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เทียนหรูอวี้

ฮ่องเต้แห่งต้าจิ้นปวดเศียรเวียนเกล้ายิ่งนัก

เซี่ยหมิงกวงขุนนางเจ้าเล่ห์แห่งยุคผู้นั้นแทบจะตายอยู่แล้ว ทว่า 

ยังกอดต�าแหน่งอัครเสนาบดีไม่ยอมปล่อย ย่ิงกว่านั้น วันน้ียังถึงข้ัน 

ส่งฎีกาขึ้นมาบอกว่าจะมอบต�าแหน่งน้ีให้กับหลานชายของตนเองเป็น 

ผู้สืบทอด!

ไร้ยางอายเป็นเช่นไรน่ะหรือ...ก็เป็นเช่นนี้อย่างไรเล่า!

ทั่วทั้งอาณาจักรต้าจิ้น ใครบ้างไม่รู ้ว่าสกุลเซี่ยมีอ�านาจคับฟ้า 

เพียงใด ลูกหลานหลายคนในตระกูลท่ีเป็นญาติใกล้ชิดของเซ่ียหมิงกวง

ล้วนแต่ไม่เอาไหน ท่ีสืบสายเลือดโดยตรงก็มีเพียงบุตรชายคนเดียว  

ซึ่งคนผู้น้ันก็คิดแต่จะหลอมยาแสวงหาความเป็นเซียนอยู่ทุกวัน ทั้งยัง 

ลาโลกไปก่อนเขาเสียอีก มิทันได้มีบุตรชายไว้สืบสกุลเลยด้วยซ�้า

ฮ่องเต้บบีนวดขมบั แล้วเริม่อ่านฎีกาอย่างละเอยีด จะค้นหาให้ได้ว่า 

บทน�ำ
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ที่จริงแล้วสกุลเซี่ยไปมีหลานชายตั้งแต่เมื่อใด

ที่เซี่ยหมิงกวงเล่ามาในฎีกาก็นับว่ากระจ่างชัด เขาเล่าว่าก่อน 

บุตรชายของตนเองจะลาโลกก็เป็นคนเจ้าส�าราญผู้หนึ่ง ตอนยังหนุ่ม 

เคยลักลอบได้เสียกับสาวชาวบ้านจนให้ก�าเนิดบุตรชายมาคนหนึ่ง  

ให้ชื่อว่า 'เซี่ยซู' และรับกลับมาอยู่ด้วยกันที่จวนได้แปดปีแล้ว

เดิมทีชาวบ้านท่ัวไปแห่งอาณาจักรต้าจิ้นจะไม่มีการแต่งงาน  

เซ่ียหมิงกวงรู้สึกว่าชาติก�าเนิดของหลานชายผู้นี้ออกจะต�่าต้อยไปบ้าง 

ไม่มีหน้ามีตาเหมือนลูกหลานขุนนางคนอื่นๆ เขาจึงไม่กล้าเปิดเผยให้

ฮ่องเต้ทราบ หลังจากอบรมสั่งสอนมาหลายปี ในท่ีสุดก็นับว่าใช้การได้ 

จึงให้หลานชายเข้าสู่แวดวงขุนนางเพ่ือเรียนรู้ บัดนี้เซี่ยซูได้เป็นซื่อจง*  

ฝ่ายตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์รอบคอบย่ิง เขาจึง 

ค่อยกล้าเปิดเผย

กล่าวโดยสรุปก็คือเซี่ยหมิงกวงรู้สึกว่าบัดนี้ตนเองจ�าต้องลาจาก

ต�าแหน่งแล้ว ทว่าต�าแหน่งอัครเสนาบดีนี้ไม่อาจปล่อยให้ว่างเว้นได้  

ผู้อาวุโสยึดถือจิตใจที่เปี่ยมด้วยความเสียสละและคิดอุทิศตัวชนิดที่ว่า 

ข้าไม่ลงนรกแล้วผู้ใดจะลง จึงตัดสินใจผลักดันหลานชายขึ้นสืบทอด

ต�าแหน่งนี้ต่อ 

เซ่ียหมงิกวงกล่าวขึน้อย่างถ่อมตวัว่า "ฝ่าบาทโปรดรบัคนไว้ใช้สอย

ด้วยเถิดพ่ะย่ะค่ะ"

"บงัอาจนัก!" อาณาจกัรต้าจิน้ให้ความส�าคญัเรือ่งสายเลอืดของสกุล 

มากท่ีสุด ฮ่องเต้ก็ไม่อยู่ในข้อยกเว้น พออ่านจบแล้วก็บันดาลโทสะ 
* ซื่อจง เป็นชื่อต�าแหน่งขุนนางที่ท�าหน้าที่รับและจ่ายพระบัญชาของฮ่องเต้ ตรวจสอบราชโองการ ลงนาม 
ในระเบียบข้อบังคับต่างๆ รับพระบัญชาจากฮ่องเต้โดยตรง
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จนปาฎีกาลงกับพ้ืน "อคัรเสนาบดีเซีย่คดิจะตัง้คนตามอ�าเภอใจอย่างน้ันร!ึ  

เซี่ยซูผู้นี้ก็แค่บุตรชายนอกสมรสท่ีมีสายเลือดชาวบ้านผู้หนึ่งมิใช่หรือ  

ไม่พูดพล่ามอะไรก็ตั้งให้เป็นซื่อจงเสียแล้ว มาบัดนี้ยังคิดจะให้ก้าว 

พรวดเดียวขึน้ไปเป็นอคัรเสนาบดี? ห!ึ เราว่าคนแก่เช่นเจ้าคงกระดกูเหลก็

ฟันทองแดง คิดจะฮุบอ�านาจในราชส�านักไว้ไม่ยอมปล่อย ยังเห็นฮ่องเต้

อย่างเราอยู่ในสายตาอีกรึ!"

ทุกคนต่างก้มหน้า ทั่วท้องพระโรงพลันเงียบกริบ

ฮ่องเต้จึงค่อยตระหนักได้ ตระกูลใหญ่หลายตระกูลในราชส�านัก

ล้วนถูกสกุลเซี่ยกดข่มจนไม่กล้ามีปากมีเสียง บัดน้ีขุนนางกว่าครึ่ง 

ล้วนเป็นคนของสกุลเซีย่แล้ว! ฮ่องเต้กริว้เสียจนโลหิตแทบเอ่อข้ึนมาในคอ 

หวิดจะเป็นลมแล้ว

เซี่ยหมิงกวงสมกับเป็นขุนนางเจ้าเล่ห์อันดับหน่ึง ท้ังที่เหลือ 

ลมหายใจอกีแค่เฮอืกเดียวก็ยังสามารถบบีบงัคับฮ่องเต้ได้ โดยให้ขุนนาง

ที่เป็นพรรคพวกของตนมารบกวนฮ่องเต้อยู่ทุกวันมิได้ขาด ทยอยกัน 

ส่งฎีกาขึ้นมาฉบับแล้วฉบับเล่าอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย โดยไม่คิด 

จะหยุดพักกันเลยสักนิด

เหน็ทหีากอัครเสนาบดีคนใหม่ไม่ใช่แซ่เซีย่ เซีย่หมงิกวงคงนอนตาย

ตาไม่หลับเป็นแน่

"น่าโมโห น่าโมโหจริงๆ!" ฮ่องเต้กร้ิวเสียจนหนวดกระตุก จะหา 

ใครสักคนท่ีพอพ่ึงพาได้ในหมู่ขุนนางนั้นไม่มีเลย จะมีก็ต้องไปหาไทเฮา

ที่วังโซ่วอันเท่านั้น
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ไทเฮามองตรงมาทีฮ่่องเต้ มอืคลงึเมด็ประค�าแล้วถอนหายใจแผ่วเบา  

"ตามความเห็นของข้า เรียกอู่หลิงอ๋องกลับมาเมืองหลวงเถอะ"

อู่หลิงอ๋องเป็นพระนัดดาของไทเฮา เน่ืองจากมีความดีความชอบ

ทางด้านการศึกจึงได้รับแต่งตั้งเป็นอ๋องต่างสกุล* เขามีผลงานด้าน 

การท�าศึกอย่างโดดเด่น ทั้งยังมีใจรักต่อราษฎร แล้วมีหรือที่เซี่ยหมิงกวง

จะยอมให้คนที่โดดเด่นเช่นนี้อยู่ใกล้ตัวเขาได้ เมื่อสองสามปีก่อนตอนท่ี

ทัว่หล้าสงบสขุด ีเซีย่หมงิกวงก็ยังหาเหตุมาผลกัไสเขาไปไกลถึงชายแดน 

พอไทเฮากล่าวเช่นนี้ ฮ่องเต้ก็เข้าใจได้ในทันที

"หมายความว่าเสด็จแม่จะให้อู่หลิงอ๋องกลับมาสยบสกุลเซี่ย?"

แต่ก่อนไทเฮาเคยออกว่าราชการหลังม่าน พระนางไม่เคยจัดการ

งานปกครองด้วยหัวใจท่ีคับแคบมาก่อนเลย จึงพยักหน้าแล้วเอ่ยว่า  

"แม้เซี่ยหมิงกวงใกล้ตาย แต่ก็ยังมากอ�านาจอยู่ เวลาน้ียังจัดการเขา 

อย่างเด็ดขาดมิได้ แผนการในตอนน้ีคือหาฝ่ายที่มีอ�านาจพอๆ กันมา 

คอยฉุดรั้งเขาไว้ก่อน ไม่เพียงแค่สกุลเซี่ยเท่านั้น กระท่ังตระกูลใหญ ่

ตระกูลอื่นๆ ก็จะได้ย�าเกรงด้วย"

ฮ่องเต้ครุ่นคิดอย่างรอบคอบก็รู้สึกว่ามีเหตุผล

วันถัดมาหลังจากเข้าเฝ้าแล้ว เซี่ยหมิงกวงก็ล้มป่วยหนักจ�าต้อง 

พักรกัษาตวั ต�าแหน่งอคัรเสนาบดจีงึเปลีย่นไปให้เซีย่ซหูลานชายของตน

มารับช่วงต่อแทน ทั้งยังควบต�าแหน่งลู ่ซั่งซูซื่อ** ขณะเดียวกันก็มี
* อ๋องต่างสกุล คอืบรรดาศกัดิท์ีก่ษตัรย์ิแต่งตัง้ให้ผูม้คีวามดคีวามชอบซึง่ไม่ใช่เชือ้พระวงศ์ ผูไ้ด้รบับรรดาศกัดิ์
นี้เป็นคนแรกคือหลิวปังปฐมจักรพรรดิราชวงศ์ฮั่น
** ลู่ซั่งซูซื่อ คือต�าแหน่งเสริมท่ีมอบอ�านาจในกรมปกครองให้แก่ขุนนางส�าคัญ เน่ืองจากเป็นต�าแหน่งเสริม 
ทีม่อี�านาจมาก ขนุนางใหญ่ในราชส�านกัล้วนอยากได้ควบต�าแหน่งน้ี ทัง้โจโฉและขงเบ้งล้วนเป็นอคัรเสนาบดี
ควบต�าแหน่งลู่ซั่งซูซื่อจึงมีอ�านาจปกครองอย่างเบ็ดเสร็จ
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ราชโองการเรียกตัวอู่หลิงอ๋องเว่ยอี้จือให้กลับมาเมืองหลวง และแต่งตั้ง

เป็นต้าซือหม่า*

เซีย่หมงิกวงราวกับวางก้อนหินท่ีถ่วงอยู่ภายในใจลงได้ เขานอนพัก

บนเตียงในยามค�่าคืนได้อย่างวางใจพร้อมจะท้ิงลมหายใจเฮือกสุดท้าย

แล้ว

เซ่ียซูคุกเข่าอยู่ข้างเตียง คอยฟังค�าสั่งเสียสุดท้าย แต่ด้วยปาก 

ของท่านผู้เฒ่าอ้าๆ หุบๆ พูดออกมาไม่ชัด เซ่ียซูจึงได้แต่ชะโงกใบหน้า

และเอียงหูเข้าไปใกล้

"จงจ�าไว้...จนตายก็อย่าให้พวกเขารู้ว่า...เจ้าเป็น...เป็น..."

เซี่ยซูกุมมือท่านผู้เฒ่า เอ่ยรับปากด้วยท่าทีเคร่งขรึม "ท่านปู่วางใจ

เถอะ หลานจะคอยรัดหน้าอกไว้ทุกวัน"

"เจ้า!" ท่านผู้เฒ่าถลึงตาใส่ด้วยความโกรธ เป็นชนชั้นสูงแล้วยังใช้

ค�าพูดค�าจาเช่นนี้อีก ไม่รู้จักอ้อมค้อมเสียบ้างเลย!

สดุท้ายแล้วท่านผูเ้ฒ่าก็มไิด้เอ่ยถึงเรือ่งส�าคญัอย่างครอบครวัหรอื

บ้านเมือง ท้ังไม่ได้เอ่ยถึงความอาลัยอาวรณ์ท่ีมีต่อคนในครอบครัว แต่

กลบัใช้ประโยคทีว่่า "จากนีไ้ปห้ามเอ่ยถึงการรดัหน้าอกอกี" เป็นค�าบอกลา 

ก่อนตาย...

แผ่นดนิราวกับเสยีแขนไปหนึง่ข้าง ผูค้นต่างร�า่ไห้ด้วยความโศกเศร้า 

เสียใจ

ฮ่องเต้ร�่าไห้แค่เล็กน้อยพอเป็นพิธี ท้ังยังเขียนค�าไว้อาลัยด้วย

* ต้าซือหม่า ต�าแหน่งขุนนางที่มีอ�านาจสูงสุดทางการทหาร
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พระองค์เอง ทุกถ้อยค�าแฝงด้วยความสะเทือนใจ ลึกล�้าเสียจนผู้คน 

ต้องหลัง่น�า้ตา จากนัน้ยังมรีบัสัง่ให้รบีไปตัดชดุขุนนางให้แก่อคัรเสนาบดี

คนใหม่ด้วย

เซี่ยซูกัดฟันรัดหน้าอก แล้วหยิบชุดขุนนางสีด�าแขนกว้างมาสวม 

เกล้าผมเรียบร้อยครอบทับด้วยหมวกยศ แล้วเดินไปยังโถงกลางของ 

จวนอัครเสนาบดี สมาชิกสกุลเซี่ยพร้อมด้วยเหล่าที่ปรึกษาของจวน

พร้อมใจกันมาคุกเข่าอยู่เบื้องหน้า

"คารวะท่านอัครเสนาบดี!"

นับตั้งแต่สกุลเซี่ยได้ยึดกุมอ�านาจราชส�านักแห่งอาณาจักรต้าจิ้น

ไว้นานหลายปี ในท่ีสุดก็มาถึงยุคที่จะได้รุ่งเรืองย่ิงกว่าเดิมแล้ว เพราะ 

ยามน้ีสกุลเซี่ยถึงกับมีอัครเสนาบดีที่อายุน้อยท่ีสุดคนหนึ่งนับแต่ก่อตั้ง

อาณาจักรมา

รอบข้างเงียบงัน ทว่าไหล่ของอัครเสนาบดีคนใหม่กลับลู่ลง

แรงกดดันช่างมากมายเหลือคณา...
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รัชศกหยวนเหอปีท่ีย่ีสบิหก อาณาจกัรต้าจิน้เกิดอาเพศฟ้าดนิวิปริต

แปรปรวน ท้ังที่ยังวสันต์อยู่แท้ๆ ทั่วเมืองเจี้ยนคังกลับร้อนระอุราวกับ 

อยู่ในเตาไฟอย่างไรอย่างน้ัน กลางท้องฟ้าดุจมตีะวันถึงแปดดวงแผดแสง

แรงกล้าจนดวงตาพร่ามัว

เล่าลอืกันหนาหูว่านีเ่ป็นประหนึง่ค�าเตอืนจากสรวงสวรรค์ เนือ่งจาก

มีคนหลอกลวงเบื้องสูงหวังกุมอ�านาจเอาไว้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งล้วนแต่ 

ชี้นิ้วไปที่อัครเสนาบดีคนใหม่นามว่า...เซี่ยซู

ทว่าเซี่ยซูกลับแสดงท่าทีต่อข่าวลือที่ว่านี้ด้วยเสียงหัวเราะฮ่าๆ 

เท่านั้น

พวกชนชัน้สงูของต้าจิน้นัน้ย่อมแตกต่างจากลกูนอกสมรสทีม่าจาก

ครอบครวัยากจน ซึง่แม้จะผ่านการสอบต่างๆ จนได้เข้าไปสู่แวดวงขุนนาง

แล้ว ทว่าการจะผ่านเข้าไปยังต�าแหน่งต่างๆ ก็ล้วนดูจากชาติก�าเนิด 

1
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ทั้งสิ้น ดังค�าที่กล่าวกันว่า 'ขุนนางขั้นสูงไร้ชนชั้นล่าง ขุนนางขั้นต�่า 

ไร้ชนชั้นสูง' ต�าแหน่งขุนนางใหญ่จึงไม่เคยตกไปถึงชนชั้นทั่วไปมาก่อน

ทว่าเซี่ยซูบุตรนอกสมรสที่มีสายเลือดชนชั้นสูงแค่เพียงครึ่งเดียว

กลับก้าวพรวดขึ้นถึงต�าแหน่งอัครเสนาบดีเช่นนี้เสียได้ ไม่ต้องพูดถึงว่า

ในราชส�านักมีคนไม่พอใจมากเพียงไร เพราะแม้แต่ในหมู่ชาวบ้านก็ยัง

กังขา ดงันัน้เมือ่เรือ่งนีถู้กเล่าลอืออกไป จงึไม่แปลกเลยสกันดิท่ีจะมผีูค้น

ให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก

เซีย่ซกูลบัไม่ใส่ใจเรือ่งนีแ้ม้แต่น้อย นางยังคงเข้าเฝ้าฮ่องเต้ตามปกติ  

คอยย่ัวพระองค์ให้พิโรธอยู่เนืองๆ ทั้งยังคอยรับมือกับคนอื่นๆ ยืนกราน

จะรับสืบทอดต�าแหน่งขุนนางเจ้าเล่ห์คนต่อไป

ภายใต้แสงแดดแผดเผานี้ ผู้คนบนถนนมีอยู่เพียงบางตา ยามที่ 

รถม้าของจวนอัครเสนาบดีแล่นไปตามถนนย่อมดูโดดเด่นเป็นพิเศษ

ชาวบ้านยืนเฝ้ามองจากบริเวณร่มเงาท่ีอยู่ข้างทาง ต่างพากัน

วิพากษ์วิจารณ์ไม่หยุด 

จู่ๆ รถม้าก็ชะลอความเร็วลงอย่างกะทันหัน ผู้คนต่างตกตะลึง  

คิดไปว่าคนข้างในรถม้าได้ยินค�าพูดของตนเข้าแล้วใช่หรือไม่ ต่างก็ม ี

สีหน้าเลิ่กลั่ก ก่อนจะเห็นพัดจีบเล่มหนึ่งเกี่ยวม่านรถแล้วเลิกขึ้น ใบหน้า

งามล�้าเลิศใบหน้าหนึ่งพลันเผยออกมาให้เห็น

ดวงตาเจดิจ้าคูน่ัน้ซ่อนประกายขบขนัเอาไว้ มองแล้วให้รูส้กึสดชืน่

ประหนึ่งสายลมวสันต์ของเดือนสอง ฉับพลันก็เปล่ียนเมืองที่หม่นหมอง

ราวกับภาพวาดน�า้หมกึสดี�าให้กลายเป็นเมอืงท่ีเตม็ไปด้วยสสีนัตระการตา

อาณาจักรต้าจิ้นนิยมชมชอบความสวยความงาม โดยเฉพาะ 
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ความงามเย่ียงสตรีเพศ กระทั่งบุรุษก็ยังผัดหน้าทาแป้ง ถึงแม้เซี่ยซูจะ 

แต่งกายเป็นบุรุษ ถึงอย่างน้ันเรือนร่างก็ยังดูเพรียวระหงกว่าบุรุษทั่วไป 

ประกอบกับที่เซี่ยหมิงกวงตั้งใจอบรมขัดเกลาเป็นอย่างดีตลอดแปดปีนี้ 

เพียงแปลงโฉมนางเล็กน้อยก็แยกแยะจริงเท็จไม่ออกแล้ว เดิมทีนางก็ 

เกิดมามีใบหน้างดงามอยู่แล้ว พอสวมใส่ชุดขุนนางตัวใหญ่แขนกว้าง 

ก็ยิ่งดูดี สง่างามหาใดเปรียบอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียว

ผู้คนท่ีก�าลังพูดวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้าต่างลืมหัวข้อสนทนาไป 

ในทันที บรรดาหญิงสาวต่างเหม่อลอยไปจนหมดสิ้น ไม่ว่าของส่ิงใด 

อยู่ในมือก็ล้วนโยนส่งไปในตัวรถ

เซี่ยซูย้ิมน้อยๆ แล้วปล่อยม่านรถลง ท่าทางของผู้คนนับไม่ถ้วน 

ซึ่งร�าพึงร�าพันถึงความงามของนางจึงถูกปิดกั้นไป

พอกลับถึงจวนสกุลเซี่ย คนรับใช้นามมู่ไป๋ก็ตรวจตราข้าวของท่ี 

ถูกโยนขึ้นมาบนรถม้าทันที นั่นปะไรเล่า ผ้าเช็ดหน้ามากมายจนเอามา

เย็บต่อกันเป็นผ้าปูท่ีนอนได้ ผลไม้ก็มากมายเสยีจนกินไปได้ครึง่ค่อนเดอืน

คิดไม่ถึงว่าหลังจากเหตุการณ์น้ีเป็นต้นมา เสียงวิพากษ์วิจารณ์ 

ก็ลดหายลงไปกว่าครึ่ง เซี่ยซูนับว่าชนะใจหญิงสาวได้มากมายนัก

ความคิดของผู้คนในอาณาจักรต้าจิ้นนับว่าเปิดกว้าง ไม่นานนัก 

ก็มีหญิงสาวรวมกลุ่มกันช่วยท�าให้ชื่อเสียงของเซี่ยซูเป็นท่ีน่าเกรงขาม

อย่างเอาจริงเอาจังย่ิง บอกว่าใครยังกล้าลือออกไปว่าอัครเสนาบดีของ

พวกนางชาติก�าเนิดไม่ดี เป็นได้เห็นดีกันแน่!

อากาศร้อนจนแทบจะร้องขอชีวิต มู่ไป๋บิดผ้าผืนหน่ึงจนหมาด 
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ส่งให้เซี่ยซูเช็ดใบหน้าพลางพูดอย่างกระหย่ิมใจ "ชื่อเสียงคุณชาย 

ขจรขจายไปท่ัวเมืองหลวงแล้วนะขอรับ ตามความเห็นของบ่าว บัดนี้ 

ผู้ที่มีชื่อเสียงพอสูสีกับท่านได้ เห็นจะมีเพียงอู่หลิงอ๋องผู้เดียวเท่านั้น"

เดิมทีเซี่ยซูยังมีท่าทางกระตือรือร้นอยู่ พอได้ยินชื่อนี้แล้วนางก็ 

ท�าหน้าหน่ายทันที

บดัน้ีอูห่ลงิอ๋องกุมก�าลงัทหารท่ัวหล้าไว้เกือบคร่ึงหน่ึง จู่ๆ  ฮ่องเต้ก็มี 

พระราชโองการเรียกตัวเขากลับมาเช่นนี้ เห็นได้ชัดว่าไม่ได้มีเจตนาดีแน่

เรื่องน้ีต้องโทษท่านปู่ของนางแล้ว ตอนนั้นไม่ควรขับอู่หลิงอ๋อง 

ออกจากเมืองหลวงเลย ท้ังยังจงใจขับคนออกไปตอนที่เขาใกล้จะได ้

เข้าพิธีแต่งงานด้วย

ด้านหนึ่งอู่หลิงอ๋องถูกขับออกไปไกลถึงชายแดน อีกด้านเจ้าสาว 

ก็มาเจ็บป่วยจนเสียชีวิตไป ใครๆ ต่างก็พูดว่าท่านปูข่องนางท�าให ้

สองคนน้ันต้องพรากจากกันชั่วชีวิต อู่หลิงอ๋องไม่เคียดแค้นสกุลเซี่ย 

ก็แปลกแล้ว!

เซี่ยซูหยิบพัดจีบมาโบกแรงๆ ยามนี้เหง่ือชุ ่มโชกศีรษะนางไป 

หมดแล้ว ก่อนจะพูดกับมู่ไป๋ "อีกประเด๋ียวให้จัดหาของขวัญส่งไปยัง 

จวนต้าซือหม่าด้วย"

มูไ่ป๋เป็นคนทีเ่ซีย่หมงิกวงเลอืกมาด้วยตนเอง มใีจภักดต่ีอสกุลเซีย่

เป็นท่ีสดุ แต่ไรมาสกุลเซีย่ล้วนวางอ�านาจจนเคยตวัแล้ว พอเขาได้ยินเช่นนี ้

จึงเบ้ปากทันที "คุณชายจะท�าอะไรขอรับ ท่านเกรงกลัวเขาด้วยหรือ"

เซี่ยซูหุบพัดแล้วเคาะศีรษะเขาไปทีหนึ่ง "ด้ามพู่กันหรือจะขวาง 

คมหอกคมดาบได้ อย่าพูดจาเหลวไหล รีบไป!"
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เรื่องที่อู่หลิงอ๋องจะกลับเมืองหลวงแพร่สะพัดไปทั่วนานแล้ว บัดนี้

กลายเป็นหัวข้อพูดคุยในหมู่ชาวบ้าน หัวใจของหญิงสาวที่ยังไม่เคยถูก

เซี่ยซูขโมยไปจึงจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้ เวลานี้ทั่วทั้งเมืองหลวงพากันตื่นเต้น

ไม่กี่วนัมานี้ จู่ๆ ดวงอาทิตย์อันร้อนแรงหาใดเปรียบก็เคลื่อนคล้อย

หลบเร้นไป เมอืงเจีย้นคงัพลนัได้รบัสายลมเย็นสบายแห่งวสันต์กลบัคนืมา  

คณะเดินทางของอู่หลิงอ๋องก็จ�าเพาะต้องเดินทางมาถึงนอกเมืองในช่วง

เวลานี้อย่างพอดิบพอดีอีก

ชาวบ้านต่างพากันสรรเสริญ สมแล้วท่ีเป็นอู ่หลิงอ๋อง เพียง 

เหยียบย่างกลับมา แม้แต่อากาศก็ยังกลับมาสดใส!

เซี่ยซูท่ีพอได้ยินเรื่องนี้ก็กางพัดจีบในมือแล้วโบกพัดแรงขึ้น  

จะบ้าตาย เจ้าอู่หลิงอ๋องผู้นี้ครองใจชาวเมืองก็ช่างเถอะ นี่เขายังกลับมา

ได้ถกูเวลาอกี ย่ิงท�าให้ข้าดเูป็นขุนนางเจ้าเล่ห์จอมอนัธพาลมากข้ึนไปอกี 

แรงสนับสนุนจากชาวเมืองพลันลดน้อยถอยลงไปด้วย!

