาเนื่องจากร่างกาย
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ที่เคยแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าของพ่ีใหญ่อ่อนแอลงเป็นล�าดับ ไม่เอ้ือให้

ตัง้ครรภ์และอุ้มครรภ์ได้ง่ายอกีต่อไป นางจงึปล่อยทกุอย่างให้เป็นไปตาม

ธรรมชาติ พอมาต้ังท้องลูกคนท่ีสามก็ต้องอุ้มครรภ์อย่างทุกข์ทรมาน 

ท�าเอานอนซมอยู่กับเตียงตลอดช่วงเวลาเก้าเดือนท่ีผ่านมา ในท่ีสุดก็

คลอดได้ส�าเร็จ ทว่าสองเดือนให้หลังทารกน้อยก็สิ้นใจจากไป

หมิงเอินหวาถอนใจยาวอย่างกลัดกลุ้ม นางก็ท�าได้เพียงแค่นี้  

ถอนใจแล้วก็เสียใจ แต่ไม่สามารถช่วยเหลืออันใดได้ ย่ิงปราศจาก 

ข้อชี้แนะที่จะห้ามไม่ให้เรื่องน่าเศร้าสลดเช่นนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง

เรื่องแบบน้ีมีมาแต่สมัยโบราณกาลแล้ว มิใช่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก

และย่อมมิใช่เป็นครั้งสุดท้าย ที่แตกต่างกันก็คือผู้ที่ประสบเคราะห์กรรม

มิใช่คนคนเดียวกันเท่านั้น วันน้ีถึงรอบนางเป็นตัวแทนคนสกุลหมิงมา

เย่ียมเยียนพ่ีใหญ่ในต�าหนักรชัทายาท สนทนาประสาคนในครอบครัวเพ่ือ

ให้นางคลายทุกข์ลงบ้าง

ราชวงศ์รื่อเย่าก่อต้ังมานานกว่าร้อยปี หลังจากลงรากฐานวาง

แนวทางปฏบิตัขิองชาตอิย่างมัน่คงก็เริม่ต้นพัฒนาให้ก้าวไกล ระบบการ

ปกครองได้ถูกวางแผนและวางหลักการอย่างดี ประเพณี พิธีการ และ

ระเบียบมารยาทต่างๆ ค่อยๆ เพิ่มพูนและทวีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ 

อันที่จริงเรื่องจุกจิกหยุมหยิมเหล่านี้ไม่จ�าเป็นจะต้องมีก็ได้ แต่เพื่อแสดง

ความแตกต่างของต�าแหน่ง ฐานะ และบารมี แบ่งแยกว่าเบื้องบนคือ

จักรพรรดิและเชื้อพระวงศ์ เบื้องล่างลงมาเป็นเหล่าขุนนางในราชส�านัก 

ดังนั้นนับต้ังแต่เสื้อผ้าอาภรณ์ท่ีสวมใส่ไปจนถึงอาหารการกิน ตั้งแต ่

ค�าพูดและการกระท�าไปจนถึงรถม้าและอาชาเทียมรถต่างๆ ล้วนถูกตรา
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ระเบียบกฎเกณฑ์ออกมาเต็มไปหมด ท�ากันอย่างไม่รู้จักเหน่ือยหน่าย 

สร้างพันธนาการรัดตัวเองจนกระดิกกระเดี้ยเนื้อตัวไม่ได้

บรรดาขุนนางที่ได้เข้าร่วมในการสร้างกฎเกณฑ์เหล่าน้ีล้วน 

ภาคภูมิใจในผลงานของตนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นต�าราเกี่ยวกับกฎระเบียบ

และประเพณีปฏิบัติของราชวงศ์รื่อเย่าจึงเพ่ิมจ�านวนหน้าข้ึนทุกขณะจน

มีความหนาเกือบจะเท่าหนังสือประวัติศาสตร์ เพ่ิมภาระในการจดจ�า

ร�า่เรยีนของบรรดาลกูหลานเชือ้พระวงศ์และขุนนางทัง้หลายไม่น้อย กระทัง่ 

นางซึง่ถูกอาจารย์ชมเชยว่ามคีวามจ�าดี ยังต้องถอนใจอย่างเหน่ือยหน่าย

ต่อต�าราหนาเตอะพวกนี้

ดเูอาเถิด กระทัง่การเข้าเย่ียมพ่ีสาวตัวเองซึง่มฐีานะเป็นพระชายาเอก 

ในองค์รัชทายาท ยังต้องถูกพันธนาการด้วย 'ระเบียบการเข้าเย่ียมโดย

ญาติทางพ่อ การเข้าเย่ียมโดยญาติทางแม่ การเข้าเย่ียมเพ่ือสนทนา 

คลายทุกข์' ซึ่งเป็นกฎระเบียบในการเยี่ยมญาติ ใครควรมาก่อน ควรจัด

ล�าดับอย่างไร ท้ังหมดจะต้องถูกต้องตามล�าดับขั้นตอน ได้ยินว่าหาก

จัดการไม่เหมาะสม มีสิทธ์ิถูกลดฐานะลงถึงกระทั่งโดนความผิดข้อหา

กระท�าการป่าเถื่อนไร้อารยธรรม

วันนี้เป็นการ 'เข้าเยี่ยมเพื่อสนทนาคลายทุกข์' ครั้งที่สอง อันที่จริง

คนในบ้านมิได้ตั้งใจจะส่งนางมา ทั้งนี้เพราะการเข้าเย่ียมครั้งแรกเมื่อ 

สามวนัก่อน ผูม้าคือเอินฮุย่ พ่ีสาวนาง ตามหลกัการแล้ว ผูท้ีไ่ด้รบัอนญุาต

ให้เข้าเยีย่มในครัง้ต่อไปสมควรเป็นเอนิหมิน่ ธิดาคนโตของท่านลงุ ไม่ว่า

จะด้วยอายุหรือล�าดับญาติ ล้วนสมควรเป็นนาง แต่ไฉนหลังพ่ีเอินฮุ่ย 

กลับจากต�าหนักรัชทายาท จึงน�าค�าสั่งของพระชายากลับไปบอกว่า
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'พี่เอินหย่าต้องการพบเอินหวา'

ในเมือ่พระชายาในองค์รชัทายาทเจาะจงมา แน่นอนว่าทุกอย่างจะ

ต้องถูกจัดการไปตามนั้น ถึงแม้เวลาที่เหลือมีน้อยเต็มทีจนท�าให้ตัดชุด

พิธีการและซื้อเครื่องประดับผมชิ้นใหม่ไม่ทัน คิดจะหยิบยืมพี่เอินหมิ่นที่

เตรียมตัวไว้แต่แรกก็สงสัยว่านางยังคงโกรธอยู่ จึงอ้างว่าเสื้อผ้าและ

เครื่องประดับยังไม่ถูกส่งมา ไม่สามารถให้หยิบยืมได้

ทว่าโชคดีที่คุณหนูสกุลหมิงทั้งหลาย ข้างกายไม่เคยขาดเส้ือผ้า

อาภรณ์และเครื่องประดับส�าหรับออกงาน ที่แตกต่างมีเพียงแค่มันไม่ได้

ถูกเตรยีมการไว้ส�าหรบัเข้าเฝ้าเชือ้พระวงศ์ชัน้สงู จงึมไิด้งดงามหรหูราจน

น่าตื่นตะลึงเท่านั้นเอง

อกีอย่าง ส�าหรบัเด็กสาวซึง่อายุเพ่ิงจะเตม็สบิส่ีเช่นหมงิเอนิหวาแล้ว 

การถูกจับแต่งตัวพอกหน้าเต็มพิธีนับเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสเกินไป 

สามารถหลบหนมีาลาสวมศรีษะทีต่กแต่งด้วยเครือ่งประดบัมกุหกชิน้ใหญ่ 

บนร่างสวมใส่อาภรณ์ลายปักหกชั้น ด้านนอกยังมีเครื่องทรมานเป็นเสื้อ

คลุมปักมุกยาวหกเชียะ* ลากพ้ืนอีกตัวหนึ่ง หมิงเอินหวาก็ถึงกับแอบ

หัวเราะในใจที่ตัวเองโชคดี

เดินผ่านสะพานเก้าโค้งซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีขาวไปสักครู่ก็ถึง 

เรือนมู่หย่า ท่ีพักของพ่ีสาว สิ่งที่ตามมาคือการรายงานเป็นทอดๆ จาก 

นางข้าหลวงในเรอืนรบัรองไปยังสาวใช้ในต�าหนักช้ันใน กว่าจะถึงหูสาวใช้ 

ประจ�าตัวของพระชายาก็ต้องยืนรอเป็นเวลานานพอสมควรทีเดียว

หมงิเอนิหวารอคอยอย่างสงบอยู่ในเรอืนรบัรอง ขณะทีน่างข้าหลวง

* เชียะ (ฉื่อ) หมายถึงฟุตจีน มีความยาวประมาณสิบนิ้ว
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รับใช้ก�าลังจะยกน�้าชามาให้ ภายในกลับมีค�าสั่งให้น�าตัวผู้มาเยือนเข้า

พบรวดเร็วเกินคาด จนท�าให้สาวใช้คนอื่นๆ ในที่นั้นอดปรายตามองแขก

ในวันน้ีอีกครั้งมิได้ ควรรู้ก่อนว่าเจ็ดครั้งก่อนที่ญาติฝ่ายมารดามาเยี่ยม 

ทกุคนล้วนต้องนัง่คอยประมาณชัว่เวลาจบิน�า้ชาหนึง่ถ้วย รอให้พระชายา

แต่งหน้าแต่งกายให้เรียบร้อยจึงจะให้คนผู้นั้นเข้าพบได้ การเรียกตัวเข้า

พบอย่างรวดเร็วเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าหากมิใช่เพราะพระชายาได้เตรียมตัว

ไว้แต่แรก ก็ต้องเป็นเพราะนางมไิด้เตรยีมตวัอนัใดเลย ปล่อยให้ผู้มาเยือน

เข้าพบโดยอยู่ในชุดล�าลอง ปราศจากการประทินโฉม นับเป็นเรื่องที่คาด

ไม่ถึงจริงๆ

ขณะที่หมิงเอินหวาเดินตามสาวใช้ผู้น�าทางไป นางมิใช่ไม่สังเกต

เห็นสายตาแปลกๆ ของพวกสาวใช้ ทว่าก็มไิด้น�าพามาใส่ใจ เพียงเฝ้าคดิ

ว่าอีกสักครู่เมื่อพบหน้าพ่ีสาว นางควรสนทนาถึงเรื่องสนุกสนานอันใด  

พ่ีสาวจะได้สบายใจคลายเครียดลงได้บ้าง แต่ย่ิงคิดก็ย่ิงรู้สึกว่าตัวเอง 

ไม่ได้เร่ือง ร�า่เรยีนมาก็มาก แต่ก็เป็นได้เพียงหนอนต�าราเท่าน้ัน ไม่มคีวาม

สามารถที่จะค้นหาหัวข้อสนทนาสนุกๆ สักเรื่อง

เฮ้อ...นางคือคนท่ีธรรมดาไร้จุดเด่นที่สุดในบ้านจริงๆ ด้วย แม้ 

จะเรียนเก่ง มีความจ�าเป็นเลิศ แต่ก็ไม่มีปัญญาท่ีจะใช้ประโยชน์จาก

ความรู้เหล่านั้น ให้นางว่าไปตามต�ารานั้นง่าย แต่นางไม่มีทางกลายเป็น

ปราชญ์หญิงผูเ้ปรือ่งปราด สามารถสรรค์สร้างบทประพันธ์หรอืกาพย์กลอน

โคลงฉันท์ใหม่ๆ ได้อย่างแน่นอน แต่ถึงจะรู้ว่าตัวเองน้ันธรรมดาสามัญ  

นางก็ไม่เคยรูส้กึท้อแท้ซงักะตายเพราะเหตผุลน้ีมาก่อนจนกระท่ังตอนน้ี

ควรรู้ว่าบ้านสกุลหมิงเป็นถ่ินก�าเนิดบัณฑิตหญิงผู้เปร่ืองปราด!  
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เมื่อสิบสองปีก่อน พ่ีสาวคนโตของนางเพียงอายุสิบสี่ก็สามารถวิจารณ์

กลอนในงานชมุนมุบทกวีของราชส�านักได้แล้ว ท้ังยังคว้าต�าแหน่งจ้วงหยวน* 

หญิงในปีนั้น ไม่เพียงชื่อเสียงจะเลื่องระบือไปทั่ว ยังถูกพระอัครมเหสี 

คัดเลือกไปเป็นสะใภ้ของพระองค์เองอีกด้วย พออายุสิบหกนางก็แต่งให้

แก่องค์รัชทายาทซึ่งขณะนั้นยังด�ารงบรรดาศักดิ์เป็นหลิวหลีอ๋อง ท�าให้

บ้านสกุลหมงิซึง่เดิมเป็นตระกูลสงูศักด์ิอยู่แล้วได้เลือ่นระดบัสูงข้ึนอกีหนึง่

ขั้นจากการดองเป็นทองแผ่นเดียวกับตระกูลเชื้อพระวงศ์

"ก�าลังคิดอะไรอยู่"

เสียงหนักแน่นทว่าแฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนของสตรีดังขึ้น

หมงิเอินหวาจงึค่อยสะดุ้งต่ืนจากภวังค์ อุย๊...นางถึงกับยืนเหม่อลอย 

ขณะจะท�าการกราบคารวะเชยีวหรอื สวรรค์! นางรีบคกุเข่าลงเพ่ือหมอบกราบ

"ขอคารวะพระชายา"

ทว่ายังมไิด้แสดงคารวะตามธรรมเนยีมอย่างครบถ้วนกระบวนความ 

เข่าท้ังสองยังมทินัได้สมัผสัพ้ืนพรม นางก็ถูกพระชายาพยุงขึน้มาเสยีแล้ว

"พอแล้ว พวกเราเป็นพ่ีน้องกัน ไม่จ�าเป็นต้องมากพิธีหรอก ข้าได้สัง่

ให้สาวใช้ทั้งหมดออกไปแล้ว"

หมิงเอินหวายังไม่กล้าเงยหน้ามองอีกฝ่าย สองตาที่หลุบลง 

ปรายมองไปทางซ้ายทขีวาที เมือ่มัน่ใจว่าไม่มคีนจงึค่อยเงยหน้าขึน้อย่าง

* จ้วงหยวน (จอหงวน) คือต�าแหน่งของผู้ที่สอบเข้ารับราชการได้เป็นอันดับหนึ่ง โดยการสอบขุนนางในสมัย

โบราณ (เคอจวี่) แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ สอบเลื่อนทีละระดับขั้น เริ่มจากระดับอ�าเภอหรือจังหวัดเรียกว่า

การสอบถงซื่อ ผู้สอบผ่านได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธ์ิเข้าร่วมสอบเซียงซื่อในระดับมณฑล หากสอบผ่านจะได้เป็น 

จว่ีเหริน ซึง่ต้องเข้ามาสอบระดับฮุย่ซือ่ทีเ่มอืงหลวงเพ่ือขึน้เป็นจิน้ซือ่ ได้บรรจเุข้ารับราชการ เมือ่ผ่านการสอบ

ทั้งสามระดับ จะได้เข้าสอบหน้าพระที่น่ังคือการสอบเตี้ยนซื่อ เพ่ือคัดเป็นบัณฑิตเอกสามชั้น ซ่ึงบัณฑิตเอก

ขั้นหนึ่งมีสามคน เรียงตามคะแนนเรียกว่า จ้วงหยวน (จอหงวน) ปั๋งเหยี่ยน และทั่นฮวา
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ประหม่า สบตาพี่สาวสายเลือดเดียวกัน ทักทายเสียงเบาว่า

"พี่ใหญ่"

พระชายาเพ่งพิศใบหน้าน้องสาวที่อายุน้อยกว่าตนถึงสิบสองปี

อย่างละเอยีด ตอนท่ีแต่งเข้าตระกูลเชือ้พระวงศ์เมือ่อายุสบิหกนัน้ น้องสาว 

คนนี้ยังอายุเพียงแค่สี่ขวบ ถึงจะร่วมมารดาเดียวกัน แต่ก็ไม่มีโอกาสได้

อยู่ร่วมกันมากนัก ดังนั้นความเข้าใจในตัวอีกฝ่ายจึงมีจ�ากัด

"เจ้าโตแล้วดูดีเหลือเกิน เอินหวา เจ้าเหมือนท่านยายเลย"

โตข้ึนเหมือนท่านยาย... สามารถเรียกว่าโตแล้วดูดีได้หรือไม่หนอ 

หมิงเอินหวาสงสัยอยู่ในใจแต่ไม่กล้าถามออกมา ยังคงยืนนิ่งๆ ให้พี่สาว

มองประเมนิอยู่เช่นน้ัน เดก็สาวอายุสบิสีแ่ม้มใิช่เดก็ แต่ก็ยังไม่นับว่าเป็น

สาวเต็มตัว

ขณะถูกอีกฝ่ายเพ่งพินิจ นางก็มองดูพ่ีสาวคนโตซึ่งได้ชื่อว่า 

สวยสะคราญและปราดเปรื่องท่ีสุดในตระกูล พ่ีใหญ่ที่งามเพียบพร้อม 

ผูน้ีเ้ป็นท่ีเคารพเลือ่มใสของญาตพ่ีิน้องฝ่ายหญิงสกุลหมงิทกุคน ในอนาคต 

คงจะกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของสตรีในแผ่นดินรื่อเย่า ดวงตากลมโต 

ของหมิงเอินหวาเปลี่ยนจากแววไร้เดียงสาเป็นชื่นชม และแล้วก็ค่อยๆ 

เคร่งขรึมลงในที่สุด

พระชายาเห็นอากัปกิริยาที่เปลี่ยนไปของน้องสาวก็ยิ้มแย้มขึ้น

"เหมือนมากจริงๆ เสียด้วย"

นางจูงมือน้อยๆ ของหมิงเอินหวาไปยังตั่งยาวเตี้ย

หมงิเอนิหวาพยุงพ่ีสาวให้นัง่ลงก่อน ส่วนตวัเองก็ทรุดกายลงนัง่บน

เก้าอี้เล็กๆ ที่ด้านข้างตามที่พี่สาวออกปากอนุญาต
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"รู้หรือไม่ว่าท�าไมข้าถึงต้องการพบเจ้า"

หมิงเอินหวาคิดอยู่อึดใจจึงส่ายหน้า ในเมื่อไม่มีสาวใช้อยู่คอย

ปรนนิบัติ นางจึงลุกขึ้นรินน�้าชาบนโต๊ะส่งให้แก่พี่สาวด้วยตัวเอง ดมจาก

กลิ่นและดูจากสีก็รู้ว่าเป็นชาผสมโสมหิมะ เป็นเครื่องดื่มบ�ารุงร่างกาย 

หลงัการคลอดชั้นเลิศ

"เจ้าก็ดื่มด้วยสิ"

พระชายายิ้มน้อยๆ พลางกล่าวชักชวน

"ชานี้มีสรรพคุณในการบ�ารุงโฉมด้วยนะ"

หมิงเอินหวาพยักหน้ากล่าวขอบคุณ แล้วจึงรินให้ตัวเองหนึ่งถ้วย 

จิบน้อยๆ แล้ววางลง

"ข้ารู้ว่าวันนี้สมควรเป็นรอบของเอินฮุ่ย นางไม่ได้มาย่อมไม่พอใจ

มากสินะ"

พระชายาถาม

ไม่พอใจมากเสียด้วย หมิงเอินหวาคิดเล็กน้อยก่อนตอบว่า

"ช่วยไม่ได้นี่นา พ่ีสาวน้องสาวทุกคนมีใครบ้างไม่ปรารถนาจะได้

เข้ามากราบเย่ียมพ่ีใหญ่ พ่ีแต่งออกมาเรว็ พวกเราสาวน้อยท้ังหลายล้วน

เคารพชื่นชมในตัวพ่ีกันทั้งนั้น อยากจะได้พูดคุยใกล้ชิดบ่อยครั้ง หาก

เปลี่ยนเป็นข้า อยู่ดีๆ ความฝันที่เฝ้าภาวนาถูกคนอื่นแย่งเอาไปซึ่งๆ หน้า 

มีหรือจะไม่โกรธไม่เสียใจ"

พระชายารับฟังด้วยรอยย้ิมน้อยๆ เอนร่างพิงเบาะนุ่มที่รองอยู่ 

ด้านหลัง ขยับกายให้ได้ต�าแหน่งสบายท่ีสุด จากน้ันจ้องมองน้องน้อย 

อีกครั้ง ไม่เอ่ยถึงหัวข้อเมื่อสักครู่อีกแต่เปลี่ยนเป็นถามว่า
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"ที่บ้านฝากค�าพูดใดมาให้ข้าหรือไม่"

หมิงเอินหวาได้ยินก็รู้สึกงงงวยอยู่บ้าง ท่ีบ้านจะฝากฝังค�าพูดใด 

หากมก็ีน่าจะพูดหมดไปต้ังแต่การเย่ียมเยียนเมือ่เจ็ดคร้ังก่อนแล้วมใิช่หรือ 

แต่นางยังคงตอบ

"ขอให้พี่ใหญ่รักษาสุขภาพ ลูกยังสามารถมีได้ใหม่ ไม่ต้องเสียใจ

จนเกินไป วันนี้สมควรบ�ารุงร่างกายให้แข็งแรงก่อนเป็นส�าคัญ"

