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หนิงหล่ง

วันรุ ่งข้ึนคังผิงกับเฝิงป๋ออว้ีต้องเข้าวังหลวงเพ่ือเข้าเฝ้าฮ่องเต้  

ฉวีชิ่นเหยาเป็นกังวลเรื่องน้ีอยู่จึงลืมตาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง แต่ว่าพอนาง

พลิกตะแคงข้าง ย่ืนแขนกอดคนข้างกายด้วยความเคยชิน กลับพบว่า 

ไม่มีใครนอนอยู่แล้ว ลิ่นเซี่ยวไม่รู้ว่าหายไปที่ใด

ตอนแรกฉวีชิ่นเหยายังง่วงงุนก็พลันตื่นตัวทันใด นางขย้ีตาเบาๆ 

แล้วลุกขึ้นนั่ง

เวินกูกับไฉ่ผิงได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวก็เดินเข้ามาในห้อง 

ตามล�าดับ

ไฉ่ผิงช่วยสวมเสื้อผ้าให้ฉวีชิ่นเหยาแล้วเอ่ยกับนางว่า "ดูเหมือน 

คนของซือ่จือ่จะมเีรือ่งด่วนมารายงาน ซือ่จือ่จงึออกไปแต่เช้าตรูแ่ล้วเจ้าค่ะ"

ฉวีชิ่นเหยาตะลึงงันไปเล็กน้อย นั่งคิดอย่างเล่ือนลอยอยู่บนเตียง  

นี่นางหลับลึกเกินไปใช่หรือไม่ เหตุใดถึงไม่ได้ยินเสียงเลยสักนิด

31
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พอคิดได้ว่าอกีประเดีย๋วจะเข้าวังหลวง จ�าเป็นต้องแต่งกายชดุพิธีการ

เตม็ยศ ฉวีชิน่เหยาไม่กล้าชกัช้า ทนัทีท่ีออกจากห้องอาบน�า้ก็รีบมาน่ังลง

หน้าโต๊ะเครื่องแป้งรอเวินกูช่วยเกล้าผมให้นาง

เวินกูเอ่ยยิ้มๆ "ยังเช้าอยู่เลยเจ้าค่ะ ไม่ต้องร้อนใจไป"

ฉวีชิน่เหยามองออกไปนอกหน้าต่าง "ไม่รู้ว่าซือ่จือ่จะกลับมาเมือ่ไร 

อากาศเย็นลงแล้ว อีกเดี๋ยวค่อยตั้งส�ารับอาหารเช้าเถอะ"

นางเพิ่งจะกล่าวจบ ลิ่นเซี่ยวก็กลับมาพอดี

ฉวีชิ่นเหยาจึงให้เวินกูช่วยเกล้ามวยผมหลวมๆ นางเตรียมกิน

อาหารเช้ากับลิ่นเซี่ยวให้เสร็จก่อนค่อยมาแต่งตัวต่อ

เมือ่ลิน่เซีย่วเดนิเข้ามาในห้องก็มไีอเย็นช่วงแรกของฤดูหนาวแผ่เข้ามา

ด้วย แม้ฉวีชิ่นเหยาจะมีสุขภาพแข็งแรง แต่เพราะสวมเสื้อผ้าเบาบาง 

จึงต้านทานไม่ไหว ร่างกายหนาวสั่นขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่

ลิ่นเซี่ยวกลัวนางจะไม่สบาย รีบสั่งไฉ่ผิงไปหยิบเสื้อคลุมมาให้ 

ฉวีชิ่นเหยา ส่วนเขาเดินน�านางเข้าห้องชั้นใน

"เมื่อครู่ท่านไปที่ใดมาหรือเจ้าคะ" ฉวีช่ินเหยาปล่อยให้ลิ่นเซ่ียว 

ช่วยสวมเสื้อคลุมพลางเอ่ยถามด้วยความแปลกใจ

ลิ่นเซี่ยวหยุดชะงักไปเล็กน้อย เขามองหน้าฉวีชิ่นเหยาแล้วเอ่ย  

"เมื่อคืนในส�านักศึกษามีคนตาย"

ฉวีชิน่เหยาตกตะลงึไปครูห่น่ึง กว่าจะเรยีกสตกิลบัคนืมาได้และถาม

ด้วยความประหลาดใจ "ในส�านักศึกษามีคนตาย? เมื่อคืนตอนพวกเรา 

กลับออกมายังปกติดีอยู่เลยนี่ ใครตายอย่างนั้นหรือเจ้าคะ"

ลิ่นเซี่ยวพาฉวีชิ่นเหยามานั่งบนตั่งไม้แล้วกล่าว "เป็นนางข้าหลวง
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คนหนึ่ง แซ่ลู่ เจ้าน่าจะพอจ�าได้ วันนั้นนางเคยหาเรื่องจะลงโทษเจ้า 

เพราะกลับถึงส�านักศึกษาค�่ามืด"

ฉวีชิ่นเหยาย่อมจ�านางข้าหลวงลู่ได้อยู่แล้ว ย่ิงรู้สึกประหลาดใจ

เข้าไปใหญ่ ไม่ทันสนใจว่าเพราะเหตุใดลิ่นเซ่ียวถึงรู้ว่านางข้าหลวงลู่ 

เคยกลัน่แกล้งนางก็เอ่ยถามอย่างร้อนใจว่า "นางตายได้อย่างไรกัน เป็นเพราะ

ภูตผวิีญญาณท�าร้ายหรอื ไม่ถูกส ิตอนพวกเราออกมาส�านกัศึกษาทัง้ด้านใน

ด้านนอกเก็บกวาดหมดแล้ว อกีท้ังยังต้ังค่ายกลหกประสานด้วย"

"ดูเหมือนจะผูกคอตาย" ลิ่นเซี่ยวรินน�้าชาดื่ม "แต่นักชันสูตรของ 

ศาลต้าหลี่เพียงชันสูตรศพอย่างคร่าวๆ เท่านั้น ยังสรุปแน่ชัดไม่ได้"

ฉวีชิ่นเหยาคิดถึงพวกหวังอิงหนิง เมื่อคืนเดิมทีพวกนางก็ตกใจ 

เสียขวัญจากวิญญาณอาฆาตพวกนั้นไปไม่เบาแล้ว มาวันนี้จู่ๆ ยังมี 

นางข้าหลวงเสียชีวิตคนหนึ่ง ไม่รู้ว่าจะตกใจกลัวกันเพียงใด ประเดี๋ยว 

หลังออกจากวังหลวงมาคงต้องไปเยี่ยมเยียนพวกนางสักหน่อย

ฉวีชิ่นเหยาถามอีกว่า "นางข้าหลวงลู่คนน้ีตายช่วงครึ่งคืนหลัง 

ใช่หรือไม่"

ลิน่เซีย่วอธิบายเพ่ิมเติมทันที "นางข้าหลวงทีพั่กอยู่ห้องตดิกันตืน่มา

พบศพในตอนเช้า ขณะที่พบนั้นศพยังมีไออุ่นหลงเหลืออยู่ เห็นได้ชัดว่า

เพ่ิงจะตายได้ไม่นาน ตอนน้ีเจ้าหน้าที่ศาลต้าหลี่เร่งเดินทางไปถึงแล้ว 

ครอบครัวลูกศิษย์ในส�านักศึกษาทุกคนต่างส่งบ่าวไพร่มารับพวกนาง 

กลับบ้านกันหมด ท่านป้าของข้าก็กลับจวนหลูก๋ัวกงไปแล้ว เกรงว่า 

หลงัจากผ่านเหตุการณ์นีไ้ป ส�านกัศึกษาคงจะปิดตัวลงชัว่คราวระยะหนึง่ 

ส่วนภายหลังจะปิดตัวไปเลยหรือว่าผ่านไปพักใหญ่จะกลับมาเปิดอีก  
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คงต้องดูว่าเสด็จลุงจะทรงตัดสินพระทัยอย่างไร"

ฉวีชิน่เหยาเท้าคางมองออกไปนอกหน้าต่าง นบัตัง้แต่นางเข้าเรียน 

ที่ส�านักศึกษาอว๋ินอิ่น บรรยากาศก็ถือว่าสงบราบเรียบมาโดยตลอด  

นางก็เคยมีช่วงเวลาท่ีผ่อนคลายสบายใจวันเวลาผ่านไปอย่างสุขสงบ 

ในส�านักศกึษาแห่งนัน้ แต่หลงัจากพบวิญญาณคร่ึงศรีษะในส�านกัศกึษา 

เรือ่งประหลาดก็เกิดขึน้ซ�า้แล้วซ�า้เล่า จนวันนีร้้ายแรงถึงข้ันมคีนเสยีชวิีต  

ถ้าหากเป็นเช่นท่ีล่ินเซีย่วว่ามา ปิดส�านักศกึษาไปสกัระยะก็ไม่ใช่เรือ่งเลวร้าย

อะไร

แต่เพราะเหตุใดนางข้าหลวงลู่ถึงผูกคอตาย เป็นความบังเอิญ 

หรือว่ามีเบื้องหลังซับซ้อนอยู่อีก?

ถ้าหากมีโอกาสนางจะต้องหาวิธีสืบเรื่องนี้ดูสักตั้งถึงจะดี

ลิน่เซีย่วกม็เีรือ่งราวในใจมากมาย แต่เมือ่ช้อนสายตาขึน้มองเสีย้วหน้า

ด้านข้างที่สงบนิ่งของฉวีชิ่นเหยาแล้ว อารมณ์ความรู้สึกซับซ้อนในใจ 

ก็บรรเทาลงไม่น้อย เขามองตามสายตาของนางออกไปนอกหน้าต่าง เหน็ว่า 

ก่ิงเหมยหลายต้นโน้มมาทางนี ้ ก่ิงก้านมร่ีองรอยสเีขยีวขจอียู่หลายจดุ คดิถึง

ตอนนัน้ท่ีเคยสัญญากับฉวีชิน่เหยาว่าพอถึงฤดหูนาวจะชมดอกเหมยด้วยกัน 

ก็กุมมือนางเอาไว้แล้วเปลี่ยนหัวข้อสนทนา

"ฤดหูนาวของฉางอนัมาถึงเรว็ ผ่านไปอกีเดอืนดอกเหมยในเรอืนนี้ 

ก็จะบานสะพรั่งแล้ว"

ฉวีชิน่เหยาเหลอืบมองปลายก่ิงเหมย จรงิด้วยส ิพอถึงช่วงดอกเหมย 

ผลบิานก็หมายความว่าใกล้เทศกาลปีใหม่ท่ีคกึคกัท่ีสดุของเมอืงฉางอนัพอด ี

นอกจากชมดอกเหมยชมหิมะในเรอืนซอืหร ู ยังมเีร่ืองน่าสนุกอกีมากมาย
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รออยู่เลยล่ะ

นางอารมณ์ดีขึ้นไม่น้อยแล้ว หันกลับไปมองล่ินเซี่ยวพลางกล่าว 

"นอกจากชมดอกเหมย พอหิมะตกพวกเราจะได้ตัง้เตาเผาตัวใหญ่เอาไว้ท่ี

ระเบียงทางเดิน เป็นเตาเผาจากดินสีแดงขนาดใหญ่มหึมานั่น ที่ผ่านมา

ข้าเคยเห็นคนขายในตลาดตะวันออก เตาเผาชนิดน้ีไม่เพียงใช้อุ่นสุรา  

ยังย่างเนือ้กวางได้ด้วย ทุกปีพอถึงวันส้ินปี ท่านแม่ข้าจะท�าปลาหมกักากสรุา

ไว้เป็นกับแกล้ม รสชาตยิอดเย่ียมท่ีสุดเลย ถึงตอนน้ันข้าจะน�าตดิมอืกลบัมา

มากหน่อย นอกจากส�าหรับพวกเราสองคนแล้วจะได้ส่งให้ท่านพ่อด้วย 

ข้าว่าท่านพ่อก็จะต้องชอบเหมอืนกัน แล้วทกุปีช่วงเทศกาลปีใหม่หลายวันน้ัน 

ในเมอืงฉางอันบรรยากาศยังคึกคักมาก พวกเราต้องออกไปเดนิเล่นให้ท่ัว

ถึงจะถูกนะเจ้าคะ"

ว่าแล้วนางก็ย่ืนมือมาเขย่าแขนลิ่นเซี่ยวด้วยท่าทางน่าสงสาร  

"เหวยจิ่น ถึงตอนน้ันท่านคงไม่ต้องเข้าเวรในวังใช่หรือไม่ จะได้กลับมา

ฉลองปีใหม่ที่วังอ๋องสินะเจ้าคะ"

หวัใจของลิน่เซีย่วคล้ายจะหลอมละลายอยู่แล้ว หลงัมารดาจากโลกนี้

ไป วันปีใหม่ คืนสิน้ปีส�าหรบัเขาก็เป็นแค่การเข้าวังหลวงไปร่วมงานเล้ียง 

มือ้หนึง่ กลบัวังอ๋องกินอาหารมือ้หน่ึง บรรยากาศเงยีบเหงาวงัเวงแทบไม่มี

ความสดชืน่รืน่เรงิ ย่ิงหลงัชยุซือ่เข้ามาอยู่ในวังอ๋องแล้ว เขาก็ยอมไปฆ่าเวลา 

อยู่ท่ีจวนของท่านป้าทัง้วัน อาศยัซมึซบับรรยากาศฉลองปีใหม่อย่างคร้ืนเครง

จากที่นั่นยังดีกว่า แต่ไม่ยอมกลับไปอยู่ที่วังอ๋องสักชั่วขณะเดียว

ตอนนี้ฉวีชิ่นเหยาแต่งงานกับเขาแล้ว ยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่าช่วยน�า

บรรยากาศรืน่เรงิในวังอ๋องท่ีห่างเหินไปนานกลบัมา ฉวชีิน่เหยาท�าให้ทกุครัง้ 
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ที่เขากลับมาจะรู้สึกอบอุ่นดั่งอาบไล้สายลมฤดูใบไม้ผลิจนอยากตัวติด 

กับนางตลอดเวลาไม่จากไปท่ีใด เวลาน้ีเห็นนางวางแผนการฉลองปีใหม่แรก

ของพวกเขาสองคนด้วยสีหน้าเบิกบานแจ่มใส เขาก็รับรู้เพียงว่าตนเอง

เหมอืนโดนตาข่ายแห่งรกัท่ีมองไม่เห็นครอบคลมุเอาไว้ ท�าให้เขาย่ิงถล�าลกึ 

ลงไปทุกท ี ไม่ว่าต่อไปจะต้องเผชญิกับความขมขืน่หรอืยากล�าบากเพียงใด

เขาก็ไม่หวั่น

"ได้ส"ิ เขามองหน้าฉวีชิน่เหยาไม่ละสายตา "ช่วงปีใหม่หลายวันน้ัน 

ข้าจะอยู่ทีว่งัอ๋องกับเจ้าท้ังวนั เจ้าอยากจะท�าอะไรก็ท�า ทุกอย่างแล้วแต่ 

ใจเจ้าต้องการ"

ฉวีชิน่เหยาย้ิมจนดวงตาหยีโค้งดัง่จนัทร์เสีย้ว ก่อนจะเป็นฝ่ายลกุขึน้มา

นัง่ตกัของลิน่เซีย่ว กอดคอเขาเอาไว้พลางเอ่ยย้ิมๆ ว่า "นีท่่านเป็นคนพูดเอง 

นะ อย่ากลับค�าล่ะ"

ลิน่เซีย่วจมุพิตหยอกเย้าและหวัเราะเสยีงทุม้ต�า่ "แล้วเมือ่คนืท่ีเจ้า

รับปากข้าไว้จะเป็นจริงได้เมื่อใด"

ใบหน้าฉวีชิ่นเหยาพลันแดงระเรื่อ นางผลักเขาออกไป เอ่ยด้วย 

น�า้เสยีงขุน่เคอืงระคนขบขนั "ท่านน่ีมนัแย่จรงิเชยีว คิดแต่เรือ่งเหลวไหล

พรรค์นั้น ข้าไม่พูดกับท่านแล้ว"

ก่อนนางจะยกชายกระโปรงขึ้นและวิ่งฉิวออกจากห้องด้านใน

ลิ่นเซี่ยวคว้านางเอาไว้ไม่ทัน มองเห็นนางว่ิงหนีออกไปแล้วก็ลูบ 

รมิฝีปากทีเ่พ่ิงสมัผสันางด้วยความรูส้กึคล้ายยังไม่เตม็อิม่ ส่ายหน้าแล้ว

หวัเราะขบขนั ถึงได้ลกุขึน้เอ่ยเรยีก "เวินกู ช่วยมาดขู้ากับชายากินอาหาร

และแต่งตัวเข้าวังด้วย"
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เวินกูจัดอาหารเช้าไว้พร้อมนานแล้ว รอแค่ซื่อจื่อกับชายาซื่อจื่อ 

สัง่ก�าชบัมา เมือ่ครูส่องสามภีรรยาพูดคุยกันอยู่ในห้อง นางไม่กล้าเข้าไป

รบกวน พอได้ยินซื่อจื่อเอ่ยเช่นนี้ก็ย้ิมกว้างจนตาแทบปิด แล้วหันไป 

กล่าวกับฉวีชิ่นเหยาที่หลบออกมาดื่มชาที่ห้องด้านนอก

"พวกเราเข้าไปเตรียมตัวกันเถอะเจ้าค่ะ"

คนท้ังสองแต่งกายเรียบร้อย ขณะจะย่างเท้าออกนอกประตู  

ฉวชีิน่เหยาก็นึกถงึโจวฮหูยินทีพั่กอยู่เรอืนซคีว่าขึน้มาได้ อากาศหนาวเย็นลง

ทกุวัน แม้ว่าท่ัวท้ังวังจะจดุเตามังกรดนิแล้วและเรอืนซคีว่าก็ไม่มข้ีอยกเว้น 

แต่ถ้าหากสวมใส่เสือ้ผ้าเนือ้บางก็ยังทนหนาวไม่ไหวอยู่ด ีนางจงึหยุดฝีเท้า

แล้วหันไปบอกเวินกู

"เวินกู อกีเดีย๋วช่วยส่งเสือ้ผ้าฤดหูนาวไปให้โจวฮหูยินท่ีอยู่เรอืนซคีว่า 

ด้วยนะเจ้าคะ"

เวินกูเอ่ยรับค�าทันที ก่อนจะส่งคนไปจัดการตามนี้

เมือ่มาถึงหน้าประตวัูงอ๋อง ลิน่เซีย่วก�าลงัประคองฉวีชิน่เหยาข้ึนรถม้า 

ทนัใดนัน้สดุปลายถนนก็มรีถม้าคนัหนึง่ว่ิงมา ล้อรถกลิง้หลนุๆ ตรงมาทาง

วังหลนัอ๋องแห่งนี้

พอเหน็เช่นนี ้ ไม่ใช่แค่ลิน่เซีย่วกับฉวชีิน่เหยา แม้กระทัง่พวกฉางหรง

หลายคนก็หยุดชะงักไม่ก้าวข้ึนหลงัม้า

รถม้าคันน้ีเพียงมองก็รูว่้าเป็นรถม้าของวังหลนัอ๋อง คนขบัรถม้าสองคน 

ก็คอืองครกัษ์ของวัง คนหนึง่แซ่เฉนิ คนหนึง่แซ่หวัง

พอรถม้าเคลือ่นมาถึงหน้าวังอ๋อง องครกัษ์ทัง้สองก็กระโดดลงจาก 

Page ����������������������� 4.indd   13 10/8/2563 BE   16:55



14

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 4

รถม้า ส่งยิ้มแล้วคารวะลิ่นเซี่ยว 

"ซื่อจื่อ พวกเรารับตัวบุตรสาวของโจวฮูหยินมาแล้วขอรับ"

บุตรสาวของโจวฮูหยิน?

ลิน่เซีย่วขมวดคิว้ โจวฮหูยินเขาย่อมรูว่้านางคอืใคร แต่ว่าจู่ๆ  มบีตุรสาว

ของนางโผล่มาต้ังแต่เมือ่ใดกัน

เขาคิดอยู่ชัว่ครูถึ่งได้นึกออก ก่อนหน้านีไ้ม่นานเคยได้ยินฉวีชิน่เหยา

เอ่ยถึงว่าตอนนีค้รอบครวัของโจวฮหูยินถูกนักรบปีศาจหรือปีศาจแมงป่อง

สงัหารหมดสิน้ เหลือเพียงแค่บตุรสาวคนเดยีวทีอ่าศัยอยู่กับยายทีเ่มอืงชงัโจว

ชั่วคราว

ดทู่าคงเป็นโจวฮหูยินไหว้วานฉวีชิน่เหยาให้ไปรบับตุรสาวของนาง 

มาทีฉ่างอนั ฉวชีิน่เหยาถึงต้องให้พวกฉางหรงจดัการเรือ่งน้ี ดจูากสถานการณ์

ตรงหน้า เห็นได้ชัดว่าไปรับบุตรสาวโจวฮูหยินมาเรียบร้อยแล้ว

เขาพยักหน้ารบัรู ้ ไม่คิดจะสนใจเรือ่งหยุมหยิมประเภทนี ้จงึมอบให้

ฉวีชิ่นเหยาเป็นคนจัดการ

ฉวีชิน่เหยาเดนิมาถงึหน้ารถม้า คนในรถเลกิผ้าม่านขึน้ กม็องเหน็ 

เดก็สาวอายุราวสบิสีส่บิห้าปีคนหนึง่ ใบหน้าละม้ายคล้ายคลงึกับโจวฮหูยิน

ไม่มีผิด ล้วนมีรูปโฉมงดงามทัดเทียมกัน เพียงแต่สีหน้าของนางเฉยชา  

ดวงตาก็มรีอยบวมแดงไม่น้อย คดิว่าตลอดทางมาน้ีคงจะหลัง่น�า้ตาไปมาก 

ทีเดียว

ข้างกายนางนอกจากสาวใช้ประจ�าตวัแล้วยังมผีูด้แูลท่ีวังหลนัอ๋อง

ส่งไปคนหน่ึง พอสตรนีางนัน้เห็นลิน่เซีย่วกับฉวีชิน่เหยา ก็รบีน�าบตุรสาว

โจวฮหูยินลงจากรถม้าและเดินมาหยุดตรงหน้า ก่อนจะเอ่ยแนะน�าให้นาง
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รู้จักทั้งสอง

"นี่คือซื่อจื่อกับชายาซื่อจื่อ"

พอคุณหนูโจวได้ยินดังน้ัน นางไม่พูดพร�่าท�าเพลงก็คุกเข่าลงทันที  

โขกศีรษะกับพ้ืนพร้อมกล่าวขอบคุณ "ขอบคุณซื่อจื่อกับชายาซื่อจื่อ 

ที่ช่วยชีวิตท่านแม่ไว้เจ้าค่ะ"

ฉวีชิ่นเหยารีบเข้าไปประคองนางให้ลุกข้ึนพลางกล่าวปลอบนาง 

ด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยน "ไยต้องท�าเช่นนี ้ ตลอดการเดนิทางคดิว่าเจ้าคงจะ

เหน่ือยมากแล้ว ท่านแม่ของเจ้าต้ังตารออยู่หลายวัน ตอนนี้พักอยู่ที ่

เรือนซีคว่า เจ้ารีบเข้าไปหานางเถอะ"

คุณหนูโจวน�้าตาไหลพรั่งพรูไม่หยุด นางยังไม่ยอมลุกข้ึนมา  

โขกศีรษะให้ฉวีชิ่นเหยาเงียบๆ อีกสามครั้ง ถึงได้ยอมลุกขึ้นยืน

ผู้ดแูลนางน้ีคารวะลิน่เซีย่วกับฉวีชิน่เหยา ก่อนจะประคองคุณหนูโจว

ถอยออกไป

ตอนเดินมาถึงหน้าประตู ฉางหรงยืนนิ่งอยู่ที่เดิม เน่ินนานจนลืม 

ก้าวเท้าต่อ ผู้ดูแลนางน้ันจึงมองเขาด้วยความแปลกใจพร้อมเอ่ยเตือน

เสียงนุ่มนวล "องครักษ์ฉาง?"

ฉางหรงถึงได้สติกลับคืนมา เขาลูบท้ายทอยด้วยใบหน้าแดงก�่า  

อดใจไม่อยู่แอบเหลือบมองคณุหนโูจวอกีหลายครัง้ ถึงได้หลบไปอยูด้่านข้าง

อย่างระมดัระวัง

เมือ่ลิน่เซีย่วกับฉวีชิน่เหยาเข้ามาในวังหลวง นอกจากเจ้าบ่าวเจ้าสาว

หมาดๆ คนทีค่วรมาก็มาถึงกันพร้อมหน้าแล้ว
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พอฮ่องเต้ทอดพระเนตรเห็นลิ่นเซี่ยว ก็รีบเรียกเขาให้ไปหาใกล้ๆ 

ตรัสถามเขาเรื่องนางข้าหลวงผูกคอเสียชีวิตในส�านักศึกษา

ลิน่เซีย่วเล่าสิง่ท่ีทราบมาท้ังหมดอย่างละเอยีดครบถ้วน แม้กระท่ัง

เรื่องที่เคยน�านักพรตอารามชิงอว๋ินไปปราบผีร้ายในส�านักศึกษาเมื่อคืน 

เล่าทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวโดยไม่มีปิดบัง กราบทูลฮ่องเต้ไม่มีตกหล่น 

ไปเลยสักอย่างเดียว

ฮ่องเต้ทรงรบัฟังแล้วก็เผยสหีน้าพอพระทยัอย่างย่ิง ทอดพระเนตร 

ลิ่นเซี่ยวแล้วตรัสว่า "เด็กหนุ่มเช่นเจ้าท�าอะไรสุขุมรอบคอบเสมอมา เรา 

มองคนไม่ผิดเลยจริงๆ"

ฮ่องเต้ตรัสจบแล้วก็ทรงคิดถึงว่าอยู่ดีๆ ส�านักศึกษาก็มีคนตาย 

จงึอดขุน่เคอืงพระทยัไม่ได้ เรือ่งน้ีนอกจากเป็นเรือ่งอปัมงคลอย่างย่ิงแล้ว 

ลกูศษิย์ในส�านกัศึกษาก็คงรูส้กึหวาดกลวัและไม่ยอมกลับมาเรียนหนังสือ

อีกโดยง่ายเป็นแน่

แต่ถ้าหากฮ่องเต้ปิดส�านักศึกษาเพียงเท่านี้ ปล่อยให้ความทุ่มเท

ตลอดครึง่ปีทีผ่่านมาต้องสญูเปล่า ในพระทยัก็รู้สึกไม่ยินยอมเอาเสียเลย 

ทรงเหม่อลอยไปชั่วขณะก่อนจะถอนพระทัยและตรัสกับลิ่นเซี่ยว

"ส�านกัศกึษาให้ปล่อยไว้เช่นน้ันก่อน รอจนพวกหลวิจัน้สบืความจรงิ 

จนกระจ่างค่อยตัดสนิใจอีกครัง้ว่าตกลงจะปิดตายหรอืเปิดอกีครัง้แล้วกัน 

อย่างไรตอนเปิดส�านักศกึษาใหม่เมือ่ปีก่อนก็ใช้ก�าลงัคนและสิง่ของไปไม่น้อย 

ทัง้ยังมเีบือ้งหลงัเก่ียวพันถึงการแต่งงานเชือ่มสมัพันธ์ของเหล่าลกูหลาน

เชือ้พระวงศ์ ถ้าหากต้องมาปิดตัวลงอกีครัง้เพราะนางข้าหลวงผกูคอตาย 

ผู้คนคงอดรู้สึกไม่ได้ว่าฮ่องเต้อย่างเราท�าอะไรลวกๆ เกินไป"
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พระสุรเสียงของฮ่องเต้สะท้อนชัดเจนว่าทรงไม่ยอมแพ้โดยง่าย

ลิน่เซีย่วคาดเดาได้ว่าเสด็จลงุของเขาจะไม่ทรงปล่อยให้ส�านักศกึษา

ต้องปิดลงเฉยๆ อีกครั้งแน่ จึงไม่รู้สึกตกใจเลยสักนิด เพียงกราบทูลว่า  

"เสดจ็ลงุไตร่ตรองรอบคอบย่ิงนักพ่ะย่ะค่ะ"

ทางฝ่ายฉวีชิ่นเหยาก็ก�าลังพูดคุยกับอี๋เฟย เห็นได้ชัดว่านางสีหน้า 

ดไูม่สดชืน่อย่างท่ีเคยเป็น กลบัมเีงาของความซบูซดีอดิโรย เมือ่คนืคงจะ

นอนหลับไม่เต็มอิ่ม ย่ิงไปกว่านั้นแม้ใบหน้าจะย้ิมแย้ม แต่ฉวีชิ่นเหยา 

ก็มองว่าดูไม่เป็นธรรมชาติอยู่หลายส่วน

ฉวีชิน่เหยารูส้กึประหลาดใจ นัง่พูดคยุกับอีเ๋ฟยสักพักก็ถอยกลบัไป

นั่งข้างลิ่นเซี่ยว ช้อนสายตามองไปโดยรอบจึงพบอู๋อ๋องที่อยู่ตรงข้ามกัน 

สีหน้าไม่ดีเท่าไรนัก ไม่มีท่าทีสนุกสนานเปี่ยมอารมณ์ขันอย่างเมื่อก่อน  

แม้กระท่ังตอนซย่าเหยียนเข้ามา เขาก็แค่ส่งย้ิมให้นางอย่างกระอกักระอ่วน 

ไม่เข้าไปถามไถ่ทุกข์สุขอย่างกระตือรือร้นเหมือนเคย

ฉวีชิ่นเหยามองเห็นทุกอย่างชัดเจนย่ิงรู้สึกสงสัย นางคิดทบทวน 

อยู่ชัว่ครูก็่หาสาเหตไุม่พบ จ�าต้องปล่อยเรือ่งนีไ้ปก่อน แล้วกวาดสายตาไป 

ข้างกายอีเ๋ฟยอกีครัง้ มองอยู่สกัพักก็ไม่เหน็เงาของฉนิหยวน คดิว่าคงเพราะ 

ล้มป่วยและไออย่างหนัก อาการคงไม่ใช่จะดขีึน้โดยเรว็นกัจงึมไิด้ตดิตามมา

กระมัง

ฉวชีิน่เหยาหลบุสายตาลงจบิน�า้ชาเงยีบๆ มองไปทางประตตู�าหนกั 

ชัว่อดึใจถัดมาก็มขีนัทีเข้ามารายงานว่าองค์หญิงคงัผงิและพระสวามเีข้าวัง

มาแล้ว

ทุกคนในต�าหนักต่างเก็บสีหน้าท่าทางเดิมในทันใด เปล่ียนเป็น
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ใบหน้ายิ้มแย้มรอต้อนรับคู่สามีภรรยาหมาดๆ คู่นี้

ไม่นานนักเฝิงป๋ออว้ีกับคงัผงิก็ปรากฏตวั คนทัง้สองสวมชดุพิธีการ

เต็มยศ ก้าวเข้าประตูต�าหนักมาพร้อมกัน เมื่อเดินเข้ามาถึงด้านใน 

เน่ืองจากคนทั้งสองรูปร่างหน้าตาโดดเด่นเหนือธรรมดา เพียงมองแค ่

รูปลักษณ์ภายนอกช่างสมกับเป็นคู ่ที่สวรรค์ประทาน รูปโฉมฐานะ 

เหมาะสมคู่ควรกันอย่างยิ่ง 

เฝิงป๋ออวีส้หีน้านิง่ขรมึมากเป็นพิเศษ ไม่ต่างอะไรกับในพิธีแต่งงาน

แม้แต่น้อย ด้านคังผงิกลบัมท่ีาทีกระบดิกระบวนอย่างทีไ่ม่เคยเป็นมาก่อน

อยู่บ้าง ใบหน้านางเป็นสแีดงเปล่งปลัง่ ทกุอากัปกิรยิาสะท้อนความเขินอาย

ออกมา เมือ่คนทัง้สองมาถึงเบือ้งพระพักตร์ฮ่องเต้กับอีเ๋ฟย ต่างคกุเข่าลง

เคยีงข้างกันแล้วโขกศรีษะพลางเอ่ยว่า "ถวายพระพรเสด็จพ่อ ถวายพระพร

เสด็จแม่"

ฮ่องเต้มีสีพระพักตร์สดชื่นแจ่มใสย่ิง ทอดพระเนตรเฝิงป๋ออว้ีแล้ว 

ลบูเคราด้วยความพอพระทัย ก่อนจะตรสัทักทายคงัผงิว่า "ลกุขึน้ๆ คงัผงิ 

เข้ามาหาเราหน่อย เราจะได้ดูหน้าเจ้าให้ชัดๆ"

คังผิงได้ยินเช่นน้ันถึงเผยท่าทางสดใสร่าเริงอย่างที่เคยมี ย้ิมกว้าง 

แล้วเดินเข้าไปใกล้ฮ่องเต้โดยไม่หว่ันเกรงพระบารมเีสด็จพ่อของนางเลยสกันิด 

นางหวัเราะพูดคุยกับพระองค์ด้วยเสยีงอันดัง

สีหน้าอี๋เฟยเผยรอยยิ้มจากใจจริงออกมา นางมองส�ารวจพระธิดา

ของตนเองอย่างละเอียดชั่วครู่แล้วหันไปมองเฝิงป๋ออว้ี ก็เห็นพระสวาม ี

ของคังผิงยืนสงบนิ่งอยู่กลางต�าหนัก ดูดีมีสง่าราศีอย่างอธิบายไม่ถูก  

มองอย่างไรก็รู้สึกพอใจยิ่งนัก รอยยิ้มที่ปรากฏจึงกดลึกยิ่งกว่าเดิม
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หลงัฮ่องเต้กับอีเ๋ฟยพระราชทานของขวัญครบถ้วนและกล่าวอวยพร

คูส่ามภีรรยาหมาดๆ จบลง ก็ถึงคราวของผูอ้าวุโสอกีหลายคนรวมถึงพ่ีชาย

มอบของขวัญให้คังผิงกับเฝิงป๋ออวี้แล้ว

ของขวญัต้อนรบัทีจ่ะมอบให้คนทัง้สอง ฉวีชิน่เหยาเตรยีมไว้เรยีบร้อย

ตัง้แต่หลายวันก่อนแล้ว

ของขวัญที่นางมอบให้คังผิงเป็นกิเลนหยกคู่หนึ่ง ส่วนของขวัญ 

ที่จะมอบให้เฝิงป๋ออวี้เดิมทีเป็นต�าราหายากจากราชวงศ์ก่อนชุดหนึ่ง 

ต�าราที่ตกทอดมาชุดนี้ในแผ่นดินเหลืออยู่เพียงสองชุดเท่าน้ัน เน่ืองจาก

นางรู้ดีว่าเฝิงป๋ออว้ีชื่นชอบต�าราหายากมาแต่ไหนแต่ไร ฉวีชิ่นเหยาจึง 

ไหว้วานเผยหมิ่นให้ช่วยตามหาเป็นพิเศษ

ไม่คาดคดิว่าพอลิน่เซีย่วเหน็เข้าจะเอ่ยข้ึนมาเรียบๆ ว่าในห้องของ 

คังผิงก็มีต�าราชุดนี้อยู่แล้ว และบอกให้ฉวีชิ่นเหยาเปล่ียนเป็นส่ีส่ิงล�้าค่า 

ในห้องหนงัสอื* ท�าด้วยทองค�าฝังหยกจากเมอืงฮยุโจวชดุหน่ึงแทน ของขวัญ

อย่างหลงัแม้ว่าจะล�า้ค่ากว่ามาก แต่ว่าเทยีบกับต�าราหายากจากราชวงศ์ก่อน

แล้วกลบัธรรมดาสามญัไปไม่น้อย แต่ในเมือ่ลิน่เซีย่วกล่าวเช่นนีย่้อมมเีหตผุล 

ฉวีชิน่เหยาจงึยอมเปลีย่นตามท่ีอีกฝ่ายบอกมา

ยามคารวะมอบของขวัญ เฝิงป๋ออว้ีก้มศีรษะหลุบตาลง สายตา 

ไม่ว่อกแว่ก ประคองสี่สมบัติล�้าค่าในห้องหนังสือที่ฉวีช่ินเหยามอบให ้

ด้วยสองมือ กล่าวขอบคุณค�าหนึ่งก็ถอยกลับไปยืนกลางต�าหนัก

ลิ่นเซี่ยวคอยจับตาดูเฝิงป๋ออว้ีด้วยแววตาเรียบเฉยมาโดยตลอด  

พอเหน็เขาแสดงกิรยิาวาจาเหมาะสม ไม่มส่ิีงใดล่วงล�า้เกินขอบเขต ถึงได้
* สี่สิ่งล�้าค่าในห้องหนังสือ หมายถึงของส�าคัญสี่อย่างในห้องหนังสือ ได้แก่ กระดาษ พู่กัน หมึก และ 
แท่นฝนหมึก
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ถอนสายตากลับมา

หลงัจากมอบของขวญัและพูดคยุทักทายเสรจ็เรียบร้อยแล้ว อีเ๋ฟย 

ก็พาคังผิงกลับไปพูดคุยส่วนตัวตามประสาแม่ลูกที่ต�าหนักหย่งโซ่ว

อูอ๋๋องลงัเลอยู่ชัว่ครู ่ ก่อนจะกล่าวลากับทุกคนและเดนิตามหลงัมารดา

กับน้องสาวไป

พอเข้าห้องด้านใน อีเ๋ฟยก็ซกัถามคงัผงิอย่างละเอยีด ผ้าพรหมจรรย์

เมื่อเช้านางเห็นแล้ว แต่การอยู่ร่วมกันของคนทั้งสองเป็นเช่นไรนางไม่รู้

เลยสกันดิเดียว ได้ฟังจากหมวัมวัรายงานเพียงว่าเมือ่คืนหลงัจากเตรยีมน�า้ 

ให้แล้วในห้องหอก็ไม่มคีวามเคล่ือนไหวอะไรอกี ไม่รูเ้ป็นเพราะพระสวามเีฝิง 

ดื่มสุรามากหรือว่าสุภาพเกินไปกันแน่

องค์หญิงก็ช่างสงบเสงีย่มเรยีบร้อย ตลอดท้ังคนืไม่พูดอะไรสกัค�าเดยีว

จนกระทัง่ฟ้าสาง

คงัผงิสบัสนมนึงง ทนการเค้นถามจากมารดาไม่ไหว จงึเล่าทกุอย่าง

ออกมาโดยไม่มีตกหล่นในที่สุด

อ๋ีเฟยย่ิงฟังย่ิงโมโห เมือ่คนืการเข้าหอของท้ังสองคนก็ผ่านมาเช่นน้ีเอง

หรือนี่! ท�าราวปฏิบัติหน้าที่ในงานของทางการก็ไม่ปาน รีบร้อนไร้ความ

ละเอียดอ่อน ไม่มีการเอาอกเอาใจให้เอ่ยถึง เป็นแค่การกระท�าอย่าง 

ขอไปที เรียกได้ว่าไม่มีใจรักใคร่ชอบพอคังผิงเลยสักนิด เด็กโง่ที่มีความ

จริงใจให้อย่างคังผิงถึงได้โดนเขาหลอกลวงเสียอยู่หมัด

หึ! นางยกย้ิมเย็นชา หรอืคิดว่าเขยของราชวงศ์เป็นได้อย่างง่ายดาย 

จึงมองเห็นความน่าเกรงขามของราชวงศ์เป็นเพียงไม้ประดับไปแล้ว?