วันทีอู่่หลงิอ๋องเข้าเมอืงมา ถนนหนทางในเมอืงล้วนถูกสาดด้วยสรุา

จนสะอาดสะอ้าน สองข้างทางต่างมผีูค้นมายืนออเบยีดเสยีดจนแน่นขนัด

มคีนและม้ากลุม่หนึง่มุง่เข้าเมอืงมาก่อน ธงมงักรและธงอกัษร 'เว่ย' 

ชขูึน้สงูเพ่ือเปิดทาง จากนัน้จงึตามมาด้วยกองทหารทีย่ิ่งใหญ่เป็นระเบยีบ 

ผูท้ีข่ีม้่าน�าหน้าสวมชดุชาวห*ู แขนกระชบั ค้ิวเข้มดวงตาวาววาม เบือ้งหลัง 

มีรถเทียมม้าอย่างดีสี่ตัวตามมา

ชาวบ้านต่างคาดเดากันไปว่าคนบนหลังม้าน่าจะเป็นอู่หลิงอ๋อง 
* ชดุชาวหหูมายถึงเครือ่งแต่งกายของชนเผ่าต่างๆ ทางเหนอืและตะวันตกของจนี เป็นชุดท่ีเข้ารูปทะมดัทะแมง
เน้นความคล่องตัว โดยมากจะเป็นเสื้อตัวสั้น กางเกงขายาว และรองเท้าหนังหุ้มข้อ
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ส่วนคนทีน่ัง่ในรถม้าก็คงเป็นเซยีงฮหูยินมารดาของเขา ทว่าเหตใุดมองดู

แล้วกลับรู้สึกว่าคนบนหลังม้ากลับไม่น่าใช่อู่หลิงอ๋องเล่า

อู ่หลิงอ๋องเว่ยอี้จือเกิดมาหล่อเหลางดงามดุจไข่มุกคล้ายหยก  

ยามเย้ืองย่างผ่านตามทางล้วนดึงดูดผู้คนให้เหลียวมอง แล้วก็พากัน

ชื่นชมไม่ขาดปาก ทว่าคนบนหลังม้าตรงหน้าน้ีแม้จะดูดีไม่น้อย แต่

เจี้ยนคังแห่งนี้ถือเป็นเมืองหลวง มีชายงามประเภทใดบ้างท่ีไม่มี เขาจึง 

ดูไม่งามสมกับที่เล่าลือกันสักนิด

ชาวบ้านรวมกลุ่มกันวิพากษ์วิจารณ์...

"หรือว่าบัดนี้ร่างกายของอู่หลิงอ๋องทรุดโทรมเสียแล้ว"

"จะเป็นไปได้อย่างไร! ข้าว่าอู่หลิงอ๋องคงจะหวาดกลัวต่ออ�านาจ

ของท่านอัครเสนาบดีแน่ๆ จึงไม่กล้ากลับมา"

"ผู้ใดกัน!" ทันใดนั้นก็มีเสียงตวาดของหญิงสาวดังขึ้นมา "ใครกล้า

ว่าร้ายท่านอัครเสนาบดีของข้า! ข้านี่แหละจะเชือดมันให้ตายเลย!"

ฝ่ายท่ีหนุนข้างอู ่หลิงอ๋องก็ตวาดกลับมาทันที "ท่ีพูดถึงก็คือ 

อคัรเสนาบดทีีไ่ม่คูค่วรผูน้ัน้น่ะส!ิ ท�าไมเล่า เขามอีะไรเทยีบเคยีงอูห่ลิงอ๋อง 

ของพวกเราได้หรือ อู่หลิงอ๋องต่างหากถึงจะสง่างามจนผู้ใดก็ไม่อาจ 

เทียบได้!"

"เจ้ามันตาไร้แวว! ไหลฝู กัดนางซะ!"

"มาสิ คิดว่าข้ากลัวรึ!"

ทั้งสองฝ่ายต่างก็ต่อสู้กันเป็นพัลวัน

ทางน้ีสูกั้นอตุลดุ ทางน้ันก็มคีนอยากรูอ้ยากเหน็คิดชะเง้อคอเข้ามา

ดูใกล้ๆ จึงไม่ทันระวังถูกคนข้างหลังผลักออกมา ก่อนชนทหารองครักษ์
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ที่ก้ันถนนนายหนึ่งจนล้มกลิ้งไปด้วยกัน หอกยาวในมือทหารองครักษ์ 

พุ่งเข้าไปขัดในซี่ล้อรถม้าอย่างพอดิบพอดี ทว่าม้ากลับไม่ได้หยุดว่ิง  

รถม้าจึงถูกกระชากจนแล่นแฉลบออกข้าง ตัวหอกครูดไปกับพ้ืนดิน  

เห็นๆ อยู่ว่าจะแทงถูกคนเข้าให้แล้ว

ชายสวมชุดชาวหูรีบควบม้ามาหมายรั้งม้าเทียมรถเอาไว้ ทว่า 

กลับเห็นคนในรถชะโงกหน้าออกมาเสียก่อน เขาตวัดแส้คราหนึ่งก็ 

เกี่ยวหอกเล่มนั้นหลุดออกไปจากซี่ล้อ

คนท้ังหลายมองภาพเหตุการณ์ไม่วางตา สายตาเคล่ือนไปตาม 

การขยับของแส้นั้นอย่างไม่รู้ตัว กระทั่งหอกเล่มนั้นกระเด็นไปปักพื้นดิน

แล้วจึงค่อยได้สติ แต่เมื่อหันไปมองท่ีรถม้าอีกครั้งหน่ึง คนผู ้น้ันก็ 

กลับเข้าไปนั่งตามเดิมแล้ว แม้แต่ชายเสื้อก็ไม่โผล่ออกมาให้เห็น

ชายในชุดชาวหูลงจากหลังม้า มือข้างหนึ่งกุมกระบ่ีเดินอาดๆ ไป

ยังทหารองครักษ์และชาวบ้านที่ล้มกลิ้ง ทั้งสองตกใจจนใบหน้าเผือดสี 

ต่างคุกเข่าขออภัยไม่หยุด

"ช่างเถอะ ฝูเสวียน" มีเสียงของบุรุษผู้หนึ่งดังออกมาจากในรถ  

น�้าเสียงทุ้มต�่าเนิบช้า ฟังแล้วมีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูก

บุรุษท่ีชื่อฝูเสวียนจึงต้องถอยกลับมาแล้วพลิกร่างข้ึนหลังม้า  

เปิดทางใหม่อีกครั้ง

"ท่านผู้นั้นคงเป็นอู่หลิงอ๋องกระมัง" ชาวบ้านนึกรู้ได้ในทันที

เซี่ยซูน่ังดื่มชาอยู่ในห้องหนังสือ พอฟังรายงานจากมู่ไป๋แล้วก็ 

เลิกคิ้วประหลาดใจ "อู่หลิงอ๋องผู้นี้ช่างลึกลับเสียจริง"
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มูไ่ป๋ยังคงมท่ีาทีดแูคลนอยู่ "ท�าตวัลกึลบัไปอย่างน้ันเองแหละขอรบั!"

เซี่ยซูเดาะลิ้นแล้วเอ่ยว่า "เห็นทีน่าจะเป็นบุรุษรูปงาม"

"ชิ! เทียบกับขนสักเส้นของคุณชายไม่ได้เลย!"

เซี่ยซูหันไปมองมู่ไป๋อย่างชื่นชม "เจ้านี่ตาถึง"

อู่หลิงอ๋องกลับเมืองหลวงมาคราวนี้เป็นที่ปลาบปลื้มของฮ่องเต ้

ย่ิงนัก ว่ากันว่าวันน้ันพระองค์มีรับสั่งเรียกเขาเข้าวังไปสนทนาอย่าง 

สนิทสนม พูดคุยกันยาวนานตลอดทั้งคืนเลยทีเดียว

พวกเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอน เซี่ยซูก็ไม่ดีกว่ากันสักเท่าไรนัก  

ในเมื่อฮ่องเต้เห็นนางเป็นดั่งหนามต�าตา อู่หลิงอ๋องเองก็มีความแค้นกับ

สกุลเซี่ย เมื่อสองคนท่ีเห็นนางเป็นศัตรูมารวมตัว เกรงว่าคงคิดหาวิธี 

เข่นฆ่านางได้หลายสิบวิธีแล้วกระมัง

เฮ้อ! แย่จริง จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรกันเล่าครานี้

ฮ่องเต้สนทนาจนเหน่ือยล้ามาท้ังคืนแล้ว วันต่อมาจงึงดการเข้าเฝ้า

ยามเช้า เซี่ยซูรู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งนัก อย่างน้อยนางก็ไม่ต้องตื่นแต่เช้าตรู่ 

มารัดหน้าอก

ทว่าเพ่ิงจะลงิโลดอย่างตืน่เต้นยินดีไม่ทนัไร มูไ่ป๋กป็ร่ีเข้ามาหาแต่ไกล 

แล้ว "คุณชาย อูห่ลิงอ๋องเพิง่จะให้คนเอาของก�านลัของทา่นมาคืนขอรบั"

มู่ไป๋ถูกล้างสมองนานแล้วว่า 'สกุลเซี่ยเป็นที่หน่ึงในต้าจิ้น' เขา 

ไม่รู้สึกเลยสักนิดว่าการส่งของก�านัลไปให้อู่หลิงอ๋องเป็นการผูกสัมพันธ์

แต่อย่างใด ตรงกันข้ามกลับมองว่าเป็นการท�าทานเสียมากกว่า เมื่อ 

คนผูน้ัน้ส่งของมาคืนเช่นน้ี เขาย่อมรูส้กึไม่พอใจ จนนกึอยากจะยุให้เซีย่ซ ู
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ไปปะทะกับอู่หลิงอ๋องสักรอบหนึ่งด้วยซ�้า

เซีย่ซนูกึสงสยัครามครนั เหน็ทอีูห่ลงิอ๋องคงหาทางขดีเส้นแบ่งแยก

กับนางสักแปดส่วน นางจึงเบ้ปากแล้วเอ่ยว่า "ช่างเถอะ แล้วแต่เขา 

ก็แล้วกัน"

"คณุชาย..." มูไ่ป๋ร้องเสยีงหลง ท่านท�าอะไรมากกว่าน้ีสกัหน่อยเถอะ!

หลังจากนั้นมาอู่หลิงอ๋องก็เก็บตัวอยู่ในจวนมาตลอด ไม่ได้มา 

เข้าเฝ้ายามเช้าหลายวันโดยอ้างว่าต้องการพักผ่อน เดิมทีเซี่ยซูคิดว่า 

ช่วงน้ีคงยังไม่ต้องพบหน้าเขาไปก่อนสักพักหนึ่ง ทว่าฮ่องเต้ช่างเป็นคน

ชอบโอ้อวดเสียจริง เพียงไม่นานก็ไม่อาจสะกดกลั้นความคิดที่จะแสดง

ให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมีมือดีมาช่วยเหลือได้ จึงมีรับส่ังให้จัดงานเลี้ยง

ต้อนรบัอู่หลงิอ๋องผูเ้ดินทางตรากตร�ามา เหล่าขนุนางท้ังหลายล้วนต้องมา 

ร่วมงานด้วย

ขณะที่เซี่ยซูก�าลังเตรียมตัวอยู่ท่ีจวนน้ัน เดิมทีนางคิดจะสวมชุด

ขุนนางทางการไปร่วมงาน แต่พอคิดว่าอู่หลิงอ๋องได้ขีดเส้นแบ่งกับ 

ตนเองแล้ว ไยต้องให้เกียรตเิขาด้วย ถึงเวลาควรจะวางท่าก็จงวางท่าเสยี 

นางจึงเรียกมู่ไป๋ให้ไปหยิบเสื้อผ้าสามัญมาให้

มูไ่ป๋จงึกุลกุีจอแสดงท่าทีเหน็ด้วยอย่างเตม็ท่ีเมือ่เห็นเซีย่ซพูยายาม

จะลุกขึ้นสู้

งานเลี้ยงจะจัดขึ้นในยามโหย่ว* เซี่ยซูจงใจไปถึงให้ใกล้เวลางาน

เริ่มสักเล็กน้อย เพ่ิงมาถึงประตูวัง เหล่าขุนนางต่างก็ยืนเรียงแถวกัน 

* ยามโหย่ว คือช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น.
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อย่างพร้อมเพรยีงแล้ว และหันมาค�านบัให้นางอย่างเป็นระเบยีบเรยีบร้อย

ผูท้ีเ่ป็นอคัรเสนาบดไีด้รบัอนญุาตเป็นพิเศษ สามารถน่ังรถม้าเข้ามา 

ถึงประตวัูงชัน้แรกได้ เซีย่ซนูัง่อยู่ในรถม้า ยามทีเ่คลือ่นผ่านเหล่าขุนนางไป  

แม้แต่ใบหน้านางก็ไม่โผล่ออกมา สิ่งท่ีท่านปู่อุตส่าห์สร้างไว้ให้ หาก 

ไม่ใช้ก็เสียเปล่าน่ะสิ เวลาเช่นนี้ย่อมต้องฉวยโอกาสเป็นจิ้งจอกแอบอ้าง

บารมีพยัคฆ์* สักหน่อย

มาถึงประตูวังชั้นที่สอง เซี่ยซูจึงลงจากรถม้า พอมีนางก�านัล 

ออกมารับช่วงต่อแล้ว มู่ไป๋จึงได้ถอยออกไป

เซี่ยซูเพ่ิงจะยกเท้าก็มีรถม้าแล่นมาจากทางต�าหนักในเสียก่อน  

คิดแล้วน่าจะเป็นองค์ชายองค์ใดองค์หน่ึง ไม่นานก็มีเด็กชายอายุราว 

สิบเอ็ดสิบสองปีเดินลงมาจากรถ คนผู้นั้นก็คือองค์ชายเก้า...พระโอรส

ของฮ่องเต้องค์ปัจจุบันนั่นเอง

เซี่ยซูจัดแจงดึงเสื้อผ้าตนเองให้เรียบร้อย "คารวะ..."

"ถุย!" องค์ชายเก้าถ่มน�า้ลายลงพ้ืนอย่างแรง ขัดไม่ให้เซีย่ซไูด้ค�านับ 

"ก็แค่ลูกนอกสมรส ท�าท่าวางโตเข้าออกในวังหลวง เจ้าคู่ควรแล้วหรือ!"

ผูค้นทัง้ซ้ายขวาพากันตกตะลงึ องค์ชายเก้าได้รับความโปรดปราน

จากฮ่องเต ้มากที่สุด ปกติจึงเย ่อหย่ิงไม่เกรงกลัวใคร แต่ถึงข้ัน 

กล้าหยามเกียรติอัครเสนาบดีต่อหน้าธารก�านัลเช่นน้ี ช่างน่าแปลกใจ 

เสียจริง

เซี่ยซูหยุดครุ่นคิดครู่หนึ่ง ฉับพลันก็นึกข้ึนได้ว่าเมื่อก่อนฮ่องเต ้

เคยออกปากว่าจะปลดองค์รัชทายาทแล้วเปลี่ยนเป็นองค์ชายเก้าแทน 

* จิ้งจอกแอบอ้างบารมีพยัคฆ์ เปรียบเปรยถึงผู้ที่แอบอ้างอิทธิพลของคนอื่นมาขู่ขวัญหรือข่มเหงผู้คน
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แต่ถูกเซี่ยหมิงกวงขัดขวางไว้เสียก่อน

มิน่าเล่า...คนผู้นี้ก็ถือเป็นศัตรูอีกคน

องค์ชายเก้ายังไม่สาแก่ใจ ยามเดินผ่านจึงกระแทกเซี่ยซูอย่างแรง 

นางไม่ทันระวังจึงสะดุดล้ม ชายเสื้อไปเกี่ยวกับตะปูตรงล้อรถเข้าพอดี

นางก�านัลท่ีอยู่ข้างๆ ตกใจแทบแย่ รีบตรงเข้าไปหมายประคอง  

แต่จู่ๆ ก็ถอยหลบไปกะทันหัน

ขณะทีเ่ซีย่ซกู�าลงันกึประหลาดใจก็มมีอืข้างหนึง่ย่ืนมาประคองนาง

ให้ยืนขึน้ เนือ่งจากชายเสือ้นางถูกตะปบูนล้อรถเก่ียวไว้จึงเกิดเสยีงขาดแควก 

ดังขึ้นในจังหวะที่นางยืนขึ้นพอดี

เซี่ยซูไม่รู ้จะพูดอย่างไรดี แต่พอหันไปมองคนผู ้นั้นนางก็เห็น

ประกายกระบี่วาบขึ้น นางตกใจจนต้องหดคอหนี

จากนั้น...ชายเสื้อของนางที่ติดกับตะปูตรงล้อรถก็ขาดออก

"คารวะอู่หลิงอ๋อง" นางก�านัลทั้งซ้ายขวาต่างคุกเข่าเสียงพึ่บพั่บ

นั่นปะไร เซี่ยซูกระตุกมุมปาก เพ่ิงก้าวข้ึนมาไม่ทันไรก็ตัดเส้ือ 

สะบั้นสัมพันธ์* กันเสียแล้ว ท�าดีจริงนะ! 

อู่หลิงอ๋องไม่ได้สวมชุดเครื่องแบบขุนนาง แต่สวมชุดยาวสีขาว

กระจ่างกุ๊นลายดอกไม้เล็กๆ สีขาวที่ชายแขนเสื้อ เกล้าผมประดับหมวก

สีทอง รูปร่างสูงสง่า ท่าทางสง่าผ่าเผยและดูผ่อนคลาย ที่เอวยังคาด 

ฝักกระบี่ยาวไว้ด้วย

ฮ่องเต้ดูจะล�าเอียงมากไปแล้ว ถึงกับอนุญาตให้เขาพกกระบี่ 

เดินไปมาในวังได้ด้วย เซี่ยซูเพิ่งจะแอบบ่นว่าในใจเสร็จ อู่หลิงอ๋องก็เก็บ

* ตัดเสื้อสะบั้นสัมพันธ์ เป็นส�านวน หมายถึงตัดขาดมิตรภาพความเป็นเพื่อน
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กระบี่เข้าฝักเรียบร้อย เมื่อเห็นใบหน้าเขาชัดเจน นางก็ตกตะลึงไปทันที

ผู้คนเอ่ยกันว่าอู่หลิงอ๋องเว่ยอี้จือผู้นี้หน้าตาดีมาตั้งแต่เด็ก เดิมที

นางคิดว่าก็แค่ค�าพูดเยินยอเท่านั้น เวลานี้ได้มาเห็นตัวจริงแล้วจึงค่อย

รู้สึกว่าเป็นเช่นที่ว่ากันมา

ประโยคที่ว่า 'ดวงตาด�าขลับด่ังแต้มครั่ง คิ้วด�าคมคายดุจวาด'  

ยังไม่พอจะใช้อธิบายคนผูน้ีไ้ด้ด้วยซ�า้ เพียงแค่เขายืนอยูก็่สามารถท�าให้

ผูค้นไม่อาจเหลยีวไปมองทางอืน่ได้ ยามสายลมพัดมาชายแขนเสือ้กว้าง

จะโบกไหว ดูช่างพลิว้ไหวสง่างาม เพียงเขาชายตามองก็ท�าให้คนหลงใหล

เคลิ้มฝันราวกับล่องลอยไปไกลแล้ว

ได้ยินมาว่าในเจีย้นคงัเคยมคีนเอ่ยชืน่ชมเขาว่า 'ตระหง่านดจุยอดผา 

เห็นแต่ไกล โฉมดุจจันทร์อ�าไพไร้เมฆา' ช่างสมกับที่ว่ามาจริงๆ

"คารวะท่านอัครเสนาบดี" เว่ยอี้จือยกมือขึ้นประกบกันด้วยท่าทาง

สง่างาม

สายตาเซี่ยซูกวาดมองทั่วใบหน้าเขา นางจ�าต้องกล�้ากลืนโยน 

ค�าพูดของมู่ไป๋ทิ้งไป แล้วทักทายกลับ "คารวะอู่หลิงอ๋อง"

องค์ชายเก้าที่อยู่ข้างๆ มีสีหน้าไม่พอใจ เขาปราดเข้าไปดึงแขน 

เว่ยอี้จือ "พี่จ้งชิง ไปช่วยเขาท�าไมกัน ขุนนางเจ้าเล่ห์พรรค์นี้..."

"องค์ชาย รีบไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทเถิดพ่ะย่ะค่ะ" เว่ยอี้จือหันไปขยิบตา

ให้นางก�านัลข้างๆ องค์ชายเก้า นางจึงเข้ามาประคององค์ชายเก้าแล้ว 

พาตัวไปทันที

เว่ยอ้ีจือหันมาดูเสื้อผ้าของเซี่ยซู ก่อนจะเอ่ยย้ิมแย้มด้วยสีหน้า 

อ่อนโยน "เมือ่ครูข้่าก็ท�าไปตามสญัชาตญาณเท่าน้ัน ท่านอย่าได้ถือสาเลย  
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ไม่ทราบว่าท่านได้เตรยีมเสือ้ผ้ามาหรอืไม่ ในรถม้าข้ามอียู่ชดุหนึง่ เพียงแต่ 

เกรงว่าท่านจะรังเกียจ"

"จะรงัเกียจได้อย่างไรเล่า" เซีย่ซฝืูนย้ิม "ขอเพียงอูห่ลิงอ๋องไม่รังเกียจ 

ข้าเองก็ยินดี"

"ท่านอคัรเสนาบดเีกรงใจเกนิไปแล้ว" เว่ยอี้จอืสหีน้ายิม้แย้มตลอด

เวลา เขารบีสัง่ให้นางก�านลัเชญิเซีย่ซไูปผลดัเปลีย่นเสือ้ผ้าทีร่ถม้าของเขา

เซี่ยซูเอ่ยปากขอบคุณแล้วจากไป ยอมรับความช่วยเหลือของ 

เว่ยอี้จือไว้ด้วยสีหน้าท่าทางที่สงบ

รถม้าของนางสง่าภูมิฐานยิ่ง ไม่คิดเลยเว่ยอี้จือซึ่งบัดนี้มีฐานะเป็น

อู่หลิงอ๋องควบต�าแหน่งต้าซือหม่ากลับนั่งยานพาหนะของขุนนางข้ันห้า

เท่านั้น

เฮอะ! หากมิใช่เพราะนิสัยแท้จริงเป็นคนสูงส่งน่านับถือล่ะก็  

คงต้องจงใจท�าให้เกิดการเปรียบเทียบกับข้าแน่ หนึ่งอ๋องผู้เที่ยงธรรมกับ

หนึ่งขุนนางโฉดชั่ว จะได้เห็นกันชัดๆ ว่าใครที่สูงส่ง ใครกันที่ต�่าช้า

ช่างเจ้าเล่ห์เสียจริง!

เซีย่ซสูัง่ให้นางก�านลัรออยู่นอกรถ ก่อนจะก้าวข้ึนรถไปผลดัเปลีย่น

เสื้อผ้า ภายในรถมีเสื้อผ้าเตรียมไว้จริงๆ ทั้งยังใหม่เอี่ยมเสียด้วย ทว่า 

เนือ้ผ้านัน้กลบัธรรมดาสามญั แต่ต่อให้เป็นเช่นน้ี พอเทยีบกับตอนทีน่าง

ยังไม่ได้กลับเข้าสกุลเซี่ยแล้วก็ยังดีกว่ามาก

นางยิ้มน้อยๆ แล้วรีบเปลี่ยนมาสวมใส่ชุดใหม่อย่างไม่ลังเล

เมื่อมาถึงต�าหนักทงกวงสถานท่ีจัดเลี้ยง ขันทีน้อยท่ีท�าหน้าท่ี
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ประกาศชื่อแขกเหรื่อก็แทบจะจ�าเซี่ยซูไม่ได้

เว่ยอีจ้อืสงูกว่าเซีย่ซถึูงครึง่ศีรษะ ท้ังไหล่ยังกว้างกว่าด้วย พอเสือ้ผ้า

ชุดนี้สวมบนร่างนางแล้วจึงหลวมโพรก กลายเป็นท�าให้นางยิ่งดูโดดเด่น

กว่าเดิม ทว่าเนื้อผ้าและฝีมือการตัดเย็บนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นเพียงเสื้อผ้า

ของชาวบ้านเท่านั้น

เซี่ยซูกลับไม่ได้ใส่ใจสายตาของรอบข้าง นางเพียงก้าวเดินอาดๆ 

เข้าไปในต�าหนัก

การมาสายในครั้งนี้ท�าให้ขุนนางคนอ่ืนๆ ที่ก่อนหน้าน้ียังตาม 

หลังนางมาล้วนรุดมาถึงกันหมดแล้ว ต่างก็แยกย้ายกันหาที่น่ัง เวลาน้ี

เมื่อเห็นนางเข้ามาก็พากันอ้าปากค้างอย่างตกตะลึงพรึงเพริด

เซี่ยซูไม่รีบร้อนเลยสักนิด นางยกมือข้างขวาข้ึนป้องปากแดงแล้ว 

กระแอมเบาๆ ผู้คนทั้งซ้ายขวาจึงค่อยได้สติ ลุกขึ้นยืนหันไปค�านับนาง

ฮ่องเต้ประทับอยู่บนบัลลังก์ ยามท่ีมองเห็นเซี่ยซูแต่งกายด้วย 

ชุดเช่นนี้ก็เอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่า "อัครเสนาบดีเซี่ย เจ้ามาสาย 

ก็ช่างเถอะ แต่เหตุใดจึงแต่งกายไม่ส�ารวมเพียงนี้ อู่หลิงอ๋องเพิ่งกลับมา

ถึงเมอืงหลวง เจ้าทีเ่ป็นถึงหวัหน้าขุนนางทัง้หลายกลบัต้อนรับแขกของเจ้า 

เช่นนี้หรือ"

เซี่ยซูย่อมเข้าใจว่าพระองค์ก�าลังย่ัวยุนาง นางจึงย้ิมแย้มด้วย

ดวงตาเป็นประกาย กวาดมองเว่ยอี้จือปราดหนึ่ง เขาเองก็ก�าลังเงยหน้า

ขึ้นมองนางจากหลังโต๊ะของตนเอง ใบหน้าเกล่ือนไปด้วยรอยยิ้ม มอง 

ไม่เห็นความเป็นศัตรูแม้แต่น้อย เป็นองค์ชายเก้าท่ีนั่งอยู่ข้างกายเขาที ่

อดกลั้นเอาไว้ไม่อยู่ถึงกับระเบิดเสียงหัวเราะออกมา
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"ขอพระราชทานอภัยโทษด้วยพ่ะย่ะค่ะ ขณะที่กระหม่อมเดินทาง

มาเข้าเฝ้าเกิดเรื่องขึ้นเสียก่อน ไม่ทันระวังจนท�าให้เส้ือผ้าฉีกขาด จึงได้

มาสายเช่นนี ้เสือ้ผ้าชดุนีเ้ป็นอูห่ลงิอ๋องมอบให้ กระหม่อมซาบซึง้ใจย่ิงนกั

พ่ะย่ะค่ะ" เซีย่ซโูคลงศีรษะไปมา "อูห่ลงิอ๋องบดัน้ีมฐีานะเป็นถึงต้าซอืหม่า 

ทั้งที่มีต�าแหน่งอันสูงส่งและเปี่ยมด้วยอ�านาจแล้วแท้ๆ ทว่ากลับด�าเนิน

ชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่เพียงรถม้าจะสามัญ แม้แต่เส้ือผ้ายังไม่ต่างจาก

ของชาวบ้าน ไม่เสียทีท่ีเป็นขุนนางน�้าดีแห่งต้าจิ้นเรา ย่ิงคิดกระหม่อม 

ก็ย่ิงชื่นชม เห็นควรให้ฝ่าบาทพระราชทานทองค�าพันต�าลึงแก่เขาเพ่ือ

แสดงการยกย่องด้วยพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้งุนงงไปในทันใด เห็นๆ กันอยู่ว่าเซี่ยซูเป็นคนเอ่ยชื่นชม  

เหตุใดจึงกลายเป็นเราที่ต้องจ่ายด้วย!

