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คือทุกส่ิงท่ีเชื่อมโยงใจไว้คู่กัน



แจ่มใสขอส่งมอบความรัก
และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook



'หวนคืนอีกครา สู่ห้วงเวลาแสนงาม' เดินทางมาถึงเล่มที่ 10 ซึ่งเป็นเล่ม

จบแล้ว ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าความรู้สึกยามอ่านมาถึงเล่มนี้ของนักอ่านแต่ละคน

จะเป็นเช่นไร คงจะต้องทั้งผูกพันกับตัวละคร ท้ังอยากทราบตอนจบว่าจะ

คลี่คลายลงอย่างไร แต่ก็ไม่อยากให้จบเหมือนกันแน่ๆ เลย ส่วนเรื่องความ 

น่าติดตามและความสนกุของเรือ่งราวน้ันคงไม่ต้องพูดแล้ว ด้วยกระแสท่ีดขีอง

เรื่องนี้และด้วยการติดตามกันมายาวนานจนครบสิบเล่ม ก็แสดงให้เห็นแล้ว

ว่านกัเขียนและนกัแปลของเรามเีค้าโครงเรือ่งและส�านวนการเล่าท่ีดเีย่ียมมาก

จริงๆ ค่ะ อย่างไรก็ขอให้ติดตามกันต่อไปในเร่ืองหน้าๆ ของนักเขียนและ 

นักแปลทั้งสองท่านด้วยนะคะ

โดยในเล่มสดุท้ายนีส้องสามภีรรยาได้สมัผสัความหรรษาจากรสเสน่หา

เป็นคราแรก ย่อมคลอเคลียกันทุกเช้าค�่าเสียจนในจวนกวนจวินโหวอบอวล

ด้วยบรรยากาศหวานชืน่ แม้ในยามทีภ่ายนอกเกดิคลืน่ลมขึน้ไม่เว้นวันก็มอิาจ

กระทบกระเทือนเข้ามาในจวนแห่งนี้ได้เลย ด้านวังองค์หญิงใหญ่ฉางหรงเกิด

เรือ่งขึน้เพราะนางตัง้ครรภ์กับชายบ�าเรอ จนไทเฮาผูเ้ป็นมารดาถึงกับสัง่ให้ท�า

ในสิง่ท่ีเลวร้ายทีส่ดุโดยไม่ห่วงใยความสขุสบายและร่างกายของนางเลย ฉอืชัน่ 

ท่ีดูราวกับว่าเกลียดชังมารดาของตนเองน้ันหัวใจแสนเจ็บปวด เวลาเช่นนี ้

มีเพียงเซ่าหมิงยวนและเฉียวเจาท่ีช่วยเหลือเขาได้มากท่ีสุด ส่วนรุ่ยอ๋องกับ 

มู่อ๋องต่างก็หวังในอ�านาจ หมายปองราชบัลลังก์ คราใดที่มีโอกาสย่อมพร้อม 

ที่จะถือมีดเข้าห�้าหั่นกันอยู่เสมอ แต่ที่คาดไม่ถึงมากท่ีสุดคงเป็นเรื่องของ 

เจยีงหย่วนเฉา ส่วนว่าเขาจะมอีะไรเซอร์ไพรส์นกัอ่านทกุท่านน้ันขอให้ตดิตามกัน 

ให้ดี หวนคืนกลับมามีชีวิตต่อไปในคราน้ี เฉียวเจาของเราใช้ชีวิตคุ้มค่าจริงๆ 

ว่าหรือไม่คะนักอ่านทุกท่าน

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



ชวิีตคนเราผนัแปรไม่แน่นอนเกินไป นางอยากคว้าความสขุทีอ่ยู่ตรงหน้า

"เจาเจา..." เซ่าหมิงยวนเร่ิมแตกตื่นเมื่อรับรู้ได้ว่าความสามารถในการ

ควบคุมตนเองก�าลังจะหมดสิ้นลง เขาอาจจะทาบทับคนในอ้อมอกไว้ใต้ร่าง 

ครอบครองนางตามใจปรารถนาโดยไม่ค�านึงถึงอะไรทั้งสิ้นได้ทุกเมื่อ

กลีบปากนุ่มนิ่มประทับลงมา สุ้มเสียงอ่อนหวานออดอ้อน "ข้าก็อยู่น่ี 

เรียกข้าด้วยเหตุใดกัน..."

"เจาเจา เจ้าอย่า..." เซ่าหมงิยวนพยายามดิน้รนเฮอืกสดุท้าย ทว่าฝ่ามอื

อ่อนนุ่มคู่น้ันกลบัออกแรงผลกัเขานอนลงแนบสนิทกับเตยีง ผ้าปเูตยีงหนานุ่ม

ยุบยวบลงในพริบตา

"ถิงเฉวียน..."

"หือ?"

"ท่านแม่สอนข้าแล้ว จากนั้นค่อยกินอาหารผสมสมุนไพรบางอย่าง

ประกอบกัน ไม่เป็นไร..." 