คังผิงเห็นมารดามีสีหน้าย�่าแย่ก็แอบตื่นตระหนกในใจ หรือว่า 
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เม่ือครู่นี้นางพูดอะไรผิดไป แต่นางคิดทบทวนดูแล้วก็รู้สึกว่าเฝิงป๋ออวี ้

ไม่ได้ท�าอะไรผิดต่อนางเลย นิสัยเย็นชาของเขานางก็รับรู ้มาตั้งแต ่

ก่อนแต่งงานแล้ว ช่วงนีเ้วลาพูดคยุกับนางดมูคีวามอดทนมากกว่าเมือ่ก่อน

พอสมควร ส่วนเรือ่งการปฏิบัติตามธรรมเนยีมโจวกง* แม้จะไม่เหมือนกับ 

ทีน่างคดิเอาไว้เลย แต่...แต่ว่าดเูหมอืนในสมดุภาพก็สอนเอาไว้อย่างน้ัน

ไม่ใช่หรือ

คงัผงิจงึรบีอธิบายด้วยความร้อนใจ "เสดจ็แม่ เมือ่เช้าตอนกินอาหาร 

เฝิงป๋ออว้ียังคีบขนมเกาลดัสทีองท่ีข้าชอบทีส่ดุให้ตัง้หน่ึงชิน้ เขาดกัีบข้า... 

ดกัีบข้ามากเลยนะเพคะ"

อี๋เฟยตีหน้าผากคังผิงอย่างแรงด้วยความแค้นใจที่นางไม่ได้ความ

เอาเสยีเลย "เจ้าน่ีนะ! จะให้แม่สัง่สอนเจ้าอย่างไรด ี เขาเป็นสามขีองเจ้า  

ไม่ต้องพูดถึงแค่คีบขนมเกาลัดสีทองให้เจ้า ต่อให้เขาจะดีต่อเจ้ากว่านี้ 

สบิเท่าร้อยเท่าก็สมควรแล้ว! แม่กับเสดจ็พ่อเลีย้งเจ้าจนเตบิใหญ่เหมอืน

ไข่มกุทีป่ระคองไว้บนฝ่ามอื กลวัว่าเจ้าจะต้องเป็นทกุข์เสียใจแม้สักน้อยนดิ 

หรือว่าท�าเพ่ือให้เจ้าต้องไปอ่อนน้อมเอาใจบุรุษอื่นอย่างนั้นหรือ เจ้า 

มีฐานะอะไร ท�าตัวให้มันได้เรื่องได้ราวกว่านี้หน่อยได้หรือไม่!"

ย่ิงพูดย่ิงโมโห นางลุกพรวดขึ้นด้วยอารมณ์คุกรุ ่น ร ้องเรียก 

ข้าราชบรพิารด้วยเสยีงแหลมสงู "ใครก็ได้ ไปเรยีกพระสวามเีฝิงมา บอกว่า 

ข้ามีเรื่องอยากจะพูดกับเขา!"

* เจ้าปฏิบัติตามธรรมเนียมโจวกง เป็นความหมายแฝง หมายถึงมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา มีท่ีมาจาก 
สมัยราชวงศ์โจว โจวกงเป็นผู้ก�าหนดขนบประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ รวมถึงพิธีแต่งงานท่ีต้องค�านับฟ้าดิน 
และญาติผู้ใหญ่ของท้ังสองฝ่าย จึงจะถือว่าได้แต่งงานกันอย่างถูกต้อง หากชายหญิงมีความสัมพันธ์กัน 
ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้แต่งงานก็ถือว่าผิดประเพณี ชาวจีนจึงใช้ค�าว่า 'ปฏิบัติตามธรรมเนียมโจวกง' มาใช้กล่าวถึง 
สามีภรรยามีสัมพันธ์กันอย่างอ้อมๆ
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คังผิงเห็นว่ามารดาเอาจริงก็ร้อนใจจนกระทืบเท้า "เสด็จแม่ นี่จะ 

ทรงท�าอะไรเพคะ เฝิงป๋ออวีด้กัีบข้ามาก ถ้าพระองค์ยืนกรานจะท�าเช่นน้ี 

แล้ววันข้างหน้าข้ากับเฝิงป๋ออวี้จะอยู่ร่วมกันอย่างไรล่ะเพคะ"

"กลัวแม่จะหาเรื่องเขาอย่างนั้นหรือ" อี๋เฟยถลึงตาใส่คังผิง เห็น 

พระธิดามีสีหน้าหวาดหวั่นลนลานก็ถอนหายใจหนักหน่วง พยักหน้ารับ

ช้าๆ "ถ้าหากแม่ท�าอะไรตรงไปตรงมาเหมือนเจ้าคงโดนผู้อื่นกินจน 

ไม่เหลอืกระดูกนานแล้ว! เจ้าวางใจได้ แม่จะถามเขา แม่ก็มวิีธีของตัวเอง 

ไม่ปล่อยให้เจ้าต้องล�าบากใจ แต่แม่ก็ต้องบอกเจ้าเอาไว้อย่างหนึ่ง  

แม่ทุ่มเทสุดก�าลังความคิดปกป้องเจ้าให้เติบใหญ่โดยไร้ทุกข์ไร้กังวล  

ไม่ใช่จะส่งเจ้าไปให้คนย�่ายีตามใจชอบ เจ้าจ�าไว้เพียงว่าบนแผ่นดินนี้

นอกจากเสด็จพ่อของเจ้าแล้ว เจ้าไม่ต้องสนใจมองหน้าใคร ไม่ต้องทนรับ

ความไม่เป็นธรรมจากใครท้ังนั้น เจ้าให้เฝิงป๋ออวี้มาที่น่ีก่อน แม่จะดูว่า 

เขายังมหีนทางเยียวยาบ้างหรอืไม่ ถ้าหากหมดหนทางเยียวยาจรงิๆ จะได้

ไม่ต้องถ่วงเวลาช่วงวัยแรกแย้มท่ีงดงามของเจ้า ฉวยโอกาสรีบหย่าร้าง

ให้เร็วที่สุดแล้วหาพระสวามีใหม่เสียเถอะ"

คังผิงโมโหสุดขีดจนโวยวายลั่น "ถ้าหากทรงหาเรื่องเขา บีบให้เขา

หย่าร้างกับข้าจริง ต่อไปข้าจะไม่แต่งงานอีกแล้ว จะเอาอย่างองค์หญิง

ในราชวงศ์ก่อนออกบวชเป็นแม่ชีไปเลยเพคะ!"

"เจ้า!" อี๋เฟยโกรธจัดจนคิ้วชี้เฉียงขึ้น ถลึงตาใส่พระธิดาอยู่ชั่วครู่ 

ก็หมางเมินไม่สนใจนางอีก เพียงส่งเสียงเรียกคนข้างนอกว่า "ใครก็ได้ 

หายหัวไปที่ใดกันหมดแล้ว!"

ไม่นานก็มคีนผูห้น่ึงเข้ามาตามเสยีง กลบัเป็นบรุษุผูม้รีปูร่างสงูโปร่ง
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สง่างามด่ังหยก ท่ัวร่างแผ่กลิ่นอายสูงศักดิ์ ไม่ใช่ขันทีหรือนางก�านัล 

แต่อย่างใด เป็นอู๋อ๋องนั่นเอง

"เสด็จแม่" อู๋อ๋องก้าวเข้ามาถวายพระพรอี๋เฟย

อ๋ีเฟยเห็นหน้าพระโอรส ความโกรธเกร้ียวก็ย่ิงพลุ่งพล่านข้ึนมา  

นางหัวเราะเย้ยหยันติดกันหลายค�า "เจ้าจะมาหาแม่อีกด้วยเหตุใดกัน  

จะมาให้แม่โมโหเจ้าจนขาดใจตายไปเลยใช่หรอืไม่ เช่นนัน้เจ้ารบีไปหาเชอืก 

มารดัคอแม่ให้ตายเรว็ๆ เลยดีกว่า ให้แม่ตายอย่างสาแก่ใจ จะได้ไม่โดน 

มีดเฉือนเนื้ออย่างช้าๆ ไม่เว้นแต่ละวันเช่นนี้"

อู๋อ๋องกับคังผิงพอได้ยินค�านี้ก็ตกใจจนหน้าเปลี่ยนสี อู๋อ๋องถึงกับ

คกุเข่าลงดังโครม แล้วคลานเข่าไปถึงตรงหน้าอีเ๋ฟยพร้อมกล่าวขอขมาว่า 

"เสดจ็แม่! ลกูส�านึกผดิแล้ว ลกูไม่ควรละเลยค�าสัง่ของเสดจ็แม่ ท�าอะไร

ตามใจตัวเอง แต่เรือ่งน้ีจะโทษจิง้เอ๋อร์ได้อย่างไร ท่ีผ่านมานางก็ด่ืมน�า้แกง

เลี่ยงบุตรไม่เคยขาด ก็มีแค่ครั้งน้ีที่ไปพักคฤหาสน์รองกับลูก หลงลืมไป 

ครั้งเดียวถึงได้ตั้งครรภ์ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว เมื่อคืนหลังท่านส่งยาขับครรภ์ 

ไปให้ นางก็ยกด่ืมโดยไม่ถามอะไรสกัค�า คร่ึงคนืหลังนอนปวดท้องท้ังคนื  

ลกูเฝ้าดอูยู่ข้างๆ หวัใจเจบ็ปวดดัง่มดีกรดีเฉอืน เสดจ็แม่ เรือ่งนีจ้ะว่าไปแล้ว 

ก็เป็นความผิดของลูกเอง จิ้งเอ๋อร์นางมีส่วนผิดตรงที่ใดกันพ่ะย่ะค่ะ"

พออ๋ีเฟยได้ยินค�าน้ี สีหน้าก็เปลี่ยนไป เอ่ยถามเรียบๆ ว่า "นาง 

ดื่มยาขับครรภ์เองจริงหรือ"

อูอ๋๋องมสีหีน้าเศร้าโศกและเจบ็ปวด "จะว่าไปแล้วน่ีเป็นทัง้ลกูคนแรก

ของจ้ิงเอ๋อร์ แล้วก็เป็นลูกคนแรกของลูกด้วย แต่กลับมาไม่ถูกเวลา 

เอาเสียเลย"
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อีเ๋ฟยฉดุให้อูอ๋๋องลกุขึน้มาด้วยสหีน้าบึง้ตงึ "พวกเจ้ายังหนุ่มยังสาว 

ชายารองคงัก็ร่างกายแขง็แรงมาแต่ไหนแต่ไร วนัข้างหน้ายังต้องกลวัว่า 

จะไม่มบุีตรสายรองหรอืไม่เล่า อกีเดีย๋วก็ให้พวกหลวิเฉวียนน�าของดจีาก 

ในคลงัเก็บของส่งไปให้ชายารองคงับ�ารงุร่างกาย พักรักษาตัวให้ดีสกัระยะ 

อย่าได้ท้ิงอะไรเรื้อรังเอาไว้ก็พอแล้ว เรื่องน้ีต้องปิดบังให้รัดกุมหน่อย  

อย่าปล่อยให้อาเหยียนรูไ้ด้ อกีสบิวันพวกเจ้าสองคนก็จะแต่งงานกันแล้ว 

ถ้าหากยังเหลอืร่องรอยอะไรเลด็ลอดไปให้นางมองเหน็เข้าคงจะไม่ด"ี

อู๋อ๋องลุกขึ้นยืน มัวแต่ยืนนิ่งอยู่กับที่อย่างตกตะลึงจนกระทั่งคังผิง

มากระตุกแขนเสื้อเตือนเขา "เสด็จแม่พูดกับท่านอยู่นะ" เขาถึงได้สต ิ

กลับคืนมา ส่งเสียงขานรับด้วยสภาพจิตใจหดหู่ยิ่ง

อ๋ีเฟยมองหน้าพระโอรส จู่ๆ ก็นึกขึ้นได้เรื่องหนึ่ง เอ่ยตักเตือนว่า  

"เจ้าจะชอบชายารองคังเพียงใด สุดท้ายก็เป็นแค่ชายารองคนหนึ่ง  

อย่างไรก็ควรปิดบงัความรูส้กึไว้บ้าง ไยต้องล�าบากยกย่องนางไปทกุเร่ือง

ด้วย ช่วงนีบ้ดิาของนางได้เลือ่นต�าแหน่งจากผูบั้ญชาการทหารเป็นเจ้าเมอืง 

เป็นเพราะเจ้าใช้เส้นสายอยู่เบื้องหลังหรือไม่"

อู๋อ๋องน่ิงอึง้ไปชัว่ขณะไม่คดิว่าอีเ๋ฟยจะถามเช่นนี ้ จากนัน้ส่ายหน้า

ปฏิเสธทันควัน "เรื่องนี้ลูกไม่มีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้น อาจเป็นคังเฉิงจือ 

เสาะหาเส้นสายเองก็เป็นไปได้พ่ะย่ะค่ะ"

"มีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือ" อี๋เฟยขมวดคิ้วด้วยความสงสัย "ถ้าหาก 

ในราชส�านักไม่มีคนอุ้มชู เพราะอะไรถึงได้เลื่อนต�าแหน่งรวดเร็วปานนี้  

ทางที่ดีเจ้าลองไปสืบดูหน่อย"

อู๋อ๋องเอ่ยว่า "ลูกให้คนไปสืบมาแล้ว ดูเหมือนจะใช้เส้นสายของ

Page ����������������������� 4.indd   24 10/8/2563 BE   16:55



25

หนิงหล่ง

เสนาบดีหวัง โดยรวมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ลูกก็เลยไม่ได้ใส่ใจเท่าไร"

"เส้นสายของเสนาบดีหวังใช่จะเดนิผ่านกันง่ายดายปานน้ีเชยีวร"ึ อีเ๋ฟย

ยังคงสงสยัไม่หาย "ต่อให้ไม่ใช่ฝีมอืของเจ้า แต่อย่างไรก็น่าจะปรามเขา 

เอาไว้บ้าง คงไม่เหมาะถ้าหากจะให้บิดาของชายารองในวังอ๋องคนหน่ึง 

มีอ�านาจวาสนาสูงเกินไป อาจจะน�าเรื่องวุ่นวายมาให้ในภายหลังได้"

กล่าวจบอี๋เฟยก็ใช้น�้าเสียงเน้นหนักเพ่ือตักเตือน "เชื่อแม่เถอะ  

ไปตรวจสอบดู เรื่องนี้ไม่มีทางเรียบง่ายอย่างที่คิด"

ความคิดของอู๋อ๋องยังคงจดจ่ออยู่กับใบหน้างามล�้าซีดเซียวของ

ชายารองสกุลคัง เขากล่าวตอบอย่างขอไปที

"ลูกทราบแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

คังผิงกับเฝิงป๋ออวี้ร่วมงานเลี้ยงช่วงค�่าในวังหลวงแล้วถึงจากไป

เมื่องานเลี้ยงเลิกรา ลิ่นเซี่ยวส่งฉวีชิ่นเหยากลับวังหลันอ๋อง  

หลังประคองนางลงจากรถม้าแล้วตนเองกลับไม่ตามเข้าไปด้วย เพียง

กล่าวกับนางท่ีหน้าประตูว่า "ข้ามีนัดกับองค์รัชทายาทว่าช่วงค�่าจะไป 

ดื่มสุรากัน คงจะกลับดึก เจ้าก็รีบเข้านอนเร็วๆ เสีย ไม่ต้องรอข้า"

ดื่มสุรากับองค์รัชทายาท?

นางสบตาลิน่เซีย่วชัว่ครู ่ ก่อนจะค่อยๆ เข้าใจกระจ่างและพยกัหน้ารบั

ด้วยความรูเ้ท่าทัน น�าเสือ้คลมุกันลมส่งให้เขาแล้วเอ่ยว่า "ได้เจ้าค่ะ อากาศ 

เริม่หนาวเย็นลงทกุทแีล้ว ถ้าหากด่ืมมาก ท่านก็อย่าข่ีม้าเลย"

"เข้าใจแล้ว" ล่ินเซีย่วมองเห็นความกังวลท่ีซ่อนอยู่ในดวงตาฉวีชิน่เหยา

อย่างชดัเจน เขายกมอืข้ึนจบัปอยผมทดัหูให้นางพร้อมกระซบิบอกแผ่วเบา 
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"วางใจเถิด"

หวัคิว้ขมวดมุน่ของฉวีชิน่เหยาคลายออกเลก็น้อย นางไม่เอ่ยอะไร

ออกมาอีก หันหลังเดินกลับเข้าวังอ๋องไป

ลิ่นเซี่ยวมองเงาร่างของฉวีชิ่นเหยาจนกระท่ังหายลับไปตรงประตู

ถึงพลิกกายกระโดดขึ้นหลังม้า น�าพวกฉางหรงออกเดินทาง

หลังคังผิงกลับไปแล้ว ฮ่องเต้ก็เสด็จไปที่ต�าหนักหย่งโซ่ว เพ่ิงจะ

ประทับและจะตรัสถามเรื่องงานแต่งของคังผิงเม่ือวาน หมี่กงกงก็น�า 

อวี๋รั่วสุ่ยหัวหน้าส�านักหมอหลวงเดินเข้ามา

เม่ือถวายบงัคมเรยีบร้อยแล้ว หมีก่งกงก็เข้ามากราบทลูฮ่องเต้ด้วย

สีหน้าวิตกกังวล

"ฝ่าบาท หมอหลวงอว๋ีได้ตรวจอาการของนางข้าหลวงรวมถึงนางก�านัล

ท่ีไออย่างหนักในระยะนี้แล้ว อาการของพวกนางหลายคนเหมือนกัน 

ไม่มผีดิเพ้ียน มเีค้าลางว่าจะเป็นโรคปอดล้า เนือ่งจากเร่ืองนีใ้หญ่หลวงนกั 

หมอหลวงอว๋ีมคีวามเห็นว่าต้องระวังรอบคอบอย่างย่ิง จงึตัง้ใจมากราบทลู

ให้ทรงทราบเอาไว้พ่ะย่ะค่ะ"

"โรคปอดล้า?" ฮ่องเต้กบัอีเ๋ฟยสหีน้าแปรเปลีย่นไปเลก็น้อย มองไปทาง 

อวีร๋ัว่สุย่ "หมอหลวงอว๋ีตรวจแน่ชดัแล้วหรอื"

อว๋ีรั่วสุ่ยประสานมือโดยไม่มีท่าทีประหม่าลนลาน กราบทูลไปว่า 

"ช่วงน้ีกระหม่อมตรวจอาการให้คนในวังท่ีล้มป่วยหลายคนอย่างต่อเนือ่ง 

ในบรรดาพวกนางทัง้หมด ผูท้ีพ่บอาการเป็นคนแรกก็คอืนางข้าหลวงฉนิ 

หลังหมอหลวงหวงจับชีพจรให้นางข้าหลวงฉินแล้วจัดเทียบยาให้ตาม
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อาการป่วยโรคไข้หวัดทั่วไป ไม่คาดคิดว่านางข้าหลวงฉินกินยาไปได้ 

ครึ่งเดือน นอกจากอาการเจ็บคอจะไม่ดีขึ้นแล้วกลับมีเสมหะปนเลือด 

เพ่ิมมาด้วย องค์รัชทายาทเห็นดังน้ันทรงร้อนพระทัยอย่างย่ิง สั่งให้

กระหม่อมมารบัหน้าท่ีตรวจรกัษาแทน ตัง้แต่ต้นทีก่ระหม่อมเริม่ตรวจอาการ 

ก็สงสัยว่านางข้าหลวงฉินอาจล้มป่วยเป็นโรคปอดล้า และสิ่งท่ีท�าให้

กระหม่อมย่ิงเป็นกังวลก็คือผ่านไปอีกไม่ก่ีวัน ในวังก็มีคนป่วยที่ไอหนัก 

เพ่ิมต่อเนือ่งสีร่าย ซึง่บงัเอญิอย่างย่ิงว่าพวกนางหลายคนนีก่้อนจะล้มป่วย

ล้วนเคยสัมผัสใกล้ชิดกับนางข้าหลวงฉิน กระหม่อมจึงลองจัดเทียบยา 

รักษาโรคปอดล้าโดยเฉพาะให้นาง นางด่ืมยาติดต่อกันสองวัน อาการ 

เริม่ทเุลาลงบ้าง ย่ิงท�าให้ได้ข้อสรปุชดัเจน ฝ่าบาท พระชายา นางข้าหลวงฉนิ

ล้มป่วยด้วยโรคปอดล้าอย่างไม่ต้องสงสัยพ่ะย่ะค่ะ"

"เป็นโรคปอดจริงหรือ" อ๋ีเฟยมองอวี๋ ร่ัวสุ ่ยด้วยความร้อนรน  

"หมอหลวงอวี๋ โรคนี้รักษาได้หรือไม่ คงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงกระมัง"

อวีร๋ัว่สุย่ไม่ได้เงยหน้าข้ึน ค้อมกายลงกราบทลูตอบ "นางข้าหลวงฉนิ

อายุยังน้อย อีกทัง้พบอาการช่วงแรก เพียงแค่กินยาตามเวลา ดืม่น�า้แกง

บ�ารุงร่างกายทุกวันไม่ขาด พักฟ้ืนให้ดี อีกประมาณคร่ึงปีก็ไม่มีอะไร 

น่าเป็นห่วงแล้ว เพียงแต่โรคปอดล้านี้สามารถแพร่สู่ผู้อื่นได้ ถ้าหาก 

นางข้าหลวงฉนิอยากพักรกัษาตัว เกรงว่าคงไม่เหมาะจะอยู่ในวังต่อ เพ่ือ

เลีย่งไม่ให้โรคนีแ้พร่กระจายสู่คนในวัง โดยเฉพาะปกติแล้วนางข้าหลวงฉนิ 

จะท�างานอยู่ในต�าหนกัหย่งโซ่ว ถ้าหากเป็นเช่นนีต่้อไปกลวัว่าจะกระทบถึง

พระวรกายของพระชายาได้"

ฮ่องเต้กับอ๋ีเฟยได้ยินดังน้ัน คนแรกทีนึ่กถึงกลับเป็นองค์รัชทายาท
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"ให้นางออกจากวังไปเถอะ" ฮ่องเต้ตดัสนิพระทยัฉบัพลนัแล้วตรสัว่า 

"ให้กลบัจวนจิง้ไห่โหวไปพักรกัษาตวัครึง่ปี รอให้อาการป่วยของนางหายดี 

แล้วค่อยว่ากัน"

เมือ่ตรสัจบก็ทรงโบกพระหตัถ์สัง่อวีร๋ัว่สุย่กับหมีก่งกงให้ถอยออกไป 

แต่ยังสั่งก�าชับว่า "นอกจากนางข้าหลวงฉินแล้ว นางก�านัลอีกหลายคน 

ทีล้่มป่วย พวกเจ้าก็จดัการไปพร้อมกันเลย เร่งย้ายพวกนางออกจากวังไป

โดยเรว็"

คนท้ังสองน้อมรับพระบัญชาแล้วถอยออกจากต�าหนัก ต่างฝ่าย 

ต่างแยกย้ายไปเตรียมการ

อี๋เฟยเผยสีหน้าล�าบากใจ มองสีพระพักตร์ฮ่องเต้ มีท่าทีอยากจะ

กล่าวอะไรอยู่หลายครั้งแต่ก็เงียบไป

ฮ่องเต้ทรงเหลือบเห็นเข้าจึงเลิกพระขนงขึ้นเล็กน้อยตรัสถามว่า 

"เป็นอะไรไป อยากจะพูดอะไรหรือ หืม?"

คิว้เรยีวงามของอีเ๋ฟยขมวดมุน่ "กลวัว่าองค์รชัทายาทจะไม่ยอมให้

อาหยวนออกจากวัง ตอนนี้เขากับอาหยวนก�าลังรักกันหวานซึ้งอยู่เลย 

นะเพคะ"

ฮ่องเต้ทรงแค่นเสียงขึ้นจมูก "เขาเป็นองค์รัชทายาท เก่ียวพันถึง

อนาคตของบ้านเมือง ใช่ว่าทุกเรื่องจะตามใจเขาได้เสียเมื่อไร อาหยวน 

ล้มป่วยเป็นโรคอ่ืนก็แล้วไปเถอะ แต่นีก่ลบัเป็นโรคปอดล้า ประมาทไม่ได้

แม้แต่นดิเดยีว ถ้าหากแพร่ไปตดิเขาด้วยจะท�าอย่างไร เราตดัสนิใจเดด็ขาด 

แล้ว วันพรุง่น้ีจะให้อาหยวนออกจากวัง ถ้าเขากล้าท�าตัวเลอะเลอืน เราจะ 

สัง่สอนเขาให้รูเ้รือ่งเอง ไม่มทีางให้ท้ายเขาแน่ คิดว่าเขาคงไม่ถึงข้ันเลอะเลอืน 
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จนไม่เข้าใจความหวังดีของเรา เจ้าไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องนี้อีก"

อี๋เฟยไม่พูดจาให้มากความอีก นางหันไปหยิบหมอนรองใบหนึ่ง 

มาวางซ้อนหลงัเอวให้ฮ่องเต้พลางกล่าวด้วยเสยีงนุ่มนวลว่า "ทรงเหนือ่ย 

มาทั้งวันแล้ว เอนพระวรกายพักผ่อนสักครู่นะเพคะ"

ฮ่องเต้ทรงปล่อยให้อี๋เฟยปรนนิบัติ เอนพระวรกายลงบนต่ัง หมุน

นับลูกประค�าในพระหัตถ์ ทรงท่องบทสวดแผ่วเบาพักหน่ึงก็ตรัสด้วย 

พระสรุเสยีงราบเรยีบว่า "ให้นางพักรกัษาตวัไปคร่ึงปีก่อน ถ้าหากถึงเวลาน้ัน

อาการป่วยหายขาดและองค์รชัทายาทยังหมายมัน่จะแต่งกับนางเท่าน้ัน 

ก็ไม่ต้องเลือกชายารัชทายาท ถ้าหากเด็กคนนี้ร่างกายไม่อาจหายดี  

ตวัเลอืกชายารชัทายาทคงต้องหารอืกันให้ดอีกีคร้ัง อย่างไรก็ไม่อาจเลือก

สตรทีีส่ขุภาพไม่แข็งแรงสมบรูณ์มาเป็นภรรยาโยวเอ๋อร์ สองฝ่ายจติใจตรงกัน

ส�าคญัก็จรงิ แต่การใช้ชวิีตร่วมกันยาวนานจะขาดไปได้หรือ ไม่ควรปล่อยให้

โยวเอ๋อร์ท�าอะไรตามใจตัวเอง เขายังเยาว์วัยอาจเลอะเลือน พวกเรา 

จะท�าร้ายเขาไปทั้งชีวิตไม่ได้"

อีเ๋ฟยรบีกราบทลูตอบ "ฝ่าบาทตรสัได้ถูกต้องแล้ว พระองค์มพีระทยั

ดัง่บดิาผูเ้มตตาต่อองค์รชัทายาท กับอาหยวนก็ทรงปรานีอย่างทีส่ดุแล้ว  

คงต้องดูว่าเด็กคนนี้จะมีวาสนาหรือไม่เพคะ"

ฉินหยวนไอโขลกเสียงดังราวกับสะเทือนฟ้าดินออกมาพักหนึ่ง  

นางรู้สึกว่าไอแรงจนปอดเกือบจะหลุดออกมาด้วยซ�้า กว่าจะหยุดไอได้

ไม่ใช่เรือ่งง่าย นางกมุหน้าอกท่ีปวดแปลบอย่างอ่อนแรง ยังคงหอบหายใจ 

อยู่เช่นนั้น
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จนกระทัง่เริม่ผ่อนคลายลง ฉนิหยวนจงึขยับลกุข้ึนมาน่ัง ยกชามยา

บนหวัเตยีงมาดืม่ จู่ๆ  ก็มเีสยีงคนเคาะขอบหน้าต่างสองครัง้ พร้อมเสยีงเรียก

จากด้านนอก

"อาหยวน" เป็นเสียงองค์รัชทายาท

ฉนิหยวนชะงกัไปเลก็น้อย นางดืม่ยาด้วยสหีน้าไร้ความรูส้กึต่อไป  

รอจนกระท่ังองค์รชัทายาทเรยีกติดกันหลายค�า ถึงได้ใช้ผ้าเชด็ปากขานรับ

ด้วยเสียงแผ่วเบา "โยวหลาง"

องค์รชัทายาทได้ยินเสยีงขานรบัอย่างอ่อนแรง ความรูส้กึผดิบนใบหน้า

ย่ิงฉายชัดกว่าเดิม รีบตอบกลับว่า "อาหยวน เม่ือครู่ข้าถามอวี๋ร่ัวสุ่ยมา 

อย่างละเอยีดแล้ว โรคท่ีเจ้าเป็นอยู่แค่พักรกัษาตวัให้ดก็ีไม่มอีะไรน่าเป็นห่วง 

เจ้าไม่ต้องกลวั วันพรุง่นีก้ลบัจวนโหวไปแล้ว วางใจดแูลตวัเองให้ดก็ีพอ 

อยากจะกินอะไรจะใช้อะไรข้าจะเตรยีมให้เจ้าทกุอย่าง ขอแค่มเีวลาว่าง  

ข้าจะไปเย่ียมเจ้า เสด็จพ่อตรสัไว้แล้ว รอให้เจ้าหายป่วยก็คงจะใกล้เวลา

ออกทุกข์ ถึงตอนนัน้ก็พระราชทานสมรสให้พวกเราได้พอด"ี

ฉนิหยวนฟังไปพลางบดิผ้าในมอือย่างเชือ่งช้าไปพลาง ฟังจบแล้ว 

ยังใช้ผ้าปิดปากเอาไว้ เอ่ยด้วยน�้าเสียงอ่อนแรง "โยวหลาง ท่านไม่ต้อง

เหน็ดเหนื่อยถึงเพียงนี้ พอข้ากลับจวนไปจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดี"

องค์รัชทายาทมสีหีน้ารกัใคร่สงสารเต็มเป่ียม "ตอนน้ีในจวนของเจ้า

ไม่มผีูใ้หญ่ทีค่วบคุมดูแลอะไรได้สกัคน บ่าวไพร่ในจวนอาจจะไร้ระเบยีบ 

กฎเกณฑ์ไปบ้าง วันพรุ่งนี้ข้าไปส่งเจ้ากลับจวน แล้วจะส่งคนในวัง 

ทีใ่ช้งานได้ไปปรนนิบัติเจ้าด้วย มพีวกเขาคอยข่มเอาไว้ คดิว่าบ่าวในจวน

คงจะปรนนิบัติเจ้าด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มท่ี ไม่ปล่อยให้เจ้าต้อง 
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น้อยเนื้อต�่าใจ"

ฉนิหยวนเลกิค้ิวเรยีวสวยขึน้ด้วยความเบ่ือหน่าย ย่ืนน้ิวออกไปลากไล้

บนกระดาษตดิหน้าต่าง กล่าวด้วยน�า้เสยีงอ่อนหวานจรงิใจ "เช่นน้ันคงต้อง

รบกวนท่านแล้ว"

องค์รชัทายาทย่ืนนิว้มาแตะปลายนิว้ของฉนิหยวนผ่านกระดาษหน้าต่าง 

ตอบนางอย่างนุ่มนวล

"ระหว่างเจ้ากับข้าไยต้องมีค�าขอบคุณเกรงใจกัน ข้าแค่หวังว่า 

เจ้าจะหายดีในเร็ววันแล้วรีบกลับมา"

วันรุง่ขึน้ฟ้ายังไม่ทันสว่างสายลมเหนอืก็โชยพัด หนาวเหนบ็จนกาย

สัน่สะท้าน สภาพอากาศหม่นมวัอมึครมึ ฉนิหยวนเก็บข้าวของเรยีบร้อย 

แล้วก็มคีนในวังท่ีองค์รชัทายาทเตรยีมไว้กลุม่ใหญ่คอยดูแลเพ่ือย้ายออกจาก

ต�าหนักหย่งโซ่ว

แม้จะต้องออกจากวังเพราะล้มป่วย แต่ว่าองค์รชัทายาทเอาใจใส่และ 

ให้เกียรตฉินิหยวนมาตลอด ไม่มผีูใ้ดกล้าเฉยชาต่อนาง และย่ิงไม่กล้าเผย

ความรงัเกียจหวาดกลวัว่าจะตดิโรคปอดล้าสกันิด ทกุคนต่างปรนนบิตันิาง

อย่างขยันขนัแขง็และต้ังอกต้ังใจ ไม่กล้าประมาทเลินเล่อ

เมือ่มาถึงประตหูลงิเซยีว บงัเอญิมรีถม้าคนัหนึง่มาจอดหน้าประตวูงั 

ฉนิหยวนจบัมอืสาวใช้ก้าวลงมาจากเก้ียว กระชบัเสือ้คลมุกันลมขนจิง้จอก 

ตวัหนานุม่ นางมองปราดไปแวบเดียวก็จ�าได้ว่าเป็นรถม้าวงัหลนัอ๋อง จงึ

ชะงักฝีเท้าแล้วแอบมองม่านรถม้าคันน้ันเงียบๆ

ไม่นานนักก็มีบ่าวไพร่ไปเปิดม่านประตูรถม้าขึ้น ก่อนจะมีคนงาม 
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สวมเสือ้ขนเตยีว* พร้อมหมวกคลมุจากผ้าไหมทอดิน้เงินดิน้ทองสขีาวหมิะ 

เสือ้ขนเตยีวตวัน้ีไม่มสีสีนัอืน่ใดเจอืปนเลยแม้แต่นดิเดยีว เป็นของล�า้ค่า 

ชื่อเสียงเลื่องลืออยู่หรอกแต่กลับเลือกคนสวมใส่เสียเหลือเกิน แล้ว 

คนงามผู้น้ีก็มีผิวขาวดั่งหิมะรูปโฉมด่ังบุปผา เม่ือสวมเสื้อขนเตียวตัวน้ี 

ย่ิงขบัเน้นความงามเด่นชดั สมกบัท่ีคนงามและอาภรณ์รวมเป็นหน่ึงโดยแท้

ฉินหยวนเพ่งมองชัดเจนก็เห็นว่าเป็นฉวีชิ่นเหยา

ฉวีชิ่นเหยาลงจากรถม้า ไม่สนใจมองฉินหยวน เพียงแค่ยิ้มแล้ว 

หนัไปมองไฉ่ผงิกับไฉ่โยว "ร้อนจรงิ ข้าก็บอกแล้วว่าอาภรณ์เช่นน้ีหนาเกินไป  

เวินกูก็ยังบังคับให้ข้าใส่ให้ได้"

น�้าเสียงนางร่าเริงเบิกบานพร้อมรอยย้ิมบางๆ พอได้ยินกับหูแล้ว

ราวกับกระดิ่งยามสายลมโชยอ่อนพัดผ่าน

ฉินหยวนเผยสีหน้าย้ิมแย้ม ก้าวออกไปข้างหน้าหลายก้าวแล้ว 

หยุดชะงักอยู่กับที่อย่างขลาดกลัว "ชายาซื่อจื่อ"

ฉวีชิ่นเหยาหันหน้ากลับมา เห็นว่าเป็นฉินหยวนรอยยิ้มก็ยัง 

ไม่จางหายไปเอ่ยทักทายว่า "ได้ยินว่าเจ้าล้มป่วยหรือ"

ฉินหยวนเอาผ้าเช็ดหน้าปิดปากไอหลายครั้ง ก่อนจะเอ่ยตอบ  

"ต้องโทษท่ีร่างกายข้าสู้ไม่ไหว ตอนน้ีจ�าต้องกลับไปอยู่จวนโหว ไม่อาจ

อยู่ปรนนิบัติอี๋เฟยได้เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว"

ฉวีชิ่นเหยาร้องอุทานแสดงความแปลกใจค�าหนึ่ง เดินเข้าไปใกล ้

อีกสองสามก้าว สังเกตสีหน้าของนางอย่างละเอียด "น่าเสียดายจริงๆ  

อยูด่ไีม่ว่าดก็ีล้มป่วยด้วยโรคเช่นน้ี กลบัไปพักรกัษาตวัเดีย๋วอาการก็ดขีึน้เอง"
* เตียว เป็นค�าเรยีกสตัว์ตระกูลมงิก์ เออร์มนิ เซเบลิ และมาร์เทิน ขนหนานุ่มมค่ีามาก มกัใช้เป็นเครือ่งนุ่งห่ม 
กันหนาว
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ระหว่างท่ีเอ่ยตอบ สายตานางจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของฉินหยวน

ตลอดเวลา แม้ว่าสีหน้าจะประดับรอยยิ้มแต่แววตากลับเรียบนิ่งยิ่ง

ฉินหยวนปล่อยให้ฉวีชิ่นเหยามองส�ารวจตามใจ นางย้ิมน้อยๆ  

พลางกล่าวว่า "ขอบคณุชายาซือ่จือ่ทีห่่วงใย" ยังไม่ทันกล่าวจบก็รูส้กึคนัคอ 

ขึ้นมาอีก จึงไอโขลกใส่ฉวีชิ่นเหยาขึ้นมากะทันหัน ผ่านไปพักหนึ่งเหมือน 

นึกขึ้นได้ว่าลืมใช้ผ้าปิดปาก จึงรีบเอาผ้าปิดปากไว้ด้วยใบหน้าแดงก�่า  

ในขณะเดียวกันก็ส่งสายตาขออภัยไปทางฉวีชิ่นเหยา

ฉวีชิ่นเหยาเห็นทุกอย่างชัดเจน เผยรอยย้ิมเย้ยหยันออกมาทันใด 

รอให้นางหยุดไอแล้วกดเสยีงลงต�า่เอ่ยว่า "ได้ยินว่าช่วงนีใ้นเมอืงฉางอนั 

มโีจรผูร้้ายออกอาละวาด ทัง้ยังเลอืกปล้นทรัพย์สนิของบ้านท่ีมสีตรรีปูโฉม

งดงามโดยเฉพาะ อาหยวน หลงัเจ้ากลบัจวนไปแล้วจะต้องดแูลปิดประตู

หน้าต่างให้ดี อย่าปล่อยให้โจรผู้ร้ายพวกนี้หมายตาได้ล่ะ"