"ไม่จ�าเป็นต้องพระราชทานทองค�าพันต�าลึงหรอกพ่ะย่ะค่ะ เพียงแค่ 

ฝ่าบาททรงแสดงความชืน่ชม กระหม่อมก็ขอจดจ�าไว้ในใจแล้ว" เว่ยอีจ้อื 

รีบแก้ไขสถานการณ์ 

ฮ่องเต้คลายความอึดอัดในใจลงได้ทันที 

เว่ยอี้จือมองเซี่ยซูอยู่ครู่หนึ่ง แววขบขันในดวงตาย่ิงเพ่ิมข้ึนเท่าทวี 

"พอเสื้อผ้าชาวบ้านมาอยู่บนร่างท่านอัครเสนาบดีแล้วช่างดูเหมาะสม  

เข้ากับท่านยิ่งนัก"

รอบด้านเงียบกริบโดยพลัน องค์ชายเก้าอดกลั้นต่อไปไม่ไหว  

ถึงกับหัวเราะร่าออกมาเสียงดังลั่น พอเขาหัวเราะ ในหมู่ขุนนางก็ม ี

บางคนกลั้นไม่อยู่เช่นกัน เพียงแต่รีบกลั้นหัวเราะไว้ได้ทันควัน

เซี่ยซูรู้นานแล้วว่าการที่ตนเองรับต�าแหน่งอัครเสนาบดีไม่เพียง
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ท�าให้ฮ่องเต้และชนชัน้สงูจากหลายสกุลไม่พอใจ แม้แต่ผูใ้ต้บญัชาบางคน 

ของเซี่ยหมิงกวงก็ยังไม่พอใจด้วย ดังน้ันการกลับมาของเว่ยอี้จือครั้งนี้ 

จึงมีบางคนเริ่มเคลื่อนไหวและคอยจับตาดูนางมากขึ้นแล้ว

เรื่องฐานะของนางนั้นถือเป็นปัญหาหน่ึง ทว่าเร่ืองที่นางเป็นสตรี 

แต่กล้าแต่งกายเป็นบุรุษน้ัน ปัญหาเรื่องสายเลือดท่ีว่าน้ีย่อมกลายเป็น

เรื่องเล็กน้อยไปทันใด

"จริงหรือ" เซี่ยซูไม่เพียงไม่โกรธกลับยังดูตื่นเต้น "ใครบ้างไม่รู้ว่า 

ข้าคือคนเจ้าส�าราญชื่อดังแห่งราชวงศ์ต้าจิ้นเรา นอกจากหวังจ้ิงจือแห่ง

หลางหยาที่มีชื่อเสียงแล้ว ก็มีอู่หลิงอ๋องนี่แหละ บัดนี้ข้าสวมเสื้อผ้าของ

ท่านแล้วได้รบัค�าชมเช่นน้ีจากตวัท่านเอง ข้ารูส้กึซาบซึง้ใจจรงิๆ ไม่คดิว่า

คนสามัญเช่นข้ายังเข้าตาท่านได้ รู้สึกละอาย...ละอายจริงๆ"

ทุกคนจึงไม่อาจล้อเลียนนางได้อีก

เซีย่ซพููดจบก็เดินตรงไปยังทีน่ัง่หัวโต๊ะทางด้านซ้ายมอื นางก้าวเดนิ

อย่างช้าๆ ไม่คล้ายก�าลังเดินอยู่ในท้องพระโรงแต่เหมือนเดินอยู่ในป่าไผ่

รายล้อมด้วยบุปผานานาพรรณท่ีมีระยะทางเป็นสิบจั้ง* นางดูผุดผาด 

ไร้ราคีแปดเปื้อน เหมือนว่าเป็นเซียนหลุดพ้นแล้วอย่างไรอย่างนั้น

เว่ยอี้จือมีชื่อเสียงมาต้ังแต่วัยเยาว์ สายตาย่อมสูงส่ง เวลานี้จึง 

อดปรายตามองเซีย่ซอูยูบ่่อยครัง้ไม่ได้ รอจนอกีฝ่ายหยุดยนือยู่เบือ้งหน้า 

ที่น่ังเขา ทันใดนั้นเขาก็ต้องตะลึงงัน เมื่อเห็นเซี่ยซูยกพัดจีบในมือข้ึนมา

ปิดบงัมมุปากทีห่ยักข้ึนน้อยๆ เผยออกมาเพียงดวงตาทีเ่ป็นประกายระยิบ

ระยับ เขาถึงกับมองอย่างเหม่อลอยไปชั่วครู่

* จั้ง เป็นหน่วยมาตราวัดของจีน เทียบได้ระยะประมาณ 3.33 เมตร
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สมกับเป็นลูกหลานสกุลเซี่ยแห่งเฉินจว้ิน เว่ยอี้จือหลุบตาลงมอง

จอกสุราของตนเอง รอยยิ้มประดับที่มุมปาก

สุราเวียนไปสามรอบ ฮ่องเต้ก็ยังแค้นใจไม่หายที่เซี่ยซูเสนอให้ 

มอบทองค�าแก่เว่ยอี้จือ จึงเสนอให้หาเรื่องเพลิดเพลินใจออกมา โดยให้

เซี่ยซูเป็นผู้ออกหน้าคนแรก

คราวน้ีองค์ชายเก้าย่อมไม่ปล่อยเซี่ยซูไป เขากับเว่ยอี้จือมีน�้าใจ

ไมตรต่ีอกัน จงึฝังใจว่าเมือ่ครูเ่ซีย่ซฉูวยโอกาสใช้เว่ยอีจ้อืหาผลเอาประโยชน์  

เขานกึอยากช่วยระบายแค้นแทน จงึเสนอข้ึนว่า "เมือ่สองวันก่อน เสดจ็พ่อ 

เพ่ิงตรสัไม่ใช่หรอืว่าทกุปีเหล่าขนุนางล้วนพูดคยุกันถึงผลงานทีท่�าส�าเรจ็ 

ลูกว่าวันนี้มาพูดเรื่องน้ีดีหรือไม่ อย่างไรวันนี้เหล่าขุนนางก็ล้วนอยู่กัน

พร้อมหน้าแล้ว อู่หลิงอ๋องก็กลับมาเมืองหลวงพอดี พวกเรามาตัดสินกัน

เถิดว่าผู้ใดในราชส�านักที่คู่ควรกับค�าว่า 'ขุนนางดี' บ้าง"

ค�าพูดน้ีจะให้ฮ่องเต้หรือขุนนางคนใดเป็นผู้เสนอก็ล้วนไม่เหมาะ 

แต่องค์ชายเก้าอายุยังเยาว์นัก ท้ังยังเป็นท่ีโปรดปรานมาโดยตลอด  

ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นย่อมไม่กล้าพูดอะไร

เหล่าขุนนางต่างมีความคิดในใจ วันนี้ผู้ท่ีมีบทบาทโดดเด่นก็คือ 

อู่หลงิอ๋อง ชือ่เสยีงของเขาดีงามย่ิง เวลาน้ีไม่เลวเลยทีจ่ะเสนอชือ่ของเขา

ทว่าข้างหน้ายังมีอัครเสนาบดีเซี่ยนั่งอยู่...จะท�าอย่างไรดี

เซี่ยซูพลันรู้สึกขบขัน ขุนนางทั่วราชส�านักทั้งบู๊และบุ๋นใครบ้าง 

ไม่รู้ว่านางเป็นลูกหลานขุนนางเลว วันน้ียังแสดงท่าทีหยาบคายอย่าง 

ไม่ครั่นคร้ามใดๆ อีก ค�าว่า 'ดี' นี้ย่อมห่างไกลจากตัวนางมากนัก เห็นที

องค์ชายเก้าคงหาทางกลั่นแกล้งนางไม่เลิกแน่
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แม้แต่ฮ่องเต้ก็ไม่ปล่อยให้เซี่ยซูได้ผ่อนคลายจิตใจ พระองค์เป็น 

คนแรกที่เอ่ยถามขึ้นมาเสียด้วยซ�้า "ในเมื่ออัครเสนาบดีเซี่ยเป็นหัวหน้า

ของเหล่าขุนนาง เช่นนั้นก็ให้เจ้าบอกแล้วกัน ทั่วทั้งราชส�านักนี้ ใครกัน 

ที่คู่ควรกับค�าว่า 'ดี' "

เหล่าขุนนางพากันโล่งอก เรื่องเช่นนี้ใครเป็นคนตอบก็ถือเป็น 

คราวเคราะห์ของคนผู้นั้นเอง ให้เซี่ยซูตอบนั่นแหละดีแล้ว

เซ่ียซูไม่ได้ลุกขึ้น นางเพียงหันไปประสานมือคารวะฮ่องเต้ แล้ว 

เอ่ยตอบอย่างสุภาพ "กระหม่อมรู้สึกว่าท่ามกลางข้าราชส�านักท้ังหมด  

คนที่คู่ควรกับค�านี้เห็นจะมีเพียงตัวกระหม่อมเองพ่ะย่ะค่ะ"

"พรดื!" องค์ชายเก้าถึงกับส�าลกัสรุาออกมาจนหมด สหีน้าประเดีย๋ว

แดงก�่าประเดี๋ยวซีดขาว

เว่ยอี้จือกลับเพียงยิ้มน้อยๆ เขาวางจอกสุราในมือลง แล้วจ้องมอง

เซี่ยซูอย่างละเอียด ราวกับนึกสนุกขึ้นมากระนั้น

ฮ่องเต้ถึงกับตกตะลึงกับความหน้าหนาไม่รู้จักอายของเซี่ยซูแล้ว 

"ว่าอย่างไรนะ..."

เซี่ยซูถือพัดไว้ในมือ ชายแขนเสื้อยกขึ้น สีหน้าไม่ย่ีหระเลยสักนิด 

"ฝ่าบาททรงทราบอยู่แล้วว่าตัวกระหม่อมมีฐานะต�่าต้อยเพียงใด ต้ังแต่

ย่างก้าวเข้ามาในราชส�านักก็ถูกมองด้วยสายตาดูหมิ่นดูแคลนแล้ว  

ส่วนกระหม่อมน่ะหรือ...นอกจากไม่หว่ันไหวต่อข่าวลือไร้ท่ีมาเหล่านั้น 

กลับยังยึดมั่นต่อต�าแหน่งอัครเสนาบดีมิเสื่อมคลาย ท�าหน้าท่ีอย่าง 

จงรักภักดีย่ิง เช่นนี้มิใช่ต้นแบบของการยืนหยัดเพ่ือเป้าหมายหรอกหรือ 

ไยจะไม่คู่ควรกับค�าว่า 'ดี' อีกเล่า" 
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เซี่ยซูพูดได้สั่นคลอนจิตใจคนฟังย่ิง ดวงตาเปล่งประกายวาววาม

ไปด้วยหยาดน�้าตา แทบจะท�าให้ฮ่องเต้นึกสงสารเลยทีเดียว

แทบไม่เคยพบเห็นผู้ใดหน้าด้านหน้าทนเช่นนี้มาก่อนเลย ฮ่องเต ้

ถึงกับเอ่ยอะไรไม่ออก

จู่ๆ เซี่ยซูก็ผุดลุกข้ึนยืน "เพ่ือป้องกันคนกล่าวครหาว่ากระหม่อม 

พูดจาพล่อยๆ วันน้ีก็มาลองหย่ังเสยีงกันเถิด ทุกท่านไม่ต้องเขียนท้ังชือ่แซ่ 

ลงไป หากรู้สึกว่าใครที่คู่ควรกับค�าว่า 'ดี' ก็ให้เขียนเพียงชื่อของคนผู้นั้น

ลงในกระดาษ ครั้งน้ีให้องค์ชายเก้าเป็นผู้ขานชื่อของแต่ละใบออกมา 

ด้วยตัวเอง และฝ่าบาททรงประกาศผลอย่างเป็นทางการ ไม่ทราบว่า

พระองค์ทรงมีความเห็นเช่นไรพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้กระแอมกระไอ อย่างไรพวกขนุนางก็ต้องเห็นแก่หน้าอูห่ลงิอ๋อง 

บ้างแหละน่า พระองค์พยักหน้ารบัในทีส่ดุ "เช่นนัน้ก็จงจดัการตามน้ีเถอะ"

นางก�านัลต่างเดินเรียงแถวยกพู่กัน กระดาษ หมึกแท่ง และ 

จานฝนหมกึเข้ามา ทกุอย่างผ่านไปเรว็มาก เพยีงไม่นานผลการหย่ังเสยีง

ก็ออกมา

องค์ชายเก้าหยุดยืนอยู่ต่อหน้าฮ่องเต้พลางขานชื่อในกระดาษ 

ทลีะแผ่น เสยีงกงกงท่ีอยู่ข้างพระวรกายฮ่องเต้ท�าหน้าท่ีจดบนัทึก สดุท้าย

ก็พบว่า...น่าประหลาดแท้ เป็นเซี่ยซูจริงเสียด้วย ทั้งยังชนะอู่หลิงอ๋อง 

ไปเพียงคะแนนเดียวเท่านั้น

"เป็นไปไม่ได้!" องค์ชายเก้าโกรธจนสะบัดชายแขนเสื้อแล้วเดิน 

กลับไปนั่งตามเดิม 

ฮ่องเต้ขมวดคิ้ว 
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มีเพียงเว่ยอี้จือและเซี่ยซูท่ีสีหน้าไม่แปรเปล่ียน ราวกับว่าที ่

ถกเถียงกันอยู่ในตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกตน

ตอนน้ีบรรยากาศเปลีย่นเป็นเปราะบางย่ิง ฮ่องเต้รู้สึกหมดสนกุแล้ว 

งานเลี้ยงครั้งน้ีนอกจากพระองค์ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้ว ยังท�าให้เซี่ยซู

ได้หน้าไปอีก จึงรู้สึกไม่พอใจอย่างย่ิง ไม่ช้าก็อ้างว่าเวียนศีรษะขอตัว 

ออกจากงานเลี้ยงไปก่อน

เซี่ยซูเห็นสถานการณ์เป็นไปเช่นนี้ก็รีบกล่าวลาเช่นกัน นางเป็นถึง

อัครเสนาบดี หากยังอยู่ต่อจะย่ิงท�าให้คนวางหน้าไม่ติด มีแต่ท�าให้ 

องค์ชายเก้ายิ่งอารมณ์เสียมากขึ้นเท่านั้น 

"ลูกหลานพวกชั้นต�่าก็ไม่รู้ธรรมเนียมเช่นน้ีแหละ!" องค์ชายเก้า

กล่าวออกมาอย่างขุ่นเคือง

เว่ยอ้ีจอืยกจอกสรุาขึน้พลางมองตามด้านหลังเซีย่ซท่ีูรีบร้อนจากไป  

เขาเพียงยิ้มโดยไม่พูดอะไร

เซี่ยซูเดินเร็วออกมา ไม่ว่าเหล่านางก�านัลจะส่งสายตาให้มากมาย

เพียงไรก็ไม่คิดสนใจ นางเพ่ิงพ้นจากประตูวัง มู่ไป๋ก็ตรงเข้ามาหาทันที 

นางรีบออกค�าสั่ง "เตรียมพู่กันกับหมึกไว้ด้วย"

"ขอรบั" มูไ่ป๋ไม่กล้าชกัช้า เขารบีประคองผู้เป็นนายข้ึนรถ จดุตะเกียงให้  

ก่อนจะหาพู่กัน กระดาษ หมึก และจานฝนหมึกมาให้อย่างพร้อมสรรพ

เซี่ยซูกางพัดออก เอากระดาษปูทับลงไปบนพัดแล้วเริ่มตวัดพู่กัน 

เขียนไปได้สักพักก็จะมีหยุดนึกบ้างเป็นครั้งคราว หลังจากเขียนพู่กัน

ขยุกขยิกอยู่พักใหญ่แล้วจึงได้หยุดมือ
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"เอาล่ะ คัดลอกชื่อที่ข้าเขียนไว้ออกมา"

มู่ไป๋รับกระดาษมา จนถึงตอนนี้จึงค่อยกล้าเอ่ยถาม "คุณชาย 

รีบร้อนเพียงนี้ เขียนอะไรไว้หรือขอรับ"

"ก็ข้าร้อนใจน่ะสิ เวลากระชั้นชิดมาก เกรงจะหลงลืมสิ่งท่ีจดจ�า 

เอาไว้" นางกางพัดจีบออกโบกไปมา หัวใจที่เต้นรัวค่อยๆ สงบลง

วันนี้ฉวยโอกาสตอนที่องค์ชายเก้าเสนอให้มีการหย่ังเสียง นางก็

ลอบจดจ�าต�าแหน่งที่น่ังของขุนนางทั้งหลายเอาไว้ ซึ่งนางก�านัลจะคอย

เดินเก็บใบเสนอชื่อตามล�าดับ ยามท่ีองค์ชายเก้าขานช่ือก็ท�าตามล�าดับ

เช่นเดียวกัน ขอเพียงสามารถเทียบชื่อที่ขานกับต�าแหน่งท่ีนั่งของ 

คนเหล่าน้ันได้ นางก็จะรูว่้าใครบ้างท่ีเลอืกนาง และใครบ้างท่ีไม่ได้เลือก...

หากคนผู้น้ันไม่ใช่คนของสกุลเซี่ยก็ไม่มีอะไรให้ว่ากล่าวได้ แต ่

หากเป็นคนของสกุลเซีย่แต่ไม่เลอืกนาง เช่นนัน้คงต้องจดัการกับพวกเขา

บ้างแล้ว

เซี่ยซูหลับตาคิดค�านวณในใจอย่างถ่ีถ้วน ทันใดนั้นก็ตกตะลึง  

นางหยิบกระดาษในมือมู่ไป๋มาดูแล้วดูอีก มุมปากถึงกับกระตุก "ไม่น่า

เป็นไปได้กระมัง..."

เว่ยอี้จือเลือกข้า?!

นี่...ความจ�าของข้าเพี้ยนไปแล้วหรือไร!
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เว่ยอ้ีจือถือก�าเนิดในสกุลเว่ยแห่งเหอตง นับว่าเป็นตระกูลใหญ่ 

ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

สกุลเว่ยน้ันย่ิงใหญ่มานานแล้ว เพราะแม้แต่ไทเฮาองค์ปัจจุบัน 

ก็ยังมาจากสกุลเว่ยเลย ทว่าน่าเสียดาย สกุลเว่ยจ�าต้องพ่ายแพ้ให้กับ 

สกุลหวังและสกุลเซี่ยท่ีร่วมมือกัน ทว่าหลังจากโค่นสกุลเว่ยลงได้แล้ว 

สกุลหวังและสกุลเซีย่ก็หันมาต่อสูกั้นเอง สดุท้ายจงึเป็นสกุลเซีย่ท่ีชนะไป

ในที่สุด และรุ่งเรืองขึ้นมาได้หลายสิบปีแล้ว

ดังนั้นระหว่างเว่ยอี้จือกับเซี่ยซูย่อมมีความแค้นต่อกัน มองด้วย 

สายตาแคบๆ น่ีถือเป็นเรื่องใหญ่ท่ีท�าให้ผิดใจกันไปตลอดชีวิตได้ แต ่

หากมองให้กว้างขึ้น นี่ยังถือเป็นภารกิจใหญ่ประจ�าตระกูลทีเดียว

เทียบกับคนอื่นๆ ในสกุลเว่ยแล้ว เซียงฮูหยินมารดาของเว่ยอี้จือ 

ถือเป็นผู้ที่อาจหาญแบกรับชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลไว้มากที่สุด นาง 

2
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เป็นลกูหลานตระกูลใหญ่ มชีือ่เสยีงในเรือ่งทีมี่ความรู้มากมาย แม้เป็นสตรี 

แต่ก็เป็นคนท่ีโดดเด่นมากคนหน่ึงในอาณาจักรต้าจ้ิน ทว่าสิ่งท่ีเลื่องลือ

ยิ่งกว่าชื่อเสียงของนางก็คือ...อารมณ์อันเกรี้ยวกราดรุนแรง

เว่ยอี้จือเพ่ิงกลับมาถึงจวนของต้าซือหม่า เซียงฮูหยินก็รีบปราด 

เข้ามาถามในทันที "เป็นอย่างไรบ้าง สารเลวแซ่เซี่ยนั่นอับอายขายหน้า

จนไปกระโดดแม่น�้าตายแล้วหรือยัง!"

เว่ยอี้จือกุมมือมารดา ย้ิมพลางตอบด้วยน�้าเสียงละมุน "ที่แท ้

เมื่อตอนกลางวันท่ีท่านแม่พบกับองค์ชายเก้าก็ถกกันด้วยเรื่องนี้เองหรือ 

ข้าก็ว่าสิ เหตุใดเสื้อผ้าดีๆ ของข้าจึงกลายเป็นเสื้อผ้าเนื้อหยาบไปได้"

เซียงฮูหยินใบหน้าแดงเรื่อ "ก็แม่ช่วยแก้แค้นแทนเจ้ามิใช่หรือ  

เจ้าบ้าแซ่เซี่ยนั่นท�าร้ายแม่ ท�าให้แม่ไม่อาจอุ ้มหลานได้ในเร็ววัน  

แม่หรือจะยกโทษให้หลานของมันได้!"

เว่ยอี้จือย้ิมโดยไม่พูดอะไร เขาเพียงท�าทีเป็นเห็นด้วยเพ่ือปลอบ

มารดาให้คลายใจ

เห็นได้ชัดว่าฮ่องเต้ยังกริ้วจากงานเลี้ยงอยู่ วันรุ่งขึ้นจึงประกาศ 

งดการเข้าเฝ้ายามเช้า ขุนนางคนอื่นๆ ได้รับแจ้งข่าวแต่เนิ่นๆ มีเพียง 

เซี่ยซูที่มาถึงวังหลวงแล้วจึงค่อยได้รับแจ้ง

มาเสียเที่ยวแท้ๆ เอาเถอะ คิดเสียว่าออกก�าลังยามเช้าก็แล้วกัน!

ยังไม่พ้นยามเหม่า* ตะวันเพ่ิงจะเย่ียมหน้าออกมาเท่านั้น เซี่ยซ ู

ในชุดขุนนางเต็มยศก็เดินกลับไปทางประตูวัง ตามทางเหล่านางก�านัล

* ยามเหม่า คือช่วงเวลา 05.00 น. ถึง 07.00 น.
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ต่างย่อกายคารวะ แต่ก็มีแอบส่งสายตามาให้ไม่น้อย ใบหน้างดงาม

ประดุจภาพวาด ชุดขุนนางยาวแขนกว้างก็ย่ิงท�าให้ดูโดดเด่นชวนมอง 

ท่าทางการเดินอันสง่างามก็ยิ่งขับให้เซี่ยซูดูมีเสน่ห์มากขึ้น

เซี่ยซูวางท่าใหญ่โตในราชส�านักก็จริง ทว่าอีกมุมหน่ึงนางก็ให้ 

ความเป็นกันเองย่ิง ยามเหลือบเห็นนางก�านัลแอบมองมา นางก็จงใจ 

ขยิบตาให้อีกฝ่าย ถึงกับท�าให้สาวน้อยผู้น้ันเขินอายจนต้องก้มหน้างุด  

รอจนนางจากไปแล้ว นางก�านัลน้อยผู้นั้นก็ดึงดูดสหายอีกคนเข้ามา

"เจ้ามนันางจิง้จอกเจ้าเล่ห์ หว่านเสน่ห์จนไปเข้าตาท่านอคัรเสนาบดี 

ของข้าจนได้!"

"ชิ! ท่านอัครเสนาบดีเป็นของข้าต่างหาก เจ้าหลบไปไกลๆ เลย!"

"เจ้าสิหลบไป! เจ้าเคยบอกว่าชอบอู่หลิงอ๋องชัดๆ!"

ขึ้นรถม้าออกจากวังหลวงมาแล้ว ทันใดนั้นรถม้าของอู่หลิงอ๋อง 

ก็ปรากฏขึ้นข้างหน้า ก�าลังแล่นมาจากทิศทางตรงข้าม เดิมทีเซี่ยซูยัง 

คิดว่าตนเองตาฝาดไปจึงรีบร้องบอกให้หยุดรถ ก่อนเพ่งมองให้แน่ใจ 

เว่ยอี้จือพลันเลิกม่านแล้วชะโงกใบหน้าออกมา

"อ้าว อู่หลิงอ๋องจะไปเข้าเฝ้าหรือ" เซี่ยซูอดทักทายอีกฝ่ายไม่ได้

เว่ยอี้จืออมย้ิมพลางพยักหน้า "พอดีวันน้ีมีธุระจึงได้มาสาย ท�าไม

หรือ เห็นท่านอัครเสนาบดีออกมาเช่นนี้ หรือว่าเข้าเฝ้ายามเช้าเลิกแล้ว"

เซี่ยซูหัวเราะออกมา "ใครว่าล่ะ เมื่อวานฝ่าบาททรงดื่มน�้าจัณฑ ์

ไปมาก วันนี้จึงงดเข้าเฝ้ายามเช้า ข้ายังคิดว่ามีแต่จวนอัครเสนาบดีที ่

ไม่ได้รับแจ้งเสียอีก ไม่คิดว่าแม้แต่จวนต้าซือหม่าก็ไม่ทราบเรื่องด้วย"

"เป็นเช่นน้ีนี่เอง" สีหน้าเว่ยอี้จือเผยว่าเพ่ิงรู ้ "ในเมื่อเป็นเช่นนี้  
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ข้าก็คงต้องกลับทางเดียวกับท่านแล้ว"

"คงต้องเป็นเช่นนั้น" เซี่ยซูปล่อยม่านลง นางหันไปยิ้มกับมู่ไป๋แล้ว

เอ่ยว่า "ช่างรู้จักวางตัวเสียจริง คงกลัวว่าข้าจะนึกชิงชังฝ่าบาท จึงแสร้ง

ท�าเป็นมาที่นี่เช่นนี้ เพื่อพิสูจน์ว่าฝ่าบาททรงไม่มีเจตนาจะเล่นงานข้า"

มู่ไป๋ท�าเสียงอาแล้วเอ่ยว่า "บ่าวก็ยังคิดว่าอู่หลิงอ๋องไม่ได้รับแจ้ง

จริงๆ"

"ฝ่าบาททรงให้ความส�าคัญกับเขาถึงเพียงนี้ ต่อให้ไม่แจ้ง ขุนนาง

บู๊บุ๋นทั่วราชส�านักก็ยังต้องแจ้งเขา" เซี่ยซูลูบศีรษะมู่ไป๋ด้วยความเอ็นดู 

"เจ้าเป็นเด็กดีไร้เดียงสาเสียจริง ต้องรักษาข้อดีนี้ไว้ให้ดีเล่า"

"..."

