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ตู ้ โม ่อวี่

ภายในต�าหนักจินหลวน เหล่าขุนนางอ�ามาตย์ยืนเรียงแถวอย่าง

เป็นระเบียบตามล�าดับชั้นยศเพื่อร่วมประชุมข้อราชการ

ที่ด้านนอก ดวงอาทิตย์เคลื่อนสูงขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออก 

เป็นสัญญาณว่าเข้าสู่ช่วงปลายของการประชุมซึ่งเริ่มต้นกันตั้งแต่รุ่งสาง 

แสงรุ่งอรุณที่เบาบางส่องทะลุเข้ามาทางหน้าต่างปรากฏเป็นแถบสีขาว

ละมุนตาอาบไล้ตัวต�าหนัก เมื่อเวลาผ่านไปแถบแสงอรุโณทัยก็ขยับ

เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ประดุจม่านสีขาวพราวตา ลอยเลื่อนไปปกคลุมบน

พระราชอาสน์ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางแท่นประทับสูง

พระราชอาสน์องค์ใหญ่สทีองฝังมกุประดับหยกแกะสลกัลายมงักรขด 

ดูเหลืองอร่ามงามตาย่ิงนัก แต่ทว่าบนนั้นกลับว่างเปล่า ปราศจาก 

โอรสสวรรค์ซึ่งฐานะสูงล�้าเหนือคนทั้งแผ่นดินประทับอยู่

กว่าเสียงอันดังกังวานของขุนนางใหญ่ท่ีก�าลังกราบทูลข้อราชการ
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จะจบลง ดวงอาทิตย์ก็ขยับเคลื่อนที่ไปอีกสองเชียะ* พาเอาม่านสีขาว

พราวตาเลื่อนตามไปจับอยู่ท่ีร่างสูงตระหง่านทางด้านซ้ายของบัลลังก์

มังกร

คนผู ้น้ีสวมชุดขุนนางส�าหรับเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง ลายกิเลนปัก 

ด้ายทองบนแผ่นอกหยอกล้อแสงอาทติย์เป็นประกายระยิบระยับ ขับเน้น

ให้เรือนร่างท่ีสูงเด่นเป็นสง่ายิ่งดูองอาจสะดุดตามากข้ึน แม้เพียงยืนนิ่ง

เหมือนรูปสลักก็สามารถแผ่อานุภาพอันน่าเกรงขามของเชื้อพระวงศ ์

ชั้นสูงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ จนผู้คนครั่นคร้ามมิกล้าเงยหน้าขึ้น

สบตาด้วยตรงๆ

ความเงียบพลนัปกคลมุไปทัว่ห้อง นัน่เป็นเพราะหากผู้ส�าเรจ็ราชการ 

ตวนมู่จี้ไม่แสดงความคิดเห็น พวกขุนนางอ�ามาตย์ทั้งหลายก็ไม่มีใคร 

กล้าอ้าปาก

"หมายความว่าถึงเวลาแต่งตั้งพระอัครมเหสีองค์ใหม่แล้วกระมัง"

เสียงของตวนมู่จี้ทุ้มต�่าแต่ดังกังวาน

"เรียนผิงอ๋อง พระต�าหนักฝ่ายในมิอาจขาดผู้ปกครองขอรับ"

เสนาบดีกรมพิธีการเสนอความเห็นด้วยสีหน้าเคร่งเครียดระคน 

ร้อนใจ

"มเิช่นนัน้หากปล่อยให้สนมชายาท้ังหลายก่อเรือ่งกันต่อไป ราษฎร

อาจจะหัวเราะเยาะราชส�านกัเอาได้ ส่วนข้าน้อยในฐานะเสนาบดกีรมพิธีการ  

ย่อมไม่มีหน้าไปสนทนาเรื่องการอบรมกล่อมเกลาประเพณีมารยาท 

อันใดอีกแล้วขอรับ"
* เชียะ (ฉื่อ) หรือฟุตจีน เป็นหน่วยมาตรวัดของจีนสมัยโบราณ 1 เชียะเทียบระยะประมาณ 10 น้ิว หรือ 
หนึ่งส่วนสามเมตร ปัจจุบันคนจีนจึงใช้ค�านี้ในความหมายว่า 'ฟุต'
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เสียนเฟยและซูเฟยมักน�าขันทีและนางก�านัลในวังตนเองจัดเรียง

ขบวนทัพแผดเสียงใส่กันดังลั่น โต้เถียงกันว่าใครเป็นท่ีโปรดปรานของ

องค์จักรพรรดิมากกว่ากัน อว้ีเฟยเข้าไปเตือนด้วยความหวังดี มิคาด 

กลับถูกผลักตกสระน�้าจนเปียกปอนกลายเป็นไก่ในน�้าแกง เรื่องนี้ 

ได้ถูกคนในวังกระจายข่าวออกไปอย่างลับๆ เพียงไม่ถึงสามวัน ราษฎร

ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเฒ่าชราในเมืองหลวงก็รู้เรื่องกันหมด ซ�้ายังถูกคน

เล่านิทานบนโรงน�้าชาน�าไปหากินเป็นหัวข้อท�าเงินเสียด้วย

"เฮ้อ! นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฝ่ายในเกิดเรื่องน่าอายขึ้น"

เมื่อคิดถึงแม่ไก่ฝูงหน่ึงที่วันๆ เอาแต่ไล่จิกตีกันเองอยู่ในวัง หัวค้ิว

ของผูต้รวจราชการก็ขมวดเป็นเง่ือนตาย ถอนใจยาวกล่าวว่า

"พระอัครมเหสีองค์ก่อนสวรรคตไปห้าปีแล้ว แต่ฝ่าบาทไม่ทรง

พิจารณาแต่งตั้งองค์ใหม่เสียที วันนี้พระองค์ทรงพระประชวรหนัก 

จนไม่สามารถออกว่าราชการได้ ผงิอ๋อง ท่านเป็นขนุนางใหญ่คูร่าชบลัลงัก์ 

เพ่ือเทียนเฉาและองค์จักรพรรดิของพวกเรา ขอให้ท่านรับหน้าที่นี ้

ไปจัดการด้วยเถิด"

"อัครเสนาบดีกู้ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร"

ตวนมู่จี้ถามเสียงเนิบนาบ

"ส�าหรับเรื่องนี้น่ะหรือขอรับ เสียนเฟยและซูเฟยประพฤติตน 

ผิดมารยาทของภรรยาที่ดีงาม ย่อมมิอาจแต่งต้ังเป็นพระอัครมเหสี 

ผู้เปรียบเสมือนมารดาของคนทั้งแผ่นดินได้"

อัครเสนาบดีกู้เต๋อเต้ากล่าวค�าตอบท่ีทุกคนล้วนเห็นพ้องต้องกัน 

ในใจออกมาด้วยสีหน้าเคร่งขรึม จากนั้นกล่าวเสริมว่า
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"เก่ียวกับการคัดเลือกพระอัครมเหสีองค์ใหม่ ข้าน้อยขอท�าตาม

ความเห็นของท่านอ๋องทุกประการ ท่านอ๋องเป็นอัจฉริยะผู้ปรีชาสามารถ 

โดดเด่นไม่มใีครเทยีมในประวตัศิาสตร์ นับตัง้แต่ช่วยเหลอืองค์จกัรพรรดิ

บริหารราชการแผ่นดินเป็นต้นมา แคว้นรอบด้านก็พากันสวามิภักดิ์ 

ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีเลิศ บ้านเมืองสงบสุขไร้สงคราม เอ่อ..."

พอเห็นตวนมู่จี้ยิ้มน้อยๆ ที่มุมปาก กู้เต๋อเต้าก็รีบหุบปากลงทันที

รอยย้ิมปริศนาน้ีไม่ได้เกิดจากอารมณ์ขันแต่อย่างใด ทว่ามัน 

หมายถึงผิงอ๋องก�าลังใช้ความคิด แน่นอนว่าให้เวลาเขาสักนิด แล้วเขา 

ก็จะแนะแนวทางท่ีท�าให้เหล่าขุนนางและราษฎรทั้งหลายต้องชื่นชม 

ทั้งปากและใจ

ขนุนางทัง้หลายต่างจบัจ้องไปยังผงิอ๋องผู้ปรีชาสามารถและองอาจ

ห้าวหาญของพวกเขาอย่างเงียบกริบ มิใช่ว่าอัครเสนาบดีกู้เป็นคนชอบ

สอพลอ แต่ข้อเสนอแนะที่ละเอียดรอบคอบของผิงอ๋องมักเป็นส่ิงท่ี 

พวกเขาขบคิดไม่ถึง ดังนั้นจึงกระหายที่จะได้ฟังยิ่งนัก

อันท่ีจริงตวนมู่จี้ก็คือบุตรชายคนโตของติ้งอ๋องซึ่งเป็นพระอนุชา 

ในองค์จักรพรรดิ เท่ากับเขาเป็นพระภาติยะ* ขององค์จักรพรรดินั่นเอง 

อันท่ีจรงิหากเขาคดิจะเป็นท่านอ๋องท่ีใช้ชวิีตอย่างสขุส�าราญ รอคอยเวลา

สืบทอดบรรดาศักดิ์ก็ย่อมได้ แต่เขากลับไม่ยอมนั่งรับเบี้ยหวัดไปวันๆ  

พออายุได้สบิหกก็สอบคดัเลอืกขุนนางได้เป็นจ้วงหยวน** ชือ่เสยีงลอืลัน่

* ภาติยะหมายถึงหลานซึ่งเป็นลูกของพี่ชายหรือน้องชาย
** จ้วงหยวน (จอหงวน) คือต�าแหน่งของผู้ท่ีสอบเข้ารับราชการได้เป็นอันดับหน่ึง โดยการสอบขุนนาง 
ในสมัยโบราณ (เคอจวี่) แบ่งเป็นฝ่ายบุ๋นและฝ่ายบู๊ สอบเลื่อนทีละระดับขั้น เริ่มจากระดับอ�าเภอหรือจังหวัด
เรียกว่าการสอบถงซื่อ ผู้สอบผ่านได้เป็นซิ่วไฉ มีสิทธ์ิเข้าร่วมสอบเซียงซื่อในระดับมณฑล หากสอบผ่าน 
จะได้เป็นจว่ีเหริน ซึ่งต้องเข้ามาสอบระดับฮุ่ยซื่อที่เมืองหลวงเพ่ือขึ้นเป็นจิ้นซื่อ ได้บรรจุเข้ารับราชการ  
เมือ่ผ่านการสอบท้ังสามระดบั จะได้เข้าสอบหน้าพระทีน่ัง่คอืการสอบเตีย้นซือ่ เพ่ือคดัเป็นบณัฑติเอกสามขัน้ 
ซึ่งบัณฑิตเอกขั้นหนึ่งมีสามคน เรียงตามคะแนนเรียกว่าจ้วงหยวน (จอหงวน) ปั่งเหยี่ยน และทั่นฮวา
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ไปท่ัวทั้งแผ่นดิน อายุสิบเจ็ด พวกเป่ยอี๋* รุกล�้าพรมแดน เขาก็เสนอตัว 

ขออาสาต่อองค์จักรพรรดิน�ากองทัพออกสู้รบกับข้าศึก ได้รับชัยชนะ 

ครั้งย่ิงใหญ่ตอนอายุสิบแปด อายุย่ีสิบก็ปราบปรามจนชายแดนเกิด 

ความสงบสุข นับจากนั้นแผ่นดินก็มีแต่สันติสุขสืบมา

เพราะเพียบพร้อมทั้งบุ๋นบู๊ รวมถึงรอบรู้ในต�าราพิชัยสงคราม เขา

จึงได้รับความโปรดปรานจากองค์จักรพรรดิยิ่งนัก

อายุย่ีสบิเอ็ด เขาถูกส่งไปเป็นทูตยังแคว้นต่างๆ เป็นเวลาสองปี เพ่ือ

เจรญิสมัพันธไมตรแีละแผ่ขยายอานภุาพของแคว้นเทยีนเฉา อายุย่ีสบิสาม 

รบัต�าแหน่งขนุนางเป็นเสนาบดีกรมการทหาร อายย่ีุสบิห้าขอลาออกจาก

ราชการโดยอ้างว่าป่วย สามเดอืนให้หลงักลับถูกองค์จักรพรรดิมรีาชโองการ 

เรยีกตวักลบัราชส�านกั พระราชทานบรรดาศกัด์ิผงิอ๋องให้เป็นกรณพิีเศษ 

กลายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สามร้อยปีนับตั้งแต่เทียนเฉาก่อตั้ง

ราชวงศ์ขึ้นมาท่ีบิดาและบุตรได้รับบรรดาศักด์ิชินอ๋อง อันเป็นอิสริยยศ

สูงสุดของเชื้อพระวงศ์เท่าเทียมกัน

เป็นเพราะช่วงหลังๆ จักรพรรดิพระวรกายอ่อนแอ ประชวร 

กระเสาะกระแสะบ่อยครั้ง พอตวนมู่จี้อายุย่ีสิบหกจึงได้รับต�าแหน่ง 

ผู้ส�าเร็จราชการ ช่วยว่าราชการแทนพระองค์ ท�าหน้าท่ีอ่านและวินิจฉัย

หนังสือกราบทูลรวมทั้งประชุมขุนนางแทนองค์จักรพรรดิ จนบัดนี้ 

นับเวลาได้สามปีเต็มแล้ว

ช่างเก่งกาจเหลือเกิน! ท่านอ๋องท้ังหล่อเหลาสง่างาม ท้ังมี 

ความสามารถเลศิล�า้ เทียนเฉามเีขาอยู่นับเป็นบญุวาสนาของเหล่าราษฎร 

ต่อให้เขาแย่งชงิบลัลงัก์ไปครองเสยีเองก็ไม่มใีครว่า แต่ก่อนจะถึงตอนนัน้  

* เป่ยอี๋ เป็นชนชาติหนึ่งในสมัยโบราณซึ่งมีรกรากอยู่ทางเหนือของประเทศจีน
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ทุกคนต่างพากันคิดหาวิธียัดเยียดบุตรสาวหลานสาวทั้งของตนเองและ

ญาติพ่ีน้อง หรือสาวงามคนใดก็ได้ที่มีสายเลือดเก่ียวข้องกับตนเองให้

แต่งงานกับผิงอ๋องคนนี้

เอ๊ะ? ดเูหมอืนดวงตาสดี�าลกึล�า้สดุจะหย่ังของท่านอ๋องขยบัไหวแล้ว  

เหล่าขุนนางรีบเลื่อนสายตามองตาม ในที่สุดสายตาทุกคู่ก็ไปตกอยู่ที่

ขุนนางชราซึ่งยืนอยู่ในแถวเดียวกันนี้

และแล้วทุกคนก็ฉุกใจคิดได้ ที่แท้ก็คือหนิงเฟยนี่เอง

"เหวอ!"

มหาบณัฑิตถานถอูว่ีหวาดผวากับสายตาทีจั่บจ้องมา รีบหดหวัหดตัว 

ราวกับเต่าหดหัวเข้ากระดอง กระซิบเสียงสั่นพร่า

"ใต้เท้าโจว ท่านค่อนข้างจะเจ้าเนือ้ ขอยืมตวัให้ข้าหลบหน่อยเถิดนะ"

"ใต้เท้าถาน!"

ใต้เท้าโจวโกรธจนหนวดเคราเบี้ยวไปด้านข้าง รีบหันหน้าไปต่อว่า

"ใต้เท้าสวี่ที่แถวหน้าอ้วนกว่าข้านะ อ๊ะ อย่าดึงเสื้อข้าสิ ราชส�านัก

เป็นสถานท่ีซึ่งต้องให้ความเคารพ ท่านอายุมากถึงเพียงนี้แล้ว อย่า 

ท�าเป็นแมวเล่นซ่อนหาอยู่เลย มคีวามกล้าออกไปเผชญิหน้ากับความจรงิ

เถอะ"

"แย่แล้ว! ข้า..."

ถานถูอวี่ยังคงหมุนกายตามไปหลบอยู่หลังเพ่ือนขุนนางที่ร่างกาย

อ้วนท้วนคนนี้

ขุนนางบางคนถึงกับส่ายหน้า บางคนที่ไม่รู้ความมาก่อนก็กระซิบ

หาข่าว ทั้งยังมีหลายคนแอบหัวเราะฮิๆ ด้วยความข�า
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ชีวิตราชการของใต้เท้าถานมิใคร่จะประสบความส�าเร็จมากนัก  

ตรงกันข้ามกับบุตรสาวซึ่งบุญพาวาสนาส่ง อนาคตราบรื่นไร้อุปสรรค  

เมื่อปีก่อนหน้าองค์จักรพรรดิมีพระพลานามัยดีข้ึน จึงคัดเลือกสาวน้อย

แซ่ถานอายุสิบหกเข้ามาเป็นพระชายาองค์ใหม่ หลังจากผ่านข้ันตอน 

การส่งแม่สื่อไปสู่ขอ สอบถามชื่อแซ่วันเดือนปีเกิด และส่งของหมั้น 

ตามประเพณีหยุมหยิมจิปาถะแล้ว องค์จักรพรรดิกลับประชวรเป็น 

โรคไขข้ออย่างฉับพลัน ต้องบรรทมซมกับแท่นบรรทม ไม่สามารถขยับ

พระวรกายได้ เมือ่วนัอภิเษกสมรสมาถึง สาวน้อยสกุลถานยงัต้องปฏิบตัิ

ตามธรรมเนียมประเพณี แต่งเข้าพระต�าหนักฝ่ายในกลายเป็นหนิงเฟย

น่าสงสารเหลือเกิน! อายุยังน้อยก็ต้องแต่งให้แก่องค์จักรพรรดิ 

ซึ่งมีพระชนมายุคราวพ่อ หากนางสามารถตั้งครรภ์ให้ก�าเนิดองค์ชาย 

สักองค์ก็ว่าไปอย่าง ทว่าองค์จักรพรรดิกลับประชวรหนักเสียน่ี ผ่านไป 

ครึ่งปียังไม่ทุเลา ท�าเอานางต้องครองตัวเดียวดายตลอดช่วงคร่ึงป ี

ที่ผ่านมา

ต่อให้แต่งตั้งนางเป็นพระอัครมเหสีแล้วเป็นอย่างไร วันหน้า 

แผ่นดินนี้ก็ต้องตกเป็นของผิงอ๋องอยู่ดี นางเป็นเพียงพระอัครมเหสี 

ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสั้นๆ เท่าน้ัน และยังไม่รู้อีกว่านางจะ

สามารถจดัการพระชายาสงูวยัท้ังหลายท่ีชอบทะเลาะววิาทกันได้หรอืไม่

"ใต้เท้าถานอยู่หรือไม่"

ตวนมู่จี้ถามเสียงทุ้มหนัก

"ขะ...ข้าน้อยอยู่นี่ขอรับ!"