หากไม่พูดค�าเหล่านีอ้อกมา กลบัไปคงไม่รู้จะตอบคนท่ีบ้านอย่างไร 

ต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่ที่ให้โอกาสนางท่องให้ฟัง

"ข้ารู้แล้ว"

อีกฝ่ายตอบเบาๆ แต่ก็เป็นการตอบไปอย่างนั้น เพราะแววตานาง

ดูหม่นแสงลง

เหน็อยู่ว่าพ่ีใหญ่มทุีกอย่างเพียบพร้อม แต่มทิราบเป็นเพราะเหตใุด

หมิงเอินหวาจึงรู้สึกเศร้าใจอยู่บ้าง ด้วยฐานะคุณหนูสกุลสูงศักดิ์ นาง 

ย่อมรู้ดีว่าการแต่งเข้าตระกูลเชื้อพระวงศ์ไม่มีทางผ่านวันคืนไปได้อย่าง

ราบรื่นแน่นอน เรื่องที่ต้องวางแผนและกังวลใจนั้นมีมากจนเกินไป

โดยพ้ืนฐานแล้ว หญิงสาวในตระกูลสูงเช่นพวกนางล้วนได้รับ 

การอบรมเลีย้งดอูย่างเข้มงวดมาตัง้แต่เลก็ ไม่เพียงแค่เรือ่งหมากรกุ พิณ 

โคลง ภาพวาด ยังต้องเรยีนรูเ้รือ่งการดแูลบ้านและเรือ่งหยุมหยิมจปิาถะ

ในชีวิตประจ�าวันอีกมาก บางทีแบบน้ียังไม่พอกระมัง ไม่พอที่จะรับมือ

เรื่องวุ่นวายร้อยแปดของพวกเชื้อพระวงศ์ ดังน้ันพ่ีใหญ่ถึงได้ดูซีดเซียว

เหลือเกิน ดูบอบบางอ่อนแรงราวกับจะสามารถจางหายไปในอากาศได้

ทุกเมื่อ
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"เอินหวา ที่บ้านได้เตรียมหาคู่ครองให้เจ้าแล้วหรือยัง"

สาวน้อยท่ัวไปยามได้ยินค�าถามน้ี ไม่มีใครไม่รู้สึกกระดากอาย  

ต่อให้เป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาเพียงไรก็ต้องกระมิดกระเมี้ยนบิดไป

บิดมาอยู่บ้าง ทว่าหมิงเอินหวาไม่มีอาการเช่นนั้น นางคิดอยู่ครู่หน่ึงจึง

ตอบอย่างละเอียดจริงจังคล้ายก�าลังตอบค�าถามอาจารย์

"ยัง ท่ีบ้านยังมพ่ีีสาวอกีสีค่น ข้าได้ยินว่าปีหน้าบดิาจะเริม่หาคู่ครอง

ให้พี่เอินฮุ่ย ฤดูร้อนของปีหน้าบัณฑิตที่ถูกจักรพรรดิส่งไปร�่าเรียนยังต่าง

แคว้นจะกลับมา ถึงตอนนั้นบิดาและมารดาจะจัดการให้พี่เอินฮุ่ยได้เข้า

ร่วมในงานวิจารณ์บทกวีหรืองานชมบุปผาอะไรท�านองนั้น หากสามารถ

คัดเลือกชายที่เหมาะสมได้จริงๆ ก็จะจัดพิธีแต่งงานให้เลย"

"อืม ข้าจ�าได้แล้ว สตรีในตระกูลเราต้องรอถึงอายุสิบหกก่อนจึงจะ

คิดถึงเรื่องแต่งงาน เจ้าเล่า มีความคิดเห็นต่ออนาคตตัวเองอย่างไรบ้าง"

อนาคต? ความคดิเหน็? ถึงนางจะไม่ใช่เดก็ แต่ก็ไม่เคยมโีอกาสได้

คิดถึงเรื่องที่ยังอยู่ห่างไกลเช่นนั้น

"พี่ใหญ่ ข้ายังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลย"

นางตอบไปตามตรง

"เจ้าควรจะคดิได้แล้ว คดิให้ชดัเจนหน่อย แล้วจะได้เข้าใจว่าต่อไป

อยากจะมีชีวิตเช่นไร เอินฮุ่ยเล่าว่าเจ้าเรียนหนังสือเก่ง สมควรได้อ่าน

นิยายเก่ียวกับชายผู้ปราดเปรื่องและสตรีผู้งดงาม หรือไม่ก็เคยได้ยิน 

นกัร้องทีถู่กเชญิมาขบัไล่ความเงียบเหงาของพวกสตรใีนบ้านดดีพิณเล่า

นิทานให้ฟังกระมัง"

"ข้าอ่านและฟังแล้ว แต่ว่าเรื่องพวกนั้น...ไม่ได้มีไว้เพื่ออ่านหรือฟัง
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เท่าน้ันหรือ คงไม่เพราะอ่านเรื่องเก่ียวกับชายผู้ปราดเปรื่องและสตรี 

ผู้งดงาม หรือฟังนิทานคลอเสียงพิณ แล้วน�ามันมาคิดเป็นคนที่เราอยาก

จะเป็นในอนาคตหรอกนะ"

พระชายาแหย่น้องสาวตัวเองอีกครั้ง

"สมควรพูดว่าเจ้ายังไม่เข้าใจในความรักของหญิงชาย หรือว่าเจ้า

ยังไม่ใช่หญงิสาววัยแรกแย้มดีนะ เอินฮุย่บอกว่าเจ้าเป็นคนสขุุม ไร้อารมณ์ 

ขัน คิดจะแก้ตัวบ้างหรือไม่"

"ไม่"

หมิงเอินหวาตอบจบก็ย้ิมแย้ม ดวงตากลมโตโค้งขึ้นเป็นรูป 

จันทร์เสี้ยว ดูขี้เล่นน่ารักน่าเอ็นดู

"เอาเถอะ ไม่สนทนาถึงเรือ่งชายผูป้ราดเปรือ่งและสตรผีูง้ดงามแล้ว 

เพราะมนัออกจะเหลวไหลเพ้อฝันไปหน่อย สนทนาถึงเรือ่งท่ีเป็นจรงิบ้าง 

ในฐานะสตรีสกุลหมิง เจ้ามีความเข้าใจต่อการแต่งงานอย่างไรบ้าง"

แต่งงาน? หมงิเอนิหวารูส้กึเอะใจลกึๆ ว่าค�าถามนีจ้ะต้องเก่ียวข้อง

กับวัตถุประสงค์หลกัท่ีพ่ีใหญ่เรยีกตัวนางมาพบในวันนี ้ถึงจะไม่รู้ว่าเพราะ

เหตุใด แต่นางก็สมควรคิดให้รอบคอบเสียก่อนจึงค่อยตอบ

"ส�าหรับสตรีสกุลหมิง การแต่งงานมิอาจกระท�าอย่างลวกๆ ไม่ว่า

จะแต่งกับขุนนางผู้มีอ�านาจล้นฟ้าหรือว่าบัณฑิตยากจนท่ีไร้ฐานะแต่มี

อนาคตไกล จะต้องมเีง่ือนไขหน่ึงข้อคือไม่ท�าลายชือ่เสียงและผลประโยชน์ 

ของสกุลหมิงที่มีอยู่ในทุกวันนี้"

"เอ๊ะ?"

พระชายากระตุ้นให้นางพูดต่ออย่างตื่นเต้น
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"อธิบายต่อไปซิ"

แววตาพ่ีใหญ่มุง่มัน่จดจ่อเหลอืเกิน ท�าให้หวัใจหมงิเอนิหวาอดผวา

ขึน้มไิด้ ไม่เข้าใจว่าท�าไมพ่ีใหญ่ถงึอยากฟังความคดิของนางนัก อนัทีจ่รงิ... 

นี่เป็นเพียงความคิดคร่าวๆ ท่ียามนางเบื่อหน่ายไม่มีอะไรท�าก็ผ่านแวบ

เข้ามาในสมองเท่าน้ัน แต่ในเมือ่พ่ีใหญ่อยากฟัง นางก็จะด้านหน้าวิจารณ์

ความคิดอันตื้นเขินของตัวเองออกมา

"ถึงแม้ท่านแม่จะเคยบอกพ่ีเอินฮุ่ยและข้ามาก่อนว่านางหวังให้ 

พวกเราได้แต่งงานกับชายท่ีเพียบพร้อม มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลน มีชีวิต 

ที่เต็มไปด้วยความสุขไร้ความทุกข์ และหากได้แต่งกับสามีท่ีอ่อนโยน  

เอาอกเอาใจ สองฝ่ายให้ความรกัความเคารพซึง่กนัและกัน รับประกันได้

ว่าอนาคตข้างหน้าจะประสบแต่ความสขุ แต่จากทีข้่าสงัเกตบรรดาพ่ีน้อง

ทีอ่อกเรอืนแล้ว เห็นว่าการท�าตัวเป็นภรรยาท่ีนุม่นวลสมเป็นกุลสตรีเพียง

อย่างเดยีวน้ันไม่พอ เพราะว่าคู่ครองทีพ่วกเขาแต่งด้วยนัน้ล้วนเป็นบคุคล

ที่ไม่ธรรมดา

ยกตัวอย่างเช่นพ่ีใหญ่ ท่านเป็นหญิงสาวสกุลหมิงในรอบร้อยปีที่

ได้แต่งงานอย่างย่ิงใหญ่อลังการที่สุด ตอนนี้มีฐานะเป็นถึงพระชายาใน

องค์รัชทายาท วันหน้าไม่แน่อาจได้เป็นพระอัครมเหสี มารดาของคนทั้ง

แผ่นดนิ อย่างน้อยเมือ่รชัทายาทได้ข้ึนครองราชย์ ไม่ต้องสงสยัเลยว่าท่าน

จะต้องเข้าพ�านักในวังหมิงซย่ากลายเป็นหน่ึงในส่ีพระชายาเอกขององค์

จักรพรรดิ

หากพ่ีใหญ่เป็นเพียงภรรยาที่นุ่มนวล เป็นกุลสตรี จะสามารถม ี

ที่ยืนในราชส�านักได้อย่างไร เพราะท่านยังมีฐานะที่ส�าคัญมากกว่านั้น  
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นัน่ก็คอืพ่ีเป็นเฉนิเชีย่* ของผูท้ีจ่ะเป็นจกัรพรรดใินวันหน้า เฉนิอยู่หน้าเชีย่ 

อยู่หลังหมายถึงภาระหน้าที่ต้องมาก่อน จากนั้นจึงเป็นเรื่องส่วนตัวคือ

ภรรยา..."

กล่าวถึงตรงนีห้มงิเอนิหวาพลนัหยุดปาก รูส้กึกลวัสหีน้าพระชายา

ที่ก�าลังจ้องเขม็งมองมาอยู่บ้าง แต่ก็เดาอารมณ์ของอีกฝ่ายไม่ออก

พระชายายังคงนิ่งอึ้งไปชั่วครู่ จึงร�าพึงเบาๆ ว่า

"ยามข้าอายุเท่าเจ้ายังคิดถึงเหตุผลนี้ไม่ออกเลย เอินหวา"

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเข้าใจความหมายทีแ่ท้จรงิของค�าว่า 'เฉนิเชีย่' 

สองค�านี้

"ข้า...เพียงแต่คิดฟุ้งซ่านไปเท่านั้น ค�าพูดพวกนี้ล้วน..."

"ข้าชอบความคิดฟุ้งซ่านของเจ้า มาเถอะ เอินหวา เจ้าช่วยพ่ีคิด 

สักหน่อยว่าหากวันนี้เจ้ายืนอยู่ในต�าแหน่งของข้า สมควรท�าอย่างไรเพื่อ

รักษาชื่อเสียงและผลประโยชน์ของบ้านสกุลหมิงมิให้ถูกท�าลายโค่นล้ม"

หมิงเอินหวาถามอย่างสงสัย

"พ่ีใหญ่ ท่านแต่งให้กับองค์รชัทายาท น�าช่ือเสียงเกียรติยศมาสูส่กุล

หมิงอย่างเช่นที่ไม่เคยมีมาก่อน แล้วท�าไมถึงพูดว่าจะท�าให้สกุลหมิงถูก

ท�าลายโค่นล้มเล่า"

"หากมสีกัวัน ผลประโยชน์ระหว่างราชวงศ์และบ้านสกุลหมิงขัดแย้ง

กัน หากมนัเกิดข้ึนจรงิๆ ในฐานะธิดาบ้านสกุลหมงิและสะใภ้ของราชวงศ์ 

เจ้าจะท�าอย่างไร"

* ค�าว่า 'เฉิน' แปลว่าขุนนางและประชาราษฎร์ ผู้เป็นข้าของแผ่นดิน ใช้เป็นสรรพนามเรียกแทนตนเองของ

ข้าราชบริพาร ส่วน 'เชี่ย' แปลว่าภรรยา ใช้เรียกตนเองเวลาพูดกับสามี เมื่อสองค�านี้มารวมกันจึงกลายเป็น

ค�าเรียกขานตัวเองของมเหสีหรือชายาเวลาพูดกับสามีซึ่งเป็นกษัตริย์

Page ��������������.indd   19 20/11/2561 BE   09:30



20

จักรพรรดิบัญชา

ค�าตอบนี้ส�าคัญย่ิง เพราะสีหน้าพ่ีใหญ่เคร่งขรึมจนน่ากลัว มอง 

ไม่เห็นแววผ่อนคลายทีเล่นทีจริงเลยแม้แต่น้อย หมิงเอินหวาจิตใจ 

หนักอึ้ง รู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องอยู่บ้าง ใช้เสียงเบาปานกระซิบถามว่า

"พี่ใหญ่...และองค์รัชทายาท...อยู่ร่วมกันดีหรือ"

"รัชทายาททรงดีต่อข้ามาก ข้ารักเขา"

อีกฝ่ายตอบเสียงเบาแต่เฉียบขาด

รกั? ความรกัคอือะไร หมงิเอนิหวาไม่เข้าใจ เพียงแต่ในส่วนลกึของ

จติใจรูว่้าพ่ีใหญ่ของนางงดงาม งามเหมอืนบปุผาทีก่�าลงัเบ่งบาน แต่กลบั

โรยราอย่างรวดเร็วราวกับดอกถานฮวา* ช่างน่าใจหายยิ่งนัก

"ทว่าส�าหรับเขา เพียงรักเขาอย่างเดียวยังไม่พอ หากไม่เข้มแข็งก็

จะกลายเป็นภาระของเขา หากเข้มแขง็ทระนงจนเกินไปเขาก็จะก�าจดัเจ้า 

รักคนเป็นอ๋องหรือจักรพรรดิมิใช่เรื่องง่ายเลย"

"พี่ใหญ่..."

ท�าไมถึงไม่ง่าย นางไม่เข้าใจสักนิด

"เอนิหวา ตอนน้ีเจ้าอายุสบิสี ่ข้าให้เวลาเจ้าหกปีไปคดิถึงปัญหาข้อนี้ 

หลงัจากหกปีแล้ว เจ้าจะต้องรูดี้ว่าตัวเองควรจะรกัรชัทายาทหรอืจกัรพรรดิ 

องค์หนึ่งอย่างไร"

ท�าไมต้องให้นางคิดด้วย

พระชายาไม่ให้โอกาสนางได้สอบถาม รบีเปลีย่นกลบัไปยังหัวข้อเดมิ

"ตอนนีข้้าเพียงอยากให้เจ้าตอบข้า ในฐานะของสะใภ้ราชวงศ์ ต้อง

ท�าอย่างไรจึงจะปกป้องสกุลหมิงให้อยู่รอดปลอดภัยไปชั่วกาลนาน"

* ถานฮวาเป็นต้นไม้วงศ์เดียวกับกระบองเพชร ดอกสีขาวขนาดใหญ่ บานในตอนกลางคืนและมีระยะเวลา

การบานสั้นมาก
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คืนนั้นเมื่อหมิงเอินหวากลับถึงบ้าน เพราะเหน็ดเหน่ือยมาทั้งวัน 

ท�าให้นางแม้ยามกินข้าวหรืออาบน�้าล้างหน้ายังหนังตาหนักจนแทบลืม

ไม่ขึน้ ภายใต้การปรนนิบัติรบัใช้ของสาวใช้สองคน ตวัยังไม่ทนัสัมผัสเตียง

นางก็หลับสนิทไปก่อนแล้ว

นางไม่รู้สักนิดว่าคนงานผู้จงรักภักดีซ่ึงคุ้มกันนางกลับมาถึงบ้าน 

ในมือยังถือจดหมายลับท่ีพระชายาฝากกลับมาด้วยฉบับหนึ่ง จดหมาย

ฉบับนี้ท�าเอาบิดานางถึงกับน่ังเก็บตัวอยู่ในห้องหนังสือ ไม่ยอมพบใคร 

ทัง้คนื น่ังงนุงงอยู่กับตัวหนงัสอืในจดหมาย ในเสียงพึมพ�าและทอดถอนใจ 

ล้วนแฝงไว้ซึ่งความล�าบากใจ แต่ถึงจะล�าบากใจเพียงไร สุดท้ายก็ได้แต่

จ�าใจยินยอม
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ราชวงศ์รื่อเย่า รัชสมัยจื่อกวงปีที่สอง

ในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งสวรรค์ลิขิตให้เป็นช่วงเวลาท่ีวุ่นวายมากเรื่อง 

ช่วงหนึ่ง

ทั้งนี้เพราะแผ่นดินเพ่ิงจะผลัดเปลี่ยนรัชสมัย มีจักรพรรดิองค์ใหม่ 

ดงัน้ันเป็นท่ีแน่นอนว่าขมุอ�านาจในราชส�านักจะต้องถูกสลบัล้างไพ่อกีครัง้ 

ขนุนางใครก็ขนุนางมนั ขมุอ�านาจทีจ่กัรพรรดอิงค์ก่อนให้การสนบัสนุนมี

อันต้องสลายตัวไป โดยมีญาติสนิทมิตรสหายของจักรพรรดิองค์ใหม่ข้ึน

ด�ารงต�าแหน่งขุนนางประจ�าราชส�านักแทน ต่อให้ยังไม่มีการโยกย้าย 

สบัเปลีย่นต�าแหน่งกันอย่างเป็นทางการ แต่ดจูากการเคล่ือนไหวของพวก

ทีช่อบเบนหางเสอืตามทิศทางลมก็พอจะเดาออกว่าน�า้ก�าลงัจะไหลไปยัง

ทิศทางไหน ตระกูลใดก�าลังจะก้าวขึ้นมาครองอ�านาจ ถึงแม้จักรพรรดิ

องค์ใหม่จะมีอุปนิสัยใจคอหนักแน่นสุขุม ด�าเนินนโยบายสงบสยบการ

1
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เคลื่อนไหว แต่ก็ยังหยุดยั้งหญ้าบนสันก�าแพงที่เอนลู่ไปตามแรงลมมิได้

บรรดาเชือ้พระวงศ์ ตระกูลสงูศกัดิ ์และขุนนางใหญ่ท้ังหลายพยายาม 

อย่างหนกัทีจ่ะผกูสมัพันธ์กับกลุม่ผูกุ้มอ�านาจในอนาคต ท�าให้บรรยากาศ

ที่ดูภายนอกสงบน่ิง แท้ที่จริงกลับมีคลื่นลมโหมกระหน�่าอยู่อย่างลับๆ 

ส�าหรับพวกที่ต้องการแสวงหาอ�านาจหรือพวกที่ต้องการรักษาอ�านาจที่

เคยมอียู่ก่อน เส้นทางน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ซึง่ได้ผลเรว็ท่ีสดุมใิช่การแวะเวยีน 

ไปตามจวนขุนนางใหม่ของราชส�านักเพ่ือผูกสัมพันธไมตรี แต่เป็นการ

พยายามด้ินรนให้ตัวเองได้กลายเป็นพระญาติของจักรพรรดิองค์ใหม่ 

ให้ได้ เพื่อว่าเมื่อไรที่ส�าเร็จ ตนจะกลายเป็นบุคคลที่ทรงอ�านาจสูงสุดใน

ราชส�านักอย่างถูกต้องตามขั้นตอน

จกัรพรรดจิือ่กวงมพีระนามว่าเทยีนเช่อ ข้ึนครองราชย์เมือ่พระชนมายุ 

ได้สามสิบ ปัจจุบันเพ่ิงจะสามสิบสองชันษา ก�าลังอยู่ในวัยหนุ่มฉกรรจ์ 

นอกจากนีต้ามประเพณีปฏบิตัขิองราชวงศ์ร่ือเย่า จักรพรรดมิพีระชายาเอก 

ได้ถึงสี่นาง พระชายารองแปดนาง ตอนน้ีพระองค์มีพระชายาเอกเพียง

สามนางกับพระชายารองอกีสีน่างเท่าน้ัน ยังสามารถอภิเษกพระชายาได้

อีกห้านาง ส�าหรบัขนุนางชัน้สงูท่ีมบีตุรสาวอยู่ในวยัแรกแย้มแล้ว สถานการณ์ 

เช่นนี้เป็นโอกาสอันงามที่จะถีบตัวเองสู่จุดหมาย

ก่อนท่ีจักรพรรดิจื่อกวงจะมีพระชนมายุได้ย่ีสิบชันษา พระองค์มี

บรรดาศักดิ์เป็นหลิวหลีอ๋อง เป็นพระโอรสองค์ที่เจ็ดในจักรพรรดิฉินเย่ีย 

เดมิทีพระองค์มใิช่โอรสในล�าดบัต้นๆ ทีจ่กัรพรรดฉินิเย่ียพอพระทัยหมาย

จะให้ด�ารงต�าแหน่งรชัทายาท ทว่าพระโอรสสามองค์ทีท่รงโปรดปรานทีส่ดุ 

กลบัแย่งชงิอ�านาจกันเองจนล้มหายตายจาก หรอืไม่ก็บาดเจบ็พิการ และ
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เป็นเพราะวิธีการท่ีใช้รุนแรงอ�ามหิตจนเกินไป ท�าให้เกิดการต่อสู้แย่งชิง