ยามกลางวสันตฤดู เวลายามเช้า รถม้าอันหรูหราของจวน 

อคัรเสนาบดีกับรถม้าสามญัของอูห่ลงิอ๋องเคล่ือนเคยีงกันมาบนถนนใหญ่

กลางเมือง เรียกความสนใจของผู้คนให้หันมามองได้ในทันที

มู่ไป๋เบ้ปาก "ไร้มารยาทสิ้นดี ต่อให้เป็นจวิ้นอ๋อง* และต้าซือหม่า 

แต่ก็ยังต�่ากว่าต�าแหน่งอัครเสนาบดีของคุณชายอยู่หนึ่งขั้น จะมา 

เคลื่อนเคียงกันเช่นนี้ได้อย่างไร"

เซี่ยซูโบกพัดพลางหัวเราะ

นี่ก็คือความเจ้าเล่ห์ของอู่หลิงอ๋อง ถ้าเขาเอาแต่ท�าตัวลับๆ ล่อๆ  

จะท�าให้นางย่ิงระมัดระวังเขา แต่หากจงใจเผยท่าทีอย่างโจ่งแจ้งก็จะ

ท�าให้รู้สึกว่าไม่มีอะไรน่ากลัว ตอนนั้นท่ีเขาจงใจให้นางยืมเส้ือผ้าก็อาจ

ท�าไปเพื่อกลั่นแกล้งนาง ซึ่งมีความเป็นไปได้ถึงแปดส่วน
* จว้ินอ๋อง เป็นต�าแหน่งเชือ้พระวงศ์ชายล�าดบัท่ีสองรองจากชนิอ๋อง โดยมากฮ่องเต้จะแต่งตัง้แก่บตุรชายของ
ชินอ๋อง สมาชิกราชวงศ์ ขุนนางต่างแซ่ที่มีความชอบ หรือเจ้าครองแคว้นบริวาร
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เซี่ยซูถอนหายใจ คนผู้นี้ลึกล�้ายากจะหย่ังถึง ดูแล้วรับมือได้ยาก

จริงๆ

ตอนนี้เอง จู่ๆ เว่ยอี้จือก็เรียกนาง เซี่ยซูเลิกม่านข้ึน ก่อนจะเห็น

ใบหน้ากระจ่างดุจไข่มุกของเขาอาบไล้แสงตะวัน รอยย้ิมท่ีประดับ 

มุมปากนั่นแทบจะละลายสายตาของผู้ที่พบเห็นเลยทีเดียว

มีเสียงร้องอุทานดังขึ้นในหมู ่หญิงสาวที่อยู่รอบด้าน วันนั้นที ่

เว่ยอี้จือเข้าเมืองเขาไม่ได้เย่ียมหน้าออกมา วันน้ีจู่ๆ ก็เลิกม่านข้ึนเช่นนี้ 

จะไม่ให้พวกนางกรดีร้องด้วยความปลาบปลืม้ได้หรอื พอเซีย่ซเูย่ียมหน้า

ออกมาหลังจากนั้น หญิงสาวอีกกลุ่มก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาด้วย  

เหมือนประชันกับเสียงกรีดร้องเมื่อครู่

เซี่ยซูหันไปมองเว่ยอี้จือด้วยสีหน้าจนใจ "อู่หลิงอ๋อง จู่ๆ ก็เรียกข้า

เช่นนี้ มีอะไรหรือ"

เว่ยอีจ้อืย้ิมอย่างมเีลศนัย "ไม่มอีะไรหรอก เพียงแค่อยากจะเหน็ว่า

ท่านอัครเสนาบดีเป็นท่ีปลาบปลื้มชื่นชมอย่างที่เขาเล่าลือกันมาหรือไม่ 

ดูแล้วก็คงจะจริง"

เซี่ยซูหรี่ตานิดๆ "ฟังจากท่ีท่านพูดมา หรือว่าอู่หลิงอ๋องอยากจะ 

แข่งประชนักับข้า?" นางใช้พัดแตะทีแ่ก้มตนเองเบาๆ "เพ่ือหน้าตานีน่้ะหรือ"

เว่ยอี้จือยังไม่ทันตอบก็ได้ยินเสียงพลั่ก มีคนโยนผลแตงข้ึนไปบน

รถของเซี่ยซู เห็นได้ชัดว่าหลงเสน่ห์นางโดยไม่รู้ตัวแล้ว

"ดูสิ ข้ายังไม่ได้พูดอะไรเลย การแข่งขันก็เริ่มขึ้นแล้ว" เว่ยอี้จือยิ้ม

แล้วปล่อยม่านรถลง ทางนั้นก็มีคนโยนผลแตงข้ึนมาบนรถของเขา 

ด้วยเช่นกัน
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พักเดียวผู ้คนก็ออกมายืนกันจนเต็มสองข้างทาง พากันโยน 

ผลหมากรากไม้มาให้ ยืนรวมกันเป็นกลุ่มๆ ทั้งซ้ายและขวา ประหนึ่ง 

ตั้งป้อมแยกกันอย่างเห็นได้ชัด แม้แต่มู่ไป๋กับฝูเสวียนก็ยังถูกยกเอามา

เปรียบเทียบด้วย

แรกเริ่มแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ เริ่มจากถกเถียงกันเบาๆ ไป

จนถึงตะคอกใส่กันเสียงดัง ฝ่ายหน่ึงบอกว่าอัครเสนาบดีทั้งรูปงามและ

เก่งกาจไร้ผู้เทียมทาน อีกฝ่ายก็บอกว่าอู่หลิงอ๋องสง่างามหาใดเปรียบ  

ท้ังยังเก่งกาจในการรบทัพจับศึก ต่างฝ่ายต่างโอ้อวดคนท่ีตนชื่นชอบ

เป็นการใหญ่

ทว่าคนที่น่ายินดีมากที่สุดเห็นจะเป็นพ่อค้าเร่ขายแตงซึ่งวางขาย

อยู่ข้างทาง คาดว่าคงค้าขายท�าก�าไรได้อักโขทีเดียว!

กระทัง่รถม้าแล่นอยู่บนถนนใหญ่มาได้ไกลแล้ว รถม้าของทัง้สองฝ่าย 

จึงหยุดลงที่ทางแยก ไม่ช้าก็กล่าวลากัน

เซี่ยซูเลิกม่านรถแล้วลงมา นางเดินไปยังข้างรถของเว่ยอี้จือแล้ว

เอ่ยว่า "เคยได้ยินมาว่าสกุลเว่ยแห่งเหอตงมีชายรูปงามหลายคน วันน้ี 

ได้ร่วมเดินทางด้วยกัน ข้าก็เชื่อว่าจริง อู่หลิงอ๋องช่างรูปงามจนทั่วหล้า

หวั่นไหว มีหรือจะไม่ได้รับผลแตงมาก�านัลจนเต็มรถเช่นนี้"

เว่ยอี้จือก็ลงจากรถเช่นเดียวกัน ชุดขุนนางราชส�านักสีด�าปักลาย

งดงามบนร่างเขาย่ิงขบัให้ตัวเขาดูสงูส่ง เขาย้ิมแย้มให้อย่างอ่อนโยนแล้ว

เอ่ยว่า "ท่านอัครเสนาบดีกล่าวผิดไปแล้ว ข้าน่ะหรือจะเทียบกับท่านได้"

ทัง้สองต่างผลดักันเอ่ยชมไปมาอย่างเสแสร้ง ทนัใดน้ันสหีน้าเซีย่ซู

ก็มีแววละอายพาดผ่าน นางกระแอมทีหนึ่งแล้วเอ่ยว่า "เมื่อครู่ข้าเห็น 
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บนรถท่านมีทับทิมกับหลี่จื่อ* มากมาย พูดไปก็น่าอายนัก ของที่ข้าชอบ

มีน้อยอย่าง จ�าเพาะต้องมาชอบกินสองสิ่งนี้ ไม่ทราบว่า..." 

เว่ยอี้จือหัวเราะเบาๆ ก่อนเอ่ยข้ึนในทันที "ฝูเสวียน เลือกทับทิม 

กับหลี่จื่อบนรถไปใส่ไว้ในรถม้าอัครเสนาบดีด้วย"

ฝูเสวียนนิ่วหน้าอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนไปท�าตามค�าสั่งแต่โดยดี

ไม่นานนัก ชาวบ้านที่แอบตามพวกเขามาเงียบๆ ก็น�าเรื่องที่เห็นนี้

ไปขยายความต่อ

"นี่ พวกเจ้าอย่าเอาแต่ทะเลาะกันดีกว่า ยามนี้แม้แต่อู่หลิงอ๋อง 

ยังยกผลไม้ของตัวเองให้ท่านอัครเสนาบดีเลย น่ันก็หมายความว่า 

อู่หลิงอ๋องยอมยกธงยอมแพ้แล้ว!"

"ฮ่าๆๆๆ เช่นน้ันท่านอัครเสนาบดีของข้าก็เป็นชายงามอันดับหนึ่ง

ของต้าจิ้นเรา!" ฝ่ายที่สนับสนุนเซี่ยซูพากันได้ใจ

"ไม่ใช่ๆๆ! ข้าไม่เชื่อหรอก!" ผู้ท่ีสนับสนุนเว่ยอี้จือถึงกับหมดสติ 

ไปสามคน

หลังจากท้ังสองฝ่ายบอกลากันอยู่พักใหญ่ ฝูเสวียนก็กระซิบถาม 

เว่ยอี้จือผ่านม่านกั้น "จวิ้นอ๋อง เหตุใดท่านต้องอ่อนน้อมต่ออัครเสนาบดี

ด้วยเล่า เห็นอยู่ชัดๆ ว่าเขาก�าลังวางอุบายหาทางเอาชนะท่าน"

"ช่างเถอะ เดิมทีการแข่งขันน้ีข้าก็แสร้งเกริ่นข้ึนมาอย่างนั้นเอง  

ชายชาตรีหยัดยืนระหว่างฟ้าดิน ไยต้องอาศัยเพียงหน้าตา" ทันใดนั้น 

เว่ยอี้จือก็หัวเราะเบาๆ "แต่อัครเสนาบดีผู้นี้ก็น่าสนใจจริงๆ" 

* หลี่จื่อ หมายถึงลูกไหนหรือลูกพลัม
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ฝ่ายเซี่ยซูที่ดูน่าสนใจผู ้น้ี พอกลับถึงจวนแล้วก็นั่งอยู่หลังโต๊ะ 

ตัง้อกตัง้ใจกินทับทมิ มูไ่ป๋แกะเปลอืกทบัทมิให้พลางพูดอย่างกระหย่ิมใจ 

"บ่าวก็ว่าอู่หลิงอ๋องผู้นั้นเทียบคุณชายไม่ได้หรอก"

เซีย่ซเูบ้ปากอย่างไม่แยแส "อย่าได้พูดจาโอ้อวดเกินไปนกั ในมอืเขา 

มกี�าลงัทหารมากมายเพียงนีแ้ต่ก็ยังได้รบัความชืน่ชมจากฝ่าบาทถึงข้ันนีไ้ด้  

คุณชายอย่างข้านึกชื่นชมเขาจริงๆ"

มู่ไป๋กลอกตาใส่อย่างดูแคลน

ในลานบ้านจุดไฟแล้ว พ่อบ้านชราเดินมาถึงหน้าห้องหนังสือ  

มองเมินกองเปลือกทับทิมราวกับไม่เห็นแล้วเอ่ยรายงาน "คุณชาย  

มีคนรับใช้จากจวนต้าซือหม่าเอาของมาส่งให้ท่านขอรับ"

"หืม?" เซี่ยซูลุกขึ้นจากหลังโต๊ะ "เอามาดูซิ"

มู ่ไป๋รีบเดินไปรับที่ปากประตูทันที ที่แท้ก็เป็นชุดสีขาวชุดหน่ึง  

เขาหยิบออกมาดแูล้วพูดอย่างประหลาดใจว่า "คณุชาย น่ีเป็นชดุล�าลอง

ที่ท่านสวมไปงานเลี้ยงวันนั้นมิใช่หรือขอรับ"

เซี่ยซูรับมาดู ชุดของข้าจริงด้วย

ตอนนั้นพอนางเห็นชุดเน้ือผ้าธรรมดาน้ีก็รู้แล้วว่าอู่หลิงอ๋องจงใจชู

เรื่องชาติก�าเนิดมาต้ังข้อรังเกียจนาง หลังจากเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนาง 

จึงจงใจทิ้งชุดที่ขาดชุดนี้เอาไว้ ดูเผินๆ เหมือนลืมไว้ แต่ที่จริงเป็นการ  

'ให้ของขวัญตอบแทน' ต่างหาก

เซีย่ซหูยิบชดุทีต้ั่งใจใช้เป็นของขวัญตอบแทนข้ึนมาดอูย่างละเอยีด 

แล้วก็ต้องตกตะลึง

ชายชุดท่ีถูกกระบี่แทงจนขาดถูกเย็บติดกลับเป็นเหมือนเดิมแล้ว 
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ตรงที่ผ้าเย็บต่อกันใช้ดิ้นทองค�าปักเป็นลวดลายไว้ ดูแล้วประณีต 

งดงามยิ่ง

"คนที่มาพูดอะไรบ้าง"

พ่อบ้านเอ่ย "คนที่มาบอกว่าอู ่หลิงอ๋องก�าชับด้วยตนเองว่า 

ต้องส่งเสื้อผ้าให้ถึงมือคุณชาย ด้ินทองท่ีใช้ปักลายน้ีเป็นสินสงคราม 

ที่ได้จากการสู้รบกับแคว้นถู่อวี้หุน* ถือเสียว่าเป็นสิ่งตอบแทนของก�านัล

ของท่านก็แล้วกัน"

เซี่ยซูรู้สึกขบขันยิ่ง "แต่เขาไม่ได้รับของก�านัลของข้านี่"

"อู ่หลิงอ๋องบอกว่าน่ันเป็นลาภที่มิควรได้ แต่เสื้อผ้าชุดนี้เขา 

ท�าขาดเองกับมือ ย่อมต้องส่งคืนในสภาพสมบูรณ์"

เซีย่ซพูยักหน้า "เข้าใจแล้ว เขามคีวามคดิละเอยีดอ่อนมากทีเดยีว" 

นางท�าเสียงจึ๊กจั๊กสองทีขณะนึกย้อนกลับไป งานเลี้ยงวันน้ัน  

เว่ยอี้จือเริ่มต้นด้วยการท�าให้นางขายหน้าก่อนแท้ๆ จู่ๆ ก็มามอบของ

ก�านัลให้ตามหลังเสียอย่างนั้น น่ีแสดงให้เห็นว่าศัตรูผู้นี้แข็งแกร่งย่ิงนัก 

ทัง้ทีก่่อนหน้านีใ้ช้อบุายอย่างหนึง่ ทว่าต่อมาก็ใช้อกีอบุายแล้ว ท�าเอานาง

งุนงงสับสนว่าเขาคิดจะท�าอะไรกันแน่ หากนางไม่ควบคุมสติของตนเอง

ให้ดี นางอาจกลายเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล�้าจนท�าอะไรผิดพลาดได้

เซี่ยซูหยิบเสื้อผ้าส่งให้มู่ไป๋ นางเพ่ิงจะน่ังลงกินทับทิมต่อ พ่อบ้าน

ที่เพิ่งเดินออกไปก็กลับเข้ามาอีกครั้ง

"คุณชาย คุณชายขอรับ แย่แล้ว บ่าวชราเพ่ิงทราบข่าวมาว่า 

คุณชายหร่านเกิดคิดสั้นเสียแล้วขอรับ!"
* ถู่อวี้หุน (ค.ศ. 313-663) ชื่อแคว้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนโบราณซึ่งก่อตั้งโดยชาวเซียนเปยเผ่าหนึ่ง 
ปัจจุบันคือพื้นที่มณฑลชิงไห่และกานซู่
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เซี่ยซูถึงกับส�าลักทับทิมที่กินเข้าไป นางไอแค่กๆ อยู่นาน ได้แต่ 

บ่นอุบในใจ คุณชายหร่านนี่ใครกัน

สกุลเซี่ยเป็นตระกูลใหญ่ เฉพาะที่อาศัยในจวนก็มีอยู่เกือบร้อยคน 

เซี่ยซูเข้ามาอยู่ในสกุลเซี่ยตอนท่ีโตแล้ว ทุกวันในอดีตนางล้วนได้รับ 

การอบรมเรื่องน้ันเรื่องน้ีจากเซี่ยหมิงกวงมิได้ขาด จนแทบไม่มีโอกาส 

จะได้สนทนาหรือพบปะใครอื่น จึงไม่แปลกที่นางจะรู้จักคนในสกุลเซี่ย

แค่ไม่กี่คนเท่านั้น

พ่อบ้านรีบร้อนไปจัดการเรื่องของคุณชายหร่าน ส่วนเซี่ยซูก็ 

ไม่มีแก่ใจมากินทับทิมต่อแล้ว นางจึงเอ่ยถามมู่ไป๋ว่า "คุณชายหร่านผู้นี้

เป็นใครกัน"

มู่ไป๋เอ่ยตอบ "คุณชายคงไม่ทราบ หากว่ากันตามล�าดับญาติแล้ว 

ท่านควรเรยีกคณุชายหร่านว่า 'ท่านอา' เดมิทีเขาก็ถือเป็นหลานชายของ

นายท่านขอรับ"

นายท่านก็คือเซี่ยหมิงกวง ในเมื่อคุณชายหร่านเป็นหลานชาย  

ก็ต้องเป็นบุตรชายของน้องชายแท้ๆ ของท่านปู่ ว่ากันตามเหตุผลแล้ว 

คุณชายหร่านท่านน้ีก็น่าจะถูกเลี้ยงดูอยู่ท่ีบ้านรองสิ เหตุใดจึงมาอยู่ 

ในบ้านใหญ่ได้เล่า เซี่ยซูงุนงงสงสัยยิ่งนัก

มูไ่ป๋จงึพูดต่อ "แต่ภายหลงัเกิดเรือ่งข้ึน ฐานะของเขาจึงเปล่ียนไป..."

เซี่ยซูยังมึนงงไม่หาย "เกิดเรื่องอะไรขึ้นรึ"

มู่ไป๋หันมองซ้ายขวา เมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่แล้ว เขาจึงย่ืนหน้า 

มาเล่าเป็นฉากๆ ท่าทางมีลับลมคมในยิ่ง พอเล่าจบก็ท�าสีหน้าเหมือนว่า 
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'ถ้าเป็นคนทั่วไปข้าไม่เล่าให้ฟังหรอกนะ'

"อ้อ" สีหน้าเซี่ยซูดูซับซ้อนขึ้นมา

เซี่ยหมิงกวงกับน้องชายเซี่ยหมิงฮุยไม่ถูกกัน ฝ่ายหนึ่งรู ้สึกว่า 

น้องชายไม่ได้เรื่อง จะผลักดันก็ท�าไม่ไหว อีกฝ่ายก็รู้สึกว่าพี่ชายไร้น�้าใจ 

แค่เรื่องท่ีเป็นถึงอัครเสนาบดีแต่ไม่คิดช่วยเหลืออะไรเลยก็ช่างมันเถอะ 

แต่นี่ถึงขั้นเหยียดหยามบุตรชายทั้งสองของเขาราวกับเป็นคนไร้ค่าอีก

เซี่ยหมิงฮุยมีลูกมากกว่า ซึ่งเรื่องนี้ท�าให้เขาชนะเซี่ยหมิงกวงไป 

ตอนท่ีเขาอายุได้ห้าสบิ อนภุรรยาก็ยังคลอดบตุรชายให้เขาได้อกีคนหนึง่  

ท�าให้เขารู้สึกเป็นผู้ชนะจนเคราแทบจะชี้ฟ้าทีเดียว

หลังจากนั้น ทุกครั้งที่เซี่ยหมิงฮุยมาเยี่ยมเยียนเซี่ยหมิงกวงก็จะจูง

บตุรชายคนเลก็มาด้วยท่าทางโอ้อวดเสมอ เดก็น้อยย่ิงโตก็ย่ิงเฉลยีวฉลาด 

ท�าให้เขาได้ลบล้างความอับอายท่ีเซี่ยหมิงกวงเคยดูถูกบุตรชายสองคน

ของเขาก่อนหน้านี้ไป ท�าให้ยิ่งปลาบปลื้มใจยิ่งนัก

ไหนเลยจะรู้ สิ่งที่ดีงามมักไม่ยืนยาว เซี่ยหมิงฮุยจัดงานเลี้ยงฉลอง

วันคล้ายวันเกิดครบรอบหกสิบปีอย่างย่ิงใหญ่ แต่จู่ๆ ท่ีเรือนหลังก็เกิด 

ไฟไหม้ขึ้น...อนุภรรยาคนงามประดุจบุปผาผู้น้ันถูกจับได้ว่าเล่นชู้กับ

คนนอก พอซักถามอย่างละเอียดก็พบความจริงว่า...ให้ตายสิ แม้แต ่

บุตรชายก็มิใช่ลูกของเขาหรอกหรือนี่

ราวกับสายฟ้าผ่ากลางวันแสกๆ! เซีย่หมงิฮยุกระอกัเลอืดจนเป็นลม 

ล้มพับ อุตส่าห์เลี้ยงบุตรชายคนอื่นมานานนับสิบปี ทั้งยังให้เงินใช้จ่าย

อย่างมือเติบเสียยิ่งกว่าตัวเขาเองด้วยซ�้า

เวลาน้ันเซี่ยหมิงกวงก็อยู่ในงานเลี้ยงด้วย อย่างไรเสียก็ต้องค�านึง

Page ��������������� 1.indd   44 30/1/2563 BE   14:54



45

เทียนหรูอวี้

ถึงสถานการณ์เบื้องหน้าก่อน เขาจึงไม่ได้ฉวยโอกาสนี้ซ�้าเติม เพียง 

บอกกล่าวส่งแขกเหรื่อที่มีอยู่เต็มห้องออกไป คนอื่นๆ จะได้ไม่รับรู้เร่ือง

น่าอับอายในครอบครัวจนน�ามาพูดต่อได้

จากน้ันเซีย่หมงิฮยุก็จดัการกับอนภุรรยาทนัท ีเดมิทยัีงคิดจะจัดการ

กับเด็กน้อยด้วย แต่เซี่ยหมิงกวงกลับรับตัวเด็กน้อยผู้นั้นแล้วพากลับมา

จวนอัครเสนาบดีด้วยกัน

ว่ากันว่าท�าเพื่อให้น้องชายอับอาย...

บ้างก็ว่าเขาอยากจะสะสมบุญกุศล...

บ้างก็ว่าคนที่คบชู้กับอนุภรรยาผู้นั้นก็คือเซี่ยหมิงกวงเอง...

เมื่อพ่อบ้านจวนอัครเสนาบดีได้ยินคนในจวนพูดเช่นนั้นก็ตวาด 

ด้วยความโกรธเกรี้ยว 'นายท่านอายุอานามตั้งเท่าใดแล้ว พวกเจ้าก็ 

อย่าปั้นน�้าเป็นตัวใส่ความท่านผู้เฒ่าเลย!'

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เพียงถูกวางไว้ข้างๆ ปล่อยให้คลุมเครืออยู่ 

เช่นน้ีเอง เด็กซึ่งมีที่มาที่ไปไม่ชัดแจ้งจึงเติบโตขึ้นอย่างสงบสุขภายใน 

จวนอคัรเสนาบดี เหล่าคนรบัใช้ไม่กล้าพูดจาเหลวไหล ด้วยชือ่ของเขาคอื

เซี่ยหร่าน ผู้คนจึงเรียกเขาว่า 'คุณชายหร่าน'

แม้เรือ่งน้ีจะเป็นเรือ่งทีน่่าอบัอาย ทว่าในใจเซีย่ซกูลบัรู้สกึรับรูไ้ด้ถึง

เรื่องราวบางอย่างที่แฝงอยู่

มู่ไป๋อยู่ในจวนสกุลเซี่ยมาตั้งแต่เล็กจนโต จึงรับรู้เร่ืองราวในอดีต

มากกว่านาง ตามทีเ่ขาเล่ามานัน้ เซีย่หร่านผู้น้ีเข้ามาอยู่ในจวนตอนท่ีบดิา

ของนางก้าวเข้าสู่เส้นทางหลอมยาอายุวัฒนะแสวงหาความเป็นเซียน

อย่างเตม็ตวัแล้ว บางทีท่ีเซีย่หมงิกวงพาเดก็น้อยกลบัมาบ้าน อาจเพราะ
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วางแผนให้เขารับช่วงต่อก็เป็นได้

แต่ความเป็นมาของเซี่ยหร่านก็ช่างน่ารังเกียจจริงๆ หากวันใด 

ถูกเปิดโปงขึ้นมาคงยากจะท�าให้คนเคารพนับถือได้ นอกจากนี้ยัง 

ไม่มีสายเลือดสกุลเซี่ยด้วย เซี่ยหมิงกวงย่อมไม่อาจวางใจได้เท่าใดนัก

นี่อาจเป็นเหตุผลที่ท่านผู ้เฒ่ารับตัวนางกลับมาท่ีจวนกระมัง  

แม้นางจะมีชาติก�าเนิดท่ีต�่าต้อย แต่เทียบกันแล้วก็ยังดีกว่าเซี่ยหร่าน 

อย่างไรเสียนางก็ยังมีสายเลือดสกุลเซี่ย ท้ังยังเป็นบุตรีสายตรงเพียง 

คนเดียว ย่อมแตกต่างกันอยู่แล้ว

เมื่อได้ใคร่ครวญ เซี่ยซูก็เข้าใจว่าที่ผ่านมาเหตุใดเซี่ยหมิงกวงจึง 

ไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องคนผู ้น้ีให้ฟังมาก่อน แปดส่วนคงกังวลว่านางจะ 

ไม่สบายใจ

เรื่องนี้เซี่ยซูเข้าใจได้ แต่ที่ยังสงสัยก็คือเซี่ยหร่านรับรู้เรื่องนี้หรือไม่ 

นางลกุข้ึนจดัเสือ้ผ้า ก่อนจะหันไปพูดกับมูไ่ป๋ "พาข้าไปพบท่านอาหน่อยสิ"

เซี่ยหร่านอยู่ที่เรือนหลิวอว๋ินซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 

ของจวน ที่นั่นอาจจะดูคับแคบไปบ้าง แต่กส็งบเงียบร่มรื่น น่าอยู่ไม่น้อย 

บริเวณลานเรือนยังมีสระน�้าเล็กๆ กลีบดอกไม้จากริมสระร่วงลงสู่ผิวน�้า 

ยามแสงจันทร์สาดส่องเผยให้เห็นความงามอันน่าหลงใหล 

เซีย่ซกัูบมูไ่ป๋เดนิไปถึงประตเูข้าลานเรอืน พวกเขาเห็นพ่อบ้านและ

ท่านหมอเดินออกมาพอดี จึงสอบถามไปสองสามค�า ท่านหมอบอกว่า

เซี่ยหร่านผูกคอกับขื่อ โชคดีที่ถูกพบเห็นเร็วจึงไม่เป็นอะไรมาก เพียงแค่

มีรอยช�้าที่ล�าคอเท่านั้น
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เซี่ยซูพยักหน้า นางเอามือไพล่หลังพลางเดินไปที่ประตู พบว่า 

มีเด็กรับใช้ท่าทางคล่องแคล่วรออยู่ข้างในแล้ว

"คารวะอัครเสนาบดีขอรับ"

เซี่ยซูจึงเอ่ยถาม "เหตุใดคุณชายของเจ้าจึงได้คิดสั้นเล่า"

เด็กรับใช้ได้ยินเช่นนั้นดวงตาก็แดงเรื่อ "จู่ๆ นายท่านสองคนจาก

บ้านรองก็มาหาถึงที่เรือน บอกว่าคุณชายของบ่าวเป็นคนนอก แล้ว 

บอกให้เขาไสหัวออกไปจากสกุลเซี่ยเสีย คุณชายโกรธมาก ก็เลย..."

เซี่ยหมิงฮุยลาโลกไปนานแล้ว นายท่านทั้งสองของบ้านรองก็คือ

บุตรชายท้ังสองของเขา ทั้งสองจึงมีฐานะเป็น 'ท่านอา' แท้ๆ ของเซี่ยซู

นั่นเอง

เซีย่ซเูคยได้ยนิเซีย่หมงิกวงพูดถึงท่านอาทัง้สองมาบ้าง เซีย่ตุนคนโต 

เป็นคนขี้เมา วันทั้งวันเอาแต่เมาอยู่แทบเท้าหญิงงาม เซี่ยหลิงคนรอง 

ไม่ชอบเล่าเรียนต�ารา วันๆ ใฝ่ฝันแต่จะเป็นแม่ทัพ ทว่าน่าเสียดายที่ 

กลับป่วยกระเสาะกระแสะเป็นวัณโรค

เซี่ยหมิงกวงเคยถึงขั้นเรียกทั้งสองคนนั้นว่า 'พวกสวะ'

เซี่ยซูมีแผนการในใจแล้ว นางสาวเท้าเดินเข้าไปในห้อง

กลิ่นยาฟุ้งตลบอบอวลไปทั่วห้อง หลังฉากกันลมเห็นร่างหนึ่ง 

เอนนอนพิงหัวเตียงอยู่

เด็กรบัใช้เดินเข้าไปกระซบิสองสามค�า ทว่าคนบนเตยีงกลับไม่ยอม

ขยับตัว เซี่ยซูจึงถือวิสาสะเดินเข้าไปเอง

เซีย่หร่านอายุอ่อนกว่านางสองปี เขาสวมชดุยาวสีขาวตวัหลวมโพรก  

รูปโฉมหล่อเหลา ทว่าดูซีดเซียวไปสักหน่อย รอยแดงตรงล�าคอก็ดู 
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น่าตกใจอย่างยิ่ง

เมื่อรู้สึกว่ามีคนเข้ามาใกล้ เซี่ยหร่านจึงเงยหน้าขึ้นมองด้วยสีหน้า

เรียบเฉย เพียงเหลือบมองด้วยแววตาเย่อหย่ิงเย็นชาแค่แวบเดียวก็ 

ถอนสายตากลบัไป แล้วพูดอย่างไม่สะทกสะท้านว่า "ท�าให้ท่านอัครเสนาบดี 

ต้องเป็นกังวลแล้ว"

เซี่ยซูกระแอมเบาๆ เป็นการบอกให้คนรับใช้ถอยออกไป ก่อนจะ

เดินเข้าไปทักทายเขาอย่างยิ้มแย้ม "ท่านอา"

เซี่ยหร่านเงยหน้าขึ้นมาทันที สีหน้าราวกับมองเห็นผี

"ท่านอามองข้าเช่นนี้ท�าไมเล่า ถึงท่านจะอ่อนกว่าข้าสองปี แต่ก็

ถือว่าอยู่คนละรุ่นกัน ข้าเรียกท่านว่าท่านอาก็เหมาะสมแล้ว"

สีหน้าเซี่ยหร่านดูเกรี้ยวกราดในทันใด "ข้าไร้สายเลือดสกุลเซี่ย  

เป็นแค่ลูกชู้ของเมียบ่าวแค่นั้น!"