ถานถูอว่ีก้าวออกไปด้วยฝีเท้าไม่มั่นคง กระนั้นก็ยังอุตส่าห์แข็งใจ
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ตะกุกตะกักเสนอชือ่หนึง่ออกมาด้วยใบหน้าซดีเผอืด เหงือ่ซมึเตม็หน้าผาก

"อะ...อวี้เฟย นะ...นางมี...มีองค์ชาย..."

"ประเสริฐ"

ตวนมู่จี้กล่าวเสียงราบเรียบ เบนสายตาไปยังขุนนางท้ังหลาย  

ถามขึ้นว่า

"ในที่สุดก็มีคนเสนอตัวเลือกออกมา ไม่ทราบว่าท่านอื่นๆ ม ี

ความเห็นใดหรือไม่"

เหล่าขุนนางอ�ามาตย์สังเกตเอาจากสีหน้าและค�าพูดก็รู้ว่าผิงอ๋อง

เลือกหนิงเฟยไว้ในใจแล้ว ค�าถามเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงการถามไปตาม

มารยาทเท่านั้น ดังนั้นมีหรือที่ทุกคนจะไม่ช่วยสนับสนุนอีกแรง

ผู้ช่วยเสนาบดีกรมปกครองรีบออกหน้าเคลื่อนไหว

"แม้อวี้เฟยจะมีองค์ชาย แต่นางเป็นเพียงนางก�านัลที่ไร้ภูมิความรู้

โดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะด้วยรูปโฉมหรือชาติก�าเนิดล้วนไม่เหมาะจะเป็น 

เจ้านายของวังทั้งหก*"

เฮ้อ อย่าได้พูดถึงรายละเอียดจะดีกว่า ตอนน้ันองค์จักรพรรดิ 

มทัินได้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ คว้าเอาตวันางมาร่วมอภิรมย์เพ่ือระบาย

ความใคร ่ทัง้ยงัปลอ่ยให้นางอุม้ครรภ์ทารกมงักร เนือ่งจากพระองค์มีแต่

พระธิดารวมยี่สิบกว่าองค์ พอมาได้องค์ชายองค์แรกก็ทรงปีติส�าราญยิ่ง 

ทว่าโอรสน้อยกลับได้รับสายเลือดจากมารดามาแทบท้ังหมด เกิดมา

ร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรง การตอบสนองก็เชื่องช้าไม่ว่องไว จักรพรรดิ

* วังท้ังหก เป็นค�าเรียกต�าหนักของเหล่าสนมชายาและฝ่ายใน ซึ่งแบ่งเป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก  
ฝั่งละ 6 วัง รวมท้ังหมด 12 วัง ส่วนพระอัครมเหสีซึ่งถือเป็นประมุขของหกวังจะประทับที่วังกลางของ 
พระต�าหนักฝ่ายใน
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ย่ิงทอดพระเนตรก็ย่ิงมีโทสะ พลิกกลับจากความปีติส�าราญเป็น 

กราดเกรี้ยว สุดท้ายก็คร้านจะสนพระทัยในพระโอรสท่ีไม่เอาถ่านองค์นี้  

เรื่องการแต่งตั้งเขาเป็นรัชทายาทยิ่งไม่ต้องพูดถึง

เสนาบดีกรมโยธากล่าวเสริม

"ตอนที่อว้ีเฟยห้ามเสียนเฟยและซูเฟยไม่ให้ทะเลาะกัน นางยังถูก

พระชายาทั้งสองหันกลับมาเล่นงานจนแทบเอาชีวิตไม่รอด แบบนี ้

จะมีปัญญาปกครองวังทั้งหก ควบคุมดูแลงานของฝ่ายในได้อย่างไร"

อัครเสนาบดีกู้เต๋อเต้ารีบล้วงเอาร่างหนังสือซึ่งได้จัดเตรียมไว ้

แต่แรกออกมาจากแขนเสื้อ ท�าเป็นปรายตาอ่านรอบหน่ึงก่อนจึงกล่าว

เสียงดังกังวานว่า

"หนิงเฟย บุตรสาวท่านมหาบัณฑิตถานถูอว่ีแห่งส�านักอาลักษณ์

วรรณคดีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความกตัญญู รอบรู้ท้ังโคลงกลอน 

บทกวี น�้าใจอารี มีมารยาทงดงาม..."

เมื่อจ�าตอนต่อไปไม่ได้ก็รีบปั้นหน้าเคร่งขรึม กล่าวสรุปว่า

"ท่านอ๋อง ข้าน้อยขอเสนอให้แต่งตัง้หนิงเฟยเป็นพระอคัรมเหสีขอรับ"

"อืม"

ตวนมู่จี้ยิ้มน้อยๆ อีกครั้ง

ที่อัครเสนาบดีกู้ท่องเมื่อสักครู ่ก็คือข้อมูลซึ่งใช้ในการคัดเลือก 

พระชายาเมื่อปีก่อน แต่ในมือเขายังมีข้อมูลที่ละเอียดกว่านั้นมาก

หนิงเฟยแซ่ถานมีชื่อจริงว่าโต้วโต้วซึ่งแปลว่า 'ถั่ว'

เม็ดถ่ัว!? เขาอดมองไปท่ีถานถูอวี่ซึ่งก�าลังยืนกระวนกระวาย 

ไม่เป็นสุขมิได้ ไม่เข้าใจว่าเหตุไฉนจ้วงหยวนที่มีความรู้สูงส่งจึงตั้งชื่อ 
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ธิดาโทนสุดที่รักของตนด้วยชื่อธรรมดาๆ ไร้รสนิยมแบบนี้

ทุกวันยามแสงอรุโณทัยปรากฏขึ้นท่ีขอบฟ้านางก็ตื่นนอน เดิน 

ยืดเส้นยดืสายเป็นการออกก�าลงั ตกกลางวนัอ่านหนังสอื ปักผ้า วาดภาพ 

ดีดพิณ เลี้ยงบัว ปลูกดอกไม้ สอนให้นางก�านัลเรียนหนังสือเล่นหมากรุก 

อันท่ีจริงก็นับว่าเป็นสตรีที่เพียบพร้อมทั้งสติปัญญาและคุณธรรม  

มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นมารดาของคนทั้งแผ่นดิน

นางคบหาสมาคมกับสนมชายาคนอืน่ๆ น้อยมาก แต่มคีวามสนทิสนม 

กับอว้ีเฟยและองค์ชายมากเป็นพิเศษ สตรนีางนีรู้จ้กัประเมนิสถานการณ์ 

เข้าใจตีสนิทและดึงองค์ชายซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะข้ึนครองราชย ์

มาไว้เป็นพวก ดูท่าเขามิอาจมองข้ามกุศโลบายในใจนางอย่างเด็ดขาด

เข้าวังมาได้สามเดือนนางก็ท�าเรื่องขอเข้าห้องทรงพระอักษร 

เพ่ืออ่านหนังสือ พอได้รับอนุญาตก็ขลุกอยู่ในน้ันท้ังวันจนเลยเวลา 

ท่ีก�าหนด หากขันทีไม่กล่าวเตือนนางก็ไม่ยอมออกมา จุดน้ีท�าให้เขา 

ไม่พอใจนัก เพราะห้องทรงพระอักษรเป็นสถานที่ซึ่งเก็บสะสมต�ารา 

คัมภีร ์โบราณส�าคัญๆ ไว ้มากมาย และเป็นท่ีทรงพระอักษรของ 

องค์จักรพรรดิ จะยอมให้พระชายาจากฝ่ายในคนหน่ึงเดินเข้าเดินออก

ตามใจชอบได้อย่างไร

เขารีบส่งคืนค�าขอของนาง แต่นางก็ยังไม่ยอมละความพยายาม  

ท�าเรื่องส่งมาอีกครั้ง เขามีงานราชการรัดตัว ไม่มีเวลาจะมาส้ินเปลือง 

ไปกับสตรีคนหน่ึง ครั้นอนุญาตให้นางเข้าไปอ่านหนังสือในห้องทรง 

พระอักษรได้หนึ่งชั่วยามในยามอู่* คิดไม่ถึงนางยังไม่พอใจกับเวลา 

* ยามอู่ คือช่วงเวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. 

Page ���������������.indd   16 20/11/2561 BE   11:17



17

ตู ้ โม ่อวี่

หนึ่งชั่วยามที่ได้ไปอีก!

ดูท่าครึ่งปีท่ีผ่านมา นางคิดหาวิธีปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ในพระต�าหนัก

ฝ่ายในได้ส�าเร็จแล้ว วันเวลาจึงผ่านไปอย่างมีอิสรเสรียิ่งนัก

หัวค้ิวเข้มที่ขมวดเล็กน้อยคลายออกเป็นเส้นตรงดุจกระบี่ ดวงตา

ด�าสนิทเปล่งประกายเจิดจ้า สีหน้ายังคงเคร่งขรึมเย็นชา ดูไม่ออกว่า 

ยินดีหรือมีโทสะ เขาประกาศด้วยน�้าเสียงเฉียบขาดเช่นคนท่ีควบคุม

สถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมด

"มีราชโองการลงไป แต่งตั้งหนิงเฟยเป็นพระอัครมเหสี หลังจาก 

มรีาชโองการแต่งตัง้พร้อมท้ังส่งมอบตราประทับและเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 

เรียบร้อย ก็ให้จัดพิธีเฉลิมฉลองภายในสิบวัน"

"ใต้เท้าถาน ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วย ยังไม่รีบขอบพระคุณ

ท่านอ๋องอีก"

ใต้เท้าโจวรีบเตือนสติ

ถานถูอว่ีเบิ่งตาอ้าปากค้าง เหงื่อไหลกล้ิงไปตามสันหลัง แม้แต่

หนวดเคราก็เปียกชื้นไปหมดจนแทบจะบิดน�้าได้ หลังจากขยับปาก 

ออกเสียงอ้อแอ้อยู่ในล�าคอสองครั้ง ก็เป็นลมหมดสติทรุดฮวบลงกอง 

กับพื้น

หน่ึงเดือนให้หลัง ภายในวังเฟิ่งจู้* ซึ่งเป็นท่ีประทับส่วนตัวของ 

พระอัครมเหสี

"ท�าไมถึงเรียกว่าหกวังเล่า เห็นชัดว่ามันไม่ได้มีต�าหนักเพียงแค ่

* วังเฟิ่งจู้ มีความหมายว่าวังหงส์ร่อนลม
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หกหลังนี่นา"

พระอัครมเหสีถานโต้วโต ้วนั่งขัดสมาธิบนพ้ืนหินหยกเขียว  

ใช้มือน้อยๆ ทั้งสองของตนประคองใบหน้ากลมมนน่ารัก ปลายข้อศอก

วางบนเข่าซ้ายขวา ดวงตาด�าขลับกลมโตเพ่งมองไปยังแผ่นกระดาษ 

ที่วางเรียงรายอยู่บนพื้น สีหน้าเต็มไปด้วยความงุนงงสงสัย

นางสวมชุดชาววังแบบเรียบง่ายสีขาวประกายรุ้งปักลายผีเสื้อ  

เจ้าผเีสือ้ปักสเีงินสบิกว่าตวับนนัน้ดอู่อนช้อยมชีวิีตชวีาราวกับจะกระพือปีก 

โบยบินออกไปได้ทุกเมือ่ กระโปรงจบัจบีรอบตวับานแผ่อยูบ่นพ้ืนหินหยกเขียว 

ดูราวกับปทุมมาลย์ดอกใหญ่วางอยู่บนใบบัว เส้นผมยาวสลวยหวีได้รูป

ทิง้ตวัแผ่กระจายเตม็แผ่นหลงัดจุแพรไหมสดี�าขลบั เกือบจะบดบงัเรอืนร่าง 

แน่งน้อยของนางจนมิด

"คิดไม่ออก คิดไม่ออกเลยจริงๆ..."

นางไล่สายตาไปตามกระดาษแต่ละแผ่นซึง่เขียนชือ่วังและต�าหนัก

เอาไว้ พวกมันถูกนางจัดเรียงวางตามต�าแหน่งที่ตั้งภายในพระต�าหนัก

ฝ่ายใน โดยมีหินก้อนเล็กๆ วางทับไว้ด้านบน

"วังอวี้เซิ่ง วังฉือชิ่ง วังฉางชุน วังเยวี่ยหวา วังหลงเสียง วังหนิงโซ่ว 

วังเป่าฝ ู วังจิน่ซิว่*... โอ๊ย เป็นใครกนัท่ีคดิชือ่ออกมาได้ตัง้มากมายขนาดนี้  

ช่างเก่งกาจในการน�าค�ามงคลทั้งหลายมาผูกร้อยรวมกันเหลือเกิน"

เงียบปราศจากเสียงตอบ เพราะนางก�านัลเป่ากุ้ยที่นั่งอยู่ข้างกาย

เพียงคนเดียวเอาแต่จ้องกระดานหมากรุกที่วางหมากไว้เต็มพืดจน

เคลิบเคลิ้ม
* ความหมายของชือ่วังไล่ตามล�าดบัดงัน้ี วังรวยทายาท, วังฉลองเมตตา, วังงามย่ังยืน, วังแสงศศธิร, วังมงักร
ทะยาน, วังสุขจีรัง, วังอุดมโชค, วังหรูวิจิตร
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"เหตุใดสามปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายในพระต�าหนักฝ่ายในถึงได ้

ชกัหน้าไม่ถึงหลงั เพราะอะไรเสยีนเฟยและซเูฟยถึงชอบทะเลาะวิวาทกัน 

ท�าไมพระอัครมเหสีถึงต้องย้ายมาอยู่ในวังเฟิ ่งจู ้ แล้วท�าไมอาหาร 

แต่ละมื้อที่ข้ากิน นางก�านัลในห้องเครื่องถึงต้องยกกับข้าวมาวางถึง 

ห้าสิบจานเป็นอย่างน้อย เอ๊ะ ให้ข้าดูก่อนซิ..."

ถานโต้วโต้วหันหลังไปค้นหนังสือที่ชื่อว่า 'รายการพระกระยาหาร

ขององค์พระอคัรมเหส'ี ออกมาจากกองหนังสอืทีว่างซ้อนทบัเป็นเนนิเขา

เตี้ยๆ หลังจากพลิกอ่านไปสองสามหน้า สองตาก็เหลือกค้าง อุทาน 

เสียงหลง

"หา? ภายในวันหน่ึงพระอัครมเหสีจะต้องกินเนื้อหมูสิบหกชั่ง*  

เน้ือไก่และเป็ดอย่างละหน่ึงชั่ง ข ้าวสารหน่ึงเซิง** แป้งหมี่หกชั่ง  

ไข ่ไก ่สิบฟอง เต ้าหู ้สองชั่ง ผักสดสิบห้าชั่ง ให้ตายเถอะ! นี่มัน 

เครื่องเซ่นไหว้เทพสุกรหรือไงนะ"

เฮ้อ พระอัครมเหสีได้รับความแตกตื่นอีกแล้ว เป่ากุ้ยซึ่งอายุสิบห้า

ยังคงน่ังเงียบต่อไป ไม่ใช่ว่านางน่ิงเฉยเพราะไม่เคารพเจ้านาย แต่ด้วย

สติปัญญาอันน้อยนิดของนาง ต้องมาเผชิญหน้ากับค�าถามของ 

พระอคัรมเหสทีีม่วีนัละไม่ต�า่กว่าร้อยข้อ นางก็หมดปัญญาจะรบัมอืจรงิๆ

เดิมทีเจ้านายไม่คิดจะแก่งแย่งชิงดีกับใคร เพียงต้องการเป็น

หนิงเฟยที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข ทว่าอยู่ดีๆ กลับถูกยกขึ้นน่ังในต�าแหน่ง

พระอัครมเหสีซึ่งมีอ�านาจควบคุมดูแลฝ่ายในทั้งหมด นับจากนั้นภารกิจ

การงานท่ีมากมายจนคาดไม่ถึงก็ประดังประเดเข้ามา หากพระองค ์
* ชั่ง (ชั่งจีน) หรือจิน เป็นหน่วยมาตราชั่งของจีน ที่มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึง
ปัจจุบัน
** เซิง เป็นหน่วยมาตราตวงสมัยโบราณของจีน มีค่าเท่ากับ 1 ลิตร
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ไม่ปวดเศียรเวียนเกล้าก็แปลกไปแล้ว

"เพราะเหตุใดสตรีถึงเป็นจักรพรรดิไม่ได้"

ความสงสัยของถานโต้วโต้วคล้ายก้อนหิมะที่กลิ้งลงจากเนินเขา  

ยิ่งนานก็ยิ่งสะสมจนเป็นก้อนใหญ่โตขึ้นทุกที

"ท�าไมจักรพรรดิโปรดท่ีจะอภิเษกสนมชายามากมาย หลังจากนั้น 

ก็ให้ก�าเนิดองค์ชายออกมาเข่นฆ่าชิงบัลลังก์กันเอง ยังดีที่ฝ่าบาท 

ทรงมีอาหรงเพียงคนเดียว เขาเป็นเด็กว่าง่ายน่ารัก แต่ท�าไมฝ่าบาท 

ไม่ทรงแต่งตั้งเขาเป็นรัชทายาทเสียทีเล่า แล้วท�าไมพระอัครมเหส ี

ถึงต้องเลี้ยงตัวไหม เลี้ยงดอกบัวไม่ได้หรือ..."

"ห้องทรงพระอักษรเพคะ"

เป่ากุ้ยรีบเสนอเสียงแจ๋ว

"จริงสิ ข้าไปห้องทรงพระอักษรเพื่อหาค�าตอบจะดีกว่า!"