ฉนิหยวนเอามอืกมุหน้าอกผ่อนลมหายใจให้สงบลงอยู่ พอได้ยินดังน้ัน

ร่างกายพลันแข็งเกร็ง ใบหน้าแดงก�่าขึ้นมาอีก นางกล่าวด้วยน�้าเสียง 

ขลาดกลัวว่า "ชายาซื่อจื่อพูดจาน่ากลัวย่ิงนัก แต่อย่างไรองค์รัชทายาท 

กลัวว่าข้าอยู่คนเดียวในจวนจะอ้างว้างเกินไป ก็เลยส่งข้ารับใช้ส่วนหนึ่ง 

ไปคอยดูแลข้าทีจ่วนแล้ว ข้าคิดว่าต่อให้โจรผู้ร้ายพวกนัน้จะใจกล้าบ้าบิน่

เพียงใด ก็คงไม่กล้าท�าอะไรท้ังท่ีมคีนขององค์รัชทายาทกระมงัเจ้าคะ"

ฉวีชิน่เหยาแสร้งเลกิคิว้ท�าท่าว่าเข้าใจทกุอย่างแล้ว ก่อนจะเอ่ยขึน้

ย้ิมๆ "เกือบลืมไปแล้วว่าองค์รัชทายาทคอยดูแลเจ้ามาแต่ไหนแต่ไร  

จะถึงมอืคนอย่างข้าเข้าไปยุ่งเรือ่งผูอ้ืน่ได้หรอื นีก็่สายมากแล้ว ข้ายังต้อง 

เข้าวังไปขอค�าชี้แนะจากพระชายาอี๋เฟยอีกหลายเรื่อง คงไม่รบกวนเจ้า
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เดินทางออกจากวังแล้ว"

จากนั้นก็เดินน�าบ่าวไพร่เข้าวังไป

ฉินหยวนมองตามเงาหลังของฉวีชิ่นเหยา แววตาสะท้อนประกาย

เย็นเยียบมดืมนทีละน้อย นางยืนน่ิงอยู่ท่ีเดมิพักใหญ่ถึงได้ปล่อยให้บ่าวไพร่

ประคองขึ้นรถม้า

เมือ่ฉนิหยวนน่ังลงเรยีบร้อยแล้ว รถม้าก็เริม่เคลือ่นตวัว่ิงไปข้างหน้า 

ห่างไกลจากก�าแพงสูงตระหง่านของวังหลวงมากขึ้นทุกขณะ มุ่งไปสู ่

ถนนที่คึกคักรุ่งเรืองของฉางอัน

รถม้าว่ิงอ้อมมาเกือบครึง่ค่อนเมอืง ฉนิหยวนเลิกผ้าม่านมองออกไป

ข้างนอกก็เห็นเบือ้งหน้าอกีไม่ไกลเป็นตรอกซวงเย่ียนท่ีตัง้ของจวนจิง้ไห่โหว  

เมื่อรู้ว่าใกล้จะถึงจวนของตนเองแล้วจิตใจจึงรู้สึกสงบน่ิง นางเม้มปาก

เล็กน้อยก่อนปล่อยม่านลงช้าๆ

ลมหนาวพัดกรเูข้ามาในรถม้าขณะท่ีนางปล่อยม่านลง กระตุ้นให้นาง 

ไอโขลกอย่างรุนแรงขึ้นมาอีก สาวใช้ข้างกายรีบช่วยลูบหลังให้นางแล้ว 

หยิบยาดมขวดเลก็ออกมาจากห่อผ้าส่วนตวั ถือจ่อทีป่ลายจมกูให้ฉนิหยวน

สูดดม

แม้ว่ากลิน่ยาในขวดค่อนข้างเจอืจางแต่แฝงด้วยกลิน่ฉนุแสบจมกู 

ถ้าหากเป็นยามปกติ ฉินหยวนจะต้องทนไม่ไหวจามไม่หยุดแน่นอน  

แต่ตอนน้ีกลับส่งผลดีกับอาการป่วยของนางอย่างประหลาด นางสูดดม 

อยู่ชัว่ครู ่ กลิน่หอมเย็นสดชืน่หลัง่ไหลเข้าไปในโพรงจมกู พริบตาน้ันในอก

รู้สึกอบอุ่นขึ้นไม่น้อย อาการไอก็ทุเลาลงตามไปด้วย

นางค่อยๆ สงบลมหายใจลงได้ รบัขวดยามาหมนุเล่นในมอื คดิอย่าง 
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ไม่ใส่ใจนัก นางได้ยินมานานว่าวิชาแพทย์ของอว๋ีรั่วสุ่ยแตกฉานลึกซึ้ง  

ชือ่เสยีงเล่ืองลือไปท่ัวหล้า มาวันน้ีดทู่าจะสมดงัค�าเล่าลอื วนัข้างหน้าให้เขา 

ช่วยรกัษาคงพอคลายความกังวลใจไปได้บ้าง

พอมาถึงหน้าประตจูวน บ่าวไพร่เก่าแก่กลุม่ใหญ่ในจวนจิง้ไห่โหว 

มายืนเรยีงแถวเฝ้ารออย่างเงยีบๆ อยู่ก่อนแล้ว เน่ืองจากไม่ได้พบหน้าคุณหนู

มานาน จงึมบ่ีาวหญิงหลายคนขอบตาแดงเร่ือ

ฉินหยวนเดินเข้าจวนมาแล้วก็อดชะลอฝีเท้าให้ช้าลงไม่ได้ นาง 

เดนิไปพลางมองส�ารวจรอบด้านไปพลาง เหน็ว่าทุกอย่างในจวนไม่มอีะไร

เปลีย่นไปเลย ยังคงสภาพเหมอืนเดมิไม่มผีดิเพ้ียน มองแล้วรูส้กึใกล้ชดิ 

สนิทใจ จึงหันไปกล่าวกับพ่อบ้านใหญ่ด้วยความพอใจ

"ช่วงที่ผ่านมานี้รบกวนเจ้าแล้ว"

พ่อบ้านใหญ่มเีสยีงสะอ้ืนอยู่ในล�าคอ แม้กระท่ังเอ่ยปากยังไม่กล้า

พอไปถึงเรอืนใน ฉนิหยวนไม่รบีร้อนกลบัห้องของตนเองแต่ตรงไป 

ทีห้่องหลกัก่อน

การตกแต่งภายในห้องหลกัยังเหมอืนก่อนท่ีนางจากไปทุกประการ 

กล่าวให้ถูกต้องก็คอืตัง้แต่มารดาจากไป บดิาเพียรพยายามรกัษาทุกอย่าง

เอาไว้ ตลอดเวลาสบิสีปี่เต็มยงัคงเสมอต้นเสมอปลาย

นางเดินไปนั่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง ยกมือลองสัมผัสดูว่าบนคันฉ่อง

ยังมีฝุน่เกาะบ้างหรือไม่ มองใบหน้าท่ีว่ากันว่าละม้ายคล้ายคลึงมารดา 

อย่างยิ่งในคันฉ่องแล้วหันหลังกลับไปอย่างเบื่อหน่าย เดินมาหยุดตรง 

ริมหน้าต่างที่ตั้งแจกันเคลือบทรงสูงเพรียวคู่หนึ่งเอาไว้ 

จนกระท่ังเดินส�ารวจดูทุกมุมครบแล้วถึงได้รับธูปสามดอกจาก 
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บ่าวไพร่ คกุเข่าลงหน้าป้ายวิญญาณท่ีตัง้บชูาอยู่ภายในห้องหลกั ถือธูป

มองป้ายวิญญาณอย่างเงียบงัน

หลังจากผ่านไปเน่ินนาน ก็ค่อยๆ ค้อมกายลงโขกศีรษะกับพ้ืน 

โดยแรง

ยามค�า่คนืหลังจากอาบน�า้เสรจ็ พอกินอาหารแล้วฉนิหยวนก็นอนลง

บนเตียง

เวลาอยู่ในวงัหลวงมเีรือ่งต้องคดิวางแผนมากเกนิไป ในสบิคนืจะต้อง

มสีามคนืทีน่อนไม่หลับ วันน้ีได้กลับจวนแล้ว นับว่าถอดเกราะป้องกันในใจ 

ลงได้ จงึนอนหลบัอย่างเต็มอิม่ทัง้คืนเสยีที

พอนางหลับตาลง ขณะเตรียมตัวเข้าสู ่ห้วงนิทรา พลันนึกถึง 

ภาพเหตุการณ์ตอนพบฉวีชิ่นเหยาที่หน้าประตูวังเมื่อช่วงเช้าตรู่จนต้อง

ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งด้วยความไม่สบายใจ

สตรีนางนั้นพูดจาแปลกพิกล หรือว่านางจะพบอะไรเข้าแล้ว

โจรผู้ร้าย?

เหตใุดอยู่ดีๆ  เมอืงฉางอนัถึงได้มโีจรผูร้้ายปรากฏตวัข้ึนมาได้ นาง

แสร้งท�าตัวลึกลับตบตาหรือว่ามีความนัยอะไรแอบแฝง

ฉินหยวนคิดทบทวนอยู่ครู่หนึ่งก็ช�าเลืองมองออกไปนอกหน้าต่าง 

นางรูส้กึวางใจมากขึน้ ตอนน้ีนอกจวนมคีนท่ีองค์รัชทายาทส่งมาคอยเฝ้า

เอาไว้ ไม่ว่าเรือ่งโจรผูร้้ายจะเป็นเรือ่งจรงิหรอืเร่ืองโกหก คงมคีวามเคารพ

ย�าเกรงบารมขีองราชวงศ์ ไม่มทีางถึงขัน้กล้าคดิชัว่บกุเข้าจวนจิง้ไห่โหวแน่

พอคิดได้เช่นน้ีนางก็พลิกตัวอย่างสบายใจ มุมปากยกโค้งเป็น 
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รอยยิ้มบางๆ แล้วหลับตาลงอีกครั้ง

อาจเป็นเพราะไม่ได้กลับมานอนที่เรือนนานเหลือเกิน พอหลับไป

คราวนีก็้หลบัลกึน่าดู แม้กระทัง่เสยีงโลหะปะทะกันดงัเคร้งคร้างข้างนอก 

ดังเข้ามาตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่รับรู้เลย

ท่ามกลางความเคลิบเคลิ้ม มีคนออกแรงผลักนางให้รู้สึกตัวตื่น

"คณุหน!ู คณุหนตูืน่เรว็เจ้าค่ะ มโีจรบกุเข้ามาในจวนแล้ว!" เป็นเสยีง

ของสาวใช้คนหนึ่งชื่อลวี่อวิ๋น

โจรบุก? 

ฉินหยวนหลับตาลงแล้วถอนหายใจแผ่วเบา เพราะช่วงกลางวัน 

มเีรือ่งให้ครุน่คดิ กลางคนืจงึเก็บเอามาฝันอย่างท่ีคาดไว้เลย เพียงแค่คดิถึง 

ชัว่ขณะหนึง่ก่อนจะหลบั หลงัจากหลบัสนทิแล้วยังฝันถึงโจรผูร้้ายข้ึนมาได้

จรงิๆ

แต่ว่าเสยีงของลว่ีอว๋ินร้อนรนข้ึนทกุที สะท้อนให้เห็นว่าเป็นเรือ่งใหญ่โต

ร้ายแรงถึงชวิีต เสยีงดังอยู่ข้างหจูนไม่อาจสมจรงิไปมากกว่าน้ีแล้ว

ฉนิหยวนรูส้กึหวาดกลวัจนขนลกุชนั รีบลมืตาข้ึนมาทันใด จงึเหน็ว่า

ข้างเตยีงมบ่ีาวหญิงรายล้อมอยู่หลายคน ทกุคนต่างมสีหีน้าตืน่ตระหนก

อย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน พอเห็นนางตื่นข้ึนมาแล้วก็กล่าวด้วยน�้าเสียง 

สัน่สะท้าน

"คณุหน!ู ข้างนอกมโีจรบกุมาจรงิๆ คณุหนอูย่ามวัเสยีเวลาอยู่เลย  

รบีหนีเอาตัวรอดกันเถอะเจ้าค่ะ!"

เกิดเรื่องอะไรขึ้น มีโจรบุกเข้ามาจริงหรือ!

ฉนิหยวนงุนงงอยู่ชัว่อดึใจ ก่อนจะรบีเลกิผ้าห่มขึน้แล้วลงจากเตยีง 
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ให้สาวใช้ช่วยสวมเสือ้คลมุตวัใหญ่ให้นางอย่างลนลาน ขณะทีน่างพยายาม

สงบสตอิารมณ์มองออกไปนอกหน้าต่าง

มองเห็นได้อย่างเลอืนรางว่าเรอืนด้านหน้าสว่างไสวผดิปกต ิตอนนี ้

มีโคมไฟถูกจุดขึ้นเต็มไปหมด เสียงการต่อสู้อย่างดุเดือดกับเสียงอาวุธ 

ปะทะกันย่ิงชดัเจนเกินกว่าจะหูฝาดไปได้

"คุณหนู! อย่ามัวเสียเวลาอีกเลยเจ้าค่ะ!"

ทันใดนั้นประตูห้องก็เปิดผางออก สาวใช้คนหนึ่งตะเกียกตะกาย 

เข้ามา ร้องไห้พลางตะโกนว่า "พวกโจรบกุเข้ามาถึงเรือนในแล้ว! อีกไม่นาน 

ก็จะพุ่งตรงมาท่ีเรอืนของพวกเรา!"

ฉนิหยวนสหีน้าซดีขาว ตะคอกถามว่า "แล้วไหนคนท่ีองค์รชัทายาท

ส่งมา องครักษ์พวกนั้นเล่า!"

คงไม่ถึงขั้นต้านทานโจรกระจอกไม่กี่คนไม่อยู่กระมัง

"ไม่รู้เจ้าค่ะ!" สาวใช้ร้องไห้พร้อมส่ายหน้าปฏิเสธสุดชีวิต "รู้แค่ว่า 

พวกโจรมกัีนมากมายนกั องครกัษ์ในจวนโดนฟันบาดเจบ็ไปกว่าครึง่แล้ว 

แม้กระทัง่พ่อบ้านเฉนิก็สิน้ใจใต้คมดาบโจร ไม่ใช่คู่ต่อสูข้องโจรพวกน้ัน"

ฉนิหยวนกัดรมิฝีปากด้วยความหวาดหว่ัน รูไ้ด้ทนัทว่ีาโจรผูร้้ายเหล่าน้ี

ต้องไม่ธรรมดาแน่! ไม่ส ิ เกรงว่าคงไม่ใช่โจรบกุปล้น แต่ว่าเป็นการแก้แค้น

เสยีมากกว่า!

นางไม่รีรออีกต่อไป กระชับเสื้อคลุมแน่นแล้วก้าวออกไปข้างนอก

อย่างรวดเร็ว

เมื่อเดินไปถึงกลางเรือน ฉินหยวนก็หันไปกล่าวกับสาวใช้ท่ียืน 

ตกตะลงึพรึงเพรดิด้วยความห่วงใยว่า "พวกเราออกไปทางประตูหลงัดีกว่า  
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คิดว่าโจรพวกน้ันบุกเข้ามาทางประตูหน้า คงยังไม่ทันส่งคนไปเฝ้าทาง

ประตูหลัง"

เพ่ิงจะสิน้เสยีงของนาง นอกเรอืนก็มเีสยีงดงัโครมลอยเข้ามา คล้ายว่า 

มขีองหนกัตกกระแทกพ้ืน เสยีงการต่อสูเ้หมอืนอยู่ใกล้แค่เอือ้ม

สาวใช้ท้ังหลายตกใจจนขวัญหนีดีฝ่อ พากันว่ิงกรูออกจากเรือนนี้  

ยื้อแย่งกันอุตลุดมุ่งหน้าไปทางประตูหลังของจวนโหว 

ท่ามกลางความสับสนอลหม่านไม่มีใครสนใจฉินหยวน

ฉินหยวนเดนิตามฝงูชนไปได้สองก้าวกฉ็วยโอกาสทีทุ่กคนไม่ทนัสงัเกต

หนัหลงัว่ิงกลบัไปในเรอืนอกีครัง้ ผลกัประตูห้องท่ีปกติใช้เก็บข้าวของจปิาถะ

หลบวูบเข้าไปข้างในแล้วรบีปิดประตูทันที

ภายในห้องมีตู้เก็บของขนาดใหญ่สูงจรดเพดานอยู่ริมผนังห้อง 

หลายตู้ นางเดินไปหยุดตรงหน้าตู้ใบหนึ่ง เปิดบานประตูตู้แล้วย่ืนมือ 

เข้าไปลบูคล�าด้านใน จงึได้ยินเสยีงของหนกัๆ ขยับออกจากกัน จากน้ัน 

เบือ้งหน้าก็ปรากฏเส้นทางลบัสายหนึง่

นางขยบัเข้าไปในนัน้แล้วปิดประตตูู ้ เดนิลงไปตามเส้นทางลบัชัว่ครู่ 

บนผนงัก็ปรากฏประตูบานหน่ึง พอผลกัออกไปแล้วกลบัเป็นจวนร้าง

จวนหลงันีเ้ป็นจวนร้างข้างจวนจิง้ไห่โหวทีถู่กทิง้ร้างมานานนบัร้อยปี 

นางจดัชายกระโปรงให้เรยีบร้อย ยืนน่ิงอยู่กลางสวนท่ีมหีญ้าข้ึนรกพลาง

เงีย่หูฟังครูห่นึง่ ได้ยนิว่าห่างจากตรงนีไ้ปไม่ไกลยังมกีารต่อสู้อย่างดุเดอืด 

จงึลงัเลว่าจะซ่อนตวัในจวนร้างแห่งนีต่้อไปหรอืว่าหาโอกาสหลบหนอีอกจาก

ตรอกซวงเย่ียนดี

ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงบุรุษหลายคนเข้ามาใกล้มากขึ้นทุกขณะ
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"ได้ยินว่าคุณหนูในจวนโหวหนีออกไปแล้ว คิดว่าคุณหนูผู้สูงศักด์ิ

ร่างกายบอบบางเลอค่าปานน้ันต่อให้หนีออกจากจวนไปได้ก็คงหนีไป 

ไม่ได้ไกลนกั พวกเราลองเดนิส�ารวจละแวกนีด้ ู ไม่แน่ว่าอาจเจอนางซ่อนตวั

อยู่ที่ใดก็ได้"

"เอ๊ะ! พ่ีใหญ่ ข้างๆ น้ีไม่ได้มจีวนร้างอยูห่ลงัหน่ึงหรอกหรอื ไม่แน่ว่า

คณุหนูผูน้ัน้อาจจะเข้าไปหลบอยู่ข้างใน ไปเรว็ เข้าไปค้นด!ู"

ฉินหยวนมีสีหน้าย�่าแย่ขึ้นมาทันใด นางช้อนสายตาขึ้นมองเห็น

ต้นไม้เก่าแก่ทีอ่ยู่ไม่ไกลนกั สายตาสงบนิง่แน่วแน่ วิง่ตรงไปท่ีโคนต้นไม้ 

โดยเรว็ท่ีสดุเท่าทีจ่ะท�าได้ ลองลบูคล�าบนพ้ืนดนิพักหน่ึงกเ็ปิดกลไกประตลูบั

แล้วลงไปในอุโมงค์ใต้ดิน

อุโมงค์สายน้ีมีเพียงนางกับท่านพ่อเท่าน้ันที่รู้จัก ช่วงก่อนหน้าน้ี 

นางเดนิไปกลบัมาไม่รูก่ี้ครัง้แล้ว ถึงขนาดทีว่่าไม่จ�าเป็นต้องมแีสงส่องสว่าง 

หลบัตาเดนิก็ยังรูว่้าส่วนใดแคบทีส่ดุ ส่วนใดจะต้องเลีย้วโค้ง

เดินมาได้พักใหญ่ก็ถึงปลายทางของอุโมงค์ นางหยุดชะงักแล้ว 

คล�าหาบนัไดข้างผนังอโุมงค์ เดนิขึน้ไปตามขัน้บนัไดด้วยฝีเท้าเงยีบกรบิ 

นางจ�าได้ว่าเหนอืศรีษะจะมแีผ่นไม้กระดานทีม่นี�า้หนกัเบาหวิวและยากจะ

สงัเกตเหน็ปิดทบัเอาไว้ เพียงแค่ยกมอืผลกัเบาๆ ก็จะออกไปจากอโุมงค์ 

ได้แล้ว

เมื่อก้าวมาถึงบันไดขั้นบนสุด นางก็ผลักแผ่นไม้กระดานออกไป 

อย่างช�านาญ เบื้องหน้ามีเพียงความมืดสนิท ปลายจมูกสัมผัสได้ถึง 

กลิ่นน�้ายาเคลือบเงาไม้ที่มีเฉพาะในศาลเจ้าร้าง

นางรูส้กึโล่งใจอย่างท่ีสดุ ก้าวออกมาจากอโุมงค์ใต้ดินอย่างระมดัระวงั 
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ขณะก�าลังจะลุกข้ึนยืน พลันได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นระลอกหน่ึง จากน้ัน 

ในศาลเจ้าก็สว่างพ่ึบขึน้มาทันใด

นางสะดุง้ตกใจจนขนลกุชนัไปทัว่ร่าง มองเหน็คนตรงหน้าเดนิออกจาก

เงามดืมาสูแ่สงสว่าง คนผูน้ั้นยังคงหล่อเหลาเยือกเย็นเหมอืนยามแรกพบ 

น่าเสยีดายทีใ่บหน้าไม่ปรากฏรอยย้ิมให้เห็นสักนิด เขามองนางแล้วเอ่ยว่า 

"เป็นเจ้าอย่างท่ีคิดจรงิๆ"

ฉนิหยวนมองตอบลิน่เซีย่วอย่างเย็นชา แต่แล้วก็มคีนเดนิออกมาจาก

ด้านข้าง คนผูน้ัน้ไม่สนใจไยดนีาง เดนิตรงไปนัง่ยองอยู่ตรงปากทางเข้า

อโุมงค์ มองแผ่นไม้กระดานน�า้หนักเบาหววิน่ัน ลบูคางครุ่นคดิก่อนเอ่ย

"ตอนน้ันข้าคิดเรื่องไม้กระดานแผ่นน้ีเท่าไรก็ไม่เข้าใจเสียที  

ไม่อยากจะปรักปร�าคนดีก็เลยไม่เคยสงสัยไปถึงตัวเจ้าสักครั้ง มาวันนี ้

นับว่าเข้าใจกระจ่างแล้ว"

ฉินหยวนมองหน้าฉวีชิน่เหยาด้วยแววตาอ�ามหติ ยิม้หยันพลางเอ่ยว่า 

"เป็นข้าแล้วอย่างไรหรอื แม้ข้าจะรูจ้กัอโุมงค์สายนี ้ เจ้าจะมหีลกัฐานอะไร

มายืนยันว่าข้าเคยท�าร้ายคน"

สตรีจากผิงคังฟางเหล่าน้ันสกปรกต�่าต้อยย่ิงกว่าโคลนใต้ฝ่าเท้า  

ต่อให้มชีวิีตอยู่ไปก็ไม่มค่ีาอะไรอยู่แล้ว จนถึงวันนีน้างย้อนคดิดก็ูไม่รู้สกึ

ละอายใจแต่อย่างใด

ขณะที่พูดจาเช่นนี้ออกมา สีหน้าและแววตาของนางดุร้ายชัดเจน 

แตกต่างจากเด็กสาวผู้งดงามบอบบางในวันวานราวกับเป็นคนละคน

น่าเสียดายนางมัวแต่มองลิ่นเซี่ยวกับฉวีชิ่นเหยา ไม่ทันสังเกตว่า

กลางห้องโถงหลังผ้าม่านท่ีซอมซ่อขาดวิ่นมีคนผู้หนึ่งซ่อนตัวอยู่ เขา 
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สวมเสื้อคลุมสีเหลืองอร่าม บนเสื้อมองเห็นลวดลายมังกรห้าเล็บที่เป็น

สญัลกัษณ์เฉพาะขององค์รชัทายาทในราชวงศ์นีไ้ด้อย่างเลอืนราง พอได้ยิน

ฉินหยวนกล่าวเช่นนี้ มือสองข้างก็ก�าหมัดแน่นโดยไม่รู้ตัว

ยามน้ีเองมีสายลมพัดผ่านกลางศาลเจ้าระลอกหนึ่ง ฉินหยวน 

สวมเสือ้ผ้าเนือ้บางเบา ต้านทานความหนาวเย็นไม่ไหวจงึไอโขลกๆ ออกมา

อย่างรุนแรง

นางค้อมเอวไอโขลกอยู่สักพัก ทันใดนั้นในสมองมีแสงสว่างวาบ 

ขึน้มา รบีเงยหน้ามองฉวชีิน่เหยาแล้วเอ่ยว่า "หรือว่าโรคปอดล้าท่ีข้าเป็น

อย่างกะทนัหนัน้ีเป็นฝีมอืพวกเจ้าเล่นสกปรกเพ่ือให้ข้าย้ายออกมาจากวัง 

จะได้ลงมือจัดการง่ายขึ้นสินะ"

ฉวชีิน่เหยาย้ิมบางๆ "ไม่ล่อเจ้าออกมาแล้วจะวางแผนการในค�า่คืนนี้

ได้อย่างไร ขอบอกเจ้าตามตรงนะ เจ้าไม่ได้ป่วยเป็นโรคปอดล้า แต่ 

โดนวางยาพิษทีอ่อกฤทธ์ิช้าต่างหาก ยาพิษชนดินียั้งไม่มหีนทางถอนพิษได้  

เมือ่ใดโดนวางยาพิษเข้าแล้ว ไม่เกินครึง่ปีคนผู้น้ันก็จะพิษก�าเริบจนตาย"

ความหมายที่แฝงอยู่ก็คือต่อให้ฉินหยวนจะปฏิเสธไม่ยอมรับผิด 

ก็ไม่มีปัญหา อย่างไรก็มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้ว

ความจรงิฉวชีิน่เหยาก็แค่พูดจาข่มขู ่แม้พวกนางเล่นตุกติกกับอาหาร

ของฉินหยวน แต่ก็ไม่ใช่ทั้งยาพิษร้ายแรงถึงชีวิตแล้วก็ไม่ใช่โรคปอดล้า  

เป็นแค่ผงยาทีก่ระตุน้ให้คนเกิดอาการไอ ท�าให้หลงัจากกินยาเข้าไปแล้ว 

แสดงอาการเหมอืนกับโรคปอดล้าไม่มผีดิเพ้ียน มองผวิเผนิอันตรายน่ากลวั  

แต่ว่าไม่เกินสามเดือนจะทเุลาไปเอง อกีทัง้ไม่มทีางทิง้ต้นตอโรคเรือ้รงัใด

ด้วย
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เพ่ือท�าให้อาการป่วยของฉินหยวนดนู่าเชือ่ถอืยิง่ขึน้ ลิน่เซีย่วยังส่งคน 

ไปใส่ผงยาลงในอาหารของนางก�านัลอกีหลายคน สร้างสถานการณ์ตบตาว่า

เกิดโรคระบาด

เดมิทฉีนิหยวนเป็นคนขีร้ะแวงไม่เชือ่เรือ่งใดง่ายๆ แต่เพราะเรือ่งท่ีนาง

เคยผลกัฉวีชิน่เหยาตกหน้าผา รูแ้ก่ใจดว่ีาลิน่เซีย่วเกลยีดนางเข้ากระดกูด�า

จงึเช่ือค�าพูดนีส้นทิใจโดยไม่เกิดข้อสงสยัใดๆ สหีน้าย่ิงซดีขาวลงทกุขณะ 

แต่ยังฝืนย้ิมเย้ยหยันแล้วเอ่ยว่า "พวกเจ้าน่าจะจ�าได้ว่าปีหน้าข้าก็จะ 

ได้รบัเลอืกเป็นชายารชัทายาทแล้ว ถ้าหากข้าตายไปโดยไม่รู้สาเหตุแน่ชดั

อย่างนี ้ ไม่ต้องพูดถึงใครอ่ืน องค์รชัทายาทจะเป็นคนแรกทีไ่ม่ยอมปล่อย 

พวกเจ้าแน่!"

ลิ่นเซี่ยวยืนมองอยู่ด้านข้างด้วยสายตาเย็นเยียบ เล่ห์เหลี่ยมของ

สตรีนางนี้ร้ายกาจที่สุดในบรรดาสตรีที่เขาเคยพบเจอมาในชีวิตโดยแท้

ท้ังรู้จักเล่นเล่ห์เพทุบาย รู้จักอดทนอดกล้ัน คิดค�านวณวางแผน 

ไปเสียทุกเรื่อง เรียกได้ว่าทุกครั้งที่ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวก็จะวางแผน

ส�าหรบัก้าวต่อไปแล้ว เกรงว่านบัตัง้แต่วนัท่ีเข้าวังหลวงก็วางเป้าหมายไว้ที่

องค์รัชทายาทแล้ว

ย่ิงไปกว่าน้ันพอย้อนคิดดูหลังจากเกิดเหตุการณ์เรื่องของฉินเจิง 

สตรีนางนี้ก็ต้ังใจลอบท�าร้ายเขามาตลอดอย่างเห็นได้ชัด มีหลายครั้ง 

เข้าเวรรักษาการณ์ในวังหลวง ถ้าหากไม่ใช่เพราะเขาท�าอะไรระมัดระวัง

รอบคอบ เกรงว่าป่านน้ีคงเดือดร้อนเพราะอบุายของสตรีนางน้ีทีห่าเร่ืองยุ่ง 

ใส่ตัวเขาโดยใช่เหตุ

เรื่องอื่นยังไม่ต้องเอ่ยถึง เพียงแค่ซย่าเหยียนมาขวางทางเขาอยู่
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กลางศาลาริมสระบัวครั้งน้ัน ถ้าหากเขาไม่รีบย้อนกลับไปทางเดิมทันที 

ไม่เกินชั่วอึดใจพี่เจ็ดก็จะเห็นว่าเขายืนคุยกับซย่าเหยียนอยู่กลางศาลา

ค�า่มดืดึกด่ืนเช่นนัน้แล้วยังเป็นชายหญิงอยู่ด้วยกันตามล�าพัง แม้ว่า

เขาจะแก้ต่างอย่างไรก็กลายเป็นเสี้ยนหนามในใจพี่เจ็ดเป็นแน่

เท่านี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าสตรีนางนี้วางอุบายปั่นหัวผู้อื่นได้เก่งกาจ

เพียงใด

ตอนน้ีคิดดูแล้ว ถ้าหากไม่ใช่เพราะฉวีชิ่นเหยาความคิดละเอียด

รอบคอบ สงัเกตเหน็ความผดิปกติของแผ่นไม้กระดานตรงปากทางอโุมงค์ 

นบัจากน้ันก็ฝังเมลด็พันธ์ุแห่งความสงสยัเอาไว้ในใจ เกรงว่าจนกระทัง่วันน้ี

พวกเขาก็คงไม่อาจสงสัยไปถึงฉินหยวนได้

"เจ้ายังจ�ารองเท้าคู่นีไ้ด้หรอืไม่" หลงัโยนรองเท้าเปรอะเป้ือนโคลนลง 

บนพื้นแล้วเขาก็เอ่ยถามเรียบๆ

แววตาของฉินหยวนเฉื่อยชาไปเล็กน้อย รองเท้าคู่น้ันปักลาย 

ดอกพุดตานบนผ้าไหมสีน�้าเงินเข้ม แม้ว่าจะสกปรกมอมแมมจนดูไม่ได้ 

แต่ยังมองออกว่าเน้ือผ้าไหมล�า้ค่าไม่ธรรมดา เป็นรองเท้าคู่ทีน่างเคยสวมใส่

ตอนอยู่บนเขาโซ่วไหว

แต่นางโยนทิ้งไประหว่างเดินทางกลับเมืองฉางอันแล้วแท้ๆ  

เพราะเหตุใดตอนนี้ถึงมาอยู่ในมือเขาได้

นางฝืนเบนสายตากลับมามองหน้าลิ่นเซี่ยว เหงื่อเย็นไหลซึม 

ทัว่แผ่นหลงั หรอืว่าเขาจะส่งคนไปค้นหาอย่างละเอยีดยิบตลอดเส้นทางจาก

เขาโซ่วไหวถึงเมอืงฉางอนั เพ่ือค้นหารองเท้าคูห่น่ึงเน่ียน่ะหรอื คิดไม่ถึงเลยว่า

คนผูน้ีเ้วลาลงมอืท�าอะไรจะละเอียดรอบคอบย่ิงกว่านางมาก
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"ท�าไมหรอื ไม่อยากยอมรบั?" ฉวีชิน่เหยาน่ังยองลงพลางเก็บรองเท้า 

ขึน้มามองดู "ผ้าไหมทีใ่ช้ท�ารองเท้าเป็นเครือ่งบรรณาการจากเจยีงหนาน 

ผ้าชนดิน้ีมชีือ่ว่า 'ม่านหมอกสนธยา' ในวังหลวงมเีพียงสองพับ ผ้าพับหน่ึง 

สม่ีวงอ่อนอมชมพูอีเ๋ฟยเลอืกเอาไว้ตดัเย็บเสือ้ผ้า ส่วนอีกพับหน่ึงสนี�า้เงนิเข้ม 

องค์รชัทายาทเลอืกมามอบให้เจ้า ก็เป็นอย่างทีเ่จ้าว่ามา องค์รชัทายาท 

ทรงรูส้กึพิเศษกับเจ้าจรงิๆ คดิว่าถ้าหากน�ารองเท้าคู่นีไ้ปให้เขามองผ่านตา  

จะต้องมองออกตั้งแต่แรกเห็นแน่ว่าผ้าไหมท่ีใช้ท�ารองเท้าเป็นผ้าพับน้ัน 

ทีเ่คยมอบให้เจ้า"

ระหว่างที่เอื้อนเอ่ยฉวีชิ่นเหยาก็ค่อยๆ ลุกขึ้น มองหน้าฉินหยวน

"ตอนน้ันหลังจากเจ้าผลักข้าตกหน้าผา เดิมทีคงคิดว่าข้าต้องตาย 

อย่างแน่นอน ใครจะรูว่้าข้าจบัพลดัจบัผลรูอดชีวิตมาได้ เจ้ากลัวว่าซ่ือจือ่ 

จะอาศัยเบาะแสท่ีมีแล้วสืบสาวมาถึงเจ้า ตระหนักดีว่ากลับวังไปแล้ว 

จะท�าอะไรก็ไม่สะดวก ทันทีท่ีเดินกลับมาจากหน้าผาก็ฉวยโอกาส 

เปลีย่นรองเท้า ตัง้ใจว่าจะหาทางโยนทิง้ในภายหลงั น่าเสยีดายตอนนัน้ 

มหีตูาอยู่เตม็ไปหมด อกีท้ังบนเขายังมปีีศาจออกอาละวาด เจ้าจะรกัษาชวิีต

เอาไว้ยังยาก จงึไม่มเีวลาโยนรองเท้าท้ิงไป จนกระทัง่ปีศาจถูกกวาดล้าง 

จนสิ้นซาก เจ้ากับทุกคนเดินทางลงจากเขา ถึงได้หาโอกาสทิ้งรองเท้า

ระหว่างทาง ท้ังหมดนีข้้ากล่าวได้ถูกต้องหรือไม่"

บางทีอาจเป็นเพราะรู ้ดีว่าตนเองจะอยู่ได้อีกไม่นาน หรืออาจ 

เป็นเพราะรู้ว่าออกจากศาลเจ้าร้างน้ีไปแล้ว คนตายก็ไม่อาจให้การได้  

ฉินหยวนจึงคร้านจะแก้ต่างให้มากความ เพียงแค่หัวเราะเยาะเย้ยแล้ว

เอ่ยขึ้น
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"แค่เพราะเจ้าสงสยัว่าข้าผลกัเจ้าตกหน้าผา ดงัน้ันพอกลบัมาจาก 

เขาโซ่วไหวก็เลยรวมหวักับสามเีจ้าวางยาพิษข้า? เสยีแรงเจ้าเคยกล่าวอ้างถึง

เมตตาธรรมคณุธรรมได้เตม็ปาก สิง่ท่ีเจ้าท�าลงไปท้ังหมดคูค่วรกับความ

เป็นนักพรตของเจ้าตรงท่ีใดกัน"

ฉวีชิน่เหยาเลกิค้ิวขึน้ นีฉ่นิหยวนก�าลงัยัดเยียดความผิดให้นางหรือ 

น่าเสยีดายท่ีข้อแรกนางไม่เคยต้องละอายแก่ใจ ข้อสองนางไม่เคยโง่เขลา 

สตรนีางนีเ้คยท�าให้นางเกือบถึงทีต่ายมาครัง้หน่ึงแล้ว นางยังต้องย่ืนคอ 

ไปให้อีกฝ่ายบีบเล่นอีกครั้งหรือไร 

ฉวีชิ่นเหยาคิดใคร่ครวญโดยไม่รีบร้อนเอ่ยโต้แย้ง เพียงแค่แสร้ง

ถอนหายใจหนกัหน่วง มองหน้าฉนิหยวนแล้วเอ่ย "ความจริงไม่ว่าฝ่ายเต๋า

หรือว่าฝ่ายพุทธล้วนให้ความส�าคัญกับผลของการกระท�า ไม่ว่าท�าสิ่งใด 

ก็ต้องรบัผลจากการกระท�าน้ัน เพราะสาเหตขุ้อน้ีเวลาคนฝ่ายเต๋าจะท�าอะไร 

จึงมีข้อจ�ากดัมากมาย เจ้ารู้หรือไม่ว่าเพราะอะไรท่านพ่อของเจ้าสุดท้าย 

ถึงมจีดุจบเช่นน้ัน เป็นเพราะเขาเข่นฆ่าผู้บรสิทุธ์ิ สร้างบาปกรรมเอาไว้มาก  

ยังไม่อาจกลับสู่วัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดได้เลยด้วยซ�้า ตอนน้ีคิดดูแล้ว 

สวรรค์ยุติธรรมอย่างท่ีคิดไว้จริงๆ ท่านพ่อของเจ้าตายไปไม่นานก็มาถึง

ตาเจ้าแล้ว"

ก่อนจะถือโอกาสหลอกลวงข่มขู่นางเพิ่มไปอีก

ฉวชีิน่เหยาแอบใช้ยันต์แผ่นหนึง่เรยีกสายลมเย็นยะเยือกให้พัดโชย 

ตามด้วยดดีนิว้ดงัเปาะสัง่ให้ดวงวิญญาณเร่ร่อนทีอ่ยู่ในมมุมดืหลายดวง 

ส่งเสียงโหยหวนคร�่าครวญ เสียงน้ีดังขึ้นสลับกันเป็นระลอกเน่ินนาน 

ไม่ขาดสาย ถึงขนาดมเีสียงของสตรท่ีีต้องตายอย่างอนาถในศาลเจ้าร้างแห่งน้ี
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ร้องขอความเป็นธรรม บรรยากาศช่างสมจริงเสียนี่กระไร

เดมิทฉีนิหยวนก็มคีวามลบัซกุซ่อนอยู่ในใจ พอได้ยนิความเคลือ่นไหว

เช่นน้ีก็นึกถึงสภาพน่าสยดสยองของสตรหีลายนางทีโ่ดนควักลูกตาตดัจมูก

คว้านล�าคอเหล่านัน้ นางพลนัสัน่สะท้านด้วยความหวาดกลวั ทว่ายังคงฝืน 

ฉีกยิ้มกล่าว

"สตรีชั้นต�่าพวกนั้นไม่ต่างอะไรกับหมูหมา ถึงตายไปแล้วกลัวว่า

แม้แต่ผกียั็งไม่มสีทิธ์ิเป็น ข้ามอีะไรต้องกลวัด้วยหรอื ต่อให้ย้อนกลบัไป 

อีกครัง้ ข้าก็จะช่วยท่านพ่อควักเฉอืนอวัยวะของพวกนางมาสร้างค่ายกล 

ตอนนีข้้าเสยีดายแค่ว่าตอนน้ันเสียเวลาฆ่าพวกนางนานเกินไป ถูกพวกเจ้า

สืบหาเบาะแสเจอจนได้ ท�าลายแผนการดีงามของพวกเราโดยใช่เหตุ  

ไม่อย่างนั้นการสร้างค่ายกลคงส�าเร็จไปนานแล้ว ท่านแม่ของข้าก็คง 

ฟ้ืนคืนชีพขึ้นมา ครอบครัวพวกเราคงได้อยู่กันพร้อมหน้าสามคนอีกครั้ง  

ไม่รู้ว่าจะมีความสุขเพียงใด มีหรือจะมาถึงข้ันบ้านแตกสาแหรกขาด

เหมือนอย่างวันนี้"

ฉวชีิน่เหยาสหีน้ายิง่เย็นชาลงไปทกุขณะ มองฉนิหยวนด้วยแววตา 

นิง่ขรมึ กล่าวเน้นทีละค�าว่า "เจ้าก็เหมอืนกับพ่อเจ้า เป็นคนบ้าท่ีไม่มหัีวใจ 

ทัง้คูเ่ลย!"