 เฉียวเจา  เจาเจาของเซ่าหมงิยวน ไม่ใช่บตุรสาวของอาลกัษณ์

ในส�านักราชบัณฑิตที่ไร ้ความส�าคัญอีกต่อไป  

แต่เป็นถึงฮูหยินท่านโหวผู้ทรงเกียรติ นางเก่งกาจ 

จนหลายๆ คนต้องยอมลงให้

 เซ่าหมิงยวน  บุรุษผู้รักใคร่เฉียวเจาหมดท้ังหัวใจ ซื่อสัตย์และ

จริงใจต่อสหาย ไม่มีวันทรยศหักหลังต่อคนท่ีดีกับ

ตนเอง ปกป้องภรรยาอย่างถึงที่สุดโดยไม่ไว้หน้า

ใครหน้าไหนทั้งนั้น

 หลันซาน  สมุหราชเลขาธิการ กุมอ�านาจบริหารราชการนาน

ร่วมย่ีสิบปีจนภายในราชส�านักฟอนเฟะ อาณา

ประชาราษฎร์เดือดร้อนทุกข์เข็ญ ท้ังยังเป็นผู้อยู่

เบือ้งหลงัเหตกุารณ์ร้ายแรงต่างๆ ในแวดวงขนุนาง

อีกด้วย

 องค์หญิงใหญ่ฉางหรง  มารดาของฉือชั่น เลี้ยงชายบ�าเรอไว้เสียจนเต็ม 

วังองค์หญิง ท�าให้บตุรชายไม่ชอบหน้านางมากนัก  

ทั้งท่ีความจริงแล้วนางรักใคร่บุตรชายสุดหัวใจ  

สละเลือดให้เขาดื่มกินประทังชีวิตได้

 หยางไทเฮา  พระมารดาของฮ่องเต้หมิงคัง ด้วยความที่ผ่านโลก

และการแก่งแย่งชิงอ�านาจมามาก ท�าให้ในสายตา

เห็นเพียงผูอ้ืน่ล้วนมจีติคดิร้าย นางให้ความส�าคญั 

กับราชวงศ์ ไม่ใส่ใจแม้นความสมัพันธ์ของลกูหลาน 

ในไส้





7ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

เหล่าบัณฑิตหลวงในส�านักราชบัณฑิตท่ีได้รับของพระราชทาน

เดือนสิบสองโห่ร้องด้วยความยินดีดังลั่น

สิง่ทีบ่ณัฑิตหลวงซึง่ได้รบัเบีย้หวัดเดอืนละแปดตัน้เหล่านีต้ั้งตารอคอย 

ที่สุดคือของพระราชทานปีละหนึ่งครั้งนี่เอง อย่าลืมว่าเมื่อหลายปีก่อน

สมัยท้องพระคลังยังนับว่าบริบูรณ์ ของพระราชทานที่แจกจ่ายให้ตอน

ใกล้สิ้นปีมากพอๆ กับเบี้ยหวัดทั้งปีของพวกเขาเลยทีเดียว

แน่นอนว่าช่วงไม่ก่ีปีมานี้ไม่อาจเทียบแต่ก่อนได้แล้ว จนกระทั่ง 

ปีก่อนถึงกับงดแจกจ่ายไปเลยด้วยซ�้า แล้วก็เพราะเหตุนี้เองความยินดี

ปรีดาที่ได้รับของพระราชทานสองส่วนในตอนนี้จึงมิอาจพรรณนาเป็น

ถ้อยวาจาได้

หากท่ีน่ายินดีย่ิงขึ้นไปอีกคือของพระราชทานถูกแจกจ่ายให้ในวัน

สุดท้ายก่อนที่ว่าการทุกแห่งจะปิดท�าการ หรือพูดอีกนัยหน่ึงว่าวันรุ่งข้ึน

751
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ขุนนางเหล่านี้ล้วนได้หยุดพักนานหลายวัน สามารถดื่มสุราสังสรรค์หรือ

ใช้เวลาอยู่กับภรรยาและบุตรได้ตลอดทั้งวัน

"ไปๆ ดื่มสุรากัน"

"ร้านไป่เว่ยดีหรือไม่"

เมือ่อยู่ในหมูบ่ณัฑิตหลวงด้วยกันก็ไม่จ�าเป็นต้องวางท่าส�ารวมตน

ต่อหน้าผู้อื่น แต่ละคนกล่าววาจาอย่างหน้าชื่นตาบาน

"อาลักษณ์เฉียว ไปดื่มสุราด้วยกันหรือไม่"

เฉียวโม่ยกมุมปากโค้งพลางกล่าว "ข้ายังไว้ทุกข์อยู่ คงไม่ไปด้วย 

สหายทุกท่านร�่าสุรากันให้ส�าราญใจเถอะ"

สหายขุนนางที่เอ่ยชวนเพ่ิงนึกขึ้นได้ในเวลานี้ เขาเอ่ยด้วยรอยย้ิม

กระดาก "จริงสิ เช่นนั้นพวกข้าไปล่ะ"

เขามองดูเหล่าสหายขุนนางเดินผละไปอย่างร่าเริงแจ่มใสแล้ว 

แย้มยิ้มย่างเท้าออกจากส�านักราชบัณฑิต

ถนนศิลาเขียวด้านนอกผ่านการปัดกวาดอย่างสะอาดสะอ้าน  

มีหิมะถมทับกันอยู่สองข้างทางเป็นกองสูงถึงหลายฉื่อ

พอเฉียวโม่เดินผ่าน นกกระจอกท่ีหาอาหารอยู่บนพ้ืนหิมะตัวหน่ึง 

ก็ตื่นตกใจกางปีกบินหนีไปทันที เศษหิมะที่ติดขามันร่วงหล่นลงบน 

เรือนผมเขา

ชายหนุ่มยกมอืปัดออกเบาๆ ก่อนสาวเท้าก้าวยาวไปทางรถม้าตรง

หัวมุมถนน เอ่ยสั่งสารถีว่า "กลับจวนกวนจวินโหว"

รถม้าเริม่ออกแล่นดังครดืคราด เขาเลกิม่านขึน้มองออกไปด้านนอก

หิมะประจ�าฤดูหนาวตกลงมาแล้ว ยามรถม้าวิ่งออกจากถนนซึ่ง 

เป็นที่ตั้งของท่ีว่าการมากมายจะเห็นคนแต่งกายมอซอตามถนนหนทาง 
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มากขึ้น พวกเขาเหล่าน้ันมีสีหน้าชืดชา เสื้อผ้าขาดกะรุ่งกะริ่ง เห็นแผล