อ�านาจกันในราชส�านักอย่างต่อเน่ือง กระท่ังเกือบจะกลายเป็นการแย่งชงิ 

บัลลังก์ด้วยก�าลัง

จักรพรรดิฉินเย่ียกริ้วหนัก หลังจากตัดพระทัยกวาดล้างราชส�านัก

จนเป็นระเบยีบ ก็มพีระราชโองการเรยีกพระโอรสเจด็ซึง่ถูกส่งไปเสวยสขุ

ยังที่ดินศักดินากลับมา และแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาท ทั้งนี้เพราะเขาเป็น

โอรสเพียงองค์เดียวท่ีสอบสวนแล้วไม่พบว่ามีส่วนร่วมในการแย่งชิง

อ�านาจระหว่างพี่น้องในช่วงที่ผ่านมา

ขณะทีจ่กัรพรรดิจือ่กวงมบีรรดาศักด์ิเป็นหลิวหลีอ๋องอยู่น้ัน พระองค์ 

อภิเษกชายาเอกสองนางและชายารองหนึ่งนาง ต่อมาในช่วงเวลาสิบปี

แห่งการเป็นรัชทายาท เพ่ือให้รากฐานการข้ึนครองบัลลังก์ในอนาคต

มั่นคงแข็งแกร่งย่ิงขึ้น มีกองก�าลังสนับสนุนในการขับเคลื่อนราชส�านัก

ยามพระองค์ขึน้ครองราชย์ เสดจ็แม่ของพระองค์ได้สิน้เปลอืงสตปัิญญา

และเรีย่วแรงไม่น้อยในการคดัเลอืกธิดาขนุนางใหญ่ซึง่มฐีานะเหมาะสม 

ในการช่วยประคับประคองบัลลังก์ให้ และแล้วสตรีที่มีฐานะเหมาะสม

เหล่านี้ก็ได้ทยอยแต่งเข้าต�าหนักรัชทายาทอย่างต่อเนื่อง

หากไม่นับหมิงเอินหวาซึ่งเพ่ิงแต่งเข้ามาเมื่อสองปีก่อน สามารถ

กล่าวได้ว่าเป็นเวลาแปดปีเต็มที่จักรพรรดิจื่อกวงเทียนเช่อมิได้อภิเษก

พระชายาคนใหม่

หลังจากหมิงเอินหย่า อัจฉริยะหญิงคนแรกของสกุลหมิงล้มป่วย

เสยีชวิีตลง สกุลหมงิก็ได้ส่งธิดาอกีคนเข้าไปทดแทนต�าแหน่งตามค�าสัง่เสีย 

ปัจจุบันนี้อ�านาจบารมีของสกุลหมิงเจิดจรัสดุจดวงตะวันยามเท่ียงตรง 
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ไม่ว่าจะเป็นทางบู๊ก็มีทายาทสืบสกุลได้เป็นถึงแม่ทัพผู้มีชื่อเสียงเล่ือง

ระบือในการรบสองคน ในทางบุ๋นก็มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกบัณฑิตถึง

สามคน นอกจากน้ีทกุคนยังผ่านการสอบคัดเลือกขุนนางของกรมปกครอง

ในแต่ละหวัข้อ ท้ังคุณธรรม ความประพฤต ิความอดทน การพูดจา สภาพ

ร่างกาย ลายอักษร และการแยกแยะวินิจฉัยทั้งหกหัวข้อด้วยคะแนน 

สูงลิบ ทุกวันนี้ต่างไต่เต้าด้วยความสามารถของตัวเองจนได้รับต�าแหน่ง

สูงส่งเป็นถึงอัครเสนาบดีฝ่ายซ้าย เสนาบดีกรมปกครอง และผู้ช่วย

เสนาบดีฝ่ายตรวจการแห่งสภาพระราชมนตรี* เป็นขุนนางที่ทรงอิทธิพล

และเป็นที่นับถือย�าเกรงของผู้คนทั้งปากและใจ

ในรอบห้าสิบปีที่ผ่านมาของราชวงศ์รื่อเย่า ยามพูดถึงตระกูลใหญ่

ทีม่ช่ืีอเสยีงโด่งดงัทีส่ดุ หากกล้ากล่าวว่าสกุลหมงิอยู่ในอนัดบัสอง ก็ไม่มี

สกุลใดกล้ารบัเป็นอันดับหนึง่ ห้าปีทีผ่่านมาตระกูลนีใ้ห้ก�าเนิดแม่ทพัเล่ือง

ชื่อสองคน ขุนนางบุ๋นที่มีต�าแหน่งสูงส่งสามคน มองไปทั่วทั้งแผ่นดินยัง

ไม่มตีระกูลใดแซงหน้าได้ แต่ทว่าตระกูลท่ีย่ิงใหญ่เรอืงอ�านาจ มลีกูหลาน

เป็นที่ได้รับความไว้วางใจและใช้งานจากองค์จักรพรรดิมากมายเช่นนี้ ก็

ยังมวิายเค้นสมองหาวธีิกุมอ�านาจในราชส�านกัเอาไว้ ไม่ยอมให้ฐานะของ

ตระกูลมีโอกาสสั่นคลอนแม้เพียงชั่วขณะ

สิบหกปีก่อน พระอัครมเหสีจยาเต๋อออกหน้าจัดการให้จ้วงหยวน

หญิงคนแรกของสกุลหมงิแต่งงานกับหลวิหลอ๋ีองเทียนเช่อ ซึง่ตอนน้ันยัง

* ในสมัยโบราณมีระบบการปกครองแบบจักรพรรดิเป็นผู้กุมอ�านาจอยู่ส่วนกลาง มีสภาพระราชมนตรี 

คอยสนองพระราชด�าร ิโดยแบ่งหน่วยงานออกเป็นสามส่วน ได้แก่ 'ฝ่ายร่างพระก�าหนด' ท�าหน้าท่ีร่างก�าหนด

กฎหมาย ‘ฝ่ายตรวจการ’ เป็นผู้ตรวจสอบและวิจารณ์ และ ‘ฝ่ายบริหาร’ คอยก�ากับกรมทั้งหก ได้แก่ กรมการ

คลัง กรมการทหาร กรมปกครอง กรมพิธีการ กรมโยธา และกรมยุติธรรม ให้น�ากฎหมายไปปฏิบัติ

Page ��������������.indd   25 20/11/2561 BE   09:30



26

จักรพรรดิบัญชา

ไม่มว่ีีแววว่าจะได้รบัพระราชโองการแต่งต้ังเป็นรัชทายาท ใครจะคาดคดิ

ว่าการแต่งงานทางการเมอืงในครัง้น้ันจะผลกัดนัสกุลหมงิให้เรอืงอ�านาจ

ถึงจุดสูงสุด ใครจะคาดคิดว่าเทียนเช่อจะได้รับต�าแหน่งรัชทายาท ทั้งยัง

ได้ขึ้นครองราชย์ส�าเร็จ

ในปีท่ีเทียนเช่อน่ังบัลลังก์ หมิงเอินหย่าที่ร่างกายอ่อนแอลงอย่าง

ต่อเน่ืองก็ไม่สามารถทนทานต่อไปได้ นางส้ินใจตายจากไปในต�าหนัก

รัชทายาทน่ันเอง โดยมิทันได้ย้ายเข้าประทับในวังหมิงซย่าท่ีเพ่ิงจะ 

สร้างเสร็จ เหลือไว้เพียงธิดาน้อยอายุสองขวบเท่านั้น

พระชายาเอกของจกัรพรรดิแต่ละนางจะได้อยู่ในวังส่วนตวัแยกเป็น

สัดส่วน จักรพรรดิจื่อกวงพระราชทานนามแต่ละวังด้วยพระองค์เองตาม

ฤดกูาลว่าวงัหย่งชนุ (วสนัต์ร�าพัน) วังหมงิซย่า (คมิหันต์กระจ่าง) วังจนิชวิ 

(สารทมาศแสงพราว) และวงัฉางตง (เหมนัต์หลบเร้น) จากค�าสัง่เสยีของ

หมิงเอินหย่าและความจ�าเป็นที่ต้องดึงคนสกุลหมิงไว้ช่วยค�้าจุนบัลลังก์ 

หมงิเอนิหวาจงึถูกรบัเข้ามาอภเิษกในวงัแทนพ่ีสาวของนางท่ีตายจากไป

ครบหนึ่งร้อยวัน กลายเป็นเจ้านายคนใหม่แห่งวังหมิงซย่า

ไม่ทราบว่าเป็นเพราะจักรพรรดิจื่อกวงปักพระทัยในความรักแต่

ก่อนเก่า หรอืไม่ลุม่หลงในนารกัีนแน่ สรปุแล้ว หลงัจากอภิเษกพระชายาเอก 

ใหม่เข้ามาสองปี ยังไม่เคยได้ยินละครประเภท 'ได้ใหม่ลืมเก่า' เล็ดลอด

ออกมาจากวงัแม้แต่ครัง้เดียว จกัรพรรดิจือ่กวงยังปฏบิตัอิงค์เช่นเดมิ ควร

ท�าอะไรก็ทรงท�าอย่างน้ัน ไม่เหน็พระองค์ให้ความสนพระทัยในพระชายา

เอกองค์ใหม่เป็นพิเศษ

ดังน้ันทุกคนจึงพากันคาดเดาในใจไปต่างๆ นานา มีชายใดบ้าง 

Page ��������������.indd   26 20/11/2561 BE   09:30



27

สี เจวี้ยน

ไม่ชอบสตรี จะต้องเป็นเพราะคุณหนูสกุลหมิงคนนี้มีรูปโฉมธรรมดา

สามัญเกินไป ถึงจะได้ยินว่านางก็เป็นสาวงามเช่นกัน แต่ต�าหนักฝ่าย 

ในมเิคยขาดแคลนโฉมสะคราญ หากไม่มคีวามงามโดดเด่นสะดดุตาจรงิ 

ก็ยากที่จะได้รับการเหลียวแลเป็นพิเศษจากองค์จักรพรรดิ

ปีนี้จักรพรรดิจื่อกวงมีพระชนมายุครบสามสิบสองแล้ว พระองค์ 

มีพระชายาท้ังหมดเจ็ดนาง นอกจากหมิงเอินหวาที่อายุครบย่ีสิบปี  

พระชายาที่เหลืออีกหกนางกไ็ม่นับว่าอายุน้อยแล้ว ผู้ที่อาวุโสที่สุดมีอายุ

ถึงสามสบิหกปีซึง่เป็นลกูของพระนมในพระองค์และเป็นเพ่ือนเล่นกันมา

ตั้งแต่สมัยทรงพระเยาว์ ปัจจุบันนางคือพระชายารองจางเฟยผู้เป็น

หัวหน้าของพระชายารองทั้งหมด ส�าหรับพระชายาที่ยังสาวสุดก็อายุ 

ย่ีสบิหกย่ีสบิเจด็ปีเข้าไปแล้ว ในสายตาของบรุษุนบัว่าอายุมากพอสมควร 

ต่อให้ความงามยังไม่โรยราก็สมควรจะน่าเบ่ือหน่าย ไม่ว่าอย่างไรก็ควร

ถึงเวลารับสาวงามวัยแรกแย้มเข้ามาเสริมก�าลังได้แล้ว ขุนนางแต่ละคน

ล้วนคิดในใจเช่นนี้

ต�าหนกัฝ่ายในของจกัรพรรดิยังมตี�าแหน่งพระชายาเอกว่างอกีหน่ึง

และพระชายารองว่างอีกสี่ นี่เป็นโอกาสอันเย้ายวนใจย่ิงนัก ทุกคนจึง 

อดไม่ได้ทีจ่ะทุ่มเทใจให้ความส�าคญัตรงจดุน้ัน ผูท้ีม่อี�านาจบารมอียู่แล้ว

ก็ย่ิงละโมบต้องการมากขึ้นไปอีก ส่วนผู้ที่อยากจะมีกับเขาบ้างย่อม 

ต้องออกแรงเจาะหาช่องทางเข้าไป ดังนั้นในช่วงหลายเดือนมานี้ ความ

เคลื่อนไหวท้ังในและนอกวังจึงเปลี่ยนเป็นคึกคักมีชีวิตชีวาย่ิง นี่มิใช ่

เรื่องนอกเหนือความคาดหมายของผู้คน ทว่ามิคาด จักรพรรดิกลับ 

เหนื่อยหน่ายกับความเคลื่อนไหวนี้จนประกาศตรงๆ ต่อหน้าขุนนาง
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อ�ามาตย์ในท้องพระโรงว่า

"เรือ่งการแต่งชายาใหม่เป็นเรือ่งส่วนตัวของเรา ปล่อยให้พระชายาเอก 

ในวังน�าไปจดัการก็พอแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องน�ามาสนทนาในท้องพระโรงจน

ท�าให้เสียงานเสียการไป"

และเพราะพระด�ารสัสัน้ๆ เพียงไม่ก่ีประโยคนี ้ท�าเอาต�าหนกัฝ่ายใน

ในหลายวันต่อมาวุ่นวายจนไก่กระพือปีกบินสุนัขว่ิงเผ่นกระเจิง ต�าหนัก

ฝ่ายในท่ีเคยสงบน่ิงราวผิวน�้าในทะเลสาบกลับปั่นป่วนเป็นระลอกคลื่น

ในมหาสมุทร ผู้ท่ีมากราบเย่ียมจากแปดทิศยามนี้ย่ิงเพ่ิมจ�านวนจนดู

ราวกับหมิะท่ีโปรยลงมาจากท้องฟ้า พระชายาเอกสามนางต่างหลบเทยีบ

ขอเข้าพบทีป่ระดงัเข้ามาดจุระเบดิถล่มใส่ไม่พ้น แม้กระทัง่พระชายารอง

อีกสี่นางที่ไม่ได้รับมอบหมายให้จัดการเรื่องนี้โดยตรงยังถูกคนพยายาม

คิดหาวิธีเข้าพบ เพื่อให้ช่วยพูดจาฝากฝัง อ้อนวอนพวกนางให้ไปหาข่าว

จากพระชายาเอกท้ังสาม ดูว่าพอมีโอกาสให้ธิดาบ้านตนได้รับคัดเลือก

เข้าไปบ้างหรือไม่

"พระชายาเพคะ ข้าน้อยได้คัดเลือกเทียบขอเข้าพบท้ิงไปบ้างแล้ว 

แต่ยังเหลอือยู่บางฉบบัทีไ่ม่อาจก�าจดัท้ิงได้ มทิราบว่าพระชายาจะอนุญาต 

ให้พวกนางเข้าวังมาพบหรือไม่เพคะ"

หัวหน้านางข้าหลวงในวังหมิงซย่าชื่อว่าหมิงชุ่ยเดินเข้ามารายงาน

อย่างนอบน้อม พร้อมทั้งส่งเทียบขอพบในมือทั้งหกฉบับให้

หมิงเอินหวาวางพู่กันในมือลงอย่างอิดหนาระอาใจ ยามนี้นางเพิ่ง

จะเจียดเวลาว่างมานั่งเขียนบทเรียนส�าหรับเด็กเล็กๆ พอจะผ่อนคลาย

สบายใจได้ไม่นานก็มีเรื่องน่าร�าคาญใจมาให้คิดอีกแล้ว
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"เป็นคนที่เกี่ยวกับสกุลหมิงหรือ"

แค่คิดก็รูแ้ล้ว เทยีบฉบบัทีห่มงิชุย่ไม่กล้าคดัทิง้จะต้องถูกส่งมาจาก

ญาตสิกลุหมงิ อกีท้ังยังต้องลงนามด้วยผูอ้าวุโสทีน่างเหน็แล้วจ�าเป็นต้อง

ให้พบพวกนั้น

"เพคะ แบ่งเป็นท่านอาหญิงสอง ท่านน้าหญิงสี่ ท่านป้าหก ส่วนที่

เหลือล้วนเป็นญาติผู้พ่ีของพระชายาถึงจะมีศักดิ์เป็นแค่ญาติผู้พ่ี แต ่

พวกนางล้วนมอีายุมากกว่าพระชายาสบิกว่าปี ทางบ้านสามมีฐีานะสูงส่ง 

อีกทั้งมีการไปมาหาสู่กับสกุลหมิงอย่างสนิทชิดใกล้ ไม่สามารถปฏิเสธ

การขอเข้าพบตรงๆ เพคะ"

หมิงชุ่ยกล่าวจบ เห็นเจ้านายไม่เอ่ยวาจาก็ได้แต่กล่าวปลอบโยน

ให้อีกฝ่ายสบายใจ

"อันที่จริงคนที่พระชายาให้เข้าพบยังนับว่าน้อยเพคะ เมื่อเช้าตอน

ที่ข้าน้อยไปถึงหอประชุมเพ่ือเปิดการประชุมเก่ียวกับภารกิจหน้าที่ในวัง

ประจ�าเดือนนี้ ระหว่างทางได้พบนางข้าหลวงวังหย่งชุนพร้อมกับสาวใช้

อีกสองนาง แต่ละคนหอบเทียบสูงเท่าคร่ึงตัวคน ท้ังหมดล้วนเป็นคนท่ี

พระชายาแห่งวังหย่งชุนจ�าเป็นต้องให้เข้าพบ ดังนั้นจึงต้องน�าเทียบ 

พวกนัน้ไปลงบนัทกึยังหอประชมุ จนกระทัง่ข้าน้อยกลบั ก็ได้ยินว่าคนของ

วังหย่งชุนยังคงลงบันทึกอยู่ที่นั่นเลย

ส่วนสาวใช้ของวังจินชิวอาศัยเวลาเช้ามืดยังไม่มีใครท�างาน หอบ

เทยีบไปลงบนัทกึเรยีบร้อยแล้ว ดทู่าภายในสามเดอืนนีพ้ระชายาทัง้สอง

วังจะต้องท�าการต้อนรับคนเป็นสิบเป็นร้อยอย่างแน่นอน แต่ก็โชคดีที่ 

เกิดเรือ่งน้ีขึน้นะเพคะ มเิช่นน้ันพระชายาทัง้หลายก็ไม่มโีอกาสได้พบหน้า

Page ��������������.indd   29 20/11/2561 BE   09:30



30

จักรพรรดิบัญชา

ผู้คนมากมายถึงเพียงนี้ ถือเป็นการพบปะสังสรรค์ญาติสนิทมิตรสหายก็

ไม่เลวเลย"

"เจ้าน�าเทียบทั้งหกฉบับไปลงบันทึกแล้วหรือยัง"

หมิงเอินหวาถามพลางรับเทียบมา

"ยังเพคะ ยังไม่ได้ลงบนัทกึ หากยังไม่ผ่านตาพระชายาก่อน ข้าน้อย

มิกล้าท�าการตามอ�าเภอใจเพคะ"

หมิงชุ่ยรับใช้หมิงเอินหวามาตั้งแต่เล็ก ได้รับความรักและความ 

ไว้วางใจจากหมิงเอินหวาเป็นอย่างมาก น่ีมิได้เกิดข้ึนอย่างไร้เหตุผล  

เพราะหมงิชุ่ยมจีดุดีสามประการ คือหนึง่จงรกัภกัด ีสองไม่อวดฉลาด และ

สามจัดการเรื่องราวได้เหมาะสมพอดี รู้ว่าเรื่องอะไรควรออกความเห็น 

เรื่องอะไรควรรอความเห็นจากเจ้านาย

หมงิเอนิหวาพลกิดเูทียบทัง้หกฉบบัคร่าวๆ เพียงแค่เหน็ชือ่ก็พอจะ

วาดภาพออกถึงขุมก�าลงัท่ีอยู่เบือ้งหลงัชือ่เหล่าน้ี ล้วนเป็นคนท่ีต้องรับมอื

อย่างระมดัระวังจรงิๆ หากขบัไล่หรอืปฏิเสธการให้พบไปโดยไม่คิด อกีฝ่าย 

อาจผกูใจเจบ็เอาได้ และแล้วค�าพูดตฉินินินทาก็จะเกิดตามมาไม่รู้จักจบสิน้ 

ต่อให้นางสามารถเมินเฉยต่อเรื่องน่าร�าคาญใจพวกน้ี แต่ก็ไม่คิดจะดึง

คนในครอบครวัเข้ามาเก่ียวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงนอกจากบดิา มารดา 

และพ่ีน้องของนาง คนอ่ืนๆ ในสกุลหมิงล้วนไม่พอใจในตัวนางอย่าง 

ลึกซึ้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

สองปีก่อนนางได้รบัคัดเลอืกให้แต่งเข้าราชวงศ์ กลายเป็นหญิงสาว

คนแรกที่จักรพรรดิองค์ใหม่แต่งตั้งให้เป็นพระชายาเอก มีวาสนาได้แต่ง

ให้โอรสสวรรค์ที่ยังหนุ่มฉกรรจ์และงามสง่า ผ่านพิธีอภิเษกสมรสอย่าง 
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ยิ่งใหญ่อลังการ ไม่เพียงเป็นที่อิจฉาของสตรีทั่วหล้า แม้กระทั่งหญิงสาว