ว่าแล้วเชียว นี่ต้องเป็นค�าด่าทอของท่านอาสองท่านนั้นแน่

เซี่ยซู น่ังลงตรงริมเตียงพลางคลี่ พัดจีบออกแล้วพัดให ้ เขา  

"ช่างบังเอิญยิ่งนัก ข้าก็เป็นลูกนอกสมรสเช่นกัน ท่านอา ข้าว่าเราทั้งสอง

ต่างก็มีชีวิตท่ีน่าสงสารเหมือนๆ กัน ควรจะช่วยเหลือกันถึงจะถูก  

ท่านจะมาด่วนจากไปก่อนได้อย่างไรเล่า"

เซี่ยหร่านได้ยินเซี่ยซูพูดพล่ามด้วยท่าทีตีสนิทเช่นน้ีก็ถึงกับอึ้งไป 

เขานิ่วหน้าแล้วเอ่ยว่า "ท่านพูดเช่นนี้หมายความว่าอะไร"

เซี่ยซูจึงเลิกตีหน้าทะเล้น แล้วกระซิบว่า "ท่านอาเติบโตมาโดยได้

รับการสั่งสอนอบรมจากท่านปู่ คิดแล้วก็น่าจะมีดีกว่าคนอื่นๆ บัดนี้ 

ท่านปู่ไม่อยู่แล้ว ท่านอากลับมาอยู่ในสภาพท่ีถูกคนกล่ันแกล้งรังแก 
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เสียได้ มิสู ้ท่านอาใช้ความสามารถที่มีติดตัวมาช่วยเหลือหลานชาย 

เช่นข้าดีกว่า ดูสิ ข้ากับท่านอาก็อายุพอๆ กัน ร่างกายก็แข็งแรงดี  

ย่อมมีชีวิตอยู่ได้อีกยาวนาน ต่อไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าหลังคาเรือน 

จะพังครืนลงมา"

เซี่ยหร่านเข้าใจได้ในทันที ทว่าสีหน้ากลับย่ิงเย่อหย่ิงมากกว่าเดิม 

"ที่ท่านมาถึงท่ีนี่ก็เพ่ือสิ่งนี้เองหรือ ข้าว่าไม่ต้องมาก็ได้กระมัง เพราะว่า

เหล่าสกุลมีชื่อท้ังหลายคงไม่หวังจะให้ท่านได้มีชีวิตอยู่นานเท่าไรนัก

หรอก"

เซี่ยซูถูจมูกไปมา

เซี่ยหร่านเบือนหน้าไป "ท่านเดินกลับอย่างระมัดระวังด้วย ไม่ขอ 

ไปส่ง"

"ก็ได้" เซี่ยซูจ�าต้องลุกขึ้นยืน นางแสร้งท�าทีถอนหายใจด้วยท่าทาง

ที่เสียดายย่ิง "เช่นน้ันวันหน้าค่อยมาเย่ียมท่านอาใหม่ วันนี้ที่บอกไป  

ท่านอาก็ลองเก็บไปคิดดูให้ดี อันทีจ่รงิท่านอาก็คงเข้าใจดกีระมงั ท่ีท่านปู่ 

รับตัวท่านอาไว้ก็เพื่อวันนี้มิใช่หรือ"

ออกจากเรือนหลิวอว๋ินแล้ว มู่ไป๋ก็ปราดเข้ามา ท่าทางอยากจะ

นินทาเต็มท่ี เซี่ยซูเพียงโบกพัดไปมา สรุปผลของการพบปะในคร้ังน้ีว่า 

"ช่างหยิ่งนัก เย่อหยิ่งเหลือเกิน!"

เหล่าสกุลมชีือ่ท้ังหลายคงไม่หวังจะให้ข้าได้มชีวีติอยู่นานเท่าไรนัก

อย่างนั้นรึ!

เซี่ยซูไม่ประหลาดใจกับเรื่องนี้เลยสักนิด เพราะตั้งแต่แรกนางก็ 

คอยจับตาดูสกุลต่างๆ อย่างใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่สกุลต่างๆ ในราชส�านัก
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ตลอดช่วงเวลาหลายปีมานี้ ราชส�านักไม่เคยเกิดเรื่องใหญ่ขึ้น 

สายตาของฮ่องเต้จึงรวมมาอยู่ท่ีตัวเซี่ยซูท้ังส้ิน ทุกคร้ังที่มีการเข้าเฝ้า 

เป็นต้องจ้องอัครเสนาบดีเขม็ง จ้องชนิดที่แทบจะทะลุทะลวงร่างอีกฝ่าย

ได้เลยทีเดียว

หากมใิช่เพราะฮ่องเต้เป็นคนเอาจรงิเอาจงั อาลกัษณ์คงได้จดบนัทึก 

ไปแล้วว่าพระองค์รักชอบหลงหยาง*

จบัจ้องอยู่หลายวนั ในทีส่ดุฮ่องเต้กเ็ปล่ียนวิธี วันน้ีหลังจากเล่นงาน

เรื่องงานปกครองเสร็จแล้ว พระองค์ก็ทอดถอนใจ แล้วเอ่ยกับเซี่ยซูด้วย

ท่าทางจรงิจงั "ช่วงก่อนหน้านีเ้กิดปรากฏการณ์ประหลาด ฤดรู้อนร้อนย่ิง 

วันนี้เรายังได้ยินมาอีกว่าที่เมืองเหอผู่มีคนเห็นเมฆหมอกก่อตัวจนด�า

ทะมึนเหนือทะเลโดยไม่ยอมสลายไป เกรงว่าจะเป็นลางร้ายเป็นแน่  

อีกอย่าง นับต้ังแต่อัครเสนาบดีเซี่ยขึ้นรับต�าแหน่งก็มีลางร้ายเกิดขึ้น 

ไม่หยุด เกรงว่าพวกชาวบ้านจะเอาไปพูดถึงกันพล่อยๆ ช่วงนี้เจ้าก็ 

ผ่อนปรนกับพวกผู้ใต้บังคับบัญชาลงบ้างเถิด เลี่ยงไม่ให้ผู้อื่นหาข้ออ้าง

มาติฉินค่อนแคะเจ้าได้"

ค�าพูดของฮ่องเต้อาวุโสนั้นล้วนจริงใจ ดูแล้วเหมือนใคร่ครวญเผื่อ

นางแล้ว แต่มหีรอืทีเ่ซีย่ซจูะฟังความหมายทีซ่่อนเร้นในค�าพูดน้ันไม่ออก

รายชือ่ทีจ่ดไว้จากงานเลีย้งคราวนัน้ เซีย่ซเูพ่ิงมโีอกาสลงมอืจดัการ

เมื่อไม่นานนี้เอง ที่ควรปลดก็ปลดออก ที่ควรย้ายก็สั่งย้ายไป จนกระทบ

* รักชอบหลงหยาง เป็นส�านวนหมายถึงชายผู้ชมชอบไม้ป่าเดียวกัน มีท่ีมาจากเร่ือง 'หลงหยางจวิน' เขา 
เป็นชายรูปงามผู้เป็นท่ีโปรดปรานของกษัตริย์เว่ยหวังในสมัยจ้ันก๋ัว เว่ยหวังหลงใหลเขาถึงขนาดท่ีครั้งหน่ึง
ทรงได้ฟังหลงหยางจวินคร�่าครวญว่าชีวิตตนอาจเหมือนปลาที่ตกได้ในครั้งแรก หากทรงตกปลาตัวใหญ่กว่า
ได้ก็อาจสลัดเขาทิ้งไป เว่ยหวังจึงประกาศห้ามผู้ใดน�าผู้ชายมาถวายอีก มิเช่นนั้นจะยึดทรัพย์และประหาร 
ผู้นั้นทั้งตระกูล
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ไปถึงขุนนางใหญ่หลายท่าน เกรงว่าคนเหล่าน้ันคงไปร้องไห้คร�่าครวญ

กับฮ่องเต้เป็นแน่แท้

เซี่ยซูคิดว่าจะท�าสิ่งใดล้วนต้องรอบคอบ นางต้องคุมคนสนิท 

ฝ่ายของท่านปู่ให้อยู่ในก�ามือให้ได้ ขณะเดียวกันยังต้องเล้ียงคนสนิท 

ที่ตนเองไว้ใจได้เอาไว้บ้าง ดังนั้นด้านหนึ่งนางจ�าต้องขุดรากถอนโคน 

อีกฝ่าย ส่วนอีกด้านหนึ่งก็ต้องปลูกรากใหม่เอาไว้ ขุดไปขุดมาจนไป 

ถูกรากซึ่งเป็นคนสนิทสองคนของฮ่องเต้เข้าโดย 'ไม่ทันระวัง'

คนหนึง่คือหัวหน้าส�านักตรวจการ ขุนนางท่านน้ีเขียนฎกีาร้องเรียน

นางครั้งหนึ่งตอนที่นางเพ่ิงขึ้นเป็นอัครเสนาบดี บอกว่ามารดาของนาง 

ไม่เป็นที่รู้จัก ไม่อาจควบคุมงานปกครองของราชส�านักเอาไว้ได้ อีกท่าน

หน่ึงคือแม่ทัพเชอจี้* ตอนนั้นกล่าวโทษว่านางเกรงกลัวอู่หลิงอ๋องที ่

กลับมาเมืองหลวง จึงจงใจย้ายทหารราชองครักษ์ในเมือง

ฮ่องเต้ทราบเรื่องนี้เมื่อตอนกลางดึก พระองค์ถึงกับกริ้วเสีย 

จนสีหน้าเครียดคล�้า พลางตวาดว ่า 'มารดามันเถอะ' ยามนั้น 

หยวนกุ้ยเฟย** ที่คอยรับใช้ในห้องบรรทมตระหนกตกใจจนกลิ้งตกเตียง 

ทว่าก่อนกลิ้งตกลงไปนั้นยังเผลอถีบพระองค์อย่างแรงเข้าทีหนึ่งด้วย

หวนกลบัมาคิดในตอนนี ้พระองค์ก็ย่ิงกริว้กว่าเก่า มอืลบูไปบนแข้ง

ของพระองค์พลางจ้องมองเซีย่ซไูปด้วย ค�าพูดน้ีบอกชดัเจนว่าให้อกีฝ่าย

ค�านงึถงึพระเกยีรตขิองพระองค์ให้มากหน่อย ช่วยรามอืเรือ่งการท�าเรือ่ง

ขาดคุณธรรมลงเสียบ้าง!
* แม่ทัพเชอจี้ (แม่ทัพม้าและรถศึก) คือต�าแหน่งแม่ทัพระดับสูงในสมัยโบราณ ยศขุนนางขั้นสอง  
เป็นรองเพียงแม่ทัพใหญ่กับแม่ทัพเพี่ยวจี้ (แม่ทัพอาชาเหิน)
** กุ้ยเฟย คือต�าแหน่งพระอัครชายา มีศักดิ์รองจากหวงโฮ่วหรือฮองเฮา (พระอัครมเหสี) แต่สูงกว่าเฟย  
(พระชายา)
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เซี่ยซูค้อมค�านับอย่างนอบน้อมแล้วเอ่ยว่า "ฝ่าบาทตรัสได้ถูกต้อง

แล้ว เรื่องที่เมืองเหอผู่ กระหม่อมก็ได้ยินมาเช่นกัน จึงให้โหรหลวงไป

ท�าการตรวจสอบแล้ว คิดว่าอีกไม่กี่วันคงจะได้ความกระจ่าง ถึงตอนนั้น

ข่าวลือย่อมลดหายไปเองโดยไม่ต้องท�าอะไรเลยพ่ะย่ะค่ะ"

สีหน้าฮ่องเต้พลันบูดบึ้ง เสียงหัวเราะหึดังข้ึนอย่างหยามหยัน  

ก่อนมองเลยไปยังโหรหลวง ขอให้ตรวจสอบแล้วไม่พบอะไรเลย!

ยามน้ีเอง เว่ยอี้จือท่ีอยู่ภายในท้องพระโรงซึ่งตลอดมาแทบไม่พูด

อะไรเลยนัน้ก็เอ่ยข้ึนว่า "พูดถึงเมฆสดี�าเหนอืท้องทะเล เมือ่ก่อนกระหม่อม

ก็เคยได้ยินชาวโหรวหรานผู้หน่ึงเล่าว่านี่เป็นลางร้ายอย่างมาก เกรงว่า 

จะร้ายยิ่งกว่าฤดูร้อนที่ร้อนจัดเสียอีกพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้สดับฟังแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นทันที

ใครบ้างไม่รู้ว่าชาวโหรวหรานอาศัยอยู่ในทะเลทราย เมื่อได้ยิน 

ชาวโหรวหรานพูดถึงข่าวลือเก่ียวกับทะเลเช่นน้ี มิสู้เจ้าไปถามราคาผัก

จากฮองเฮาเสียดีกว่า! นี่หมายความว่าอะไร ก็หมายความว่าอู่หลิงอ๋อง

เริ่มเกิดความคิดจะหาทางประมือกับอัครเสนาบดีแล้วน่ะสิ! นี่สินะ 

ที่คนพูดกันว่า...ไม่กลัวเจ้าจะมีความสามารถเกินหน้าเจ้านาย กลัวก็แต่

เจ้าไม่รู้ว่าใครกันที่เป็นเจ้านาย!

ฮ่องเต้สบายใจย่ิงแล้ว พระองค์มองไปยังเว่ยอี้จืออีกคร้ัง ดูแล้ว 

ช่างรื่นตายิ่งนัก

เซี่ยซูเองก็ตระหนักว่าเว่ยอ้ีจือต้ังท่าจะเป็นศัตรูกับตนแล้วเช่นนี ้ 

นางจึงแอบกวาดตามองอีกฝ่ายเร็วๆ จนไม่มีใครสังเกตเห็น

อนัท่ีจรงิชนชัน้สงูท่ีอยากให้นางตายก็มสีกุลเว่ยทีม่าเป็นอนัดบัหนึง่

Page ��������������� 1.indd   52 30/1/2563 BE   14:54



53

เทียนหรูอวี้

มิใช่หรือ

เว่ยอี้จือกลับยืนน่ิงอย่างเด็ดเดี่ยว ดูสุขุมเยือกเย็น ราวกับว่าเขา 

ไม่ได้พูดอะไรออกมาทั้งนั้น ทั้งยังยิ้มให้นางอีกด้วย

เซี่ยซูกุมขมับ จะเล่นลูกไม้กับข้าด้วยการให้ร้ายก่อนแล้วค่อย 

ปลอบใจทีหลังใช่หรือไม่!

คงเป็นเพราะบารมีของฮ่องเต้เป็นแน่ หลังจากโหรหลวงตรวจสอบ

เรื่องเมฆด�าทะมึนเหนือท้องทะเลแล้วก็ยังไม่พบความกระจ่าง

ตอนนีข่้าวลอืทีว่่านีร้าวกับมขีางอกออกมา ภายในระยะเวลาไม่ก่ีวนั 

ก็แพร่ออกไปทั้งในและนอกก�าแพงวังหลวง

เอาล่ะสิ คราวน้ีเป็นลางร้ายมหันต์เชียวนะ สกุลเซี่ยคงถึงคราว 

ล่มสลายแล้วกระมัง!

เมื่อมีข่าวลือกระซิบกระซาบนี้อยู่ในเมืองหลวง ก็ถึงคราวท่ีฝ่าย

สนับสนุนของเซี่ยซูต้องสลดบ้างแล้ว พวกเขาได้แต่ท�าตาปริบๆ มองด ู

ฝ่ายสนับสนุนอู่หลิงอ๋องตีปีกเริงร่า จ�าต้องกัดฟันกรอดๆ บิดผ้าเช็ดหน้า

จนขาดวิ่น ความรู้สึกนั้นอย่าให้พูดเลยว่าเศร้าสลดหดหู่ปานใด!

ยามเข้าเฝ้าที่ท้องพระโรง ฮ่องเต้ก็แย้มย้ิมเสียจนใบหน้าเป็น 

รอยยับย่นราวกับดอกเบญจมาศ "อัครเสนาบดีเซี่ย เจ้าดูสิ บัดนี้เรื่อง 

มาถึงขั้นนี้แล้ว ไม่มีอะไรจะพูดบ้างหรือ"

เซี่ยซูกะพริบตาราวกับคนโง่งม "ความหมายของฝ่าบาทคือ..."

"เราว่าทั้งหัวหน้าส�านักตรวจการและแม่ทัพเชอจี้ต่างก็ไม่เคย

ท�าความผิดมาก่อน น่ีต้องเป็นเพราะอัครเสนาบดีเช่นเจ้าประพฤติตัว 
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ไม่เหมาะสม จึงได้ท�าให้สวรรค์พิโรธผู้คนสาปแช่งเป็นแน่"

เซี่ยซูท�าสีหน้าเหมือนเพ่ิงรู้ความผิดของตนเอง นางมีท่าทีครุ่นคิด

อย่างลึกซึ้งอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นจึงกล่าวตอบว่า "กระหม่อมจะจดจ�าสิ่งที่ 

ฝ่าบาททรงสั่งสอนไว้ให้ดี กลับไปแล้วกระหม่อมจะพินิจพิจารณาตัว 

เป็นอย่างดี แล้วประพฤติตัวเสียใหม่พ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ท�าเสียงอืมค�าหน่ึง ในใจปลอดโปร่งโล่งสบาย เจ้าเด็กน่ี

ก�าราบง่ายย่ิงนัก หากเป็นตาเฒ่าเซีย่หมงิกวงคงไม่อาจจดัการได้โดยง่าย

เช่นน้ี อา อยากจะหันไปชื่นชมข้ารับใช้คนสนิทที่แนะให้ปล่อยข่าวลือ 

ที่ข้างนอกเสียจริง ท�าได้ดี ท�าได้ดีทีเดียว!

หลงัจากเข้าเฝ้าแล้ว เซีย่ซยัูงคงมสีหีน้าเศร้าหมองขมข่ืนไม่จางหาย 

ส่วนขุนนางคนอื่นๆ ต่างก็มีความคิดที่แตกต่างกันออกไป

คนที่สนับสนุนเซี่ยซูก็รู ้สึกหว่ันใจย่ิงนัก เร่ืองน้ีจะว่าเล็กก็เล็ก  

จะว่าใหญ่ก็ใหญ่ แต่หากจัดการเรื่องราวได้ไม่ดี น่ีมิเท่ากับวางเดิมพัน 

ผิดข้างหรอกหรือ

ฝ่ายตระกูลใหญ่ท่ีตั้งตัวเป็นศัตรูของเซี่ยซูย่อมจะกระหย่ิมใจ  

นี่แหละท่ีว่าคนค�านวณมิสู้ฟ้าค�านวณ! คิดแล้วก็ต้องรีบสาวเท้าเข้าไป

ตสีนิทกับอูห่ลงิอ๋องเสยีหน่อย ราวกับมองเหน็แสงสว่างน�าทางทีโ่ชตช่ิวง

อย่างไรอย่างนั้น

ไหนเลยจะรู้ว่าอู่หลิงอ๋องกลับเสไปอีกทางหนึ่ง เขาเดินเข้าไปหา

อัครเสนาบดีที่ก�าลังท�าสีหน้าทุกข์ตรม

"ท่านอัครเสนาบดี โปรดรอก่อน"

เซ่ียซูเพ่ิงเดินพ้นประตูวังมา เดิมทีนางที่ปั ้นหน้าขมข่ืนอยู่นาน 

Page ��������������� 1.indd   54 30/1/2563 BE   14:54



55

เทียนหรูอวี้

ก็นึกว่าจะได้ผ่อนคลายลงบ้างแล้ว พอได้ยินเสียงเรียกน้ี นางจึงจ�าต้อง

แสร้งตีหน้าเศร้าระทมต่อ

เว่ยอีจ้ือเกลา้ผมสูงแลว้ครอบหมวกยศสีทอง ชุดขุนนางบนรา่งเขา

ย่ิงท�าให้ดูเคร่งขรึม เขาค่อยๆ เดินตรงเข้ามา "ไม่ทราบว่าท่านพอม ี

เวลาว่างหรือไม่ ข้านึกอยากจะเชิญท่านไปยังสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมชม 

สักหน่อย"

เซี่ยซูครุ่นคิด "หืม? สถานที่ที่น่าไปเยี่ยมชมเช่นนั้นรึ"

เว่ยอี้จือหัวเราะเบาๆ ดวงตาเจิดจ้าราวกับดวงดาว "ไปแล้ว 

ก็จะรู้เอง"

หลังออกจากวังแล้วรถม้าทั้งสองคันก็มุ่งไปทางทิศใต้ ผ่านประตู

ต้าซือหม่า ประตูเซวียนหยาง และประตูจูเชวี่ยตามล�าดับ ในที่สุดรถม้า

ของทั้งสองก็หยุดลงยังริมฝั่งแม่น�้าฉินไหวที่คึกคักเป็นอย่างยิ่ง

เซี่ยซูอาศัยอยู่ในตรอกอูอี* ริมฝั ่งด้านเหนือของแม่น�้าฉินไหว  

จวนต้าซอืหม่าของเว่ยอีจ้อืตัง้อยู่ทีบ่รเิวณคลองขดุชงิซ*ี* ด้านตะวนัออก

ของเมือง ชาวบ้านต่างก็คิดไปว่าสองคนน้ีแค่บังเอิญร่วมทางกันมาแล้ว

หยุดรถเพ่ือจะแยกกันตรงนี้ ย่อมคิดไม่ถึงว่าจะได้เห็นอัครเสนาบด ี

เดนิลงมาจากรถม้าของตนเอง บอกให้องครักษ์ถอยไป ก่อนจะยกชายชดุ

* ตรอกอูอแีปลว่าตรอกเสือ้ด�า คอืตรอกโบราณของเมอืงเจ้ียนคงั (หนานจงิ) ซึง่มชีือ่เสยีงทีส่ดุในประวัตศิาสตร์จนี  
เป็นแหล่งท่ีพักอาศัยของตระกูลขุนนางใหญ่ เนื่องจากคนสกุลหวังและเซี่ยตระกูลใหญ่ในสมัยราชวงศ์จิ้น 
ชอบสวมเครื่องแต่งกายสีด�าเพื่อแสดงถึงฐานะอันสูงส่ง จึงเป็นที่มาของชื่อตรอก
** คลองขุดชิงซี คือคลองตะวันออกซึ่งขุดข้ึนในสมัยแคว้นตงอู๋แห่งยุคสามก๊ก ทอดคดเคี้ยวเก้าโค้งเป็น 
ระยะทางกว่าสบิลีผ่้านทะเลสาบเย่ียนเชวีย่ เข้าเขตเมอืงหลกัไหลสูแ่ม่น�า้ฉนิไหว สตัว์เทพประจ�าทิศตะวันออก 
คือชิงหลง (มังกรเขียว) จึงเป็นที่มาของชื่อคลองขุดชิงซีซึ่งแปลว่าธารเขียว
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แล้วเดินขึ้นไปบนรถม้าของอู ่หลิงอ๋อง ท้ังสองนั่งรถม้าคันเดียวกัน  

ตรงไปยังฉางกั้น

ชาวบ้านล้วนอาศัยอยู่ในย่านฉางก้ัน การกระท�าของพวกเขา 

ย่อมท�าให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นไม่น้อย...

"ท่านอัครเสนาบดีจะไปจับคนที่ปากมากด้วยตัวเองเชียวรึ"

"แล้วเหตุใดต้องนั่งรถม้าของอู่หลิงอ๋องไปด้วยเล่า"

"เจ้าโง่! อู่หลิงอ๋องมีวรยุทธ์ยอดเย่ียม จะต้องถูกบังคับให้ไปท�า

หน้าที่ซ้อมผู้ต้องหาน่ะสิ!" 

"โธ่ อู่หลิงอ๋องของข้าช่างน่าสงสาร"

"ไปไกลๆ เลย! ท่านอัครเสนาบดีของข้าไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย!"

เน่ืองจากเป็นย่านที่อยู่อาศัยอันหนาแน่นของชาวบ้าน ฉางก้ัน 

จึงไม่ขาดสิ่งใด มีทั้งของกินเครื่องดื่ม การละเล่น และดนตรีต่างๆ  

ตามรายทางมแีผงสนิค้าตัง้เรยีงรายอยู่นบัไม่ถ้วน ข้าวของเครือ่งใช้ต่างๆ 

ดูหลากหลาย มีคนสัญจรกันอย่างแน่นขนัด เสียงร้องตะโกนอันหนวกหู

ดังสับสนวุ่นวายไปหมด ในอากาศมีท้ังกล่ินที่หอมหวนและเหม็นหืน 

โชยมาเข้าจมูก

เซีย่ซูแหวกม่านมองออกไป นางถึงกับกลืนน�า้ลายเอือ๊กๆ โดยไม่รู้ตวั

นางได้กลิ่นเนื้อกวางย่าง แปดปีก่อน ตอนที่คนในจวนสกุลเซี่ยรับ

นางกลบัมายังเมอืงเจีย้นคงั พอนางสดูดมกลิน่นีก็้ถึงกับหวิจนน�า้ลายสอ

ตอนนั้นนางเคยได้ยินพวกผู้ใหญ่พูดกันว่าชาวหูชอบกินของส่ิงนี้ 

พอมาอยู่ทีเ่จีย้นคังนางก็ได้กลิน่มานับครัง้ไม่ถ้วน ทว่าไม่เคยได้ล้ิมรสเลย

สักครั้ง แล้วจะไม่ให้นางนึกอยากกินได้อย่างไร ภายหลังบ่าวในจวนนึก
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เห็นใจนาง จึงซื้อเนื้อกวางย่างมาให้นางกิน ผลก็คือนางกินเอาๆ ชนิดที่

เรียกว่าไม่บันยะบันยังเลยทีเดียว พอกลับมาถึงจวนจึงเร่ิมอาเจียน  

ท�าให้ท่านปู่โกรธเกรี้ยวอย่างหนัก ยังลงโทษบ่าวผู้นั้นด้วยไม้พายเสีย 

ยกหนึ่ง

'เจ้าเป็นคนสกุลเซี่ย ไปกินของแย่ๆ ส่งเดชได้หรือ!' ถ้อยค�าของ 

ท่านผู้เฒ่าคล้ายยังดังอยู่ข้างหู

เซี่ยซูถอนหายใจแผ่วเบา ตอนน้ันขอเพียงได้กินเนื้อกวางย่าง 

จนเตม็อิม่ก็นบัเป็นความหวังอนัสงูสดุของนางแล้ว ได้ชือ่ว่าเป็นคนสกุลเซีย่ 

แล้วอย่างไร กินของพวกนี้ไม่ได้เลยหรือ

"เหตุใดท่านจึงถอนหายใจเล่า"

"หืม?" เซี่ยซูค่อยได้สติกลับมา แล้วค่อยนึกขึ้นได้ว่ายังมีเว่ยอี้จือ 

นั่งอยู่ด้วย นางจึงรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติ "ไม่มีอะไรหรอก เพียงแค ่

รู้สึกว่าไม่ง่ายเลยที่เมืองหลวงจะกลับมาคึกคักเช่นนี้"

มุมปากเว่ยอี้จือปรากฏรอยย้ิมบางๆ ที่คล้ายมีคล้ายไม่มี "นึกว่า

เรื่องใดเสียอีก ท่านอัครเสนาบดีช่างค�านึงถึงราษฎรก่อนเป็นอันดับแรก

จริงๆ"

เซี่ยซูรีบโอ้อวดตนเองทันที "ย่อมต้องเป็นเช่นนั้น ตัวข้าไร้ข้อดีอื่นๆ 

จะมีก็แต่โอบอ้อมอารีเกินไปเท่านั้นแหละ ฮ่าๆ"

รอยย้ิมเว่ยอี้จือย่ิงหยักลึกขึ้นอีก เขาโน้มตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย

พลางเลิกผ้าม่านรถขึ้น ท�าท่าชี้ชวนให้เซี่ยซูมองออกไปข้างนอก

เซีย่ซหูนัมองตาม "นักเล่นกลจากแคว้นต้าฉินก�าลงัเปิดการแสดงนี"่

"ไม่ผิด" 
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เว่ยอี้จืออยู่ใกล้เซี่ยซูมาก นางแทบจะมองเห็นได้ว่าดวงตาด�าขลับ

ราวหยกสีด�าที่อยู่ใต้ขนตายาวนั่นเจิดจ้าวาววามเพียงใด 

"เจ้าต้องดูว่าพวกเขาท�าการแสดงอย่างไร" เว่ยอี้จือเอ่ยขึ้น

เซี่ยซูหันกลับไปมอง คราวนี้นางมองดูด้วยความตั้งใจยิ่ง

ชาวต้าฉนิจมกูโด่งเบ้าตาลกึโหลก�าลงัแสดงการร่ายเวท ชายร่างใหญ่ 

ดจุขนุเขาไว้เครายาวจบันกตวัหน่ึงมาใส่กรง เขาบอกให้เดก็หนุ่มชาวต้าฉนิ 

ที่อยู่ข้างๆ ยกกรงขึ้นมา ส่วนตนเองพูดแบบชาวจงหยวน* ด้วยส�าเนียง

แปร่งหูเรียกให้ทุกคนเข้ามาดู จากนั้นจู่ๆ ก็มีควันสีด�าพวยพุ่งออกจาก 

มือเขาเป็นระลอกอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ควันลอยคลุ้งอยู่รอบๆ กรงนก  

รอจนควันจางลง นกก็อันตรธานไปเสียแล้ว

"ปล่อยควันออกจากมือได้ด้วยรึ!" ชาวบ้านที่มามุงดูต่างรู้สึก 

เหลือเชื่อ

ชายเครายาวย้ิมพลางยักไหล่ ท่าทางปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง  

จากนัน้ก็มคีวนัสดี�าลอยฟุ้งออกมาจากมอืและลอยวนรอบกรงนกอกีครัง้ 

เพียงชั่วพริบตาควันก็กระจายออก นกตัวนั้นพลันกลับมาได้ ยามนี ้

เกาะอยู่ในกรงอย่างสงบราวกับไม่ได้หายไปไหนมาก่อน

"กลนี้งาย (ง่าย) มาก พวกเรายังแสกคน (เสกคน) ได้ด้วยนะ!"  