โดนความเย็นกัดเลก็ๆ ใหญ่ๆ บนผวิกายทีโ่ผล่พ้นอาภรณ์ออกมา ส่วนใหญ่ 

เป็นชาวบ้านที่อพยพหนีภัยพายุหิมะมาที่เมืองหลวง

นัยน์ตาของเฉียวโม่หม่นลง

ฮ่องเต้ฝักใฝ่แต่การบ�าเพ็ญตบะ ปล่อยให้หลันซานกับบุตรชาย 

กุมอ�านาจบริหารราชการนานร่วมย่ีสิบปีจนภายในราชส�านักฟอนเฟะ 

อาณาประชาราษฎร์เดือดร้อนทุกข์เข็ญ หากสองคนน้ีไม่ถูกก�าจัดย่อม

ยากนักที่จะน�าความสุขสงบคืนสู่แผ่นดินต้าเหลียง

ตอนกลบัถึงจวนบ่าวรบัใช้เข้ามารายงาน "คณุชาย ฮหูยินเชญิท่าน

ไปพบขอรับ"

เขาพยักหน้าแล้วไปที่เรือนของเฉียวเจา

"พ่ีใหญ่กลับจากที่ว่าการแล้วหรือเจ้าคะ" นางออกมาต้อนรับเขา

ทันที

"ท่านโหวเล่า"

"หารืองานอยู่ในห้องหนังสือเจ้าค่ะ"

"น้องเจามธุีระอนัใดหรอื" เขารูจ้กัน้องสาวของตนเองด ี ย่อมแจ่มแจ้ง 

เป็นธรรมดาว่านางส่งคนมาเชญิเขาทันททีีก่ลบัถึงจวน แสดงว่าต้องมธุีระ

อย่างแน่นอน

เฉียวเจามองพ่ีชายก่อนคลี่ยิ้มละไมกล่าวว่า "ถิงเฉวียนได้รับของ

พระราชทานเดือนสิบสองแล้วเจ้าค่ะ"

เฉียวโม่หัวเราะ "รู้อยู่แล้วเชียวว่าปิดบังเจ้าไม่ได้"

"พ่ีใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ใต้จมูกของหลันซาน ไม่กลัวพวกเขาจับพิรุธ

ได้หรือเจ้าคะ"
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"ไม่กลัว ข้าอยู่ในสภาขุนนางมาหลายเดือน อ่านนิสัยของขุนนาง

คนส�าคัญๆ พวกน้ันได้ปรุโปร่งแล้ว หลันซงเฉวียนผู้น้ีดื้อร้ันถือใจตน 

เป็นใหญ่ คงยากมากท่ีเขาจะยอมเชื่อในชั่วครู่ชั่วยามว่ามีคนสามารถ 

ลอกเลยีนลายมอืของเขาถึงขัน้แยกของจรงิของปลอมไม่ออก ถึงอย่างไร

ก็ดีต่อให้เขาเริ่มแคลงใจจนแอบสืบลับๆ ก็ไม่มีวันสาวมาถึงตัวข้าได้"

"เพราะอะไรเจ้าคะ" เฉยีวเจารูว่้าพ่ีชายเป็นคนสขุุมหนักแน่น ต่อให้

อยากแล่เน้ือเถือหนงัหลนัซานกับบตุรชายใจจะขาดกจ็ะไม่ใจเรว็ด่วนได้ 

ทว่านางยังคงถามด้วยความสนใจใคร่รู้

"พวกข้าแบ่งงานกันท�า คนท่ีรบัผดิชอบตรวจทานส่วนของกรมโยธา

มิใช่ข้า แต่เป็นคนของหลันซาน"

เฉียวเจาเปล่งเสียงหัวร่อ "ถ้าอย่างน้ันก็ปล่อยให้พวกเขาเป็นสุนัข

กัดกันเองดีแล้ว"

เฉยีวโม่ย่ืนมอืไปจะยีผมนาง แต่นกึขึน้ได้ว่าน้องสาวไม่ใช่แม่นางน้อย 

แล้ว เขาจึงลดมือลงโดยไม่ให้เป็นท่ีสังเกต "เรื่องในราชส�านักยกให้เป็น

หน้าที่ของพี่ใหญ่เถอะ เจ้าไม่ต้องเป็นห่วง"

"อื้อ มีพ่ีใหญ่อยู่ในราชส�านักคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของ 

พวกหลันซานได้ทุกเวลาเช่นนี้ก็สบายขึ้นมากแล้วเจ้าค่ะ"

มีกับไม่มีหูตาอยู่ในราชส�านักน้ันแตกต่างกันโดยส้ินเชิง น่ีคงเป็น

เหตุผลท่ีครอบครัวขุนนางผู ้สูงศักด์ิท้ังหลายล้วนทุ่มเทกายใจอบรม 

บ่มเพาะบตุรหลานในตระกูลอย่างสดุความสามารถ หาไม่แล้วหากมคีน

รุ่นหนึ่งเป็นสามัญชน เช่นนั้นก็จะค่อยๆ ตกต�่าลงกลายเป็นคนนอกวง

ขณะท่ีพวกขุนนางรับของพระราชทานเดือนสิบสองมาแล้วพากัน

ไปดื่มสุราสรวลเสเฮฮากันในร้านสุราน้อยใหญ่อย่างครึกครื้นรื่นเริงใจ 
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ด้านหลันซงเฉวียนก�าลังเดือดดาลจนควันออกหู

"น่าโมโหนกัๆ เอาเงินของข้าไปแล้วยังจะหวัเราะเยาะข้าอกี เจ้าพวก

ลูกเต่าบัดซบ!"