สกุลหมงิไม่ว่าจะแต่งหรอืยังไม่ได้แต่งต่างก็อจิฉาตาร้อน อยากให้ผูท้ีถ่กู

แต่งเข้าราชวงศ์ตามพิธีเต็มยศเป็นตนเสียเอง

เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ผู้สืบทอดต�าแหน่งพระชายาต่อจาก 

หมิงเอินหย่าไม่ควรจะหมุนมาถึงรอบของหมิงเอินหวา น่ีคือสิ่งที่ทุกคน

ต่างข้องใจ

พ่ีใหญ่มีสุขภาพอ่อนแอในช่วงหลังของชีวิต หลังจากเส่ียงชีวิตให้

ก�าเนิดธิดาน้อย เรี่ยวแรงในกายนางก็ถูกใช้ไปจนหมดส้ิน ในช่วงสองปี

หลังของชีวิตก็แทบจะไม่มีโอกาสได้ลุกลงจากเตียงอีกเลย ทุกคนรู้ดีว่า

พระชายาในองค์รัชทายาทป่วยหนักและคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน  

ตอนน้ันคนสกุลหมิงท้ังผู้ใหญ่และผู้น้อยเริ่มครุ่นคิดว่าหากพระชายา 

หมดวาสนาอ�าลาโลกไป ใครสมควรจะเข้ารับต�าแหน่งต่อด ีบ้านสกุลหมงิ 

มหีญิงสาวท่ียังไม่ได้แต่งงานอยู่สบิกว่าคน บดิามารดาของพวกนางพยายาม 

แสดงปาฏิหารย์ิ โน้มน้าวชกัจงูให้หวัหน้าตระกูลตัดสนิใจส่งธิดาของพวกตน 

ขึน้เป็นหงส์บนกิง่ทองค�า แต่สดุท้ายกลบัเป็นหมงิเอนิหวาทีร่ปูโฉมโนมพรรณ 

พอใช้ได้ได้รบัการคดัเลอืก โดยไม่สามารถอธิบายให้ความกระจ่างต่อคน

ทั้งหลาย ดังนั้นความขุ่นเคืองนี้จึงฝังรากลึกลงนับจากนั้นเป็นต้นมา

นางมิได้ระบายความอึดอัดใจนั้นออกมา เพียงสั่งหมิงชุ ่ยด้วย 

น�้าเสียงเหนื่อยหน่ายอ่อนล้า

"พรุ่งนี้เจ้าก็ไปลงบันทึกที่หอประชุมเถิด ส่งเทียบไปนัดให้พวกนาง

เข้ามาในเดือนหน้าตอนวันที่สี่ วันที่หก และวันที่แปด"

หมิงชุ่ยพยักหน้ารับค�าสั่ง
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"เพคะ ข้าน้อยจะน�าไปจัดการ"

เมือ่เข้าใจว่าจดัการธุระเรยีบร้อยแล้ว นางก็เตรียมจะก้มหน้าท�างาน

ของตัวเองต่อไป ทว่าหมิงชุ่ยกลับยืนรีรอ ไม่มีทีท่าจะออกไปจัดการจึง 

ถามว่า

"ยังมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่"

"ข้าน้อยซักรีดชุดฤดูใบไม้ผลิที่เพ่ิงตัดเย็บเสร็จไว้เรียบร้อยแล้ว  

ตอนน้ีก�าลังให้คนน�าไปท่ีห้องเครื่องหอมเพ่ืออบกลิ่นสะระแหน่ คืนนี ้

พระชายาสามารถสวมใส่ได้แล้วเพคะ"

"คืนนี้?"

หมิงเอินหวาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พอจะเดาออกว่าอีกฝ่ายหมายถึง

อะไร แต่ยังคงถามขึ้น

"วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ว"

"วันที่สิบห้าเพคะ พระชายา"

"วันที่สิบห้าหรือ เอ๊ะ สองสามวันมานี้ไม่เห็นแสงจันทร์เลยนี่นา"

"เพราะฟ้ามืดมาสี่ห้าวันติดกันแล้วเพคะ ไม่เพียงกลางคืนมอง 

ไม่เห็นเดือน กระทั่งกลางวันยังยากจะเห็นดวงอาทิตย์เลยเพคะ"

หมิงชุย่ย้ิมน้อยๆ ขณะตอบ แสร้งท�าเป็นดไูม่ออกว่าใบหน้าเจ้านาย

ปรากฏแววไม่ยินยอมพร้อมใจฉายขึ้นวูบหนึ่ง

"ช่วงน้ีฝ่าบาทมิได้ยุ่งอยู่กับการปรึกษาหารือขุนนางอ�ามาตย์เร่ือง

การสร้างเขื่อนก้ันแม่น�้าฉางติ้งท่ีเอ่อล้นจนสร้างภัยพิบัติแก่ดินแดนทาง

ทิศใต้เป็นประจ�าหรอกหรือ เดือนน้ีจึงทรงงานหนักมากเป็นพิเศษ จริงสิ 

เมื่อคืนวานหรือคืนก่อนหน้าฝ่าบาทเสด็จไปบรรทมที่วังหย่งชุนหรือไม่"
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"ไม่ได้เสด็จไปเพคะ ที่ห้องกองกิจไม่ได้ลงบันทึกเอาไว้"

หมิงเอินหวาถอนใจอย่างโล่งอก

"ดแีล้ว เรยีกให้พวกสาวใช้ทัง้หลายอย่าได้วุ่นวายเตรยีมการไปเลย 

คืนน้ีฝ่าบาทไม่เสด็จมาหรอก หากคืนน้ีพระองค์มีพระประสงค์จะได้รับ

การปรนนิบัติ ก็สมควรไปที่วังหย่งชุนหรือไม่ก็ไปที่วังของจางเฟย"

"พระชายาเพคะ ปล่อยให้ข้าน้อยเตรียมการให้เรียบร้อยต่อไปเถิด 

ต่อให้พระองค์ไม่เสด็จมา แต่งานของพวกเราชาววังหมิงซย่าจะขาดตก

บกพร่องไม่ได้เป็นอันขาด นี่เรียกว่าป้องกันเอาไว้ก่อนเพคะ"

"เจ้าช่างไม่ยอมแพ้จริงๆ นะ"

"ถึงแม้การคาดเดาของพระชายาจะมเีหตผุล แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม 

ทกุวันท่ีสบิห้าของเดือนเป็นเวลาท่ีฝ่าบาทจะเสดจ็มาประทับยังวังหมงิซย่า 

แม้ว่าเดือนน้ีจะทรงงานยุ่งคร�่าเคร่งจนไม่รู้วันคืน พระองค์อาจไม่ปฏิบัติ

ตามกฎระเบยีบท่ีวางไว้ อกีท้ังเดอืนนียั้งมไิด้เสดจ็ไปบรรทมยังวงัหย่งชนุ 

แต่หากทรงข้ามชือ่นาง เสดจ็ตรงมายังวังหมงิซย่า ถึงตอนนัน้คงเกิดเรือ่ง

ยุ่งแน่ คดิว่าฝ่าบาทและพระชายาคงไม่หวงัให้เรือ่งแบบน้ีสร้างความวุ่นวาย 

แก่ฝ่ายในจนสั่นสะเทือนหรอกนะเพคะ"

"หมิงชุ่ย ข้าคิดว่าวันนี้เจ้าจะต้องว่างมากอย่างแน่นอน"

นางอดถอนใจมิได้ เห็นชัดว่าสาวใช้คู่กายคนนี้เป็นคนไม่ชอบพูด 

ไฉนวันนี้จึงพล่ามเสียมากมาย

"พระชายา..."

ตนก็ไม่อยากพูดมากเช่นน้ีหรอก หมิงชุ่ยคิด แต่ในฐานะสาวใช้ 

คนสนิทที่สุดของพระชายา มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งดุจพี่น้อง ย่อมไม่อาจ
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ทนมองพระชายาปฏิเสธในเรื่องแบบนี้

"ข้าเข้าใจความหมายของเจ้าดี ถ้าอย่างน้ันเจ้าไปท�าส่ิงทีเ่จ้าควรท�า

เถิด ส่วนข้าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่"

แม้ท้ังสองจะรูแ้ก่ใจดีว่าสิน้เปลอืงเวลาเกือบทัง้วันเพ่ือจดัเตรยีมการ 

สุดท้ายก็ล้วนเสียเวลาเปล่า

แต่จะท�าอย่างไรได้เล่า ในฐานะพระชายาเอกของจักรพรรดิย่อม

ต้องมีภาระและหน้าที่มากมาย ภาระและหน้าที่เหล่านั้นไม่ว่าจะชอบ 

หรือไม่ก็จ�าเป็นต้องท�าให้ดีที่สุด

สิ้นเปลืองเวลาทั้งวันในการแต่งตัว หลังจากน้ันก็ต้องรอตั้งแต่

พลบค�่ายันดึกด่ืน จนกระท่ังจักรพรรดิเสด็จมาหรือบางครั้งก็รับสั่งให้

มหาดเลก็มาส่งข่าวว่าไม่มา จงึจะถือว่าหมดหน้าที ่สามารถเชด็ล้างเครือ่ง

ประทนิโฉม ปลดเปลือ้งเครือ่งประดบัจากศรีษะ ถอดอาภรณ์หรหูราหนา

แปดชั้น สั่งให้บ่าวไพร่น�าสุราอาหารท่ีเตรียมไว้ไปเทท้ิง เรียกให้พ่อครัว

ดับไฟปิดเตา ทุกคนในวังหมิงซย่าจึงจะคลายใจไปนอนหลับพักผ่อนได้

เรือ่งพวกนีเ้ป็นเพียงงานในหน้าท่ีของพระชายาเอกท่ีจะเกิดข้ึนเพียง

หนึ่งครั้งในแต่ละเดือนเท่าน้ัน เทียบกับงานอื่นๆ ที่จ�าเป็นต้องท�าเป็น

ประจ�าแล้ว เรียกได้ว่าน้อยนิดจนไม่มีค่าพอจะพูดถึง

อุทกภัยท่ีเกิดจากแม่น�้าฉางติ้งล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อการ 

เพาะปลกูในฤดใูบไม้ผลอิย่างใหญ่หลวง หลงัจากจกัรพรรดเิสร็จจากการ

ประชมุขนุนางในตอนเช้า พระองค์รบัสัง่ให้ขุนนางท่ีเก่ียวข้องจ�านวนหนึง่

ตามเสด็จไปยังห้องทรงพระอักษรเพื่อปรึกษาหารือกันต่อไป การประชุม
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ครั้งน้ีกินเวลาไปจนถึงยามบ่าย หากมิใช่เพราะสดับเสียงท้องร้องจาก

ขุนนางทั้งหลายท่ีกลั้นไว้ไม่อยู่ จักรพรรดิจื่อกวงคงจะประชุมต่อโดย 

ไม่รู้สึกอยากเสวยแต่อย่างใด

ทรงรบัสัง่ให้ห้องเครือ่งเตรยีมอาหารง่ายๆ ส่งมายังห้องทรงพระอกัษร 

เพ่ือเสวยไปพลางปรึกษางานไปพลาง รอจนคิดหาวิธีแก้ไขสถานการณ์

น�้าท่วมทางใต้ การบรรเทาทุกข์ และการก่อสร้างเขื่อนได้เสร็จสิ้นชัดเจน

เป็นที่น่าพอใจ เวลาก็ล่วงเข้าต้นราตรีแล้ว เดิมทีพระองค์คิดจะรั้งตัว

ขุนนางท้ังหลายไว้ร่วมเสวยพระกระยาหารค�่าด้วย แต่เมื่อเห็นสีหน้า

เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าของทุกคน ก็ตัดสินพระทัยปล่อยตัวพวกเขา ให้ 

พวกเขาได้กลบับ้านไปพักผ่อนคลายสมอง เพราะยังมงีานราชการส�าคญัๆ 

อีกมากที่ต้องหารือกัน พระองค์สมควรดูแลบุคลากรท่ีมีประโยชน์พวกนี้

ให้ดีสักหน่อย

ทรงรับสั่งให้มหาดเล็กรับใช้น�าพระกระยาหารค�่ามาส่งถึงห้อง 

ทรงพระอกัษร เสวยไปหลายค�าก็รบัสัง่ให้เก็บไป เพราะรู้สกึองค์เองว่ายัง

กระชุ่มกระชวยอยู่หลังเสวยน�้าชาเสร็จแล้ว จักรพรรดิจื่อกวงจึงประทับ

นัง่หลงัโต๊ะทรงพระอกัษร หมกมุน่อยู่กับการวนิิจฉยัหนังสอืกราบทลูท่ีวาง

อยู่เต็มโต๊ะ จักรพรรดิซึ่งเพิ่งขึ้นครองราชย์ย่อมจะยังไม่มีผลงานโดดเด่น

เป็นทีป่ระจกัษ์ ดงัน้ันเพ่ือกอบกุมอ�านาจการปกครองไว้ในมอืให้มัน่ จ�าเป็น 

ต้องให้ขนุนางอ�ามาตย์ในราชส�านักคุน้เคยกับวิธีการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

ของพระองค์ และพระองค์ก็ต้องคุ้นเคยกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ของบ้านเมืองโดยเร็ว

เวลาโบยบินผ่าน งานราชกิจไม่รอคน เรื่องท่ีพระองค์ต้องท�ามี
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มากมายเหลือเกิน แค้นพระทัยย่ิงนักท่ีหน่ึงวันไม่มีเวลาสักสามสิบหก 

ชั่วยามให้ใช้ พระองค์ไม่มีเวลาท่ีจะเหน็ดเหนื่อย ไม่มีเวลาบรรทม และ

แน่นอนว่าย่อมไม่มเีวลาคิดว่าคนืน้ีจะเสด็จไปบรรทมยังวังของพระชายา

คนใด

มีบางครั้งขณะด่ืมน�้าชา พระองค์จึงยอมให้สมองได้ผ่อนคลาย

คดิถึงเรือ่งเบาๆ เหล่านัน้บ้าง อย่างเช่นอดคิดขึน้มาไม่ได้ว่าขณะท่ีพระองค์ 

ทรงงานอย่างตรากตร�าเช่นนี ้ขนุนางในราชส�านักบางคนของพระองค์กลับ

วุ่นวายอยู่กับการหาวิธีส่งธิดาเข้าต�าหนักฝ่ายใน ราวกับว่าพระองค์ว่าง

มากจนมีเวลาเหลือไปท�าหน้าที่ภมรตอมบุปผา ถึงจะพูดว่าไม่มีชายใด

ไม่หลงใหลในนาร ีแต่ด้วยฐานะของพระองค์ย่อมมเีร่ืองส�าคญัต้องจดัการ

ยิ่งกว่าการท�าตัวเป็นคนมัวเมาในตัณหาราคะ

ทรงไม่นึกฝันจะเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แห่งยุค อันที่จริงแค่จะเป็น

จกัรพรรดทิีป่ฏบิตัหิน้าทีข่องตนได้ดก็ีเป็นเรือ่งล�าบาก สิน้เปลอืงเรีย่วแรง

และความคิดมากพออยู่แล้ว ตลอดสองปีที่ขึ้นครองราชย์ แม้ทุกวันจะ

ทรงหมกมุน่อยูกั่บงานราชกิจ แต่กลบัไม่รูส้กึว่าสถานการณ์บ้านเมอืงใน

ทุกๆ ด้านมีอันใดเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลย แน่นอน หาก 

การเปลี่ยนแปลงของแคว้นมีมากจนเกินไป ย่อมไม่ส่งผลดีต่อชาติและ

พสกนิกร การเปลีย่นแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปจงึจะเป็นวิถีการปกครอง

ที่ประเสริฐที่สุด

"ฝ่าบาท หัวหน้าห้องกองกิจมาเข้าเฝ้าเพ่ือทูลถามว่าวันนี้วันที ่

สิบห้า พระองค์จะเสด็จไปประทับที่วังหมิงซย่าหรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

มหาดเล็กรับใช้ซึ่งก�าลังเติมน�้าชาอยู่ด้านข้างถามขึ้นอย่างหวาดๆ
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"วังหมิงซย่า?"

เรือ่งน้ีไม่ได้อยู่ในความคิดของพระองค์แม้แต่น้อย จงึรับสัง่ตอบว่า

"ครั้งที่แล้วเราเรียกใครเข้าปรนนิบัติ"

"กราบทูลฝ่าบาท ก่อนเท่ียงคืนเป็นหยางเฟยแห่งเรือนสุยเฟิง  

พอตกดึกก็เสด็จไปประทับที่ต�าหนักเฉิงเฉียนพ่ะย่ะค่ะ"

"ตามล�าดับแล้ว คราวต่อไปถึงรอบใคร"

"ตามล�าดับสมควรเป็นวังหย่งชุนพ่ะย่ะค่ะ"

"แต่คืนนี้เป็นคืนวันที่สิบห้า..."

จักรพรรดิจื่อกวงครุ่นคิด ส�าหรับการจัดสรรเวลาให้แก่ฝ่ายใน 

พระองค์พยายามท�าด้วยความยุติธรรมเสมอมา ไม่ประสงค์ให้เรื่องที่ 

เป็นกจิวัตรประจ�าวันเช่นน้ีป่ันป่วนไม่เป็นระเบยีบ โดยเฉพาะหลงัจากขึน้

ครองราชย์แล้ว ย่ิงต้องระมัดระวังองค์ในเรื่องพวกนี้ บทเรียนก่อนหน้า

ท�าให้พระองค์จดจ�าได้ลึกซึ้งในพระทัย

เร่ืองท่ีพระองค์ต้องท�ามมีากจนเกินไป ท่ีไม่ต้องการท่ีสุดก็คอืถูกสตรี

ก่อกวนจนต�าหนักฝ่ายในวุ่นวายไร้ระเบียบ ทางที่ดียังคงปฏิบัติตามกฎ

อย่างเคร่งครดัจะดกีว่า แบบน้ีแผ่นดนิจงึจะสงบสุข ดังนัน้สุดท้ายจงึรับส่ังว่า

"สั่งการลงไป ก่อนเที่ยงคืนไปวังหย่งชุน หลังจากนั้นไปวังหมิงซย่า 

ยามเหม่า* วันพรุ่งให้ปลุกข้าที่วังหมิงซย่า"

"พ่ะย่ะค่ะ"

มหาดเลก็รบัใช้รบัพระราชโองการแล้วรบีถอยออกจากห้องทรงพระ

อักษร เพื่อน�าข่าวไปรายงานต่อหัวหน้าห้องกองกิจ

* ยามเหม่าคือช่วงเวลา 5.00 น. ถึง 7.00 น.
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"รอนานหรือไม่ ท�าไมไม่หลับไปก่อน"

จักรพรรดิจื่อกวงรับสั่งถาม

"ขอบพระทัยท่ีทรงเป็นห่วง หม่อมฉันเพ่ิงจะแอบงีบไปเมื่อสักครู่

เพคะ"

นางตอบเสยีงเบาพลางน�าเสือ้คลมุหนังสุนัขจ้ิงจอกซึง่ปลดออกจาก

ร่างพระสวามไีปวางพาดไว้บนฉากก้ันด้านข้าง จากนัน้จงึรนิน�า้ชาน�ามาถวาย 

แล้วถอยไปยืนรอรับใช้อยู่ที่ด้านข้างอย่างอ่อนช้อย

ถึงจะเสวยพระกระยาหารว่างและดื่มน�้าชาหลายถ้วยมาจากวัง 

หย่งชุน แต่จกัรพรรดิจือ่กวงยังจบิน�า้ชาอกีค�าจงึค่อยวางลง หนัพระพักตร์

ไปทางหมิงเอินหวา รับสั่งว่า

"คราวต่อไปหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก เราจะส่งคนมาบอกข่าว  

เจ้าจะได้นอนก่อนอย่างวางใจไม่ต้องรอ"

"เพคะ หม่อมฉันทราบแล้ว ขอบพระทัยที่ทรงเป็นห่วง"

นางโอนอ่อนผ่อนตามอย่างเคยชิน

"นี่อะไร"

จักรพรรดิจื่อกวงเสด็จไปที่ข้างโต๊ะหนังสือ จากแสงสว่างของ

ตะเกียง ทรงทอดพระเนตรเห็นบนโต๊ะมีต้นฉบับที่เพ่ิงเขียนเสร็จอยู ่

เล่มหนึง่ ลายมอืตัวบรรจงทีง่ดงามได้สดัส่วนดแูล้วชวนสบายตาสบายใจ 

ถึงแม้เนือ้หาในนัน้จะเป็นเพียงแบบฝึกหดัคดัตัวหนังสอื แต่ก็มคีณุค่าน่า

ชื่นชม

"ลายมือเจ้าสวยมาก"

ทรงชมเชยขึ้น
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"ขอบพระทัยเพคะ น่ีเป็นต้นฉบับที่หม่อมฉันเขียนขึ้นมาเล่นๆ 

เนื้อหาออกจะยังสับสนอยู่บ้าง จ�าเป็นต้องขัดเกลาอีกเล็กน้อย เป็นเพียง

แบบเรยีนส�าหรบัเด็กวัยก่อนเรยีนเท่านัน้ หม่อมฉนัเหน็ว่าอว่ีถงอายุสีข่วบ 

ควรเริ่มเรียนหนังสือได้แล้ว"