ถานโต้วโต้วสองตาเป็นประกาย กระโดดลกุข้ึนยืนอย่างกระฉับกระเฉง 

พลางโยนหนังสือในมือกลับคืนสู่กองภูเขานั้น ยกชายกระโปรงเดินผ่าน

กองกระดาษบนพื้นออกไป

"พระอัครมเหสี หม่อมฉันจะหวีผมให้นะเพคะ"

เป่ากุ้ยรีบกวาดตัวหมากสีด�าและขาวลงเก็บคืนใส่ถ้วย

"ข้าท�าเองได้"

ถานโต้วโต้วเดนิไปพลางใช้มอืสางผมยาวสลวยของตนเองไปพลาง

"พระอัครมเหสีเพคะ ยังขาดอีกสองเค่อ* ถึงจะเป็นยามอู่ ไปตอนนี้

ออกจะเร็วเกินไปไหมเพคะ"

* เค่อ เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ เท่ากับ 15 นาที
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เป่ากุ้ยได้ค�านวณเวลาไว้ในใจเรียบร้อย รอจนนางแต่งพระพักตร์

และหวีพระเกศาให้เจ้านายเสร็จ รวมระยะเวลาที่ต้องเสด็จไปด้วย 

พระเกี้ยวก็น่าจะครบสองเค่อพอดี

"ไม่เร็วเกินไปหรอก"

ถานโต้วโต้วซอยเท้าฉบัๆ จนกระโปรงท่ีระพ้ืนกวาดเอาเศษกระดาษ

ปลิวว่อนไปทั่วห้อง บ่นขึ้นอย่างขุ่นเคืองใจว่า

"ผิงอ๋องท่ีจิตใจคับแคบคนนั้นอนุญาตให้ข้าใช้ห้องทรงพระอักษร

เพียงหน่ึงชั่วยามเท่านั้น ทุกชุ ่น* ที่แสงอาทิตย์ขยับมีค่าดุจทองค�า  

ข้าจะต้องไปยืนรอ พอได้เวลาขันทีมาไขกุญแจเปิดประตู ข้าก็จะวิ่ง 

พุ่งเข้าไปทันที"

รบัสัง่ราวกับจะไปรบทพัจบัศึกอย่างนัน้แหละ เป่ากุ้ยได้แต่ก้าวเรว็ๆ 

เดินตามไป

"เอ๊ะ? ปิ่นปักผมของข้าเล่า"

ถานโต้วโต้วใช้มอืซ้ายจบัมวยผมท่ีรวบข้ึนไว้ดแีล้วพลางกวาดสายตา 

มองหาไปรอบๆ

"หม่อมฉันช่วยพระองค์หาเพคะ"

เป่ากุ้ยรบีว่ิงกลบัไปยังบรเิวณท่ีเจ้านายนัง่อยู่เมือ่สกัครู ่คุย้กองหนังสอื 

และเศษกระดาษบนพื้นขึ้นดูจ้าละหวั่น

เห็นกับตาว่าพระอัครมเหสีดึงปิ่นปักผมออก ทางหนึ่งเฝ้าแต่รับสั่ง

ถามว่าท�าไมอย่างนั้นท�าไมอย่างน้ี อีกทางก็เกาพระเศียรอย่างสงสัย 

เป็นระวิง หลงัจากน้ันพระองค์ก็วางป่ินไว้บนพ้ืน แต่ตอนน้ีท�าไมหาไม่พบ

* ชุ่น หมายถึงหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบความยาวประมาณ 1 นิ้ว ระยะ 10 ชุ่นเป็น 1 ฉื่อ (เชียะ) 
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แล้วเล่า

"เป่ากุ้ย ไม่ต้องหาแล้ว"

ถานโต้วโต้วเห็นเวลาไม่คอยท่าก็หันกายเดินออกไปอย่างใจร้อน

"ที่นั่นมีพู่กันตั้งมากมาย หยิบมาใช้แทนสักด้ามก็ใช้ได้แล้ว"

"พระอัครมเหสีเพคะ รอหม่อมฉันด้วย!"

เป่ากุ้ยร้องเรียกเสียงดัง

"หม่อมฉันจะไปเรียกคนให้เตรียมเกี้ยวเพคะ"

"ข้าเดินไปยังเร็วกว่านั่งเกี้ยวเลย"

"พระอัครมเหสี!"

เป่ากุ้ยรบีคว้าพู่กันมาด้ามหนึง่ ว่ิงกวดตามเจ้านายไปอย่างรีบร้อน

นางหอบหายใจแฮกๆ ขณะเดียวกันก็ซาบซึ้งยินดีจนน�้าตาร่วงท่ี 

เจ้านายกระฉบักระเฉงมพีระพลานามยัแขง็แรง น�าความกระปร้ีกระเปร่า 

มีชีวิตชีวาเข้ามาสู่พระต�าหนักฝ่ายในที่แสนจะหงอยเหงาเศร้าซึมแห่งนี้

เพียงแต่ว่า... ฮอืๆๆ นางว่ิงไล่ตามพระองค์จนเหนือ่ยเหลอืเกินแล้ว!

ช่วงต้นฤดรู้อนเป็นเวลาทีด่อกบวัเบ่งบาน กลีบดอกอ่อนๆ แย้มให้เหน็ 

เกสรตรงกลาง ชวนให้รูส้กึถึงความบอบบางระคนเอยีงอายของสาวน้อย

ในห้องหอที่เพิ่งแตกเนื้อสาว

เมื่อเดินมาถึงสระบัวหน้าห้องทรงพระอักษร ถานโต้วโต้วก็ชะลอ

ฝีเท้าอย่างไม่รู ้สึกตัว ปล่อยอารมณ์ดื่มด�่ากับปทุมมาลย์หลากสีสัน 

เช่นสีม่วงอ่อน ชมพู และขาวหยก ภาพดอกบัวที่งามบริสุทธิ์เหนือโลกีย์

เหล่านั้นสะท้อนชัดอยู่ในดวงตากลมโตใสแจ๋วของนาง
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และแล้วประตหู้องทรงพระอกัษรก็เปิดออก ขันทีสองคนแยกย้ายกัน 

ยืนประจ�าการสองฟากเพื่อน้อมส่งคนที่ก�าลังเดินออกมาจากด้านใน

"ท่านพ่อ!"

ถานโต้วโต้วอุทานเสียงตื่นเต้น รีบวิ่งถลาเข้าไปรับหน้าอย่างยินดี

"เสี่ยวโต้วจื่อ!"

ถานถูอว่ีเห็นบุตรสาวก็ดีใจจนน�้าตาคลอ แต่แล้วก็สะดุ้งเฮือก  

รีบก้มตัวลงจะคุกเข่า

"ไม่ได้สิ! ถวายบังคมพระอัครมเหสี..."

"ท่านพ่อ!"

ถานโต้วโต้วรีบผวาเข้าไปพยุงร่างบิดาขึ้น ถึงจะเจ็บปวดใจที่เห็น

ความแตกตื่นตกใจจนท�าอะไรไม่ถูกของบิดา อีกทั้งชิงชังกฎเกณฑ ์

ในการแบ่งแยกชนชั้นอย่างเย็นชาอ�ามหิตแม้มีความสัมพันธ์ทาง 

สายเลือด แต่นางไม่อาจแสดงความรู ้สึกออกมาทางสีหน้า เพียง 

คว้ามือบิดามากุมไว้ ออดอ้อนเสียงหวานเช่นที่เคยท�าเมื่อครั้งอยู่ในจวน

"ตอนนีพ้วกเราไม่ได้อยูใ่นท้องพระโรง ไม่จ�าเป็นต้องมากพิธีไปหรอก  

อีกอย่าง ตั้งแต่รับต�าแหน่งพระอัครมเหสีเป็นต้นมา ลูกก็ถูกคนคุกเข่าใส่

จนอายุสั้นไปหลายสิบชั่วอายุคนแล้ว"

"ชะตาชวีติของพระองค์ถูกก�าหนดไว้เช่นนี ้รับการคารวะจากบรรดา

ขนุนางอ�ามาตย์ถือเป็นเรือ่งท่ีถูกต้องตามท�านองคลองธรรม พระชนมายุ

ไม่สั้นลงหรอกพ่ะย่ะค่ะ"

น�้าเสียงทุ้มหนักดังแทรกขึ้นอย่างเย็นชา

"เฮอะ ชีวิตข้าถูกชะตาฟ้าลิขิตเสียที่ไหน มิสู้พูดว่าเป็นท่านอ๋อง
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ก�าหนดขึ้นกับมือจะไม่ดีกว่าหรือ"

นางตอกกลับอย่างฉับไว

ถานโต้วโต้วรู้ดีว่าผู้กล่าววาจาคือใคร นางเคยได้ยินเสียงของเขา 

มาก่อน ครั้งแรกก็ตอนท่ีเขาเป็นตัวแทนไปสู่ขอเพ่ือรับนางเข้าวังมาเป็น

พระชายา ครั้งล่าสุดคือในพิธีเฉลิมฉลองประดับยศเป็นพระอัครมเหสี 

เมื่อหน่ึงเดือนก่อน เขาใช้น�้าเสียงเย็นชาดุจน�้าแข็งอันเป็นเอกลักษณ์ 

เฉพาะตวัอ่านราชโองการยาวเหยียดที่เรียบเรียงอย่างไพเราะเพราะพริ้ง

มีวาทศิลป์ แต่เนื้อหาโหรงเหรงว่างเปล่าสิ้นดี

ในตอนนั้นนางสวมมงกุฎเก้ามังกรสี่หงส์ท่ีแสนจะหนักอึ้ง ใบหน้า

พอกเครื่องแต่งหน้าจนหนาเตอะแสนอึดอัด ทว่ากลับต้องนั่งกายเหยียด

ตรงเป็นสง่า รับฟังอย่างสุภาพและให้ความเคารพ ท�าเอาหงุดหงิด 

จนนางอยากจะกระชากเครื่องประดับไข่มุกและหยกวิเศษบนมงกุฎ 

ยัดใส่ปากเขาให้จุกตายไปเลย

วันน้ันติดขัดที่อยู ่ในพิธีฉลองอันย่ิงใหญ่อลังการ นางมัวแต ่

ระวังตัวแจเพราะกลัวท�าผิดระเบียบ จึงเอาแต่มองตรงไปข้างหน้า 

ไม่กล้าสอดส่ายสายตา แต่วันนี้นางจะขอดูโฉมหน้าอัปลักษณ์ขัดตา 

ของอ๋องผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ที่คิดจะแย่งชิงราชบัลลังก์คนนี ้

ให้เต็มตาสักหน่อยเถอะ!

พอนางเงยหน้าขึ้น สายตาพลันปะทะเอาดวงตาด�าสนิทลึกล�้า 

จนมองไม่เห็นก้นบึ้งคู่หนึ่ง ดูราวกับบ่อมังกรพิษที่ลี้ลับด�าสนิท สามารถ

กลนืกินคนได้อย่างไรอย่างน้ัน เหนือขึน้ไปเป็นคิว้เข้มด�าพาดเฉยีงราวกระบี่  

บ่งบอกถึงความดุดันเอาแต่ใจ เมื่อกวาดสายตาลงมาเรื่อยๆ เอ๊ะ! จมูก

Page ���������������.indd   24 20/11/2561 BE   11:17



25

ตู ้ โม ่อวี่

ของเขาโด่งตรงยิ่งนัก เฮอะ! แล้วเป็นอย่างไร สงสัยยังเดินไม่ถึงประตู 

ปลายจมูกก็เคาะน�าไปก่อนแล้วกระมัง มองลงไปอีกซิ! อืม...ริมฝีปาก

เรียวบาง เป็นข้อพิสูจน์ว่าคนผู้นี้ใจด�าอ�ามหิต รูปคางบึกบึนแข็งแรง  

ดูเหมือนจะแข็งจนสามารถเอามาทุบเม็ดแข็งๆ ของผลไม้ได้ด้วยซ�้า

อุย๊! ท�าไมต้องเกดิมาตวัสงูถึงเพียงน้ีด้วยนะ ทัง้สงูทัง้ก�าย�าแข็งแรง

ราวกับตู้ใบใหญ่ ส่งพลังและแรงกดดันออกมาอย่างมหาศาล หาก 

ฝืนมองต่อไปจะต้องอึดอัดหายใจไม่ออกแน่เลย

นางยกมือนวดคอท่ีปวดเมื่อยเพราะต้องแหงนหน้ามองดูเขา  

รีบถอยกายออกห่างพลางขยับเข้าไปใกล้บิดาอีกเล็กน้อยเพ่ือหลีกเลี่ยง

บุคคลอันตรายคนนั้น

"กระหม่อมตวนมู่จี้ ขอถวายบังคมพระอัครมเหสี"

ตวนมู่จี้ปล่อยให้สาวน้อยมองประเมินตนจนพอใจ ส่วนสายตา

ตนเองก็จ้องเขม็งไปที่นางเช่นกัน เขาไม่ตอบโต้ค�ากล่าวหาของนาง  

เพียงประคองมือขึ้นคารวะ กล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉย

"ขออวยพรให้พระอัครมเหสีอายุยืนหมื่นปีหมื่นๆ ปี"

น�า้เสยีงเย็นชาไร้ซึง่ความจรงิใจโดยสิน้เชงิ ถานโต้วโต้วมองมอืใหญ่

ทัง้สองท่ีกุมคารวะอยู่ตรงหน้า ความรูส้กึทัง้แค้นใหม่แค้นเก่าโหมประดงั

ถาโถมขึ้นมาในใจ ยิ้มเฉื่อยชาเลียนอย่างเขาพลางตอบว่า

"หลานผิงอ๋องไม่ต้องมากพิธี เชิญไปกินของว่างให้อร่อยทางโน้น

เถอะ ข้าจะได้สนทนากับบิดาตามประสาคนในครอบครัว"

"คิก..."

เป่ากุ ้ยรีบปิดปากกลั้นเสียงหัวเราะ ส่วนขันทีที่ ยืนเฝ้าประต ู
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ตัวตรงแน่วก็พยายามบังคับไม่ให้ไหล่ตนเองสั่นเพราะแรงหัวเราะ

"เสี่ยวโต้วจื่อ... เอ่อ พระอัครมเหสี..."

ถานถูอวี่เริ่มเหงื่อแตกพลั่ก

"เสด็จป้าจะไม่เข้าห้องทรงพระอักษรหรอกหรือ"

ตวนมู่จี้ยังคงมีสีหน้าปกติ มุมปากกระตุกเป็นรอยยิ้มน้อยๆ

"หลานจะสั่งให้ขันทีปิดประตูใส่กุญแจแล้ว"

"ช้าก่อน!"

ถานโต้วโต้วกระทืบเท้าเร่าๆ ลืมการวางท่าเมื่อสักครู่ไปหมดสิ้น 

กล่าวเสียงขุ่นเคืองว่า

"ข้าและบดิาคุยกันกับเรือ่งเข้าห้องทรงพระอกัษรเป็นคนละเรือ่งกัน 

ท�าไมท่านจึงได้จิตใจคับแคบเช่นนี้ อุ๊ย!"

ใบหน้านางพลนัแดงซ่าน คงเป็นเพราะยามนียื้นห่างออกไปเลก็น้อย  

นางจึงเห็นรูปโฉมเขาถนัดเต็มทั้งใบหน้า

เห็นชัดว่าองค์ประกอบท้ังห้าล้วนดุดันอ�ามหิต แต่ไฉนยามมอง 

รวมกันถึงกลายเป็นใบหน้าหล่อล�้างามสง่า มีเสน่ห์ดึงดูดใจจนท�าให ้

หัวใจนางเต้นระทึกผิดจังหวะไปได้นะ

ที่ผ่านมาได้ยินแต่ค�าชมว่าผิงอ๋องสติปัญญาปราดเปร่ือง เก่งกาจ

ทั้งบุ๋นบู๊ รูปโฉมและบุคลิกเลิศล�้าดุจเซียนเหนือมนุษย์ นางยังคิดอย่าง

หมั่นไส้ว่าผู้คนช่างโอ่ประโคมจนเขาผู้นี้ได้กลายเป็นเทพยดาไปแล้ว 

ที่ไหนได้ วันนี้ได้เห็นกับตา นับว่าสมดั่งค�าเล่าลือจริงๆ

เฮอะ! เกิดมารูปโฉมน่ามองแล้วนับเป็นกระไร หากมีจิตใจช่ัวร้าย 

ก็นับว่าย�่ายีใบหน้าหล่อเหลาที่ฟ้าประทานไปเปล่าๆ นั่นเอง
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"พระอัครมเหสี กระหม่อมมิได้จิตใจคับแคบ จุดประสงค์ของ

กระหม่อมก็เพ่ือปกป้องหนังสือและคัมภีร์อันมีค่าในห้องทรงพระอักษร

ต่างหาก"

ตวนมูจ่ีม้ไิด้มองข้ามรอยซ่านสแีดงระเรือ่ทีฉ่าบขึน้บนแก้มเปล่งปลัง่ 

คู่นั้นแม้แต่น้อย สายตาเขายังคงปักตรึงไม่ขยับ

"พระอัครมเหสี กระหม่อมขอกราบถวายบังคมลาพ่ะย่ะค่ะ"

ถานถูอวี่ซึ่งเสียบอยู่ตรงกลางระหว่างคนทั้งสองกระอักกระอ่วนใจ

จนไม่รู้จะวางตัวอย่างไรดี

ถานโต้วโต้วกะพริบตาคราหนึ่ง รีบปกปิดท่าทีผิดปกติของตนเอง

พลางกล่าวกระทบกระเทียบเปรียบเปรยว่า

"แย่แล้ว เมื่อสักครู่ข้าเห็นยุงท่ีดูดเลือดคนจนท้องบวมเป่งตัวหนึ่ง

บินออกมาจากในห้อง รู้สึกเคืองตาอย่างยิ่ง วันนี้ข้าไม่เข้าไปจะดีกว่า"

"เคืองตาหรอืพ่ะย่ะค่ะ จะให้เรยีกหมอหลวงมาตรวจดอูาการหรอืไม่"

ถานถูอวี่ที่ไม่รู้เรื่องกลับถามอย่างเป็นห่วง

"ท่านพ่อ อย่ากังวลใจไปเลย ประเดี๋ยวลูกกลับไปล้างตาที่วังก็ได้"

ถานโต้วโต้วท�าเป็นมองไม่เห็นแผ่นอกบึกบึนท่ีสตรีทั้งแผ่นดิน 

อยากจะโผเข้าไปซบของเขา ฉดุมอืบดิาให้เดนิตามไปพลางกล่าวชวนว่า

"ท่านพ่อมีศักดิ์เป็นพระสัสสุระ* ของแผ่นดินนี้ ลูกขอเชิญท่าน 

ไปกินข้าวกลางวันที่วังเฟิ่งจู้สักมื้อ เป่ากุ้ย เจ้ารีบไปสั่งการห้องเครื่อง..."

"พระอัครมเหสี กระหม่อมยังคงกลับไปจะดีกว่า..."

ถานถูอว่ีช�าเลอืงมองไปทางตวนมูจ่ีอ้ย่างไม่สบายใจ กระอกึกระอกั

* พระสัสสุระ หมายถึงพ่อตาขององค์จักรพรรดิ
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หาทางปลีกตัว

"กระหม่อมยังต้องไปเตรียมการสอนอีกพ่ะย่ะค่ะ"

"เตรียมการสอน?"

ถานโต้วโต้วมองตวนมู่จี้อย่างงุนงง

"ใต้เท้าถานเป็นบัณฑิตผู้ทรงภูมิความรู้ เมื่อสามสิบปีท่ีแล้วอาศัย

บทความกราบทูลข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการปกครองทาง 

การเมืองเพียงฉบับเดียว ก็เพียงพอให้ได้รับเลือกเป็นจ้วงหยวน ชื่อแซ ่

ได้ถูกจารึกในประวัติศาสตร์ วันเวลาท่ีผ่านมาย่ิงสะสมประสบการณ์  

จนวันนี้ได้กลายเป็นปราชญ์ผู้ทรงคุณธรรมความรู้ไปแล้ว"

ตวนมู่จี้เห็นค้ิวเรียวงามของอีกฝ่ายค่อยๆ ขมวดแน่น รอยย้ิมที ่

มุมปากเขาก็ยิ่งขยายกว้าง

"ดงันัน้กระหม่อมจงึเชญิใต้เท้าถานมาเป็นพระอาจารย์ขององค์ชาย 

เมื่อสักครู่จึงได้พาเขาเข้าไปในห้องทรงพระอักษร เพ่ือท�าความคุ้นเคย 

กับเรือนฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นสถานที่เรียนเสียก่อน"

สีหน้าถานโต้วโต้วเปลี่ยนจากเบิกบานเป็นกังวล ถึงจะรู้สึกดี 

ที่มีอาจารย์มาสอนอาหรง แต่ท�าไมคนเชิญต้องเป็นตวนมู่จี้ หน�าซ�้า

อาจารย์ยังต้องเป็นบิดานางเสียด้วย!