"คนบ้า?" ฉินหยวนกลับรู้สึกแปลกใจกับค�าเรียกน้ีอยู่บ้าง "ตอนนี้

นอกจากเจ้าด่าทอข้าอยู่หลายค�าแล้ว เจ้าหาหลกัฐานทีใ่ช้งานได้จรงิสกัชิน้

มายืนยันได้หรอืยัง รองเท้าปักลาย? ฮ่าๆ ข้าโยนรองเท้าทิง้ไปจริง แต่ข้า 

จะบอกก็ได้ว่ารองเท้าคู ่นั้นหายตอนเดินทางข้ึนเขา ตอนนั้นบนเขา 

มีคนตั้งมากมาย ใครจะขโมยรองเท้าไปแล้วใส่ร้ายป้ายสีข้าก็ได้ ส่วน 
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เรื่องอุโมงค์สายนี้ ก็จริงอยู่ ข้ากับท่านพ่อเคยเดินผ่านมาหลายคร้ัง แต่

อาศัยแค่เรื่องนี้อย่างเดียว เจ้ามีปัญญาพิสูจน์หรือว่าข้ามีส่วนร่วม 

ในคดีฆาตกรรมสตรีจากผิงคังฟางพวกนั้น"

นางมองหน้าฉวีชิ่นเหยาอย่างล�าพองใจ "เจ้าไม่มีปัญญาท�าได้!  

เจ้าได้แต่มองข้าลอยนวลอยู่เหนอืกฎหมาย กฎแห่งกรรม กรรมตามสนอง

อะไรกัน เป็นเพียงกลอุบายท่ีพวกเจ้าใช้หลอกลวงคนโง่เขลาพวกนั้น  

เมื่อครู่เจ้าบอกว่าข้าโดนวางยาพิษร้ายแรงใช่หรือไม่ ไม่ใช่ว่ายังมีเวลา 

อีกครึ่งปหีรอกหรือ ในเมื่อเป็นยาพิษก็ต้องมียาถอนพิษ ข้าต้องหา 

วิธีถอนพิษได้แน่ อย่าลืมว่าองค์รัชทายาทเคยทูลขอพระราชทานสมรส

เบือ้งพระพักตร์ฝ่าบาทมาแล้ว ถ้าหากเขารูว่้าข้าถูกพวกเจ้าสองคนใส่ร้าย  

จะต้องออกหน้าช่วยเหลือข้าแน่"

"อย่างน้ันหรือ" จู่ๆ มีเสียงเยือกเย็นน่าสะพรึงกลัวดังข้ึนกลางโถง 

ที่กว้างโล่ง "ถ้าหากข้ารู้สึกอยากเปลี่ยนใจขึ้นมาแล้วล่ะ"

ทันทีท่ีฉินหยวนได้ยินเสียงน้ีก็ตกใจจนหน้าเปลี่ยนสี รีบหันขวับ 

กลับไปมอง จึงเห็นองค์รัชทายาทสาวเท้าก้าวออกมาจากหลังผ้าม่าน 

สีหน้าสะท้อนความโกรธแค้นจากการโดนหลอกลวงชัดเจน เดินมา 

หยุดตรงหน้านาง กระชากคอเสื้อนางข้ึนมา กัดฟันกรอดพลางเอ่ยว่า  

"ข้าตาบอดไปแล้วจริงๆ ถึงได้โดนสตรีอย่างเจ้าหลอกจนหัวปั่นไปหมด!"

หลงัจากความต่ืนตระหนกลนลานในตอนแรกผ่านพ้นไป ฉนิหยวน 

ก็สงบเยือกเย็นลงได้อย่างรวดเรว็ สถานการณ์เลวร้ายทีส่ดุได้เกดิข้ึนแล้ว 

ความเป็นความตายห่างกันเพียงเส้นบางๆ เรื่องเร่งด่วนที่สุดในขณะนี ้

ก็คือต้องหาทางหลุดพ้นจากสถานการณ์จนตรอกตรงหน้า
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ได้แต่ชงิชงัท่ีวนันีพ้บเจอเรือ่งพลกิผนัมากเกินไป ท�าให้นางสญูเสยี

ความสุขมุเยือกเย็นทีเ่คยม ีถึงได้ตกหลมุพรางของฉวีชิน่เหยากับล่ินเซีย่ว

ความจรงิแล้วนางยังยืนกรานปฏิเสธได้อยู่ แม้กระท่ังพลกิกลบัมา 

ใส่ร้ายฉวีชิน่เหยาว่าใช้คาถาอาคมกับนาง บอกว่าพวกเขาจงใจท�าให้นาง

สติเลอะเลือน ล่อลวงให้นางพูดในสิ่งที่ไม่ได้มาจากใจจริง

นางยังสามารถปัดค�ากล่าวหาทัง้หมดให้พ้นไป เป็นตายก็ไม่ยอมรับ

ในสิ่งที่ตนเองเคยกระท�ามาได้

แต่วธีิการเช่นนีอ้าจหลอกลวงผูอ่ื้นได้ กลบัหลอกลวงองค์รชัทายาท

ไม่ได้ อีกท้ังจะบ่ันทอนไมตรเีสีย้วสดุท้ายทีเ่ขามีต่อนางให้หมดส้ินไปด้วย

ฉินหยวนรู้ดีว่าเขามีใจให้นางตั้งแต่แรก นอกจากถูกใจรูปโฉม 

อนังดงามของนางแล้วยังมคีวามสงสารเห็นใจทีน่างโดดเด่ียวไร้ท่ีพ่ึงมาแต่เลก็

ด้วย ถ้าหากนางยงัดงึดนัเถียงข้างๆ คูๆ  ด้วยหน้าตาดรุ้ายนัน้มีแต่จะท�าให้

บุรุษผู้น้ีรังเกียจชิงชังนางไปโดยสิ้นเชิง ไม่มีโอกาสพลิกสถานการณ ์

ได้อีกเลย

ชั่วพริบตาเดียวเท่านั้น นางปรับเปลี่ยนสีหน้าได้อย่างฉับไว  

บ่มเพาะอารมณ์อยู่ครู่หนึ่ง จากน้ันมีน�้าตาไหลรินเป็นสองสายลงมา 

อย่างพอดบิพอด ีนางมองตอบองค์รชัทายาทด้วยแววตาน่าสงสาร "อาหยวน

ท�าผดิต่อความเมตตาทีท่่านมอบให้ ไม่มหีน้าจะมชีวิีตอยูต่่อไปได้อกีแล้ว 

ขอร้องท่านมอบความตายให้อาหยวนด้วยเพคะ"

แม้จะบอบบางนุ่มนวลดงัเดมิแต่ว่าท่าทีเดด็เดีย่วย่ิงนัก เหน็ได้ชดัว่า

มุง่มัน่จะร้องขอความตายเพียงใด

เดิมทีองค์รัชทายาทมีความโกรธแค้นอัดแน่นอยู่เต็มหัวใจ รอดูว่า
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สตรนีางนีจ้ะดิน้รนเฮอืกสดุท้ายอย่างไร ไม่คดิว่านางกลบัเป็นฝ่ายร้องขอ

ความตายเสยีเอง จงึตกตะลงึไปชัว่ขณะ ไม่รูว่้าจะรบัมอือย่างไรดี

ลิ่นเซี่ยวเห็นสถานการณ์เป็นเช่นน้ี สีหน้าก็เย็นชาลงกว่าเดิม 

พลนัเอ่ยแทรกว่า "ตอนน้ันผูต้ายจากคดีผงิคงัฟางมทีัง้หมดสีร่าย ว่าตาม

กฎหมายของราชวงศ์นี ้ เจ้าสมควรรบัโทษประหารชวิีตอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็น 

ต้องมาเสแสร้งร้องขอความตายต่อหน้าพี่หกหรอก"

ลิน่เซีย่วเอ่ยเช่นน้ีเพ่ือเตอืนสตอิงค์รชัทายาทว่าสตรนีางนีจ้ติใจผดิแปลก

จากคนทัว่ไปเพียงใด เขาจะสงสารเห็นใจใครก็ได้ยกเว้นแต่สตรนีางน้ีเท่าน้ัน

พอองค์รัชทายาทได้ยินค�าพูดประโยคน้ี ก็นึกข้ึนได้ทันทีว ่า 

สตรีตรงหน้าเคยใช้วิธีการโหดเห้ียมท�าร้ายผู้อื่นมามากมาย ในใจพลัน 

รูส้กึหนาวสะท้าน แววตาท่ีมองนางเต็มไปด้วยความรังเกียจชงิชงัอกีคร้ัง 

ก่อนจะผลักนางล้มลงไปกับพื้น

"สตรีเช่นเจ้าจิตใจดั่งอสรพิษร้าย ท�าร้ายผู้อื่นแล้วยังมาปั่นหัวข้า 

หรอืแม้แต่น้องสะใภ้ข้า จะว่าไปตอนแรกก็แค่ออกไปก�าจดัปีศาจปราบมาร

ตามหลกัค�าสอนของฝ่ายเต๋า ส่วนท่านพ่อของเจ้าท่ีเสยีชวิีตไป ก็เป็นเพราะ

ปีศาจร้ายฆ่าตาย ท้ังหมดเป็นเพราะเขารนหาที่เอง เก่ียวอะไรกับ 

น้องสะใภ้ข้าด้วย เจ้าพาลโกรธนางโดยไร้เหตผุล ท�าร้ายนางจนเกือบถึง 

แก่ชวิีต เมือ่ครูน้่องสะใภ้กล่าวได้ถูกต้อง เจ้าโหดเห้ียมอ�ามหิตไร้หวัจติหวัใจ 

เกินไปแล้ว โชคดทีีต่อนนีข้้ารูต้้นสายปลายเหต ุ ไม่อย่างนัน้หากยอมให้เจ้า 

มาเป็นชายารชัทายาทจรงิ ด้วยนสิยัและความประพฤตขิองเจ้า วันข้างหน้า 

ไม่รู้จะมีคนต้องประสบเคราะห์กรรมอีกเท่าไร!"

เขากล่าวจบก็ไม่คิดจะเหลยีวมองนางอกี เพียงกล่าวกับลิน่เซีย่วว่า 
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"สิบเอ็ด สมควรจัดการอย่างไรก็จัดการไปตามนั้นได้เลย"

จากนั้นเขาก็หันหลังเดินออกไปข้างนอก

ฉนิหยวนนัง่อยู่กับพ้ืนอย่างเหม่อลอย ไม่ได้เหลยีวมององค์รชัทายาท 

แต่คล้ายว่าจะระลึกถึงเรื่องราวในอดีต น�้าตาร่วงด้วยความเศร้าสลดใจ

พลางเอ่ยว่า "ตอนท่านแม่คลอดข้าช่างยากล�าบากนกั เพ่ิงคลอดข้าออกมา 

ก็ด่วนจากไปเสียแล้ว ยังไม่ได้พบหน้าท่านพ่อเป็นคร้ังสุดท้ายด้วยซ�้า  

ตั้งแต่เล็กมาข้าก็อิจฉาที่ผู้อื่นมีแม่ ทุกครั้งที่มองภาพเหมือนของท่านแม่ 

จะคิดอยู่เสมอว่าถ้าหากได้พบหน้าสักครั้งก็คงดี ต่อมาท่านพ่อยกทัพ 

ออกท�าศกึอยู่นานหลายปี ในจวนมข้ีาเพียงคนเดยีว ข้าไม่มพ่ีีน้องสกัคน 

รู้สึกเหงาเหลือเกิน หลังท่านแม่จากไปท่านพ่อก็ไม่แต่งงานใหม่ คิดถึง 

แต่ท่านแม่ทุกวนัทกุคนื คดิถึงจนจะคลุม้คลัง่ แต่แล้วพวกเราพ่อลกูก็ได้รู้วิธี 

จะฟ้ืนคนืชพีท่านแม่โดยบงัเอญิ จงึรูส้กึดใีจเป็นท่ีสดุ..."

อาศยัค�าว่าร�าลึกความทรงจ�า แต่ความจรงิคอืการเพ่ิมความน่าสงสาร

จนพออภัยให้กับการกระท�าทัง้หมดของตนเองอย่างแนบเนียน

ย่ิงรวมกับน�้าเสียง สีหน้า หยดน�้าตาของนาง ทุกส่วนต่างบีบเค้น

ออกมาได้อย่างเหมาะเจาะท่ีสุด ช่างท�าให้ผู้ได้ยินต้องสงสารผู้พบเห็น 

ต้องหล่ังน�า้ตาโดยแท้ ถ้าหากไม่เคยรูส้ิง่ท่ีสตรีนางนีก้ระท�ามาก่อน ทนัทีที่ 

ผูอ่ื้นมาเห็นภาพน้ีเข้า จะต้องคดิว่านางเป็นเด็กก�าพร้าทีม่ชีะตาชวีติน่าสงสาร 

จะคาดถึงได้อย่างไรว่านางเป็นคนใจคอโหดเหี้ยมที่ควักเฉือนอวัยวะ 

ของผู้อื่นโดยไม่ปรานี

ฝีเท้าขององค์รัชทายาทชะลอลงดังคาด เขาใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติ

สขุสบายมาแต่เลก็ นิสยัใจคอกว้างขวางโอบอ้อมอารี แม้ว่าไม่อาจทนกับ
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การหลอกลวงและการถูกปั่นหัวเหมือนคนโง่เขลา แต่ส�าหรับสตรีนางนี้ 

ทีเ่ขาเคยทุ่มเทให้ด้วยใจจรงิ มหีรอืจะไม่หลงเหลอืความสงสารสกัเศษเสีย้ว 

แม้ว่าจะโกรธแค้นท่ีนางหลอกใช้เขา แต่ชัว่ขณะน้ีพอฟังนางเล่าเรือ่งออกมา

อย่างน่าเวทนา หัวใจก็ปวดแปลบขึ้นมาเล็กน้อยอย่างห้ามไม่อยู่

ฉินหยวนเหลือบเห็นอากัปกิริยาน้ัน ส่วนลึกในดวงตาปรากฏ 

ความล�าพองใจ ยิ่งเล่าเรื่องอย่างน่าเวทนาไปมากกว่าเดิม

ฉวีชิน่เหยาร�า่ร้องในใจว่าท่าจะไม่ดแีล้ว นางเคยฟังเรือ่งราวของผูค้น

ในวังหลวง จากค�าบอกเล่าของล่ินเซีย่วมาอย่างละเอยีด รูว่้าองค์รชัทายาท 

มแีง่มมุโลเลไม่เดด็ขาดมาแต่ไหนแต่ไร ถ้าหากไม่ใช่เพราะตลอดหลายปีมาน้ี

ฮ่องเต้ทรงเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ด้วยนสิยัใจคอเช่นน้ีย่อมถูกผูอ้ืน่บงการได้ 

ไม่ยากเลย คิดว่าฉินหยวนคงจะสนใจเพราะเหตุผลข้อน้ี ถึงได้วางแผน 

ใช้ประโยชน์จากองค์รชัทายาท

ตอนนีล้กูไม้เดด็อย่างการแสร้งร�าลกึความทรงจ�า แต่ความจริงคอื 

การแก้ต่างให้ตนเองของฉนิหยวน ตรงกับแง่มมุน้ันขององค์รชัทายาทพอดี  

แม้เขาจะรงัเกยีจชงิชงัการกระท�าของนาง แต่ขอเพียงยังหลงเหลอืไมตรี 

ให้นางอยู่สกันดิ พอได้ยินเช่นนีแ้ล้วคงอดใจไม่ไหวหาข้ออ้างให้การกระท�า

เลวร้ายของนางเป็นแน่

ฉวีชิ่นเหยาเข้าใจเรื่องนี้ดี จึงลอบร้อนใจข้ึนมาอย่างห้ามไม่อยู่  

นางหันศีรษะมองลิ่นเซี่ยว กลับเห็นเขายังกอดกระบี่มองฉินหยวนด้วย

สายตาราบเรียบ ไม่มีท่าทีว่าจะขัดจังหวะอีกฝ่าย

ตอนแรกฉวีชิน่เหยารูสึ้กสบัสนอยู่บ้าง แต่ว่าชัว่อดึใจถัดมาก็มองเหน็

องค์รชัทายาทสาวเท้าก้าวยาวๆ เดินออกไป ไม่รับฟังค�าพร�า่พรรณนาของ
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ฉนิหยวนอกี จงึเข้าใจกระจ่างแจ้ง คิดว่าต่อให้องค์รัชทายาทจะอ่อนโยน

อย่างไร สุดท้ายก็เป็นคนในราชวงศ์ แม้ว่าก่อนหน้านี้ยังมีท่าทีลังเล แต่

ขอเพียงขบคิดอย่างลึกซึ้ง จะต้องมองอุบายของฉินหยวนออกอย่าง 

ทะลุปรุโปร่งแน่ ไม่มีทางปล่อยให้นางกลับด�าเป็นขาว ลบล้างความผิด 

ของตนเอง

เมือ่ควบคมุตวัฉนิหยวนกลบัจวนจิง้ไห่โหวก็ถอนก�าลงัทหารองครกัษ์

ออกจากจวน เดมิทอีงค์รชัทายาทอยากให้ทหารจากหน่วยอว่ีหลนิคอยเฝ้า

ฉนิหยวนเอาไว้ แต่ไม่รูว่้าเพราะเหตุใดลิน่เซ่ียวถึงไม่เหน็ด้วย กลับแนะน�า

ให้องค์รัชทายาทส่งองครักษ์ของตนเองมาเฝ้าแทน และกักขังฉินหยวน 

เอาไว้ในจวนชัว่คราว

หลังพวกเขาทั้งสองเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อย องค์รัชทายาท 

ก็กลบัวังหลวง ไปกราบทูลเรือ่งราวทุกอย่างในค�า่คนืน้ีให้ฮ่องเต้ทรงทราบ

ส่วนลิ่นเซี่ยวพาฉวีชิ่นเหยากลับวังหลันอ๋อง

ขณะอยู่บนรถม้า ฉวีชิ่นเหยามองเสี้ยวหน้าด้านข้างที่นิ่งขรึมของ

ลิน่เซีย่ว คิดถึงว่าเมือ่ไม่ก่ีวันก่อนเขาเพ่ิงน�ารองเท้าปักลายคูน่ัน้พูดคยุกับ

องค์รชัทายาท ไม่รูว่้าต้องทุ่มเทก�าลังความคิดไปมากเท่าใด ถึงได้เกลีย้กล่อม

ให้องค์รชัทายาททีม่คีวามรูส้กึดีกับฉนิหยวนยอมร่วมมอืวางกับดกันีข้ึ้นมา 

นางรูส้กึชืน่ชมเลือ่มใสเหลอืเกิน จงึเอนศรีษะพิงอกเขาเอาไว้ ถอนหายใจ

แล้วเอ่ยขึน้

"ถ้าไม่ใช่เพราะไม่อยากปรักปร�าคนดีจริงๆ พวกเราก็คงไม่ต้อง 

เสียเวลาท�าอะไรมากมายถึงเพียงนี้"
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นับตั้งแต่เริ่มวางยา จนต่อมาอาศัยการตรวจรักษาของอว๋ีรั่วสุ่ย 

มาสรุปว่าฉินหยวนป่วยเป็นโรคปอดล้า และชักน�าให้นางออกจากวัง 

ในภายหลัง เตรียมการให้ทหารหน่วยอวี่หลินปลอมตัวเป็นโจรผู้ร้าย  

แสร้งสร้างสถานการณ์ลวง 'ฆ่าคนปล้นชงิ' ทกุย่างก้าวคดิค�านวณอย่าง

รอบคอบรดักุมหาใดเปรยีบ ก็เพ่ือบบีค้ันให้ฉนิหยวนเผยโฉมหน้าท่ีแท้จริง

ออกมา

ก็เป็นดงัท่ีฉนิหยวนกล่าวเอาไว้ ตลอดเวลาทีผ่่านมา นางแทบไม่เหลอื

จดุอ่อนใดให้ผูอ้ืน่จบัได้เลย มเีพียงแผ่นไม้กระดานตรงปากอโุมงค์ท่ีนับได้ว่า

เป็นพิรุธเดียวของนาง

ถ้าหากไม่ได้เหน็ว่านางมดุออกมาจากอโุมงค์อย่างคล่องแคล่วกับ

ตาตนเอง ฉวชีิน่เหยาคงไม่มทีางมัน่ใจได้ว่านางจะเป็นผูช่้วยของฉนิเจงิ

ศตัรทูีร่บัมอืได้ยากเย็นเช่นนี ้แม้ว่าทุกย่างก้าวจะผ่านการคดิค�านวณ 

วางแผนอย่างละเอยีดรดักุมก็อาจมคีวามเสีย่งเกิดขึน้ได้อยู่ด ีแต่ฉวีชิน่เหยา 

รูด้ว่ีาลิน่เซีย่วมวีธีิจดัการเรือ่งทัง้หมดได้โดยไม่มข้ีอผดิพลาด

นางงอขาทั้งสองข้างเข้าหาตัวแล้วนอนหนุนตักลิ่นเซี่ยวไปเสียเลย 

เงยหน้ามองปลายคางของเขา มองเหน็เขามสีีหน้าเหน่ือยล้า ก�าลังน่ังพิง

ผนังรถม้าหลับตาพักผ่อน

ฉวีชิน่เหยามองภาพนีอ้ยู่ชัว่ครู ่แล้วก็อดใจไม่ไหวย่ืนนิว้ออกไปลากไล้

บนโครงหน้าหล่อเหลาแผ่วเบา บรุษุผู้น้ีเหมอืนกับนาง เวลาจะท�าอะไรในใจ

ต้องมกีารไตร่ตรองอย่างยุตธิรรม ไม่อยากปรักปร�าคนด ีและย่ิงไม่อยาก

สงัหารผูบ้รสิทุธ์ิส่งเดช แต่ว่าเมือ่ใดสบืความจรงิกระจ่างชดั เมือ่ถึงเวลา

สมควรตอบโต้กลบัจะไม่มทีางออมมอืเด็ดขาด
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"ท่านว่าหลังจากกลับไปแล้ว องค์รัชทายาทจะใจอ่อนแล้วย้ังมือ 

ไว้ไมตรกัีบฉนิหยวนหรอืไม่" ฉวีชิน่เหยาเอ่ยถาม ส�าหรับคนอย่างฉินหยวน

แล้ว ขอเพียงยังมคีวามหวังอยู่สกัเศษเส้ียวก็จะไขว่คว้าทกุโอกาสเพ่ือหาทาง

พลิกสถานการณ์ 

"แน่นอน" ลิน่เซีย่วลมืตาขึน้ เอ่ยตอบอย่างตรงไปตรงมา "เพราะฉะน้ัน 

ข้าถึงได้ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอขององค์รชัทายาท ไม่ให้ทหารหน่วยอว่ีหลนิ

เฝ้าจวนจิง้ไห่โหวต่อ แต่ให้เขาส่งองครกัษ์ของตวัเองไปเฝ้าแทน เพ่ือให้เขา 

ท�าอะไรได้สะดวก"

พอก้มหน้าลงก็เห็นฉวีชิ่นเหยาก�าลังมองเขาอย่างตกตะลึง จึง

หัวเราะแล้วอธิบายว่า "อย่าลืมว่าเหนือองค์รัชทายาทยังมีฝ่าบาท แม้ว่า

องค์รชัทายาทจะอยากช่วยฉนิหยวนปิดบงั เรือ่งนีก็้ยังลอยไปถึงพระกรรณ

อยู่ดี และท่ีผ่านมาเสด็จลุงทรงเกลียดชังการที่คนรอบข้างแอบคิดไม่ซื่อ

กับองค์รัชทายาทมากที่สุด หลังจากทรงทราบเร่ืองน้ีแล้ว แม้ว่าจะ 

ไม่พระราชทานโทษตายให้ฉินหยวนทันที แต่ก็ไม่มีทางปล่อยฉินหยวน

ให้อยู่สบาย ในเมื่อเป็นเช่นน้ีไยต้องให้ข้าเป็นคนร้ายด้วยเล่า เพียงแค ่

รอให้เสด็จลุงทรงจัดการฉินหยวนก็พอแล้ว"

ฉวีชิ่นเหยาพยักหน้าด้วยความเข้าใจ เรื่องของฉินหยวนถ้าหาก 

ลิน่เซีย่วมส่ีวนเก่ียวข้องมากเกินไป แล้วถ้าหากความรู้สึกทีอ่งค์รัชทายาท 

มต่ีอฉนิหยวนลกึซึง้เกินกว่าทีพ่วกนางคาดคดิ ภายหลงัไม่แน่ว่าองค์รชัทายาท

อาจจะมองหน้าลิน่เซีย่วไม่สนิทใจ ฉะน้ันเม่ือถึงเวลาต้องถอนตัว ล่ินเซ่ียว

ก็เลอืกถอนตัวออกมาอย่างไม่เสยีเวลาคิด แม้กระทัง่การจบัตาดฉูนิหยวน

หลงัจากนัน้ก็ไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวสกันดิ
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พอขบคดิเรือ่งน้ีจนกระจ่าง ไม่รูว่้าเพราะเหตใุดในสมองของฉวีชิน่เหยา

ถึงมคี�าว่า 'จิง้จอกเฒ่าเจ้าเล่ห์' ผดุขึน้มา นางมองใบหน้าทียั่งหนุ่มแน่น 

อ่อนเยาว์ของลิ่นเซี่ยว คิดแล้วรู้สึกว่าน่าหัวเราะยิ่งนัก

"เจ้าหวัเราะอะไร" ลิน่เซีย่วเห็นฉวีชิน่เหยาหวัเราะแปลกประหลาด 

ก็บีบแก้มของนางเล่น "เป็นเพราะว่าในท่ีสุดก็ตามหาคนที่ท�าร้ายเจ้า 

บนเขาโซ่วไหวแล้วก็คนร้ายอกีคนในคดฆีาตกรรมสตรจีากผงิคงัฟางจนพบ 

ก็เลยรู้สึกสาแก่ใจ?"

ฉวีช่ินเหยาเก็บรอยย้ิมของนางแล้วเอ่ยว่า "สาแก่ใจก็จริงอยู่ แต ่

พอคิดถึงว่าวันน้ันบนเขาโซ่วไหวยังมีอีกคนที่ข้ึนมาบนหน้าผา ก็รู้สึก

หงุดหงิดร�าคาญใจ"

ลิ่นเซี่ยวเอ่ยขึ้นเรียบๆ "เจ้าหมายถึงซย่าเหยียน?"

เขารูม้านานแล้วอย่างทีค่ดิไว้เลย ฉวีชิน่เหยาท�าปากย่ืนด้วยความ 

ขุน่เคอืง "ข้าเดาได้ว่าตอนนัน้นางคงก�าลงัตามหาเฉินอว๋ีฉีอยู่ แล้วมาเหน็

ฉนิหยวนผลกัข้าตกหน้าผาไปโดยบงัเอญิ แต่หลงัจากกลบัไปแล้วเก็บเงียบ 

ไม่ปรปิาก ไม่รูว่้าจะไปแอบดีใจสกัเพียงใด ท่านว่าตกลงนางมคีวามแค้น

ลกึล�า้อะไรกับข้าหรอื เพราะเหตใุดจะต้องท�าอะไรลบัหลงัข้าอย่างน้ีตลอดเลย"

กล่าวจบนางก็มองประเมินลิ่นเซี่ยวด้วยสีหน้าย้ิมคล้ายไม่ย้ิม 

ราวกับพินิจพิเคราะห์ว่าสามีของตนเองมีสิ่งใดเหนือกว่าผู้อื่นกันแน่

มหีรอืลิน่เซีย่วจะมองเจตนาหยอกเย้าในแววตาของนางไม่ออก แต่

แสร้งไม่รูเ้รือ่งพลางเอ่ยอย่างไม่สะทกสะท้าน "สตรีนางน้ีหลงัจากแต่งให้ 

พ่ีเจ็ดแล้ว ชีวิตคงไม่ได้อยู่สบายนักหรอก เหตุใดพวกเราต้องปล่อยให ้

มือสกปรกด้วย รอดูเงียบๆ ต่อไปเถอะ"

Page ����������������������� 4.indd   56 10/8/2563 BE   16:55



57

หนิงหล่ง

ฉวีชิ่นเหยาไม่คิดว่าลิ่นเซี่ยวจะกล่าวเช่นนี้จึงน่ิงอึ้งไปชั่วขณะ  

อยากจะถามต้นสายปลายเหตุให้รู ้เรื่อง แต่เพ่ิงจะอ้าปากก็นึกข้ึนได้ 

โดยพลันว่านางเกือบจะโดนค�าพูดของล่ินเซี่ยวชักน�าความคิดไปอีกทาง

แล้ว ก็รู้สึกทั้งฉุนทั้งข�า อดใจไม่ไหวขยับตัวลุกขึ้นนั่ง กอดลิ่นเซี่ยวเอาไว้

พลางขบกัดรมิฝีปากเขาเบาๆ แสร้งถามด้วยน�า้เสยีงดดุนั "เหตใุดถึงจงใจ

เบีย่งเบนประเด็น ท่านยังไม่ตอบข้าเลยนะ เพราะอะไรนางถึงปักใจกับท่าน 

ไม่เลิกรา"

ค�าถามนี้นางอยากจะถามลิ่นเซี่ยวมานานแล้ว ทุกการกระท�า 

ของซย่าเหยียนแสดงชดัเจนว่าพุ่งเป้ามาท่ีลิน่เซีย่ว คนฉลาดปราดเปร่ือง 

อย่างเขาไม่มีทางคาดเดาความคิดของซย่าเหยียนไม่ออก

ลิ่นเซี่ยวแอบหัวเราะขบขัน โอบกอดเอวผอมบางของนางไว้ งับ 

ติ่งหูนางเล่นโดยไม่เกรงใจสักนิดแล้วเอ่ยย้ิมๆ ว่า "คิดไม่ถึงว่าเจ้าก็เป็น

ไหน�า้ส้มใบน้อย สามีของเจ้าไม่เคยเสียเวลาพูดคุยกับนางเกินความจ�าเป็น

สักประโยค เจ้าถามข้าแล้วข้าจะไปถามใครเล่า"

ฉวีชิน่เหยามหีรอืจะไม่เข้าใจว่าลิน่เซีย่วเป็นคนเช่นไร แต่ก็ทนไม่ได้ 

ทีผู่อ้ืน่จะมคีวามคิดเช่นนีต่้อเขา ดวงตาจบัจ้องริมฝีปากบางของลิน่เซีย่ว 

นางรูส้กึมนัเขีย้วขึน้มาจงึงับเล่นไม่หยุดอยู่อย่างนัน้ นางงบัเล่นไปพลาง

หวัเราะไปพลาง "บางครัง้ข้าก็รูส้กึหมัน่ไส้ท่านนักเชยีว"

ลิ่นเซี่ยวพลิกจากฝ่ายต้ังรับเป็นฝ่ายรุกเข้าหา เลิกชายกระโปรง 

ของนางข้ึนมา เลือ่นมอืขึน้ไปตามเรยีวขาบางของนาง หยุดพักตรงท่ีเขา

อยากจะหยุด ลบูไล้เบามอืพลางเอ่ยถามนางว่า "เพราะอะไรถึงหมัน่ไส้ข้า"

ฉวีชิ่นเหยากัดริมฝีปากแน่น กดมือที่ก�าลังก่อกวนเอาไว้สุดชีวิต  

Page ����������������������� 4.indd   57 10/8/2563 BE   16:55



58

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 4

เหล่ตามองลิ่นเซี่ยวแล้วกล่าว "ก็แค่หมั่นไส้ท่านนั่นล่ะ"

กล่าวจบนางก็เห็นเขาหลุบสายตาลงมองนาง ใบหน้าใต้แสงสลัว

ของโคมไฟในรถม้าแลดูองอาจงดงามอย่างประหลาด ก็อดใจไม่อยู ่

ขยับประชิดใบหูแล้วงับเล่น ก่อนจะเอ่ยว่า "ถ้าหากส่วนดีของท่านมีแค่ 

ข้าคนเดียวที่มองเห็นก็ดีน่ะสิ"

ลิ่นเซี่ยวคว้านางกดเอาไว้ใต้ร่าง เอ่ยตอบด้วยสีหน้าจริงจัง "อืม  

คนอื่นข้าไม่สนใจ ตอนนี้ไม่สู้ให้เจ้าลิ้มลองส่วนดีของสามีสักหน่อย"
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เมื่อคนทั้งสองกลับมาถึงวังอ๋องก็ใกล้ถึงยามอิ๋นแล้ว เป็นช่วงเวลา

มดืมดิทีส่ดุก่อนฟ้าสางพอดี รวมถึงสายลมยามค�า่คนืของช่วงต้นฤดหูนาว

ทั้งเยือกเย็นและกระโชกแรง พอพัดมากระทบใบหน้าราวกับโดนคมมีด 

กรีดผ่านจนรู้สึกเกินจะทนรับไหว

ฉวีชิ่นเหยาไม่เคยรู้สึกเลยว่าระยะทางจากประตูวังหลันอ๋องไปถึง

เรอืนซอืหรจูะไกลถึงเพียงนี ้ กว่าจะเดนิเข้าเรอืนมาได้ไม่ใช่เรือ่งง่าย นาง

รับรู้เพียงว่าทั้งง่วงและหนาวมากเหลือเกินจนหาวติดกันหลายครั้ง นาง 

รีบบอกให้เวินกูไปเตรียมน�้าร้อนมา พอนางกับลิ่นเซี่ยวล้างมือล้างหน้า

แล้วก็มดุเข้าใต้ผ้าห่มไปทนัที ก่อนจะผลอ็ยหลบัไปด้วยความอ่อนเพลยี

ดูเหมอืนเพ่ิงจะหลบัตาไปได้ไม่นานก็ได้ยินเสยีงคนเคาะประตเูรยีก 

แม้ว่าเสียงนั้นจะแผ่วเบา แต่แฝงด้วยความร้อนใจ สามารถปลุกคนที่

กระวนกระวายใจอยู่เป็นทุนเดิมให้ตื่นขึ้นได้

32
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ฉวีชิ่นเหยาสะดุ้งต่ืนข้ึนมาทันที พอลืมตาก็เห็นลิ่นเซี่ยวสวมเสื้อ 

ก้าวลงจากเตียง

พอเห็นฉวีชิ่นเหยารู้สึกตัวตื่นด้วย ลิ่นเซี่ยวก็เอ่ยปลอบ "เจ้านอน 

ไปเถอะ ข้าจะออกไปดูสักครู่"

ฉวีชิ่นเหยากอดผ้าห่มเอาไว้พลางพยักหน้า แต่จนแล้วจนรอด 

ก็ไม่อาจสงบใจลงได้ ช่วงเวลาเช่นนี้ถ้าหากไม่ใช่เร่ืองด่วนร้ายแรงจริงๆ 

พวกเขาคงไม่มีทางมารบกวนการนอนของลิ่นเซี่ยวแน่

นางน่ังอยู่บนเตยีงมองลิน่เซีย่วเดนิออกจากห้องไป ประตูยังไม่ทันปิดลง

ก็ได้ยินเสยีงเวินกูเอ่ยข้ึนว่า "พวกฉางหรงมเีรือ่งด่วนมารายงานเจ้าค่ะ"

ลิน่เซีย่วเอ่ยรบัค�าแล้วปิดประตหู้องให้เรยีบร้อย จากน้ันก็ได้ยินเสยีง

ฝีเท้าเดนิห่างออกไป นอกประตูห้องกลบัมาเงยีบสงบดงัเดิม

ฉวีชิ่นเหยาคล้ายกับมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่าง แม้ว่าดวงตา 

จะปิดสนทิแต่ท�าเช่นไรกไ็ม่อาจหลบัลงได้เลย ประเดีย๋วหน่ึงก็ลมืตามอง

ออกไปนอกหน้าต่าง ประเด๋ียวก็ขย�าผ้าห่มวุ่นวาย นอนพลิกตัวไปมา 

อยู่บนเตียง จับสังเกตความเคลื่อนไหวข้างนอกตลอดเวลา

จนกระทั่งผ่านไปประมาณหนึ่งก้านธูป ลิ่นเซี่ยวก็กลับมาที่ห้อง

"เกิดเรื่องอะไรขึ้นใช่หรือไม่" ฉวีชิ่นเหยากอดผ้าห่มลุกขึ้นมาน่ัง 

มองหน้าลิน่เซีย่ว เหน็เขาขมวดคิว้มุน่ สหีน้าไม่ต่างอะไรกับท้องฟ้าข้างนอก 

สะท้อนความหนาวยะเยือกชวนให้สัน่สะท้าน มองแล้วท�าให้รูส้กึร้อนรนใจ

อย่างประหลาด

ลิน่เซีย่วช่วยห่มผ้าให้ฉวีชิน่เหยาแล้วก็นัง่ลงบนเตยีงพลางเอ่ยด้วย

น�้าเสียงไร้อารมณ์ "ฉินหยวนตายแล้ว"
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ฉวีชิน่เหยารูส้กึเหมอืนหูหนวกไปชัว่ขณะ กว่าจะเรยีกสตกิลบัมาได้