เมื่อเห็นพระองค์เปลี่ยนพระอิริยาบถจากทอดพระเนตรผ่านๆ เป็น

อ่านอย่างสนพระทยัขึน้มา นางก็ได้แต่ตามไปยืนอธิบายให้ความกระจ่าง

อยู่ด้านข้าง

"อว่ีถงอายุสี่ขวบแล้วหรือ สมควรเริ่มเรียนหนังสือแล้วจริงๆ  

เจ้าเขียนได้ไม่เลวนี่นา ใช้รูปแบบของกลอนเพลงพ้ืนบ้านมาเรียบเรียง

เป็นแบบเรียนการสร้างประโยค ความหมายของค�า รวมทั้งบรรจุเนื้อหา

ส�าคญัทีน่่าสนใจในคมัภีร์และสภุาษติคตพิจน์ ท�าให้จ�าได้ง่าย เมือ่น�ามา

ใช้สอนเด็กควรเรียกได้ว่าเป็นการลงแรงน้อยแต่ได้ผลลัพธ์มหาศาล  

เอาอย่างน้ีเถอะ เจ้าเขยีนให้ด ีหลงัจากเรยีบเรยีงเสรจ็สมบรูณ์แล้วก็มอบ

ให้ห้องอกัษรสารจดัท�าเป็นเล่ม วันหน้าสามารถใช้มนัเป็นแบบเรียนส�าหรับ 

เด็กวัยแรกเรียนได้"

จกัรพรรดิจือ่กวงทอดพระเนตรต้นฉบบัสิบกว่าหน้าในพระหตัถ์เสร็จ

อย่างรวดเร็ว จากนั้นตัดสินพระทัยสั่งการ

"เอ่อ...ขอบพระทัยเพคะ หม่อมฉนัจะพยายามเขียนให้เสรจ็โดยเร็ว"

นางประหลาดใจ มิใช่ปีติยินดี แต่ก็ไม่ทราบจะปฏิเสธอย่างไรจึง 

จ�าใจต้องรับพระราชโองการ

ขณะทรงพยักหน้าอย่างพอพระทัย สายพระเนตรก็เหลือบไปเห็น

หนงัสอือกีสบิกว่าเล่มบนโต๊ะจงึพลกิอ่านด ูพบว่าเน้ือหาสาระครอบคลมุ
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ศาสตร์ทุกด้าน ท่ีด้านข้างยังวางสมุดจดเต็มพรืดอีกสิบกว่าเล่ม ในเมื่อ

ทรงไม่มีอะไรจะท�าในตอนนี้ จึงประทับนั่งแล้วหยิบหนังสือเหล่านี้ขึ้นมา

อ่านทีละเล่ม ทางหนึ่งเพื่อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ส่วนอีกทางก็เพื่อ

ฆ่าเวลาที่เหลือ

คิดไม่ถึงว่าพระชายาเอกวังหมิงซย่าจะมีความรู้ความสามารถ 

กว้างขวางถึงเพียงนี ้หลงัจากพลกิอ่านสมดุจดไปหลายเล่ม พระองค์ก็พบ

ว่าไม่มีจุดใดเหลือให้แสดงความคิดเห็นอีกเลย เห็นได้ชัดว่าผู้เรียบเรียง

คนนี้เป็นคนมีความคิดอ่านละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงนางมี

ความรู้มากมายหลายแขนงยิ่งนัก

จักรพรรดิจื่อกวงค้นพบว่าพระองค์รู้จักพระชายาคนใหม่ผิวเผิน 

เกินไป ว่าไปแล้วแทบจะไม่รู้จักนางเลย แบบนี้ไม่ดีแน่ ไม่ดีเป็นอย่างยิ่ง

หมิงเอินหวายังคงยืนคอยรับใช้อยู่ด้านข้าง สงบเสงี่ยมเจียมตัว

ราวกับสาวใช้คนหน่ึง หากเจ้านายยังไม่เอ่ยถาม นางก็ไม่กล้าอ้าปากแสดง 

ความคิดเห็น เอาแต่ยืนส�ารวจดูเขาอยู่เงียบๆ

กลิ่นกายของพระองค์สะอาดหมดจด เห็นได้ชัดว่าทรงช�าระ 

พระวรกายมาจากวังหย่งชุนแล้ว ถ้าอย่างน้ันพระองค์เสด็จมายังวังของ

นางอีกท�าไม เพียงเพ่ือต้องการประทับน่ังเล่นกระมัง ดังน้ันจึงเอาแต่ 

ทอดพระเนตรสิ่งของที่ไร้คุณค่าต่อพระองค์เช่นต�ารับต�าราบนโต๊ะเหล่า

นั้น นางแอบคิดในใจ

ในบรรดาพระชายาท่ีมีอยู่แล้วเจ็ดนาง หมิงเอินหวาท่ีเพ่ิงแต่ง 

เข้ามาคนล่าสุดเป็นภรรยาที่แปลกหน้าส�าหรับพระองค์ที่สุด ทั้งสอง 

ไม่เคยสนิทสนมพูดคุยกันมาก่อน
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ขณะท่ีด�ารงต�าแหน่งรชัทายาทน้ัน ไม่มเีร่ืองราวมากมายให้พระองค์

สิน้เปลอืงความคดิ คงเป็นเพราะจกัรพรรดฉินิเย่ียเกือบประสบเหตกุารณ์

ถูกบีบค้ันให้สละราชบลัลงัก์โดยพระโอรส ภายหลงัจงึกุมอ�านาจเบด็เสร็จ

ในการปกครองไว้เพียงผูเ้ดยีว ส�าหรบัรชัทายาทเช่นพระองค์ เร่ืองทีท่�าได้

ในแต่ละวันก็มีเพียงจัดการเรื่องราวท่ีไม่เก่ียวข้องกับการเมือง คบหา

สมาคมกับพวกปัญญาชน จัดพิธีเซ่นไหว้บวงสรวงบรรพบุรุษ เข้าร่วม

ประชุมขุนนางแต่มิอาจสอบถามเรื่องการเมืองต่างๆ ดังนั้นวันคืนจึง 

ผ่านไปอย่างว่างงาน มเีวลาอยู่ร่วมกับชายาและลกูๆ มากมาย สร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างกันได้ไม่เลวนัก

แต่หมิงเอินหวาอภิเษกเข้ามาในวังเมื่อพระองค์ข้ึนครองราชย ์

ได้เพียงสองเดือน ยามนั้นเป็นเวลาที่จักรพรรดิองค์ใหม่ยุ่งวุ่นวายที่สุด  

กอปรกับหมิงเอินหย่าซึ่งมีความสัมพันธ์กับพระองค์ไม่เลวนักเพ่ิงจะ

สิ้นชีพลาจากโลกไป จึงยังเศร้าพระทัยอยู่บ้าง ไม่มีอารมณ์จะเพาะเลี้ยง

ความสมัพันธ์กับพระชายาเอกคนใหม่ ดงันัน้การเข้าหอของคนทัง้สองจงึ

เพิ่งมาเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงครึ่งปีหลังของการแต่งงานนี้เอง

สองปีมานี ้เวลาทีท่ัง้สองได้ใช้ร่วมกนัเป็นการส่วนตัวมไีม่ถึงสบิครัง้ 

นอกจากน้ันยังเป็นเวลาดึกด่ืนค่อนคืนอีกด้วย ไม่มีโอกาสได้สนทนา

ท�าความเข้าใจซึ่งกันและกัน แค่เป่าตะเกียง ขึ้นเตียง มีบางครั้งที่สัมผัส

กันทางร่างกาย มบีางครัง้เพียงแต่นอนหลบัด้วยกัน ปล่อยให้เวลาในยาม

ราตรีผ่านไปอย่างจืดชืดไร้รสชาติ

หมิงเอินหวารู้สึกว่าพระสวามีเป็นคนสุขุมเยือกเย็น รู้จักควบคุม 

ตัวเอง ดังน้ันพระองค์จึงสามารถปฏิบัติต่อชายาทุกคนอย่างมีระเบียบ
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ราวกับพวกขนุนาง ทัง้ยังสามารถเหน็เรือ่งบนเตยีงเป็นงานจกุจกิหยุมหยมิ 

ในบ้าน ไม่มีความสลักส�าคัญอันใด แน่นอน ส�าหรับเร่ืองบนเตียง นาง 

ซึง่โง่เขลาเบาปัญญาในเรือ่งน้ีไม่มอีนัใดจะตดัพ้อต่อว่า เพราะนางไม่สามารถ 

เปรยีบเทยีบ อกีทัง้ไม่มคีนมาแลกเปลีย่นประสบการณ์ความคดิเหน็อกีด้วย

เรื่องท่ีนางรู้เก่ียวกับความสัมพันธ์ทางกายสามารถบรรยายด้วย 

ค�าพูดเพียงไม่กีค่�า นัน่คอืร่างกายได้องิแอบแนบชดิ ลมหายใจคลกุเคล้า 

ร่างกายขยับเคลื่อนไหว หลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้น

นางเป็นคนรักความเป็นส่วนตัวมาแต่ไหนแต่ไร ไม่ชอบที่จะนอน

หลับร่วมกับใคร พูดตามจริงแล้ว ต่อให้ท้ังสองไม่ได้ท�าอะไรกัน เพียง 

นอนหลับด้วยกันบนเตียงก็เพียงพอให้นางตัวส่ันไปหมดแล้ว ความรู้สึก

ส่วนตัวเฝ้าเตือนว่ามีคนแปลกหน้าเพ่ิมมาบนเตียงอีกคน นี่เป็นเร่ืองท่ี 

ทกุข์ทรมานใจนัก โชคดท่ีีบรุษุผูน้ี้เพียงมาร่วมหลับนอนกับนางเดอืนละครัง้ 

อกีทัง้เขามงีานยุ่งมาก ยามมามกัจะพกพาความกลดักลุม้เรือ่งงานมาด้วย 

ดังนั้นจึงไม่เคยสังเกตเห็นท่าทีแปลกๆ ของนาง

นางคิดว่านางชอบเขา บุรุษผู้น้ีมีคุณสมบัติสูงสุดที่จะเป็นสามีใน

ฝันของสตรทุีกนาง ด้วยฐานะองค์จกัรพรรด ิในพระหตัถ์กุมอ�านาจสงูสดุ

ของแผ่นดิน อีกทั้งยังหนุ่มแน่นและหล่อเหลาสง่างาม การท่ีพระองค ์

ทรงงานอย่างหนัก อปุนสิยัสขุุมเยือกเยน็ไม่ยนิดยิีนร้าย เป็นเครือ่งพิสจูน์

ว่าพระองค์จะต้องกลายเป็นจกัรพรรดทิีส่ร้างผลงานยอดเย่ียมในอนาคต

อย่างแน่นอน

ทนัทีทีถู่กเปิดผ้าคลมุหน้าเมือ่สองปีก่อน นางกม็องเหน็ชายชาตรทีี่

บคุลกิงามสง่าเหนอืคนธรรมดา มคีวามโดดเด่นจนท�าให้นางต้องก้มหน้า
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ลง ไม่มปัีญญาจะข่มกลัน้ความรูส้กึแปลกๆ ทีถ่าโถมข้ึนมาท่วมท้นจติใจ 

เป็นความรู้สึกที่นางไม่เคยมีมาก่อน ตอนน้ีนางพอจะเข้าใจได้แล้วว่า

ความรู้สึกแปลกที่ว่านั้น แท้ที่จริงคือความน้อยเนื้อต�่าใจนั่นเอง 

ใช่แล้ว น้อยเนื้อต�่าใจ

ฝ่ายตรงข้ามช่างโดดเด่นเกินไป แตกต่างจากนางอย่างลิบลับ  

มากจนท�าให้นางปราศจากความกล้าที่จะยืนอยู่เคียงข้างเขา ไม่มีทางที่

จะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับเขาในฐานะท่ีเท่าเทียมกัน ได้แต่ปล่อยให้

ประกายอันเจิดจ้าของเขากลบกลืนตัวเอง ทว่าต่อให้รู้แก่ใจดีว่าตัวเอง

ด้อยกว่าเขาเหลือเกิน นางก็ยังอดไม่ได้ที่จะเคารพชื่นชมเขา

ยังม ีการชอบบรุษุผูห้นึง่ไม่ได้หมายความว่าชอบท่ีจะอยู่ร่วมกนักับ

เขาอย่างสนิทชดิใกล้ อย่างน้อยนางชอบเขา แต่กลบัไม่เคยคาดหวังทีจ่ะ

มีโอกาสกลิ้งเกลือกไปบนเตียงกับเขาบ่อยคร้ังนัก มักรู้สึกว่าหากเป็น 

เช่นนัน้จะเป็นการท�าลายอารมณ์เพ้อฝันอนัเพรศิแพร้วของนางเสยีเปล่าๆ

ส่วนจักรพรรดิจื่อกวงเองก็เข้าพระทัยว่าพระชายาเอกคนใหม่เป็น

คนสงบเสงี่ยมเรียบร้อย แบบน้ีก็ดีแล้ว พระองค์ไม่จ�าเป็นต้องท�า 

ความเข้าใจนางให้มากนัก พระองค์ไม่ปรารถนาและไม่ต้องการให้นาง

สวยสะคราญปานล่มเมอืง มรีปูโฉมท่ีโดดเด่นเหนอืธรรมดาหรือว่างดงาม

หยาดเยิ้มอะไรพวกนั้น เพราะสตรีที่โดดเด่นเกินไปย่อมคาดหวังสูง เมื่อ

บุรุษหลวมตัวไปชอบเข้า ชีวิตของเขาก็จะถูกลิขิตให้เหน็ดเหนื่อยไปกับ

ความมากเรื่องของสตรีประเภทนี้

เดิมทีทรงรับสั่งว่าจะเสด็จมาหลังเท่ียงคืน แต่เป็นเพราะพระองค์

ถูกพระชายาเอกวังหย่งชุนรั้งตัวไว้ นางทั้งขอร้องและอ้อนวอน ต้องการ
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ให้พระสวามบีรรทมหลบับนแท่นบรรทมสกังบี ดังน้ันยามมาถึงวงัหมงิซย่า 

จึงล่วงเลยยามอิ๋น* เข้าไปแล้ว อีกไม่นานก็ต้องเตรียมองค์เข้าประชุม

ขุนนางในตอนเช้า

เวลาท่ีเหลอืมไีม่มาก เห็นได้ชดัว่าพระองค์ต้องการความสงบ พระทัย 

ของพระองค์ดูเหมือนจะจดจ่ออยู่กับหนังสือบนโต๊ะ ทรงลืมไปสนิทด้วย

ซ�้าว่าด้านข้างยังมีคนยืนคอยรับใช้อยู่

แต่หมิงเอินหวาก็ไม่คาดหวังว่าพระองค์จะให้ความสนพระทัย  

นางยืนจนขาเมือ่ยชา ทัง้ยังอดหลบัอดนอนรอรบัเสด็จ ท�าให้ยามน้ีร่างกาย 

นางทุกส่วนล้วนร�า่ร้องว่าอ่อนล้า ย่ิงไปกว่านัน้ จักรพรรดิมไิด้รับส่ังให้นางนัง่ 

นางก็ไม่กล้านั่งตามอ�าเภอใจ เพียงพยายามมองภาพตัวเองเป็นเสาต้น

หน่ึงในห้องเท่าน้ัน และเพราะไม่ต้องการดึงดูดความสนใจของพระองค์ 

นางจึงหลบไปยืนยังมมุมดืทีแ่สงตะเกียงส่องไปไม่ถึง ชืน่ชมซกีพระพักตร์

ด้านข้างที่หล่อเหลางามสง่า สลักลึกไว้ในใจโดยระวังมิให้อีกฝ่ายรู้ตัว

"กลิ่นอะไร"

จักรพรรดิตื่นขึ้นจากภวังค์เมื่อได้กลิ่นหอมประหลาดโชยมาแตะ

พระนาสิก

หมิงเอินหวาสูดดมเบาๆ แล้วก็อุทานออกมา เสียงน้ันเจือไว้ด้วย

ความตื่นเต้นยินดี นางลืมเลือนมารยาทอันงดงามไปเสียสิ้น รีบก้าวเร็วๆ 

ไปยังหน้าต่างทางทิศตะวันตกแล้วผลักบานหน้าต่างซึ่งเดิมแง้มไว้เพียง

เล็กน้อยออกกว้าง สายลมยามใกล้รุ่งพัดโชยต้องใบหน้า น�าพาเอากลิ่น

หอมประหลาดชนิดหน่ึงกระจายฟุ้งไปทั่วห้องจนคนด้านในอดไม่ได้ที่ 

* ยามอิ๋นคือช่วงเวลา 3.00 น. ถึง 5.00 น. 
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จะเงยหน้าขึ้นสูดหายใจลึกๆ ปล่อยให้กลิ่นหอมน้ันห่อหุ้มตัว อาบไล้ไป

ทั่วทั้งเรือนร่าง

"เป็นบัวสะระแหน่เพคะ มันออกดอกแล้ว!"

คงเป็นเพราะดีใจจนเกินไป ท�าให้หมิงเอินหวาลืมใส่ใจส�ารวม

มารยาทไปชัว่ครู ่ท้ิงพระสวามไีว้ด้านหลงั ชะโงกร่างออกไปนอกหน้าต่าง

เกือบคร่ึงตัว เพราะอยากมองดูบัวสะระแหน่ท่ีเบ่งบานในยามดกึให้ชดัเจน 

ยิ่งขึ้น

ท้องฟ้ายังคงมืดมิด ขอบฟ้าด้านทิศตะวันออกยังไม่ปรากฏแสง

อรุโณทัยให้เห็นแม้เพียงขีดเส้น แต่เจ้าต้นไม้พันธุ์ประหลาดท่ีเอาแต่ใจ

ตนเองต้นน้ีกลบัคลีด่อกเบ่งบานเอาตอนดกึดืน่ เบ่งบานในยามท่ีไม่มใีคร

ตื่นขึ้นมาชื่นชม ช่างดื้อรั้นเอาแต่ใจเหลือเกิน

แต่ว่าหอมเหลือเกิน! ไม่เหมือนดอกบัวพันธุ์อ่ืนท่ีกล่ินอ่อนจางจน

แทบไม่รูส้กึพวกน้ัน เจ้าดอกบวัสะระแหน่ปฏเิสธท่ีจะให้คนเห็นความงาม

ยามท่ีมนัเบ่งบาน แต่กลบัส่งกลิน่หอมเย็นสดชืน่ไม่เหมอืนใครให้ขจรขจาย 

ออกไปอย่างไม่ตระหนี่ถี่เหนียว กลิ่นดอกบัวที่แฝงไว้ด้วยความหอมของ

สะระแหน่เข้มข้นย่ิง ทว่าสดูดมอยู่นานกลบัไม่รูสึ้กแสบจมกูเลยแม้แต่น้อย 

ตรงกันข้าม กลบัท�าให้คนจติใจปลอดโปร่งโล่งสบาย อารมณ์กระปร้ีกระเปร่า 

คึกคักขึ้นมาทันตา

"ดอกบวัท่ีส่งกลิน่หอมของสะระแหน่? ประหลาดแท้ ในวังมดีอกไม้

ประหลาดเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไร"

จกัรพรรดิจือ่กวงวางหนงัสอืลง เสดจ็ช้าๆ มาทีข้่างหน้าต่างประทับ

ยืนเคยีงข้างหมงิเอนิหวา ข่มกลัน้ความอยากรู้ไว้มไิด้ อยากจะทอดพระเนตร 
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ดูว่าเจ้าดอกบัวสะระแหน่นี้หน้าตาเป็นอย่างไร ทว่าท้องฟ้ายังมืดสลัว

เหลอืเกิน นอกจากกลิน่ทีห่อมสดชืน่น่าหลงใหลแล้ว พระองค์ก็ทอดพระเนตร 

ไม่เห็นอันใดอีก

"เป็นหม่อมฉันน�าติดตัวจากบ้านมาปลูกท่ีนี่เพคะ ปลูกอยู่สองปี  

วันนี้เป็นครั้งแรกท่ีมันออกดอก เดิมทีหม่อมฉันปลูกไว้เต็มสระเลยเพคะ 

แต่ก็ไม่ส�าเรจ็ สดุท้ายเหลอืเพียงต้นทีม่มุสระทีร่อดชวิีตอยูม่าได้ถงึสองปี 

ปีน้ีกว่าจะเห็นมนัผลดิอกตมูออกมาได้ก็เอาใจช่วยแทบแย่ แต่เพราะเหน็

ว่ายังไม่ถึงเวลา หม่อมฉนัจงึไม่คาดคดิว่ามนัจะเบ่งบานเอาตอนนีเ้พคะ"

ตามธรรมชาติ บัวทุกพันธุ์จะออกดอกในช่วงฤดูร้อน แต่มันกลับ

แย้มบานในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ นางดีใจจนเกินไปอดใจไม่ไหว อยาก

จะชมดูให้ชัดเจน รีบหันกลับไปหยิบตะเกียงซึ่งแขวนไว้บนก�าแพงลงมา 

ดวงหนึ่งพลางเชิญชวนพระสวามีอย่างยิ้มแย้ม

"ฝ่าบาท จะเสด็จไปยังระเบียงโค้งด้านนอกด้วยกันหรือไม่เพคะ  

ให้หม่อมฉันเป็นเพื่อนพระองค์ชมบุปผา"