ชายต้าฉินกล่าวด้วยส�าเนียงจงหยวนแปร่งๆ

ชายเครายาวปรบมอืครัง้หนึง่ คนแคระสองคนก็น�าหญิงชาวต้าฉนิ

ที่ดูเจ้าเนื้อผู้หนึ่งเดินเข้ามา

หญิงผู้นั้นใบหน้าขาวแก้มแดง ดวงตาลึก ดูแล้วย่ัวยวนอยู่บ้าง  
* จงหยวนหรือตงง้วน แปลว่าที่ราบกลาง หมายถึงดินแดนจีนในสมัยโบราณ ซึ่งตั้งอยู่ตอนกลางไปจนถึง 
ตอนใต้ของลุ่มแม่น�้าหวงเหอ
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แต่เห็นได้ชัดว่าชายชาวต้าจิ้นไม่เห็นว่างามน่ามองแต่อย่างใด

"ขยิบตาอะไรกัน ไม่เหน็น่ามองสกันิด ยังเทยีบกับหญิงสาวหน้าตา

ธรรมดาในบ้านผู้มีอันจะกินไม่ได้เลยด้วยซ�้า!" 

"ก็ใช่น่ะส ิพอเอานางมาเทียบท่านอคัรเสนาบดีแล้ว ท่านอัครเสนาบดี 

เหมือนเป็นเทพเลยทีเดียว!"

"อู่หลิงอ๋องเทียบกับนางแล้วก็เหมือนเป็นเซียนเชียวล่ะ!"

เซี่ยซูกับเว่ยอี้จือหันมาสบตากัน ก่อนจะเบนสายตาออกไปเงียบๆ 

ชายเครายาวโบกมือท�าท่าบอกให้ทุกคนเงียบเสียงลง แล้วให้ 

คนแคระสองคนพาหญิงสาวเข้าไปไว้ในกรงใบใหญ่ท่ีอยู่ทางซ้ายมือ  

จากน้ันจงึโบกไม้โบกมอืหลายท่าพลางท่องคาถาไปด้วย จู่ๆ  ก็มคีวันสดี�า

ลอยออกมาจากมือ คราวนี้ก่อเป็นกลุ่มควันด�าโขมงย่ิงกว่าก่อนหน้านี ้

เสียอีก

คนแคระโบกพัดเล่มใหญ่ไปทางกรงใบใหญ่น้ันอย่างรวดเร็ว  

ควันด�าพลันกระจายออก หญิงสาวในกรงได้หายตัวไปแล้ว

ขณะที่ทุกคนก�าลังประหลาดใจกันอยู่น้ัน เสียงของหญิงสาว 

ก็ดังขึ้นจากอีกฟากถนน

หากจะฉวยโอกาสวิ่งไปตอนที่ควันด�าลอยฟุ้งก็คงไม่สามารถ 

ว่ิงไปได้ไกลปานนี้แน่ ย่ิงไม่ต้องพูดถึงว่ามีผู้คนมากมายที่รายล้อมอยู่

อย่างแน่นขนัด จึงเป็นไปไม่ได้เลยท่ีหญิงสาวผู้น้ันจะวิ่งออกไปโดยที่ 

ไม่มีใครรู้

ถึงตอนนี้ทุกคนจึงพากันปรบมือร้องชม ล้วงเงินออกมาตกรางวัล

เว่ยอีจ้อืปล่อยม่านลง เขากลบัไปนัง่แล้วเอ่ยว่า "ท่านมองเห็นอะไร

Page ��������������� 1.indd   59 30/1/2563 BE   14:54



60

อัครเสนาบดีหญิง 1

ในกลนั้นบ้าง"

เซีย่ซนูิว่หน้าแล้วตอบว่า "การแสดงนีแ้ค่เพียงพ้ืนๆ แต่ถ้าคดิเสยีว่า

มีเวลาว่างมาดูพอให้เพลินใจ ก็นับว่าไม่เลว"

เว่ยอี้จืออมย้ิมพลางพยักหน้าเห็นด้วย "เช่นนั้นก็ถือว่าอ๋องเช่นข้า

ต้อนรับได้ไม่ดีพอ หวังว่าคราวหน้าจะสามารถพาท่านไปดูการแสดง 

ชั้นเยี่ยมอย่างแท้จริงได้"

"เช่นนั้นก็ต้องขอบคุณในความตั้งใจดีของอู่หลิงอ๋องแล้ว"

"ท่านเกรงใจเกินไปแล้ว"

ทัง้สองออกไปเทีย่วเล่นตามอ�าเภอใจรอบหน่ึง เมือ่กลบัมาถึงด้านนอก 

ประตูจูเชว่ีย ท้ังสองต่างก็ค�านับบอกลากันและกัน แล้วต่างคนต่างก็ 

ขึ้นรถม้าของตนเอง แยกย้ายกันกลับจวน

พอกลับถึงจวนสกุลเซี่ย เซี่ยซูก็ลอบสั่งมู่ไป๋ว่า "ไปตามหาพวกชาว

แคว้นต้าฉินที่ได้พบท่ีฉางก้ันในวันนี้ ไม่ว่าต้องใช้วิธีการใดก็ต้องถามให้

รู้แน่ชัดว่าที่แท้พวกเขาเล่นกลควันด�านั่นได้อย่างไร"

ช่างดูขู่เข็ญคุกคามชาวบ้านยิ่งนัก! มู่ไป๋รู้สึกว่าวันเวลาแห่งการได้

อวดอ้างอ�านาจของจวนสกุลเซีย่หวนกลบัมาอกีคร้ังแล้ว เขาจึงร้องขานรับ

อย่างกระตือรือร้นยิ่งทันที "ขอรับ!"

สดุท้ายมูไ่ป๋ก็ไปไต่ถามเรือ่งกลควันด�าจนได้ค�าตอบทีช่ดัเจนกลับมา  

คืนนั้นโหรหลวงถูกเรียกตัวอย่างลับๆ ให้มายังจวนสกุลเซี่ย
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วันถัดมาตอนที่เข้าเฝ้าในท้องพระโรง สีหน้าฮ่องเต้ยังคงเปล่งปลั่ง

ดุจดอกเบญจมาศ "อัครเสนาบดีเซี่ย เรื่องท่ีหัวหน้าส�านักตรวจการและ

แม่ทัพเชอจี้ร้องเรียน เจ้าจัดการไปถึงไหนแล้ว"

เซี่ยซูกล่าวตอบด้วยท่าทางสุภาพเรียบร้อย "กระหม่อมรู้สึกว่า 

เรื่องนี้ยังต้องปรึกษาหารือกันอีกสักหน่อย ตอนนี้ยังไม่ต้องรีบร้อนหรอก

พ่ะย่ะค่ะ"

สีหน้าฮ่องเต้พลันเครียดคล�้า ขณะท่ีก�าลังจะเอ่ยอะไร โหรหลวง 

ก็ก้าวออกมาแล้วกล่าว "กระหม่อมมีเรื่องจะทูลรายงานพ่ะย่ะค่ะ"

"ว่ามา!"

"ฝ่าบาท กระหม่อมตรวจสอบจนพบท่ีมาที่ไปของข่าวลือเมฆด�า

เหนือท้องทะเลที่เมืองเหอผู่แล้ว ตอนนี้จึงได้ส่งคนไปแก้ข่าวลือที่มีอยู่

ภายในเมืองหลวงแล้ว ขอให้ฝ่าบาทเบาพระทัยได้พ่ะย่ะค่ะ"

3
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ฮ่องเต้กลับดูไม่ 'เบาพระทัย' เลยแม้แต่น้อย ยามน้ีพระองค ์

นึกอยากจะทุบคนต่างหาก!!!

เว่ยอี้จือถามข้ึนมาได้จังหวะพอดี " 'ท่ีมาที่ไป' ที่โหรหลวงว่านั้น  

ที่แท้มาจากสาเหตุใดกันแน่"

โหรหลวงประสานมือคารวะ "ต้าซือหม่าคงไม่ทราบ นั่นเป็น 

ฝุ่นหินสีด�า พอถูกความร้อนก็จะกระจายตัวออกกลายเป็นหมอกฟุ้ง  

กลที่ชาวต้าฉินเล่นกันอย่างแพร่หลายในเมืองหลวงเมื่อเร็วๆ นี้ก็คือสิ่งนี้"

"ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เอง" เว่ยอี้จือหันไปมองทางเซี่ยซูพลางพูดประชด 

"เห็นทีสวรรค์คงจะคอยปกป้องคุ้มครองท่านจริงๆ"

คราวน้ีเซี่ยซูไม่อาจตอบรับอย่างคนหน้าหนาได้ นางหันไปมอง

ฮ่องเต้ด้วยท่าทีอ่อนน้อม "มิใช่เช่นน้ันหรอก น่ีต้องเป็นเพราะพระบารมี

ของฝ่าบาทช่วยไว้เป็นแน่"

ฮ่องเต้หลับตาแล้วเบือนหน้าหนี เราไม่ปรารถนาจะมองเห็น 

เจ้าคนสารเลวผู้นี้อีก

พอเลกิเข้าเฝ้าแล้ว เพ่ือไม่ท�าให้ผูค้นสงสยั เซีย่ซจูงึจงใจไม่รอออกไป 

พร้อมกับเว่ยอี้จือ นางรีบก้าวขึ้นรถม้าแล้วออกไปแต่เนิ่นๆ ทันที

ระหว่างทางยังคงได้ยินเสยีงหัวเราะของเหล่าหญิงสาวเฉกเช่นทีเ่คย 

เป็นมา พร้อมเสียงเรียกชื่อนางตามมาเบาๆ น�้าเสียงสดใสร่าเริงออก

ปานนี้ คาดว่าข่าวลือน่าจะยุติลงแล้ว

ในต้าจิ้นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและศรัทธาในลัทธิเต๋ามีอยู่จ�านวน

ไม่น้อย เรือ่งท่ีเก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ประหลาดจากสวรรค์ล้วนถือเป็น
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สิ่งต้องห้าม เกิดครั้งหนึ่งยังนับว่าบังเอิญได้ แต่หากเกิดหลายๆ ครั้งเข้า 

ก็ท�าให้ง่ายท่ีจะหลงเชือ่ เดมินางคดิหาทางเบีย่งเบนความสนใจของผูค้น

ด้วยเรื่องอื่น ไม่นึกเลยว่าจะหาทางแก้ปัญหาที่น่าพอใจเช่นนี้ได้... 

เป็นเพราะเว่ยอี้จือแท้ๆ

เซีย่ซหูยบิพัดเคาะทีฝ่่ามอืพลางครุน่คิดอยู่เงียบๆ ก่อนหน้าน้ีเขาตัง้ท่า 

เป็นศตัรกัูบข้าอย่างสดุก�าลงั ภายหลงัยามทีม่าท�าดด้ีวยก็ดแูสนจะจริงใจ 

ที่แท้เขามีจุดประสงค์ใดกันแน่

เมื่อกลับถึงจวนสกุลเซี่ย เซี่ยซูก็ตรงไปท่ีห้องหนังสือก่อนเป็น 

อันดับแรกเหมือนเช่นเคย

เซี่ยซูล้วนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องหนังสือ ซึ่งผู้คนท่ัวไปไม่เคย

รับรู้มาก่อน ยามปกติคนอื่นๆ จะเห็นเพียงนางท�าท่าเอ้อระเหยลอยชาย

ไปวันๆ ผู้คนจึงได้แต่จดจ�าภาพที่หลอกตาว่านางเป็นผู้มีความสามารถ

เพียงพื้นๆ แต่กลับก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด

เพ่ิงเดนิไปถึงประตหู้องหนงัสอื นางก็เหน็ว่าทีห่น้าประตมูคีนผูห้น่ึง

ยืนอยู่ ดูเหมือนว่าเขาจะคอยนางอยู่นานแล้วด้วย

เซี่ยซูฉีกย้ิมให้พลางเอ่ยว่า "ท่านอานี่เอง เหตุใดมีเวลาว่างมาหา

หลานได้แล้วเล่า"

เซีย่หร่านมรีปูร่างผอมบาง เขาสวมชดุยาวสเีทาอมเขยีวอ่อนไข่เป็ด 

เกล้าผมด้วยป่ินหยก ยามยืนอยู่ท่ีทางเดินยาวมหีลังคาคลุมเช่นน้ีก็ราวกับ

เป็นต้นไผ่ล�าหน่ึงจากปลายพู่กันของจิตรกรชื่อดัง เขาไม่เห็นแก่สีหน้า 

แย้มย้ิมของเซี่ยซูเลยสักนิด ยังคงมีสีหน้าเรียบเฉยแต่ก็ไม่ดูเย่อหย่ิง 

เฉกเช่นก่อนหน้านี้แล้ว "ข้ามาตอบรับข้อเสนอของประมุขตระกูล"
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"หมื?" แววตาเซีย่ซพูลนัเจดิจ้า นางรบีเชญิเขาเข้าไปในห้องหนังสอื

ทันที

เซี่ยหร่านเองก็ไม่พูดพล่ามเรื่อยเปื่อย พอเข้ามาแล้วก็บอกอย่าง

ตรงไปตรงมาว่า "อย่างไรเสียด้วยฐานะของข้าแล้วคงไม่อาจเข้าออก 

ราชส�านักได้ ในเมื่อเป็นเช่นน้ีชีวิตของข้าคงได้แต่พ่ึงพาอาศัยท่านแล้ว 

อย่างไรเสียก็ยังนับว่ามีความหวัง"

เซี่ยซูพยักหน้าอย่างพึงพอใจ "ท่านอาคิดได้เช่นนี้ช่างดีเหลือเกิน"

เซี่ยหร่านยังบอกอีกว่า "ข้ามีชื่อรอง* ว่าทุ่ยจี๋ ท่านอายุมากกว่าข้า 

เรียกข้าเช่นนี้ก็ได้ไม่เป็นไร"

"ในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็ไม่เกรงใจแล้ว ตามที่ทุ่ยจี๋ว่ามา ข้าอยากหา

โอกาสเหมาะๆ ไปพบปะกับคนส�าคัญของตระกูลใหญ่ในแต่ละตระกูล

สักหน่อย จะจัดการอย่างไรดี"

เซี่ยหร่านครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง เขาหันออกไปมองข้างนอก เห็นว่า 

เป็นยามสายมากแล้ว ก่อนจะพูดด้วยสีหน้าเศร้าหมองว่า "ท่านลุง 

ก็จากไปแล้ว เทศกาลซัง่ซือ่** ปีนีจ้งึไม่มใีครเรยีกชมุนมุเหล่าตระกูลใหญ่

ไปปรกึษางานแผ่นดนิท่ีไคว่จ ีช่างน่าเสยีดายโดยแท้ อกีไม่นานวสนัตฤดู

ก็จะผ่านพ้นไปแล้ว" 

* ชาวจีนสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานหลากหลาย โดยทั่วไปมี 'นาม (หมิง 名)' คือชื่อท่ีพ่อแม่ต้ังให้แต่ก�าเนิด  
'ชื่อรอง (จื้อ 字)' เป็นชื่อท่ีอาจารย์ตั้งให้เมื่อเข้ารับการศึกษา มักสอดคล้องกับนาม หรือเพ่ิมค�าด้านหน้าให้
เหมือนกันในหมู่พ่ีน้องเพ่ือบ่งบอกรุ่นในวงศ์ตระกูล นอกจากน้ีผู้มีความรู้หรือมีต�าแหน่งหน้าที่อาจตั้ง  
'ฉายา (เฮ่า 号)' ของตนเองเพื่อใช้ในวงการ
** เทศกาลซัง่ซือ่ ตรงกับวันที ่3 เดอืน 3 ตามจนัทรคตจินี ในวันนีผู้ค้นจะไปเซ่นไหว้ทีร่มิน�า้ ชะล้างสิง่อปัมงคล
ขจัดโรคด้วยการอาบน�้าสมุนไพร ในสมัยราชวงศ์เว่ยและจิ้นเริ่มกลายมาเป็นเทศกาลสังสรรค์ริมน�้าของ 
เหล่าเชื้อพระวงศ์ ขุนนาง และบัณฑิต การละเล่นที่จะขาดไม่ได้คือ 'ไหลจอกตามน�้า' ผู้เล่นจะนั่งริมทางน�้า 
ที่มีลักษณะคดเคี้ยว เมื่อจอกสุราไหลตามน�้าไปหยุดใกล้ผู้ใด ผู้นั้นต้องแต่งกลอน ไม่เช่นนั้นจะถูกปรับสุรา
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เซี่ยซูยิ้มแล้วเอ่ยว่า "พูดได้ถูกต้อง ข้าก็มีความตั้งใจเช่นนี้อยู่พอดี 

ในเมือ่ปกตทุ่ิยจีเ๋คยไปเย่ียมเยือนลกูหลานตระกูลใหญ่หลายตระกูลอยู่แล้ว  

เช่นนั้นคงต้องขอให้เจ้าช่วยเขียนเทียบเชิญแล้ว"

เซี่ยหร่านได้ฟังแล้วก็แอบรู้สึกตกใจ เซี่ยซูพูดถึงส่ิงท่ีตัวเขามักท�า

ในยามปกติได้อย่างคล่องปาก ย่อมต้องมีเจตนาจะเอ่ยเตือน เห็นท ี

คงไม่อาจดูเบาคนตรงหน้าได้อีก

"ได้สิ"

"ประเดี๋ยวก่อน" เซี่ยซูเอ่ยเรียกไว้ "เจ้าไม่ต้องเชิญอู่หลิงอ๋องนะ"

"นี่..." เซี่ยหร่านมีท่าทีลังเล ต่อให้ทุกคนรู้ว่าบัดนี้สกุลเว่ยได้ตั้งตัว

เป็นศัตรูกับสกุลเซี่ยแล้ว แต่ต้องแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยหรือ

เซี่ยซูกลับยิ้มแล้วพูดต่อว่า "ข้าจะไปเชิญเขาด้วยตนเอง"

ราชส�านักให้ลาหยุดพักได้ห้าวันครั้ง เหล่าขุนนางจึงถือโอกาสน้ี 

พักช�าระกายสระผม และไปเยี่ยมเยียนญาติมิตร

แม้แต่อัครเสนาบดีก็ไม่เป็นข้อยกเว้น 

ปลายวสันต์ในเจียงหนาน* ฝนตกปรอยๆ

เซี่ยซูเดินลงจากรถม้า นางรับร่มกระดาษมาจากมือมู่ไป๋ แล้ว 

เดินเข้าประตูใหญ่ของจวนต้าซือหม่า

ไหนเลยจะต้องรายงานผูเ้ป็นนายอกี พ่อบ้านพยักหน้าพลางค้อมกาย 

คารวะแล้วเชื้อเชิญนางเข้ามา อีกด้านก็เร่งให้คนไปเชิญอู่หลิงอ๋องด้วย

เซี่ยซูรู้สึกว่าบารมีขุนนางของตนเองคงจะไปข่มกระทั่งท�าให้ผู้อื่น
* เจียงหนาน คือค�าเรียกที่ราบลุ่มแม่น�้าทางด้านใต้ของแม่น�้าฉางเจียง (แยงซีเกียง) ปัจจุบันคือทางใต ้
ของมณฑลเจียงซู อันฮุย และด้านเหนือของมณฑลเจ้อเจียง
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ลนลานจนไม่สบายใจได้ นางจึงไม่เข้าไปในห้องโถง แล้วเลือกท่ีจะเดิน

เล่นอยู่ในลานบ้าน เอ่ยปากชืน่ชมดอกไม้ดอกนัน้ต้นไม้ต้นน้ีเป็นคร้ังคราว

แม้การปล่อยให้อัครเสนาบดียืนอยู่จะท�าให้รู้สึกกดดันไม่น้อย  

แต่ในเมื่ออีกฝ่ายเป็นผู้เอ่ยปากชมเช่นนี้ พ่อบ้านก็หัวใจพองโต อดจะ

โอ้อวดขึ้นมาไม่ได้ "เชิญใต้เท้าทางด้านน้ีเลยขอรับ เบญจมาศต้นนี้ 

ล�้าค่านัก ทั่วอาณาจักรต้าจิ้น ไม่มีบ้านใดได้ครอบครองของเช่นนี้แล้ว"

เขาเดินน�าเซี่ยซูไปชมถึงกลางสวน ที่นั่นมีเบญจมาศกอหนึ่งก�าลัง

คลี่ดอกสีขาวอมเหลือง ดอกไม้แย้มกลีบงามตระการสมกับเป็นยอด 

แห่งบุปผา

เซี่ยซูมิได้จดจ่ออะไรกับดอกไม้มากนัก อันที่จริงที่นางมาอยู่ตรงนี้

ก็ไม่ได้อยากจะรัง้อยู่ในจวนต้าซอืหม่านานนกัหรอก เพ่ือป้องกันมใิห้เกิด

ข้อครหา นางจึงตั้งใจว่าทันทีที่เว่ยอี้จือปรากฏตัวขึ้น นางก็จะรีบลากตัว

เขาออกไปพูดคุย แต่บดัน้ีเมือ่เหน็พ่อบ้านมใีจกระตอืรือร้นอยากให้ชืน่ชม

ดอกไม้เช่นนี้ นางจึงโน้มตัวเข้าไปพินิจดูความงามของดอกเบญจมาศ

อย่างใกล้ชิด

วันน้ีนางสวมใส่เสือ้ผ้าธรรมดา เป็นเสือ้สีฟ้านวลแขนกว้างตวัหลวม 

นอกจากป่ินหยกขาวทีใ่ช้เกล้าผมแล้ว ทัว่ท้ังร่างก็ไม่ได้สวมเครือ่งประดบั

ใดๆ เลย ทว่านางมีข้อได้เปรียบตรงท่ีริมฝีปากแดงอิ่มตัดกับฟันขาว

กระจ่าง ยามโน้มตัวลงมาเบื้องหน้าบุปผางาม ท่าทางจึงดูสง่างามย่ิง  

มือหนึ่งถือร่ม มืออีกข้างก็ช้อนดอกไม้ขึ้นมาสูดกลิ่นเบาๆ สีหน้าพึงพอใจ

อย่างยิ่ง

"เป็นดอกไม้งามอย่างแท้จริง" น่าเสียดายท่ีน่ิงงันอยู่ตั้งนานเซี่ยซู
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กลับคิดได้แค่ประโยคนี้ 

ทว่าพ่อบ้านตกอยู่ในภวังค์ไปต้ังแต่เห็นสหีน้าท่าทางของเซีย่ซแูล้ว 

เขาจึงไม่ได้ใส่ใจว่านางจะพูดอะไรแม้แต่น้อย

เซี่ยซูเหยียดหลังตรงขึ้น ไม่รู้เพราะเหตุใดดอกไม้ที่นางแตะต้อง 

จึงมีกลีบหน่ึงร่วงลงมา นางรีบย่ืนมือไปรับไว้ กลีบดอกไม้จึงร่วงพลิ้ว 

ลงสู่อุ้งมือ นางหันไปมองพ่อบ้านด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วน "นี่..."

"อา ท่านอย่าได้ใส่ใจ ดอกเบญจมาศนั้นจวนจะโรยอยู่แล้วขอรับ"

เวลาน้ันเองก็แว่วเสยีงฝีเท้ามาจากลานด้านหลงั เซีย่ซคูดิว่าเว่ยอีจ้อื 

มาถึงแล้ว นางจงึหนัไปมอง ทว่ากลบัเป็นสาวใช้นางหน่ึงก�าลงัถือร่มพลาง

ประคองหญิงวัยกลางคนผู้หนึ่งเดินมาอย่างเชื่องช้า

หญิงวัยกลางคนผู้น้ันสวมเสื้อคลุมยาวสีฟ้าเข้ม แขนพันด้วย 

แถบผ้าสีขาว สีหน้าดูเศร้าหมอง กระนั้นก็ยังมองเห็นเค้าความงามได้อยู่  

นางหยุดยืนอยู่ห่างจากเซีย่ซไูปราวหนึง่จัง้ ก่อนจะกวาดตามองขึน้ๆ ลงๆ 

ทันใดน้ันก็เห็นกลีบดอกไม้ในมือเซี่ยซู นางชักสีหน้าในทันใด "เจ้า 

เป็นใครกัน! ถึงกับกล้ามาท�าลายดอกไม้ของข้า!"

"เอ่อ..."

เซีย่ซยัูงไม่ทนัได้เรยีบเรยีงถ้อยค�า หญิงวยักลางคนผูน้ัน้ก็เอ่ยด่าทอ

อย่างเกรีย้วกราดต่อทันท ี "แค่มองดูก็รูแ้ล้วว่าไม่ได้รบัการอบรมสัง่สอนมา  

ไม่รู้จักที่ต�่าที่สูง! จวนต้าซือหม่าใช่สถานที่ที่เจ้าจะบุกรุกเข้ามาได้หรือ!"

พ่อบ้านรีบเอ่ยชี้แจง "ฮูหยิน คนผู้นี้คือ..."

"หุบปาก! อีกประเดี๋ยวข้าจะต้องจัดการเจ้าแน่!" หญิงวัยกลางคน

ผู้นั้นเขยิบเข้ามาใกล้อีกก้าวหนึ่ง เห็นมู่ไป๋ที่ยืนอยู่ข้างหลังเซี่ยซูแล้วนาง 
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ก็มีสีหน้าโกรธแค้นย่ิง ปากพลันด่าทอข้ึนมาอีก "ไร้มารยาทจริงเชียว!  