ช่างยากเย็น นางเอ่ยด้วยความตกตะลึงว่า "ตายแล้ว?! ตายได้อย่างไร"

"ผูกคอตาย" ลิ่นเซี่ยวลุกขึ้นถอดเสื้อคลุมตัวนอก น�าไปวางพาด 

ฉากบังลมหน้าเตียงแล้วกลับขึ้นมานอนบนเตียงอีกครั้ง

แววตาของฉวีชิน่เหยามองตามการเคลือ่นไหวของเขาไปโดยไม่รูต้วั 

ในสมองสับสนวุ่นวายไม่อาจสงบใจลงได้โดยส้ินเชิง "ผูกคอตาย? นาง 

จะผูกคอตายได้อย่างไรกัน"

พิจารณาจากประสบการณ์ในการรับมอืฉนิหยวนมาหลายคร้ัง แม้

ฉินหยวนจะเข้าใจว่าตนเองโดนวางยาพิษ 'ร้ายแรง' และจะมีชีวิตอยู่ได้

อกีเพียงครึง่ปี แต่ก็ไม่มทีางยอมพ่ายแพ้โดยง่าย เหน็ได้ชดัว่านางมจีติใจ

แน่วแน่เด็ดเดี่ยวเพียงใด มาวันนี้ท่าทีขององค์รัชทายาทก็ยังไม่แน่ชัด  

พระราชโองการของฮ่องเต้ก็ยังไม่ประกาศลงมา เพราะเหตใุดนางถึงได้เลอืก

การจบชีวิตตัวเองไปก่อนเช่นนี้

ล่ินเซีย่วโอบร่างฉวีชิน่เหยาเอาไว้ในอ้อมแขน คดิใคร่ครวญอยู่พักหนึง่ 

ก็เอ่ยอย่างเฉยชา "องครักษ์ที่คอยเฝ้านางในคืนน้ีเป็นองครักษ์ข้างกาย 

องค์รชัทายาททัง้นัน้ มกีารเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกวดขัน คนนอกไม่มทีาง

บกุรกุเข้าไปได้ องค์รชัทายาทก็ตัง้ใจจะเหลอืทางรอดเอาไว้ให้นางอยู่ แม้ว่า 

นางจะตายไปอย่างกะทันหนั แต่โอกาสทีจ่ะถูกคนลอบท�าร้ายมน้ีอยมาก 

ได้ยินคนข้างกายองค์รชัทายาทบอกว่าตอนแรกฉนิหยวนไม่มอีะไรผดิปกติ 

เกิดเรือ่งตอนประมาณรุง่สาง กว่ากลุม่องครักษ์จะรู้สกึผดิสงัเกตเข้าจวน 

เพื่อตรวจสอบดูก็สายไปแล้ว"

กล่าวจบเขาก็แสดงความคิดเหน็เก่ียวกับมมุมองของฉวีชิน่เหยาว่า 
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"แม้ข้าก็ไม่เชือ่ว่านางจะเลอืกผกูคอตาย แต่คนประเภทนีม้กัจะเฉลยีวฉลาด 

เกินไป นิสยัยอมหกัแต่ไม่ยอมงอ แทนท่ีจะปล่อยให้ผูอ้ืน่มาก�าหนดชะตาชวิีต

ของตวัเอง ก็ไม่แน่ว่ายอมฆ่าตัวตายเสยีดีกว่า"

เป็นเช่นนี้จริงหรือ

ฉวีชิ่นเหยายังรู้สึกไม่สบายใจอยู่เลือนราง ตลอดหน่ึงเดือนมานี ้

มีก่ีคนแล้วที่ผูกคอตาย เริ่มจากนางข้าหลวงลู่ในส�านักศึกษาอวิ๋นอิ่น  

แล้วต่อมาก็เป็นฉินหยวน พวกนางต่างเสียชีวิตช่วงเวลาไล่เล่ียกัน  

จากโลกนี้ไปอย่างเงียบงันไร้สุ ้มเสียง ย่ิงไปกว่านั้นมองเพียงผิวเผิน  

ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติ เพียงแค่เวลาตายช่างประจวบเหมาะพอดี

หลังจากตะลึงงันไปสักพักพลันนึกขึ้นมาได้เร่ืองหน่ึง เงยหน้ามอง 

ลิน่เซีย่วพลางเอ่ยว่า "โชคดท่ีีคนืนีท่้านไม่ได้ย่ืนมอืเข้าไปยุ่งเรือ่งการควบคมุตวั

ฉินหยวน ปล่อยให้องค์รัชทายาทส่งคนข้างกายไปเฝ้าเอง ไม่อย่างน้ัน 

เรื่องฉินหยวนผูกคอตายในจวนคืนนี้ แม้ว่าพวกเราจะไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ  

แต่องค์รชัทายาทจะต้องสงสยัมาถึงพวกเราแน่" เพราะสดุท้ายแล้วลิน่เซีย่ว 

ก็มีเหตุจูงใจและมีความสามารถจะท�าได้ ถ้าหากลิ่นเซ่ียวไม่รีบถอนตัว 

ออกมาให้ทันเวลาจะหลดุพ้นจากข้อสงสยันีไ้ด้อย่างไร ไม่น่าแปลกใจเลย

ที่ปกติลิ่นเซี่ยวจะรอบคอบรัดกุมปานนี้ แล้วยังคิดล่วงหน้าระมัดระวัง 

ไปทุกฝีก้าวจนเคยชนิ เพราะผูค้นและเรือ่งราวในวังนอกวังช่างสลบัซบัซ้อน 

ถ้าหากพลาดพลั้งเพียงเล็กน้อยอาจจะท�าให้ผู้อื่นหันมาระแวงสงสัย

พอฉวชีิน่เหยาคิดมาถึงตรงนี ้ ในใจก็รูส้กึเจบ็ปวดจนยากจะอธิบาย 

นางซุกศีรษะอยู่กับอกเขาและกอดเขาไว้แน่นพลางเอ่ยว่า "เหวยจิ่น ข้า

ก�าลังคิดว่าเรื่องในคืนนี้คงเป็นแค่หน่ึงในหลายเรื่องท่ีท่านต้องพบเจอ
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ตลอดหลายปีมาน้ี ทีผ่่านมาไม่รูว่้าท่านต้องพบเจอเรือ่งทีร่บัมอืได้ยากเย็น 

มามากเพียงใดกันนะ"

ลิน่เซีย่วคดิไม่ถึงว่าฉวีชิน่เหยาจะเกิดความรูส้กึสะท้อนใจเช่นน้ีข้ึนมา 

ร่างกายจงึแข็งค้างไปช่ัวขณะ แววตาพลันแปรเปลีย่นเป็นอ่อนโยน ก้มศีรษะ

จมุพิตกลุม่เส้นผมของนางพลางเอ่ยย้ิมๆ ว่า "ก่อนจะพบกับเจ้าก็ล�าบากอยู่

เหมอืนกัน แต่ตอนน้ีมเีจ้าอยู่เคียงข้างแล้วเจ้าก็ดีถึงเพียงน้ี ในทกุวันแค่ข้า

คดิถึงเจ้า ไม่รูว่้าในใจมคีวามสขุมากมายเท่าไรแล้ว เร่ืองราวใหญ่โตเพียงใด 

ก็ไม่เคยคิดว่าจะผ่านไปไม่ได้"

ลิน่เซีย่วกล่าวจบก็รูส้กึเหมอืนกับว่าประโยคนียั้งไม่มนี�า้หนักเพียงพอ 

เขาย่ืนมือไปตรึงไหล่ฉวีชิ่นเหยาเอาไว้ ก้มมองนางแล้วเอ่ยด้วยน�้าเสียง 

อ่อนโยน "อาเหยา ตลอดหลายปีมาน้ีเร่ืองท่ีท�าให้ข้าอ่ิมเอมใจที่สุดก็คือ 

การได้แต่งงานกับเจ้า เจ้าวางใจเถอะ ไม่ว่าจะเกิดเร่ืองอะไรข้ึน ข้าจะเป็น

คนคอยก�าบังลมฝน คุ้มครองเจ้าให้ปลอดภัย"

"ไม่ใช่แค่ข้า พวกเราท้ังสองคนจะต้องปลอดภัย" ฉวีชิน่เหยากล่าวเสริม

อย่างจริงจงั

"แน่นอนอยู่แล้ว" ลิ่นเซี่ยวเอ่ยตอบ แววตาแน่วแน่เปี่ยมด้วย 

ความมั่นใจ

ฉวชีิน่เหยารูดี้ว่าค�าสญัญาของบรุษุผู้นีห้มายถึงอะไร นางซกุศรีษะ

อยู่กับอกของเขาดงัเดมิ จติใจทีเ่คยกระวนกระวายกลบัมาสงบนิง่มัน่คง

เหลือเกิน

ด้วยเมื่อคืนมีเรื่องให้วุ่นวายใจ พอตื่นข้ึนมาตอนเช้าฉวีชิ่นเหยา 
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จึงรู้สึกเกียจคร้านอยู่บ้าง เรื่องศีรษะวิงเวียนมึนงงไม่ต้องเอ่ยถึง ขณะ 

กินอาหารย่ิงรู้สึกไม่เจริญอาหาร แม้กระท่ังโจ๊กรสชาติจืดยังกินไม่ลง  

ฝืนกินไปได้ค�าหนึ่งก็อาเจียนออกมาทันที

ลิน่เซีย่วยังคดิว่ายามพวกเขาคลอเคลียแนบชดิกันในรถม้า ไม่ทนัระวงั

ปล่อยให้ฉวีชิน่เหยาต้องลมหนาวจนเป็นหวัด จงึรูส้กึหงดุหงดิได้มากเท่าใด 

ก็หงดุหงดิมากเท่านัน้ นอกจากให้คนรบีไปเชญิอว๋ีรัว่สุย่มาแล้ว ยังให้ไป

รายงานในวังด้วยว่ามอบหมายให้สว่ีเซิ่นหมิงท�าหน้าที่แทน ส่วนตัวเขา 

จะอยู่ท่ีวังอ๋องเฝ้าฉวีชิน่เหยาไม่ห่างแม้แต่ก้าวเดียว

เวินกูเห็นฉวีชิ่นเหยาไม่เจริญอาหาร กลับคิดไปถึงอีกเรื่องหนึ่ง จึง

เรยีกไฉ่ผงิมาสอบถามเรือ่งการมรีะดขูองฉวีชิน่เหยาเมือ่ครัง้อยู่ท่ีจวนสกุลฉวี

โดยละเอยีด แล้วยังถามด้วยว่าเดือนก่อนเปลีย่นผ้าปท่ีูนอนไปซกัเมือ่ใด 

เพราะชายาซื่อจื่อแต่งเข้าวังอ๋องมาเกือบสองเดือนแล้ว ซื่อจื่อก็รักใคร่

โปรดปรานนางถึงเพียงนั้น เกรงว่าอาจจะมีข่าวดีแล้วก็ได้

แม้ว่าไฉ่ผิงจะยังสับสนมึนงง พอโดนเวินกูลากตัวมาถามเรื่องน้ัน

เรื่องนี้ ถึงตระหนักขึ้นมาได้โดยพลันว่าเดือนนี้ดูเหมือนคุณหนูของนาง 

ไม่ได้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนไปซักมาสักพักใหญ่แล้ว

แต่เมื่อครั้งอยู่จวนสกุลฉวีรอบระดูของคุณหนูมาไม่ตรงเท่าไร  

ไม่ได้มาเร็วก็มาช้า ถ้าหากจะเอาเรื่องนี้มาตัดสินว่านางมีข่าวดีแล้ว  

เกรงว่าอาจยังไม่แน่นอนอยู่บ้าง

แม้ว่าจะกล่าวไปเช่นนี้ พอไฉ่ผิงนึกถึงสิ่งที่ฮูหยินเคยสั่งก�าชับนาง

ก่อนที่คุณหนูจะแต่งงาน ก็มีท่าทีดีอกดีใจไม่น้อย รีบไหว้วานคนให้ไป 

ส่งข่าวบอกฉวีเฉินซื่อเงียบๆ

Page ����������������������� 4.indd   64 10/8/2563 BE   16:55



65

หนิงหล่ง

ลิน่เซีย่วส่งคนไปเชญิไม่นาน อว๋ีรัว่สุ่ยก็มาถึงวังหลันอ๋องว่องไวปาน

สายลมพัด

ลิ่นเซี่ยวปลดม่านเตียงลง บดบังฉวีชิ่นเหยาเอาไว้อย่างมิดชิด  

ถึงเชิญอวี๋รั่วสุ่ยเข้ามาในห้อง

อวีร๋ัว่สุย่ตรวจชพีจรผ่านม่านอยู่ครูห่นึง่ แล้วสอบถามรายละเอยีด

เกีย่วกับอาการป่วยของฉวีชิน่เหยาพลางลบูเคราครุน่คดิอยู่ครูห่น่ึงก็ออกไป

ห้องชั้นนอกเขียนใบสั่งยา

ฉวีชิ่นเหยานอนอยู่บนเตียงด้วยอาการอ่อนเพลีย ได้ยินลิ่นเซี่ยว 

พูดคยุอยู่กับอวีร๋ัว่สุย่ทีห้่องชัน้นอก ก็นึกถึงเหตกุารณ์ท่ีนางโดนโจรท�าร้าย

บาดเจบ็ทีวั่ดต้าอิน่ขึน้มาได้ ก็เป็นอว๋ีรัว่สุย่ผูม้าตรวจให้โดยไม่ได้รับเชญิ  

แต่เขากล่าวว่ารับค�าสั่งองค์หญิงเต๋อหรงให้มาตรวจรักษานาง

ตอนนั้นนางยังไม่เคยไปมาหาสู่กับองค์หญิงเต๋อหรง ไม่เข้าใจว่า

องค์หญิงผู้น้ีเป็นคนอย่างไร พอได้ยินอวี๋ร่ัวสุ่ยกล่าวเช่นนั้นจึงเชื่อว่า 

เป็นความจริง ทว่าวันนี้ลองคิดดูแล้ว พิจารณาจากนิสัยใจคอของ 

องค์หญิงเต๋อหรง หลังจากเกิดเรื่องแม้กระทั่งส่งคนมาสอบถามอาการ 

ก็ไม่มี ไม่น่าจะตั้งใจเชิญหัวหน้าส�านักหมอหลวงไปตรวจรักษานางได้

หรือว่าเดิมทีองค์หญิงเต๋อหรงก็เป็นแค่ฉากบังหน้า แต่ความจริง 

เขาเป็นคนเชิญอวี๋รั่วสุ่ยไปกันนะ

นางย่ิงคิดย่ิงรู้สึกว่าเป็นไปได้ เพราะว่าเรื่องของฉินหยวนครั้งน้ี 

ก็เป็นเพราะอวี๋รั่วสุ่ยกล่าวข้อวินิจฉัยเบื้องพระพักตร์ว่าฉินหยวนป่วยเป็น

โรคปอดล้า ถึงล่อให้ฉินหยวนออกจากวังหลวงได้ส�าเร็จ จนกระทั่ง 

เปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของฉินหยวนในเวลาต่อมา
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ด้วยเหตุน้ีดูท่าความสัมพันธ์ของอว๋ีรั่วสุ่ยกับล่ินเซี่ยวคงห่างไกล 

จากค�าว่า 'เฉยชา' อย่างที่เห็นภายนอกเป็นแน่

แต่อว๋ีรั่วสุ่ยมีฐานะเป็นถึงหัวหน้าส�านักหมอหลวง เข้าวังมานาน 

กว่าสีส่บิปี ตอนนีใ้กล้จะถึงวัยไม้ใกล้ฝ่ังเตม็ที ไม่สนใจไยดลีาภยศสรรเสรญิ 

มานานแล้ว ด้วยวัยและประสบการณ์ของลิน่เซีย่ว อว๋ีรัว่สุย่จะปล่อยให้เขา

เรยีกใช้งานได้โดยง่ายหรอื หรอืว่าเบือ้งหลงัอาจมเีรือ่งบางอย่างแอบแฝง

อยู่

ขณะก�าลงัครุน่คดิ เวนิกก็ูเดนิเข้ามา นางกล่าวด้วยสหีน้ายิม้แย้มว่า

หลนัอ๋องได้ยินเรือ่งฉวีชิน่เหยาป่วย ต้ังใจส่งคนข้างกายอย่างหมอหลวงอว๋ี

มาตรวจให้โดยเฉพาะ

พอฉวีชิน่เหยาได้ยินค�าน้ีก็ตะลงึงนัไปชัว่ขณะ มคีวามคดิเหลวไหล

บางอย่างผดุขึน้มาโดยพลนั ใช่แล้ว นางลมืท่านพ่อสามไีปได้อย่างไรกัน! 

คนท่ีลิน่เซีย่วไม่อาจเรยีกใช้ได้ แต่ด้วยฐานะของพ่อสามนีาง ใช่ว่าจะเรียกตัว

มาไม่ได้

อย่างไรเสยีส�าหรบัขนุนางเก่าแก่อย่างอว๋ีรัว่สุย่ ลิน่เซีย่วเป็นเพียงแค่

ลกูเสอืทีเ่พ่ิงเกิดใหม่ทียั่งไม่มเีข้ียวเลบ็ แต่หลนัอ๋องกลบัเป็นเพียงผูเ้ดยีว 

ในบรรดาองค์ชายทัง้หมดท่ีถอนตวัออกมาได้อย่างปลอดภัยจากเหตกุารณ์

แย่งชงิต�าแหน่งองค์รชัทายาทในอดีต หรอืพ่อสามผีูน้ี้ไม่ได้ถือสนัโดษและ

ไม่ยินดยิีนร้ายกับสิง่ใดอย่างทีเ่หน็? แต่เพ่ือปกป้องตนเองแล้วจงึจ�าเป็นต้อง

แสดงท่าทีเช่นนี้ต่อหน้าผู้อื่นอย่างเลี่ยงไม่ได้

ทันใดนั้นไฉ่ผิงก็ชะโงกตัวเข้ามาด้วยท่าทางดีใจลิงโลด แม้กระท่ัง

ค�าเรยีกขานฉวีชิน่เหยาก็ลมืเปลีย่นไปสนิท นางหวัเราะคกิคกัแล้วเอ่ยว่า 
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"คุณหนูเจ้าคะ ฮูหยินกับคุณชายมาเยี่ยมท่านแล้วเจ้าค่ะ"

เพิ่งจะสิ้นเสียงของไฉ่ผิง ฉวีเฉินซื่อก็เลิกม่านเดินเข้ามาด้วยสีหน้า

เปี่ยมสุข มองหน้าฉวีชิ่นเหยาด้วยความยินดีจนพูดอะไรไม่ถูก "ลูกแม่  

ช่างมีวาสนานัก เพิ่งจะแต่งงานไม่นานก็มีข่าวดีเสียแล้ว"

ความจริงตอนไฉ่ผิงวานคนให้ไปส่งข่าวท่ีจวนสกุลฉวีน้ัน เดิมท ี

นางกล่าวว่า 'คุณหนูอาจมีข่าวดี'

แต่ว่าพอเรื่องไปถึงหูของฉวีเฉินซื่อ กลับกลายเป็นว่า 'คุณหนู 

มีข่าวดีแล้ว'

ลิ่นเซี่ยวเพ่ิงไปส่งอว๋ีรั่วสุ่ยกลับมา จะเดินเข้าห้องก็ได้ยินค�าพูดนี้

เข้าพอดีจึงยืนนิ่งอึ้งอยู่กับที่

เดิมทีลิ่นเซี่ยวตั้งใจจะเข้ามาคารวะทักทายฉวีเฉินซื่อก่อนค่อยไป

เรือนนอกต้อนรับฉวีจื่ออวี้ ไม่คาดคิดว่าจะมาได้ยินค�านี้

เขาลืมไปแล้วว่าต้องก้าวเดินต่อ ยืนน่ิงอยู่ข้างประตู ในสมอง 

คิดทบทวนสิ่งที่อวี๋รั่วสุ่ยบอกกล่าวเขาไปเมื่อครู่นี้อย่างรวดเร็ว

'เป็นเพราะชายาซือ่จือ่เคร่งเครยีดเกินควร หวัใจและม้ามต่างพร่องไป  

อีกทั้งไม่ให้ความส�าคัญกับการบ�ารุงดูแลร่างกายมากนัก เป็นเหตุให้

ไม่ทันระวังก็ต้องลมเย็นจนเป็นหวัด โชคดีชายาซื่อจื่อสุขภาพแข็งแรง 

มาแต่ไหนแต่ไร ไม่ถึงขัน้เรือ้รงัและทรดุหนัก กินยาสลายไอเย็นสกัสองเทยีบ 

ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้ว'

กล่าวไว้อย่างชดัเจนว่าฉวีชิน่เหยาล้มป่วยเป็นหวัด ไม่เอ่ยถึงค�าว่า  

'ตัง้ครรภ์' สกันดิ อีกทัง้อว๋ีรัว่สุย่มวิีชาแพทย์ล�า้เลิศ คงไม่ถึงข้ันแม้แต่การ 

ตัง้ครรภ์ก็ตรวจไม่พบกระมงั
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แม้ว่าจะคิดเช่นนี้ ในใจเขากลับรู้สึกหดหู่ไม่น้อย ราวกับว่าจู่ๆ  

เรื่องประหลาดใจที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็มาอยู่ตรงหน้า แต่ยังไม่ทัน 

จะสัมผัสดื่มด�่า ชั่วอึดใจถัดมาผู้อื่นก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริง

ฉวีชิ่นเหยาก็งุนงงเป็นไก่ตาแตกเพราะค�าพูดของมารดา ตกตะลึง 

อ้าปากค้างมองตอบแล้วเอ่ยว่า "ท่านแม่ เมื่อครู่ท่านพูดว่าอย่างไร 

นะเจ้าคะ..."

ฉวีเฉนิซือ่เหน็สหีน้าของบตุรสาวและบตุรเขย ยงัไม่ทันเก็บรอยย้ิม 

บนใบหน้าก็รู้สึกได้โดยสัญชาตญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติ จึงหันไปหา 

ลิน่เซีย่ว ถามอย่างอกึอกัอยู่บ้าง "ซือ่จือ่ ไม่ใช่ว่าอาเหยามข่ีาวดแีล้วหรอื"

ครัง้น้ีฉวีชิน่เหยาได้ยนิค�าพูดของมารดาชดัเจนเสยีที นางตกตะลงึ

พรึงเพริด มองไปทางลิ่นเซี่ยวคล้ายต้องการค�ายืนยัน

ลิน่เซีย่วกระแอมกระไอแผ่วเบาด้วยความรูส้กึกลนืไม่เข้าคายไม่ออก 

กล่าวตอบฉวีเฉินซื่อว่า "ท่านแม่ขอรับ เมื่อครู่หมอหลวงอว๋ีตรวจชีพจร 

อาเหยาแล้ว บอกว่านางป่วยเป็นไข้หวดั..."

ฉวีเฉินซื่ออ้าปากหุบปากโดยไร้เสียง แม้ว่าสีหน้าจะแข็งค้างไป  

แต่ก็ตั้งสติกลับมาได้อย่างรวดเร็ว รีบปรับน�้าเสียงทันที ฝืนย้ิมเอ่ยว่า 

"เฮ้อ...ต้องโทษที่แม่ยังฟังไม่ทันรู้เรื่องก็รีบมาหาเจ้าแล้ว"

จากนัน้นางพยายามเปลีย่นหัวข้อสนทนา น�าของบ�ารงุท่ีเตรยีมมา 

ส่งให้ไฉ่ผงิ แล้วรบีเดนิไปทีข้่างเตยีง กอดฉวีชิน่เหยาเอาไว้ พินจิดหูน้าอกีฝ่าย

อย่างละเอยีดและถามด้วยน�า้เสยีงห่วงใยว่า "มาให้แม่ดเูรว็เข้า เหตใุดอยู่ดีๆ  

ถึงเป็นหวัดได้ล่ะ พอกินอะไรไหวหรอืไม่ จะให้แม่ท�าของว่างท่ีย่อยง่ายๆ  

ให้เจ้าหรือไม่"
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ฉวีเฉินซือ่ไม่เอ่ยถึงเรือ่งตัง้ครรภ์อกีแม้แต่ค�าเดยีว เลีย่งไม่ให้บตุรสาว

ต้องรู้สึกอึดอัดและท�าให้บุตรเขยต้องผิดหวัง ในใจกลับสบถด่าบ่าวไพร ่

ทีม่าส่งข่าวผดิๆ ไปแปดสบิรอบได้ แอบหมายมัน่ไว้ว่าหลงัออกจากเรอืน 

ไปแล้วจะต้องตามหาบ่าวไพร่สมควรตายมาสัง่สอนให้รูจ้กัส�านกึเสยีบ้าง

ถึงจะดี

เน่ืองจากฉวีเฉินซื่อเสียงก้องกังวาน มีท่วงท�านองร่ืนหู นางพูดจา

ไม่กี่ค�าก็ท�าให้บรรยากาศกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหายไปได้ในที่สุด

ลิ่นเซี่ยวเห็นฉวีชิ่นเหยามีสีหน้าสบายใจเป็นปกติขึ้นก็รู้ดีว่านาง 

ไม่ได้เก็บค�าพูดของมารดามาใส่ใจ แอบถอนหายใจโล่งอก บอกลาฉวเีฉนิซือ่

แล้วก็ออกไปที่เรือนนอกต้อนรับฉวีจื่ออวี้

วันนีไ้ม่ใช่วันหยุดงานแต่พ่ีชายก็มาพร้อมกบัมารดาแต่เช้าตรู ่คดิว่า

ก็เพราะได้ยินข่าวฉวีชิ่นเหยาต้ังครรภ์จึงแวะมาเย่ียมเยียนโดยเฉพาะ 

ประเดีย๋วพอพบหน้าแล้วคงต้องเสยีเวลาอธิบายกันเล็กน้อย

เมื่อบุตรเขยเดินจากไปแล้ว เวลาพูดจาฉวีเฉินซื่อจึงคลายความ

พะว้าพะวังลงไปไม่น้อย นางกล่าวกับบตุรสาวว่า "เมือ่ครูแ่ม่เข้าใจผดิไป 

เจ้าก็อย่าเก็บไปคิดมากเลยนะ ลองคิดดูแล้วเจ้าเพ่ิงแต่งงานได้ไม่นาน 

ถึงเวลาควรจะมีก็มีมาเองนั่นล่ะ สตรีส่วนใหญ่จะกังวลเรื่องนี้ที่สุด  

ยิ่งคิดกังวลมากยิ่งตั้งครรภ์ได้ยาก"

"ใครคิดมากกันแน่เจ้าคะ" ฉวีชิ่นเหยาหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก 

"ท่านแม่เองไม่ใช่หรือท่ีจู่ๆ ก็มาบอกข้าแต่เช้าตรู่ว่าข้าตั้งครรภ์ อยู่ดีๆ  

ก็เปลี่ยนจากป่วยเป็นหวัดไปเรื่องตั้งครรภ์ได้" 

ฉวีเฉินซื่อช่วยจัดผ้าห่มให้บุตรสาวพลางย้ิมอย่างไม่สะทกสะท้าน 
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"น่ีไม่ใช่เพราะแม่ร้อนใจมากหรือไร กว่าจะตกลงเรื่องการแต่งงานของ 

พี่ชายเจ้าให้ลงตัวได้ แม่ยังนึกว่าจะมีข่าวดีพร้อมกันสองเรื่องเสียแล้ว"

ฉวีชิน่เหยาตกใจจนลกุพรวดขึน้มานัง่ "เรือ่งการแต่งงานของพ่ีชาย

ลงตัวแล้วหรือเจ้าคะ!"

ฉวีเฉนิซือ่คาดเดาได้แต่แรกว่าบตุรสาวจะต้องมท่ีาทเีช่นนี ้ นางจบั

บุตรสาวให้นอนลงไปอย่างเดิม ย้ิมจนตาหยีพลางเอ่ยว่า "สองวันก่อน 

ก็อยากให้เจ้ากลับจวนไปหารือเรื่องน้ีน่ีล่ะ แต่ว่าช่วงหลายวันน้ีเจ้าต้อง

เข้าวังหลวงตลอดก็เลยไม่มีโอกาสบอกให้เจ้ารู้"

ฉวีชิ่นเหยารู้สึกหงุดหงิดในใจ ระยะนี้นางวุ่นวายอยู่กับการรับมือ 

ฉินหยวน มีหรือจะว่างพอไปสนใจเรื่องอื่น น่ีแม้กระทั่งเรื่องใหญ่อย่าง 

การแต่งงานของพี่ชายยังไม่รู้เลย

ในเมื่อรู้เรื่องแล้วนางก็พร้อมจะช่วยเหลือพ่ีชายด้วยความเต็มใจ

อย่างย่ิงจงึเอ่ยถามมารดาว่า "เป็นคณุหนบู้านใดกัน เป็นคนท่ีพ่ีชายบอกว่า

สนใจ?"

จากการคาดเดาของนางก่อนหน้าน้ี แม้ว่าพ่ีชายจะไม่ยอมปรปิาก

บอกสกัค�า แต่เป็นไปได้มากว่าจะสนใจหวังองิหนงิ แต่ว่าศกัดิฐ์านะของ

ทั้งสองครอบครัวแตกต่างกันมาก ถ้าหากอยากจะสมหวังดังใจคงต้อง 

ใช้เวลาไม่น้อยเลย

พ่ีชายของนางเป็นคนสขุุมเยือกเย็นมาตลอด ก่อนจะมคีวามมัน่ใจ

เตม็เป่ียม ไม่มทีางให้มารดาถามเอาความแน่นอน ฉะน้ันอย่ามองว่าขณะนี้

มารดาก�าลังดีอกดีใจ ไม่แน่ว่านางอาจจะกระตือรือร้นอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้ 

ฉวีเฉินซื่อเห็นบุตรสาวมองหน้าด้วยความระแวงสงสัยก็ไม่รู ้สึก

Page ����������������������� 4.indd   70 10/8/2563 BE   16:55



71

หนิงหล่ง

หงุดหงิดแต่อย่างใด กลับย้ิมออกมาแล้วเอ่ยว่า "ก่อนหน้านี้พ่ีชายเจ้า 

ไม่ได้ช่วยกรมอากรเรียบเรียงต�าราประมวลศัพท์อยู่ที่ส�านักราชบัณฑิต 

หรอกหรือ เพ่ือต�าราเล่มน้ีแล้วพ่ีชายเจ้าผอมลงไปตั้งเยอะ ต่อมา 

เสนาบดีหวังไปที่ส�านักราชบัณฑิตตรวจสอบความคืบหน้าของงานนี้  

เขาชื่นชมต�าราประมวลศัพท์เล่มนี้มาก เห็นว่าพ่ีชายเจ้าเป็นหน่ึงใน 

คณะท�างานเรียบเรียงก็เลยเรียกเขาเข้าไปพูดคุยใกล้ชิดตั้งหลายค�า"

"จากน้ันล่ะเจ้าคะ" ฉวีชิ่นเหยารับฟังอย่างเพลิดเพลิน ท่ีแท้ 

ต�าราประมวลศัพท์เล่มน้ันก็เป็นสิ่งที่กรมอากรต้องการใช้งาน มิน่าเล่า

ระยะน้ีพ่ีชายถึงได้ท�างานหามรุ่งหามค�่าทุกวัน คิดว่าคงท�าเพ่ือสร้าง 

ความประทับใจที่ดีให้เสนาบดีหวังเป็นแน่ กว่าเขาจะเรียกไปพบไม่ใช ่

เรื่องง่าย เกรงว่าเพ่ือให้ได้รับค�าชมจากเสนาบดีหวัง พ่ีชายคงจะทุ่มเท 

ทุกอย่างเลยทีเดียว

ฉวีเฉินซื่อหัวเราะออกมาดังคาด "เสนาบดีหวังถามอะไรพ่ีชายเจ้า 

ตั้งมากมาย พอเห็นว่าเขาโต้ตอบได้คล่องแคล่วฉะฉาน มีสง่าราศีของ 

คนมีความรู้ความสามารถ แม้ว่าตอนนั้นจะไม่ได้พูดอะไรออกมา แต่ 

ภายหลงักลับส่งขุนนางใต้บงัคบับญัชาไปสอบถามขอบันทึกประวัติพ่ีชายเจ้า

ไปอ่านผ่านตาชุดหนึ่ง แล้วบังเอิญว่าขุนนางคนน้ันก็คือท่านลุงลู่สหายท่ี

คบหากับท่านพ่อเจ้าอย่างสนิทสนม หลังจากเลิกงานแล้วก็มาเล่าให้ 

ท่านพ่อเจ้าฟังอย่างละเอยีดไม่มตีกหล่นเชยีวล่ะ"

"เสนาบดีหวังก็แค่ขอบันทึกประวัติพ่ีชายมาดู" ฉวีชิ่นเหยาครุ่นคิด

แล้วเอ่ยว่า "ไม่แน่ว่าจะถูกใจพี่ชายหรอกนะเจ้าคะ"

พอกล่าวไปแล้วนางพลนันกึถงึหวังอีค่นุสหายร่วมส�านกัของพ่ีชาย
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ขึน้มา เขามีความสมัพันธ์ส่วนตัวสนทิสนมกับพ่ีชายถึงเพียงนี ้แล้วยังเป็น

พ่ีชายร่วมอทุรของหวงัองิหนิงอกี คิดว่าคงจะรบัรูค้วามในใจท่ีพ่ีชายมต่ีอ

หวังอิงหนิงมานานแล้ว จู่ๆ เสนาบดีหวังมาสนใจพ่ีชาย ไม่แน่ว่าอาจมี 

ผลงานของหวังอี่คุนรวมอยู่ด้วย

ฉวเีฉนิซือ่หัวเราะชอบใจ "แม่ยังเล่าไม่ทนัจบเลยนะ หลงัจากตรวจดู

บันทึกประวัติแล้ว วันนั้นจวนเสนาบดีหวังก็จัดงานเล้ียง คุณชายหวัง 

เชญิพ่ีชายของเจ้าไปร่วมงานด้วย ได้ยินว่าวันนัน้คนท่ีมาร่วมงานต่างเป็น

บณัฑิตมากความสามารถทีม่ชีือ่เสยีงในราชส�านัก ในงานเลีย้งเสนาบดหีวัง

ทดสอบความรู ้ ต้ังใจเรยีกพ่ีชายเจ้าให้แต่งเผยีนเหวิน* อะไรนัน่ พอพ่ีชาย

ของเจ้าแต่งจบ เสนาบดหีวงัหนัไปบอกใต้เท้าทีน่ั่งอยู่ข้างกายว่า 'คนรุน่หลงั

น่ากลวัย่ิง' กล่าวชืน่ชมไม่ขาดปาก อาเหยา เจ้าว่าเสนาบดหีวงัท�าเช่นน้ี 

ใช่ถูกใจพ่ีชายเจ้าหรอืไม่เล่า"

ฉวีชิน่เหยาไตร่ตรองด ูขนุนางนกัคิดนักวางแผนอย่างเสนาบดีหวัง 

เมือ่อยู่ต่อหน้าคนทัว่ไปไม่มทีางน�าความคิดของตนเองออกมาตแีผ่ให้ผู้อืน่

รบัรูโ้ดยง่าย แม้ว่าจะชืน่ชมพ่ีชายหลายครัง้ หรอืบางทอีาจมเีจตนาจะช่วย

เลือ่นต�าแหน่ง แต่ไม่ใช่ว่าอยากรบัพ่ีชายเป็นบตุรเขย ไม่แน่อาจเพียงแค่

เหน็ว่ามคีวามรูค้วามสามารถ จงึต้ังใจจะอบรมสัง่สอนคนรุน่หลงัเท่านัน้

อย่างไรเสียสกุลหวังก็เป็นตระกูลใหญ่ที่เป็นขุนนางกันมาทุกรุ่น 

ของราชวงศ์น้ี หวังอิงหนิงมีฐานะเป็นคุณหนูของจวนสกุลหวัง แม้ว่า 

ต้องแบกรบัชือ่เสยีงในทางเสยีหายว่ามดีวงชะตาข่มสาม ีแต่ไม่มเีหตผุล

ต้องเป็นฝ่ายเอ่ยเรื่องการเกี่ยวดองออกมาก่อน
* ค�าประพันธ์ทีม่ลีกัษณะเฉพาะของจนีประเภทหนึง่ ไม่มสีมัผสัอย่างร้อยกรอง แต่จ�านวนค�าและความหมาย 
จะสอดคล้องเข้าคู่กันตลอดทั้งบท
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"แล้วพ่ีชายว่าอย่างไรเจ้าคะ" พอเข้าใจเร่ืองน้ีกระจ่าง ฉวีชิ่นเหยา

ตัดสินใจว่าต้องเริ่มลงมือจากพ่ีชายและหวังอิงหนิงก่อน เพราะว่า 

เปรยีบเทียบกับเรือ่งอืน่แล้ว ท่าทีของพวกเขาท้ังสองคนถึงจะส�าคญัท่ีสดุ

ฉวีเฉินซื่อเอ่ยว่า "แม่กับพ่อถามพ่ีชายเจ้าตั้งหลายรอบ พ่ีชายเจ้า 

ก็เอาแต่บอกว่าขอให้พวกเราสองคนวางใจได้ เขารู้ว่าต้องท�าอะไร แม่ 

มองดูแล้ว พี่ชายเจ้าใส่ใจเรื่องสกุลหวังน่าดูเชียวล่ะ"

พอฉวีชิน่เหยาได้ยินค�าน้ีก็พยักหน้า เร่ิมมคีวามมัน่ใจข้ึนมาบางส่วน 

ดทู่าพ่ีชายจะชอบหวังอิงหนงิจรงิอย่างท่ีคดิไว้

ฉวีเฉนิซือ่ถอนหายใจขึน้มาอกี "นางเป็นเด็กดีเพียงน้ัน ใครจะไม่ชอบ

บ้างเล่า น่าเสยีดายศกัดิฐ์านะสงูไปสักหน่อย พวกเราไม่ใช่ตระกูลขนุนางใหญ่ 

จะกล้าคดิเพ้อฝันมากมายได้อย่างไร ยังโชคดทีีพ่ี่ชายเจ้าเอาการเอางาน 

ทัง้ได้ชือ่ว่าเป็นจ้วงหยวน แล้วก็ได้รบัค�าชมจากเสนาบดหีวัง ไม่อย่างนัน้

ฐานะของสกุลฉวีอย่างพวกเรา เกรงว่าแม้แต่คุณสมบัติจะไปเยือน 

เพ่ือทาบทามสูข่อยังไม่มเีลย"