นางชอบดอกบัวมากกระมัง เพียงเพราะมันเบ่งบาน ถึงกับท�าให้

นางซ่ึงปกตสิงบเสงีย่มเรยีบร้อยเปลีย่นเป็นมชีวิีตชวีากระตือรอืร้น ออกปาก 

เชื้อเชิญพระองค์จากใจจริง มิใช่เพื่อเรียกร้องความสนใจ

อีกอย่าง ความแปลกพระทัยที่พระองค์มีต่อดอกบัวสะระแหน่มิได้

ด้อยไปกว่าพระชายาท่ีดูเหมอืนจะรกัดอกบวัจนถึงข้ันลุม่หลงคนนี ้ดงัน้ัน

เมื่อหมิงเอินหวาออกปากเชิญ พระองค์ก็รับค�าด้วยความยินดี เสด็จ 

ออกจากห้องไปพร้อมกับนางเพ่ือชมบุปผาพันธุ์พิสดาร แต่ขณะประทับ

ยืนเคียงนางในพระทัยกลับครุ่นคิด
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หลังจากงีบบรรทมไปเล็กน้อยที่วังหย่งชุน พระองค์ก็ไม่รู้สึกง่วงงุน

แต่ประการใด เมื่อมาถึงวังหมิงซย่าทรงพระเนตรสว่าง แต่ปราศจาก

อารมณ์จะร่วมบรรทมกับนาง เดิมทีเพียงคิดชวนนางสนทนาถึงเรื่อง

สพัเพเหระเป็นการฆ่าเวลา แต่กลบัค้นพบความเก่งกาจในการเรยีบเรยีง

แบบเรียนหนังสือของนางจนกลายเป็นเร่ิมสนพระทัยในตัวนางข้ึนมา 

หาไม่แล้วพระองค์คงต้องหาวิธีอื่นมาฆ่าเวลาเพื่อรอให้ฟ้าสว่าง

สตรีท่ีสามารถคิดค้นและเรียบเรียงแบบเรียนที่ง่ายต่อการจดจ�า 

เต็มไปด้วยสาระน่ารู้ของประวัติศาสตร์และคัมภีร์ จะเป็นคนธรรมดา

สามัญได้อย่างไร

และคนท่ีไม่ธรรมดาสามญั ไฉนจงึเก็บตวัเงยีบเชยีบไม่แสดงความ

สามารถออกมาในช่วงเวลาสองปีที่ผ่านมานี้

สุดท้ายจักรพรรดิจื่อกวงก็นึกขึ้นได้ ในบรรดาพระชายาทั้งหมด  

มเีพียงพระชายาเอกวงัหมงิซย่าคนเดียวเท่านัน้ทีไ่ม่เคยออดอ้อนขอความ

โปรดปรานจากพระองค์ยามอยู่ด้วยกันตามล�าพัง พระชายานางอื่น 

อย่างน้อยท่ีสุดก็ต้องขอเครื่องประดับราคาแพง หรือมากท่ีสุดก็ต้องขอ

ต�าแหน่งบรรดาศักดิ์ให้ญาติพี่น้อง แต่นางไม่เคย

นางเงียบเสียจนเสมือนไร้ตัวตน ทั้งยังจงใจท�าตัวโปร่งแสงแทบจะ

ไร้ร่องรอยต่อหน้าพระองค์ เพราะเหตุใด

และแล้วในราตรขีองวันทีส่บิห้าอันแสนธรรมดาและจดืชดื ท้องนภา 

มดืมดิปราศจากแสงเดอืน การค้นพบครัง้ใหม่ก็กระตุน้ให้พระองค์บงัเกิด

ความสนพระทัยขึ้น

ในที่สุดจักรพรรดิจื่อกวงก็บังเกิดความทรงจ�าในตัวหมิงเอินหวา  
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ชือ่ของหมงิเอนิหวาและรปูโฉมของนางจะไม่พร่าเลอืนในพระทยัส่วนลกึ

ของพระองค์อีกต่อไปแล้ว

ในช่วงเวลาสองปีทีผ่่านมา พระองค์ไม่มเีวลามาสนพระทัยเรือ่งราว

ในต�าหนักฝ่ายใน ภายในนีม้อัีนใดเปลีย่นแปลงไปบ้างหนอ บางทีพระองค์

สมควรจะสละเวลาสกัเลก็น้อยมาท�าความเข้าใจ อกีทัง้ปรับปรุงเสียใหม่

จักรพรรดิจื่อกวงคิดขณะทอดพระเนตรดอกบัวสะระแหน่ท่ีหลง 

มาบานเอายามค�่าคืนของปลายฤดูใบไม้ผลิดอกนั้น
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วันที่หนึ่งของทุกเดือนคือวันพบปะสังสรรค์ของบรรดาพระชายา 

ทั้งหลาย สถานที่จัดงานอยู่ที่หอหลันซิน บนชั้นสองของเรือนน�้าชา 

วรรณวิจารณ์จิ้งซู

จุดประสงค์หลักในการชุมนุมวันนี้ก็เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายประจ�าเดือน 

รวมไปถึงอาภรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยมี

พระชายาเอกวังหย่งชุนซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการเงินในต�าหนัก

ฝ่ายในเป็นการชัว่คราวดูแลจดัการ และหวัหน้ากรมพระราชวงัสงักัดกรม

งานภายในเป็นผูร้บัผดิชอบเรือ่งการเบกิจ่าย หากพระชายาคนใดต้องการ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ จะต้องแจ้งความจ�านงในที่ประชุม เมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจากพระชายาเอกทั้งสามวังจึงจะสามารถเบิกเงินได้ และ

หลังจากนางก�านัลของแต่ละวังลงชื่อรับเงินค่าใช้จ่ายจากไปแล้ว หาก

ไม่มีเรื่องอื่นใดต้องพิจารณาอีก ปกติก็จะใช้เวลาท่ีเหลือพูดคุยเรื่อง

2
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สัพเพเหระเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ทว่าการชุมนุมในวันน้ีแตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังอยู ่

นอกเหนือความคาดหมายของทุกๆ คน ท้ังน้ีเพราะ...จักรพรรดิเสด็จมา

ร่วมงานด้วย!

ขณะทีย้่ายหัวข้อสนทนาจากการเบกิค่าใช้จ่ายประจ�าเดอืนซึง่สรปุ

ลงตวัแล้วไปยังหัวข้อเรือ่งการก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกพระชายา

คนใหม่ จักรพรรดิจื่อกวงซึ่งเพ่ิงเสร็จจากการประชุมขุนนางในตอนเช้า 

ก็เสด็จมาเยือนถึงหอหลันซิน การปรากฏกายของพระองค์สร้างความ 

ตื่นตะลึงให้แก่ทุกคนในท่ีน้ันจนน่ังน่ิงเป็นเบื้อใบ้ต้ังสติไม่ถูกอยู่เป็นนาน 

พระชายาหลายนางถึงกับแตกตื่นยินดีจนน�้าตาเอ่อคลอร้องไห้กระซิกๆ 

ออกมา

สองปีทีข้ึ่นครองราชย์ จกัรพรรดิจือ่กวงทรงงานยุ่งท้ังวันจนไม่มีเวลา

ส่วนตวัเหลอืให้พระชายาของพระองค์ ปกตนิัน้ยากนักท่ีจะเสดจ็มาเยือน

ต�าหนักฝ่ายในในยามกลางวัน แม้ในยามค�่าคืนก็มีเวลามาประทับกับ 

พระชายาแต่ละนางได้เพียงเดือนละหน่ึงครัง้เท่าน้ัน ไม่มใีครเคยถูกปฏิบตัิ

ผิดแผกแตกต่างออกไป แต่ละนางได้แต่เก็บตัวเงียบเหงาในห้องหอ  

นอนรออย่างอ้างว้างเดียวดายเช่นเดียวกัน

การเห็นพระองค์ในยามกลางวันเป็นเรื่องท่ีพวกนางไม่กล้าแม้แต่

จะคิดฝัน ตามระเบียบแล้ว พระชายาเอกทั้งสามนางไม่สามารถอ้างธุระ

ขอเขา้เฝ้าพระสวามียังวังจักรพรรดิ เพือ่ปลอบประโลมความคิดถงึค�านงึ

หาส่วนตัว ย่ิงไม่ต้องพูดถึงบรรดาพระชายารองทั้งส่ี การเคล่ือนไหวใน

แต่ละวันของพวกนางยิ่งมีขอบเขตจ�ากัด เพียงสามารถพูดคุยและไปมา
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หาสูกั่บหญิงสาวคนอืน่ๆ ในเขตต�าหนักฝ่ายในเท่าน้ัน ไม่มทีางปรากฏตวั

ให้องค์จกัรพรรดิพบเหน็โดยบงัเอญิเพ่ือสร้าง 'โอกาสอนังามให้แก่ตวัเอง' 

อย่างเด็ดขาด

พระราชวังรื่อเย่ามีอาณาเขตใหญ่โตมโหฬาร หากใช้สายตาของ

สกุณาทีบ่นิร่อนอยู่บนท้องนภามองลงมา รปูร่างทีป่รากฏจะดคูล้ายอกัษร

ค�าว่า 'รื่อ' ซึ่งหมายถึงพระอาทิตย์ ต�าหนักเรียงล้อมเป็นกรอบส่ีเหล่ียม  

มเีส้นขวางก้ันกลางแบ่งแยกพระราชวังออกเป็นส่วนบนและล่าง ส่วนล่าง

ก็คือต�าหนักฝ่ายในนั่นเอง

เส้นก้ันกลางที่ว่าก็คือก�าแพงใหญ่ซึ่งมีทหารเฝ้ายามประตูอยู ่

อย่างเข้มงวดกวดขัน ส�าหรับพระชายารองซึ่งไม่ได้รับมอบหมายอ�านาจ

ใดๆ จากองค์จักรพรรดิ หากไม่ได้รับพระราชโองการให้เข้าเฝ้า คิดจะ 

ย่างเท้าออกจากประตูใหญ่ของต�าหนักฝ่ายใน เดินผ่านประตูก�าแพง 

ดังกล่าวแล้วมุ่งหน้าตรงไปยังวังจักรพรรดิ เรียกได้ว่าเป็นเร่ืองยากเย็น

แสนเข็ญ ต่อให้มีปีกก็ไม่มีทางบินผ่านออกไปได้

หากสมมติว่าเจ้านายเหนือหัวของพระชายาเอกคือองค์จักรพรรดิ 

ถ้าเช่นนั้นเจ้านายเหนือหัวของพระชายารองก็คือพระชายาเอกนั่นเอง  

การแบ่งแยกระดับชัน้ภายในวงัเป็นไปอย่างเคร่งครดั ไม่อนุญาตให้มกีาร

ล่วงละเมิดโดยเด็ดขาด มิเช่นน้ันผลลัพธ์จะเลวร้ายจนยากท่ีจะแบกรับ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงจกัรพรรดจิือ่กวงคอืจกัรพรรดทิีเ่ข้มงวดมรีะเบยีบ ทรง

ไม่มทีางยอมให้ฝ่ายในเกิดเรือ่งวุ่นวายดงัเช่นทีเ่คยมมีาในประวัตศิาสตร์

ก่อนหน้านี้

หลังจากแสดงคารวะต่อพระสวามีเสร็จแล้ว พระชายาเอกวัง 
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หย่งชุนก็รีบสละที่นั่งประธานให้ ตัวเองย้ายไปยืนที่หัวแถวด้านขวา

จักรพรรดิจื่อกวงประทับนั่ง ทอดพระเนตรมองวงหน้าผุดผาดราว

บุปผาของพระชายาแต่ละนางอย่างยุติธรรม พระโอษฐ์ประดับรอยแย้ม

สรวลจางๆ มิได้รับสั่งอันใด

"ฝ่าบาทเพคะ ไฉนวันนี้จึงเสด็จมาที่นี่ได้ พระองค์เพิ่งจะเสร็จจาก

ว่าราชการ มิทรงเหน็ดเหนื่อยหรือเพคะ"

พระชายาเอกวังหย่งชุนถามด้วยสีหน้าเบิกบานใจสุดขีด อันท่ีจริง

ตวันางยืนอยู่ใกล้องค์จกัรพรรดิมากกว่าใคร แต่ก็ยังพยายามองิแอบแนบ

ชดิเข้าไปใกล้จนแทบจะเป็นการเสยีมารยาท มาตรว่าการกระท�าดงักล่าว

จะดงึดดูสายตาของพระชายาคนอืน่ๆ นางก็ไม่สนใจจะส�ารวมกิริยามารยาท 

ของตัวเอง

"พวกเจ้ายังไม่รีบมาถวายน�้าชา!"

สาวใช้รีบลนลานน�าน�้าชามาส่งให้พระชายาเอกวังหย่งชุนเป็น 

ผู้ถวาย

"ฝ่าบาท น่ีคือชาฤดูใบไม้ผลขิองปีนีท้ีเ่พ่ิงส่งเข้าวัง เชญิพระองค์ทรง

ดื่มแก้กระหายก่อนเพคะ"

จกัรพรรดจิือ่กวงรบัน�า้ชามาจบิ จากนัน้กล่าวต่อพระชายาคนอืน่ๆ 

ว่า

"ทุกคนนั่งลงเถิด"

บรรดาพระชายาทั้งหลายต่างแยกย้ายกันนั่งประจ�าต�าแหน่ง  

ในบรรดาพระชายาท้ังเจ็ดนาง ผู้ที่กล้าพูดกล้าแสดงออกที่สุด นอกจาก

พระชายาเอกวังหย่งชุนแล้วก็ไม่มีใครคิดเป็นที่สอง แต่ไหนแต่ไรมานาง
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เป็นคนกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา ไม่เคยปิดบังความรักท่ีมีต่อพระสวามี

เทียนเช่อ ชอบแสดงความรูส้กึให้พระองค์รับทราบโดยไม่สนใจว่าจะเป็น

ต่อหน้าหรือลับหลังผู้คน อีกท้ังยังพยายามที่จะดึงดูดสายพระเนตรของ

พระองค์ไว้ที่ตนเพียงผู้เดียว ตั้งใจท�าให้ตัวเองกลายเป็นจุดเด่นท่ีมิอาจ

ถูกมองข้าม

ทว่าแม้จักรพรรดิจื่อกวงจะปล่อยให้นางแย่งชิงความเป็นหนึ่ง  

แต่พระองค์กลับไม่เคยสนองตอบ หลังจากแย้มสรวลให้นางน้อยๆ  

สายพระเนตรก็เลื่อนไปยังหมิงเอินหวาที่นั่งอยู่ด้านซ้าย รับสั่งถามว่า

"พระชายาเอกวังหมิงซย่า แบบเรียนส�าหรับเด็กที่เราเห็นเมื่อ 

ครึ่งเดือนก่อนหน้าเจ้าเรียบเรียงเสร็จหรือยัง"

คิดไม่ถึงว่าพระองค์ยังจดจ�าได้ ตนเข้าใจว่าพระองค์รับสั่งไปอย่าง

เสียมิได้เสียอีก หมิงเอินหวารีบสะกดความประหลาดใจ ตอบด้วยเสียง

ราบเรียบว่า

"กราบทูลฝ่าบาท หม่อมฉันเรียบเรียงเสร็จแล้ว เพียงรอตรวจทาน

แก้ไขเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้น อีกสองวันก็สามารถส่งไปยังห้องอักษรสาร

เพื่อเย็บเล่มได้เพคะ"

"ประเสริฐ"

จักรพรรดิจื่อกวงพยักหน้าชมเชย จากน้ันหันไปตรัสต่อพระชายา

คนอื่นๆ ว่า

"ชายาท้ังหลาย พระชายาเอกวังหมิงซย่าเรียบเรียงแบบเรียน 

สอนเด็กขึ้นมาเล่มหนึ่ง เนื้อหาง่ายต่อการเข้าใจ อีกทั้งง่ายต่อการอ่าน 

เหมาะสมเป็นอย่างย่ิงท่ีจะใช้สอนเด็กวัยเร่ิมเรียน ดังนั้นเราจึงสั่งให ้
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พระชายาเอกวังหมิงซย่าน�าต้นฉบับส่งให้ห้องอักษรสารเพ่ือเย็บเล่มใส่

หน้าปก เสร็จแล้วจะได้น�าไปเผยแพร่ใช้งาน"

แบบเรยีนน้ีวเิศษทีต่รงไหนถึงควรค่าให้องค์จกัรพรรดทิอดพระเนตร

เห็นความส�าคัญเช่นนี้ ทั้งยังรับสั่งให้น�าไปเย็บเล่มส่งออกไปเผยแพร่

สายตาตืน่ตะลงึเจอืแววรษิยาล้วนพุ่งมาท่ีใบหน้าหมงิเอนิหวาเป็น

จดุเดยีว ประเมนิจากรปูโฉมภายนอกของอกีฝ่ายก็เหน็ได้ชดัว่าพระชายา

เอกคนใหม่ไม่มีความงามมากพอที่จะสะดุดตาไปกว่าพวกตน หรือว่าใน

เมื่อไม่สามารถเอาชนะด้วยความงาม จึงพยายามใช้สติปัญญาความ

ปราดเปรื่องมาดึงดูดพระทัยของฝ่าบาทกระมัง เพ่ิงจะเข้าวังมาได้เพียง

แค่สองปีก็สามารถท�าให้พระองค์จดจ�าใส่พระทัยได้แล้ว

ริมฝีปากพระชายาเอกวังหย่งชุนเผยอข้ึนคล้ายจะกล่าวกระไร  

ทว่ากลับมีคนชิงเอ่ยปากเสียก่อน

"ยอดเย่ียมเหลอืเกิน พระชายาเอกวังหมงิซย่าเป็นผูม้คีวามสามารถ

ย่ิงนกั แต่คดิดแูล้วก็สมควรจะเป็นเช่นน้ัน เพราะสกุลหมงิมชีือ่ในเรือ่งให้

ก�าเนิดอัจฉริยะหญิงอยู่แล้ว เรื่องน้ีคนท้ังแผ่นดินล้วนรู้ดี พระชายาเอก

ปราดเปรื่องเช่นนี้ก็นับว่าน้องเอินหย่ามีผู้สืบทอดแล้ว"

พระชายารองจางในฐานะหวัหน้าพระชายารองชมขึน้อย่างย้ิมแย้ม 

ด้วยน�้าเสียงที่ไม่เหมาะสมกับฐานะของตนสักเท่าไร

พระชายารองจางนับเป็นพระชายาที่มีอายุมากที่สุด ตั้งแต่ 

จักรพรรดิจื่อกวงประสูติ นางก็คอยรับใช้อยู่ด้านข้างแล้ว เป็นทั้งสาวใช้

และสตรคีนแรกในชวิีตของพระองค์ แต่เพราะชาตกิ�าเนดิทีต้่อยต�า่ ท�าให้

แม้จะแต่งต้ังเป็นแค่พระชายารองยังเป็นเรื่องยากล�าบาก โชคดีที ่
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จักรพรรดิจื่อกวงเป็นผู้มีน�้าพระทัย ไม่เพยีงแต่งตั้งนางเป็นพระชายารอง 

ยังมอบต�าแหน่งหัวหน้าพระชายารองให้นางอกีด้วย ท�าให้ฐานะของนาง

โดดเด่นขึ้นมา แม้กระทั่งพระชายาเอกวังหย่งชุนที่ใจกล้าวางท่าใหญ่โต

ยังไม่อาจตอแยนางได้ง่าย ดังนั้นแม้ยามนี้นางจะใช้ค�าพูดที่นับเป็นการ

ล่วงละเมิดเกินฐานะก็ถูกพระสวามีละเลยไม่เอาโทษ

"จางเฟยชมเกินไปแล้ว ข้ามิกล้ารับ"

หมิงเอินหวาตอบเสียงราบเรียบ

"เอ๊ะ หม่อมฉันชมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจริงๆ ไยพระชายาเอก

ต้องคิดมาก"

"ข้าไม่ได้คิดมากหรอก แต่มิกล้ารับจริงๆ"

ค�าตอบราบเรียบปราศจากอารมณ์ ท�าให้หัวข้อสนทนาหยุดชะงัก

ลงแค่นั้น

ไม่ต้องทอดพระเนตรก็ทรงพอเดาได้ว่าพระชายาคนอื่นๆ จะต้องมี

สีหน้าสะใจที่พระชายาเอกวังหมิงซย่าถูกเหน็บแนมและพระชายารอง

จางถูกตอกกลับ ถึงจะสามารถปกปิดสีหน้า แต่ก็มิอาจปิดบังแววตา นี่ก็

คอืสภาพการแก่งแย่งชงิดใีนต�าหนกัฝ่ายใน สตรีทีว่่างงานจนเกินไปล้วน

คดิฟุ้งซ่านผ่านวันคืนไปเช่นน้ี จกัรพรรดิทรงละเลยไม่สนพระทยั รบัสัง่ต่อ

ไปว่า

"นับตั้งแต่เราขึ้นครองราชย์ วันๆ ก็ยุ่งอยู่กับงานราชกิจ แต่ก็ไม่เคย

ลืมว่างานในฝ่ายในจะต้องถูกจัดสรรให้ชัดเจนลงไปเพ่ือพวกเจ้าทุกคน

จะได้มีงานท�า ต่างคนต่างรับผิดชอบในงานของตัวเอง วันนี้ถือโอกาส 

เอาเรื่องการคัดเลือกชายาใหม่และการอบรมเล้ียงดูลูกๆ มาชี้ชัดหาคน
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รับผิดชอบจะดีกว่า พวกเจ้าใครมีความสามารถพิเศษอันใดก็จงแสดง

ความสามารถนั้นออกมา อย่างเช่นตอนนี้เรามีโอรสธิดาสี่คน อวี่ฮุยและ

อว่ีสยาโตจนเข้าเรียนหนังสือยังส�านักศึกษาฉู่อิงและอว้ินซิ่วแล้ว ยังม ี

อว่ีหยางและอว่ีถงท่ีอายุหกขวบและสีข่วบก�าลงัอยู่ในวยัเร่ิมเรียน เราเหน็

ว่าพระชายาเอกวังหมงิซย่าเหมาะสมทีส่ดุทีจ่ะรับหน้าทีอ่บรมเลีย้งดเูดก็

ทั้งสองคนนี้"

พระชายาเอกวังจินชิวซึ่งปกติเป็นคนเย็นชาถือตัวพลันเอ่ยปากขึ้น

"ฝ่าบาทเพคะ พระองค์คงมไิด้วางแผนจะให้พระชายาเอกวงัหมงิซย่า 

เข้าไปดแูลส�านกัศกึษาอวิน้ซิว่ กลายเป็นอาจารย์ใหญ่ไปหรอกนะเพคะ"

"หากจ�าเป็น ท�าไมจะไม่ได้"

จักรพรรดิย้อนถามอย่างทีเล่นทีจริง

"จะเป็นไปได้อย่างไรกัน!"