"บดิาข้าสขุภาพไม่ค่อยแขง็แรง รบัภาระหน้าทีห่นักอึง้เช่นนีไ้ม่ไหว

หรอก"

นางรีบบอกปัดในทันที

"ใต้เท้าถานยังมสีขุภาพพลานามยัแขง็แรง หากไม่ถ่ายทอดความรู ้

และภูมปัิญญาทีม่อียู่มากมายออกมา จะเป็นเร่ืองน่าเสียดายเป็นอย่างย่ิง"
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"บิดาข้าเพ่ิงจะเป็นลมกลางท่ีประชุมขุนนางไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อน 

ผิงอ๋องก็เห็นอยู่กับตามิใช่หรือ ท่านคงไม่ได้ลืมไปแล้วกระมัง"

ความโกรธพุ ่งขึ้นจนนางก�าหมัดแน่น ก็มิใช่เขาหรอกหรือท่ี 

โพล่งออกมาอย่างกะทันหันว่าจะแต่งต้ังนางเป็นพระอัครมเหสี ท�าร้าย

จนบิดานางตกใจเป็นลมสลบไป

"ยังจ�าได้พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมยังเรียกตัวหมอหลวงมาตรวจอาการ 

พร้อมส่งยาบ�ารุงชั้นดีไปให้ อีกทั้งให้ใต้เท้าถานพักรักษาตัวอยู่ที่จวน

จนกว่าสุขภาพจะแข็งแรงเช่นเดิมด้วยซ�้า"

ตวนมู่จี้ยังคงใช้น�้าเสียงเย็นเยียบดุจเดิม

"ต่อมากระหม่อมจึงทราบว่าท่ีแท้ใต้เท้าถานพอรับฟังว่าพระองค ์

จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอัครมเหสีก็ดีใจเป็นล้นพ้น เหมือนดังที ่

ต�าราแพทย์บรรยายเอาไว้ว่าแตกต่ืนยินดจีนเกินไป ท�าเอาเลอืดลมตกีลบั 

พอใต้เท้าถานเลือดลมพลุ่งพล่าน จึงเป็นลมสลบไป"

"อ้อ! ผิงอ๋องช่างเข้าใจในการแพทย์ลึกซึ้งยิ่งนัก"

ถานโต้วโต้วก็ไม่เกรงใจอีกฝ่ายเช่นกัน สองมือเท้าสะเอว เชิดหน้า

ยืดอกกล่าวว่า

"บิดาข้าเป็นเพียงมหาบัณฑิต ไม่ข้องแวะเกี่ยวพันกับเรื่องอื่น  

หากต่อไปจัดการภาระหน้าท่ีที่ท่านยัดเยียดให้ไม่ถูกใจ ท่านก็อาจ 

ข่มขู่เขาจนตกใจกลัวล้มป่วยลงได้"

"ขอเรยีนถามพระอัครมเหส ีฝ่ายในก้าวก่ายเรือ่งงานราชการได้หรอื"

"ไม่ได้"

ถานโต้วโต้วขบกรามกรอดๆ พลางฝืนใจตอบ
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"แต่องค์ชายเพ่ิงจะพระชนมายุเพียงแค่สิบห้า ข้ามีฐานะเป็น 

พระอคัรมเหส ีย่อมต้องมหีน้าทีค่อยดูแลเก่ียวกับเร่ืองการเรียนของเขา..."

ตวนมู่จี้พูดตัดบทขึ้นอย่างเด็ดขาด

"กระหม่อมเป็นคนสั่งให้ใต้เท้าถานรับหน้าท่ีพระอาจารย์สั่งสอน

องค์ชาย นี่นับเป็นเรื่องราชการของราชส�านัก"

ร้ายกาจนักนะผงิอ๋อง! ก็ท่านควบคุมอ�านาจไว้ในมอืแต่เพียงผูเ้ดยีว

นี่นา อยากจะท�าอะไรก็ท�าได้ตามใจชอบ

"อีกอย่าง ใต้เท้าถานก็รับปากแล้วด้วย ใต้เท้าถาน เป็นข้าข่มขู ่

บีบบังคับ หรือว่าสั่งให้ท่านสอนหนังสือองค์ชายท้ังวันทั้งคืนไม่หลับ 

ไม่นอนจนสุขภาพทรุดโทรมหรือไม่"

ตวนมู่จี้ใช้สีหน้าอบอุ่นอ่อนโยนถามมหาบัณฑิตถาน

"มะ...มะ...ไม่เลยขอรับ..."

ถานถูอวี่อยากจะเป็นลมไปเสียตรงนั้น

"เฮ้อ ใต้เท้าถานเป็นผู้ทรงความรู้ก็จริง แต่เสียดายที่มีข้อเสียอยู ่

เรื่องหนึ่ง นั่นก็คือพอตื่นเต้นมักจะติดอ่าง"

ตวนมูจ่ีท้�าเป็นมองไม่เหน็ดวงตาท่ีย่ิงนานย่ิงเบกิจนกลมโตข้ึนทุกที

คู่นั้น กล่าวต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้านว่า

"ช่างบงัเอญิทีญ่าตผิูน้้องของข้าคนน้ันเป็นเดก็อ่อนแอขีต้ืน่ ถ้าหาก

ข้าหาพระอาจารย์ที่เข้มงวดกวดขันให้เขา เกรงว่าเขาคงยากที่จะปรับตัว 

ไม่สามารถทุ่มเทสมาธิกับการเรียน ใต้เท้าถานเป็นคนอ่อนโยนนุ่มนวล 

ไม่ดุร้าย ไม่สร้างความกดดันระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ เหมาะสมกัน

ดังท่ีว่าการสอนท�าให้ทั้งศิษย์และอาจารย์พัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกัน 
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ร�่าเรียนได้ไม่รู้เบื่อ"

"ผิงอ๋อง นี่มันเหตุผลบ้าบอคอแตกอันใดของท่าน"

ถานโต้วโต้วโกรธจนแทบจะพ่นไฟอยู่รอมร่อ

ฮึ่ม! ที่แท้เจตนาอ้างเสียสวยหรูว่าห่วงการเรียนขององค์ชาย แต ่

อันท่ีจริงกลับต้องการให้อาหรงเรียนหนังสือไปเรื่อยเปื่อย ย่ิงจมปลัก 

อยู่แต่ในห้องหนังสือตลอดชีวิตก็ยิ่งดี ต่อไปตัวเองจะได้แย่งอ�านาจและ

บัลลังก์ไปได้อย่างง่ายดายน่ะสิ

ไม่ได้! นางไม่อาจปล่อยให้เขาดูถูกบิดาเช่นน้ี ย่ิงไม่อาจให้เขา

ข่มเหงรังแกอาหรง

"ท่านพ่อ เอาแผนการสอนที่วางไว้มาให้ลูกดูก่อน ลูกจะช่วยท่าน

ขบคิดให้เนื้อหาสาระเข้มข้นดียิ่งขึ้นกว่าเดิม"

เพราะความโกรธท�าเอาเสียงที่พูดยิ่งมายิ่งดังกังวาน

"หินหยกหากไม่เจียระไน ย่อมน�ามาท�าเป็นเครื่องประดับไม่ได้  

ท่านพ่อ ลูกจะต้องช่วยท่านสอนจนแคว้นเทียนเฉาเรามีองค์จะ...เอ่อ...

องค์ชายที่ฉลาดเฉลียวปราดเปรื่องที่สุดในประวัติศาสตร์ให้ได้"

เสียงนางเปลี่ยนเป็นเบาอ่อยลง น่าหวาดเสียวเหลือเกิน! เกือบจะ

หลุดปากออกมาว่าองค์จักรพรรดิเสียแล้ว ค�าค�าน้ีหากพูดต่อหน้า 

ตวนมู่จี้ที่จิตใจมักใหญ่ใฝ่สูงออกจะอ่อนไหวเกินไป ถ้าหากถูกเขาสงสัย

ในเจตนารมณ์ ทุกคนจะต้องเคราะห์ร้ายรับผิดชอบไม่ไหวแน่ๆ

ตวันางเองไม่มปัีญหาอะไร ในเมื่อแต่งเข้ามาในราชวงศ์กต้็องตาย 

อยู่ในวังน้ี จะแก่ตาย ถูกฆ่าตาย หรือว่าอ้างว้างเปล่าเปล่ียวจนตายก็ 

ไม่มีอันใดแตกต่าง แต่นางยังต้องคิดแทนบิดาในยามแก่ชรา ย่ิงต้อง 
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ปกป้องอาหรงที่ยังไร้เดียงสา

นางถลึงตามองตวนมู ่จี้ เพราะเหตุใดเขาถึงมีฝีปากเราะราย  

ตวัสงูใหญ่จนดเูหมอืนภเูขาย่อมๆ แล้วยังชอบยืนวางท่าเกะกะขวางทาง

ผู้คน ช่างน่าร�าคาญตาเสียจริง!

ไม่เพียงน่าร�าคาญ ยังพูดจาขัดหอูกีด้วย นางส�าเหนียกว่าในตอนแรก 

เขาเรียกตัวเองอย่างถ่อมตัวว่า 'กระหม่อม' แต่ไม่นานก็เปลี่ยนเป็น 'ข้า' 

อย่างอหังการ เป็นการวางอ�านาจไม่รู้จักผู้อาวุโสอย่างเห็นได้ชัด

ยังมี หลานชายมองป้าตัวเองอย่างน้ีได้หรือ สองตาท่ีด�าสนิทดุจ 

บ่อมังกรพิษคู่น้ันไม่เคยขยับไปไหน เอาแต่จับจ้องมองมาบนร่างนาง 

แน่วน่ิง ท�าเอานางรู้สึกคันคะเยอ ราวกับมีแมงมุมหลายร้อยตัวคลาน

ยั้วเยี้ยอยู่บนร่าง ไม่สบายใจสบายตัวเอาเสียเลย

"ข้าจะกลับวังแล้ว..."

เมื่อสู้ไม่ได้ก็ต้องถอยก่อน ถานโต้วโต้วบอกตัวเอง

"เจ้าคือนางก�านัลข้างกายของพระอัครมเหสีใช่หรือไม่"

ในที่สุดตวนมู่จี้ก็ละสายตาไปทางอื่น

"เจ้าค่ะ"

เป่ากุ้ยก้มหน้างุด ตอบเสียงสั่นพร่าด้วยความกลัว

"ฉลองพระองค์ของพระองค์ไม่เรียบร้อย ถือว่าขัดต่อมารยาท 

อันดีงามในวัง เจ้าสมควรมีโทษหรือไม่"

"พระอัครมเหสี..."

ฮือๆๆ เป็นพระองค์ไม่ยอมให้นางแต่งตัวให้นี่นา

"ขอถามผิงอ๋อง ใครใหญ่ที่สุดในฝ่ายใน"
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ถานโต้วโต้วพยายามข่มโทสะเอาไว้เต็มที่ ย้อนถามเสียงเย็นชา

"เป็นพระอัครมเหสีใหญ่ที่สุด"

"ในเมือ่เป็นเช่นนี ้ข้าว่าอย่างไรก็ต้องท�าอย่างน้ัน ไม่เก่ียวกับเป่ากุ้ย"

"ถ้าอย่างนั้นข้าขอบังอาจทูลถามว่าพู่กันด้ามเล็กๆ ที่เสียบอยู่บน

พระเกศาของพระองค์นั่นมันเรื่องอะไรกัน"

ตวนมู่จี้เรียกตัวเองว่าข้าอย่างอหังการ อานุภาพข่มขู่ที่แผ่กระจาย

จากร่างดุดันจนรู้สึกได้

"นี่..."

ถานโต้วโต้วลบูคล�าไปบนศีรษะ เอ่ยปากตอบโดยไม่เปลีย่นสหีน้าว่า

"น่ีเป็นทรงผมแบบใหม่ซึ่งก�าลังเป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรในช่วงนี้ 

พวกท่านบุรุษย่อมไม่เข้าใจ อย่าได้เสียเวลามาถามไถ่เลย"

"ขณะนี้พระองค์เป็นผู ้ปกครองฝ่ายใน เป็นพระมารดาของคน 

ทั้งแผ่นดิน สมควรมีราศีของพระอัครมเหสีที่สง่างามภูมิฐานจึงจะถูก  

ไฉนต้องว่ิงตามแบบอย่างการแต่งกายตามความนยิมของราษฎรภายนอก 

ด้วย"

ตวนมู่จี้ยังคงตรึงสายตาอยู่บนพู่กันท่ีถูกใช้เป็นปิ่นปักผมช่ัวคราว

ด้ามนั้น

"ผิงอ๋อง ท่านออกจะมากเรื่องเกินไปแล้วนะ"

"พระองค์ยังอายุน้อย ระยะเวลาท่ีเข้าวังก็ยังสั้นนัก บางทีคงจะ 

ยังไม่เข้าใจมารยาทและธรรมเนียมปฏิบตัอินัดงีามซึง่มอียู่มากมายในวัง 

ข้าจะสั่งให้นางข้าหลวงแห่งกรมพิธีการไปที่วังเฟิ่งจู ้เพ่ืออธิบายและ 

แสดงให้พระองค์เข้าพระทัย รวมทั้งช่วยชี้แนะให้แก่นางก�านัลในวัง..."
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"ไม่จ�าเป็น!"

ถานโต้วโต้วโก่งคอแผดเสียงลั่น

"ถ้าหากพระองค์ขาดคุณสมบัติท่ีจะเป็นผู้น�าวังทั้งหก ข้าสามารถ

ถอดถอนพระองค์ได้ทุกเมื่อ"

ใครไปเสยีดายต�าแหน่งพระอคัรมเหสกัีน! ถานโต้วโต้วโทสะลกุพ่ึบ 

คนแต่งตั้งก็เขา จะถอดถอนก็คือเขา เขาเข้าใจว่าเลือกเอาพระชายาที ่

อายุน้อยที่สุด ไม่รู ้เรื่องรู้ราวท่ีสุด และไม่มีโอรสธิดาสักองค์เช่นนาง 

มาเป็นพระอัครมเหสีแล้ว นางจะเชื่อฟังยอมให้เขาปั่นหัวเล่นหรือไร  

เขาคิดจะรอจนให้จักรพรรดิทรงถึงขัย* ก่อนค่อยให้นางออกราชโองการ

แสดงความตื้นตัน เพ่ือสดุดีให้น่าสะอิดสะเอียนว่า 'ผิงอ๋องอ่อนโยน 

มีเมตตา ถ่อมตัวให้เกียรติผู้อ่ืน ประหยัดมัธยัสถ์ไม่ฟุ้งเฟ้อ' จากนั้นก็ 

แต่งตั้งเขาขึ้นเป็นจักรพรรดิกระมัง

ไม่มีทางแน่นอน!

"พระอัครมเหสี..."

ถานถูอวี่เรียกเสียงสั่นเครือพลางดึงแขนเสื้อบุตรสาวสุดที่รัก

"ท่านพ่อ ไม่เป็นไรหรอก"

นางเพ่ิงจะรับรู้ถึงความหวาดกลัวของบิดา จึงพยายามกลั้นโทสะ

เอาไว้ รีบวางท่ากล่าวด้วยเสียงเฉื่อยชาไม่ยี่หระว่า

"เอาเถอะ ส่งนางข้าหลวงมาเมื่อไรก็ได้ ข้าจะรอรับการชี้แนะ 

ก็แล้วกัน"

* ถึงขัยเป็นภาษาวรรณคดี หมายถึงการสิ้นสุดของเขตอายุขัยซึ่งก็คือตาย ในภาษาจีน ค�าว่า 'ตาย' ถือเป็น 
ค�าไม่เป็นมงคล จึงประมาณอายุขัยของคนไว้ท่ี 100 ปี ค�าว่า 'ร้อยปี' จึงมีนัยว่าชั่วชีวิต และใช้ส�านวน  
'หลังล่วงพ้นหนึ่งร้อยปี' แทนความหมายว่าตาย
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"พระองค์ทรงยอมรับการชี้แนะ นับเป็นผู้มีน�้าพระทัยกว้างขวาง  

ยึดหลกัคุณธรรมความดี เพียงพอทีจ่ะเป็นแบบอย่างต่ออสิตรท้ัีงแผ่นดนิ"

ตวนมู่จี้ประคองมือโค้งคารวะงามๆ อีกคร้ัง รอยย้ิมบนใบหน้า 

ไม่เสื่อมคลาย แววขบขันยังฉายชัดอยู่ในดวงตาด�าสนิทคู่นั้น

เชอะ! เจ้าม้าไม้! บ่อมังกรพิษ! ไข่เหม็นเน่า! ล�าไส้เปื ่อย!  

ถานโต้วโต้วแอบก่นด่าอีกฝ่ายในใจ สะบัดหน้าหนี ไม่อยากมอง 

รอยยิ้มชั่วร้ายบนหน้าเขา

"ท่านพ่อ ลูกจะส่งท่านออกจากวัง..."

"พระอัครมเหสี! พระอัครมเหสี!"

เสียงฝีเท้ารีบร้อนดังใกล้เข้ามา และแล้วหนุ่มน้อยคนหนึ่งก็วิ่ง 

กระหืดกระหอบมาถึงทางเดินปูหินตรงหน้าสระบัว กล่าวเสียงร้อนรนว่า

"เสียนเฟยกับซูเฟยทะเลาะตบตีกันเป็นการใหญ่แล้ว! เสด็จแม ่

จะเข้าไปห้าม แต่ข้าห้ามนางว่าอย่าไป อะ...เอ่อ...ท่านอ๋อง..."

เมือ่เหน็ใบหน้าประดับรอยย้ิมของตวนมูจ่ี ้ สีหน้าองค์ชายตวนมูห่รง 

ก็เปลี่ยนเป็นแตกตื่นหวาดผวา ไม่เพียงจะพูดไม่ออก สองขายังสั่นพั่บๆ 

ยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่กล้าขยับ

"อาหรง ข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละ"

ถานโต้วโต้วปรายตามองตวนมู่จี้คราหนึ่ง เป็นการบอกใบ้ว่า  

เห็นหรือไม่ ท่านเป็นคนน่าชิงชังรังเกียจเพียงใด ช่วยไสหัวไปให้ไกลๆ 

หน่อยเถิด อาหรงเห็นท่านยังตกใจหมดเลย

"ข้าจะส่งใต้เท้าถานออกจากวังเอง"

ตวนมู่จี้อาสาพลางมองตอบตาไม่กะพริบ ท้ังยังจงใจแย้มย้ิม 
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อย่างเบิกบานให้นางเสียอีกด้วย

คงเป็นเพราะแสงอาทิตย์แรงกล้าเกินไปกระมัง ถานโต้วโต้ว 

รู้สึกตาลาย หัวใจเต้นแรง ราวกับมองเห็นเทพบุตรรูปงามก�าลังส่งย้ิม 

มาให้อย่างมีเสน่ห์ วิงเวียนหวิวๆ จนนางใกล้จะลืมตาไม่ขึ้นอยู่แล้ว

"ต้องรบกวนท่านอ๋องด้วย!"