เห็นคนก็ไม่รู้จักค�านับ เจ้าชื่อแซ่อะไร ข้าชักอยากจะรู้เสียแล้วสิว่าเป็น 

เด็กไม่เอาไหนจากบ้านใดกัน!"

มู่ไป๋นึกอยากก้าวพรวดเข้าไปแจ้งชื่อเสียงเรียงนามคุณชายของ

ตนเองย่ิงนัก ทว่ากลับถูกเซี่ยซูย่ืนมือมาปรามไว้พลางถือโอกาสยัดร่ม 

ใส่มือเขา

"ดจูากสหีน้าท่าทางท่ีไม่ธรรมดาของฮหูยินแล้ว คงต้องเป็นเซยีงฮหูยนิ 

มารดาของอู่หลงิอ๋องเป็นแน่ ขออภัยท่ีเสยีมารยาท ตัวข้าแซ่เซีย่ มช่ืีอว่าซ"ู

เซียงฮูหยินตะลึงงันไปทันใด ราวกับนึกข้ึนได้แล้วว่าเซี่ยซูคือใคร 

นางจงึรบีค้อมกายค�านับ "ท่ีแท้ก็เป็นอคัรเสนาบดีนีเ่อง เมือ่ครู่เสียมารยาทไป  

หวังว่าท่านจะไม่ถือสาหาความ"

"ฮูหยินอย่าค�านับเลย" เซี่ยซูรีบเข้าไปประคองเซียงฮูหยินลุกข้ึน 

พร้อมกับถือโอกาสเอากลีบดอกไม้อันขัดหูขัดตากลีบนั้นยัดใส่ไปใน 

แขนเสื้อตนเองด้วย "วันนี้ที่ข ้ามาก็เพราะมีธุระจะปรึกษาหารือกับ 

อู่หลิงอ๋อง กลับรบกวนฮูหยินเสียได้ ช่างไม่สมควรเอาเสียเลย"

"ที่แท้ท่านก็อยากมาพบอี้จือ..." เซียงฮูหยินใคร่ครวญดูแล้วก็พูด

อย่างนึกเสียดาย "เขาไม่อยู่ในจวนหรอก"

"หืม? แล้วเขาไปอยู่ที่ใดกัน"

"ข้าเองก็ไม่ทราบ วันน้ีเขาพากันออกไปชมทิวทัศน์ยามวสันต์กับ 

ฝูเสวียนตั้งแต่เช้าตรู่แล้ว จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาเลย"

"อ้อ เช่นนั้นก็โชคร้ายจริงๆ" เซี่ยซูเห็นเซียงฮูหยินมีท่าทีนอบน้อม

ทว่าดูอึดอัดใจแล้ว นางก็รู้ว่าตนเองไม่อาจอยู่ที่นี่ได้นานนัก จึงย้ิมแล้ว
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เอ่ยว่า "ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าก็ขอตัว"

เซียงฮูหยินเกรงใจอย่างมาก ปากบอกซ�้าๆ ว่าอยากให้เซี่ยซูอยู่รับ

ชาร้อนสักถ้วยก่อน ทว่ากลับก้าวเท้าอย่างว่องไวมาก เซี่ยซูยังไม่ทัน

บอกปัดไปอย่างแนบเนียนก็ถูกนางพาตัวออกมาส่งถึงประตูใหญ่แล้ว 

หลังจากมองส่งเซี่ยซูจากไป พ่อบ้านหันกลับมาก็เกรงว่าจะถูก

ลงโทษ ขณะก�าลังคิดจะหาที่หลบ เขาก็เห็นเซียงฮูหยินยกผ้าเช็ดหน้าขึ้น

ปิดปากแล้วหัวเราะคิกออกมา

"เหตุใดฮูหยินจึงได้หัวเราะเล่า น่ันเป็นถึงท่านอัครเสนาบดี 

ในตอนนี้เชียวนะขอรับ ท่านเองก็เพิ่งจะด่าทอเขาไปเพียงนั้น..." พ่อบ้าน

มีสีหน้าสลด

เซียงฮูหยินถลึงตาใส่เขาแล้วเอ่ยว่า "เหลวไหล! หากเขาไม่ใช ่

อัครเสนาบดี ข้าก็คงไม่ด่าทอเขาหรอก! ห้ามพวกเจ้าคนใดก็ตามแจ้งให้

จวิ้นอ๋องรู้เป็นอันขาด!"

การไปจวนต้าซือหม่าในครั้งน้ี ท�าให้เซี่ยซูมองออกว่าเซียงฮูหยิน 

มีเจตนาหมายกลั่นแกล้ง นางย่อมไม่คิดจะไปที่นั่นอีก

เดิมทีเซี่ยซูรู ้สึกว่าเรื่องการชุมนุมจ�าเป็นต้องไปเชิญแขกอย่าง 

เป็นทางการ ทว่าพอได้ไปจวนต้าซือหม่าเป็นครั้งแรกแล้ว เห็นทีมิสู้ 

หาเวลาหลงัการเข้าเฝ้าวันใดวันหน่ึงเอ่ยปากเชญิเว่ยอีจ้อืเสยีเลยแล้วกัน 

จะได้ไม่เป็นการรนหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวอีก

มู ่ไป๋กลับโกรธเคืองย่ิงกว่าเซี่ยซูเสียอีก "ท่ีเซียงฮูหยินด่าทอ 

ถึงเพียงน้ันต้องเป็นการแก้แค้นแน่! ตอนนั้นอู่หลิงอ๋องถูกย้ายออกไป 
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นอกเมืองหลวง ประจวบเหมาะกับเคราะห์ร้ายเข้าเท่านั้น ใครเลยจะรู้ว่า

ภรรยาที่ยังไม่ทันได้แต่งผู้นั้นจะบอบบางเหมือนกระดาษ บัดน้ีพวกเขา 

ก็น่าจะหาคู่หมายใหม่ได้แล้ว ยังคิดแค้นไม่เลิกอีกหรือ ช่างใจแคบ 

เสียจริง!"

เซี่ยซูมองมู่ไป๋อย่างปลอบใจ "ช่างเถอะๆ ที่นางด่าทอล้วนเป็นข้า 

หาใช่เจ้าเสียหน่อย"

"คุณชาย บ่าวจะร่วมทุกข์ร่วมสุขเจ็บแค้นไปกับท่านด้วย!"

"เด็กดี..."

อัครเสนาบดีถูกมารดาของตนเองต่อว่าด่าทอเสียยกใหญ่ต่อหน้า

บ่าวรบัใช้ในเรอืนของตนเอง เรือ่งเช่นน้ีแม้อยากจะปิดอย่างไรก็ปิดไม่มดิ 

เซี่ยซูรู้ว่าอู่หลิงอ๋องจะต้องท�าอะไรสักอย่างแน่

หลังจากนั้นไม่นานเขาก็รีบมาที่จวนอัครเสนาบดี แต่ไม่ได้เข้าไป 

บอกเพียงว่ารู้สึกอับอายจนไม่กล้าสู้หน้า ท�าได้เพียงส่งเทียบเชิญเข้ามา

ฉบับหนึ่ง

เซี่ยซูรับมาอ่าน เว่ยอี้จือเริ่มด้วยการแสดงการขอโทษอย่างจริงใจ

ทีเ่สยีมารยาทด้วยการไม่ไปต้อนรบัด้วยตนเอง ท้ังทีน่างอตุส่าห์มาเยือนถึง 

เรือนที่ต�่าต้อย จากนั้นจึงพูดแทนมารดาของเขาด้วยถ้อยค�าดีๆ สองสาม

ประโยค

เอาล่ะ ไม่ใช่แค่สองสามประโยคหรอก

เซียงฮูหยินเป็นชาวลั่วหยาง หลงใหลในดอกไม้นานาพรรณ  

โดยเฉพาะดอกเบญจมาศ ทว่าน่าเสียดาย แม่น�้าและขุนเขาอันงดงาม 

ในยามน้ีล้วนถูกแคว้นฉนิแย่งชงิไปหมดแล้ว นางไม่อาจกลบัไปบ้านเกิด
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ได้อีก และไม่อาจยลบุปผาอันลือชื่อได้อีกต่อไป

ตอนนัน้ทางเหนือมกีารสูร้บวุน่วาย ตะวันออกแยกขาดจากตะวันตก  

เซียงฮูหยินยังเยาว์วัยนัก ยามต้องอพยพย้ายครอบครัวลงใต้จึงมีสองสิ่ง

ที่ไม่อาจตัดใจ หนึ่งคือบิดาที่นางจ�าต้องท้ิงไว้เบื้องหลัง และอีกหนึ่งคือ

ดอกเบญจมาศงามยวนเสน่ห์ที่นางเพาะเอาไว้ที่เรือน

มารดาของเซียงฮูหยินจึงสั่งให้คนน�าเบญจมาศสองกระถางลงใต้

มาด้วย ระหว่างการเดินทางอันยากล�าบาก โชคดีที่ได้คนมีฝีมือมาช่วย

ดูแล ดอกเบญจมาศจึงรอดมาได้

จากน้ันมาเซียงฮูหยินก็ไม่ได้พบหน้าบิดาอีกเลย เห็นแค่เพียง

มารดาคอยประคบประหงมแปลงดอกไม้ด้วยตนเอง และทุกครัง้ทีม่ารดา

เห็นก็จะหวนนึกถึงบ้านเกิดจนน�้าตาหลั่งริน

ดังนั้นเซียงฮูหยินจึงได้รักทะนุถนอมเบญจมาศสองต้นน้ีมาก  

ไม่ว่าไปอยู่ที่ใดก็ต้องย้ายเบญจมาศไปด้วย ทั้งยังลงมือปลูกใหม่ด้วย

ตนเอง ไม่เคยให้ต้นเบญจมาศได้อยู่ห่างกาย และต้นเบญจมาศท่ีนาง

ชอบมากที่สุดก็คือต้นที่เซี่ยซูเด็ดกลีบมานั่นเอง

เซี่ยซูอ ่านถึงตรงนี้ ก็ตบโต๊ะรัวๆ เว ่ยอี้จือพูดจาเหลวไหลได้ 

คล่องปากนัก บอกว่านางเด็ดกลีบดอกไม้ก็ช่างเถอะ แต่อีกไม่นาน

เบญจมาศดอกนั้นก็จะร่วงโรยไปเหมือนท่านตาของเขาแล้วนี่

ตระกูลของเซียงฮูหยินเป็นญาติกับสกุลหวังแห่งหลางหยา บิดา 

ของนางเซียงอี้เฟิ่งตอนน้ันเป็นแม่ทัพใหญ่ เมื่อคราวท่ีทางเหนือเกิดเหตุ

วุ่นวายเพราะชนเผ่าเซียนเปย* ลุกฮือข้ึนต่อสู้น้ัน เขาก็ยืนหยัดสู้โดย 
* เซยีนเปย คอืชนเผ่าเลีย้งสตัว์เก่าแก่ท่ีรุง่เรอืงบนทีร่าบสงูมองโกล เป็นหนึง่ในห้าชนเผ่าใหญ่ท่ีรกุรานดนิแดนจนี 
ทางเหนือภายหลังราชวงศ์จิ้นตะวันตกสั่นคลอนจากเหตุจลาจลแปดอ๋อง

Page ��������������� 1.indd   71 30/1/2563 BE   14:54



72

อัครเสนาบดีหญิง 1

ไม่ยอมหน ีกระท่ังถูกยกย่องให้เป็นแบบอย่างทีด่ ีภายหลังถูกตกีระหนาบ

จากทั้งเผ่าซยงหนูและเซียนเปย เขาจึงสละชีพในการสงคราม สมแก ่

การเชิดชูว่าเป็นผู้มีความจงรักภักดี

หลายสิบปีให้หลัง เว่ยอี้จือก็ท�าหน้าที่ปกป้องแผ่นดินจนสงบสุข  

เขามีผลงานในการสู้รบอย่างโดดเด่น จนมีค�าพูดในหมู่ชาวบ้านว่า... 

เขาได้สร้างชื่อให้แก่สกุลเว่ยจนต่อเนื่องไปถึงอีกรุ่นหน่ึง ทว่าชื่อเสียง 

ด้านความภกัดีและกตัญญูก็ได้รบัการสบืทอดมาจากทางเซยีงอีเ้ฟ่ิงนีเ่อง

จะว่าไปแล้ว เซีย่ซหูาใช่เพียงแค่ท�าลายกลบีดอกไม้โดยไม่ทันระวัง 

แต่ยังท�าร้ายผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมและขุนนางภักดีแห่งต้าจิ้น อย่าว่าแต่

ถูกต่อว่าอย่างหนักเลย ต่อให้ถูกเฆี่ยนตีเพื่อลงโทษก็ยังสาสม!

ตอนท้ายของจดหมายเทียบเชิญ เว่ยอี้จือบอกว่า 'สองสามวันน้ี

อากาศดีมาก จะนัดพบก็อย่านัดพบท่ีจวนเลย พวกเราไปพบปะกัน

เป็นการส่วนตัวที่อื่นเถอะ!'

เซ่ียซปูาเทยีบเชญิท้ิง แล้วร้องสัง่อย่างเกรีย้วกราด "มูไ่ป๋ เตรียมรถ!"

วันหยุดพักผ่อนวนันีอ้ากาศดีมาก เหมาะท่ีจะใช้พูดคยุธุระมากทีส่ดุ 

คราน้ีเว่ยอี้จือเลือกเขาฟู่โจวซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองหลวง ซึ่งถือว่า 

เขาเลือกสถานท่ีมาได้ดี ทิวทัศน์ที่เห็นคือวัดที่คลุ้งไปด้วยควันธูป และ

ความตระการตาของป่าเขา ทอดสายตามองไปยังได้เห็นระลอกคลื่น

งดงามในทะเลสาบเสวียนอู่ด้วย

เพ่ือให้เหมาะกับการไปเท่ียวชมทิวทัศน์ เซี่ยซูจึงสวมเสื้อยาว

สีน�้าเงินสด พอรถม้าหยุดลงตรงหน้าประตูเมืองทิศเหนือ นางก็ส่ังให้
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องครักษ์รออยู่ที่ตีนเขา แล้วพามู่ไป๋ขึ้นไปด้วยเพียงคนเดียว

เว่ยอี้จือมายืนรอรับอยู่ตรงทางเดินขึ้นเขาแล้ว เขาสวมเสื้อตัวบาง

และคาดเอวไว้เพียงหลวมๆ สามารถเห็นแผงอกท่ีขาวเกลีย้งเกลาได้ร�าไร 

ผมยาวสยายอยู่กลางแผ่นหลัง เมื่อเขายืนอยู่ท่ามกลางขุนเขาเช่นนี้ 

ก็ราวกับมิใช่คนอย่างไรอย่างนั้น

มุมปากเว่ยอี้จือประดับย้ิม เขาเดินเข้ามาหาเซี่ยซูแล้วเอ่ยว่า  

"ท่านอัครเสนาบดีมาได้เสียที ข้ารออยู่นานแล้ว"

เซี่ยซูไม่รู้จะมองไปท่ีใดพักหนึ่ง นางได้แต่เหลือบมองต้นไม้ข้างๆ 

แต่พอหวนคิดอีกที ตอนนี้นางก็เป็นบุรุษเหมือนกัน จะหลบหน้าหลบตา

ไปท�าไม นางจึงหันมามองเขาด้วยสีหน้าท่าทางที่มั่นใจยิ่ง

"อู ่หลิงอ๋องกล่าวหนักไปแล้ว บัดน้ีข้ามีความผิดติดตัวมีหรือ 

จะกล้าไม่มา"

เว่ยอีจ้อืทอดถอนใจเอ่ยว่า "ท่านอย่าได้ถือสาเลย มารดาข้าบุม่บ่าม

เกินไปหน่อย ในฐานะบุตรชาย ข้าเพียงต้องการจะไถ่โทษแทนมารดา

เท่านั้น มิเช่นนั้นไยต้องกล่าวอ้างชื่อของท่านตาด้วยเล่า"

เซีย่ซเูหน็เว่ยอีจ้อืพูดอย่างจรงิใจนางก็รู้สึกสบายใจไม่น้อย จงึท�าเสียง 

อืมรับค�าไม่เบาไม่หนัก แล้วเดินตามขึ้นไป

ก่อนหน้านีม้ฝีนตกติดต่อกันหลายวัน ทางเดนิบนเขาจงึยังเปียกลืน่ 

เซี่ยซูสวมรองเท้าล�าลอง แม้จะเดินได้สบาย แต่เพียงไม่นานพื้นรองเท้า

ก็เปียกแฉะไปหมด

เว่ยอี้จือท่ีสวมรองเท้าไม้เดินย�่าน�าหน้า ส่งเสียงก๊อกๆ ดังไป 

ตามทางเดินบนเขาท่ีปูลาดด้วยหิน เขาหันไปมองเซี่ยซูแล้วย้ิมเอ่ยว่า 
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"ท่านควรสวมรองเท้าไม้มา เหมาะจะใช้เดินบนเขานี้ยามวสันตฤดู 

มากที่สุด"

เซี่ยซูตอบเรียบๆ "ข้าไม่ค่อยชอบน่ะ"

ล้อเล่นรึ! สวมรองเท้าไม้ก็เท่ากับเผยให้เห็นเท้าของสตรีน่ะส ิ 

เซี่ยซูแปลงโฉมตลอดท้ังร่างได้ส�าเร็จ แม้แต่เสียงพูดยังยากจะแยกแยะ

ได้ว่าเป็นสตรีหรือบุรุษ ทว่าสิ่งที่นางต้องใส่ใจมากที่สุดเห็นจะมีแต่ 

เรื่องการแต่งกายเท่านั้น

ประการแรก นางไม่อาจเผยหน้าอกแล้วสวมเพียงเสื้อบางๆ  

เหมือนกับเว่ยอี้จือได้ ประการที่สอง นางไม่อาจสวมรองเท้าไม้ได้ เพราะ

ไม่ว่าอย่างไรเท้าของสตรกีเ็ลก็กว่าเท้าของบรุษุอยูม่าก ตอนน้ันบ่าวหญงิ

อาวุโสที่รับผิดชอบการอบรมนางยังบอกว่าเท้าของนางดูเล็กกว่ามือเลย

ท�าให้นางเสียความมั่นใจไปเลย...

เว่ยอี้จือเพียงแค่พูดไปอย่างนั้นเอง เขาไม่ได้ใส่ใจสีหน้าของเซี่ยซู

เลยด้วยซ�้า

อาณาจักรต้าจิ้นพิถีพิถันเรื่องท่าทางและการแต่งตัว บางทีเซี่ยซู

อาจจงใจท�าให้ดูแตกต่างจากคนทั่วไปก็เป็นได้

สุดทางเดินบนเขามีศาลาส�าหรับนั่งพักหลังหนึ่ง สุราอาหาร 

จัดเตรียมไว้พร้อมสรรพแล้วบนโต๊ะหิน

เซี่ยซูยกชายชุดข้ึนแล้วนั่งลง นางหันมองไปรอบๆ ด้วยสีหน้า

ประหลาดใจ "อู่หลิงอ๋องมิได้พาผู้ติดตามมาด้วยหรือ"

เว่ยอี้จือพยักหน้า "เมื่อก่อนข้าอยู่ในกองทัพท่ีเต็มไปด้วยระเบียบ

กฎเกณฑ์ หาได้ยากทีจ่ะได้ท�าตวัตามสบายเช่นวันน้ีบ้าง เพราะอย่างนัน้ 
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ยิ่งคนติดตามน้อยเท่าไรก็ยิ่งดี"

เซ่ียซูจึงเอ่ยว่า "ข้ากับอู่หลิงอ๋องกลับไม่เหมือนกัน ข้าชอบเร่ือง 

สนุกรืน่เรงิใจ จงึว่าจะเชญิทกุท่านไปชมุนมุทีไ่คว่จเีพ่ือหาเรือ่งสนกุท�ากัน 

ไม่ทราบว่าอู่หลิงอ๋องมีใจอยากจะไปด้วยกันหรือไม่"

เว่ยอ้ีจือยังไม่รีบร้อนตอบรับ เขาเพียงเปิดไหสุราแล้วรินใส่ 

จนเตม็จอก ก่อนจะพูดว่า "หากไปก็เกรงว่าจะท�าให้ฝ่าบาทไม่พอพระทยั

น่ะสิ"

เซี่ยซูกลั้นข�าไม่ไหวจนหลุดหัวเราะออกมา "ท่านก็แอบท�าเร่ืองให้

ฝ่าบาทไม่พอพระทยัมากมายเพียงนัน้อยูแ่ล้ว ยังจะใส่ใจท�าไมหากต้องท�า 

อีกสักเรื่อง"

เว่ยอีจ้อืเงยหน้าขึน้ เขามสีหีน้าประหลาดใจ "ข้าเคยท�าอะไรเช่นน้ัน

ด้วยหรือ"

เซ่ียซูยกมุมปากข้ึน น่ีมันหมายความว่าอะไร จะท�าการแบ่งเรา 

แบ่งเขา แสดงท่าทว่ีาอย่างไรก็ไม่ร่วมเดินทางสายเดยีวกับข้าอย่างนัน้หรอื

"ช่างเถอะ ในเมื่อเป็นเช่นน้ีข้าก็ไม่ท�าให้ล�าบากใจหรอก" เว่ยอี้จือ 

ช่วยนางไว้ นางก็คดิตอบแทนด้วยน�า้ใจแล้ว หากเขาไม่อยากรบัก็ช่างเถอะ

แต่เรื่องนี้ก็ท�าให้นางหมดอารมณ์ดื่มสุราแล้ว...

ท้ังที่ได้พบกันเป็นการส่วนตัวแท้ๆ ทว่ากลับเกิดเรื่องขัดใจกัน 

เสียอย่างนั้น ยามนี้เซี่ยซูไม่อาจบรรลุจุดประสงค์ที่มาได้ จึงไม่มีอารมณ์

มานั่งชมทิวทัศน์อะไรอีก

เซี่ยซูครุ ่นคิดระหว่างเดินทางกลับ น่ีจะเป็นคร้ังแรกท่ีนางเป็น 

ผู้จัดงานชุมนุมของชนชั้นสูง ทว่าสกุลเว่ยกลับไม่ไว้หน้ากันเช่นนี้ ไม่รู้ว่า
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พวกสกุลอื่นๆ จะพากันท�าตามด้วยหรือไม่

หวังว่าเซี่ยหร่านจะพยายามให้มากหน่อย!

เพราะเรื่องนี้มู่ไป๋จึงคิดว่าเว่ยอี้จือต้องเป็นพวกใจคอคับแคบอย่าง

แน่นอน "ต้องปฏิเสธเช่นน้ีเชียวหรือ น่ีต้องเป็นเพราะเขามัวแต่วนเวียน

ครุน่คิดอยู่แต่เรือ่งเศร้าเป็นแน่ เขาจงึหาภรรยาดีๆ  ไม่ได้เสยีที ช่างเป็นคน 

ใจแคบจริงๆ!"

เซี่ยซูฟังแล้วก็หัวเราะ นางไม่รู้สึกเศร้าหมองถึงเพียงนั้นแล้ว

เซี่ยซูคาดไว้แล้วว่าข่าวที่ทุกคนพากันหนีไม่มางานชุมนุมคงจะ

ทราบไปถึงหูของฝ่าบาท ตอนเข้าเฝ้ายามเช้านางต้องถูกกล่าวถึงให้เป็น

ที่ขบขันแน่นอน

ตอนเข้าเฝ้าก็เห็นเป็นจรงิ เซีย่ซไูม่ได้ปฏิเสธอะไร นางเพียงแค่หัวเราะ 

เท่านั้น อย่างไรเสียนางก็ไม่ได้มีเจตนาจะจัดงานข้ึนเพ่ือความส�าราญ

เพียงอย่างเดยีวอยู่แล้ว แต่ต้องการจะใช้เรือ่งนีค้�า้จนุอ�านาจของสกุลเซีย่

ไว้ต่างหาก หากฮ่องเต้จะหวาดกลัว ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้

ทว่านีเ่ป็นงานฉลองใหญ่ของพวกชนชัน้สงูท่ีจดัต่อเน่ืองมาหลายปี 

แม้ฮ่องเต้จะไม่ยินดีเพียงใดก็ไม่อาจเอ่ยอะไรมากเกินไปได้ ถือเสียว่า

พระองค์ได้ส่งสัญญาณเตือนไปแล้วก็พอ ตอนนี้เอง จู่ๆ ก็มีขุนนางออก

มาจากแถว ต้องการจะฟ้องร้องกล่าวโทษอู่หลิงอ๋องที่ลอบล่าสัตว ์

ในอุทยานเล่อโหยวเป็นการส่วนตัว

ฮ่องเต้คิดว่าพระองค์ได้ยินผิดไป จึงเอ่ยถามด้วยความแปลกใจ 

"เจ้าจะฟ้องร้องกล่าวโทษผู้ใดกัน"
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"ทูลฝ่าบาท เป็นอู่หลิงอ๋องพ่ะย่ะค่ะ!"

ฮ่องเต้ตกใจย่ิง เซี่ยซูเองก็ตกใจ ขุนนางทั้งบู๊และบุ๋นท่ัวราชส�านัก 

ก็ล้วนตกใจไปด้วย

มีวันที่อู่หลิงอ๋องถูกฟ้องร้องกล่าวโทษด้วยหรือนี่!