พระชายาเอกวังหย่งชุนเป็นคนแรกที่ออกเสียงคัดค้าน

"หากฝ่าบาทเพียงต้องการหางานให้พระชายาเอกวังหมิงซย่าท�า  

อันท่ีจริงในเรือนน�้าชาจิ้งซูหรือกรมพระราชวังล้วนมีเร่ืองไม่น้อยท่ีนาง

สามารถช่วยได้ อย่างเช่นตอนนี้ฝ่าบาททรงทอดพระเนตรสิเพคะ"

นางชี้น้ิวเรียวงามไปยังชั้นหนังสือท่ีวางอยู่ริมผนังด้านขวา บนนั้น

วางเต็มไปด้วยม้วนภาพวาด

"น่ีคอืภาพวาดสาวงามทีม่าคดัตวัเป็นชายาเฉพาะเดือนนี ้หลงัจาก

คัดเลือกอย่างถี่ถ้วนแล้ว เดือนต่อไปยังต้องเรียกตัวคนที่ผ่านเข้ารอบมา

ท�าการสอบอีก แค่นี้ก็ไม่ทราบว่าต้องยุ่งไปอีกนานเท่าไรจึงจะเสร็จส้ิน 

แล้วอย่างน้ีพระองค์ยังจะทรงมอบหมายภาระหน้าทีเ่พ่ิมให้พระชายาเอก
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วังหมิงซย่าอีกหรือเพคะ

อกีอย่าง พระชายาเอกวังหมงิซย่ายังอายุน้อย ขาดแคลนประสบการณ์ 

ต่อให้พระองค์ให้ความส�าคัญกับความปราดเปร่ืองของนาง ก็ไม่ควร 

รีบร้อนมอบหมายงานให้นางเช่นนี้ หากทรงเห็นว่าส�านักศึกษาอว้ินซิ่ว

จ�าเป็นต้องมอีาจารย์ใหญ่ ในบรรดาหวัหน้านางข้าหลวงทีม่คีวามสามารถ

น่าจะมีคนที่เหมาะสมกับต�าแหน่งมากกว่านะเพคะ"

"จรงิส ิหวัหน้านางข้าหลวงเหล่านัน้ก็คอืบณัฑิตหญิงซึง่พระชายาเอก 

วังหย่งชนุทุม่เทจติใจเลีย้งดูไว้เพ่ือใช้งานแต่เพียงผูเ้ดยีวในช่วงเวลาสองปี 

ที่ผ่านมานี้นี่นา ได้ยินว่าแต่ละคนเก่งกาจปราดเปรื่องขนาดเลือกไปเป็น

จ้วงหยวนหญิงได้เลยทีเดียว เฮ้อ น่าเสียดายที่หลังจากพระชนนีจยาเต๋อ

ทรงสวรรคตไปเมื่อห้าปีก่อน ราชวงศ์รื่อเย่าของพวกเราก็ไม่ได้ท�าการ 

คัดเลือกจ้วงหยวนหญิงหรือบัณฑิตหญิงกันอีกเลย"

พระชายารองจางยิ้มจนตาเป็นประกาย แม้น�้าเสียงจะเต็มไปด้วย

ความจริงใจ แต่ค�าพูดที่ออกมากลับฟังดูขัดหูยิ่ง

"จางเฟยรูจ้กันางข้าหลวงพวกนัน้ดจีรงิๆ ข้าเองทุ่มเทแรงใจแรงกาย

เลีย้งดพูวกนาง ก็เพราะหวังให้พวกนางประสบความส�าเรจ็ สามารถช่วย

แบ่งเบาภาระในราชส�านักฝ่ายในได้บ้าง"

"ใช่แล้ว หากมีตาก็ต้องดูออกว่าพระชายาเอกวังหย่งชุนทุ่มเท 

เพียงไร ต�าหนักฝ่ายในของพวกเราเห็นชัดว่ามีเจ้าของวังถึงสามคน แต่

กลับเห็นเพียงพระชายาเอกวังหย่งชุนเท่านั้นที่งานยุ่งล้นมือ ช่างล�าบาก

ท่านจริงๆ"

"สามารถแบ่งเบาภาระของฝ่าบาทคอืความโชคดขีองข้า ข้าไม่รู้สกึ
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ว่าเหน็ดเหนื่อยเลยแม้แต่น้อย"

พระชายาเอกวังหย่งชุนตอบเช่นนี้แต่แอบแยกเขี้ยวอยู่ในใจ

"ถูกต้อง ความล�าบากเช่นนี้ต่อให้คนอื่นอยากมีก็มีไม่ได้ เพราะดู

เหมือนพระชายาเอกจะไม่ยินดีนักที่จะแบ่งความยากล�าบากน้ีให้แก่คน

ข้างๆ พอได้ยินฝ่าบาทรับสั่งเรื่องแต่งตั้งพระชายาเอกวังหมิงซย่าเป็น

อาจารย์ใหญ่ พระชายาเอกจงึรบีคดัค้านขึน้ทนัที นีส่มควรชมว่าพระชายาเอก 

เป็นห่วงผู้อื่นกระมัง ช่างน่าประทับใจเหลือเกิน"

คนที่มีตาย่อมดูออก หากมิใช่เพราะระยะน้ีพระชายารองจาง

อารมณ์มิสู้ดี ก็ต้องเป็นเพราะนางจงใจเล่นงานพระชายาเอกวังหย่งชุน

ต่อหน้าพระพักตร์

แม้จะถูกเหน็บแนมจนโกรธหน้าเขียว แต่พระชายาเอกวงัหย่งชนุก็

ไม่โง่พอที่จะอาละวาดต่อหน้าพระพักตร์ นางเพียงเม้มปากแน่น ถลึงตา

ใส่พระชายารองจางเงียบๆ อย่างคั่งแค้น

บรรยากาศพลันหนาวเหน็บข้ึนมาทันควัน อีกท้ังยังเย็นยะเยียบ 

อยู่เช่นนั้นเป็นเวลานาน พระชายาเอกวังหมิงซย่าและวังจินชิวซึ่งมีสิทธ์ิ

เอ่ยปากช่วยไกล่เกลีย่ล้วนฉลาดพอท่ีจะน่ิงเฉยไว้ ยกทกุอย่างให้พระสวามี

เป็นผูจ้ดัการ ยินดีถูกลงโทษไปพร้อมกันแต่ไม่คดิจะออกหน้าในตอนนี้

ดวงตางดงามทอประกายหวาดหวั่นแต่ละคู่อดช�าเลืองมองไปทาง

องค์จักรพรรดิมิได้ ถึงหวั่นใจว่าจะเห็นพระพักตร์ที่บูดบึ้ง แต่ก็อยากดูว่า

พระองค์จะจดัการอย่างไร พระองค์จะรบัสัง่เข้าข้างใครระหว่างพระชายา

ที่ได้รับความโปรดปรานมากเป็นพิเศษทั้งสองนี้

ในขณะท่ีพระชายาคนอื่นๆ พากันอกส่ันขวัญแขวน หมิงเอินหวา
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เพียงก้มศรีษะลง วางตวัเป็นคนนอก สองปีทีผ่่านมาชวิีตนางสงบสขุดย่ิีง 

ไม่เคยมโีอกาสได้สมัผสัรสชาติการแก่งแย่งชงิดภีายในต�าหนักฝ่ายใน แต่

ในวันนี้ขณะที่องค์จักรพรรดิก�าลังแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในวัง

ให้แก่พระชายาทั้งหลาย ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดการชิงดีกันขึ้น

คงเป็นเพราะจกัรพรรดิจือ่กวงทรงงานยุ่งเกินไป มไิด้แบ่งแยกหน้าที่

ความรบัผดิชอบในราชส�านกัส่วนในอย่างชดัเจน ท่ีผ่านมาพระชายาเอก

วังหย่งชนุจงึฉวยโอกาสแย่งเอาไปจดัการเพียงคนเดยีว แม้ว่าตามระเบยีบ 

พระชายาเอกทั้งสามล้วนมีอ�านาจแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน แต ่

พระชายาเอกวังหย่งชุนไม่เคยสนใจในข้อน้ี มักรวบอ�านาจการตัดสินใจ

ไว้ที่ตัวเอง ท้ังยังส่งคนน�าหนังสือกราบทูลไปให้พระชายาเอกอีกสองวัง 

ตีตราประทับราวกับเป็นเรื่องท่ีถูกต้องด้วยหลักการและข้ันตอนทั้งปวง 

เอาเปรียบพระชายาเอกวังหมิงซย่าซึ่งยังอายุน้อยและพระชายาเอก 

วังจินชิวซึ่งเป็นคนหลงตัวเองและแยกตัวโดดเดี่ยว

การที่พระชายาเอกวังหย่งชุนวางอ�านาจบาตรใหญ่เช่นนี้มิใช่ว่า 

พระชายาคนอืน่ๆ จะไม่คับแค้น แต่น่าช�า้ใจทีพ่ระสวามทีรงงานยุ่งจนไม่มี

เวลามาจัดการเรื่องของฝ่ายใน วันนี้พระองค์ตัดสินพระทัยท่ีจะท�าแล้ว  

พระชายาเอกวงัหย่งชุนย่อมต้องการได้รบัพระราชทานมอบหมายหน้าที่

ให้ดแูลต�าหนักฝ่ายในอย่างเป็นทางการ ขณะเดยีวกัน พระชายารองจาง

ที่อัดอั้นตันใจมานาน มีหรือที่นางจะยอมเป็นเพียงหัวหน้าพระชายารอง

ที่ไร้สิทธ์ิไร้เสียงธรรมดาต่อไป หากไม่ฉวยโอกาสเรียกร้องในตอนนี ้

เพ่ือให้ได้รบัพระราชทานอ�านาจจากพระสวาม ีต่อไปก็คงหมดสิน้ซ่ึงความ

หวังแล้ว

Page ��������������.indd   59 20/11/2561 BE   09:30



60

จักรพรรดิบัญชา

อันท่ีจริงบรรยากาศในต�าหนักฝ่ายในมิได้แตกแยกระหองระแหง

กันเกินไปนกั ว่าไปแล้วมเีพียงพระชายาเอกวังหย่งชนุและพระชายารอง

จางเท่านัน้ท่ีขดัแย้งกัน พวกนางล้วนแต่งให้แก่จกัรพรรดจิือ่กวงนานทีส่ดุ 

และขัดแย้งกันมาต้ังแต่สมยัพระองค์ยงัทรงบรรดาศกัด์ิหลวิหลอ๋ีอง เพียง

แต่ตอนน้ันผู้ที่ได้รับความโปรดปรานเป็นอันดับหน่ึงก็คือพระชายาเอก 

หมิงเอินหย่า ด้วยสกุลรุนชาติและรูปโฉมความรู้ล้วนเกินหน้าพวกนาง 

ทั้งสอง ดังนั้นพวกนางจึงจ�าใจต้องส�ารวมมารยาทอยู่บ้าง

แต่ตอนน้ีไม่เหมอืนก่อน ไม่เพียงหมงิเอนิหย่าจะไม่อยู่แล้ว พระโอรส 

ทั้งสองของจักรพรรดิก็ประสูติจากครรภ์ของพวกนาง คนเราพูดได้ว่า

มารดาอาศัยบารมีบุตร ดังนั้นค�าพูดของพวกนางต่อหน้าพระพักตร์ย่อม

ต้องมีน�้าหนักมากกว่าคนอื่นอย่างแน่นอน

ทุกคนต่างกลั้นใจรอฟังว่าพระสวามีจะท�าอย่างไร บรรยากาศที่

เงียบกริบปกคลุมอยู่เนิ่นนาน เนิ่นนานจนท�าให้คนหายใจอึดอัด ย่ิง 

ส�าหรบัผูท่ี้ก่อเรือ่งท้ังสอง ในใจกเ็ริม่เป็นกังวลอยู่บ้าง กลัวว่าตวัเองท�าการ

เกินงามเกินขอบเขตที่พระสวามีจะรับได้

ทว่าจักรพรรดิจื่อกวงมิได้ทรงกริ้ว แน่นอนว่าอาจเคืองพระทัย 

อยู่บ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับแสดงความพิโรธออกมาด้วยเรื่องเล็กน้อยเพียงแค่

นี ้ด้วยฐานะของจกัรพรรดิ ไม่ฉลาดนักท่ีจะแสดงสีหน้าท่าทางยินดยิีนร้าย

ออกมาอย่างเด่นชดั ก่อนจะแสดงความกริว้หรือยินดนีัน้ ล้วนต้องผ่านการ 

ประเมนิด้วยสติสมัปชญัญะทีแ่จ่มใสเสยีก่อน เพ่ือให้บรรลถึุงวัตถุประสงค์

ที่ต้องการ

เงียบไปนานพอแล้ว นานพอท่ีจะให้พระชายาทั้งหลายหวาดหว่ัน
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พรั่นพรึงขึ้นมา จักรพรรดิจื่อกวงจึงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงเย็นชาว่า

"เราหลงเข้าใจว่าพวกเจ้าทุกคนอยู่ร่วมกันในนีอ้ย่างสงบสขุ เพราะ

มีกันเพียงแค่เจ็ดคนเท่านั้น มิคาด ด้วยเรื่องจุกจิกหยุมหยิมท่ียังไม่ได้

ตดัสนิใจอันใดลงไป ก็ท�าให้พวกเจ้าท้ังสองคนต่อปากต่อค�ากันถึงเพียงนี้ 

สมควรเป็นการแสดงออกของคนในฐานะพระชายาหรอกหรือ"

"ฝ่าบาทได้โปรดอย่าทรงกริ้วเพคะ!"

พระชายาทั้งเจ็ดรีบผวาลุกขึ้นยืน ส่วนบรรดาสาวใช้ทั้งสองฟาก

คุกเข่าตัวสั่นเทาด้วยความกลัวไปก่อนหน้านานแล้ว

"เรามีสิทธิ์โกรธรึ ตอนนี้คนที่ก�าลังโกรธอยู่มิใช่คนอื่นหรอกหรือ"

ยังคงรับสั่งถามด้วยพระสุรเสียงราบเรียบ

พระอิริยาบถเช่นนี้ย่ิงท�าให้พวกนางหวาดหว่ันมากขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงพระชายารองจางท่ีกลัวมากจนขาดสติ รีบถลาไปคุกเข่าอยู่ 

ข้างพระวรกาย กล่าวเสียงสั่นสะท้านว่า

"หม่อมฉันไร้มารยาท ล่วงเกินพระบารมี ขอให้ฝ่าบาททรงลงโทษ

ด้วย!"

"จางเฟยพูดอะไรเช่นน้ัน เจ้าเป็นผู ้ ท่ีมีวัยวุฒิสูงสุดในบรรดา 

พระชายาทัง้หลาย กิรยิามารยาทล้วนได้รบัการกล่อมเกลาจนสกุงอมกว่า

คนอื่น แล้วจะท�าการไร้มารยาทได้อย่างไรเล่า"

"ฝะ...ฝ่าบาท..."

"พระชายารองจาง"

ค�าเรียกนี้ราวค้อนมหึมาตอกย�้าลงไปที่หัวใจ ตอกย�้าจนพระชายา

รองจางวิญญาณแทบหลุดลอยออกจากร่าง ค�าว่า 'พระชายารอง' ค�านี้
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ถึงจะเป็นฐานะท่ีแท้จริงของนาง แต่ปกติยามคนเราเรียกหา ล้วนตัดค�า

ว่า 'รอง' ทิง้ไป ท�าให้ฟังรืน่หขูึน้มาเลก็น้อย แม้กระท่ังองค์จกัรพรรดก็ิทรง

ท�าเช่นน้ัน แต่ตอนน้ีพระองค์เน้นค�าว่า 'พระชายารอง' ข้ึนมา เป็นการ

แสดงออกชัดว่าพระองค์ก�าลังเคืองพระทัย

"นอกจากร้องเรียกฝ่าบาทแล้ว เจ้ายังพูดค�าอื่นเป็นหรือไม่ ต่อไป

สมควรถึงบทร้องไห้สะอกึสะอืน้ขอให้เราช่วยออกหน้าจดัการแล้วกระมงั 

มิเช่นนั้นพวกเจ้าทั้งสองจะมัวเสียเวลาแสดงละครต่อหน้าเราท�าไม"

"ฝ่าบาทอย่าทรงกริ้วเพคะ หม่อมฉันส�านึกผิดแล้ว..."

พระชายาเอกวังหย่งชุนตกใจจนหน้าขาวซีด คิดในใจว่าควรเลียน

อย่างพระชายารองจาง คุกเข่าลงแทบพระบาทเพ่ือขอร้องให้พระองค์ทรง

ให้อภัยหรือไม่ เหตุการณ์ในวันนี้เลยเถิดเกินไปจริงๆ!

จักรพรรดิจื่อกวงไม่เปิดโอกาสให้นาง พระองค์ตัดสินพระทัยจะให้

บทเรียนแก่สตรีท่ีว่างงานจนเกินไปเหล่าน้ีเสียบ้าง ทรงทอดพระเนตร 

ไปทางหมิงเอินหวา รับสั่งว่า

"พระชายาเอกวังหมิงซย่ารั้งอยู่ก่อน"

หลังจากนั้นหันไปรับสั่งไล่พระชายาที่เหลือ

"พวกเจ้าแยกย้ายกันกลับวัง ขังตัวทบทวนการกระท�าของ 

ตวัเองเป็นเวลาสามวัน ส�าหรบัพระชายาเอกวังหย่งชนุและพระชายารอง

จางให้จ�ากัดบริเวณสิบวัน ภายในสิบวันนี้งานท้ังหมดในต�าหนักฝ่ายใน

ยกให้พระชายาเอกวังหมิงซย่าและพระชายาเอกวังจินชิวเป็นคนดูแล

ชั่วคราว"
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"หากเรามีเจตนาจะให้เจ้าไปเป็นอาจารย์ใหญ่ยังส�านักศึกษา 

อวิ้นซิ่วจริง เจ้าสามารถรับหน้าที่นี้หรือไม่"

หลังจากพระชายาท้ังหลายแยกย้ายกันจากไปแล้ว จักรพรรด ิ

จื่อกวงทรงย้อนกลับไปยังหัวข้อสนทนาเดิม พระพักตร์หล่อเหลาเปี่ยม

ด้วยอ�านาจดูอบอุ่นอ่อนโยน ปราศจากริ้วรอยแห่งโทสะราวกับว่าเมื่อครู่

ไม่มีเรื่องอันใดเกิดขึ้น

หมิงเอินหวาพยายามควบคุมหัวใจท่ียังเต้นระทึกของตัวเองให้ 

สงบลง เหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ในวันนีท้�าให้นางเข้าใจพระสวามมีากขึน้ ทว่า

การเข้าใจน้ีมิได้น�ามาซึ่งความปีติยินดีแต่อย่างใด ตรงกันข้าม มันกลับ

น�ามาซึง่ความเย็นยะเยือกจบัใจ แต่นางยังคงรกัษาท่าทีตอบกลบัอย่างสงบ

"ดงัเช่นท่ีพระชายาเอกวังหย่งชนุพูด หม่อมฉนัมปีระสบการณ์น้อย 

ถ้าต้องดแูลส�านกัศกึษาอว้ินซิว่ เกรงว่าจะท�างานได้ไม่บรรลผุลตามท่ีพระองค์ 

ทรงคาดหวงัไว้เพคะ อกีอย่าง หม่อมฉนัเหน็ว่าส�านกัศกึษาอว้ินซิว่ไม่จ�าเป็น 

ต้องมีการเปลี่ยนแปลง"

พูดตามจรงิ นางไม่คดิว่าในพระทัยของพระสวามจีะทรงมแีผนการ

เช่นน้ันจริง หากตอบรับพระราชโองการออกไปอย่างเต็มปากเต็มค�า  

จะไม่ดูแย่ในสายตาเขาหรอกหรือ

"พูดอะไรเช่นนั้น มาจนป่านนี้แล้วไยเจ้าต้องดูถูกตัวเองอีก"