ฉวีชิน่เหยาไม่เอ่ยโต้แย้งมารดา เพียงแค่เอ่ยปลอบว่า "ท่านแม่เจ้าคะ 

ถึงพวกเราจะไม่เคยเป็นฝ่ายไปสานสมัพันธ์กับผูม้อี�านาจ แต่ก็ไม่จ�าเป็นต้อง

ดูถูกตัวเองจนเกินไป ก็เหมือนอย่างที่ท่านว่ามา พี่ชายเป็นถึงจ้วงหยวน  

รปูร่างหน้าตาและการวางตัวล้วนโดดเด่น ให้เป็นลูกเขยใครจะไม่อยากได้

บ้างเล่า"

พอคิดถึงเรือ่งดวงชะตาข่มสามขีองหวังองิหนิง ฉวีชิน่เหยาก็ลังเลว่า

จะเอ่ยถามมารดาดีหรือไม่ แต่มองจากระดับความสนใจที่มารดามีต่อ 

หวังองิหนิง ไม่มทีางไม่เคยได้ยินเรือ่งน้ีมาก่อนแน่ ในเมือ่มารดาไม่เอ่ยถึง
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สักค�าก็หมายความว่ามารดาของนางไม่ถือสา

ฉวีชิน่เหยาทัง้ปลืม้ใจและภูมใิจ แม้ว่ามารดาของนางจะถือก�าเนดิ

ในตระกูลชาวบ้านธรรมดา กลับมองทุกอย่างได้ทะลุปรุโปร่ง ไม่มีความ

เลอะเลือนเลยแม้แต่นิดเดียว

สองแม่ลูกพูดคุยกันอยู่พักใหญ่ ฉวีเฉินซื่อก็ลุกขึ้นเหลียวมองไป 

รอบห้องหออย่างละเอียดอีกครั้ง เห็นว่าทุกมุมในห้องแลดูหรูหราแต่ 

ไม่ฟุ่มเฟือย อีกทัง้ยังไม่ขาดความประณีตละเอยีดอ่อนอย่างห้องนอนสตรี 

บนโต๊ะเครื่องแป้งยังมีแจกันกระเบ้ืองเคลือบวางอยู่ใบหน่ึง ในแจกัน 

ปักดอกชาท่ีในฤดูกาลนีค้วรจะโรยราไปนานแล้วแน่นขนัด ดอกชาก�าลงั

บานสะพรั่งงดงามเป็นพิเศษ

มุมหนึ่งของห้องจุดเครื่องหอมเอาไว้ เป็นกล่ินหอมหวานนุ่มนวล

อย่างอธิบายไม่ถูก ส่วนต่ังไม้รมิหน้าต่างมองตรงไปเหน็ทิวทัศน์อนังดงาม

ในลานเรือนพอดี แม้ข้างนอกสายลมจะหนาวเหน็บสะท้านกาย แต่

เนือ่งจากจดุเตามงักรดินเอาไว้ท�าให้ภายในห้องอบอุน่ราวกับฤดใูบไม้ผลิ

นอกจากนี้บ่าวไพร่ที่อยู่ในห้องต่างปรนนิบัติดูแลบุตรสาวของนาง

อย่างแขง็ขนั เหน็ได้ชดัว่านบัตัง้แต่บตุรสาวแต่งงานมาใช้ชวิีตอย่างราบรืน่

สมหวังมากเพียงใด นางคิดเช่นนี้แล้วก็ยิ่งรู้สึกสบายใจอย่างยิ่ง

ฉวีจือ่อวีรู้แ้ล้วว่าน้องสาวไม่ได้มข่ีาวดตีามท่ีเข้าใจ หลงัจากพูดคยุ 

อยู่กับลิน่เซีย่วในห้องหนังสอืสกัพักใหญ่ พอถึงยามอูก็่รบัมารดาออกมา 

สองแม่ลูกบอกลากลับจวน

ช่วงค�่าเวินกูกลัวว่าลิ่นเซี่ยวจะติดหวัดจากฉวีชิ่นเหยา เดิมทีตั้งใจ 
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จะย้ายเครือ่งนอนของลิน่เซีย่วไปจดัไว้ทีห้่องหนงัสอืด้านนอก ใครจะรูว่้า

หลังจากลิ่นเซี่ยวช่วยป้อนยาให้ฉวีชิ่นเหยาแล้วก็เอนกายนอนข้างนาง

เหมือนปกติ

เน่ืองจากเมือ่กลางวันได้นอนพักผ่อนไปมาก ฉวชีิน่เหยายังไม่รูส้กึง่วง

เลยสกันิด นางนอนหนัหน้าไปทางลิน่เซีย่ว กระซบิพูดคยุกับเขา

"ข้ารูส้กึว่าพ่ีชายคงจะชอบหวังองิหนงิเข้าแล้ว" นางนอนเข่ียคอเส้ือ

ตวัในของลิน่เซีย่วเล่น น�า้เสยีงแหบแห้งเลก็น้อยอย่างคนเป็นหวัดชดัเจน 

แต่กลบัมคีวามกังวานใสอยู่ด้วย เมือ่ลกัษณะเสยีงทัง้สองผสมผสานกัน

เช่นนีย่ิ้งเพ่ิมความอ่อนหวานมากขึน้หลายส่วน พอลิน่เซีย่วได้ยินกับหูแล้ว

หัวใจรู้สึกคันยุบยิบไปหมด

"ฟังจากที่ท่านแม่เล่ามา ดูเหมือนเสนาบดีหวังจะชื่นชมพ่ีชายข้า 

อยู่มาก แต่ว่าจะยอมยกหวังองิหนงิให้แต่งกับพ่ีชายข้าจริงหรือไม่ น่ันเป็น

อีกเรื่องหนึ่งแล้ว" 

ลิ่นเซี่ยวขมวดคิ้วมุ่น รู้สึกประหลาดใจท่ีได้ยินข่าวนี้ "เจ้าบอกว่า 

สหายคนใดของเจ้านะ? เป็นคุณหนูสี่สกุลหวัง?"

"อือ้" ฉวีชิน่เหยาพยักหน้า "เรือ่งน้ีเป็นไปได้ยากพอสมควรใช่หรือไม่ 

คนอย่างท่านเสนาบดีหวังจะยอมให้บุตรสาวลดฐานะลงมาแต่งด้วยหรอื"

ลิ่นเซี่ยวนิ่งคิดใคร่ครวญ ไม่เอ่ยตอบค�าไปชั่วขณะ สกุลหวัง 

เป็นขุนนางมาทุกรุ่น มีฐานอ�านาจในราชส�านักสลับซับซ้อน ผ่านการ 

ผลดัแผ่นดนิมาหลายสมยัก็ยังยืนหยัดได้อย่างมัน่คงมาโดยตลอด ถือว่า

เป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่อันดับต้นๆ ของราชวงศ์ปัจจุบัน

นับต้ังแต่หวังเว่ยถิงข้ึนมาเป็นประมุขสกุลหวัง หลายปีมาน้ี 

Page ����������������������� 4.indd   75 10/8/2563 BE   16:55



76

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 4

อาจเป็นเพราะต้องการเก็บง�าซ่อนประกาย บตุรชายและบตุรสาวหลายคน

กลบัแต่งงานกับคูห่มายทีม่ฐีานะธรรมดาสามญั แม้จะไม่นบัว่าเป็นการ 

ลดฐานะลงไปแต่งงานด้วย แต่ไม่ใช่ระดับตระกูลใหญ่มากด้วยอ�านาจ 

อย่างเด็ดขาด

จ�าได้ว่าเมื่อสามสี่ปีก่อน คุณหนูสี่สกุลหวังเคยเป็นที่ถูกตาต้องใจ 

ของฮ่องเต้กับอีเ๋ฟย จนมพีระประสงค์จะให้หมัน้หมายกับองค์รชัทายาท 

เห็นว่าใกล้จะแลกเทียบชะตาอยู่แล้ว ส�านักโหราจารย์กลับเผยแพร่ข่าว 

ออกมาอย่างกะทันหนัว่าชะตาแปดอกัษรของหวังองิหนงิกับองค์รชัทายาท

ไม่สมพงศ์กัน รวมถึงคณุหนูสีส่กุลหวังได้ชือ่ว่ามดีวงชะตาข่มสามมีาแต่เดิม 

ฮ่องเต้ทรงไตร่ตรองดแูล้ว สดุท้ายก็กลวัว่าจะมผีลกระทบกับองค์รชัทายาท 

จงึจ�าต้องยกเลกิไปโดยปรยิาย

วันน้ีลองคิดดูแล้ว ด้วยเส้นสายในราชส�านักของสกุลหวัง ถ้าหาก 

ตัง้ใจจะยกบตุรสาวให้แต่งงานกับองค์รชัทายาท ข่าวเรือ่ง 'ชะตาแปดอกัษร 

ไม่สมพงศ์' จะต้องหาวิธีปกปิดได้อยู่แล้ว แต่ก่อนท่ีสถานการณ์ทุกอย่าง 

จะถูกก�าหนดแน่ชัด สกุลหวังก็แสดงให้เห็นว่าไม่อยากจะเก่ียวดองกับ

ราชวงศ์เท่าไรนัก

หลงัจากนิง่คิดไปพักหน่ึง เห็นว่าฉวีชิน่เหยายังรอค�าตอบของเขาอยู่

จงึเอ่ยว่า "ท่านเสนาบดีหวังอาจจะถูกใจพ่ีชายเจ้าจรงิๆ ก็เป็นได้ ยังไม่แน่

เหมอืนกันนะ"

พอเห็นฉวีชิ่นเหยาดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจกับค�าตอบน้ีเท่าไร  

ลิ่นเซี่ยวจึงวิเคราะห์ให้นางฟังอย่างอดทนว่า "ข้อแรกแต่ละปีหวังเว่ยถิง

จะต้องช่วยเสดจ็ลงุเลอืกรายชือ่ผูเ้ข้าสอบรอบสดุท้ายในวังหลวง ยังต้อง
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ร่วมมอืกับพวกโม่เฉงิผลดักันช่วยตดัสนิผูไ้ด้คะแนนสงูสดุสามอนัดบัแรก 

และพ่ีชายของเจ้าก็แสดงความสามารถโดดเด่นกว่าใคร อย่างน้อย 

วิชาความรู ้และบทความของเขาก็ได้รับการชื่นชมจากหวังเว่ยถิง  

หลังจากนั้นพี่ชายเจ้าก็ได้รับแต่งตั้งให้ท�างานในส�านักราชบัณฑิต ไม่ว่า

เรื่องความประพฤติหรือความสามารถก็ถูกใจพวกโม่เฉิงมากเหมือนกัน 

หวังเว่ยถิงจะไม่รับรู้ได้อย่างไร

ข้อที่สองแม้สกุลฉวีจะมีศักดิ์ฐานะไม่สูงส่ง แต่ครอบครัวได้ชื่อว่า

ยึดมัน่ในความซือ่สตัย์สุจรติ ท่านพ่อตาหลายปีมาน้ีก็ท�างานด้วยความมุง่มัน่

ละเอยีดรอบคอบ คนในจวนก็มอียู่น้อยนดิ แม้กระท่ังอนุภรรยาสกัคนก็ไม่มี 

ถ้าเสนาบดีหวังต้องการให้ลกูสาวแต่งงานเข้าสกุลท่ีมศีกัดิฐ์านะด้อยกว่า 

มองจากเง่ือนไขทกุด้านแล้ว สกุลฉวเีป็นตวัเลอืกทีไ่ม่เลว ตามความเหน็ 

ของข้า เขาเอ่ยชมพ่ีชายเจ้าต่อหน้าธารก�านลัหลายครัง้ ทัง้แสดงการยอมรบั

ในตัวพี่ชายเจ้า ไม่แน่ว่าอาจเป็นการบอกใบ้อะไรบางอย่างด้วย"

คนท้ังสองมีมุมมองท่ีแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่เมื่อฉวีชิ่นเหยา 

ตัง้ใจฟังจนจบก็มแีนวโน้มว่าจะเชือ่ค�าพูดของล่ินเซีย่วอย่างชดัเจน เพราะ

เขาเข้าใจเรือ่งของผูค้นในราชส�านักเป็นอย่างด ี ไม่ว่าจะเป็นคนหรอืเรือ่งใด 

ล้วนพิจารณาดูอย่างครบถ้วนรอบด้าน

"แล้วพวกเราจะรู้ความคิดที่แท้จริงของเสนาบดีหวังได้อย่างไรกัน

เจ้าคะ"

ล่ินเซีย่วน่ิงเงยีบไปครูห่น่ึงถึงเอ่ยตอบ "ข้าคดิว่าอกีไม่ก่ีวัน หวังเว่ยถิง 

จะต้องร้อนใจกับเรือ่งการแต่งงานของคุณหนส่ีูมากกว่าใครแน่"

ฉวีชิน่เหยายังคงไม่เข้าใจ นางคดิทบทวนแล้วกข็มวดคิว้พลางเอ่ยว่า 
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"ท่านหมายความว่าทันทีท่ีข่าวการตายของฉินหยวนถูกประกาศออกไป  

การเลอืกพระชายาขององค์รชัทายาทจะถูกหยิบยกข้ึนมาประชมุหารือกัน

อีกครั้ง? แต่ว่า...ส�านักโหราจารย์เคยค�านวณไว้นานแล้วไม่ใช่หรือว่า 

ชะตาแปดอักษรของอิงหนิงกับองค์รัชทายาทไม่สมพงศ์กัน"

ลิน่เซีย่วกล่าวตอบ "อย่าลมืส ิสกุลหวงัไม่ได้มหีวงัอิงหนิงเป็นบตุรสาว

เพียงคนเดยีว ถัดจากคณุหนสูียั่งมคีณุหนูห้าอกีคน สองปีก่อนตอนพูดคุย 

เรือ่งการแต่งงานของคณุหนูสีกั่บองค์รชัทายาท นางยังเดก็นกั แต่ว่าปีน้ี 

อายุครบสบิสีแ่ล้ว ถึงวัยท่ีจะพูดคยุเรือ่งการแต่งงานได้พอด ี ถ้าหากเสดจ็ลงุ 

ทรงคิดถึงคณุหนูห้าข้ึนมา ทางสกุลหวังคงจะมเีร่ืองชะตาแปดอักษรไม่สมพงศ์

กับองค์รชัทายาทออกมาอีกไม่ได้แล้ว"

ฉวีชิน่เหยาเข้าใจกระจ่างแจ้ง "ดังนัน้สกลุหวงัจะต้องรบีจดัการเรือ่ง

การหมัน้หมายให้อาหนงิ และก่อนการคดัเลอืกพระชายาขององค์รชัทายาท

อีกครัง้ ต้องเร่งจดัการเรือ่งการแต่งงานของคณุหนูห้าด้วยเหมอืนกัน"

ลิ่นเซี่ยวคลี่รอยย้ิมบางๆ คล้ายว่าก�าลังชื่นชมความเฉลียวฉลาด 

ของฉวีชิน่เหยา "ใช่แล้ว จะรอช้าไม่ได้ อกีสองวันเดีย๋วข้าจะหาวิธีหย่ังเชงิถาม

หวังเว่ยถิงดู เจ้าเองก็ลองถามท่าทขีองคุณหนส่ีูสกุลหวัง ถ้าหากทกุอย่าง

ราบรืน่ งานแต่งงานของพ่ีชายเจ้าคงอยู่อกีไม่ไกลแล้ว"

ฉวีชิน่เหยาฟังแล้วรูส้กึปลาบปลืม้ยินด ีนางขยับเข้าไปกอดล่ินเซ่ียว

เอาไว้แน่นแล้วหอมแก้มเขาแรงๆ "เย่ียมไปเลย! เหวยจิ่น ท่านเก่งมาก  

เก่งมากที่สุดเลย"

วันต่อมาทันททีีฉ่วีชิน่เหยาลมืตาตืน่ขึน้ ก็เตรยีมจะสัง่คนให้ส่งเทียบ
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ไปหาหวังอิงหนิง เชิญนางมาพูดคุยกันท่ีวังอ๋อง ไม่คิดว่าพอชิงซวีจื่อ 

ได้ข่าวว่าตนเองล้มป่วยก็มาเยี่ยมเยียนที่วังอ๋องแต่เช้าตรู่

เดิมทลีิน่เซีย่วต้ังใจจะเข้าวัง พอได้ยินบ่าวไพร่มารายงานจงึล้มเลกิ

ความตั้งใจเดิม และออกไปต้อนรับชิงซวีจื่อเข้ามาข้างในด้วยตนเอง

ฉวีชิน่เหยาดืม่ยามาหน่ึงวันเต็ม ท้ังยังนอนพักผ่อนเตม็อิม่ตลอดคนื 

ร่างกายจงึรูส้กึดีขึน้กว่าเดมิมาก พอนางได้ยินว่าอาจารย์มาหาก็รีบลกุขึน้มา

สวมเสื้อผ้าหนาอบอุ่น แล้วออกไปรอพบที่ห้องชั้นนอก

ลิ่นเซี่ยวมีหรือจะไม่รู้ความคิดของฉวีชิ่นเหยา เข้าใจดีว่าพวกนาง

อาจารย์และศิษย์มคีวามผกูพันแน่นแฟ้นมานาน ไม่จ�าเป็นต้องหลบเลีย่ง

เพราะไม่เหมาะสม จงึเดินน�าชงิซวีจือ่ตรงไปเย่ียมฉวีช่ินเหยาทีเ่รือนซือหรู

"อาจารย์เจ้าคะ" พอเหน็ชงิซวีจือ่เดนิเข้ามา ฉวชีิน่เหยาก็ก้าวออกมา

ข้างหน้า เห็นว่าอาหานไม่ได้ตามมาด้วย ก็นึกว่าศิษย์พ่ียังหนุ่มแน่น  

ไม่สะดวกจะติดตามเข้ามาที่เรือนซือหรู จึงเอ่ยถามลิ่นเซี่ยวว่า "ศิษย์พ่ี 

อยู่เรือนนอกหรือ"

ชงิซวีจือ่ปัดไอเย็นบนเสือ้ผ้า ปล่อยให้ฉวีชิน่เหยาประคองเขามานัง่

แล้วเอ่ยตอบแทน "ไม่จ�าเป็นต้องถามซ่ือจ่ือ อากาศหนาวเย็น อาจารย์ 

ก็เลยไม่ได้พาศิษย์พี่ของเจ้าออกมาด้วย"

ฉวีชิ่นเหยารู้สึกว่าค�าพูดของอาจารย์แปลกพิกล ศิษย์พ่ีก็ไม่ใช ่

สตรอ่ีอนแอในห้องหอ เมือ่ก่อนเวลาออกไปจบัปีศาจ ไม่ว่าสภาพอากาศ

เช่นไรก็ต้องออกไปไม่ใช่หรอื เหตุใดตอนนีก้ลายเป็นคนบอบบางไปได้เล่า

ลิ่นเซี่ยวเห็นฉวีชิ่นเหยายืนน่ิงอยู่ท่ีเดิม กลัวว่าร่างกายของนาง 

จะทนไม่ไหว จึงลอบส่งสายตาให้พวกเวินกู
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เวนิกเูข้าใจความนยันัน้ รบีก้าวเข้าไปประคองฉวชีิน่เหยาให้นัง่ลง 

ทีโ่ต๊ะ กล่าวด้วยน�า้เสยีงนุม่นวลว่า "ชายาซือ่จือ่นัง่ลงคยุกันเถอะเจ้าค่ะ"

จากนั้นสั่งให้พวกทิงเฟิงเส่าเสวี่ยไปเตรียมน�้าชา

ลิ่นเซี่ยวสะบัดชายเสื้อคลุมแล้วนั่งลงข้างฉวีชิ่นเหยา

ฉวชีิน่เหยาไม่ได้พบหน้าอาจารย์มาหลายวนัแล้ว มหีรอืจะไม่รูส้กึ 

ดอีกดใีจ นางมองส�ารวจอาจารย์อย่างละเอยีด ท�าปากย่ืนด้วยความน้อยใจ

พลางว่า "หลายครั้งก่อนหน้าน้ีข้ากับซื่อจื่อไปหาท่านที่อารามชิงอว๋ิน  

น�าเสือ้ผ้าฤดหูนาวกับของบ�ารงุไปให้ แต่ว่าท่านก็ไม่อยู่ในอารามตลอดเลย"

ชงิซวีจือ่ชะงักไปเลก็น้อย ช้อนสายตาข้ึนมองฉวีชิน่เหยา "รวมแล้ว

อาจารย์ออกไปข้างนอกแค่สองครัง้ แต่ว่าทกุครัง้ทีเ่จ้ามา อาจารย์บงัเอญิ 

ไม่อยู่ในอารามพอดีก็เท่านั้น"

ฉวีชิ่นเหยาสั่งไฉ่ผิงให้ไปที่คลังเก็บของ น�าสิ่งของที่ไม่ได้มอบให้

อาจารย์เสยีทีออกมา เตรยีมไว้ล่วงหน้าว่าประเด๋ียวจะให้อาจารย์น�ากลบัไป

ด้วย รวมถึงเสือ้ท่ีท�าจากผ้าก�ามะหย่ีใส่กันหนาวส�าหรบัอาจารย์กับอาหาน 

คณุภาพนุม่ทนทาน สวมอยู่ในเสือ้คลมุนักพรตจะป้องกันความหนาวเย็น 

ได้ด ี ยังมรีองเท้าฟางส�าหรบัสวมในฤดหูนาวหลายคู ่ ข้างในยังบผุ้าฝ้าย 

เนื้อหนา สวมแล้วเวลาอากาศหนาวจัดเท้าจะได้ไม่แข็ง

เมื่อแจกแจงทีละเรื่องชัดเจนแล้ว ยังกลัวเวลานอนตอนกลางคืน

ผ้าห่มของอาจารย์จะไม่หนาพอ ฉวีชิน่เหยาก็แทบอยากจะเบกิผ้าห่มจาก

คลงัเก็บของส่งไปให้อาจารย์ท่ีอารามชงิอว๋ินอกี แต่ถูกชงิซวีจือ่ห้ามปราม

เอาไว้ เขาชะงักแล้วเอ่ยขึ้น 

"เอาล่ะๆ อาจารย์ไม่หนาวตายหรอก ทุกปีก็ผ่านมาได้ทั้งเช่นน้ี 
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ไม่ใช่หรือไร"

ฉวชีิน่เหยาเห็นว่ายามนีล้ิน่เซีย่วก�าลงัมองนางด้วยสหีน้าคล้ายย้ิม 

คล้ายไม่ย้ิม นางจงึเผยย้ิมเจือ่นๆ แล้วล้มเลกิความตัง้ใจไปอย่างเก้อเขนิ

พอคิดถึงเรือ่งส�านักศึกษาอว๋ินอิน่ ฉวีชิน่เหยาก็เอ่ยถามอาจารย์ว่า 

"คืนน้ันแม้พวกเราจะก�าจัดวิญญาณอาฆาตในส�านักศึกษาไปหมดแล้ว  

อกีทัง้ยังวางค่ายกลหกประสาน แต่เสยีดายไม่มโีอกาสย้อนกลบัไปด ูไม่รูว่้า

ภายหลงัจะมวิีญญาณลอยเข้าไปอยู่ทีน่ั่นอกีหรอืไม่ เอ๋? อาจารย์เจ้าคะ  

ท่านว่าเพราะอะไรอยู่ดีๆ  ถึงได้มวิีญญาณอาฆาตหลัง่ไหลไปทีน่ัน่มากมาย

ถึงเพียงนั้น"

ชงิซวีจือ่จบิน�า้ชาทีม่ไีอร้อนลอยกรุน่ เอ่ยตอบอย่างไม่สบอารมณ์ว่า 

"วันต่อมาเดมิทีอาจารย์จะไปตรวจสอบด ู ใครจะไปรูว่้าส�านักศกึษากลบั 

ถูกสั่งปิดเสียอย่างน้ัน ด้านนอกมีองครักษ์อยู่เต็มไปหมด พอสอบถาม 

ถึงได้รู้ว่าในส�านักศึกษามีคนตาย แล้วจะเข้าไปตรวจสอบได้อย่างไร  

ก็เลยต้องกลับอารามไปน่ะสิ"

"ก็น่ันสนิะ" ฉวีชิน่เหยาถอนหายใจ แล้วรบัน�า้ชาจากไฉ่ผงิมาเตรียมจะ

ยกขึน้จบิ จู่ๆ  ในสมองก็มคีวามคดิหน่ึงผดุวาบขึน้มา การเคลือ่นไหวของนาง

หยดุชะงักไปกะทนัหนั

ลิ่นเซี่ยวเห็นฉวีชิ่นเหยามีสีหน้าผิดปกติก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยพร้อม

เอ่ยถาม "เป็นอะไรไปหรือ"

ฉวชีิน่เหยาจ้องมองไปข้างหน้าอย่างตะลงึงนั พยายามย้ือความคดิ 

ทีห่วุดหวดิจะเลอืนหายไปเอาไว้ จรงิด้วย ก่อนหน้าน้ีเพราะอะไรนางกลบั

คดิไม่ถึง ถ้าหากไม่ใช่เพราะนางข้าหลวงลู่ผูกคอตายอย่างไม่คาดคดิและ
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ส�านักศกึษาโดนสัง่ปิด วนัต่อมานางกับอาจารย์จะต้องไปตรวจสอบท่ีนัน่

อีกครั้งแน่นอน

มาวันนี้ลองคิดดูแล้ว นางข้าหลวงลู่ผู ้น้ีจะเสียชีวิตโดยบังเอิญ 

เกินไปหน่อย เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีปีศาจตนใดอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้

นางย่ิงคิดยิ่งรู ้สึกว่าน่าสงสัย จึงหันไปสั่งไฉ่ผิงว่า "รีบไปหยิบ 

แผนที่ฉางอันฉบับนั้นมาเร็ว ข้าจะให้อาจารย์ดูแผนที่นั่นสักหน่อย"

ไฉ่ผงิรูดี้ว่าปกตเิวลาอยู่ว่างๆ คณุหนขูองนางชอบเอาแผนท่ีฉบบัหน่ึง

ออกมานั่งดูอย่างต้ังใจ น่าเสียดายท่ีพอน่ังดูไปได้สักหนึ่งชั่วยามแล้ว 

ก็ไม่เห็นว่าจะมองอะไรออกเลย พอได้ยินฉวีชิน่เหยากล่าวเช่นนีก็้รีบไปหยิบ

แผนที่ออกมาทันที

พอฉวชีิน่เหยาแกะม้วนแผนท่ีและย่ืนไปตรงหน้าอาจารย์ "อาจารย์

ลองดูสิเจ้าคะ"

"น่ีมัน..." ชิงซวีจื่อกางแผนที่ออก มองเห็นหลายจุดที่ฉวีชิ่นเหยา 

ท�าเครือ่งหมายเอาไว้ สหีน้าค่อยๆ เคร่งขรมึลง "นีเ่ป็นสถานทีห่ลายแห่ง 

ที่พบปีศาจปรากฏตัวก่อนหน้านี้?"

ฉวีชิ่นเหยาพยักหน้า "ท่านรู้สึกใช่หรือไม่ว่าสถานท่ีหลายแห่งนี้

กระจายตัวคล้ายค่ายกลอะไรสักอย่าง"

ชิงซวีจื่อขมวดคิ้วมองดู เนิ่นนานไม่ตอบค�า

ฉวีชิ่นเหยาถามอาจารย์ด้วยความคาดหวังเต็มเปี่ยม "อาจารย ์ 

ท่านมองอะไรออกแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะ"

ไม่คดิว่าดวงตาชงิซวีจือ่จะเปล่งประกายวบู ก่อนผลกัแผนท่ีคนืให้ 

ฉวีช่ินเหยาพลางเอ่ยว่า "ก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่าน้ัน ภูเขาหลายลูกนี้ 
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แม้แต่ท่ีอายุน้อยที่สุดก็ตั้งอยู่มานานนับร้อยปีแล้ว แต่ละลูกไม่มีความ

เก่ียวข้องกันเลยสกันิด อยู่ดีๆ จะถูกลากมาพัวพันเป็นค่ายกลได้อย่างไร  

คิดแล้วเป็นเรื่องน่าข�าสิ้นดี"

ฉวีชิน่เหยาถูกอาจารย์สาดน�า้เย็นใส่หน้าโดยตรงอย่างไร้ความปรานี 

จึงรู้สึกหมดสนุกขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ ผ่านไปครู่หนึ่งถึงได้กล่าวอย่าง 

ขุ ่นเคืองว่า "มิน่าเล่าข้าศึกษาแผนที่มานานถึงเพียงนี้ ยังมองอะไร 

เป็นเรือ่งเป็นราวไม่ออกสกัอย่าง เสยีแรงทีห่ลายวันมานีอ้ตุส่าห์หาต�ารา

เกี่ยวกับค่ายกลมาอ่านไม่น้อยเลย"

"เดิมทก็ีไม่มอีะไรเก่ียวข้องกันอยู่แล้ว จะมองเหน็ปัญหาได้อย่างไร" 

ชงิซวีจือ่กล่าวด้วยน�า้เสยีงเน้นหนัก ก่อนจะรีบลกุข้ึน "ในเมือ่สขุภาพเจ้า 

ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง อาจารย์กลับเลยก็แล้วกัน"

"ไม่นัง่ต่ออกีหน่อยหรอืเจ้าคะ" ฉวชีิน่เหยารู้สกึอาลยัอาวรณ์ พอเห็นว่า

คงรั้งอาจารย์เอาไว้ไม่ได้ จึงจ�าต้องสั่งพวกไฉ่ผิงให้ไปน�าของที่เตรียมไว้ 

ให้อาจารย์น�ากลับไป ก่อนนางจะเดินตามหลังอาจารย์ไปช้าๆ ทีละก้าว

พลางเอ่ยขึน้ว่า "อกีสองวันข้าหายดีแล้วจะไปหาท่านทีอ่าราม น�าของกิน

ของใช้ไปให้ท่านกับศิษย์พ่ีอีกนะเจ้าคะ"

เดิมทีชิงซวีจื่อเกือบก้าวออกไปข้างนอกแล้ว พอได้ยินค�าน้ีพลัน 

ชะงักฝีเท้า หันกลับมาแล้วบอกฉวีชิ่นเหยา "เจ้าเป็นสตรีท่ีแต่งงานแล้ว  

ไม่รู้จักอยู่กับบ้านกับช่องดูแลสามี เอาแต่ออกไปวิ่งวุ่นข้างนอก ตอนน้ี

อากาศหนาวขึน้ทุกทแีล้ว เจ้ามเีวลาน่าจะอยู่บ้านกับซือ่จือ่ให้มากดกีว่า"

กล่าวจบเขาก็ก้าวยาวๆ เดินออกจากห้องไป ฉวีชิ่นเหยาจะตาม 

ออกไปด้วยแต่ถูกลิ่นเซี่ยวห้ามเอาไว้ 
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"ข้าจะไปส่งอาจารย์เอง เจ้ารออยู่ในห้องเถอะ"

ฉวชีิน่เหยากระชบัเสือ้คลมุแน่นเข้า เหน็อาจารย์ไม่ยอมเหลยีวกลบั

มามองจึงได้แต่พยักหน้าให้ลิ่นเซี่ยวอย่างจนปัญญา

อาการป่วยของฉวีชิ่นเหยามาเร็วหายเร็ว ผ่านไปเพียงสองสามวัน 

นอกจากยังไม่เจริญอาหารเท่าไร ก็ถือว่าหายดีไปกว่าครึ่งแล้ว 

วันน้ีเป็นวันแต่งงานของอู๋อ๋อง ฉวีชิ่นเหยารับบัญชาจากอ๋ีเฟย จึง

ต้องไปช่วยงานที่วังอู๋อ๋องแต่เช้าตรู่

เนือ่งจากมาถึงเช้าเกินไป บรรยากาศจงึเหมอืนกับทีจ่วนพระสวามเีฝิง

ครัง้ก่อน วงัอูอ๋๋องยงัไม่มแีขกเหรือ่มาเยือน แต่นางกลบัพบคงัผงิทีห่น้าประตู

สวนดอกไม้

พอคังผิงเห็นฉวีชิน่เหยา ก็พานางเดนิเข้าไปยังเรอืนใน หัวเราะคกิคกั

พลางเอ่ยว่า "พวกเราไปดูห้องหอของพ่ีเจด็กัน"

ฉวีชิ่นเหยาไม่คิดจะสนใจทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับซย่าเหยียน  

พอถูกคงัผงิลากเข้ามาถึงเรอืนใน นึกขึน้มาได้ว่างานเลีย้งในห้องโถงบปุผา 

ก็ต้องมีคนคอยดูแล จึงขยับแขนออกจากการเกาะกุมของคังผิงพลาง 

เอ่ยขึน้ว่า "ข้าต้องไปดูท่ีห้องโถงบปุผาก่อน"

ขณะที่นางหันหลังจะเดินจากไป จู ่ๆ ทางเรือนในก็มีข้ารับใช ้

เดนิห้อมล้อมอูอ๋๋องทีแ่ต่งกายหรหูราเต็มยศออกมา คนเหล่านีส้วมเส้ือผ้า

ประจ�าวังอู๋อ๋อง สีหน้าเคารพนอบน้อม เห็นได้ชัดว่าเป็นบ่าวไพร่ท่ีรับใช้ 

ใกล้ชิดอู๋อ๋องทั้งสิ้น

ด้านหลังคนกลุ่มใหญ่มีสตรีรูปโฉมงามล�้าเลิศนางหนึ่งเดินตามมา 
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ใบหน้าอนังดงามนัน้ท�าให้ผูม้องผ่านตาเพียงคร้ังเดยีวก็จดจ�าได้ไม่ลืมเลอืน 

ฉวีชิ่นเหยามองปราดเดียวก็จ�าได้ว่าเป็นชายารองสกุลคัง

อู๋อ๋องสวมชดุมงคลสแีดงสดโดดเด่นสะดดุสายตาเป็นพิเศษ แววตา

ทีท่อดมองชายารองสกุลคงัมคีวามรกัใคร่ลุม่หลงไม่สิน้สดุ ใบหน้าชายารอง

สกุลคังประดับรอยย้ิมอยู่ตลอด แต่มองอย่างไรก็รู้สึกว่าแฝงด้วยความ 

เก้อกระดากอยู่หลายส่วน นางเดนิตามอย่างเชือ่งช้าอยู่ด้านหลงั หลายครัง้

สบโอกาสเหมาะจะหาทางหลบออกไปกลบัโดนอูอ๋๋องเรยีกเอาไว้

"ท่านอ๋อง" นางหยุดเดินแล้วย้ิมอย่างจนใจ "อย่าลืมว่าวันนี้เป็น 

วันแต่งงานของท่านนะเจ้าคะ" 

อู๋อ๋องมองหน้านาง น�้าเสียงนุ่มนวลพยายามโน้มน้าวเกลี้ยกล่อม 

"ข้ารู้ดี ไปส่งข้าที่ประตูแล้วค่อยกลับไปได้หรือไม่"

ฉวชีิน่เหยาลอบตกใจอยู่เงยีบๆ อู๋อ๋องผูน้ีช่้างเป็นคนมากรกัเสยีจรงิ  

วันแต่งงานยังไม่ยอมอยู่ห่างชายารองโฉมงามผู้นี้ เพียงแต่เขาท�าตาม 

อ�าเภอใจ ราวกับไม่กลัวเกรงสักนิดว่าเหตุการณ์ในตอนนี้จะล่วงรู้ไปถึง 

หูซย่าเหยียน สะท้อนให้เห็นว่าวังอู๋อ๋องปกครองดูแลเข้มงวดเพียงใด

จนกระท่ังเดินมาถึงประตูเรือนใน อู๋อ๋องถึงสังเกตเห็นคังผิงกับ 

ฉวีชิน่เหยาท่ียืนน่ิงอยู่ เขาน่ิงอึง้ไปเล็กน้อยแต่ไม่มท่ีาทีกลนืไม่เข้าคายไม่ออก 

เอ่ยปากบอกฉวีชิน่เหยาเหมอืนไม่มอีะไรเกิดข้ึนว่า "วันนีร้บกวนน้องสะใภ้

แล้ว"

ฉวีชิ่นเหยายิ้มรับแล้วยอบกายคารวะ

ชายารองสกุลคังฉวยโอกาสท่ีอู๋อ๋องส่งย้ิมให้ฉวีชิ่นเหยายอบกาย

คารวะนางและคังผิง ก่อนจะถอยจากไปอย่างเงียบๆ
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คังผิงไม่สนใจอนุภรรยาของพ่ีชายสักนิด เอ่ยเพียงว่า "พ่ีเจ็ด  

นี่ก็สายมากแล้ว คนท่ีจะไปกับขบวนรับเจ้าสาวมาถึงหมดแล้ว ท่าน 

ก็อย่ามัวรอช้าอีกเลย รีบไปรับเจ้าสาวที่จวนเหวยกั๋วกงเถอะเจ้าค่ะ"

อู ๋อ ๋องกลับมามีสีหน้าท่าทางคึกคักกระปรี้กระเปร ่าอีกคร้ัง  

เอ่ยตอบรับค�าหนึ่งแล้วเอาสองมือไพล่หลังเดินออกไป

ในงานเลีย้งแต่งงาน ฉวีชิน่เหยาพบกับหวังองิหนิง นกึถึงเรือ่งพ่ีชาย

ขึ้นมาได้ จึงเอ่ยปากเชิญนางไปหาที่วังหลันอ๋องวันพรุ่งนี้

หลิวปิงอว้ีบังเอิญเดินเข้ามาใกล้ พอได้ยินค�าน้ีเข้าก็รีบเอ่ยว่า  

"ข้าก็จะไปด้วย"

ฉวีชิน่เหยาแสร้งท�าท่าทรีงัเกียจ "เจ้าจะมาก็มาส ิแต่เชญิเอาขนม 

ผลไม้มาเองนะ วังของข้าเล็กและซอมซ่อนัก อาหารการกินไม่เพียงพอ  

กลัวว่าเจ้าจะกินจนไม่เหลือน่ะสิ"

หลิวปิงอวี้ไม่รู ้สึกโมโหเลยสักนิด ขยับเข้าไปใกล้ฉวีชิ่นเหยา  

ย้ิมชั่วร้ายพลางเอ่ยว่า "แต่ข้าจะไป พรุ่งนี้ข้าจะหิ้วท้องว่างๆ ไปแต่เช้า  

จะต้องกินอาหารฝีมอืแม่ครวัวังเจ้าให้หน�าใจ กินไม่อ่ิมไม่มทีางกลบัจวนแน่"

ฉวีชิน่เหยาพยักหน้าแล้วเอ่ยย้ิมๆ ว่า "แน่จรงิเจ้าก็มาสิ ของกินจะดี

จะเสีย วันพรุ่งนี้ข้าจะให้คนใส่ถังเตรียมไว้หลายๆ ใบ พอให้เจ้ากินแน่"

หลิวปิงอว้ีแสร้งท�าท่าฉุนจัดจนยกมือข้ึนจะหยิกแก้มฉวีชิ่นเหยา 

"โลกนี้มีคนช่างพูดอย่างเจ้าด้วยหรือ เจ้าสิกินอาหารเป็นถังน่ะ!"