หลังขุนนางท้ังหลายคลายจากความยินดีท่ีได้รับของพระราชทาน

เดือนสิบสอง ต่างก็เริ่มอยากรู้อยากเห็นถึงที่มาของมัน ครั้นสอบถามได้

ความแล้วก็พากันชอบอกชอบใจยกใหญ่ ที่แท้เป็นเงินท่ีหลันซงเฉวียน

บุตรชายของท่านสมุหราชเลขาธิการจ่ายเพ่ือให้รอดพ้นจากการเจ็บตัว 

ไม่ต้องถูกโบยบั้นท้ายนั่นเอง

"เอาล่ะ เจ้าก็คลายโทสะลงได้แล้ว จะไปคิดเล็กคิดน้อยอันใดกับ

ยาจกได้เบี้ยหวัดเดือนละไม่กี่ตั้นพวกนั้น" หลันซานเอ่ยปรามเสียงเรียบ

"ผูไ้ร้ความสามารถโดดเด่นถึงไม่เป็นทีอิ่จฉารษิยา ปล่อยให้พวกเขา

พูดไปเถอะ" หลันซานเขียนค�าโคลงคู่ด้วยอารมณ์สงบเยือกเย็น เขา 

กล่าวย้ิมๆ "เจ้าว่าติดค�าโคลงคู่แผ่นน้ีที่หน้าประตูใหญ่ตอนวันขึ้นปีใหม่

เป็นอย่างไร"

หลันซงเฉวียนมองผ่านๆ แวบเดียวแล้วพูดอย่างขอไปที "ดีย่ิง  

ท่านพ่อ ข้าขอตัวขอรับ"

"ไปส"ิ หลนัซานวางพู่กันลง เพ่งมองค�าโคลงคูท่ีเ่พ่ิงเขียนเสร็จพลาง

ถอนใจเฮือก

เขาชราภาพแล้ว บุตรชายที่เคยอยู่ในโอวาทเขาเสมอก็เริ่มควบคุม

ไม่อยู่ข้ึนทกุทีๆ ยังดท่ีีแม้นบตุรชายเขาเจ้าอารมณ์ไปบ้างแต่ก็มคีวามคดิ

เป็นของตนเอง หวงัเพียงว่าจะรอจนถงึมูอ๋่องได้สบืทอดราชบลัลงัก์อย่าง

ราบรื่นจึงจะดี
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วันส่งท้ายปีเก่ามาถึงอย่างว่องไว เสยีงจดุประทดัดงัเป็นระยะมาจาก 

ด้านนอกคละเคล้าเสียงร้องตะโกนอย่างตื่นเต้นของเด็กน้อย

จวนกวนจวินโหวมคีนไม่มากและไม่ถือธรรมเนยีมจกุจกิหยมุหยิม 

ถึงวนัท่ีสามสบิเอด็เดือนสบิสองก็เริม่ติดค�าโคลงคู่อวยพรวนัตรุษแต่เช้าตรู่

เซ่าหมงิยวนเอ่ยชวนเฉยีวเจา "ไปกัน พวกเราเอาไปตดิทีห่น้าประตู

ใหญ่กันเองเถอะ"

"พ่ีเขย ข้าไปด้วยเจ้าค่ะ" เฉียวหว่านได้ยินแล้วตื่นเต้นคึกคักย่ิง  

นางเดินตามเซ่าหมิงยวนแจ

"ได้ ไปด้วยกัน"

เฉียวหว่านหันหน้าไปเรียกเฉียวโม่ "พี่ใหญ่ ไปด้วยกันสิเจ้าคะ"

ทั้งสี่คนมาถึงหน้าประตูใหญ่พร้อมกัน เซ่าหมิงยวนขอให้เฉียวโม่

ติดค�าโคลงวรรคหน้า ส่วนเฉียวเจาติดค�าโคลงวรรคหลัง ขณะที่เขาเขียน

อักษรค�าว่า 'ฝู' ตัวใหญ่ด้วยสีหมึกผงทองแล้วติดกลับหัว*

เฉียวหว่านตบมือพลางกล่าว "โชคดีมาเยือนแล้ว"

เฉียวโม่มองดูอักษรสีทองอันเป็นมงคลพลางกล่าวเสียงพึมพ�า  

"ใช่ โชคดีมาเยือนแล้ว"

"แต่ว่าพวกท่านติดไปหมดแล้ว ข้าจะท�าอะไรเล่าเจ้าคะ" เฉยีวหว่าน

คลายจากความตื่นเต้นแล้วถามขึ้นอย่างร้อนใจ

เซ่าหมงิยวนรบัประทัดมาจากมอืองครกัษ์ หยักย้ิมแล้วบอกกับนาง 

"หว่านวานเป็นคนจุดประทัดดีหรือไม่"

นางเป็นเด็กใจกล้าจึงพยักหน้าทันควัน "ได้เจ้าค่ะ"

ไม่นานนักเสียงประทัดปังๆ ดังรัวเป็นชุด เฉียวหว่านยกมือปิดห ู

* อักษร 'ฝู' หมายถึงโชคลาภ เนื่องจากค�าว่า 'เต้า' (倒) ที่หมายถึงกลับหัว พ้องเสียงกับค�าว่า 'เต้า' (到)  
ที่แปลว่ามาถึง ชาวจีนจึงมีธรรมเนียมติดอักษร 'ฝู' กลับหัวเพื่อสื่อความหมายว่าโชคลาภมาเยือน
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วิ่งไปหลบอยู่ไกลๆ นางหัวเราะไปพลางกระโดดโลดเต้นไปพลาง

เฉียวเจากับเฉียวโม่สบตากันแล้วสองพี่น้องก็พากันคลี่ยิ้ม

เย็นย�า่ทัง้สีค่นน่ังห่อเก๊ียวด้วยกัน เฉยีวหว่านหยิบดอกไม้ผ้าก�ามะหย่ี 

สีแดงสองดอกซึ่งได้จากที่ใดก็สุดรู้ออกมา

"พ่ีหล ีข้าเสยีบดอกไม้ประดบัผมให้ท่านนะเจ้าคะ เมือ่ก่อนท่านแม่

จะมอบดอกไม้ผ้าก�ามะหย่ีสีแดงให้แก่สตรีในเรือนตอนวันตรุษทุกปี  

บอกว่าเสยีบดอกไม้สแีดงห่อเก๊ียวก็จะไม่ถูกปีศาจเหนียน* คาบตัวไปเจ้าค่ะ"