หมิงเอินหวายอบกายลงท�าความเคารพอย่างอ่อนช้อย

"หม่อมฉันเพียงตอบพระองค์ไปตามความจริงเท่าน้ัน มิได้ดูถูก 

ตัวเองแต่อย่างใดเพคะ"

"ไหนเจ้าลองอธิบายความจริงที่ว่ามาซิ"
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"ส�านักศึกษาอวิ้นซิ่วไม่เคยมีต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่ ทั้งนี้เพราะมัน

ไม่จ�าเป็นเพคะ แต่ไหนแต่ไรมาราชส�านักล้วนให้เชื้อพระวงศ์ผู้มีวัยวุฒิ

และคุณธรรมความดี หรือไม่ก็อาจารย์หรือองค์หญิงซึ่งมีความสามารถ

เป็นที่ยอมรับมารับต�าแหน่งบัณฑิตหญิง ท�าหน้าท่ีอบรมส่ังสอนธิดา 

เชื้อพระวงศ์และตระกูลสูงศักดิ์ท้ังหลายให้มีความรู้และมีกิริยามารยาท

งดงาม ส่วนเรือ่งธุระภายในส�านักศกึษาก็มกีรมพระราชวังเป็นผูดู้แลจดัการ 

จนถึงบัดน้ีก็ไม่เคยมีปัญหามาก่อน ในเมื่อโครงสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบัน

สามารถขับเคลือ่นส�านกัศกึษาไปได้อย่างราบรืน่อยู่แล้ว ก็ไม่เหน็มคีวาม

จ�าเป็นต้องเพิ่มต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่อีกต�าแหน่งหนึ่งเพคะ"

"หากส�านักศกึษาด�าเนินการได้ราบรืน่ตามทีเ่จ้าพูด ก็ไม่น่าจะมปัีญหา 

อันใด แล้วท�าไมเจ้าถึงเรียนอยู่ที่นั่นเพียงแค่สี่ปีเล่า"

แน่นอน ในเมื่อวันน้ีต้ังพระทัยมาหานาง พระองค์ย่อมต้องศึกษา

ประวัติความเป็นมาของนางมาอย่างละเอียดแล้ว

ศิษย์หญิงท่ีส�านักศึกษาอวิ้นซิ่วรับเข้าเรียน นอกจากลูกหลานเชื้อ

พระวงศ์ฝ่ายหญิง คณุหนขูองขนุนางระดบัชัน้ห้าข้ึนไปก็สามารถเข้าเรยีนได้ 

ส�านักศกึษาอว้ินซิว่ไม่เพียงเป็นทีเ่รยีนหนังสอื ยังเป็นสถานทีซ่ึง่เหล่าคุณหนู 

ทัง้หลายได้พบปะเสวนาคบค้าสมาคมกันด้วย ตามกฎต้องอายุครบแปด

ปีจึงจะเข้าเรียนได้ และสามารถเรียนไปจนถึงอายุสิบสี่หรือไม่ก็แต่งงาน

ออกไป จักรพรรดิจื่อกวงทราบมาว่าหมิงเอินหวาเรียนอยู่ในอวิ้นซิ่วเพียง

สี่ปี พออายุครบสิบสองก็ไม่ได้ไปเรียนอีก

"หม่อมฉันเรียนแค่สี่ปีก็จริง แต่นั่นมิได้หมายความว่าส�านักศึกษา

มีปัญหา ปัญหาอยู่ที่หม่อมฉันด้อยความสามารถ มักจะตามบทเรียน 
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ในห้องไม่ค่อยทัน ดังน้ันท่านพ่อท่านแม่จึงให้หม่อมฉันศึกษาค้นคว้า 

เอาเองที่บ้านเพคะ"

นางก้มหน้าลงอธิบายด้วยน�้าเสียงอ่อนน้อมถ่อมตัว ทว่าภายใต้

เปลือกตาที่หลุบอยู่ครึ่งหนึ่งเป็นแววตาที่ตื่นตัวระมัดระวัง

อันท่ีจรงิการเรยีนหนังสอือยู่ในส�านกัศกึษาอว้ินซ่ิวเพียงส่ีปีมใิช่เร่ือง

แปลก ท่ีน่ันเป็นเพียงสถานทีใ่ห้คุณหนูตระกูลสงูศักดิท้ั์งหลายได้พักผ่อน

หาความส�าราญกันมากกว่าที่จะศึกษาหาความรู้ ไม่ทนัมีข้อก�าหนดหรือ

แผนการเรียนอย่างเป็นระบบก็เปิดเรียนเสียแล้ว มีบางคนเรียนอยู่ท่ีนั่น

ถึงสบิปีอย่างมคีวามสขุและเป็นอสิระ แต่ก็มบีางคนทีเ่ข้าไปเพียงเดือนเดียว 

ก็ปรบัตวัไม่ได้ จ�าเป็นต้องลาออกมา เรือ่งนีข้ึ้นอยู่กับความคดิและมมุมอง

ของแต่ละคนต่อส�านักศึกษาแห่งนี้

จกัรพรรดิจือ่กวงยังจบัจ้องหมงิเอินหวาท่ีเอาแต่ก้มหน้างุด พร้อมกับ 

รับสั่งเปลี่ยนเรื่องอย่างฉับพลัน ถามนางว่า

"เก่ียวกับเรื่องที่พระชายาเอกวังหย่งชุนกุมอ�านาจการดูแลงานใน

ต�าหนักฝ่ายในไว้เพียงคนเดียว เจ้ามีความเห็นว่าอย่างไร"

"ผูม้คีวามสามารถย่อมต้องเหน็ดเหนือ่ยมาก เป็นไปตามหลักเหตผุล 

อยู่แล้วเพคะ"

ช่างเป็นสตรีที่คิดอ่านรอบคอบย่ิงนัก หากมิใช่ลดคุณค่าตัวเอง 

ก็ต้องเป็นเพราะนางโยนความรู้สึกของตัวเองท้ิงไป วางตนอยู่วงนอก  

จักรพรรดิจื่อกวงคิดในพระทัย

ระมัดระวังตนรักษาตัวรอดเช่นนี้เป็นวิธีหลบหลีกเรื่องวุ่นวายที่ดี

ที่สุด แต่ด้วยชาติตระกูลของนาง ไม่จ�าเป็นต้องระวังตัวแจเหมือนสะใภ้
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ทีร่บัเลีย้งไว้ต้ังแต่เด็ก* ตามเหตุผลแล้ว ต่อให้นางอยากจะวางตัวเป็นใหญ่ 

ในต�าหนักฝ่ายใน คนอื่นยังต้องให้ความเกรงใจนางถึงสามส่วน

ผู้ที่มีชาติตระกูลสูงศักดิ์อ�านาจล้นฟ้าเช่นนาง ไม่จ�าเป็นต้องต่อสู้

แย่งชิงความได้เปรียบในต�าหนักฝ่ายในเช่นพระชายาเอกวังหย่งชุนและ

พระชายารองจาง ซึ่งเข้ามาเพียงเพราะต้องการปูทางสู่ความส�าเร็จให้ 

แก่คนในวงศ์ตระกูล ตามเหตุและผล นางสมควรจะเหิมเกริมย่ิงกว่า 

พระชายาเอกวังหย่งชุนเสียอีก

อีกอย่าง ต่อให้นางต้องการรักษาตัวรอดเช่นนี้ไปตลอดชีวิต คิดว่า

จะบรรลุผลส�าเร็จด่ังใจหรือ การท่ีสกุลหมิงคัดเลือกนางเข้าวัง ย่อมไม ่

คาดหวงัให้นางเป็นตวัละครท่ีไร้บทบาทแน่ คนสกุลหมงิคดิอะไรอยู่ในใจ

พระองค์ย่อมเข้าพระทัยดี บางทีสตรีซึ่งอายุเพ่ิงจะย่ีสิบท่ีตรงหน้าน้ีอาจ

ไม่เข้าใจจรงิๆ กไ็ด้ แต่คนเบือ้งหลงันางจะต้องไม่ยอมให้นางเก็บตวัเงยีบ

อยู่ในวังหมิงซย่า เป็นเพียงผู้คลั่งไคล้หลงใหลในดอกบัว ไม่ยอมถามไถ่

เรื่องราวในใต้หล้าไปตลอดชีวิต

ไม่ว่าสกุลหมิงจะคิดใช้ประโยชน์อย่างไรหรือต้องการได้รับส่ิงใด

จากนาง ตอนนีพ้ระองค์เพียงต้องการยึดเอานางมาเป็นหมากตวัฉกาจใน

การจัดระเบียบฝ่ายในและราชส�านักส่วนใน ต่อให้มิใช่เพราะชื่นชมใน

ความปราดเปรือ่งของนาง แค่เลอืกจากฐานะวงศ์ตระกูลของนาง ก็สมควร

จะเป็นผู้สามารถแบกรับภาระหน้าท่ีได้ดีท่ีสุดแล้ว ไม่มีเหตุผลอันใดท่ี

พระองค์จะปล่อยให้นางได้ผ่านวันคืนไปอย่างปลอดโปร่งโล่งใจ สุขสบาย

* ค่านิยมจีนในสมัยโบราณมักซื้อหรือรับเด็กผู้หญิงเข้ามาเลี้ยงไว้ในบ้าน รอจนอายุเหมาะสมถึงให้แต่งเป็น

ภรรยาของบุตรชาย ซึ่งเป็นวิธีประหยัดสินสอดทองหมั้นอย่างหนึ่ง ฝ่ายหญิงส่วนใหญ่มีฐานะยากจนกว่า  

จึงเกิดความน้อยเนื้อต�่าใจที่ถูกทางบ้านขายทิ้งและยังได้รับการปฏิบัติเสมือนคนรับใช้
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ราวคนไม่มีอันใดจะท�า

"หากเจ้าไม่ยอมแบ่งเบาภาระของพระชายาเอกวังหย่งชุน ถ้า 

อย่างน้ันเรือ่งในวังพวกนีก็้ยกให้วังหย่งชนุและวังจนิชวิเอาไปท�าเป็นการ

ชั่วคราวเถอะ พอดีในช่วงสิบวันที่พระชายาเอกวังหย่งชุนถูกกักบริเวณนี้ 

พระชายาเอกวังจินชิวจะได้มีโอกาสแสดงฝีมือเสียบ้าง ส�าหรับเจ้า..."

หมิงเอินหวารู ้สึกราวหัวใจถูกห้อยแขวนอยู่กลางอากาศ กลั้น

หายใจรอฟังรับสั่ง

"เดิมทีเราอยากให้เจ้าไปช่วยสอนท่ีส�านกัศึกษาอว้ินซิว่ วางรากฐาน

การเรียนของเด็กวัยเริ่มเรียนขึ้นมา ซึ่งก็หมายความว่านับจากนี้ไปให้ 

ส�านักศกึษาอว้ินซิว่รบัเด็กหญิงอายุต้ังแต่ส่ีขวบข้ึนไปเข้าเรียน แต่หลงัจาก 

เราคิดดูอีกที หากอยู่ดีๆ เปลี่ยนกฎเกณฑ์ขึ้นมาอาจมีความเสี่ยงอยู่บ้าง 

มิสู้ให้เจ้าลองหัดสอนเด็กสองคนเป็นการส่วนตัวก่อน รอจนผลออกมา

ไม่มีปัญหาอันใดเกิดข้ึน ค่อยแก้ไขกฎระเบียบอย่างเป็นทางการ จะได้ 

ไม่ถูกขุนนางอ�ามาตย์ทั้งหลายคัดค้านเอา"

สายตานางยังคงปักตรึงอยู่บนพ้ืน ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมอง และ

แล้วกลบัเห็นฉลองพระบาทสเีหลอืงทองคูห่นึง่ก้าวเข้ามาในกรอบสายตา

นางอย่างเงียบกริบ หยุดลงที่ตรงหน้านาง

พระสวามีเสด็จเข้ามาใกล้ ใช้ความเงียบกดดันให้นางจ�าเป็นต้อง

เงยหน้าข้ึนอย่างหมดทางเลอืก แต่ทว่าหลงัจากเงยหน้าแล้ว นางสมควร

จะตอบอย่างไรดี

"ความหมายของฝ่าบาทคือ..."

ในที่สุดนางก็รวบรวมความกล้าเงยหน้าข้ึนมองพระองค์ ทว่าเมื่อ
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สบพระเนตรด�าสนทิดจุรตัตกิาล ลกึล�า้ดุจท้องมหาสมทุรอนัไร้ก้นบึง้ นาง

ก็มือเท้าเย็นวาบ อยากจะเบือนหน้าหลบไปเหลือเกิน

"ในเมือ่เรามแีผนจะให้แบบเรยีนของเจ้ากลายเป็นแบบเรยีนส�าหรบั

เดก็วัยเริม่เรยีนท่ัวทัง้แคว้น เจ้าก็สมควรน�าผลส�าเรจ็ของมนัมาเป็นเครือ่ง

พิสูจน์ ดังนั้นนับจากเดือนหน้าเป็นต้นไป องค์ชายสามอว่ีหยางและ 

องค์หญิงสี่อวี่ถงมอบให้เจ้าเป็นคนอบรมสั่งสอน"

สวรรค์! ให้นางสอนหนงัสอืองค์ชายสาม นีน่างฟังผิดไปหรือเปล่าน่ี

หมิงเอินหวามั่นใจเป็นอย่างย่ิงว่าพระสวามีมีเจตนาท�าให้นางตก 

ทีน่ัง่ล�าบาก นางไม่ได้กังวลใจในเรือ่งของอว่ีถง ปัญหาอยู่ทีอ่งค์ชายสาม 

อวี่หยางซึ่งเป็นลูกของพระชายารองจางต่างหาก

"ขอบพระทัยในพระเมตตาเพคะ แต่หม่อมฉันขอให้พระองค์ทรง

ใคร่ครวญดูอีกที เรื่องนี้ไม่ถูกต้องตามประเพณีปฏิบัติ ที่ผ่านมาองค์ชาย

ทั้งหลายล้วนได้รับการอบรมจากบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถจาก

ส�านกัอาลกัษณ์วรรณคด ีหม่อมฉนัเป็นอสิตร ีอกีท้ังไม่มคีวามรูค้วามสามารถ 

โดดเด่นเป็นพิเศษ ไม่เหมาะสมท่ีจะรับภาระหน้าท่ีน้ี ขอพระองค์ทรง

ไตร่ตรองด้วยเพคะ"

แค่ด่านของพระชายารองจางคนเดียวก็น่ากลัวเกินพอแล้ว

จักรพรรดิจื่อกวงขมวดพระขนงเล็กน้อย ดูออกว่านางไม่เต็มใจ  

จึงรับสั่งอย่างเชื่องช้าว่า

"ปฏิเสธอีกแล้วหรือ เจ้ามีฐานะเป็นหน่ึงในพระชายาเอกของเรา 

การแบ่งเบาภาระจากเราถอืเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของเจ้า ทว่า

เจ้ากลบัไม่สนใจงานในวัง อีกท้ังไม่ยินดีช่วยงานเล็กๆ น้อยๆ ท่ีเราไหว้วาน 
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เจ้าคงเข้าใจว่าทุกค�าที่เราพูดออกไปก็เพื่อรอให้เจ้าปฏิเสธกระมัง"

โอย! รับสั่งเช่นนี้หนักเกินไปแล้ว นางรับไม่ไหวหรอก

หมงิเอนิหวาตัวเย็นวาบ รูดี้ว่าวันน้ีตวัเองได้สร้างความไม่พอพระทัย

ให้พระองค์มากแล้ว ในเมื่อไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่นางก็ต้องรับหน่ึงดาบ

เหมือนกัน แล้วยังจะดิ้นรนหลบหนีไปท�าไม

"ฝ่าบาททรงยกโทษให้หม่อมฉันเถิด อันที่จริงเป็นเพราะหม่อมฉัน

ไม่เคยรับหน้าท่ีส�าคัญเพียงคนเดียว จึงไม่มีความมั่นใจว่าจะท�าหน้าที่ 

ได้ดี การอบรมชี้แนะองค์ชายเป็นเรื่องส�าคัญท่ีต้องระมัดระวังรอบคอบ 

หากเป็นเพียงการอบรมองค์หญิง สอนไม่ดีก็ไม่มีผลกระทบมากนัก แต ่

องค์ชายก็คอืหน่ึงในรชัทายาทในอนาคตของแผ่นดนิ หากผดิพลาดขึน้มา..."

เมือ่จบัความรูส้กึขุน่ข้องบนพระพักตร์ของพระสวามไีด้ นางก็จ�าใจ

ฝืนกล่าวว่า

"ในเมื่อฝ่าบาททรงวางพระทัยให้หม่อมฉันรับหน้าท่ีนี้ หม่อมฉันก็

ยินดีปฏิบัติอย่างสุดความสามารถเพคะ"

"ประเสริฐ"

ในที่สุดจักรพรรดิจื่อกวงก็ทรงพอพระทัย

"ในเมื่อเจ้ารู้ดีว่าการสอนองค์ชายนั้นมิใช่เร่ืองง่าย เราก็ม่ันใจว่า 

หลังจากอว่ีหยางได้ผ่านการอบรมชี้แนะจากเจ้า ผลการเรียนของเขาใน

อนาคตจะต้องก้าวหน้าโดดเด่นอย่างแน่นอน"

"หม่อมฉันจะไม่ท�าให้พระองค์ทรงผิดหวังเพคะ"

หมิงเอินหวาฝืนใจตอบ ตอนนี้ร่างกายนางร้องร�่าคร�่าครวญไป 

ทุกส่วนแล้ว อยากจะกลับไปวังหมิงซย่าเพ่ือด่ืมน�้าชารสหวานสักสิบกา 
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จักรพรรดิบัญชา

จะได้ขับไล่ความปวดเมื่อยทรมานในร่างให้หมดไป

จักรพรรดิจื่อกวงอารมณ์ดีขึ้นทันตา ตบไหล่นางเบาๆ โดยมิทัน

สังเกตว่าไหล่บอบบางนั้นตึงเขม็งราวกับก้อนหิน

"เจ้าไปจดัการเรือ่งน้ีให้ด ีทางด้านจางเฟย เราจะส่งคนไปบอกนางเอง 

ขอเพียงเจ้าอบรมอว่ีหยางให้ดี วันข้างหน้าผลการเรียนรุดหน้าก้าวไกล

เป็นพันลี้ จางเฟยจะต้องซาบซึ้งตื้นตันใจในผลงานของเจ้าแน่"

ผิดแล้ว! จางเฟยจะไม่มีวันซาบซึ้งใจในตัวนางเป็นอันขาด นี่เป็น

เรื่องที่ต่างฝ่ายต่างรู้แก่ใจดี

และแล้วดูเหมือนพระสวามีจะยังหาเร่ืองยุ่งให้นางไม่พอ เดิมที

พระองค์เตรยีมเสด็จจากไปอยู่แล้ว ทว่าเมือ่เสดจ็ถึงประตก็ูชะงกัพระบาท

ลง หันกลับมาเหมือนเพิ่งตัดสินพระทัยได้อีกอย่าง

"เอาแบบนี้เถอะ ในเมื่อเดือนหน้าเป็นต้นไปอวี่หยางและอว่ีถงก็ 

ต้องมาเป็นศษิย์ของเจ้าอยู่แล้ว หากให้พวกเขาทัง้สองเดนิจากวังชซูทีาง

ทิศตะวันออกเป็นระยะทางเกือบครึ่งวังกว่าจะมาถึงวังหมิงซย่า ออกจะ

เป็นการเหน็ดเหนือ่ยเกินไป ดังนัน้มสิูใ้ห้พวกเขาย้ายมาอยู่กับเจ้าเสยีเลย

จะดีกว่า"

ให้องค์ชายและองค์หญิงย้ายมาอยู่กับนาง!

ต่อให้ฐานะสูงส่งเป็นถงึพระอัครมเหสี กไ็ม่มีบุญได้อยู่ร่วมกบัลูกๆ 

ของตัวเองทั้งวันทั้งคืน แล้วนางเป็นใคร!?

หมิงเอินหวาตกตะลึงจนพูดไม่ออก หมดปัญญาจะปั้นสีหน้าให้

เรียบเฉยต่อไปได้ ยืนตัวแข็งทื่อเบิกตาอ้าปากค้างต่อหน้าพระสวามีราว

คนโง่งม!
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สี เจวี้ยน

"ไม่ขอบใจเรารึ"

"ขอบพระทัยในพระเมตตาของฝ่าบาทเพคะ"

นางทูลตอบราวกับหุ่นกระบอก

สองตานางพร่ามวั แก้วหูลัน่อ้ืออึง สภาพร่างกายผิดปกตไิปจากเดมิ 

ไม่กล้าเชื่อหูตัวเองว่าขณะที่พระสวามีเสด็จจากไปนั้น ใช่ทรงสรวลเบาๆ 

อย่างพอพระทัยหรือไม่ เสียงนั้นฟังดูคล้ายเสียงหัวเราะชอบใจยามท�า

เรื่องเลวร้ายส�าเร็จนี่นา

เสียงหวัเราะสะใจของปีศาจร้ายสมควรเป็นเสยีงสรวลของจกัรพรรดิ 

ที่สุขุมเย็นชาระมัดระวังตัวย่ิงองค์น้ีหรอกหรือ หาไม่แล้วคงเป็นหูนางที่

แว่วไปเอง ใช่แล้ว จะต้องใช่อย่างหลังแน่เชียว!

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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