นางรีบกะพริบตาแรงๆ จงใจกล่าวด้วยเสียงอันดัง

"ท่านพ่อ หากผิงอ๋องกล้าสร้างความล�าบากใจให้ท่าน ขอให้ท่าน 

อย่าปิดบังลูกเป็นอันขาด ลูกในฐานะพระอัครมเหสีของแผ่นดินน้ี 

จะทวงถามความยุติธรรมให้ท่านเอง"

ถานถูอว่ีไม่กล้าตอบรับ ลูกไม้ช่างหล่นไกลต้นจริงๆ ฮือๆๆ เขา 

เป็นคนมีความกล้าน้อยนิด แม้กระทั่งมดสักตัวยังไม่กล้าเหยียบ  

ไหนเลยจะกล้าล่วงเกินผิงอ๋องได้เล่า

"อาหรง พวกเรารีบไปกันเถอะ"

ถานโต้วโต้วใช้สายตาส่งร่างบ่อมังกรพิษและบิดาจนลับตา  

จึงฉุดแขนเสื้อตวนมู่หรง

"เอ๊ะ? เจ้าไม่ใช่ร้อนใจหรอกหรือ แล้วท�าไมยังไม่ไปอีกเล่า"

"นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นเขายิ้มเบิกบานใจเช่นนี้"

ตวนมู่หรงซึ่งมีแต่ความเคารพย�าเกรงในตัวญาติผู้พ่ีคนน้ีเสมอมา 

ยามนี้ถึงกับเบิกตาอ้าปากค้าง เนื้อตัวสั่นเทา

"อึ๋ย น่ากลัวยิ่งนัก!"

ภายในพระราชอุทยานข้างสระอิ๋งชุน ท่ามกลางบุปผาชอกช�้า 
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และฝุ่นดินฟุ้งกระจาย กลุ่มสตรีสามขบวนก�าลังตั้งทัพประจันหน้ากัน 

เป็นรูปกระถางสามขา

พระอัครมเหสีถานโต้วโต้ววางมาดสุขุมเยือกเย็น ดัดเสียงหวานใส

ของตนให้ฟังทุ้มหนักลง

"เสียนเฟย เจ้าย้ายไปวังเยว่ียหวา ซูเฟย เจ้าย้ายไปวังเป่าฝู  

ให้เวลาพวกเจ้าสามวันจัดการย้ายให้เสร็จ หลังจากน้ันข้าจะเดินทางไป

ตรวจเยี่ยมพวกเจ้ายังที่อยู่ใหม่ด้วยตัวเอง"

"ไม่ย้าย"

เสียนเฟยคัดค้านขึ้นในทันที

"เฮอะ เจ้าเข้าใจว่าตัวเองจะเป็นพระอัครมเหสีไปได้นานสักเท่าไร 

วางมาดเสียใหญ่โตเชียว!"

ซูเฟยปากร้ายยิ่งกว่า

"เป็นแค่สาวพรหมจรรย์ที่ไม่เคยได้รับความโปรดปรานมาก่อน  

กล้ามายุ่งกับเรื่องของพระชายาที่ปรนนิบัติรับใช้ฝ่าบาทมาสามสิบป ี

อย่างพวกเรารึ!"

"ที่ข้าต้องการให้พวกเจ้าย้ายก็เพราะหวังดี"

ถานโต้วโต้วไม่ถูกย่ัวให้โกรธ ยังคงพยายามปั้นหน้าขึงขังกล่าว 

ต่อไปว่า

"เสียนเฟย เจ้าเกิดปีงูใช่หรือไม่"

"แล้วเป็นอย่างไร"

ใบหน้าเสียนเฟยมีรอยข่วนที่เกิดจากฝีมือของซูเฟยเป็นทางยาว

"ปีน้ีปีงูชงกับเทพไท่ซุ่ย* แต่วังวั่นเสียงของเจ้าปะทะกับต�าแหน่ง 

* เทพไท่ซุ่ย คือเทพเจ้าที่คอยคุ้มครองดวงชะตาของมวลมนุษย์
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ที่ตั้งต�าหนักเสินเหอ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ของ

จักรพรรดิและพระอัครมเหสีองค์ก่อนๆ พรของบรรพบุรุษไม่สามารถ 

ช่วยเหลือเจ้าให้พ้นเคราะห์ได้ เจ้าจึงมีแต่โชคร้ายถาโถมเข้ามา 

ไม่หยุดหย่อน ต้องเหน็ดเหนื่อยไปตลอดชีวิต ลองคิดดูให้ดี ตั้งแต่ 

ฤดูใบไม้ผลิเป็นต้นมาเจ้ามักจะท�าอะไรไม่ส�าเร็จตามความคาดหมาย 

ใช่หรือไม่"

"อ๊ะ!"

เสียนเฟยหน้าซีด อุทานเสียงต่ืน มิน่าเล่านางและซูเฟยจึงมักจะ 

มีเรื่องขัดหูขัดตากัน ทั้งยังไม่ได้ครองต�าแหน่งพระอัครมเหสี การหาคู่ให้

องค์หญิงทั้งสองของนางก็ไม่ราบรื่นสมหวัง ป่านน้ียังหาราชบุตรเขย 

ไม่ได้

"จ�าได้ว่าท่ีด้านหน้าวังจิ่นซิ่วของซูเฟยมีก้อนหินประหลาดอยู่ 

ก้อนหนึ่งใช่หรือไม่"

ถานโต้วโต้วหันไปมองซูเฟยซึ่งมีสีหน้ากระหายอยากรู้

"ใช่แล้ว ฝ่าบาทรับสั่งว่ามันคือของวิเศษรักษาวัง เฮอะ เสียนเฟย 

ยังเคยคิดจะขโมยไปเลย"

"ขุดขึ้นมาไม่ได้เป็นอันขาด หากขุดก็เท่ากับท�าให้ลมหายใจของ 

สกุลตวนมู่ของพวกเราไหลรั่ว"

ถานโต้วโต้วสีหน้าจริงจังเคร่งเครียด กล่าวต่อไปว่า

"ซูเฟย เจ้าเป็นคนดวงอ่อน แต่ทุกวันกลับต้องมองหินวิเศษที่ล�้าค่า

ก้อนนั้น ข้าขอถามเจ้า เจ้ามักจะรู ้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวไม่ค่อยสบาย  

รู้สึกแน่นหน้าอกคล้ายจะหายใจไม่ออกใช่หรือไม่"
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"หา?"

ซเูฟยยกมอืลบูอก เมือ่สกัครูต่อนถูกเสียนเฟยทบัอยู่บนพ้ืน ตนเกือบ

จะลุกขึ้นมาไม่ได้จริงๆ

"ข้าศึกษาเรื่องหลักภูมิพยากรณ์* มาบ้าง สามารถเตือนพ่ีสาว 

ทัง้สองได้ แต่ว่าโองการสวรรค์มอิาจเปิดเผย ข้าบอกได้เพียงเท่านีแ้หละ"

ถานโต้วโต้วหมุนกายจะเดินจากไป

"พระอัครมเหสี ข้าจะย้ายวังเดี๋ยวนี้เลย!"

เสียนเฟยและซูเฟยรับปากข้ึนพร้อมกัน รีบน�าขบวนนางก�านัล 

และขันทีแยกย้ายกันว่ิงกลับวังอย่างรวดเร็ว เพ่ือเตรียมการย้ายไปยัง

สถานที่ซึ่งมีภูมิพยากรณ์ดีกว่า วันหน้าค่อยประมือกันใหม่

ถานโต้วโต้วเป่าลมออกจากปากเฮอืกใหญ่ ยกมอืนวดใบหน้าทีป้ั่น

จนเส้นเอ็นเกือบยึด

นี่เก่ียวกับเรื่องภูมิพยากรณ์ท่ีไหนกัน ท้ังหมดล้วนเป็นนางพูดจา

เหลวไหลไปท้ังนั้น หลังจากศึกษาแผนท่ีภายในพระต�าหนักฝ่ายใน 

ครึง่ค่อนวัน ในทีส่ดุก็พบว่าวังของเสยีนเฟยและซเูฟยอยู่ตดิกันมากเกินไป  

บ่อยครัง้ทีต้่องพบหน้ากันในพระราชอทุยาน ท้ังคู่เป็นคนนสัิยเจ้าคิดเจ้าแค้น  

ชอบหาเรื่องแก่งแย่งชิงความโปรดปรานจากองค์จักรพรรดิ วันนี้หาก 

คนหนึ่งย้ายไปวังเยว่ียหวาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อีกคนย้ายไปยัง 

วังเป่าฝทูางทิศตะวันออกเฉยีงใต้ อย่างน้อยโอกาสพบหน้ากันก็น้อยลงไป 

อักโข มอบความสงบสุขเล็กๆ น้อยๆ คืนกลับสู่พระต�าหนักฝ่ายในก็ยังดี
* หลักภูมิพยากรณ์ หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อฮวงจุ้ย (เฟิงสุ่ย) ประกอบด้วยค�าว่าลม (เฟิง) และน�้า (สุ่ย)  
หมายถึงศาสตร์ในการอาศยัพลังธรรมชาตจิดัตัง้ทีอ่ยู่อาศยัหรอืสถานท่ีใดสถานทีห่นึง่ ด้วยความคาดหวังให้
เอื้อประโยชน์กับผู้อยู่อาศัยทั้งในด้านความสงบสุข โชคลาภ และความส�าเร็จ ถือเป็นพยากรณ์ศาสตร์ 
แขนงหนึ่ง
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"พระอัครมเหสีทรงพระปรีชาย่ิง แค่สามประโยคก็แก้ไขปัญหา 

ได้หมดแล้ว"

อวี้เฟยกล่าวชมอย่างซาบซึ้งและเลื่อมใส

"สมเป็นคณุหนูขนุนางใหญ่ท่ีร�า่เรยีนมามากจริงๆ หม่อมฉันไม่มทีาง 

เทียบได้เลย"

"พี่ก่วนวิ่งมาห้ามทัพอีกแล้วหรือ"

ถานโต้วโต้วหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดคราบสกปรกบนใบหน้า 

ให้อวี้เฟยหรือพระชายาก่วนซึ่งอายุอานามสี่สิบปีเข้าไปแล้ว

"ตอนนี้ข้ายังเป็นพระอัครมเหสี มีอ�านาจที่จะจัดการพวกนาง  

พี่อย่ามัวแต่วิ่งแล่นมาท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ยอีกเลย ดูสิ ถูกพวกนางผลักใส่

พุ่มดอกไม้ ท�าเอาเนื้อตัวสกปรกเลอะเทอะไปหมดแล้ว"

"พวกนางชอบทะเลาะกันเสมอ หม่อมฉนัเห็นว่าหากฝ่ายในไม่สงบ 

ฝ่าบาทซึ่งประชวรหนักจะทรงกังวลพระทัยเอาได้"

พระชายาก่วนรักฝ่าบาทมากเหลือเกิน หางตาที่เริ่มมีรอยย่นของ

นางเปียกชื้นด้วยน�้าตา ถานโต้วโต้วเห็นแล้วก็หัวใจปวดหนึบ เหตุใด 

โลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย

นางเป็นเพียงหน่ึงในบรรดาสตรีมากมายของฝ่าบาท แต่ฝ่าบาท

กลับเป็นบุรุษเพียงหนึ่งเดียวในชีวิตนาง

เป็นเพราะฝ่าบาทไม่ทรงโปรดอาหรง อีกท้ังหลายปีมานี้ได้ยินแต่

ค�าเล่าลือว่าผิงอ๋องจะสืบทอดบัลลังก์ ดังน้ันฐานะของสองแม่ลูก 

ในพระต�าหนักฝ่ายในจึงตกต�่าลงอย่างน่าใจหาย บรรดาสนมชายา 

ทั้งหลายล้วนไม่เห็นคนทั้งสองอยู่ในสายตา
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"พ่ีก่วนอย่ากังวลใจเรื่องพระพลานามัยของฝ่าบาทเลย พระองค์ 

ทรงมีหมอหลวงที่มากด้วยความสามารถคอยดูแลอยู่แล้ว"

ถานโต้วโต้วกล่าวปลอบใจพลางตบไหล่พระชายาก่วนทียื่นใจลอย

อยู่ด้านข้างเบาๆ พร้อมทั้งแอบส่งสายตาบอกตวนมู่หรงที่อยู่ด้านข้าง

"ท่านแม่ ข้าจะพยุงท่านกลับวังนะ"

ตวนมู่หรงประคองมารดาอย่างนุ่มนวลเอาใจ

"เอาแบบน้ีเถอะ พวกเจ้าไปกินข้าวท่ีวงัของข้า อุย๊! ยุง่อยู่ครึง่ค่อนวัน  

ที่แท้ก็ย่างเข้ายามเว่ย* แล้ว"

ถานโต้วโต้วลบูท้องเบาๆ พอได้ยินเสยีงร้องจ๊อกๆ ก็อดหัวเราะเขนิๆ 

ไม่ได้

"หิวยิ่งนัก!"

"พระอัครมเหสี ต้องขออภัยด้วย หม่อมฉันมักจะรบกวนพระองค์ 

อยู่เสมอ"

พระชายาก่วนเริ่มมีรอยยิ้มบนใบหน้า

"ไปกินด้วยกันหลายคนคึกคักดีออก มิเช่นนั้นกับข้าวมากมาย 

ขนาดนั้น ข้าจะกินคนเดียวหมดได้อย่างไร"

ถานโต้วโต้วตบไหล่ตวนมู ่หรงซึ่งสูงพอๆ กับตน แล้วกล่าว 

เสียงฮึกเหิมว่า

"อาหรงก�าลังโต กินมากหน่อยจะได้ทั้งสูงท้ังแข็งแรงก�าย�า ต่อไป 

ก็ไม่ต้องกลัวใครอีกแล้ว"

ว่าแล้วทั้งสามก็เดินเร็วๆ กลับไปยังวังเฟิ่งจู้ โดยไม่ทันสังเกตว่า 

* ยามเว่ย คือช่วงเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.
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ในศาลารวมทิวทัศน์ท่ีอยู่ห่างออกไปด้านหลังประมาณร้อยฉื่อมีบุรุษ 

สองคนยืนอยู่

ใบหน้าตวนมู่จี้ยังคงประดับด้วยรอยย้ิมลึกลับยากจะคาดเดา 

สายตาจับจ้องไปยังร่างน้อยๆ ที่กระโดดโลดเต้นอย่างกระฉับกระเฉง 

จนผีเสื้อปักบนชุดขยับพลิ้วคล้ายก�าลังจะโบยบิน

กระโดดโลดเต้น? เขาส่ายหน้าหัวเราะเบาๆ พระอัครมเหสีเดิน

กระโดดโลดเต้นแบบนี้เข้าระเบียบประเพณีข้อไหนกันล่ะนี่

โชคดีท่ีนางดึงพู่กันเสียบผมทิ้งไปแล้ว เพ่ือวางท่าสั่งสอนชี้แนะ 

พระชายาสูงวัยทั้งสอง นางได้หวีผมเป็นมวยสูงเช่นสตรีชาววัง สวม 

เครือ่งประดับศรีษะและเสยีบป่ินประดบั ใบหแูขวนต่างหูทองค�าฝังไข่มกุ

แบบโบราณส�าหรบัสตรสีงูวัย อืม ท่ีแท้นางก�านลัคนนัน้มอืเท้าว่องไวใช้ได้ 

ไม่จ�าเป็นต้องส่งนางข้าหลวงไปชี้แนะอีกแล้ว

แต่ท�าไมเขาจึงรู้สึกว่ายามนางรวบผมข้ึนลวกๆ เสียบเพียงพู่กัน 

ไว้หนึ่งด้ามกลับดูงดงามสบายตากว่าเป็นกอง

"พี่ใหญ่ พี่เลือกนางขึ้นเป็นพระอัครมเหสี เท่ากับหาเรื่องเดือดร้อน

ให้ตัวเองแล้ว"

ผู้บัญชาการกองก�าลังรักษาพระองค์แห่งวังหลวงตวนมู่หวาซึ่ง 

ยืนอยู่ด้านข้างกล่าวขึ้น ขณะมองตามสายตาอีกฝ่ายไป

"ไม่หรอก ข้าก�าลังรอคอยการท้าทาย"

ตวนมู่จี้สลายรอยยิ้มบนใบหน้า สองตาพลันเข้มขึ้น

"เมือ่ทกุคนล้วนกลวัเจ้า เชือ่ฟังเจ้า เจ้าจะไม่รู้สึกเบือ่หน่าย ไม่รู้สกึว่า 

ชีวิตมันช่างจืดชืดเกินไปหรือ"
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"นิสัยชอบความท้าทายของพี่ออกจะมากเกินไปแล้วนะ"

ตวนมู่หวากล่าวเสียงเย็นชา ใบหน้าไร้ความรู้สึก

"ตัวเองอยากเล่นสนุกก็แล้วไปเถอะ ไยต้องดึงเอาพวกเราซึ่งเป็น

น้องชายมาปวารณาตัวรับใช้ดุจม้าดุจสุนัข ข้าน่ะกลัวใจพี่จริงๆ"

"ใต้เท้า วิทยายุทธ์ของเจ้าเก่งกาจล�้าเลิศ จิตใจเหี้ยมหาญไร ้

ความกลัว ขอให้หลายวันน้ีเจ้าจับตาดูประตูวัง คอยระวังขันทีเฒ่าและ

นางก�านัลชราฉวยโอกาสท่ีถูกปลดประจ�าการกลับบ้านเกิดขโมยของ 

ในวังออกไปขาย เสร็จเรื่องเมื่อไรข้าจะแต่งตั้งเจ้าเป็นแม่ทัพใหญ่"

"ขอบพระคุณ แต่ไม่จ�าเป็นหรอก น่ีเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของข้า 

อยู่แล้ว ไม่ขอรบกวนท่านอ๋อง"

ตวนมู่หวาประคองมือคารวะ จากน้ันขับไล่อีกฝ่ายโดยไม่เห็นแก่

ความเป็นพี่น้อง

"ท่านอ๋องค่อยๆ เดิน ข้าน้อยไม่ส่งแล้ว"

เฮ้อ ท�าไมไปท่ีไหนใครๆ ก็รงัเกยีจหนอ ตวนมูจ่ีเ้ดนิทอดน่องจากมา

อย่างลอยชายไร้กังวล ระหว่างทางผ่านขันทีและทหารองครักษ์ไม่น้อย 

ทุกคนที่เห็นเขาหากไม่ก้มตัวทักทายด้วยความเคารพนบนอบ ก็หยุดยืน

รอให้เขาเดินผ่านไป รอจนเดินผ่านมาหลายก้าวแล้วลองหันกลับไปดู  

ก็เห็นพวกเขาโกยแน่บราวกับเห็นผีสางเทวดาออกอาละวาด

เขาลูบคางตัวเองพลางคิด อืม สมควรกลับไปหอฉินเจิ้งของตน 

เพื่อกินข้าวแกล้มหนังสือกราบทูลได้แล้วสินะ
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กลางดึกของคิมหันต์อันร้อนอบอ้าว จักรพรรดิแห่งเทียนเฉาก็ 

เสด็จสวรรคต

ถานโต้วโต้วคุกเข่าอยู่ในห้องบรรทมของวังหลงเสียง มองไปยัง 

ร่างชายสูงวัยท่ีนอนแข็งท่ืออยู่ใต้ผ้าคลุมศพสีขาวบนแท่นบรรทมมังกร

อย่างเซื่องซึม บีบน�้าตาไม่ออกสักหยด

"ฮือๆๆ ฝ่าบาท ไฉนอยู่ดีๆ ก็ทรงจากไป...ฝ่าบาท!"