ท่านแม่ที่เฉียวหว่านกล่าวถึงหมายถึงท่านแม่ใหญ่โค่วซื่อ

"ได้สิ ขอบใจหว่านวานมาก" เฉียวเจาก้มศีรษะลงให้เด็กสาวเสียบ

ดอกไม้ผ้าก�ามะหยี่สีแดงดอกนั้นไว้บนเรือนผมสีด�าสนิท

"พ่ีเขย พ่ีใหญ่ พวกท่านดูสิ พ่ีหลีเสียบดอกไม้สีแดงแล้วงามมาก 

ใช่หรือไม่เจ้าคะ"

ชายหนุ่มสองคนพยักหน้าพร้อมกัน

หญิงสาวอ่อนเยาว์มีผิวพรรณขาวผ่อง เส้นผมดกด�าประดับด้วย

ดอกไม้สแีดงเล็กกะทัดรดัฝีมอืประณีตดอกหน่ึงแล้วงดงามชวนมองอย่าง

ยิ่งยวดโดยแท้

"พ่ีใหญ่ แล้วข้าเสียบดอกไม้บ้างได้หรือไม่เจ้าคะ" เฉียวหว่านเอ่ย

ถามอย่างน่าสงสารระคนน่าเอ็นดู

"ได้สิ มา พี่ใหญ่เสียบผมให้เจ้าเอง"

เฉียวเจาอมยิ้มมองพี่ชายเสียบดอกไม้ลงบนผมของเฉียวหว่านอยู่ 

แต่จู่ๆ ก็มีคนดึงแขนเสื้อของนาง

* เหนียน เป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ หัวมีขนรุงรัง ดุร้ายเป็นอย่างมาก ทุกปีพอถึงวันสิ้นปีก็จะออกมาท�าร้าย
ผู้คนและสัตว์เลี้ยง แต่มันกลัวสีแดง แสงไฟ และเสียงประทัด ดังนั้นทุกปีพอถึงวันสิ้นปี (คืนก่อนวันตรุษจีน) 
จึงมีธรรมเนียมจุดประทัดและแต่งกายด้วยสีแดง
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"มีอะไร ท่านอยากเสียบดอกไม้เช่นกันหรือ" เฉียวเจาชายตามอง

เซ่าหมิงยวนพลางพูดกระเซ้า

ชายหนุม่หวัเราะ "ถ้าเจาเจาเสยีบให้ข้า อย่างน้ันก็ใช่ว่าจะไม่ได้นะ"

บุรุษทัดดอกไม้ในวันมงคลหาใช่เรื่องผิดขนบจารีตไม่ ซ�้ายังเป็น 

เรือ่งปกตอิย่างมาก กระน้ันโดยมากมกัเป็นบณัฑิตปัญญาชน แต่ส�าหรบั

กวนจวินโหวแล้วออกจะตรงกันข้ามกับฉายา 'แม่ทัพกระดูกเหล็ก' นาม

กระเดื่องทั่วหล้ามากเกินไปสักหน่อย

"เมื่อครู่เรียกข้าด้วยเหตุใดหรือ" ยามอยู่ต่อหน้าพ่ีชายกับน้องสาว

คนเล็ก เฉียวเจาไม่ต่อปากต่อค�ากับเขาเป็นธรรมดา

"เจาเจา เจ้าว่าเกี๊ยวที่ข้าห่อตัวนี้เป็นอย่างไร"

เฉียวเจามองๆ แล้วพยักหน้า "ห่อเรียบร้อยกว่าข้า"

ดังนั้นนี่เขาจะมาโอ้อวดหรือ

752
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ยกข้อดีของตนข่มข้อด้อยของผู้อื่นรึ บุรุษผู้น้ีสมควรถูกสั่งสอน 

เสียแล้ว!

"เจ้าดูนะ ข้าท�าจีบเพ่ิมไว้ตรงน้ี รอถึงยามจื่อตอนต้มเก๊ียวกิน เจ้า

กินตัวนี้นะ" เซ่าหมิงยวนลดสุ้มเสียงเบาลง "ข้าใส่น�้าตาลก้อนหน่ึงไว ้

ข้างใน"

กินเก๊ียวค�าแรกเจอน�้าตาลเป็นนิมิตดีว่าตลอดปีจะสุขสมหวานชื่น 

ไม่พบกับความทุกข์ยากล�าบาก

"ท่านโกงนี่นา"

เซ่าหมิงยวนเลิกค้ิวสูง "ใครบอก ข้าไม่ได้บอกเจ้าตอนกินเก๊ียว 

สักหน่อย"

"พี่เขย พวกท่านกระซิบกระซาบอะไรกันเจ้าคะ"

เซ่าหมงิยวนนัง่ตัวตรง แล้วเอ่ยตอบอย่างเคร่งขรึม "พ่ีเขยสอนพ่ีสาว

ของเจ้าห่อเกี๊ยว"

เฉียวหว่านมองๆ เฉียวเจาแล้วพูดอุบอิบ "เป็นพี่หลีต่างหาก"

พี่เขยบอกเช่นนี้ คนที่ไม่รู้จะนึกว่าพี่หลีคือพี่เจาของข้านะ

แม้นการได้อยู่ร่วมกันในช่วงที่ผ่านมานี้เฉียวหว่านจะรู้สึกว่าพ่ีหลี

เป็นคนดีมาก แต่จะดีปานใดก็มิใช่พี่เจาอยู่ดี

ถึงแม่นางน้อยจะพูดเสียงเบามาก แต่อีกสามคนกลับได้ยินแล้ว

สบตาซึ่งกันและกัน จากนั้นนิ่งเงียบไปในชั่วขณะ

ทว่าก่อนเฉียวหว่านจะรู้สึกได้ว่าบรรยากาศเปลี่ยนไป เฉียวโม่ 

ก็กล่าวยิ้มๆ ว่า "มา หว่านวาน พี่ใหญ่สอนเจ้าห่อเกี๊ยว"