ฉวีชิน่เหยามหีรอืจะปล่อยให้นางจบัได้รบีบดิกายหลบอย่างคล่องแคล่ว 

ถอยหลงัหลบไปหลายก้าว เอ่ยด้วยเสียงกล้ัวหวัเราะว่า "อะไรกัน ข้าพูดผดิ 
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ตรงท่ีใดอย่างน้ันหรอื"

หลิวปิงอว้ีโมโหจนกระทืบเท้า ไม่ยอมเลิกราโดยง่าย ยังท�าท่า 

จะก้าวออกไปคว้าตัวฉวีชิ่นเหยา ทว่ากลับถูกหวังอิงหนิงคว้าเอาไว้  

นางยิ้มพลางเอ่ยเกลี้ยกล่อม 

"เจ้าส�ารวมหน่อยส ิตรงนีม้คีนเดนิผ่านไปผ่านมา ระวังจะล่วงรูไ้ปถงึ 

หทู่านแม่เจ้า กลบัไปก็ถูกต่อว่าอกีหรอก"

หลวิปิงอว้ีหันกลบัไปมองก็เห็นฮหูยินหลายคนก�าลงัเหล่มองมาทางน้ี

ดงัว่า จงึแลบลิน้ท�าหน้าทะเล้น ไม่กล้าเล่นเสยีงดังเอะอะกับฉวีชิน่เหยาอกี

ฉวีชิ่นเหยากวาดสายตามองกลุ่มแขกสตรีรอบหน่ึง กลับมองหา 

เผยหมิน่ไม่เจอ อดรูส้กึผดิหวังเลก็น้อยไม่ได้ จงึหันมาบอกหลวิปิงอว้ีกับ 

หวังองิหนงิว่า "ไม่ได้เหน็หน้าอาหมิน่มาตัง้หลายวันแล้ว วันพรุ่งน้ีข้าจะส่ง

เทียบเชิญไปให้นางแต่เช้า พวกเราจะได้รวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตา 

สักหน่อย"

หวังอิงหนิงย้ิมบางๆ แล้วเอ่ยว่า "นับตั้งแต่รองผู้บัญชาการสว่ี 

ขอสมรสพระราชทานเบื้องพระพักตร์ฝ่าบาท ระยะนี้อาหม่ินก็อยู่ที่จวน 

เก็บตัวเตรียมแต่งงาน ไม่ค่อยยอมออกไปที่ใดเท่าไร"

หลวิปิงอว้ีหวัเราะขบขนัดังลัน่ "ข้าว่าท่ีนางบอกเตรยีมตวัแต่งงานน่ะ

โกหก เขนิอายต่างหากเป็นเรือ่งจรงิ หากพรุง่น้ีอาเหยาส่งเทียบเชญิไปแล้ว

นางไม่มา ข้าจะไปคุมตวันางถึงท่ีจวนเองเลย ไม่ใช่เร่ืองง่ายกว่าพวกเรา 

จะมโีอกาสมารวมตัวพูดคุยกนั นางจะไม่ยอมมาได้อย่างไร"

วันรุ่งขึ้นลิ่นเซี่ยวเข้าวังไปเปลี่ยนเวร ฉวีชิ่นเหยาก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้า 
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หลงัส่งลิน่เซีย่วออกจากวังไปแล้ว นางก็สัง่ก�าชบัเวินกูให้เตรยีมอาหารว่าง

หลากหลายชนิด

เวินกูสั่งบ่าวไพร่ให้ไปจัดเตรียมให้เรียบร้อย แล้วยกอาหารว่าง 

เหล่าน้ันขึ้นมา มีต้ังแต่นกกระทาทอดจนถึงขนมปุยหิมะ ถ่ัวแดงกวน  

และถั่วแท่งกรอบ รสชาติเค็มหวานครบถ้วน อะไรที่ควรมีล้วนมีหมด

ยามซื่อเพ่ิงจะผ่านพ้นไป บ่าวไพร่ก็มารายงานว่าพวกคุณหนูหวัง 

มาถึงแล้ว ฉวีชิ่นเหยาจึงรีบให้คนไปเชิญพวกนางมาที่เรือนซือหรูทันที

พวกนางมากันพร้อมหน้าพร้อมตา นอกจากหวังองิหนิงกับหลวิปิงอว้ี

แล้ว เผยหมิน่ก็ตามมาด้วย เน่ืองจากสภาพอากาศหนาวเย็น พวกนางจงึ

สวมเสือ้คลุมตัวยาวท�าจากขนสตัว์หนาอบอุน่หรอืไม่ก็เสือ้คลุมกันลมจาก

ขนจิง้จอก

ฉวีชิ่นเหยายิ้มให้แล้วเดินไปต้อนรับตั้งแต่ตรงระเบียงทางเดิน พอ

เข้ามาในห้องพวกนางก็ยังท�าเหมือนตอนเรียนหนังสืออยู่ในส�านักศึกษา 

รอให้พวกเวินกูยกน�้าชามาให้แล้วถอยออกไปก็มานั่งล้อมวงรอบโต๊ะ  

พูดคุยกันอย่างสนุกสนานเต็มที่

หลิวปิงอวี้ไม่สนใจมองส�ารวจสภาพภายในห้อง พอเห็นว่าบนโต๊ะ 

มีอาหารว่างหลายอย่างวางเรียงเต็มไปหมดก็ย้ิมจนตาหยีแล้วทยอยชิม

ไปเสียทุกอย่าง พร้อมพยักหน้าหงึกหงักด้วยความพอใจอย่างต่อเน่ือง  

พอกินเสร็จแล้วก็แสดงความคิดเห็นกับฉวีช่ินเหยาว่า "แม่ครัวในวังอ๋อง

ท�าของคาวอร่อยกว่าของหวานนะ"

ฉวีชิ่นเหยาได้แต่ย้ิมแย้มโดยไม่เอ่ยตอบ ล่ินเซี่ยวไม่ชอบกิน 

ของหวานมาตัง้แต่เดก็ บ่าวไพร่จงึถนัดท�าของคาวให้มรีสชาตถูิกปากเจ้านาย 
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ฝีมือถึงได้โดดเด่นไปทางหนึ่งเป็นธรรมดา

จากน้ันฉวีชิ่นเหยาดึงเผยหมิ่นแยกตัวออกมานั่งคุย สอบถาม 

รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งงานของนางกับสวี่เซิ่นหมิง

เผยหมิน่เอ่ยย้ิมๆ ด้วยใบหน้าแดงระเรือ่ว่า "ส�านักโหราจารย์ดฤูกษ์

ให้แล้ว ก�าหนดไว้ว่าเป็นเดือนสามปีหน้า"

ฉวีช่ินเหยารูสึ้กดใีจไปกับนางด้วย "เย่ียมไปเลย ยังมเีวลาอกีเหลอืเฟือ 

เจ้าจะได้ค่อยๆ เตรยีมตัวส�าหรบังานแต่ง"

งานแต่งงานของเผยหมิน่ไม่เหมอืนตอนท่ีนางได้รับพระราชทานสมรส

ให้แต่งกับลิ่นเซี่ยว เน่ืองจากวันแต่งงานก�าหนดขึ้นอย่างกระชั้นชิด  

คนทัง้ครอบครวัต่างเร่งรบียุ่งวุน่วายจนหวัหมนุไปหมด กว่าจะผ่านพ้นไป

จนถงึวนัท�าพิธีได้ไม่ใช่เรือ่งง่าย บดิา มารดา และพ่ีชายของนางซบูผอมลงไป

พอสมควรเลย

หลิวปิงอว้ีเห็นฉวีชิ่นเหยากับเผยหมิ่นกระซิบกระซาบพูดคุยกันอยู่

สองคน จู่ๆ ก็นึกถึงเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้ แสร้งกล่าวกับเผยหมิ่นด้วย

สหีน้าจรงิจงัว่า "ข้าว่าพอเจ้าแต่งงานกับรองผูบ้ญัชาการสวี ่เจ้ากับอาเหยา

คงพบหน้ากันล�าบากกว่าเดิมแล้วล่ะ"

เผยหมิ่นถามด้วยความไม่เข้าใจ "เหตุใดถึงกล่าวเช่นนี้"

หลวิปิงอว้ีย้ิมหยอกล้อ "เจ้าอย่าลมืส ิแม้ว่าหน่วยอว่ีหลนิจะมซีือ่จือ่

ควบคุมดูแล แต่คุณชายสวี่กลับรับต�าแหน่งรองผู้บัญชาการ ส่วนใหญ่ 

จะต้องท�าหน้าที่รักษาการณ์อยู่ในวังหลวง คนทั้งสองจะต้องผลัดกันมา

เข้าเวร เมื่อหน่ึงในนั้นออกจากวัง อีกคนก็ต้องอยู่ในวังท�าตามหน้าท่ี 

ไม่ใช่หรือ เวลาสามีอยู่ที่เรือนพวกเจ้าก็คงออกไปที่ใดไม่สะดวก"

Page ����������������������� 4.indd   89 10/8/2563 BE   16:55



90

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 4

ฉวีชิน่เหยาลองคดิทบทวนดก็ูเห็นว่าเป็นเช่นน้ันจรงิ ทุกครัง้ทีล่ิน่เซีย่ว

กลับวังอ๋อง จะต้องสั่งก�าชับให้สวี่เซิ่นหมิงอยู่ในวังวางแนวอารักขาแทน  

ถ้าหากไม่ใช่สถานการณ์พิเศษ คนทั้งสองไม่มีทางออกจากวังหลวง 

มาพร้อมกัน

เผยหมิน่ใบหน้าแดงก�า่ชดัเจนกว่าเดมิ กล่าวต�าหนหิลวิปิงอว้ีว่า "วนัๆ  

ในหวัเจ้าไม่รูว่้ามวัแต่คิดเรือ่งอะไรอยู่ ถึงได้มแีต่ความคิดแปลกพิลกึพิล่ัน

มากมายเช่นน้ี"

ฉวีชิ่นเหยากลับไม่สนใจจะปะทะคารมกับหลิวปิงอวี้ แต่แอบมอง 

หวังอิงหนิงอยู่ คิดถึงเรื่องของพ่ีชายก็รู้สึกลังเลว่าสมควรจะถามนาง 

อย่างไรว่ามีความรูส้กึดีๆ ให้พ่ีชายนางบ้างหรือไม่ ในใจรู้สึกร้อนรนข้ึนมา

นางกลัวว่าหวังอิงหนิงจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับพ่ีชายของนาง จะเป็น

ความคิดของพ่ีชายนางฝ่ายเดียว ถ้าหากเป็นเช่นนี้แล้วนางผลีผลาม 

เปิดเผยความคดิของพ่ีชายต่อหน้าหวังองิหนิง ไม่เพียงจะท�าให้หวงัองิหนิง

ต้องรูส้กึล�าบากใจ ยังจะท�าให้พ่ีชายของนางอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้า

คายไม่ออก 

ทว่าต่อให้หวังอิงหนิงกับพ่ีชายมไีมตรต่ีอกันจรงิ แต่ถ้าเสนาบดหีวัง 

ไม่อยากให้บุตรสาวของเขาแต่งงานกับพ่ีชายล่ะ นางจะช่วยพวกเขา 

สานสมัพันธ์อย่างไรก็เปล่าประโยชน์ อกีท้ังอาจจะเป็นผลเสยีต่อหวงัองิหนิง 

กับพี่ชายด้วย 

ฉะนัน้แผนการเปิดประเด็นถามหวังองิหนงิโดยตรงอย่างท่ีเคยคดิไว้

คงใช้ไม่ได้แล้ว ตอนน้ีวธีิการท่ีรอบคอบรดักุมทีส่ดุก็คือหาทางเลยีบๆ เคียงๆ 

ถาม
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พอคิดได้เช่นนี้แล้วก็เรียกไฉ่ผิงเข้ามา สั่งก�าชับบางอย่างแผ่วเบา

ไม่นานนักไฉ่ผิงก็ประคองต�าราประมวลศัพท์ที่เพ่ิงเรียบเรียงใหม่

ชุดหนึ่งเดินเข้ามาส่งให้ฉวีชิ่นเหยา

ฉวีชิน่เหยาเปิดต�าราประมวลศัพท์ ย้ิมแย้มพลางเอ่ยกับเผยหมิน่ว่า 

"ต�าราประมวลศัพท์ชดุนีพ่ี้ชายข้าช่วยใต้เท้าโม่รวบรวมเรียบเรยีง เจ้าเป็น

คนมคีวามรูก้ว้างขวางทีส่ดุ ลองมาดูซว่ิาจะถูกใจเจ้าบ้างหรือไม่"

แม้ว่าจะเอ่ยปากพูดคุยกับเผยหมิ่น แต่สายตากลับแอบสังเกต

สีหน้าของหวังอิงหนิง

ฉวีชิ่นเหยาจึงมองเห็นว่าเพียงแค่เอ่ยประโยคแรก ใบหน้าของ 

หวังอิงหนิงก็แดงระเรื่อขึ้นมาทันใด ดูเหมือนกลัวว่าผู้อื่นจะมองออก จึง

แสร้งยกแขนเสื้อบังจิบน�้าชาด้วยท่าทีนิ่งเฉย

ฉวีชิ่นเหยาเห็นทุกอย่างชัดเจน แอบครุ่นคิดในใจ เกรงว่าพ่ีชาย 

คงอาศัยว่าคบหาสนิทสนมกับหวังอี่คุน เพ่ือสร้างความประทับใจให ้

หวังอิงหนิงด้วยแน่

ดทู่านอกจากหวังองิหนิงจะรูจ้กัพ่ีชายแล้ว ยังมคีวามรู้สึกดีๆ  กบัเขา

อย่างเห็นได้ชดัด้วย

เมื่อคิดได้เช่นน้ีก็รู ้สึกมีความมั่นใจเพ่ิมข้ึน หลังจากยืนยันท่าท ี

ของเสนาบดีหวังแล้ว เวลาพ่ีชายไปเจรจาสูข่อท่ีจวนสกุลหวัง หวังองิหนิง

คงจะไม่รู้สึกไม่พอใจ

รอจนกระท่ังพวกหวังอิงหนิงขอตัวกลับไปแล้ว ฉวีชิ่นเหยาจึงส่ง 

ฉางหรงไปแจ้งข่าวกับลิ่นเซี่ยว

เมื่อฉางหรงกลับมาถึง ก็น�าค�าตอบรับของลิ่นเซี่ยวมาให้
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ข้อความตอบกลับจากล่ินเซีย่วมีอยู่สัน้ๆ ไม่ก่ีค�า ความว่า 'เข้าใจแล้ว 

วางใจเถอะ'

ผ่านไปอีกสองสามวันพอลิ่นเซี่ยวกลับมาถึงวังอ๋อง ฉวีชิ่นเหยา 

ก็เอ่ยถามลิน่เซีย่วว่าเรือ่งของพ่ีชายนางเป็นอย่างไรบ้าง เมือ่ลิน่เซีย่วน่ังลง

จิบน�้าชาแล้วก็เอ่ยขึ้น

"เสด็จลุงเห็นองค์รัชทายาทมีท่าทีหดหู่เศร้าซึมกับการตายของ 

ฉนิหยวนไม่น้อย หลายวันน้ีก็เลยเริม่เตรยีมการคดัเลอืกชายารชัทายาทข้ึน

อีกครั้ง"

"แล้วท่าทีของเสนาบดีหวังเป็นเช่นไรเจ้าคะ" ฉวีชิ่นเหยาถาม 

อย่างร้อนใจ

ลิน่เซีย่วอธิบายว่า "ฉนิหยวนเสยีชวิีตอย่างกะทันหนั เสนาบดหีวัง

ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ได้ยินว่าเสด็จลุงทรงมีพระประสงค์จะเลือก 

ชายารชัทายาทจากบตุรสาวของขุนนางในราชส�านัก จติใจก็ร้อนรุ่มดังไฟลน 

รีบจัดการเรื่องการแต่งงานให้กับคุณหนูสี่ อีกอย่างเดิมทีเขาก็ชื่นชม 

พ่ีชายเจ้าอยู่แล้ว รอเพียงพ่ีชายของเจ้าไปเยือนท่ีจวนเอ่ยปากสูข่อเท่านัน้ 

ก็จะตอบตกลง จะว่าไปแล้วพ่ีชายเจ้ามองเร่ืองราวได้ทะลุปรุโปร่งนัก  

ไม่รอให้ข้าเชญิท่านลงุเขยมาเป็นพ่อสือ่ วันนีต้อนเช้าตรูก็่เชญิโม่เฉงิไปเป็น

พ่อสือ่เจรจาทีจ่วนสกุลหวังแล้ว ได้ยินว่าเสนาบดีหวงัตอบตกลงเรยีบร้อย

แล้วด้วย"

ฉวชีิน่เหยาตกตะลงึ ตอนน้ีโม่เฉงิรบัต�าแหน่งฉางซือ่ ในขณะเดียวกัน 

ก็เป็นมหาบณัฑิตส�านักราชบณัฑิตด้วย ไม่ว่าจะเป็นต�าแหน่งขนุนางหรอื
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อ�านาจบารมี ล้วนถือว่าไม่เป็นสองรองใครในหมู่ขุนนาง มีเขาช่วยเป็น 

พ่อสื่อเจรจาเรื่องการแต่งงานของพ่ีชาย ไม่ได้ด้อยไปกว่าหลูก๋ัวกง 

ออกหน้าให้เลยสักนิด

นางไม่รู้ว่าพ่ีชายทุ่มเทแรงกายแรงใจไปเท่าใดกันถึงเชิญโม่เฉิง 

ให้ช่วยเหลือได้ อีกท้ังยังคิดค�านวณเวลาได้แม่นย�าเหมาะเจาะ จงใจ 

ไปเจรจาสู่ขอในช่วงเวลาที่สกุลหวังถูกผลักไปอยู่บนยอดคลื่นปากพายุ 

จะไม่ส�าเร็จโดยราบรื่นได้อย่างไร

เมื่อรู้แล้วว่าสกุลหวังตอบรับเรื่องการแต่งงาน ฉวีชิ่นเหยามีหรือ 

จะนั่งติดท่ีอยู่ได้ ยังไม่ทันกินอาหารกลางวันก็รีบร้อนตามล่ินเซ่ียว 

กลับจวนสกุลฉวี

ฉวีเฉินซื่อไม่รู ้ว ่าเบื้องหลังบุตรชายกับบุตรเขยทุ่มเทเพ่ือเรื่อง 

การแต่งงานไปมากมายเท่าไร รบัรูเ้พียงว่าเรือ่งมงคลร่วงหล่นลงมาจากฟ้า 

แทบอยากกอดบตุรสาวร้องไห้โฮสกัครัง้ หลงัจากทอดถอนใจจนพอแล้ว  

ก็เริ่มเตรียมการอย่างกระตือรือร้นขึ้นมา

ผ่านมาอีกไม่ก่ีวันทั้งสองครอบครัวก็แลกเปลี่ยนเทียบชะตา 

อย่างเป็นทางการ ตามด้วยการเชญิแม่ส่ือแนะน�า ถามชือ่และเวลาตกฟาก 

เมื่อตรวจชะตาแปดอักษรของทั้งสองฝ่ายสมพงศ์กันดี วันแต่งงาน 

ก็ถูกก�าหนดข้ึนในช่วงเดือนสีข่องปีหน้า

ระหว่างน้ีฉวีชิ่นเหยาจะต้องไปช่วยงานท่ีจวนสกุลฉวีแต่เช้าทุกวัน 

จนกระทัง่เรือ่งการหมัน้หมายตระเตรยีมเสร็จสิน้ถึงได้วางใจอย่างแท้จริง 

ไม่ต้องวิ่งเทียวไปเทียวมาอีก

Page ����������������������� 4.indd   93 10/8/2563 BE   16:55



94

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 4

เมื่อเรื่องของพ่ีชายลงตัวเรียบร้อยแล้ว ฉวีชิ่นเหยาก็หาเวลาว่าง 

ไปเย่ียมเยยีนอาจารย์ทีอ่ารามชงิอวิน๋ได้เสยีที ทว่าไปหาถึงสามครัง้แล้ว  

มีเพียงครั้งเดียวที่อาจารย์กับศิษย์พี่อยู่ในอาราม

พอฉวีชิ่นเหยาเอ่ยถามอาจารย์ว่าช่วงน้ียุ่งเร่ืองอะไรอยู่ อาจารย์

เพียงตอบกลับอย่างไม่สบอารมณ์นัก 

"ใกล้ถึงช่วงสิน้ปีแล้ว ในอารามมเีรือ่งให้ใช้จ่ายตัง้มากมาย ถ้าหาก

ไม่รบีท�างานเข้าไว้ แม้กระทัง่เงินค่าธูปเทยีนและน�า้มนัยังไม่พอจ่ายเลย"

ฉวีช่ินเหยารู้ว่าอาจารย์เป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวมาแต่ไหนแต่ไร  

ถ้าหากบุม่บ่ามมอบเงนิให้เปล่าๆ นอกจากจะไม่ยอมรบัไว้แล้ว นางยังจะ

โดนอาจารย์ว่ากล่าวสาดเสียเทเสียยกใหญ่ด้วย จ�าต้องควักเงินออกมา

แล้วหาทางเตรียมข้าวสารและธัญพืชในอารามเพิ่มสักหน่อย

วันน้ีกว่าจะกลบัจากอารามชงิอว๋ิน ท้องฟ้าก็เริม่มดืลงเรือ่ยๆ แล้ว

บนรถม้าฉวีชิน่เหยาเอามอืเท้าคางมองออกไปนอกหน้าต่าง ดวงตา

แฝงความวิตกกังวลพลางกล่าวกับลิ่นเซี่ยว

"ข้ารู้สึกว่าช่วงน้ีอาจารย์มีเรื่องปิดบังข้าอยู่ จะว่าไปแล้วดูเหมือน

ตั้งแต่กลับจากเขาโซ่วไหว อาจารย์ก็มีบางอย่างแปลกไปแล้ว"

พอกล่าวเช่นนี้แล้ว ฉวีชิ่นเหยาก็นึกอะไรขึ้นมาได้ จึงเอ่ยถาม 

ลิ่นเซี่ยวว่า "คนท่ีไปสืบเบื้องหลังของเจ้าอาวาสหยวนเจว๋ียกลับมาแล้ว

ใช่หรือไม่"

"คงสองสามวันน้ีล่ะ" ลิน่เซีย่วโอบร่างฉวีชิน่เหยาเอาไว้ในอ้อมแขน 

"ไม่เหมาะจะเปิดเผยในจดหมาย รอให้พวกเขากลบัถึงฉางอนัแล้วค่อยถาม

รายละเอยีด พวกเขาไปสืบอยู่นานหน่ึงเดอืนกว่า สบัเปลีย่นไปหลายสถานที ่
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อยู่เมืองชิงโจวแค่สองวัน แต่กลับเตร็ดเตร่อยู่ที่เมืองสุยโจวนานทีเดียว  

ข้าเดาว่าบ้านเกิดของเจ้าอาวาสหยวนเจว๋ียอาจไม่ใช่เมืองชิงโจวอย่างที่

พวกเราคิดไว้ก่อนหน้านี้ แต่คงจะเป็นเมืองสุยโจวมากกว่า"

"เมืองสุยโจว?" ฉวีชิ่นเหยาถามด้วยความตกใจ "สุยโจวอยู่แถบ 

เจียงหนาน ระยะทางห่างจากชิงโจวกลัวว่าไม่ต�่ากว่าพันหลี่ ถ้าหาก 

เจ้าอาวาสหยวนเจวีย๋เป็นชาวสยุโจว จะไม่มสี�าเนยีงพูดอย่างเจยีงหนาน

สักนิดได้อย่างไร"

ลิน่เซีย่วเอ่ยตอบเรยีบๆ ว่า "ถ้าหากคนผูห้นึง่มเีจตนาจะปิดบงัฐานะ

และตัวตน ย่อมหาวิธีปิดบังได้อยู่แล้ว"

"แต่ถ้าหากเจ้าอาวาสหยวนเจวีย๋เป็นชาวสยุโจว แล้วอาจารย์จะไป

รูจ้กัเขาต้ังแต่เมือ่ใดกัน" ฉวีชิน่เหยารูส้กึสับสนอย่างย่ิง สิบเอด็ปีทีผ่่านมา

นางไม่เคยเห็นอาจารย์กับเจ้าอาวาสหยวนเจว๋ียไปมาหาสูกั่นเลย ครัง้แรก

ที่เห็นว่ารู้จักคุ้นเคยกันก็คือตอนร่วมมือจัดการปีศาจรากษสในครั้งก่อน

ย่ิงไปกว่าน้ันคนท้ังสองมท่ีาทเีขม่นกันอย่างชดัเจน แค่เพียงอยู่ใกล้กัน 

จะต้องปะทะคารมกันร�า่ไป 

"มีครั้งหนึ่งอาจารย์ด่าทอดุร้ายย่ิง" ฉวีชิ่นเหยาเล่าให้ลิ่นเซี่ยวฟัง 

"ขนาดค�าว่า 'ไปซะ' ด้วยความโกรธเกร้ียวยังหลุดออกจากปากมาได้  

ไม่รูว่้าคนท้ังสองโต้เถียงกันเรือ่งอะไร แต่ได้ยนิอาจารย์บอกว่าต่อให้เขา

ต้องเสยีเงนิทองอกีมากมายแล้วอย่างไร เจ้าอาวาสหยวนเจว๋ียไม่จ�าเป็นต้อง

สอดมือเข้ามายุ่ง..."

ค�าพูดกล่าวออกมาเพียงครึ่งเดียว พลันนึกถึงเรื่องหน่ึงขึ้นมาได้ 

ดวงตาจงึเบกิกว้างด้วยความตกตะลงึอย่างรวดเรว็ ลมืไปสนทิว่าจะต้อง 
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พูดอะไรต่อ

ความคิดของลิ่นเซี่ยวกลับติดค้างอยู่ที่ประโยคนั้นของฉวีชิ่นเหยา

เสียเงินทองอีกมากมาย?

ชิงซวีจื่อไม่ใช่คนผลาญทรัพย์สินเงินทองเช่นนั้น ไม่ว่ากับผู้อื่น 

หรอืตนเอง ล้วนประหยัดจนเกือบเรยีกได้ว่าตระหนีถ่ี่เหนยีว สดุท้ายแล้ว

เพราะเหตุใดกันแน่ถึงต้องใช้ค�าว่า 'เสียเงินทองอีกมากมาย' มาเอ่ยขึ้น

พอเขาก้มหน้ามองก็เห็นฉวีชิ่นเหยาเอียงศีรษะด้วยความสับสน  

คิ้วเรียวงามขมวดมุ่นเล็กน้อย ดูเหมือนพยายามคิดทบทวนเรื่องอะไร 

สกัอย่าง จึงเอ่ยถามอย่างแปลกใจว่า "เป็นอะไรไปหรอื" ก่อนจะอดย่ืนมือ

ออกไปนวดคลึงหัวคิ้วให้นางไม่ได้ ราวกับว่าการท�าเช่นนี้จะช่วยลบล้าง

ความกลัดกลุ้มในใจของฉวีชิ่นเหยาไปได้กระนั้น

ฉวีชิ่นเหยาได้สติกลับคืนมา อยากจะเอ่ยปากแต่ก็ชะงักไปอีก  

นางเร่งจัดการกับความคิดที่ยุ่งเหยิงของตนเองแล้วเอ่ยปากอีกครั้ง

"ข้าเพ่ิงนึกขึน้มาได้ มคีรัง้หน่ึงตอนทีอ่าจารย์กับเจ้าอาวาสหยวนเจว๋ีย 

โต้เถียงกัน เคยหลดุปากพูดชือ่หนึง่ออกมา ตอนน้ันในห้องมแีค่อาจารย์ 

กับเจ้าอาวาสหยวนเจวี๋ย ไม่มีใครอื่นอยู่ด้วย วันนี้มาย้อนคิดดู ชื่อน้ัน 

เป็นไปได้หรอืไม่ว่าจะเป็นชือ่ของเจ้าอาวาสหยวนเจวีย๋สมยัยังไม่ออกบวช

จรงิๆ"

ลิ่นเซี่ยวรู้สึกประหลาดใจกับการค้นพบนี้ เอ่ยถามฉวีชิ่นเหยาว่า  

"ยังจ�าชื่อนั้นได้หรือไม่"

ถ้าหากนางนึกชื่อขึ้นมาได้ จะต้องมีประโยชน์กับการสืบเบื้องหลัง

ของเจ้าอาวาสหยวนเจวี๋ยมากแน่ๆ
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ฉวีชิ่นเหยาคิดทบทวนอยู่ชั่วครู ่ก็ส่ายหน้าด้วยความผิดหวังว่า  

"ผ่านไปตั้งหลายเดือนแล้ว ข้านึกไม่ออกแล้วจริงๆ"

ลิน่เซีย่วตบไหล่นางแผ่วเบาอย่างปลอบประโลม "ไม่เป็นไร ต่อให้

เป็นชื่อก่อนออกบวชของเจ้าอาวาสหยวนเจวี๋ยจริงก็ผ่านมาย่ีสิบปีแล้ว 

ทัง้เขายังมเีจตนาจะปิดบงัอ�าพราง ไม่แน่ว่าจะสบืหาเบาะแสอะไรได้หรอก"

ลิ่นเซี่ยวหยุดชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะเอ่ยข้ึนว่า "แต่ในเมื่อ 

ท่านนักพรตรู้จักชื่อเดิมของเจ้าอาวาสหยวนเจวี๋ย คิดว่าคงจะรู้จักกันมา

ตั้งแต่ก่อนออกบวช แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร ต่างฝ่ายถึงต้อง 

แสร้งท�าเป็นไม่รู้จักกัน"

ดวงตาของฉวีชิ่นเหยามีความกังวลฉายชัด "ท่านว่าอาจารย ์

ปิดบังอะไรข้าอยู่กันแน่ เพราะอะไรทุกครั้งที่ข้าถามออกไป เขาจะต้อง

โมโหถึงเพียงน้ัน ข้ารู้สึกว่าในใจอาจารย์เก็บง�าเรื่องส�าคัญมากเอาไว้  

ต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตก็จะไม่มีทางพูดออกมาเด็ดขาด"

นางไม่รู้จะท�าอย่างไรกับความดื้อรั้นของอาจารย์ ทุกครั้งที่เอ่ยถึง

เรื่องนี้ขึ้นมาก็อดรู้สึกหงุดหงิดไม่ได้

ลิ่นเซี่ยวไม่เอ่ยตอบ ชีวิตย่อมเป็นสิ่งส�าคัญอยู่แล้ว แต่ส�าหรับ 

ใครบางคน มีบางสิ่งกลับส�าคัญยิ่งกว่าชีวิต ไม่เกี่ยวข้องกับความถูกผิด  

แล้วก็ไม่มีการเปรียบเทียบว่าคุ ้มหรือไม่คุ ้มค่า จนกระท่ังตกอยู่ใน

สถานการณ์คับขันก็พร้อมจะสละทุกสิ่งเพื่อปกป้องเอาไว้อย่างดี

พอคิดดแูล้วแม้ว่าชงิซวีจือ่จะเป็นคนของฝ่ายเต๋า แต่ยังไม่สามารถ 

รูเ้ท่าทันความปรารถนาอย่างปถุุชนหรอืหลุดพ้นจากความชัว่ร้ายในส่วนลึก

ของจิตใจได้ 
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เพียงแต่ค�าพูดเหล่านีไ้ม่สามารถกล่าวกับฉวชีิน่เหยาได้ อย่างไรเสยี

นางก็เชือ่ใจอาจารย์ของนางถึงเพียงน้ัน

ฉวีชิ่นเหยาเห็นลิ่นเซี่ยวไม่เอ่ยตอบก็นิ่งเงียบตามเขาไปด้วย นาง 

ยังคงอิงแอบอยู่ในอ้อมกอดลิ่นเซี่ยว ขบคิดเรื่องในใจอย่างกลัดกลุ้ม

ฤดหูนาวของฉางอนัท้องฟ้าจะมดืเรว็มาแต่ไหนแต่ไร ประกอบกับ 

ลมช่วงกลางคืนมกัจะพัดกระโชกแรง ยามค�า่คืนในฤดหูนาวจงึทัง้เย็นยะเยือก

และมดืมน

แต่คืนน้ีเป็นข้อยกเว้นพิเศษ บนท้องฟ้าสีเข้มไร้ก้อนเมฆลอยล่อง  

ดวงจันทร์ก็ไม่รู้ว่าหลบไปอยู่ที่ใด ดวงดาวกลับเหมือนหิมะเล็กละเอียด

กระจดักระจายบนผนืผ้าไหมสดี�า ส่องแสงพร่างพราวสะดุดตาย่ิง

เนือ่งจากยังเหลอืเวลาอีกมาก พอกลบัมาถึงวังหลันอ๋อง คนทัง้สอง

ลงจากรถม้าแล้วเห็นว่าสภาพอากาศยังไม่หนาวเย็นมากมายนัก จึง 

ไม่รบีร้อนเร่งฝีเท้าหนีความหนาวเหมอืนอย่างเคย กลบัเดินอ้อยอ่ิงประหนึง่

ก�าลังชมทิวทัศน์ฤดูใบไม้ผลิก็ไม่ปาน

ฉวีชิ่นเหยาแอบอมย้ิมน้อยๆ นางอาศัยแขนเส้ือหลวมกว้างบดบัง 

มือที่กุมมือลิ่นเซี่ยวเอาไว้ คนทั้งสองเดินไปตามแนวระเบียงมุ่งหน้าสู่ 

เรือนชั้นใน

ลิ่นเซี่ยวสัมผัสได้ว่าน้ิวมืออุ่นร้อนของนางเกาะกุมมือเขาเอาไว้  

แม้ใบหน้าไม่แสดงความเปลี่ยนแปลงใดออกมา แต่ภายในใจกลับมี

เถาวัลย์แห่งความสุขเลื้อยพัวพันด้วยความอิ่มเอมใจอยู่เงียบๆ รู้สึกว่า

แผ่นหนิฮัน่ไป๋อวีท่ี้ใต้ฝ่าเท้ามชีวีติชวีากว่าทีเ่คยเป็นมา จนอดคิดไม่ได้ว่า 
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ถ้าหากเดินไปบนเส้นทางนี้ตลอดไปได้ก็คงจะดี

กลิ่นหอมของดอกไม้ที่ไม่รู้ชื่อชนิดหนึ่งโชยมาในอากาศ รอบข้าง

เงียบสงัดไร้ผู้คน ได้ยินเพียงเสียงรองเท้าของคนทั้งสองเดินย�่าไปบนพื้น 

เกิดความเงียบสงบและน่ารื่นรมย์อย่างอธิบายไม่ถูก

เมือ่เดนิไปถึงศาลาเยียนปอ ล่ินเซ่ียวมองเหน็ผวิน�า้ทะเลสาบทีร่าบเรียบ

สะท้อนภาพดวงดาวพร่างพราวบนท้องฟ้า เปล่งประกายมชีวิีตชวีาดุจผ้าไหม

สเีงนิยวง ช่างงดงามดัง่ห้วงความฝันเสยีจรงิ ในใจพลนัรูส้กึหว่ันไหว จงูมอื

ฉวีชิน่เหยาเดินไปท่ีศาลากลางทะเลสาบพร้อมเอ่ยข้ึน

"คืนนีล้มสงบ ไม่ต้องกลวัว่าจะท�าให้เจ้าไม่สบาย พวกเราไปน่ังเล่น 

ริมทะเลสาบกัน"

ฉวีชิ่นเหยายิ้มรับแล้วพยักหน้า

คนทัง้สองเดินไปตามแนวระเบยีงคดโค้งจนถึงศาลากลางทะเลสาบ 

ลิ่นเซี่ยวจูงมือฉวีชิ่นเหยามานั่งบนราวก้ันในศาลา กุมมือของนางเอาไว้

เพ่ือยืนยันว่ายังอุ่นร้อนดังเดิมถึงได้วางใจ แล้วเอ่ยถามนางว่า "ยังจ�า 

ตอนที่ฟังการแสดงบทเปี้ยนเหวินในหอจุ้ยเซียงได้หรือไม่"

ฉวชีิน่เหยาคดิทบทวน ก่อนเอ่ยตอบว่า "เหตใุดจะจ�าไม่ได้ล่ะเจ้าคะ"

จะว่าไปแล้วครั้งนั้นเป็นครั้งแรกท่ีพวกเขาสองคนร่วมมือกัน 

เพ่ือจัดการกับสตรีที่ชุยซื่อน�ามาสวมรอยเป็นหลานสาวจากบ้านมารดา 

ใครจะคาดคดิว่าหลงัจากนัน้แล้วคนทัง้สองจะเผชญิเรือ่งราวต่างๆ ร่วมกัน

อีกมากมาย

ลิ่นเซี่ยวโอบกอดฉวีชิ่นเหยาเอาไว้พลางเอ่ยข้ึน "ตอนนั้นข้าอยู่ 

ข้างหลงั มองดูเจ้าชืน่ชมดอกไม้ไฟนอกหน้าต่าง เคยคดิไว้แล้วว่าถ้าหาก 
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มีสักวันที่ได้ด่ืมสุราชมทิวทัศน์ร่วมกับเจ้า จะมีความสุขสักเพียงใดกัน  

น่าเสียดายตอนน้ันมีจูฉี่เอ๋อร์อยู่ด้วยอีกคน ส่วนเจ้าก็ไม่สนใจข้าเลย 

แม้แต่นิดเดียว"

ฉวีช่ินเหยาเลิกคิ้วขึ้นด้วยความประหลาดใจ เอ่ยย้ิมๆ ว่า "ที่แท ้

ท่านก็คิดถึงข้ามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรือ"

ลิ่นเซี่ยวโน้มตัวไปข้างหน้า เอาหน้าผากของตนเองแตะหน้าผาก

ของนาง พร้อมทั้งจ้องมองโดยไม่กะพริบตาแล้วเอ่ย "อืม ความจริง 

ก็ก่อนหน้านั้นนิดหน่อย"

ฉวีชิ่นเหยากะพริบตาปริบๆ เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกันเหลือเกิน  

ขนตางอนยาวของนางปัดผ่านขนตาของล่ินเซี่ยว ก่อนจะเอ่ยข้ึนว่า  

"ถ้าอย่างนั้นก็เป็น...ตอนเดินทางลงจากเขาหมั่งซาน?"