พระชายาก่วนท่ีคุกเข่าอยู่ด้านข้างร้องไห้สะอึกสะอื้นจนตัวสั่น  

เสียนเฟยและซูเฟยก็ไม่ยอมน้อยหน้า พอเสียนเฟยร้องไห้โฮ ซูเฟยก็

คร�่าครวญเสียงแหลมตามขึ้นมาทันที ส่วนอาหรงก้มหน้าหลั่งน�้าตา 

อยู่เงียบๆ สองมือก�าเค้น พยายามเก็บกดความเศร้าสลดไว้ในใจ

ทุกคนพากันโศกศัลย์รันทด ถานโต้วโต้วเองก็เร่ิมน�้าตาซึม ทว่า

สาเหตุมิใช่เพราะพระสวามีสิ้นพระชนม์ แต่เป็นเพราะถูกบรรยากาศ 

2 
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แห่งความสูญเสียชักน�าให้เกิดอารมณ์คล้อยตาม

นางไม่ให้ความเคารพในตัวพระสวามีเกินไปแล้ว! ถานโต้วโต้ว

ต�าหนิตนเอง แต่นางไม่รู ้สึกเศร้าใจจริงๆ นี่นา ยังสงสัยกระท่ังว่า 

คนบนเตียงนั้นคือพระสวามีของนางจริงๆ หรือ

นางเคยเข้าเฝ้าพระองค์เพียงสองคร้ัง คร้ังแรกคือเมื่อตอนเข้าวัง 

และครั้งที่สองคือตอนพระองค์สวรรคตนี่แหละ ส่วนช่วงเวลาระหว่างนั้น

พระองค์มแีต่หมดสตเิพราะทรงประชวรหนกั ประทบัอยู่แต่บนแท่นบรรทม 

ตลอดเวลา ส่วนนางผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระอัครมเหสียังไม่เคยได้รับ 

พระไมตรีหรือมีสัมพันธ์ทางกายกับพระองค์มาก่อน ความสัมพันธ์ของ 

คนทั้งสองมีแต่เพียงในนามเท่านั้น

นับแต่รู้ตัวว่าถูกเลือกเป็นพระชายา นางก็ได้เตรียมใจไว้แล้วว่า 

ต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในวังไปตลอดชีวิต รู้ดีว่าหากไม่มีอุบัติเหตุอันใด 

เกิดขึ้น ชีวิตนางจะต้องยืนยาวไปกว่าองค์จักรพรรดิอย่างแน่นอน  

สมมติว่าอายุขยัของนางคอืเจด็สบิ ปีนีน้างอายสุบิเจด็ น่ันหมายความว่า

ยังต้องอยู่ไปอีกนานถึงห้าสิบสามปี

คิดถึงตรงนี้หัวใจพลันกระตุกวูบ วันเวลาในวังช่างเชื่องช้าราว 

เต่าคลาน ภายในช่วงเวลาห้าสิบสามปีอันยาวนานราวชั่วกัปชั่วกัลป์  

นางจะถูกจ�ากัดอิสระอยู่แต่ภายในรั้วก�าแพงวังที่สูงลิบแห่งน้ี แม้นาง 

จะวาดภาพไว้แล้วว่าตนเองต้องอยู่เป็นม่ายไปตลอดชีวิต วันเวลา 

หมดไปกับการเตรยีมตวัรบัการคารวะกราบกรานตามพิธี กินอยู่แต่งกาย

อย่างเลิศเลอ แต่ก็หมดปัญญาจะปัดความรู ้สึกหดหู่ท่ีจู ่โจมเข้ามา 

อย่างกะทันหันจนแทบหายใจไม่ออกในขณะนี้ออกไปได้
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รู ้สึกเหมือนตนเองร่วงหล่นลงสู ่ก ้นหุบเหวลึก มองขึ้นไปเห็น 

ท้องฟ้าสีครามแต่ไม่มีปัญญาจะปีนออกไปเพ่ือชื่นชมแผ่นฟ้าและ 

ผืนพสุธาอันกว้างใหญ่ไพศาล

นางสูดลมหายใจลึกๆ เช็ดน�้าตาซึ่งไหลลงมาโดยไม่รู ้สาเหตุ  

เงยหน้ากวาดสายตามองกลุ ่มคนท่ีนั่งคุกเข่าอยู่ภายในห้องอีกครั้ง  

ครัน้แล้วก็พบว่าคนทีคุ่กเข่าอยู่หน้าแท่นบรรทมมใิช่องค์ชายอาหรงซึง่เป็น

พระโอรสแท้ๆ และไม่ใช่นางซึง่มศัีกด์ิเป็นพระอคัรมเหสอีย่างเป็นทางการ 

แต่กลับเป็นติ้งอ๋องตวนมู่สิงเจี้ยนและผิงอ๋องตวนมู่จี้สองพ่อลูก

ในใจนางบังเกิดสัญญาณเตือนภัย นับตั้งแต่ก่อตั้งแคว้นเทียนเฉา

ขึ้นมามิใช่ไม่เคยมีตัวอย่างท่ีพ่ีตายแล้วน้องขึ้นครองราชย์ ถ้าหากให้ 

ติ้งอ๋องขึ้นนั่งบัลลังก์ ในอนาคตก็คงส่งมอบต�าแหน่งจักรพรรดิต่อให ้

เจ้าม้าไม้ตวันัน้อย่างมต้ิองสงสยั ท�าแบบน้ีเรยีกได้ว่าถูกต้องตามท�านอง

คลองธรรมและเป็นไปตามประเพณีการสืบทอดราชบัลลังก์ หรือบางที

อาจจะตัดขั้นตอนเล็กๆ น้อยๆ ทิ้ง โดยให้ตวนมู่จี้ข้ึนครองราชย์สืบต่อ 

ตามที่ทุกคนคาดหมายไปเลยก็เป็นได ้แล้วอาหรงที่น่ารักน่าสงสารเล่า

ขณะครุ่นคิดอยู่นั้น ตวนมู่สิงเจี้ยนซึ่งกุมพระหัตถ์องค์จักรพรรดิไว้

ตลอดก็ปล่อยมือลง หันร่างกลับมาประกาศว่า

"จักรพรรดิทรงเสด็จสวรรคตแล้ว บ้านเมืองมิอาจไร้ผู้ปกครอง"

หนวดเคราสีขาวของตวนมู่สิงเจี้ยนเปียกชุ่มไปด้วยน�้าตา เขา 

กล่าวเสียงเจือสะอื้นว่า

"พระองค์ยังมไิด้แต่งต้ังรชัทายาท ยามน้ีสมควรแก่เวลาทีจ่ะแต่งตัง้

ผู้สืบทอดราชบัลลังก์แล้ว"
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"หา?"

เสียงร้องไห้ดังระงมเมื่อสักครู่พลันสะดุดหยุดกึก ดวงตาบวมเป่ง

หลายคู่ต่างเลื่อนขวับไปที่ร่างตวนมู่จี้เป็นตาเดียว

"กระหม่อมขอทูลถามความเห็นของพระอัครมเหสี"

ตวนมู่สิงเจี้ยนพลันถามขึ้น

ถานโต้วโต้วรู้สึกล�าบากใจยิ่งนัก ถึงแม้ตวนมู่จี้จะโอหังวางอ�านาจ 

นิสัยน่าชิงชังรังเกียจเพียงไร แต่เขาก็เพียบพร้อมท้ังบุ๋นบู๊ เก่งกาจและ

เชี่ยวชาญเรื่องการปกครอง มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขึ้นครองราชย ์

เป็นจกัรพรรดิ ตวนมูส่งิเจีย้นเพียงถามนางไปตามมารยาทเท่าน้ัน ทางทีด่ี 

นางไม่ควรจะตอบค�าถาม ชีวิตในวันข้างหน้าจะได้สงบสุขเช่นเดิม

แต่อาหรงเป็นโอรสของจกัรพรรดผิูล่้วงลับ ถึงเขาจะด้อยความสามารถ  

ฐานอ�านาจเปราะบาง มีความหวังเพียงริบหรี่ก็ตาม ทว่านางไม่กล้า 

เอ่ยชื่ออาหรงออกไป เพราะเกรงว่าเขาจะถูกตวนมู่จี้จดบัญชีความแค้น

เอาไว้ ต่อไปชีวิตอาจตกอยู่ในอันตรายก็เป็นได้ แต่นางจะไม่ยอมให ้

ตวนมูจ่ีขึ้น้ครองราชย์ง่ายๆ แบบนีเ้ป็นอนัขาด เพราะเขาอาจจะเหิมเกริม

จนลืมตัวกลายเป็นจักรพรรดิโฉด มิสู ้ออกความเห็นให้เรียกประชุม 

ขุนนางอ�ามาตย์ เพื่อออกเสียงคัดเลือกจักรพรรดิองค์ใหม่จะดีกว่า

"ข้า..."

นางเพิ่งจะพูดได้ค�าเดียวก็ถูกเสียงเย็นชาแข็งกระด้างตัดฉับ

"ในเมื่อพระอัครมเหสีไม่ทรงออกความเห็น..."

ทันทีท่ีตวนมู่จี้เปิดปาก คนท้ังห้องก็กล้ันหายใจรอฟัง ท�าเอา 

เสียงลมพัดแผ่วๆ แค่เปลวเทียนไหวยังดังกระห่ึมดุจลมสลาตันจาก 
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ทิศเหนือ

แววตาเขาเจิดจ้าราวกับคบเพลิง น�้าเสียงทุ้มต�่ากังวานก้องไปทั่ว

ทั้งห้องบรรทม ผ่านทะลุเข้าไปในแก้วหูของทุกคน

"ตามกฎมนเทยีรบาล จะต้องแต่งตัง้โอรสของพระอคัรมเหสีหรือไม่ก็ 

โอรสองค์โตขึน้ครองราชย์สบืต่อ ดังนัน้กระหม่อมขอแต่งตัง้องค์ชายใหญ่

ตวนมูห่รงขึน้ครองราชย์เป็นจกัรพรรดิ ขอเชญิพระองค์เสดจ็ไปยังต�าหนกั

จินหลวนเพ่ือประทับนั่งบัลลังก์ รับการคารวะจากเหล่าขุนนางอ�ามาตย์

ด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

"หา?"

เสียงอุทานแตกตื่นดังอื้ออึงไปทั้งห้อง ท�าเอาผ้าคลุมพระศพของ

องค์จักรพรรดิถึงกับพะเยิบพะยาบเล็กน้อย

"อะไรนะ"

ตวนมู่หรงคล้ายได้ยินเสียงคนเอ่ยขานชื่อตน รีบเงยหน้าขึ้นถาม

อย่างงุนงง

"อาหรงของแม่!?"

พระชายาก่วนตกใจแทบสิ้นสติ ใบหน้าขาวเผือดในพริบตา

"กระหม่อมผิงอ๋องตวนมู่จี้ ถวายบังคมฝ่าบาท"

ตวนมูจ่ีคุ้กเข่าลงเบือ้งหน้าตวนมูห่รง กล่าวสดดุจีกัรพรรดอิงค์ใหม่

ด้วยสีหน้าเคร่งขรึม

"ขอจงทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นๆ ปี"

"ขอจงทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นๆ ปี"

ตวนมู่สิงเจี้ยนก็คุกเข่าลงคารวะตาม
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"เอ่อ ทะ...ท่านอ๋อง..."

ตวนมู่หรงเห็นพระปิตุลาและพระเชษฐาราชสกุลวงศ์คุกเข่าลง

กราบคารวะตนเองก็สะดุ้งตื่นจากภวังค์ ตกใจเหง่ือแตกพลั่ก ลิ้นพันกัน

แทบเป็นปม

"ยะ...อย่า...อย่า...ข้าเป็นไม่ได้...พะ...พวกท่าน..."

"กระหม่อมขอทูลเชิญเสด็จไปยังต�าหนักจินหลวนพ่ะย่ะค่ะ"

น�้าเสียงตวนมู่จี้เด็ดขาดหนักแน่น

"ตะ...แต่ว่า...ขะ...ข้าจะอยู่เฝ้าเสด็จพ่อ...ท่านอ๋อง ท่านขะ...ข้ึน

ครองราชย์แทนข้าทีเถอะ..."

"เชิญฝ่าบาททรงลุกขึ้นเถิดพ่ะย่ะค่ะ"

ตวนมูจ่ีก้ล่าวจบก็ลกุข้ึนก้าวยาวๆ มาตรงหน้าตวนมูห่รง ก่ึงดึงกึง่ลาก 

เด็กหนุ่มที่เตี้ยกว่าตนเองหนึ่งช่วงศีรษะให้ลุกขึ้นยืน

"อาหรง!"

พระชายาก่วนร้องไห้ออกมาดังลั่น ท�าราวกับลูกชายตนเองก�าลัง

จะถูกลากตัวไปแดนประหาร

ถานโต้วโต้วรวบรวมสติทีแ่ตกกระจดักระจายจากความตืน่ตระหนก

กลบัมา ท�าใจให้รบักับสภาพความจรงิตรงหน้า ถึงนางจะมัน่ใจว่าตวนมูจ่ี้ 

ก�าลังเล่นแผนตีสองหน้า แต่ที่เขาพูดน้ันก็ไม่ผิด ตามกฎมนเทียรบาล 

บัลลังก์มังกรสมควรต้องเป็นของอาหรงอย่างมิต้องสงสัย

ดูเจ้าบ่อมังกรพิษคนนี้สิ! ถึงปากจะกล่าวเช่นนี้ แต่การกระท�า 

ทีเ่ริม่ด้วยอ่อนน้อมกราบกรานกลบัตบท้ายด้วยการบบีบงัคบักระชากลากถู  

ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่เขาตัดบทนางเมื่อสักครู่ ตอนนี้เขาถึงกับข่มขู่บังคับ
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โอรสสวรรค์อีกด้วย

"ผิงอ๋อง!"

นางรีบเอ่ยปากทักท้วง

"ฝ่าบาทยังทรงเศร้าโศกเสียพระทัย ท่านให้เวลาพระองค์สักหน่อย

เถิด"

ในตอนนั้นตวนมู่หรงได้ถูกพยุงแล้วลากไปไกลสองก้าว ราวกับ

ลูกไก่ใต้กรงเล็บเหย่ียว ตวนมู่จี้จึงหันมามองนางด้วยดวงตาด�าสนิท  

กล่าวเสียงราบเรียบว่า

"ขออัญเชิญพระพันปีเสด็จขึ้นเก้ียวพญาหงส์ เพ่ือเตรียมองค ์

เข้าร่วมพระราชพิธีด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

พระพันปี! เอ ๊ะ ใครกัน ทันใดนั้นถานโต้วโต้วก็ร ่างแข็งท่ือ  

นับตามศักดิ์แล้วอาหรงเป็นรุ่นลูกของตน ในเมื่ออาหรงขึ้นเป็นจักรพรรดิ 

ถ้าเช่นนั้นนาง...

"อัญเชิญพระชนนีก่วนตามเสด็จฝ่าบาทด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

ตวนมู่จี้กล่าวสั้นๆ เพียงสองประโยคก็เท่ากับประกาศฐานะใหม ่

ของสตรีทั้งสองอย่างเป็นทางการต่อหน้าคนทั้งหลาย

"หา?"

พระชายาก่วนสุดจะรับความแตกตื่นอีกต่อไปได้ ร่างส่ายโงนเงน

จนถานโต้วโต้วต้องถลาเข้าไปพยุงไว้

นางเข้าใจแล้วว่าเหตใุดบดิาถึงเป็นลมล้มลงกลางทีป่ระชมุขุนนาง 

เพราะเดมิทนีางเป็นแค่หญงิธรรมดาสามญั ถูกคดัเลอืกเข้าวงัเป็นหนงิเฟย 

ก็นับว่าบุญหล่นทับอยู่แล้ว ที่ไหนได้ ต่อมายังได้รับการแต่งตั้งเป็น 
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พระอัครมเหสี แล้วตอนน้ีถึงกับกลายเป็นสตรีที่ฐานะสูงล�้าเหนือราษฎร

ทั้งแผ่นดิน นั่นก็คือพระพันปี!

มใิช่ว่านางมากด้วยความชอบหรอืความสามารถ ท้ังหมดล้วนเป็น

ตวนมู่จี้ประทานมาให้ ใครจะไปรู้ว่าเขามีแผนการใดอยู่ในใจกันแน่

ฮอืๆๆ นางอยากจะร้องไห้เหลอืเกิน ฝ่าบาทนะฝ่าบาท ไฉนพระองค์

ลาโลกนี้ไปเร็วเหลือเกิน!

หนึ่งเดือนผ่านไป

ต้นฤดูใบไม้ร่วง ลมเย็นพัดเอื่อยขับไล่เอาความเศร้าโศกสูญเสีย

จากไป แทนที่ด ้วยบรรยากาศอันชื่นมื่นจากผลของการเก็บเก่ียว 

อันอดุมสมบรูณ์ ภายในวังจกัรพรรด ิธงปลายแหลมสขีาวได้ถูกปลดออก 

จักรพรรดิถอดฉลองพระองค์ไว้ทุกข์ กลับคืนสู่การใช้ชีวิตในยามปกต ิ

อีกครั้ง

ท้องฟ้ายังคงมืดสนิท พระพันปีถานโต้วโต้วแห่งแผ่นดินเทียนเฉา

ประทับน่ังอยู่ในวังหลงเสยีง มองดขูนัทรีบัใช้ก�าลงัคาดสายรดัฉลองพระองค์ 

ชุดว่าราชการและสวมมงกุฎให้แก่จักรพรรดิองค์ใหม่

พระชนนีก่วนก็ประทับน่ังอยู่บนเก้าอ้ียาวด้านข้าง ยกผ้าเช็ดหน้า

ขึ้นซับหางตาเบาๆ

"ฝ่าบาท..."