บรรยากาศกลับมาชื่นมื่นกลมเกลียวในเวลาสั้นๆ 

ถึงยามจื่อเสียงประทัดจากด้านนอกดังข้ึนไม่ขาดสาย เฉียวโม ่
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ปลุกน้องสาวคนเล็กที่สะลึมสะลือหลับไปให้ตื่นขึ้น

"หว่านวาน ถึงเวลาตื่นขึ้นมากินเกี๊ยวได้แล้ว"

เซ่าหมิงยวนผินหน้าถามเฉียวเจา "ง่วงหรือยัง"

ในวันส่งท้ายปีเก่ามีธรรมเนียมเฝ้าปี* จะต้องรอจนถึงยามจื่อ 

กินเก๊ียวเสร็จแล้วถึงจะเข้านอนได้ ซึ่งเป็นเวลาดึกดื่นกว่าปกติมาก  

เซ่าหมิงยวนเป็นห่วงว่านางจะทนไม่ไหว

"ไม่เป็นไร ข้ายังไม่ง่วง"

ไม่นานนักเก๊ียวต้มส่งควันฉุยก็ถูกยกมาวางบนโต๊ะ เฉียวเจา

กวาดตามองก็พบว่าเก๊ียวท่ีต้มสุกแล้วไม่มีเครื่องหมายที่ท�าไว้เป็นพิเศษ

เลย นางจึงสุ่มคีบตัวหนึ่งเข้าปาก

ครัน้กัดเปลอืกเก๊ียวแตกน�า้รสหวานก็แผ่ซ่านถึงปลายลิน้ เฉยีวเจา

นิ่งขึงไปเล็กน้อย นางหันไปมองชายหนุ่มอย่างประหลาดใจ

"เป็นไส้อะไร"

"หวาน"

เซ่าหมิงยวนยิ้มหน้าระรื่น

อืม ประเดีย๋วต้องตกรางวัลเป็นซองแดงซองใหญ่ให้คนครวัท่ีตกัเก๊ียว 

แล้ว ท�าได้ดีมาก

เฉียวเจามองเขาด้วยสายตาเป็นนัยๆ ถึงจะรู้ว่าเร่ืองน้ีต้องแฝง

กลเม็ดบางอย่างเอาไว้ หากแต่ในใจนางกลับหวานล�้า

ไม่ว่าอย่างไรนิมิตมงคลก็เป็นเรื่องน่ายินดี หวังว่าปีใหม่นี้นางกับ

เขาจะหวานชื่นดุจเสี้ยวเวลานี้

"พ่ีหลีโชคดีจริงๆ เจ้าค่ะ ข้าเจอแต่เนื้อหมู" เฉียวหว่านอิจฉา 

* เฝ้าปี ชาวจีนสมัยโบราณมีความเชื่อว่าในคืนสิ้นปีจะมีสัตว์ประหลาดชื่อว่า 'เหนียน' (แปลว่าปี) ออกมา
ท�าร้ายผู้คน จึงไม่ยอมนอนในคืนนี้เพื่อรอขับไล่ตัวเหนียนไป กลายเป็นธรรมเนียมการอยู่โต้รุ่งตลอดคืน
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สุดประมาณ

หลังท้ังสี่กินเก๊ียวกันอย่างสนุกสนานครื้นเครงจนหมด ดรุณีน้อย 

ก็ง่วงงุนจนลืมตาไม่ขึ้นแต่แรกแล้ว

"ข้าไปส่งหว่านวานที่เรือนเอง" เฉียวโม่พาเฉียวหว่านออกไป

การเก็บจานชามย่อมมิใช่หน้าที่ของผู้เป็นนาย เซ่าหมิงยวนจูงมือ

เฉียวเจาพลางกล่าว "พวกเราไปล้างหน้าบ้วนปากแล้วพักผ่อนเถอะ  

พรุ่งนี้เช้ายังต้องเข้าวังไปถวายพระพรวันตรุษอีก"

บัดน้ีเฉียวเจาไม่ใช่บุตรสาวของอาลักษณ์ในส�านักราชบัณฑิตท่ี 

ไร้ความส�าคัญอีกต่อไป แต่เป็นถึงฮูหยินท่านโหวผู้ทรงเกียรติ วันที่หน่ึง

เดือนหนึ่งก็ต้องเข้าวังไปถวายพระพรต่อองค์ไทเฮาอย่างแน่นอน

ตลอดราตรีไร้เสียงสนทนา

ท้องฟ้ายังมืดอยู่ เฉียวเจาตื่นขึ้นมาล้างหน้าบ้วนปากแล้วแต่งองค์

ทรงเครื่อง เพียงสางผมผลัดอาภรณ์ก็ใช้เวลาไปมากกว่าครึ่งชั่วยาม

ในวนัปีใหม่นีน้ายหญิงตราตัง้กับขนุนางบุน๋บูจ๊ะแยกกันถวายพระพร  

เซ่าหมงิยวนข่ีม้า ขณะทีเ่ฉยีวเจานัง่รถม้า ต่างคนต่างมุง่หน้าไปยังวังหลวง

พระราชวังท่ีประดบัประดาด้วยโคมไฟและผ้าแพรสขีบัไล่ความมดืมดิ 

ก่อนอรณุรุง่ออกไป แลดตูระการตาน่าเกรงขามท่ามกลางแสงไฟแพรวพราย

ตอนเฉียวเจาไปถึงท่ีน่ันมีนายหญิงตราต้ังรอคอยอยู่มากมาย  

พอเห็นขันทีน้อยถือโคมไฟน�าทางนางเข้ามาก็พากันหันมามอง

สตรีที่ก�าลังเดินมาอย่างแช่มช้าสวมเสื้อคลุมแขนกว้างสีแดงเข้ม

อันเป็นเครือ่งหมายบ่งบอกถึงศักด์ิฐานะของฮหูยินท่านโหว มผ้ีาคลมุไหล่

สเีขยีวแก่ปักลายไก่ฟ้าเดนิเส้นนนูด้วยดิน้ทอง บนป่ินมงกุฎท่ีสลกัลวดลาย 
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ซบัซ้อนงามวิจติรหรหูราตกแต่งด้วยไก่ฟ้าทองกระพือปีกคล้ายจะเหนิบนิข้ึน  