บรุษุเจ้าเล่ห์ผู้น้ีช่างเก็บง�าความรูสึ้กได้มดิชดินัก เวลาไปมาหาสูกั่บเขา

หลายครัง้ก่อนหน้าน้ีนางจบัพิรธุของเขาไม่ได้เลยแม้แต่น้อย

"ใครใช้ให้เจ้าโง่เขลากันเล่า" ล่ินเซีย่วย้ิมออกมา งบัริมฝีปากของนาง

เบาๆ ลมหายใจเจอืปนกลิน่หอมหวนของสรุาดอกท้อ เป็นสุราทีห่ลงจูข๊อง

ร้านอาหารทีพ่วกเขาไปน่ังกินอาหารเมือ่ครูย่กมาให้

จากนัน้เขาใช้ลิน้ดนุดนัรมิฝีปากของนางให้เผยออ้า แล้วรกุล�า้เข้าไป

ส�ารวจภายในอย่างรวดเรว็ รมิฝีปากของนางคล้ายมมีนตร์สะกด หลังจาก

ลิม้รสแล้วไม่อาจตัดใจจากไปทีใ่ดได้อกี แต่เขายังจ�าได้ดีว่าหลายวันก่อน

นางล้มป่วยเป็นหวัดด้วยสาเหตใุด จงึสะกดกลัน้ความปรารถนาของตนเอง

เอาไว้ ได้แต่ลองลิม้ชมิรสอยู่เพียงเท่าน้ี

ฉวชีิน่เหยาถูกอ้อมกอดของลิน่เซีย่วกักขังเอาไว้ นางย่ืนแขนออกไป
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โอบไหล่เขาโดยไม่รูตั้ว แม้ว่าจะเคลบิเคลิม้ไปกับสมัผสัแนบชดิเจอืความ

ยับย้ังชั่งใจในครั้งน้ี แต่มิวายกังวลว่าศาลาริมน�้าไร้สิ่งอ�าพรางบดบัง

สายตา กลวัจะล่วงรูไ้ปถึงบดิาของสามเีข้า จงึเปิดเปลอืกตาขึน้เลก็น้อย

เพื่อช�าเลืองมองด้านหลังลิ่นเซี่ยวอยู่เป็นระยะ

จากมมุสายตาของนาง สามารถมองข้ามไหล่ของลิน่เซีย่วไปได้พอดี 

จงึมองเหน็แสงดาวพราวระยับบนท้องฟ้าส่องสะท้อนบนผวิน�า้ทะเลสาบ 

นางเคยเหน็ต�าราท่ีสอนเก่ียวกับปรากฏการณ์ของดวงดาวในอารามชงิอว๋ิน 

รูว่้าดวงดาวท่ีสกุสว่างท่ีสดุชือ่ว่า 'ดาวเป่ยโต่ว'* จะมดีาวทีก่ระจดักระจาย 

อยู่ในแนวตรงกันข้ามหลายดวงเรยีกว่า 'กลุม่ดาวโต่ว'** ซึง่ประกอบด้วย

ดาวหกดวงเรยีงตวัคล้ายกระบวย ร่วมควบคมุอ�านาจเก่ียวกบัความเป็น

ความตายไปพร้อมดาวเป่ยโต่วซึง่เรยีกว่า 'คกุสวรรค์'

นางมองไปมองมา ในสมองคล้ายปรากฏดาวตกดวงหนึง่วาดผ่าน 

เกิดแสงสว่างจ้าขึ้นมาทันใด

ลิ่นเซี่ยวสัมผัสได้อย่างรวดเร็วว่าฉวีชิ่นเหยาก�าลังขัดขืนเล็กน้อย 

เขาเข้าใจว่านางคงจะเขินอายจงึหยุดการเคลือ่นไหวแล้วเอ่ยปลอบนางว่า 

"พวกฉางหรงไม่ปล่อยให้ใครเข้าใกล้ที่นี่ได้หรอก"

ฉวีชิ่นเหยากลับส่ายหน้าปฏิเสธสุดชีวิตทั้งที่ใบหน้ายังแดงก�่า  

นางดิ้นรนออกจากอ้อมกอดของเขา ดวงตาเปล่งประกายแวววาว มือ 

* ดาวเป่ยโต่ว (กระบวยเหนือ) มีท้ังหมดเจ็ดดวง คนไทยนิยมเรียกว่ากลุ่มดาวจระเข้หรือดาวหมีใหญ่  
มีความสัมพันธ์กับกลุ่มดาวโต่ว (กระบวยใต้) ซึ่งทางลัทธิเต๋ากล่าวถึงดาวท้ังสองนี้ว่าเป็นเทพ ชาวจีน 
มักจะกล่าวถึงว่ากลุ่มดาวโต่วเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิต และดาวเป่ยโต่วเป็นสัญลักษณ์แห่งความตาย
** กลุ่มดาวของจีนแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือกลุ่มดาวซานหยวนและกลุ่มดาวเอ้อร์สือปาซิ่ว 'กลุ่มดาว 
เอ้อร์สอืปาซิว่' ยังแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ใหญ่ เรยีกว่า 'สตัว์เทพท้ัง 4' ได้แก่ กลุม่ดาวมงักรเขียวทิศตะวันออก 
กลุ่มดาวเต่าด�าทศิเหนือ กลุม่ดาวเสอืขาวทิศตะวันตก และกลุม่ดาวหงส์แดงทิศใต้ โดยแต่ละกลุม่ดาวใหญ่ 
ยังแบ่งเป็น 7 กลุ่มดาวย่อย โดย 'กลุ่มดาวโต่ว' (กระบวยใต้) เป็นกลุ่มดาวย่อยจากกลุ่มดาวเต่าด�าทิศเหนือ
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บีบหัวไหล่ของเขาไว้แน่นด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเหลือประมาณ ก่อนจะ

เอ่ยขึ้น

"เหวยจิ่น ข้าคิดว่าข้ารู้แล้ว ต�าแหน่งของภูเขาหลายลูกพวกนั้น

หมายถึงอะไร"

ค่ายทหาร ณ ด่านอวี้เหมิน

ในกระโจมของแม่ทัพใหญ่ซย่าตี๋ในชุดคลุมยาวสีแดงเข้มสวมทับ

ด้วยชดุเกราะสเีงนิ ก�าลงัหารอืเรือ่งกลยุทธ์ล้อมภเูขาปราบข่านเหมงิเฮ่อ

ในวันพรุ่งนี้ ร่วมกับเวยหย่วนป๋อและขุนพลคนอื่นๆ

แขนข้างซ้ายของเขาพันผ้าพันแผลสีขาวเอาไว้ มีรอยเลือดซึม 

ออกมาอย่างเหน็ได้ชดั แต่การเคลือ่นไหวของเขากลับไม่เชือ่งช้าลง ยืนอยู่

ตรงหน้าแผนท่ีด่านอว้ีเหมนิ ชีไ้ปท่ีภูเขาลกูหนึง่แล้วเอ่ยถามเวยหย่วนป๋อว่า 

"ภูเขาลูกนี้ก็คือเขาเหลียงซานที่ท่านเอ่ยถึง?"

เวยหย่วนป๋อพยักหน้ารบั "เขาเหลยีงซานภูมปิระเทศสงูชนัอนัตราย 

ในท้องถ่ินมฉีายาเล่าลอืมานานว่าแม้ผร้ีายยังกลดักลุม้ เวลานีข่้านเหมงิเฮ่อ 

น�าก�าลงัมาดกัซุม่อยู่ท่ีภเูขาลูกน้ี เรยีกได้ว่าเพียงหนึง่ป้องกันหมืน่ยากโจมตี  

ถ้าหากไม่พิชติชยัด้วยอบุายอนัแยบยล เกรงว่าคงไม่อาจจบักุมข่านเหมงิเฮ่อ 

ได้โดยง่ายในเร็ววัน"

ซย่าตี๋หรี่ตาลง

เวยหย่วนป๋อกล่าวข้ึนอกีว่า "แม่ทัพซย่าอย่าได้ดแูคลนเขาเหลยีงซาน

ลูกน้ี ได้ยินว่าท่ีนี่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แม้ว่าจะโดนโอบล้อมอยู ่

บนเขานานสามปีห้าปี ก็ยังมีของป่าพอประทังชีวิตไปได้ไม่หมดไม่ส้ิน  
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ข่านเหมงิเฮ่อเกิดทีน่ี ่ รูจ้กัสภาพพ้ืนท่ีโดยรอบเป็นอย่างด ีคดิว่าคงวางแผน

มาอย่างรอบคอบรัดกุมแล้ว ถึงได้จงใจเลือกเขาเหลียงซานไว้เป็นแหล่ง

หลบซ่อนตัวหากรบแพ้"

ซย่าตี๋หัวเราะเย้ยหยัน "เขาหลบหนีไม่ยอมสู้รบ เอาแต่ซ่อนตัวอยู ่

บนเขาเช่นนี ้ สมควรแล้วทีจ่ะถูกดแูคลน จะต้องหาทางบบีให้เขาโผล่หวั 

ออกมาให้ได้"

ซย่าตี๋น่ิงคิดใคร่ครวญพักหน่ึงแล้วเอ่ยถามว่า "ช่วงนี้ด่านอว้ีเหมิน 

มีลมอะไรพัดผ่าน"

รองแม่ทัพด้านหลังเวยหย่วนป๋อรีบเอ่ยตอบว่า "ช่วงสองวันน้ี 

มีลมตะวันออกพัดผ่านขอรับ"

มุมปากซย่าตี๋ยกโค้งขึ้นแฝงเจตนาชั่วร้าย "เตรียมเชื้อเพลิงเอาไว้ 

ให้มากหน่อย หลังจากสังเกตการณ์ทิศทางลมแล้ว ก็วางเพลิงโจมตี 

ภูเขาลูกนี้ หลังจากย่างเหมิงเฮ่อจนสุกได้ที่ ค่อยลากลงมาเชือดกิน"

พวกเวยหย่วนป๋อปรบมอืด้วยความชืน่ชม "แผนการน้ียอดเย่ียมนัก"

พวกเขาตกลงกันแน่ชัดแล้วก็แยกย้ายกันกลับกระโจมของตนเอง 

เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการต่อสู้อันดุเดือดในวันพรุ่งนี้

เวยหย่วนป๋อเดินไปจนถึงหน้ากระโจม มองออกไปด้านนอกเห็น 

เดก็รบัใช้ยืนนิง่อยู่สองคน แม้ว่าจะแต่งกายอย่างบรุษุ แต่รปูร่างโดดเด่น

สะดุดตาเกินไปสักหน่อย มองแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นสตรีปลอมตัวมา

นับตั้งแต่ซย่าตี๋มาถึงด่านอว้ีเหมิน สาวใช้สองนางนี้ก็ติดตามอยู่ 

ข้างกายเขาตลอดเวลา เวยหย่วนป๋อสงัเกตเห็นชดัเจน เขามกัจะส่ายหน้า

ด้วยความไม่สบอารมณ์อยู่บ่อยครั้ง
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คณุชายรองสกุลซย่าคนน้ีแม้ว่าจะฉลาดหลกัแหลมเหนอืคนธรรมดา 

อีกท้ังยังมพีรสวรรค์ในการบญัชาการกองทพั แต่ว่ากลบัมกีลิน่อายอย่าง

คณุชายเสเพลฝังลกึ ขนาดมาออกรบยงัขาดสาวใช้มาคอยปรนนบิตัไิม่ได้ 

เฮ้อ...ไม่น่าแปลกใจเลยท่ีจะโดนฝ่าบาทส่งมาขดัเกลาในดนิแดนทุรกันดาร

ห่างไกล ไม่แน่ว่าเหวยกั๋วกงกับองค์หญิงเต๋อหรงอาจเป็นฝ่ายกราบทูล 

ขอพระราชโองการให้ลกูชาย เพ่ือให้เขามโีอกาสฝึกฝนเพ่ิมพูนประสบการณ์

เวยหย่วนป๋อคิดเช่นนี้แล้วก็เดินจากไป

สาวใช้ท้ังสองทีแ่ต่งกายอย่างบรุษุ พอเห็นว่าในกระโจมแม่ทัพใหญ่

ไม่มีใครอื่นแล้วก็ก้มหน้าส�ารวมกิริยาเดินเข้าไปในกระโจม

ซย่าตี๋ยังน่ังอยู่หลังโต๊ะท�างานมองดูแผนท่ีเขาเหลียงซาน สาวใช้ 

ทัง้สองไม่กล้าส่งเสยีงดงั คนหน่ึงรบีเข้ามาใส่ยาเปลีย่นผ้าพันแผลให้เขา

ใหม่ ส่วนอีกคนหน่ึงยกอ่างน�า้มาวางตรงปลายเท้าซย่าตี ๋ ช่วยถอดรองเท้า

ถุงเท้าให้เขาอย่างระมัดระวัง แล้วช่วยเช็ดท�าความสะอาดเท้าให้

ซย่าตีถู๋กความเจบ็ปวดจากบาดแผลทีแ่ขนรบกวนความคดิจนไม่อาจ

รวบรวมสมาธิได้ จึงวางแผนที่ไปเสียเลย แล้วเอนหลังพิงพนักเก้าอี้  

มองส�ารวจสาวใช้ทั้งสองคนด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึก

สาวใช้คนที่เปลี่ยนยากับผ้าพันแผลให้เขาก็แล้วไปเถิด แต่ว่า 

คนที่อยู่ตรงปลายเท้าน้ัน...ท�าให้หัวใจเขาร้อนรนขึ้นมา ท่าทางของ 

สาวใช้คนนี้ยามก้มหน้าก้มตาย่ิงมองย่ิงคล้ายฉวีชิ่นเหยา ไม่ต้องเอ่ยถึง

หน้าผากสะอาดเกลี้ยงเกลากับคางเรียวเล็ก กระทั่งเส้นโค้งบริเวณ 

ปลายจมูกก็สวยเหมือนของฉวีชิ่นเหยาไม่มีผิดเพี้ยน

เขารู้สึกหายใจติดขัดขึ้นมา ฝืนเบนสายตามองไปทางอื่น แต่ว่า 
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ไม่นานก็เหลียวกลับมามองใบหน้าของสาวใช้คนนั้นโดยไม่รู้ตัว

ดเูหมอืนสาวใช้คนน้ันจะสัมผัสได้ นางเขนิอายจนใบหูเป็นสแีดงระเรือ่

ขึน้มาอย่างช้าๆ ย่ิงมสีายตาของซย่าตีจ๋บัจ้องมองมา ร่องรอยความเขนิอายน้ัน

ย่ิงแผ่ขยายจากใบหูลามไปถึงล�าคออย่างไม่อาจควบคมุ

ซย่าต๋ีเผลอมองจนเหม่อลอย ย้อนคิดถึงเวลาท่ีตนเองเอ่ยวาจา

หยอกเย้าฉวีชิ่นเหยา นางก็โกรธเคืองจนหน้าแดงเช่นนี้ ใบหน้ารูปไข่ 

ขาวหมดจดคล้ายอาบย้อมด้วยสีแดงของเมฆสะท้อนแสงอาทติย์ยามตกดนิ 

ดวงตาทีม่โีทสะคุกรุน่วาววับย่ิงกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า งดงามตราตรึงใจ

เหลือเกิน สีหน้าของนางยามว่ากล่าวเขาช่างมีชีวิตชีวาหาใดเปรียบ  

ภาพของนางหย่ังรากลกึลงในใจเขานบัตัง้แต่นัน้ ไม่อาจลบเลอืนออกไปได้

อีกเลย

เขาจ้องมองใบหน้าของสาวใช้ท่ีละม้ายคล้ายคลงึฉวีชิน่เหยา ทัง้ที่

พยายามวางตัวเฉยชา แต่ความปรารถนาในใจกลับไม่อาจยับย้ังไว้ได้

ราวกับสัตว์ร้ายหลุดออกจากกรงขัง

"เจ้าอยู่ก่อน" เมื่อสาวใช้ท่ียกอ่างน�้ามาก�าลังจะถอยออกไป จู่ๆ  

ซย่าตี๋ก็หลุดปากออกมาอย่างกะทันหัน 

สาวใช้คนนั้นคาดไม่ถึง ยืนตะลึงงันอยู่ที่เดิมชั่วครู่ ก่อนจะขานรับ

ด้วยความเขินอาย

ซย่าตีก๋ลับเสมองไปทางอืน่อกีครัง้อย่างอดึอดั กลวัว่าความอปัยศอดสู

จากส่วนลกึในใจจะลกุลาม

สาวใช้อีกคนพอได้ยินเช่นน้ีก็ไม่กล้าเผยสีหน้าแสดงความผิดหวัง  

นางรบีเดนิมาตรงหน้าสาวใช้ท่ีถืออ่างน�า้ หลงัรับอ่างน�า้มาแล้วก็ถอยออกจาก

Page ����������������������� 4.indd   105 10/8/2563 BE   16:55



106

บุปผารัตติกาลแห่งฉางอัน 4

กระโจมไป

สาวใช้ที่ยังอยู่ในกระโจมกุมมือตนเองด้วยความประหม่า นาง 

ลมืหน้าทีข่องตนเองไปชัว่ขณะ ยืนน่ิงไม่ขยับเพราะไม่รู้ว่าควรท�าเช่นไรดี

พอนางเงยหน้ามองคณุชาย ก็พบว่าเขาหยิบแผนทีเ่ขาเหลยีงซาน 

มาดูอกีครัง้ ไส้ตะเกียงน�า้มนัโดนแผดเผาจนสัน้กุดแล้ว นางกลวัว่าคณุชาย

จะเสยีสายตา จงึรบีร้อนเดินเข้าไปใกล้ ใช้กรรไกรดงึไส้ตะเกียงออกมา

แสงตะเกียงสว่างกว่าเดิมเลก็น้อย สเีหลืองทองหม่นๆ ส่องสะท้อน

กับใบหน้าของซย่าตี๋ สีหน้าของเขาแสดงให้เห็นว่าก�าลังเหม่อลอยอย่าง

ชดัเจน แต่ว่าค้ิวคมโดดเด่นและสนัจมกูโด่งสวยกลับน่ามองปานนัน้ นาง

มองแล้วจิตใจสับสนว้าวุ่นไปหมด

หลังจากยืนน่ิงด้วยความกระวนกระวายอยู่สักพัก เห็นว่าคุณชาย

ไม่สัง่ก�าชบัอะไรก็ขยับถอยออกไปอย่างแผ่วเบา เดนิตรงไปท่ีหน้าเสือ่ปนูอน 

ค้อมเอวลงหยิบเครื่องนอนออกมาทีละชิ้น

ว่าตามหลกัแล้วเวลาเคลือ่นทพัออกรบไม่เหมอืนยามปกต ิสามารถ

หาท่ีหลบัทีน่อนยามค�า่คนืได้ก็ถือว่าไม่เลวแล้ว แต่องค์หญิงเต๋อหรงกลวัว่า

มาอยู่พ้ืนที่ทุรกันดารอย่างด่านอว้ีเหมินแล้ว จะท�าให้คุณชายสุขภาพ 

ทรุดโทรมลง จึงสั่งองครักษ์ท่ีติดตามคุณชายให้น�าผ้าปูท�าจากหนังแรด 

ที่ป้องกันความหนาวเย็นได้มาด้วย ได้ยินว่าหนังสัตว์ชนิดน้ีทั้งหนาและ 

กันความชื้นได้ดี เมื่อปูรองไว้ใต้เสื่อปูนอนจะช่วยกันไอเย็นเปียกชื้นจาก 

พื้นดินได้ดีเยี่ยม

นางพยายามสะกดกลัน้ความเขินอายและการเฝ้ารอสดุความสามารถ 

นางคกุเข่าลงต้ังใจจดัเครือ่งนอนให้เรยีบร้อย เนือ่งจากนางจติใจตึงเครียด
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และมสีมาธิเกินไป แม้กระท่ังคณุชายมาอยู่ข้างหลงันางเมือ่ใดก็ยังไม่รูส้กึตวั

พอนางลกุขึน้ยืนตรง ทันททีีห่นัหลงักลบัไปก็สบเข้ากับดวงตาลกึล�า้ 

คูน้ั่นของคณุชายพอด ีนางสะดุง้ตกใจจนถอยหลงัหนตีามสญัชาตญาณไป

สองก้าว แล้วก็ได้ยินคุณชายสั่งการด้วยสีหน้าเย็นชา

"ปรนนิบัติข้าถอดเสื้อผ้า"

สาวใช้คนนีช้้อนสายตาข้ึนมองอย่างลนลาน ก็เห็นว่าคณุชายยกแขน

ขึน้มา ตัง้ท่ารอให้นางเข้าไปปรนนิบติั

นางมือไม้พันกันไปหมดด้วยความประหม่า เดินเข้าไปใกล้ด้วย

ใบหน้าแดงก�า่ ช่วยเขาถอดชดุเกราะสเีงนิทีเ่ยน็ยะเยือกและแขง็กระด้าง 

ชดุเกราะของคณุชายหนักอึง้ หลังจากถอดออกแล้วนางต้องใช้แรงประคอง 

ไว้ไม่น้อย ก่อนจะวางลงด้านข้างอย่างระมดัระวังและหนักลบัมาช่วยเขา 

ถอดเสื้อคลุมชั้นนอก

นางสัมผัสได้ว่าสายตาของคุณชายมองตามนางอยู่ตลอดเวลา  

ในใจเกิดความปีติลิงโลดอย่างประหลาด ตลอดการเดินทางมาที่น่ี 

คณุชายไม่เคยมองพวกนางด้วยแววตาเป็นมติรเลย แล้วก็ไม่เคยปล่อยให้

พวกนางเข้ามาปรนนิบัติใกล้ชิด นางอกสั่นขวัญแขวนอยู่ตลอดท้ังวัน  

กลวัว่าจะเป็นอย่างทีพ่วกองครกัษ์หลวิว่าไว้ คณุชายอาจจะยกพวกนาง 

ให้ขุนพลอื่นในกองทัพ

หลังจากแก้เข็มขัดชั้นนอกออกแล้ว นางก็กล้ันหายใจขณะช่วย

คุณชายถอดเสื้อตัวใน เพราะความใกล้ชิดท�าให้กลิ่นอายของบุรุษหนุ่ม 

จากร่างของเขาโชยมาปะทะจมกู กล่ินอายน้ีแฝงด้วยอนัตรายจนท�าให้นาง

จิตใจกระสับกระส่าย
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นางหวาดกลัวจนตัวสั่นงันงก น้ิวมือเพ่ิงจะแตะต้องผ้าซับเหงื่อ 

ที่ข้างเอว ทันใดนั้นร่างกายก็ลอยหวิว ถูกโอบรัดช่วงเอวและล้มลงไป 

บนที่นอน

จากนั้นบนร่างก็มีน�้าหนักโถมทับลงมามากกว่าเดิม คุณชาย 

โน้มตัวลงมาคร่อมร่างนางไว้ ท�าให้นางต้องคว้าผ้าปูบนเส่ือแน่นอย่าง 

ตื่นตระหนก สัมผัสได้ว่าลมหายใจของเขาขยับเข้ามาใกล้มากข้ึนทุกที 

ร่างกายแข็งเกร็งจนท�าอะไรไม่ถูก แต่เมื่อลมหายใจอุ่นร้อนน้ันมาถึง 

ริมฝีปากของนางกลับหยุดชะงักไปอย่างกะทันหัน

นางหลบัตาแน่นสนิท รอคอยอยู่เนิน่นานก็ไม่พบกบัสมัผสัแนบชดิ

รุกเร้าไปมากกว่านั้น ได้ยินเพียงเสียงไร้อารมณ์ดังข้ึนว่า "เจ้าไม่ต้องอยู่

ปรนนิบัติแล้ว ออกไปเถอะ"

นางลืมตาขึ้นอย่างตกตะลึงจนไม่ทันตอบสนองไปพักใหญ่

ซย่าตีเ๋หน็นางไม่ยอมขยับไปทีใ่ดเสยีทีก็หมดความอดทน ตะคอกใส่

อย่างหงดุหงิดว่า "ออกไป!"

สาวใช้ตกใจกลัวจนตวัส่ัน ความคดิเพ้อฝันทีอ่ดัแน่นโดนน�า้เย็นเฉยีบ

สาดจนดบัมอด มหีรอืจะกล้าชกัช้าอยู่อกี นางรบีตะเกียกตะกายลกุข้ึน

จนกระท่ังสาวใช้ออกนอกกระโจมไปแล้ว ซย่าตีถึ๋งพลกิตวักลบัมา 

เงยหน้ามองหลังคากระโจมน่ิงงัน ผ่านไปนานถึงได้หัวเราะออกมา 

อย่างขมขืน่ สาวใช้คนนัน้นอกจากมใีบหน้าคล้ายคลึงกับฉวีชิน่เหยาแล้ว 

ยังมเีงาของนางอยู่สกัเศษเสีย้วตรงท่ีใดกนั ความสดใสมชีวิีตชวีาก็ไม่เห็น

สกันดิ มแีต่ท่าทางกระบดิกระบวนน่ารงัเกียจ เขาคงเสยีสตไิปแล้วจรงิๆ 

ถึงได้เกิดความคิดเหลวไหลหลอกตนเองพรรค์น้ันได้
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วันรุ ่งข้ึนอากาศยังคงปลอดโปร่งแจ่มใส ฉวีชิ่นเหยายังจดจ�า 

สิ่งท่ีค้นพบเมื่อคืนได้ นางรีบร้อนกินอาหารเช้า แล้วรบเร้าลิ่นเซี่ยว 

ให้ท�าตามแผนการของนางด้วยกัน

ความจรงิไม่จ�าเป็นต้องให้ฉวชีิน่เหยาเอ่ยปาก ลิน่เซีย่วรู้ดว่ีาเร่ืองนี้

ใหญ่หลวงนัก ตั้งแต่เมื่อคืนพอกลับถึงเรือนซือหรู เขาก็สั่งการลงไป

เรียบร้อยแล้ว

รอให้พวกเขามาถึงศาลาเยียนปอ พวกฉางหรงต่างยืนถือคันฉ่องส�ารดิ

รปูดอกไม้แปดกลบีเอาไว้คนละบานรออยู่ท่ีริมทะเลสาบแล้ว ดวงอาทติย์

อบอุน่ในฤดหูนาวสาดแสงอาบไล้ถ้วนท่ัว แต่ละคนแสดงสหีน้างนุงงออกมา 

ไม่เข้าใจเลยสกันิดว่าซือ่จือ่กับชายาซือ่จือ่ต้องการจะท�าอะไรกันแน่

ในทะเลสาบมีเรือล�าหน่ึงลอยอยู่ ฉวีชิ่นเหยากับลิ่นเซี่ยวเดินไป 

ตามระเบยีงจนถงึขัน้บนัไดทีย่ื่นลงไปในทะเลสาบ ก่อนจะก้าวลงไปบนเรือ

33
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ด้วยกัน พอเรือเคลื่อนตัวไปหยุดอยู่กลางทะเลสาบแล้วท้ังสองก็ยืนนิ่ง

เคียงกันบนเรือ และกางแผนที่ฉบับนั้นออกมาดู

ทุกครั้งที่มองแต่ละต�าแหน่งจนแน่ใจ ก็จะตะโกนส่ังการเสียงดัง 

ค�าหนึ่ง เพื่อให้พวกฉางหรงกระโดดขึ้นไปยืนอยู่บนต้นไม้ตามต�าแหน่ง

วิธีการนี้จะต้องใช้คนที่ฝึกวิทยายุทธ์ถึงจะด�าเนินการได้ตามแผน 

เมื่อคืนก็ดึกมากแล้ว ฉวีชิ่นเหยากลัวว่าจะท�าให้แตกตื่นกันไปหมด จึง 

ไม่ได้เตรียมการในทันที

โชคดีที่ทะเลสาบไม่ได้คับแคบนัก ริมฝั่งก็ปลูกต้นหลิวแน่นขนัด  

เวลาใช้คาถาอาคมจึงมีพื้นที่อีกเหลือเฟือ

ฉางหรงยืนอยู่ทางฝั่งตะวันออกแทนต�าแหน่งเขาอู๋เหวย เว่ยปอ 

ยืนอยู่ทางทิศตะวันตกแทนต�าแหน่งเขาอู่หนิว หลี่ว์ชินไหวยืนอยู่ทาง 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้แทนต�าแหน่งเขาโซ่วไหว

แต่ว่ามุมที่ตรงกับศาลเจ้าร้างแห่งนั้นด้านหลังจวนจิ้งไห่โหว  

ไม่สามารถหาที่ยืนพักเท้าบนฝั่งได้ ฉวีชิ่นเหยาเหลียวมองไปรอบกาย  

สัง่ให้บ่าวไพร่น�าเสาไม้ไผ่เรยีวยาวพร้อมจงูเรอืล�าหนึง่มาเสยีเลย หวังเลีย่ง

ต้องประคองตัวยืนบนเสาไม้ไผ่ทีต้ั่งสงูอยูก่ลางล�าเรอื ในมอืยังถือคนัฉ่อง

ให้ส่องไปทางทะเลสาบ

ด้วยท่าทางยากล�าบากในลักษณะน้ีต้องถือว่าโชคดีที่หวังเลี่ยง 

มวิีชาตวัเบาล�า้เลศิกว่าใคร จงึไม่ถึงขัน้หน้าทิม่ลงไปในทะเลสาบ แม้ว่า 

จะท�าได้โดยราบรื่น แต่เวลาผ่านไปเพียงครู่เดียว บนหน้าผากของเขา 

ก็มีเม็ดเหงื่อผุดพราย 

แสงอาทติย์สว่างเจดิจ้าตกกระทบคนัฉ่องดอกไม้ในมอืของแต่ละคน 
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ถูกหน้าคันฉ่องที่เป็นมันแวววาวก็สะท้อนแสงหักเหออกไป สาดส่อง 

ไปยังทะเลสาบจากคนละทิศทางกัน ราวกับมีดวงดาวพราวระยับ 

ในยามกลางวัน

ฉวีชิ่นเหยาอาศัยแผนที่ในมือปรับแก้ไขต�าแหน่งของหลายคน 

ในที่นี้อย่างต่อเน่ือง ล�าแสงหลายสายในที่สุดก็มาบรรจบกันท่ีมุมหน่ึง 

อย่างประหลาด สะท้อนแสงไปยังต�าแหน่งใดต�าแหน่งหนึ่งบนแผนที่

ฉวีชิ่นเหยามองแล้วหัวใจเต้นโครมคราม มิน่าเล่าก่อนหน้านี้ 

นางท�าอย่างไรก็มองหาความเชือ่มโยงของภเูขาแต่ละลูกจากแผนทีไ่ม่ออก  

ทีแ่ท้เป็นเพราะเดิมทีก็ไม่ใช่ค่ายกลของฝ่ายเต๋าหรอืฝ่ายพุทธ แต่เป็นเร่ือง

ของกลุม่ดาวและธาตุทัง้ห้า* ถ้าหากไม่ใช่เพราะเมือ่คนืบงัเอญิเหลือบเห็น

กลุ่มดาวโต่ว เกรงว่าท�าเช่นไรนางก็คิดไม่ถึงว่าจะอาศัยการลอกเลียน

ต�าแหน่งทิศของภูเขาหลายลูกมาค้นหาว่าพวกมันมีความเชื่อมโยงกัน

อย่างไร

ภูเขาเหล่านี้สอดคล้องกับเรื่องคุกสวรรค์อย่างที่คิดไว้ พลังปราณ 

จากภูเขาทกุลกูสดุท้ายจะมาบรรจบกัน ช้ีไปทีจุ่ดใดจดุหนึง่กลางกลุ่มดาว

พิจารณาจากต�าแหน่งแต่ละทิศทางของพวกมันแล้ว เขาอู๋เหวย 

ตรงกับต�าแหน่งกลุม่ดาวซนิ** ศาลเจ้าร้างด้านหลงัจวนจิง้ไห่โหวตรงกับ

ต�าแหน่งกลุ่มดาวกุ่ย*** เขาอู่หนิวตรงกับต�าแหน่งกลุ่มดาวขุย**** และ 

เขาอวี้เฉวียนตรงกับต�าแหน่งกลุ่มดาวเวย*****
* ธาตุท้ังห้า หมายถึง ทอง ไม้ น�า้ ไฟ ดนิ ชาวจนีโบราณเชือ่ว่าสสารท้ังห้าประกอบกันเป็นทุกสรรพสิง่ในโลก 
จึงเชื่อมโยงไปสู่ศาสตร์ท�านายดวงชะตา และเป็นหลักพื้นฐานการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย
** กลุ่มดาวซิน (หัวใจ) กลุ่มดาวย่อยจากกลุ่มดาวมังกรเขียวทางทิศตะวันออก
*** กลุ่มดาวกุ่ย (ผี) กลุ่มดาวย่อยจากกลุ่มดาวหงส์แดงทางทิศใต้
**** กลุ่มดาวขุย (แข้ง) กลุ่มดาวย่อยจากกลุ่มดาวเสือขาวทางทิศตะวันตก
***** กลุ่มดาวเวย (หลังคา) กลุ่มดาวย่อยจากกลุ่มดาวเต่าด�าทางทิศเหนือ
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ส่วนต�าแหน่งท่ีพวกมันมาบรรจบกันค่อนไปทางเหนือเป็นกลุม่ดาวหนีว์่*

กลุ่มดาวหน่ีว์แตกต่างจากกลุ่มดาวอื่น มุมต�าแหน่งจะมีสถานะ 

อยู่เหนือกว่า มบีทบาทในการควบคมุและรกัษาสมดลุ ถ้าหากกลุม่ดาวอืน่

สอดคล้องกับภูเขาหลายลูกที่มีปีศาจร้ายปรากฏดังคาด เช่นน้ันแล้ว 

ปีศาจร้ายท่ีอยู่ตรงกับต�าแหน่งกลุ่มดาวหน่ีว์ ไม่ว่าจะเป็นพลงัความชัว่ร้าย

หรือสถานะจะต้องอยู่เหนือปีศาจตนอื่น

ฉวีชิ่นเหยาคิดใคร่ครวญไปเรื่อย แผ่นหลังก็มีเหงื่อเย็นไหลซึม 

จนเปียกชุม่อย่างช้าๆ หรอืว่าจะเป็นเพราะสาเหตนุี ้ ปีศาจท่ีทยอยปรากฏตวั 

ออกมาหลายตนน้ัน ไม่มตีวัใดเลยท่ีไม่คดิหาวิธีสร้างค่ายกล เพ่ือช่วยเหลอื

ปีศาจทีอ่ยู่ตรงกับต�าแหน่งกลุม่ดาวหนีว์่ท�าลายค่ายกลท่ีกักขงัมนัไว้ออกมา

นางรีบสั่งบ่าวหญิงให้พายเรือไปอยู่กลางทะเลสาบปรับต�าแหน่ง 

เล็กน้อยแล้วชูแผนที่ขึ้น เปรียบเทียบกับต�าแหน่งล�าแสงสะท้อนจาก 

ทกุทศิทาง

เมื่อเวลาผ่านไป ต�าแหน่งเงาแสงอาทิตย์หมุนเคลื่อนไปอย่าง 

เชื่องช้า แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือจุดบรรจบของล�าแสงหลายสาย 

ไม่เคยเปลี่ยนไป ยังคงตกกระทบที่มุมนั้นของกลางทะเลสาบเช่นเดิม

นางก้มหน้าลงมองแผนท่ี มมุนัน้ของทะเลสาบเมือ่เทียบกับแผนที่ 

ในมอืนางแล้ว พ้ืนท่ีซึง่มเีนนิเขาทัง้สีโ่อบล้อมเอาไว้ก็คอืเมอืงฉางอนัพอดี 

กล่าวให้ถูกต้องก็คือบังเอิญอยู่ใกล้กับต�าแหน่งเส้นเช่ือมโยงศาลเจ้าร้าง

กับจวนจิ้งไห่โหว เขาโซ่วไหว และเขาอู่หนิว

ฉวีชิ่นเหยาสะดุ้งตกใจ ต�าแหน่งกลุ่มดาวหนี่ว์ไม่ได้อยู่นอกเมือง 

* กลุ่มดาวหนี่ว์ (เด็กหญิง) กลุ่มดาวย่อยจากกลุ่มดาวเต่าด�าทางทิศเหนือ
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แต่อยู่ในเมืองอย่างนั้นหรือ

นางรีบมองหาต�าแหน่งระหว่างเส้นเชื่อมโยงของศาลเจ้าร้างกับ 

จวนจิง้ไห่โหว เขาโซ่วไหว และเขาอูห่นวิ เห็นว่าบนแผนท่ีไม่มเีครือ่งหมาย

ก�ากับไว้เป็นพิเศษ รู้แต่เพียงว่าเป็นมุมค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  

ไม่อาจสรุปต�าแหน่งที่ชัดเจนได้

นางชี้ไปที่ต�าแหน่งถัดไปซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของต�าแหน่งดาวหน่ีว์ 

แล้วเอ่ยถามลิ่นเซี่ยวว่า "ตรงนี้คือที่ใดกันหรือเจ้าคะ"

นางไม่อาจเทียบชั้นลิ่นเซี่ยวท่ีเข้าใจโครงสร้างภายในเมืองฉางอัน

อย่างกระจ่างแจ้งได้

ลิ่นเซี่ยวมองเห็นความผิดปกติมาแต่แรกแล้ว เขารับแผนท่ีมา 

แล้วเพ่งมองอย่างละเอียด ก่อนจะขมวดค้ิวพลางเอ่ยว่า "บริเวณนี้ 

เดินทางลงใต้ไปอีกหน่อยจะถึงกุยอี้ ถ้าหากขึ้นเหนือไปจะเป็นหย่งผิง"

พอฉวีชิน่เหยาได้ยินชือ่สถานท่ีสองแห่งซึง่คุน้หูเหลอืเกินก็อ้าปากกว้าง

อย่างตกตะลงึ "ท่านจะบอกว่าเป็นส�านกัศกึษาอว๋ินอิน่?"

ปกติเวลาเดนิทางเข้าออกส�านักศกึษาก็เป็นเร่ืองหน่ึง แต่การแยกแยะ

ต�าแหน่งแน่ชดับนแผนทีเ่ป็นคนละเรือ่งกันเลย

ลิ่นเซี่ยววางแผนที่ลง มองฉวีชิ่นเหยาด้วยแววตาสงบนิ่งพร้อม 

เอ่ยว่า "แถบนั้นมีบ้านเรือนราษฎรไม่มากนัก ในอดีตเสด็จปู่ก็ทรงม ี

พระด�ารว่ิาอยากให้ส�านกัศึกษาเงยีบสงบ เคยมพีระราชโองการให้ร้านค้า

ละแวกใกล้เคยีงย้ายออกไปไม่น้อย หลายปีทีผ่่านมาภายในรศัมไีม่ก่ีหลี่ 

ก็มีแค่ส�านักศึกษาอวิ๋นอิ่นแห่งเดียว แยกแยะได้ง่ายมาก"

ฉวชีิน่เหยานิง่อึง้ไป แล้วหยิบแผนทีม่าพินจิดอูย่างละเอยีดอกีรอบ 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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