พระชนนีก่วนมองบุตรสุดท่ีรักอย่างใจหาย ไม่เคยคิดว่าเขาจะได้ 

มีโอกาสขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิ ส่วนตัวเองจากเดิมที่ต่ืนตะลึง 

ไม่อยากเชื่อในสิ่งท่ีเกิดข้ึน บัดน้ีก็เริ่มคุ้นเคยกับการถูกเรียกว่าพระชนนี
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แล้ว

"พ่ีก่วน วันนีฝ่้าบาทออกว่าราชการเป็นวันแรก ท่านสมควรเบกิบานใจ 

จึงจะถูก"

ก่อนการประชุมขุนนาง ถานโต้วโต้วรีบมาเย่ียมเยียนให้ก�าลังใจ

อาหรงเป็นพิเศษ

"หม่อมฉันเบิกบานใจจนร้องไห้ต่างหาก อาหรงช่างมีวาสนายิ่งนัก 

เป็นบุญของหม่อมฉันเหลือเกิน"

ตวนมู่หรงอยู่ในฉลองพระองค์สีเหลืองปักลายมังกรเก้าตัว ถึงจะ

ตัดเย็บมาเป็นการเฉพาะให้เข้ากับขนาดพระวรกาย แต่สีที่เคร่งขรึมและ

เครื่องประดับท่ีเห็นได้ชัดว่าหนักอึ้งพวกนั้นก็ท�าหน้าท่ีเสมือนแรงอัด 

ที่มองไม่เห็น กดทับพระวรกายของพระองค์จนดูผอมเล็ก ดูราวกับเด็ก 

ที่สวมใส่เสื้อผ้าของผู้ใหญ่

พระองค์มีสีพระพักตร์กลัดกลุ้ม ถูพระหัตถ์อย่างประหม่าพลาง

รับสั่งว่า

"ข้าท�าไม่ได้จริงๆ..."

"ฝ่าบาททรงเรียกองค์เองว่า 'เรา' ด้วยเถิดพ่ะย่ะค่ะ"

ขันทีรับใช้จากกรมพิธีการกล่าวเตือนพระสติขึ้น

"ได้ๆๆ เราท�าไม่ได้หรอก"

อากาศในยามเช้าหนาวเยือกอยู่บ้าง ทว่าพระนลาฏของตวนมูห่รง

กลับเปียกชื้นไปด้วยพระเสโท

"พระพันปี เสด็จแม่ ข้ายังคงก้าวลงจากบัลลังก์จะดีกว่า ปล่อยให้

ผิงอ๋อง..."
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จกัรพรรดิทรงใช้ค�าว่า 'ข้า' จนตดิปาก ขันทีรับใช้เตอืนแล้วเตอืนอกี

จนคร้านจะสนใจ อีกอย่างทุกคนต่างรู้แก่ใจดีว่าขอเพียงจักรพรรดิน้อย

ท�าเรื่องเหลวไหล ผิงอ๋องผู ้เกรียงไกรของพวกเขาก็จะปลดพระองค์ 

ออกจากต�าแหน่งทันที หลังจากน้ันผิงอ๋องก็สามารถใช้ล�าดับอาวุโส

สืบทอดบัลลังก์ต่อ เหมาะสมทั้งด้านความรู้สึกและเหตุผล

"ไม่ได้!"

ทีถ่านโต้วโต้วหวัน่ใจทีส่ดุก็คอือาหรงเปล่ียนใจถอยต้ังแต่ยงัไม่เริม่ต้น  

จึงรีบกล่าวให้ก�าลังใจว่า

"อาหรง พระองค์จะต้องมคีวามเชือ่มัน่ในองค์เองเสยีบ้าง งานพิธีศพ 

ในช่วงหน่ึงเดือนทีผ่่านมาพระองค์ก็ทรงปฏิบตัพิระราชกรณียกิจได้ลลุ่วงดี 

นี่นา"

"นัน่เป็นเพราะมขีนุนางฝ่ายพิธีการคอยชีแ้นะ ข้าเพียงแต่ท�าตามที่

เขาบอกเท่านั้น"

พูดให้ชดัเจนลงไป ก็เหมอืนหุน่กระบอกท่ีมคีนคอยเชดิอยู่ด้านหลงั

นั่นเอง บอกให้คุกเข่าก็คุกเข่า ให้กราบก็กราบ ให้ร้องไห้ก็ร้อง ตวนมู่หรง

ยิ่งรับสั่งพระพักตร์ก็ยิ่งซีดขาว

"แต่วันนี้เป็นวันประชุมขุนนาง ขะ...ข้า ข้ากลัวเขา"

เขาที่ว่า แน่นอนต้องเป็นตวนมู่จี้แน่ๆ

ถานโต้วโต้วมีหรือจะไม่ได้ยินค�าเล่าลือจากภายนอก เห็นได้ชัดว่า

อีกฝ่ายคิดจะยึดถืออาหรงเป็นจักรพรรดิหุ ่นเชิด กระท่ังในระหว่าง 

พระราชพิธีศพ เขายังน�าตราประทับหยกอันใหม่ของอาหรงไปใช้ 

ออกราชโองการและตอบกลับหนังสือกราบทูลทั้งหลายโต้งๆ โดย 
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ไม่เห็นใครอยู่ในสายตาแม้แต่น้อย

"ท�าไมพระองค์ต้องกลัวผิงอ๋องคนนั้นด้วย"

ไม่ถามให้ชัดเจนไม่ได้แล้ว

"ตอนเด็กๆ ข้าถูกเขาตีก้น"

ตวนมูห่รงแอบปรายตามองขนัททีีร่บีเม้มปากกล้ันหวัเราะแวบหน่ึง

หา? ตีก้นองค์ชาย! ช่างเป็นคนป่าเถ่ือนดรุ้ายจริงๆ ถานโต้วโต้วโกรธ

จนใบหน้างดงามน่ารักแดงก�่าไปหมด

"เขาแก่กว่าพระองค์ตั้งสิบกว่าปี กล้าลงมือรังแกเด็กเชียวรึ!"

"เฮ้อ"

พระชนนีก่วนเช็ดน�้าตาป้อยๆ

"ตอนนั้นฝ่าบาทเพ่ิงจะมีพระชนม์สามชันษา ก�าลังเล่นสนุกอยู ่

ในพระราชอุทยาน ผิงอ๋องเพ่ิงจะได้รับแต่งตั้งต�าแหน่งแม่ทัพใหญ่ 

รักษาชายแดน เปี่ยมล้นด้วยอ�านาจบารมี เมื่อเห็นฝ่าบาทเด็ดดอกไม้ 

ในสวนทิ้งอย่างซุกซน ก็เลยจับตัวขึ้นมาตีก้น"

"เขาตีเจ็บหรือไม่"

ถานโต้วโต้วนึกถึงมือใหญ่ราวกับพัดข้างนั้น ยังรู ้สึกก้นตัวเอง 

เจ็บแปลบราวไฟลวกแทนเลย

"ข้าลืมไปแล้วว่าเจ็บหรือไม่ แต่เสด็จแม่บอกว่าข้าร้องไห้จ้าเลย  

ดังจนเสด็จพ่อ..."

พอนึกถึงเสด็จพ่อที่ไม่ค่อยโปรดตนเองเท่าไรนัก ตวนมู่หรงก็ 

ขอบพระเนตรแดงก�่า

ถานโต้วโต้วท้ังเห็นใจทั้งสงสาร โธ่เอ๋ยเด็กน้อย นับจากนั้นมัน 
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คงจะเป็นเงามืดในใจเขามาโดยตลอด

"ทรงลืมเรื่องที่ผ่านไปแล้วเถิดเพคะ หากเกิดอะไรขึ้น หม่อมฉัน 

จะช่วยพระองค์รับไว้เอง"

นางออกหน้าปกป้องอย่างห้าวหาญ ย�้ากล่าวกระตุ้นให้ก�าลังใจ 

อีกครั้ง

"พระองค์ทรงเป็นจักรพรรดิ ทุกส่ิงที่พระองค์รับส่ังจะต้องเป็นไป 

ตามนั้น ไม่ต้องกลัวเขาเพคะ"

"แต่ว่า...ทุกคราท่ีอยู่ต่อหน้าเขา ข้าจะต้องกลัวจนพูดอะไรไม่ออก 

เขาเองก็รู ้จุดอ่อนข้อน้ีของข้าดี ดังน้ันจึงบอกให้ข้าแค่ฟังข้อราชการ 

และพูดว่า 'อนุญาต' ก็พอ"

"ฝ่าบาท พระองค์ก็ทรงท�าตามที่ผิงอ๋องว่าเถิด"

พระชนนีก่วนเริ่มกลัวขึ้นมา กลัวว่าบุตรรักจะท�าอะไรผิดพลาด 

จนชีวิตต้องตกอยู่ในอันตราย

"พี่ก่วน ท�าเช่นนั้นไม่ได้นะ!"

ถานโต้วโต้วท้วงเสียงแข็งขึ้นมา

"หากเขาออกความเห็นเหลวไหล เช่นขอบรรดาศักด์ิให้ตัวเองเพ่ิม 

หรือกระทั่งให้อาหรงยกบัลลังก์ให้ แคว้นเทียนเฉาของพวกเราคงจะ

วุ่นวายระส�่าระสายแน่นอน"

"แล้วจะท�าอย่างไรดีเล่า"

พระชนนก่ีวนรูส้กึตืน่กลวัตาม กลวัว่าผิงอ๋องจะสงัหารอาหรงของนาง

ถานโต้วโต้วใช้สมองขบคิด หากจะระวังมิให้ตวนมู่จี้ก่อการร้าย 

ก็มีอยู่เพียงทางเดียว
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"พี่ก่วน พวกเราทั้งสองนั่งว่าราชการหลังม่านกันเถอะ"

ภายในต�าหนักจินหลวน ตวนมู ่จี้ถลึงตาจ้องฉากก้ันท�าด้วย 

ไม้จันทน์ด�า ประดับด้วยผ้าไหมโปร่งบางสีเหลืองสว่าง ขนาดสูง 

ประมาณเจ็ดฉื่อ กว้างห้าฉื่อ ซึ่งวางอยู่ทางด้านซ้ายของบัลลังก์มังกร 

อย่างหงุดหงิด ยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกขัดตาสิ้นดี

เฮอะ! คดิจะว่าราชการหลงัม่านร ึแค่เรือ่งทีวุ่่นวายเข้ามาจดัวางฉาก  

ถ่วงเวลาประชุมขุนนางจนต้องเลื่อนเวลาออกไปครึ่งชั่วยาม รวมทั้ง 

การเข้าแทรกแซงการเมืองของฝ่ายในอันไม่บังควร เขาก็สามารถถือเป็น

ข้ออ้างมาปลดจักรพรรดิและพระชนนีทั้งสองได้แล้ว

แต่ว่า หึๆๆ เขากลบัรูส้กึคันหวัใจยบิๆ อยากจะรอดวู่าพระพันปีน้อย

นางนี้จะช่วยว่าราชการอย่างไร

"ฝ่าบาท กรมการคลงัของบประมาณขดุลอกแม่น�า้ล�าคลองเป็นเงนิ

สามหมื่นต�าลึง ก�าหนดเสร็จก่อนช่วงน�้าหลากในฤดูใบไม้ผลิปีหน้า"

เขายังคงยืนตระหง่านอยู่ประจ�าต�าแหน่ง ใช้ฐานะของอ๋องผูส้�าเรจ็

ราชการแทนพระองค์จัดการข้อราชการเช่นเดิม เพียงแต่เพ่ิมขั้นตอน 

ให้จักรพรรดิมีพระบัญชาด้วยองค์เอง ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ผลเท่ากัน

"อนุญาต"

ตวนมู่หรงประทับน่ังพระวรกายแข็งท่ือ พระเนตรทั้งสองจ้องเขม็ง

ไปข้างหน้าขณะพระโอษฐ์รับสั่งค�าค�าเดียวกันเป็นพันครั้ง

"กรมปกครองคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมแปดคนไปเติมในต�าแหน่ง 

นายอ�าเภอที่ยังว่างอยู่ รายชื่ออยู่ที่นี่พ่ะย่ะค่ะ ขอให้พรุ่งนี้ฝ่าบาทมีรับสั่ง
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ให้พวกเขาเข้าเฝ้า เพื่อทรงชี้แนะและให้ก�าลังใจด้วย"

"อนุญาต"

"แคว้นหนานไห่ส่งเครื่องราชบรรณาการมาเป็นไข่มุกย่ีสิบหู*  

ขอทรงมรีบัสัง่พระราชทานแด่ฝ่ายในและภรรยาเหล่าขุนนางในราชส�านกั

ด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

"อนุญาต"

"ห้าอ�าเภอทางทิศเหนือประสบภัยพิบัติจากน�้าท่วม ราษฎรกว่า 

สามพันครัวเรือนไม่มีบ้านอยู่อาศัย ขอพระราชานุญาตงดเก็บภาษีและ

เบกิเงนิในท้องพระคลงัไปให้ราษฎรกู้ยืม เพ่ือสร้างบ้านเรอืนและปรบัปรงุ

ที่นาด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

"อะ..."

"ช้าก่อน"

เสียงไพเราะเสนาะหูพลันดังขึ้นจากหลังม่าน

มาแล้ว! พระพันปีจะแทรกแซงงานราชการแล้ว บรรดาขุนนาง

อ�ามาตย์ต่างพยายามซ่อนความรูส้กึต่ืนเต้น เบิง่ตาเตรียมมองดลูะครสนกุ 

น�้าเสียงท่ีหวานใสของสาวรุ่นย่อมไม่ใช่เสียงของพระชนนีก่วนอย่าง

แน่นอน

ถานถูอว่ีรบีขยับหลบไปอยู่หลงัใต้เท้าโจวทีเ่จ้าเนือ้ พร้อมท้ังหลับตา

เอามืออุดหู

"ขอทูลถามว่าพระพันปีมีอันใดจะทรงชี้แนะ หรือทรงต้องการให ้

* หู เป็นภาชนะโบราณท่ีมีปากแคบ ก้นกว้าง เดิมมีปริมาตร 10 โต่ว (100 ลิตร) จึงใช้เป็นมาตราตวง  
แต่ต่อมาลดปริมาตรเหลือ 5 โต่ว (50 ลิตร) เพ่ือไม่ให้สับสนกับค�าว่าตั้น ที่ใช้ในมาตราตวงซึ่งมีปริมาตร 
เท่ากับ 10 โต่วเหมือนกัน
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เพิ่มภาษีพ่ะย่ะค่ะ"

ตวนมู่จี้มองตรงไปยังเงาร่างแบบบางหลังม่านผ้าไหมพลางถาม

เสียงเย็นชา

เพิ่มศีรษะเจ้าน่ะสิ! ถานโต้วโต้วรู้สึกได้ถึงสายตาคมกริบที่พุ่งทะลุ

ผ่านม่านเข้ามา เค้นเสียงเย็นชาพอๆ กันตอบว่า

"ในเมื่อราษฎรกระท่ังบ้านยังไม่มีจะอยู่ พวกเขาจะรับภาระเงินกู้

ไหวได้อย่างไร ไฉนจึงไม่ใช้เงินในท้องพระคลังไปสร้างบ้านใหม่ให ้

พวกเขาเล่า"

"เงินในท้องพระคลังมีจ�านวนจ�ากัด ไม่สามารถช่วยเหลือราษฎร 

ได้เต็มรูปแบบเช่นนั้นหรอกพ่ะย่ะค่ะ จึงต้องให้เป็นเงินกู้ยืมแทน"

"ถ้าอย่างนั้นไข่มุกยี่สิบหูเมื่อสักครู่ก็มาได้ถูกจังหวะแล้ว"

ถานโต้วโต้วกล่าวเสียงหวานใสต่อไปโดยไม่ลังเล

"มิสู้ไม่ต้องพระราชทานแจกจ่าย ในเมื่อเป็นเครื่องบรรณาการ 

ที่น�ามาถวายแด่ราชส�านัก ก็ให้ราชส�านักเอาออกไปขาย น�าเงินที่ได้ 

ไปสร้างบ้านใหม่ให้ราษฎรที่ได้รับภัยพิบัติไม่ดีกว่าหรือ"

ถ้าเป็นเมื่อก่อน หากได้ยินราชโองการที่เห็นอกเห็นใจในทุกข์ของ

ราษฎรเช่นนี้ เหล่าขุนนางทั้งหลายจะต้องสรรเสริญว่า 'ทรงพระเมตตา

เหลอืล�า้' หรอืไม่ก็ 'เป็นโชควาสนาของราษฎรอย่างเหลอืล้น' ดงัลัน่ก้องหู  

แต่ในเมื่อวันนี้ผู้ท่ีมีพระบัญชาคือพระพันปี สายตาทุกคู่จึงเลื่อนไปจับ 

อยู่ที่ผิงอ๋องซึ่งมีสีหน้าราบเรียบปราศจากความรู้สึกเป็นตาเดียว

"พระพันปีทรงพระปรีชา กระหม่อมรู้สึกเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง"

ตวนมู่จี้เหยียดริมฝีปากเป็นรอยยิ้มประจ�าตัว
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"เพียงแต่จะหาใครมาซื้อไข่มุกทั้งยี่สิบหูดีพ่ะย่ะค่ะ"

"ให้ขนุนางใหญ่อย่างพวกท่านบรจิาคกันคนละสบิต�าลงึ ข้าบริจาค

ห้าต�าลึง ก็สมควรพอแล้วกระมัง"

ไอ้หยา! เหล่าขนุนางต่างโอดครวญอยู่ในใจ เดิมทีนกึว่าจะได้ไข่มกุ

พระราชทานกลับไปฝากภรรยาที่บ้าน ตอนนี้กลับต้องออกเงินซื้อ ดีไม่ดี

ยังต้องบริจาคของมีค่าส่วนตัวออกไปขายอีกด้วย

ตวนมู่จี้กวาดสายตามองดูการเคล่ือนไหวอันไม่สงบของเหล่า

ขนุนาง แล้วจงึหนัไปเผชญิหน้ากับผ้าม่านผนืน้ัน กล่าวเสยีงเร่ือยเฉือ่ยว่า

"ไฉนพระพันปีจึงไม่โยนอิฐเพ่ือล่อให้ผู้อื่นเอาหยก* ออกมาเล่า 

พ่ะย่ะค่ะ ใช้การกระท�าพิสูจน์น�้าพระทัยอันมีเมตตาของพระองค์"

ท้าทายรึ! ถานโต้วโต้วกลับไม่น�าพามาใส่ใจ นางได้เงินมาจาก

ราษฎร คืนให้ราษฎรก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้ว

แต่พออ้าปากจะบริจาคออกมาหนึ่งร้อยต�าลึง หัวใจก็เย็นวาบ  

รีบกลืนค�าพูดลงท้องไป

ถึงต�าแหน่งพระพันปีจะมีเงินเบี้ยหวัดสองพันต�าลึงต่อปี แต่ตอนนี้

มันใกล้จะหมดแล้ว นางเหลือเงินเพียงสามร้อยต�าลึงเท่านั้น ในสามร้อย

ต�าลงึนีย้งัรวมทีน่างอ้างชือ่คนอื่นส่งไปให้แก่พระชนนก่ีวนสองร้อยต�าลงึ 

อกีด้วย ทัง้นีเ้พ่ือยกระดับชวิีตความเป็นอยู่ของพ่ีก่วนให้เทยีมเท่าต�าแหน่ง

พระชนนี เงินท่ีเหลือยังต้องใช้อย่างกระเหม็ดกระแหม่ไปจนถึงสิ้นปี  

นางไม่อยากจะเบิกเงินจากท้องพระคลังล่วงหน้า ประเดี๋ยวจะกลายเป็น

* โยนอิฐล่อหยกเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ 36 กลศึก หมายถึงการใช้สิ่งท่ีมีค่าน้อยนิดมาหลอกล่อเพ่ือให้ได้ของ 
ที่มีค่ามากกว่า ต่อมากลายเป็นค�าพูดถ่อมตัว มีนัยว่าผู ้พูดแสดงความคิดเห็นต้ืนเขิน เพ่ือให้อีกฝ่าย 
แสดงความเห็นที่ลึกซึ้งและมีคุณค่าออกมา
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ข้ออ้างให้ตวนมู่จี้ว่านางสุรุ่ยสุร่ายไม่เจียมตัว

"พระพันปี..."