เครือ่งแต่งกายตัง้แต่เรอืนผมจรดปลายรองเท้าล้วนแผ่รัศมสูีงศกัดิส์ง่างาม 

อย่างที่ไม่อาจล่วงล�้าได้ ในดวงตาของเหล่านายหญิงตราตั้งไม่น้อยเผย

แววริษยาออกมา

บตุรสาวสกุลหลเีพ่ิงอายุเท่าไรเอง ได้ยินว่ายังไม่ปักป่ินด้วยกระมงั 

แต่ได้สวมชดุราชส�านักประจ�าตวัฮหูยินท่านโหวมาถวายพระพรแล้ว ขณะที ่

บุตรสาวในวัยเดียวกับนางของจวนสกุลต่างๆ เพิ่งเริ่มตั้งต้นจากการเป็น 

หลานสะใภ้เท่านั้น

เฉียวเจาเดินไปถึงใกล้ๆ บริเวณที่จัดไว้ให้ฮูหยินท่านโหวท้ังหลาย

แล้วชะงักเท้าเล็กน้อย ขันทีน้อยที่น�าทางนางกลับบอกอย่างย้ิมแย้ม  

"เชิญฮูหยินทางนี้ขอรับ"

ครั้นเห็นขันทีน้อยพานางไปตรงจุดที่ฮูหยินของท่านก๋ัวกงซึ่งมีอยู ่

ไม่ก่ีท่านรออยู่ บรรดานายหญิงตราตั้งเริ่มส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์เบาๆ 

อย่างอดใจไม่อยู่อีก สายตาท่ีมองเฉียวเจาไม่อาจใช้ค�าว่า 'อิจฉาริษยา' 

มาบรรยายได้แล้ว

"เชอะ คนเรานี่แข่งบุญแข่งวาสนากันไม่ได้จริงๆ ข้ายังคิดอยู่ว่า 

อายุเพียงสบิสีส่บิห้าก็ได้สวมชดุราชส�านักเช่นนีแ้ล้ว ไม่รูท้�าบญุมาก่ีชาติ 

ผลปรากฏว่านางเก่งกาจกว่าที่เราคิดไว้"

ฮูหยินของท่านก๋ัวกงเป็นเกียรติยศชั้นใดกันเล่า ลองดูฮูหยินของ 

ท่านก๋ัวกงซึง่ยืนเข้าแถวอยู่ด้านหน้าของนายหญิงตราตัง้ทีแ่ก่ชราจนแทบ

เดินเหินไม่ไหวสามสี่ท่านแรกนั่นในโถงต�าหนักก็จะรู้เอง

"ก็นั่นน่ะสิ ลองคิดถึงตอนพวกเราอายุสิบกว่าปีสิว่าเป็นอย่างไร  

ยังก้มหน้าเจียมตัวคอยปรนนิบัติรับใช้ท่านแม่สามีอยู่เลยนะ"
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คนด้านข้างหลดุหวัเราะพรดื "ท่านยังดกีว่าข้านะ ตอนนัน้นอกจาก

ท่านแม่สามีแล้ว ข้ายังต้องปรนนิบัติรับใช้ท่านแม่สามีของท่านแม่สามี

อีกด้วย"

หวังซือ่ฮหูยินของเสนาบดศีาลสถิตยุตธิรรมยืนอยู่ในกลุม่ฮหูยินขัน้สาม 

ซึ่งปกตินับว่ามีศักด์ิฐานะสูงส่ง แต่เพลานี้กลับไม่มีสิทธ์ินั่ง นางมอง 

เฉียวเจาด้วยสีหน้าแววตาที่ปนเปไปด้วยความรู้สึกหลายหลาก

นางอยากขอให้หลีซื่อตรวจร่างกายลูกสะใภ้คนเล็กของตนมา 

โดยตลอด แต่ยังไม่สมดังใจปรารถนาเรื่อยมา บัดน้ีหลีซื่อมีสถานะ 

ล�้าหน้าตนไปแล้ว อยากจะให้อีกฝ่ายตอบตกลงคงยากขึ้นไปอีก

ต้องคดิหาวิธีอะไรสกัอย่างจงึจะดี หวังซือ่เค้นสมองขบคดิอย่างหนัก

"ไทเฮาเสด็จ..."

ภายในโถงต�าหนักเงียบกริบทันใด ทุกคนลุกขึ้นยืน

ไทเฮาซึง่ห้อมล้อมด้วยข้าราชบรพิารเดนิเยือ้งย่างออกมา เสียงดนตรี 

บรรเลงดังขึ้น นางเสด็จขึ้นแท่นประทับ นายหญิงตราต้ังทั้งหลายถวาย

พระพรอย่างพร้อมเพรียงกัน จากนั้นเหล่านายหญิงตราตั้งเร่ิมถวาย 

แผ่นค�าอวยพรโดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ตามล�าดับชั้นบรรดาศักดิ์

เฉยีวเจากับฮหูยินของท่านก๋ัวกงทีม่อียูไ่ม่ก่ีคนยืนต่อแถวอยู่ด้านหลงั 

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงกับมู่หวังเฟยเท่านั้น ไทเฮาสังเกตเห็นนางอย่าง