เล่อโหยวเป็นอทุยานหลวงทีต้ั่งอยู่ทางด้านเหนอืของเขตพระราชวงั 

เลีย้งสตัว์ล�า้ค่าหายากนานาชนิดเอาไว้ ทกุปีในยามวสนัตฤดแูละสารทฤด ู

จะมีการล่าสัตว์เพ่ือความส�าราญของเหล่าเชื้อพระวงศ์และชนชั้นสูง 

ทั้งหลาย ทว่าฤดูล่าสัตว์ของวสันตฤดูในปีน้ีผ่านพ้นไปแล้ว ฮ่องเต้ 

จึงมีรับสั่งไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในเขตอุทยาน

เว่ยอีจ้อืย่อมไม่อาจนบัเป็นผูไ้ม่เก่ียวข้อง หากอยากจะล่าสตัว์จรงิๆ 

ย่อมเป็นเรื่องเล็ก บอกมาแค่ไม่กี่ค�า กับใช้เงินไม่เท่าไรก็คงได้สมใจแล้ว 

ทว่าปัญหาส�าคัญก็คือสัตว์ที่ขุนนางท่านนี้กล่าวหาว่าเขาล่าไปก็คือ 

นกกระเรียนเซียนท่ีจัดเตรียมไว้เพ่ือถวายในงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวัน

ประสตูขิองฮ่องเต้ นีห่มายความว่าอะไร เหน็ได้ชดัว่าต้องการจะสาปแช่ง

ให้พระองค์สวรรคตในเร็ววันอย่างไรเล่า

อาณาจักรต้าจิ้นมีฮ่องเต้ที่มีอายุยืนยาวเพียงไม่ก่ีพระองค์ การล่า 

นกกระเรียนจึงถือเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างเด็ดขาด ดังนั้นเพียงแค่ทุกคน

ได้ฟังเช่นนี้ก็ต้องนิ่วหน้าแล้ว

ขุนนางที่ฟ้องร้องคือเล่ออันซึ่งเป็นเสนาบดีกรมปกครอง เขาเป็น 

คนของเซี่ยซูก็จริง ทว่าการฟ้องร้องครั้งนี้เซี่ยซูไม่ได้เป็นผู้ชี้แนะให้ท�าแต่

อย่างใด

เซี่ยซูมีสีหน้าไม่ยินดีอยู่บ้าง นางวางกฎไว้แล้วว่าตราบใดที่ยังเป็น
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คนของนาง ไม่ว่าจะท�าการสิ่งใดหรือฟ้องร้องกล่าวโทษผู้ใด เมื่อเขียน

ค�าร้องแล้วล้วนต้องส่งมาทีจ่วนอคัรเสนาบดเีพ่ือให้นางได้ตรวจอ่านก่อน

เสมอ ทว่านางไมเ่คยผ่านตาฎกีาของเล่ออนัทีฟ้่องร้องกล่าวโทษเว่ยอีจ้อื

ในวันนี้มาก่อนเลย เรื่องนี้ท�าให้นางร้อนรนบ้างแล้ว

ไม่ว่าเขามีเจตนาดีหรือร้าย น่ีก็ถือเป็นการกระท�าท่ีไม่เหมาะสม 

เอาเสียเลย

เว่ยอี้จือกลับไม่ร้อนรนเลยสักนิด ยังถึงข้ันปัดชุดขุนนางเบาๆ  

อีกด้วย เขาเพียงถามขึ้นว่า "มีหลักฐานอะไรที่บอกว่าข้าท�าเช่นนั้น"

เล่ออันพูดด้วยสีหน้าท่าทางจริงจัง "เมื่อวานอู่หลิงอ๋องได้ไปที่ 

เขาฟู่โจวหรือไม่ มีคนเห็นว่าในรถม้าของท่านมีทั้งคันธนูและลูกธนูไว้

อย่างพร้อมสรรพ ทั้งยังมีชุดชาวหูครบชุด หลังจากท่านปรากฏตัวท่ีน่ัน  

ก็มีข่าวแพร่สะพัดว่ามีนกกระเรียนเซียนถูกยิงตาย หากไม่ใช่ท่านแล้ว 

ยังจะเป็นผู้ใดไปได้อีก"

เว่ยอี้จือชอบการเดินทางมาตั้งแต่วัยเยาว์ ดังนั้นเขาจึงมีนิสัยชอบ

เตรยีมเสือ้ผ้าและอาวธุไว้ในรถม้านานแล้ว ด้วยภายหลงัมคีนคอยจบัตา

มองอยู่เสมอ เขาจึงมักแยกตัวอยู่อย่างสันโดษ ถึงอย่างน้ันนิสัยท่ีว่ามา 

ก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลย

อุทยานเล่อโหยวอยู่ตรงตีนเขาฟู่โจว วันน้ันเขานัดพบกับเซี่ยซู  

เดิมคิดว่าท่ีนั่นเงียบสงบดีไม่น่าจะถูกใครพบเห็นได้ง่ายๆ ไม่คิดเลยว่า 

จะยังถูกจับตามองเช่นนี้ สิ่งของในรถม้าใช่ถูกพบเห็นได้ง่ายๆ หรือ  

ข้าไม่พาฝูเสวียนไปด้วยเพียงวันเดียวก็มีคนข้ึนไปรื้อค้นเสียแล้ว  

ช่างบังอาจนัก!
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เว่ยอ้ีจือเหลือบมองเซี่ยซู "ต่อให้เป็นเช่นนี้ก็ไม่น่าเป็นหลักฐาน 

มาใช้ยืนยันว่าข้าเป็นผู้ล่านกกระเรียนเซียนกระมัง"

แม้แต่ฮ่องเต้เองก็ยังพยักหน้าเห็นพ้อง "ไม่ผดิ เสนาบดเีล่อมพียาน

หรือไม่"

เล่ออันจึงเอ่ยว่า "ฝ่าบาททรงโปรดพิจารณาให้ชัดแจ้งด้วย  

ในอุทยานเล่อโหยวมีนางก�านัลพบเห็นองครักษ์คนสนิทของอู่หลิงอ๋อง 

เข้าออกอุทยานในวันนั้นพ่ะย่ะค่ะ"

เมื่อเล่ออันพูดเช่นน้ี ฮ่องเต้ก็เริ่มเชื่อบ้างแล้ว พระองค์จึงหันไป 

เอ่ยถามเว่ยอี้จือ "อู่หลิงอ๋อง เจ้ามีอะไรจะพูดหรือไม่"

เว่ยอี้จือหันไปมองเซี่ยซูอีกครั้งแล้วเอ่ยขึ้นเรียบๆ "กระหม่อม 

ไม่มีอะไรจะทูลพ่ะย่ะค่ะ"

ในเมือ่คดิจะกล่าวหากันอยู่แล้ว ไยต้องเกรงว่าจะไม่มหีลกัฐานเล่า

เซี่ยซูหน้าเสียย่ิงกว่าเดิม ในเมื่อมีคนพบเห็นเว่ยอี้จือท่ีเขาฟู่โจว  

นางก็ย่อมต้องถูกพบเห็นด้วยส ิแต่เวลานีเ้ล่ออนักลบัพุ่งเป้าไปทีเ่ว่ยอีจ้อื

เพียงผู้เดียว มองอย่างไรก็เหมือนว่านางแอบแทงข้างหลัง เห็นได้ชัดว่า 

เว่ยอี้จือก�าลังถูกท�าให้เข้าใจผิด

ยามนี้ยังไม่รู้ว่าใครกันท่ีก�าลังน่ังบนภูเขาดูเสือสู้กัน...หรือจะเป็น

ฮ่องเต้?

เซี่ยซูเหลือบตาขึ้นมองไปยังที่น่ังด้านบน นางขจัดค�าตอบของ

ค�าถามน้ีไปโดยพลัน ฮ่องเต้เป็นผู้งมงายย่ิงกว่าใคร ไหนเลยจะเอาเร่ือง

พระชนม์ชีพของพระองค์เองมาล้อเล่นเล่า

เล่ออันมิใช่คนที่รู ้จักหยุดเมื่อได้เปรียบ พอเห็นเว่ยอ้ีจือคล้าย 
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จะยอมรับแล้ว เขาก็ย่ิงป้ายสีย่ิงขึ้นไปอีก "ขอบังอาจทูลถามฝ่าบาท  

ทรงทราบหรือไม่ว่าองครักษ์ใกล้ชิดอู่หลิงอ๋องมีชื่อแซ่ว่าอะไร เขาแซ่ฝู! 

ใครบ้างไม่รู ้ว่าแซ่ของโจรแคว้นฉินท่ีครอบครองทางเหนือของต้าจิ้น 

เราคือแซ่ฝู คนผู้นี้ไม่มีหัวนอนปลายเท้าแต่กลับเข้ามาในเมืองหลวง 

ของเราได้อย่างสง่าผ่าเผย เรื่องนี้ช่างน่าสงสัยยิ่งนัก!"

พอได้ยินเล่ออนัเอ่ยเช่นน้ีแล้ว ท่ัวท้ังราชส�านกัก็พากันสูดลมหายใจ

เข้าลึก

สีหน้าฮ่องเต้ดูแตกตื่นไปทันที "อู่หลิงอ๋อง นี่มันเรื่องอะไรกัน!"

เว่ยอี้จือสีหน้าไม่แปรเปลี่ยน เขาประสานมือค�านับแล้วเอ่ยว่า  

"เรื่องนี้กระหม่อมสะเพร่าเองพ่ะย่ะค่ะ ไม่ได้ทูลรายงานความจริงให ้

ฝ่าบาททรงทราบแต่เนิ่นๆ ในเมื่อกระหม่อมรับตัวฝูเสวียนพาเข้า 

เมืองหลวงมาอย่างสง่าผ่าเผยเหมือนที่ใต้เท้าเล่อทูล เหตุใดกระหม่อม 

จึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้เล่าพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ยังไม่วางใจ "เช่นนั้นเจ้าก็บอกมาสิว่าฝูเสวียนผู้น้ีที่แท ้

เป็นใครกันแน่"

เว่ยอี้จือก�าลังวิตก สีหน้าเขาเคร่งเครียดไม่ได้เอ่ยอะไรอยู่ครู่หนึ่ง

ทันใดน้ันเซี่ยซูก็พูดแทรกข้ึนมา "อู ่หลิงอ๋องไม่ยอมบอกเช่นน้ี  

เห็นได้ชัดว่ามีเจตนาหมายปกปิด น่าสงสัยว่าฝูเสวียนผู้นั้นจะเคยเป็น

สายลับของแคว้นฉินมาก่อน"

เว่ยอี้จือฉุกคิดขึ้นได้ทันที เขารีบเอ่ยเสริม "เอาเถอะ เช่นน้ัน

กระหม่อมก็จะทูลให้ทรงทราบ เดิมทีฝูเสวียนเป็นพลทหารราบในสังกัด

ของกระหม่อม แต่เดิมเขาไม่ได้ชื่อฝูเสวียน กระหม่อมทราบโดยบังเอิญ
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ว่าเขามีพ้ืนเพเดียวกับราชวงศ์แห่งแคว้นฉิน จึงให้เขาเปลี่ยนชื่อเป็น 

ฝเูสวียนแล้วแทรกซมึเข้าไปเป็นสายลบัในแคว้นฉนิ ตอนน้ันทีก่ระหม่อม

รบชนะแคว้นฉินได้หลายครั้งติดต่อกันก็เป็นเพราะได้เขาคอยช่วย 

ส่งข่าวสารให้นั่นเองพ่ะย่ะค่ะ"

เล่ออันเห็นเว่ยอี้จือสามารถพูดกลับด�าเป็นขาวได้ในพริบตาก็ 

พูดขึ้นอย่างขุ่นเคือง "อู่หลิงอ๋องคิดแต่จะพลิกลิ้นแก้ต่างโดยไร้หลักฐาน

มายืนยัน ชาวบ้านท่ัวไปคนหนึ่งจะแสร้งท�าตัวเป็นเชื้อพระวงศ์ของ 

แคว้นฉนิได้อย่างไร อกีอย่าง หากฝเูสวยีนมคีวามดคีวามชอบถึงเพียงนัน้  

ไยไม่เสนอรายงานข้ึนมาท่ีราชส�านกัเพ่ือตกรางวัลเล่า พอฝ่าบาทตรสัถาม

ขึ้นมา ท่านกลับท�าลับๆ ล่อๆ ปิดบังเสียนี่"

เว่ยอีจ้อืเหลอืบมองเล่ออนัอย่างเย็นชา "อะไรกัน ข้าต้องแจ้งให้เจ้า

ทราบถึงวธีิการแฝงตวัเป็นสายลบัต่อหน้าธารก�านลัด้วยหรือ ฐานะท่ีแท้จริง 

ของฝูเสวียนเป็นเช่นไรน้ัน คาดว่าท่านอัครเสนาบดีคงจะทราบค�าตอบ

นานแล้ว ไยเจ้าไม่ไปถามเขาเล่า"

เล่ออนัย่อมไม่เอ่ยถามเซีย่ซ ูถึงอย่างน้ันค�าพูดน้ีของเว่ยอีจ้อืก็ท�าให้

ฮ่องเต้เชื่อว่าฝูเสวียนเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว

เซี่ยซูแสร้งท�าเหมือนรู้เรื่องราวดี แต่ท�าเป็นอมพะน�าแล้วพูดอย่าง

เลี่ยงๆ ว่า "ไม่ว่าจะพูดอย่างไร กระหม่อมก็เห็นด้วยกับใต้เท้าเล่อ ในเมื่อ

ฝเูสวยีนมคีวามดคีวามชอบ เหตใุดไม่รายงานมาทีร่าชส�านักเพ่ือตกรางวัล  

หากเป็นกระหม่อมจะทูลเสนอให้ฝ่าบาททรงตกรางวัลให้"

ฮ่องเต้ได้ยินเซี่ยซูพูดเช่นนี้ก็หงุดหงิด "ใต้หล้านี้ทุกคนคิดแต่อยาก

จะได้ชื่อเสียงและความมั่งคั่งเท่านั้นหรือ!"
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"ท่ีแท้ก็เป็นเช่นน้ีเอง" ที่ผ่านมาเซี่ยซูยังพอจะไว้หน้าฮ่องเต้บ้าง  

นางจึงรับค�าทันที "ที่แท้ฝูเสวียนผู้น้ีก็มีคุณธรรมสูงส่ง เห็นทีกระหม่อม 

จะต้องปฏิบัติตัวเยี่ยงเขาให้จงได้"

ฮ่องเต้ท�าเสยีงหึเย้ยหยันเบาๆ แล้วหนัไปทางเล่ออนั "เจ้ายังมอีะไร

อยากจะฟ้องร้องอีกหรือไม่"

"นี่..." เล่ออันถึงกับสลดเมื่อเห็นการณ์เป็นไปเช่นนี้ เขาได้แต ่

กัดฟันยืนหยัดตามค�าร้องก่อนหน้านี้ "ทูลฝ่าบาท เรื่องท่ีอู่หลิงอ๋องล่า 

นกกระเรียนเซียน จะไม่จัดการไม่ได้นะพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้จนปัญญาย่ิงนัก พระองค์อยากปล่อยให้ผ่านไปแต่กลับท�า

ไม่ได้

"น่ันสิ!" เซี่ยซูหนุนช่วยทันใด นางเหลือบมองเว่ยอี้จือทางหางตา 

สหีน้าได้ใจเหลอืเกิน ได้ใจเสยีจนลมืวางมาด ดงันัน้จงึพูดถ้อยค�าทีท่�าให้

ทุกคนในท่ีนั้นตกตะลึงจนอ้าปากค้าง "การกระท�าของอู่หลิงอ๋องขาด 

ความเคารพเป็นอย่างมาก แม้จะบอกว่าเน้ือนกกระเรียนเซียนอร่อย 

ล�้าเลิศ รสติดปากชวนให้โหยหาเพียงใด แต่ก็ไม่อาจล่าได้ ฝ่าบาทต้อง

ทรงลงพระอาญาอย่างหนัก จะได้ก�าราบไว้ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนอื่นๆ 

ด้วย"

"!!!" ขุนนางนับร้อยพากันขนลุกซู่

เหตุใดเขาจึงทราบว่าเน้ือนกกระเรียนเซียนอร่อยล�้าเลิศ ถึงข้ัน

ติดปากจนชวนให้โหยหาเล่า! ไม่ใช่แล้ว เขาต้องเคยลิ้มรสมันมาก่อน

แน่นอน!

ฮ่องเต้โกรธเกรี้ยวจนย่ืนมือออกไปช้ีหน้าเซี่ยซู ทว่ากลับอ�้าอึ้ง 
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พูดอะไรไม่ออกแม้แต่ค�าเดียว พระองค์แทบจะกระอักเลือดออกมาแล้ว

ยังต้องพูดอะไรอกี กระเรยีนเซยีนตวันัน้ต้องตายด้วยฝีมอือคัรเสนาบดี 

อย่างไม่ต้องสงสัย แล้วยังมีหน้ามากล่าวโทษอู่หลิงอ๋องอีก ถึงกับให้คน 

ในสังกัดของตนเองมาฟ้องร้องกล่าวโทษอู่หลิงอ๋องเลยทีเดียว

สารเลวนัก อยากให้เราสวรรคตจนถึงกับสวาปามนกกระเรียนเซยีน

ของพระองค์เชียวหรือ!

ฮ่องเต้เอ่ยด้วยความกริ้ว "ในชื่อของอู่หลิงอ๋องมีค�าว่า 'จือ' อยู่  

เห็นได้ชัดว่าเป็นศิษย์ของนิกายเทียนซือเต้า* แล้วจะท�าเรื่องอย่าง 

การล่านกกระเรียนเซียนได้หรือ เราว่านกกระเรียนเซียนตัวนั้นจะต้องถูก

เด็กเหลือขอสารเลวสักคนจับไปต้มกินแน่!"

ชาวต้าจิ้นที่ต่อท้ายชื่อด้วยค�าว่า 'จือ' จะสื่อถึงการนับถือนิกาย 

เทียนซอืเต้า ส่วนเว่ยอีจ้อืจะนบัถือหรอืไม่นัน้ไม่มใีครทราบได้ แต่รุ่นบดิา

ของเขานับถือแน่นอน คงเป็นเพราะได้รับการโน้มน้าวจากลูกพี่ลูกน้อง

ฝ่ายตระกูลหวังของพวกเขานั่นเอง ซึ่งล้วนเลื่อมใสนิกายเทียนซือเต้า 

เป็นอย่างมาก และถือว่านกกระเรียนเป็นนกเซียน การฆ่านกกระเรียน 

จึงเป็นข้อห้ามใหญ่ของนิกายเทียนซือเต้านี้

เซี่ยซูท�าสีหน้าตกตะลึงได้แนบเนียนย่ิงนัก ราวกับตกตะลึงจนพูด

ไม่ออก ก่อนจะกลับมาดูสุขุมเช่นเดิม ส�ารวมสีหน้าท่าทางท�าเหมือนว่า

ไม่รับรู้เรื่องราวอะไรทั้งสิ้น

แม้ฮ่องเต้จะกริ้วเพียงใด แต่ก็ไม่อาจท�าอะไรเซี่ยซูได้ พระองค์จึง

เอ่ยเหน็บแนมไปหลายประโยค แล้วบอกเลกิเข้าเฝ้าด้วยความฉนุเฉยีวยิง่  
* นกิายเทยีนซอืเต้า หรอืเจิง้อเีต้า คอืนกิายหลกัของลทัธิเต๋า ก่อตัง้ข้ึนในสมยัราชวงศ์ฮัน่โดยนกัพรตจางเต้าหลงิ  
ยกย่องเหล่าจือ่เป็นบรมศาสดา จดุมุง่หมายสงูสดุคอืการบรรลเุป็นเซยีนอนัเป็นวิถีแห่งความอมตะไม่แก่เฒ่า
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สะบัดชายแขนเสื้อแล้วตรงไปยังวังโซ่วอัน เพ่ือจะไปพูดคุยกับไทเฮาถึง

เรื่องเลวร้ายที่เซี่ยซูท�าลงไป

โหรหลวงก็ยุ่งมากเช่นกัน เขาต้องรีบไปจดบันทึกว่าเซี่ยซูผู ้ม ี

ชาติก�าเนิดต�่าต้อย ถึงกับท�าเรื่องอุกอาจฆ่านกกระเรียนเซียนเพ่ือต้มกิน 

ช่างน่าประหวั่นพรั่นพรึงยิ่งนัก!

เล่ออันกระวนกระวายใจมาก ด้วยว่าสิ่งท่ีเซี่ยซูพูดมานั้นดูลึกล�้า 

ชวนให้สงสยั ฟังคล้ายจะเข้าข้างเขา แต่กลบัโอนเอยีงไปช่วยเหลือเว่ยอีจ้อื 

เสียได้ สองคนนี้มิใช่ว่าต่างขุ่นแค้นมีเรื่องขัดอกขัดใจกันอยู่หรือ

เขาลอบมองเซีย่ซ ูไม่คิดว่าพอเงยหน้าข้ึนก็ปะทะสายตากับอกีฝ่าย

เข้าพอดี ดวงตาคู่นั้นดูล�้าลึกราวกับบ่อน�้า เย็นเยือกประดุจน�้าพุเย็น  

ท�าเอาเขามีเหงื่อเย็นไหลซึมจนชุ่มโชกแผ่นหลัง

หลงัจากเลกิเข้าเฝ้า เซีย่ซก็ูเดินออกมาด้วยสหีน้าไม่ยินดี ตลอดทาง

ที่เดินผ่านนางก�านัลไปนั้น ต่างไม่มีผู้ใดกล้าทักทายเหมือนที่เคยท�า

เหล่าเจ้าหน้าท่ีในวังก็ล้วนคิดว่าเซี่ยซูหงุดหงิดเพราะตนเองไปท�า

เรื่องน่ารังเกียจเอาไว้แล้วถูกฮ่องเต้จับพิรุธได้ สายตาท่ีแต่ละคนมองดู

นางจงึแตกต่างกันออกไป แต่ก็ไม่กล้าแสดงท่าทีให้เห็น ได้แต่รีบหลบฉาก 

ไปแต่แรก พาตัวเองออกห่างจากเซี่ยซู

ในคนืนัน้ ช่วงยามไฮ่* มคีนสองคนใช้ม้าเรว็เดนิทางมาจากคลองขุด 

ชิงซีที่อยู่ด้านตะวันออกของเมือง เลี้ยวเข้าไปในตรอกอูอีแล้วหยุดลง 

ตรงประตูข้างของจวนอัครเสนาบดี จากน้ันจึงลงจากม้าตรงเข้าไปเคาะ

* ยามไฮ่ คือช่วงเวลา 21.00 น. ถึง 23.00 น.
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ประตู

มีเด็กรับใช้มาท่ีหน้าประตู เห็นบุรุษสองคนท่าทางสง่างามรูปร่าง

สูงใหญ่ คนที่ดูเหมือนเป็นหัวหน้ามีหน้าตาโดดเด่นเป็นพิเศษ เขาสวม 

เสื้อคลุมกันลม และหยิบป้ายแสดงตนออกมาจากช่องตรงแขนเสื้อ

เด็กรับใช้ในจวนอัครเสนาบดีรู ้ว ่าคนตรงหน้าเป็นใครในทันที  

เขารีบค้อมกายค�านับแล้วเอ่ยว่า "คารวะท่าน..."

"งดเถิด พาข้าไปพบนายของเจ้าก็พอ"

"ขอรับ"

เซี่ยซูก�าลังคร�่าเคร่งอยู่กับรายงานบนโต๊ะ ไล่ดูความเป็นมาของ 

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเล่ออันทีละคนๆ ทว่าต�าแหน่งอัครเสนาบดีก็มี 

ข้อจ�ากัด แม้ตรวจสอบได้แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด ต่อให้มีเงื่อนง�าให้ไปตาม 

สืบต่อก็ยังต้องมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นคนไปท�า

ประตูห้องถูกผลักเปิดออกเบาๆ มู่ไป๋เข้ามากระซิบว่า "คุณชาย  

อู่หลิงอ๋องมาขอพบขอรับ"

"ไปซะ ข้าก�าลังยุ่ง อย่ามาล้อเล่น" เซี่ยซูไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมา

ด้วยซ�้า

จู่ๆ ก็มีเงาทาบลงมาเบื้องหน้า เซี่ยซูจ�าต้องหยุดเขียน พอเงยหน้า

ขึ้นมองก็ต้องตะลึงงัน "เป็นความจริงหรือนี่!"

เว่ยอี้จือหัวเราะน้อยๆ "รบกวนท่านแล้ว"

"ที่ไหนกันเล่า มู่ไป๋ จัดที่นั่งซิ"

มู่ไป๋ปูเสื่อไว้เบื้องหน้าโต๊ะ จากน้ันจึงออกไปแล้วปิดประตู สีหน้า
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ท่าทางของเขาไม่อ่อนน้อมและไม่เย่อหยิ่ง

เว่ยอี้จือนั่งพับขาลงต่อหน้าเซี่ยซู แล้วพูดกับคนท่ีอยู่ข้างหลัง  

"ฝูเสวียน ยังไม่เข้ามาขอบคุณผู้มีพระคุณอีก"

ฝูเสวียนสวมชุดชาวหูยืนอยู่ด้วยสีหน้าเคร่งขรึม เมื่อเขาได้ยิน 

เช่นนั้นก็ไม่รอช้าก้าวมาข้างหน้า ก่อนจะยกชายเสื้อแล้วคุกเข่าลงกับพื้น 

ท�าการคารวะอย่างเป็นทางการ "ขอบคุณท่านอัครเสนาบดีท่ีมีบุญคุณ

ช่วยชีวิต"

เซี่ยซูประหลาดใจ "เอ๋? ที่พูดนี้หมายความว่าอะไรหรือ" 

ฝเูสวียนเอ่ยว่า "บ่าวก�าเนดิมาจากราชวงศ์ของแคว้นฉนิจรงิ บดิาบ่าว 

นามว่าฝูหยาง เดิมทีเป็นราชเลขาธิการและเป็นผู้ตรวจการมณฑล  

เป็นเหลนของกษัตริย์แคว้นฉิน ภายหลังติดตามจ้าวกงฝูตาน น้องชาย 

ผู้เยาว์วัยของกษัตริย์แคว้นฉินซึ่งวางแผนเป็นกบฏ แต่ถูกอัครเสนาบดี

เปิดโปงแผนการเสียก่อนจึงถูกสังหาร โลหิตหลั่งไหลท่วมเรือนชาน  

มีบ่าวเพียงผู้เดียวที่หนีรอดมาได้ ก่อนจะแฝงตัวเข้าสู่ค่ายทหารแคว้น 

จิ้น จว้ินอ๋องถือเป็นผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวง เปลี่ยนชื่อบ่าวเป็นเสวียน

และรบัมาไว้ข้างกาย แต่เพราะบ่าวด้ือรัน้ไม่ยอมเปล่ียนแซ่ ถึงเกือบท�าให้ 

จวิน้อ๋องต้องพลอยรบัเคราะห์ไปด้วย วันนีต้้องขอบคณุท่านอคัรเสนาบดี

ที่ช่วยเหลือโดยเห็นแก่คุณธรรม พระคุณอันย่ิงใหญ่นี้ยากจะลืมเลือน"  

พูดจบก็หมอบค�านับอีกสามครั้ง

เซี่ยซูฟังจบก็ซาบซึ้งใจ "ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เอง ช่างเถอะ นับแต่นี้ไป

เจ้าก็จงลมืเลอืนฐานะเก่าไปเสยีเถิด จดจ�าแค่เพียงว่าตนเองเป็นทหารหาญ 

ของต้าจิ้นก็หมดเรื่องแล้ว"
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เว่ยอีจ้อือยู่ข้างๆ พลนัพูดขึน้ว่า "ยังมเีรือ่งล่านกกระเรยีนเซยีนด้วย 

คราวนี้ข้าติดค้างน�้าใจของท่านครั้งใหญ่แล้ว"

เซี่ยซูย้ิมอย่างสนิทชิดเชื้อ "แค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้น อู่หลิงอ๋องถูก

กล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม ตัวข้าจะนิ่งดูดายได้หรือ"

"แต่น่ีเป็นการท�าลายชื่อเสียงอันดีงามของท่านเชียวนะ" การฆ่า 

นกกระเรยีนเซยีนเป็นเรือ่งทีท่�าให้เสยีชือ่อย่างท่ีสุด มีเพียงคนต�า่ช้าเท่าน้ัน

ที่จะท�า เว่ยอี้จือจึงได้พูดเช่นนี้ เขามีท่าทีกล่าวโทษตนเองอย่างมาก  

จากนั้นจึงพูดด้วยสีหน้าจริงจัง "ท่านอัครเสนาบดีมีคุณธรรมสูงส่ง  

ไม่น่ิงดูดาย นับจากน้ีข้าจะปฏิบัติต่อเจ้าดุจดั่งพ่ีน้อง" แม้แต่ค�าเรียก 

ก็ดูเปลี่ยนไป

เซี่ยซูเดิมทีอยากจะช่วยเขาเพ่ือไม่ให้เขาต้องเสียทีให้แก่พวกมีใจ

ทะเยอทะยาน ไม่คิดว่ายังจะได้สิ่งตอบแทนเช่นน้ี นางจึงแสร้งพูด 

อย่างปลาบปลื้มใจว่า "หวังว่าท่านอ๋องจะไม่รังเกียจ"

เว่ยอี้จือจึงเอ่ยว่า "เวลาน้ีไม่มีใครอยู่ด้วย น้องชายไม่ต้องเกรงอก

เกรงใจ เรียกข้าตรงๆ ว่าจ้งชิงก็ได้"

"เช่นนี้นับว่าดีเหลือเกิน ยามพวกเราอยู่กันส่วนตัวจ้งชิงก็เรียกข้า

ด้วยชื่อเล่นว่าหรูอี้ก็ได้"

เว่ยอี้จือย้ิม "อดีตฮ่องเต้ฮั่นเกาจู่มีพระราชโอรสที่โปรดปรานมาก 

ทรงเรยีกเขาว่าหรอ้ีู เหน็ทีข่าวลอืข้างนอกจะเชือ่ถือไม่ได้แล้ว เห็นได้ชดัว่า 

เจ้าเป็นที่โปรดปรานในสกุลเซี่ย"

เซี่ยซูกระตุกมุมปากพักหนึ่งเป็นเชิงว่ายอมรับ ทว่าแท้จริงแล้ว 

ชือ่เล่นนีม้ารดาของนางเป็นคนตัง้ให้ต่างหาก ไม่ได้เก่ียวอะไรกับสกุลเซีย่
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เลยแม้แต่น้อย

"เอาล่ะ เรือ่งการเดินทางไปไคว่จ.ี.." เว่ยอีจ้อืลากหางเสียง แววรืน่เริง 

เปี่ยมล้นในดวงตา "ข้าตอบตกลงก็แล้วกัน ได้หรือไม่"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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