พระชนนีก่วนจับมือนางไว้อย่างไม่สบายใจ ส่ายหน้าเป็นเชิง 

ห้ามปราม

นางหัวเราะพลางตบหลังมืออีกฝ่ายเบาๆ ไม่ได้ท�าความผิดต่อ 

บ้านเมืองหรือรังแกราษฎรสักหน่อย จะต้องกลัวไปไย

"ข้าบริจาคปิ่นปักผมอันหนึ่ง"

นางประกาศเสียงดังกังวาน

"หา?"

บรรดาขุนนางอ�ามาตย์ถึงกับพูดไม่ออก บริจาคออกมาแล้วคง 

ไม่คิดให้พวกตนซื้อไปหรอกนะ

ตวนมู่จี้ยังคงจับจ้องตาไม่กะพริบไปยังเงาร่างหลังม่านซึ่งก�าลัง 

ง่วนอยู่กับศีรษะตนเอง พอเห็นนางดึงปิ่นปักผมออกมา เขาก็อยากจะ

ระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่น คงไม่ใช่พู่กันขนอีเห็นด้ามนั้นหรอกนะ

ขันทีรับใช้รับมาอย่างนอบน้อม มันไม่ใช่พู่กัน แต่เป็นปิ่นหยกขาว

ธรรมดาๆ อันหน่ึง สีของมันนวลใยราวแสงอรุณในยามเช้า ประดุจ 

ผิวสาวขาวละมุนผ่องใส

พระชนนีก่วนทีน่ั่งอยู่หลงัม่านก็ท�าท่าจะถอดป่ินปักผมออกเช่นกัน 

แต่พระพันปีน้อยกลบัห้ามไว้ หลงัจากน้ันมอืน้อยๆ ทัง้สองข้างก็สาละวน

กับการถอดต่างหูของตนเองออกมา

ขันทีประคองเอาต่างหูหยกเขียวห้อยตุ้มไข่มุกออกมาอีกคู่หนึ่ง  

สีหยกเขียวขจี ไข่มุกเม็ดกลมใหญ่ ห้อยไว้กับใบหูเล็กน่ารักของนาง 
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ไม่หนักแย่หรอกหรือ

ตวนมู่จี้ครุ ่นคิดอยู่ครู ่หน่ึงจึงเลื่อนสายตาข้ึนสบดวงตากลมโต 

หลังม่านผ้าไหมอีกครั้ง

"พระองค์ทรงมีน�้าพระทัยเปี่ยมเมตตา รักประชาดุจบุตรหลาน  

เป็นโชควาสนาของแผ่นดินเทียนเฉาเราอย่างหาที่เปรียบมิได้"

เขาหันไปกล่าวเสียงดังกังวานต่อจักรพรรดิ

"กระหม่อมบริจาคเงินสามร้อยต�าลึงถวายเป็นการตอบรับ เพ่ือ

แสดงความระลึกถึงน�้าพระทัยอันใหญ่หลวง"

"ผิงอ๋องปรีชาสามารถยิ่งนัก!"

เหล่าขุนนางอ�ามาตย์ระเบิดเสียงสรรเสริญดังก้องท้องพระโรง  

โล่งอกไปที คงไม่ต้องให้พวกตนบริจาคเงินมากมายแล้วใช่หรือไม่

"กระหม่อมขอพระราชานญุาตฝ่าบาทแก้ไขราชโองการ ให้ขายไข่มกุ 

เครื่องบรรณาการออกไป เพ่ือน�าเงินมาช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย 

พ่ะย่ะค่ะ"

ตวนมู่หรงก�าลังก้มพระเศียรงุด ดึงชายครุยท่ีแขนเส้ือเล่นเพราะ 

ถูกละเลยความสนใจอยู่นาน พอสดับค�าว่าฝ่าบาทก็สะดุ ้ง รีบยืด 

พระวรกายประทับนั่งตัวตรงทันที ยังไม่ทันตัดสินพระทัยว่าจะจับจ้อง

พระเนตรไปที่ตรงไหนก็รีบรับสั่งว่า

"ได้ๆ อนุญาต"

บรรดาขุนนางอ�ามาตย์แทบจะทนดูต่อไปไม่ได้ เฮ้อ! เห็นชัดว่า 

คนท่ีน่ังบนน้ันสมควรเป็นผิงอ๋องที่องอาจห้าวหาญ ไฉนจึงเปลี่ยนให้ 

เด็กที่โง่เขลาเงอะงะเช่นนั้นขึ้นนั่งแทนนะ

Page ���������������.indd   61 20/11/2561 BE   11:17



62

พระพันปีตัวร ้าย

"กระหม่อมมีอยู่เรื่องหนึ่งจะขอกราบทูลพระพันปีให้เข้าพระทัย

อย่างชัดเจน"

ตวนมู่จี้กล่าวขึ้น

"ว่าไป"

เสียงสดใสเจื้อยแจ้วตอบกลับมาจากหลังม่าน

ตวนมู่จี้กล่าวอย่างสบายๆ ไม่กดดัน สีหน้าเหมือนจะเจือรอยย้ิม 

แต่ทุกค�าดังกังวานไปทั่วท้องพระโรง

"องค์จักรพรรดิเพ่ิงจะเสด็จขึ้นครองราชย์ ในระยะแรกยาก 

ที่จะเข้าพระทัยในงานบริหารราชการแผ่นดิน ดังน้ันกระหม่อมและ 

ท่านอัครเสนาบดี รวมทั้งเสนาบดีทั้งหกกรม จึงท�าการประชุมเพ่ือ 

ปรึกษาหารือข้อราชการล่วงหน้าหน่ึงวัน การประชุมขุนนางในตอนเช้า

เป็นเพียงการท�าไปตามพิธีการเท่านั้น จุดประสงค์เพ่ือแสดงออกถึง 

อ�านาจบารมขีององค์จกัรพรรดิ ถ้าหากพระพันปีทรงมคีวามเห็นในเร่ืองใด  

ขอให้ทรงแจ้งให้รู้ล่วงหน้า จะได้ไม่ถ่วงเวลาในการประชุมและภารกิจ 

อันส�าคัญใหญ่หลวงของบ้านเมือง"

เอ๊ะ! บรรดาขุนนางอ�ามาตย์ต่างพากันสงสัย แสดงว่าผิงอ๋อง 

ไม่พอใจอย่างมากที่พระชนนีทั้งสองวังนั่งว่าราชการหลังม่านกระมัง

อัครเสนาบดีกู้เต๋อเต้าย่ิงโลหิตไหลพล่านกว่าคนอื่น คิดในใจว่า 

นับตั้งแต่ตนติดตามผิงอ๋องเป็นต้นมาไม่เคยไม่สุขุมระมัดระวัง มีใจ 

จงรักภักดีเสมอมา จึงได้รับความไว้วางใจจากท่านอ๋องมากเป็นพิเศษ  

เขาไม่ได้สนใจในต�าแหน่งหรอืเบีย้หวัด แต่ขอมชีือ่จารึกในประวัตศิาสตร์

ในฐานะเสนาบดีผู้ปกป้องชาติบ้านเมือง ได้รับความเคารพเล่ือมใสจาก

Page ���������������.indd   62 20/11/2561 BE   11:17



63

ตู ้ โม ่อวี่

คนทั้งแผ่นดิน จึงขอเสี่ยงตายกล่าวอย่างเปิดใจสักครั้ง

"กระหม่อมกู้เต๋อเต้ากราบทูลพระพันปี พระชนนีก่วน และฝ่าบาท"

เขารีบตีงูตามหลัง สนับสนุนอย่างฮึกเหิมว่า

"ว่าราชการหลงัม่านไม่เหมาะสมกับระบบการปกครอง ขอพระชนนี

ทั้งสองพระองค์ทรงไตร่ตรองด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

ประเสริฐ! ลงมือเล่นงานนางแล้วร ึถานโต้วโต้วเน้นเสียงหนัก

"ข้าไม่ได้ท�าเป็นคนแรก"

"มีตัวอย่างสองครั้งพ่ะย่ะค่ะ สมัยจักรพรรดิเซ่ิงข้ึนครองราชย ์

เมื่อพระชนมายุสองชันษา ยังไม่ทรงหย่านม จักรพรรดิเฉิงขึ้นครองราชย์

เมื่อพระชนมายุหกชันษา ทอดพระเนตรไม่เห็นเสด็จแม่ก็ทรงกันแสง  

ดังนั้นทั้งสองพระองค์จึงต้องมีเสด็จแม่ประทับน่ังเป็นเพ่ือนเมื่อออกว่า

ราชการ แต่ฝ่าบาททรงมีพระชนมายุสะ...สิบห้าแล้วนะพ่ะย่ะค่ะ!"

กู้เต๋อเต้าอธิบายจนน�า้ลายแตกฟอง เหตท่ีุเขามท่ีาทางฮกึเหิมเร้าใจ

เป็นพิเศษเป็นเพราะแอบมคีวามหวังจะยกหลานสาวตนเองให้แต่งไปเป็น

พระอัครมเหสียามที่ตวนมู่จี้ขึ้นครองราชย์

"ฝ่าบาทยังไม่ได้อภิเษกสมรส ถือว่ายังเยาว์วัยอยู่"

ถานโต้วโต้วรบัรูไ้ด้ถึงแรงกดดันท่ีพวกขนุนางทัง้หลายมต่ีอลกูก�าพร้า 

และแม่ม่ายคู่นี้ นางประกาศด้วยเสียงเฉียบขาด

"ดงันัน้ข้าและพระชนนก่ีวนยังคงมภีาระหน้าทีใ่นการอบรมสัง่สอน

พระองค์"

หา! กรามของเหล่าขนุนางแทบจะห้อยตกลงมา พระพันปีพระชนมายุ 

สิบเจ็ดจะอบรมสั่งสอนจักรพรรดิพระชนมายุสิบห้า!?
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ส�าหรับตวนมู ่จี้แล้ว ค�าพูดนี้แทบท�าให้เขาหัวเราะจนฟันร่วง  

แต่ตอนน้ีเขาเพียงอยากเล่นกับนางต่อ ดูว่านางจะมีความกล้าอีก 

สักแค่ไหนกัน

"ขอทูลถามพระพันปี ได้ยินว่าเมื่อเช้านี้พระองค์และพระชนนีก่วน

เสด็จไปวังหลงเสียงเพื่อเข้าเฝ้าฝ่าบาท"

"ใช่แล้ว"

เอ๊ะ! นี่เขาจับตาดูการเคลื่อนไหวของนางหรือ

"ตามธรรมเนยีมประเพณี ไม่จ�าเป็นทีพ่ระพันปีจะต้องเหนด็เหนือ่ย

พระวรกาย หลังจากการประชุมขุนนางในตอนเช้าจบลง ฝ่าบาท 

จะทรงเสด็จไปวังหนิงโซ่วและวังฉือชิ่งเพ่ือถวายคารวะต่อพระองค์และ

พระชนนีก่วนทันที พระองค์ทรงกระท�าเช่นน้ีเท่ากับเป็นการวางฝ่าบาท 

ให้อยู่ในฐานะบุตรอกตัญญูพ่ะย่ะค่ะ"

"ฝ่าบาทเพ่ิงจะออกว่าราชการเป็นวันแรก เราผู้เป็นมารดารักบุตร

สุดดวงใจจึงได้ตามไปก�าชับก�าชาให้ทรงปฏิบัติภารกิจอย่างรอบคอบ

รัดกุม เพียงแค่ผิดธรรมเนียมเล็กๆ น้อยๆ เท่าน้ัน ผิงอ๋องไยต้องท�าเป็น 

ตื่นเต้นไปด้วย"

ถานโต้วโต้วรีบใช้ฐานะความเป็นผู้อาวุโสขึ้นข่ม

"หากท�าผิดกฎซ�้าแล้วซ�้าเล่า ขอทูลถามพระพันปี แล้วกฎเกณฑ์ 

ในวังที่บรรพบุรุษวางไว้จะมีประโยชน์อันใดเล่า"

"ในเมื่อบรรพบุรุษสามารถก�าหนดกฎระเบียบ วันหน้าเราก็จะต้อง

กลายเป็นบรรพบุรุษเช่นกัน ดังนั้นกฎใหม่ที่เราก�าหนดไว้ในวันนี้ก็จะ 

กลายเป็นกฎประเพณีเก่าๆ ท่ีลกูหลานรุน่ต่อไปต้องปฏิบติัตามน่ันแหละ"
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เสียงกลั้นหัวเราะครืดคราดในล�าคอดังกระหึ่มข้ึนก้องต�าหนัก 

ขนุนางแต่ละคนใบหน้าบดิเบีย้วเพราะพยายามเม้มรมิฝีปากไม่ให้ระเบดิ

เสียงฮาลั่นออกมา

"ขอบพระทัยที่ท่านบรรพบุรุษทรงชี้แนะ"

รอยย้ิมที่มุมปากตวนมู ่จี้ขยายวงกว ้างขึ้น ดวงตาด�าสนิท 

เปล่งประกายเจิดจ้า

"ดูท่าฝ่าบาทจะทรงเหนด็เหนือ่ยแล้ว ส่วนท่านบรรพบรุษุก็โปรดทรง

รักษาพระวรกายด้วย มิทราบว่าจะปิดการประชุมได้หรือยังพ่ะย่ะค่ะ"

"ดี เชิญฝ่าบาททรงมีพระราชานุญาตให้ปิดการประชุมได้แล้ว"

เขายื่นบันไดให้นางลง ถานโต้วโต้วก็รีบปีนลงแทบไม่ทัน

นางรู้ดีว่าเมื่อสักครู่ตนเองออกจะดื้อรั้นอยากเอาชนะเกินไป แต่ 

เจ้าม้าไม้ตัวนั้นต้ังใจเล่นงานตนอย่างโจ่งแจ้งนี่นา เร่ืองพวกนี้ท�าการ

ปรึกษาเป็นการส่วนตัวไม่ได้หรือไร

น่าเจ็บใจย่ิงนัก! แค้นน้ีหากไม่ช�าระจะยอมใช้แซ่เขาให้ดู อุ๊ย!  

ไม่ได้สิ นางแต่งให้องค์จักรพรรดิแล้วน่ี อันที่จริงก็ใช้แซ่ตวนมู่เช่นเดียว

กับเขาอยู่แล้ว

"พี่ก่วน พวกเรากลับกันเถอะ"

นางคร้านจะคิดต่อไปแล้ว พยุงร่างพระชนนีก่วนให้ลุกขึ้น

"มะ...หม่อมฉันไม่มาแล้ว..."

พระชนนีก่วนเหง่ือไหลโซมหน้าจนผ้าซับเหงื่อเปียกชุ ่ม รู ้สึก 

หน้ามืดตาลาย ต้องให้นางก�านัลสองคนช่วยพยุง นางลูบอกพลาง 

ส่ายหน้าครางว่า
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"โอย ไม่มาแล้ว คราวหน้าหม่อมฉันไม่มาแล้ว"

ผ้าไหมเนือ้บางตรงฉากกัน้ผนืนัน้ขยับไหวไปตามการตัง้ขบวนเสดจ็

กลับอันย่ิงใหญ่ของจักรพรรดิและพระชนนี ในพริบตานั้น บรรดา 

ขุนนางอ�ามาตย์พลันนึกขึ้นได้ว่าคล้ายเห็นผ้าม่านผืนนี้พะเยิบพะยาบ

ระหว่างการโต้ตอบอย่างเผ็ดร้อนเมื่อสักครู่

"การประชุมขุนนางในวันหน้าจะต้องคึกคักน่าดูทีเดียว"

ใต้เท้าโจวพอใจเป็นอย่างย่ิงทีไ่ด้ชมละครสนุก พอหันไปมองกต้็อง

อุทานอย่างแปลกใจ

"เอ๊ะ ใต้เท้าถาน คราวนี้ท่านไม่ได้เป็นลมไปหรอกหรือ"

"คะ...เคยชินเสียแล้ว"

ถานถูอว่ียกแขนเสื้อขึ้นซับเหงื่อ ในอนาคตโอกาสพบหน้าผิงอ๋อง

ยังมีอีกมิใช่น้อย ดูเหมือนตนจะค่อยๆ รับความแตกตื่นตกใจท่ีจะม ี

ตามมาอีกเรื่อยๆ ได้ดีขึ้นแล้ว

รอจนขุนนางทั้งหลายแยกย้ายกลับไปจนภายในต�าหนักว่างโล่ง 

ไร้ผู้คน ตวนมู่จี้จึงก้าวเนิบๆ ไปน่ังยังที่ประทับหลังม่านอย่างอุกอาจ  

เขาแบมือออก มองปิ่นปักผมและต่างหูที่อยู่ในมือตาไม่กะพริบ

ปิ่นอันนั้นเพ่ิงจะดึงออกมาจากผมดกด�ายาวสลวย ยังมีกล่ินหอม 

อ่อนๆ ติดอยู่ ส่วนต่างหูยังคงอุ่นและหอมกรุ่นกลิ่นกายของสาวน้อย  

เขาก�ามันไว้แน่น จากนั้นก็เก็บใส่แขนเสื้อตนเอง

เมื่อเงยหน้าขึ้น สายตาก็มองทะลุออกไปจากม่านโปร่งบางผืนน้ัน 

อืม! ภาพที่มองเห็นจากหลังฉากผืนน้ีมีมุมกว้างไม่เลวทีเดียว นางคง 

เห็นการเคลื่อนไหวของเขาอย่างชัดเจนทุกอิริยาบถเป็นแน่
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แต่น่าเสยีดายท่ีเขายืนอยู่อกีฟาก มองไม่ชดัว่าใบหน้ากลมๆ น่ารัก

ของนางขุ่นเคืองเพียงใด

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page ���������������.indd   67 20/11/2561 BE   11:17