รวดเร็ว

ไทเฮามองดูสตรีที่อ่อนวัยเหลือเกินในกลุ่มนายหญิงตราตั้งอย่าง

พินิจพิจารณาโดยไม่แสดงสีหน้าใดๆ สักนิด เห็นนางวางตัวได้เรียบร้อย

เหมาะสมในทุกอิริยาบถจนจับผิดไม่ได้แม้แต่น้อย มิหน�าซ�้ายังสุขุม 

เยือกเย็นยิ่งกว่านายหญิงตราตั้งหลายคนแล้วอดประหลาดใจไม่ได้
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นางรู้แต่แรกแล้วว่าสตรีผู้น้ีแตกต่างจากคนทั่วไปอยู่บ้าง แต่กลับ

คิดไม่ถึงว่าจะมาได้ไกลถึงจุดนี้

ถึงเป็นบุตรสาวของอาลักษณ์เล็กๆ ในส�านักราชบัณฑิต แต่คงมี

กลเม็ดเด็ดพรายจริงๆ ถึงได้เกาะไม้ใหญ่อย่างกวนจวินโหวไต่เต้าข้ึน 

เป็นนางหงส์ได้ในชั่วข้ามคืน

ไทเฮาเก็บง�าความไม่พึงใจในดวงตาไว้และเบนสายตาออกไปทางอืน่ 

อย่างเงียบๆ

เมือ่ไทเฮารบัการถวายพระพรวันตรษุจากนายหญงิตราตัง้ทกุคนเสรจ็  

เสียงดนตรีเทิดพระเกียรติดังข้ึน พระนางเสด็จเข้าสู่ด้านในของต�าหนัก

และเรียกตัวนายหญิงตราตั้งเข้ามาสนทนากันตามล�าพัง

การถวายพระพรวันตรุษเมื่อครู ่นี้เป็นเพียงธรรมเนียมที่ท�ากัน 

มานานหลายปี แต่ตอนนีต่้างหากถึงเป็นเวลาท่ีแสดงถึงความโปรดปราน

ที่ไทเฮามีต่อนายหญิงตราตั้ง หากไทเฮาเรียกตัวคนใดเข้าพบตามล�าพัง 

ก็สามารถเชิดหน้าชูตาไปได้ทั้งปีเลยทีเดียว

พวกองค์หญิงใหญ่ฉางหรงได้เข้าไปก่อน ไม่นานนักขันทีอาวุโส 

ไหลสี่ก็ขานบอกว่า "เรียกตัวหลีซื่อฮูหยินของกวนจวินโหวเข้าเฝ้า..."
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ในกลุ่มนายหญิงตราตั้งเกิดเสียงฮือฮาเบาๆ ระลอกหนึ่ง

เช้ือพระวงศ์อย่างองค์หญงิใหญ่ฉางหรงจะถูกเรยีกตวัเข้าเฝ้าก่อนใคร 

ก็ช่างเถิด แต่คนท่ีได้เข้าเฝ้าล�าดับต่อมาเป็นฮูหยินของกวนจวินโหว 

ได้อย่างไร

ทุกคนช�าเลืองมองไปทางพวกฮูหยินของท่านกั๋วกงอย่างช่วยไม่ได้

เรือ่งนีช้กัน่าสนุกแล้วส ิทีผ่่านมาไทเฮาให้องค์หญิงใหญ่ฉางหรงกับ

ชายาอ๋องเข้าเฝ้า จากนั้นแล้วจะเรียกตัวฮูหยินของท่านก๋ัวกงเข้าเฝ้าต่อ

ทันที

อย่าลมืว่าก่อนจะถูกเรยีกตวัเข้าเฝ้าพวกนางต้องรออยู่ในโถงต�าหนกั 

กันหมด คนท่ีย่ิงอยู่ด้านหลังของแถวก็ย่ิงรอนาน อีกท้ังเป็นไปไม่ได้ที่ 

ไทเฮาจะให้เข้าเฝ้าทุกคน ส่วนใหญ่มักรอเก้ออยู่หน่ึงถึงสองชั่วยามแล้ว

ออกจากวังหลวงกลับไปเลย

753
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ท่ามกลางสายตาที่ฉายแววความรู้สึกต่างๆ กันไปของผู้คน สีหน้า

เหล่าฮูหยินของท่านกั๋วกงเริ่มเปลี่ยนไปและแฝงนัยบางอย่าง

"หลีฮูหยิน เชิญเถอะ" ไหลสี่ส่งเสียงเรียกค�าหนึ่ง

เฉียวเจาพยักหน้าแล้วเดินตามไหลสี่เข้าไปด้านใน นางลอบ 

ทอดถอนใจ

ไทเฮาต้องไม่ชมชอบนางอย่างท่ีสดุเป็นแน่ถึงผลกันางลงกองไฟเช่นนี้  

เพียงสลับล�าดับการเข้าเฝ้าเล็กน้อยนางก็ล่วงเกินฮูหยินของท่านก๋ัวกง 

ไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้ท�าอะไรทั้งสิ้น

ภายในต�าหนักด้านในจุดเครื่องหอมไว้ เฉียวเจาเดินผ่านม่านก้ัน 

ผ้าโปร่งบางซ้อนกันหลายชัน้ก็เห็นไทเฮาน่ังเด่นเป็นสง่าอยู่บนแท่นประทบั 

พร้อมถือถ้วยน�้าชาด่ืมอยู่ คนที่นั่งถัดลงมาทางซ้ายคือองค์หญิงใหญ่ 

ฉางหรง ส่วนทางขวาคือมู่หวังเฟย นอกจากสองคนนี้ยังมีสตรีออกเรือน

แล้ววัยราวสามสิบนางหนึ่งนั่งอยู่บนม้านั่งตัวเล็กอย่างพินอบพิเทา

เฉียวเจาอดมองสตรีนางนั้นซ�้าอีกครามิได้

นางมุ่นผมเป็นมวยกลมอย่างสุภาพเรียบร้อย รูปโฉมงามแฉล้ม 

กิริยาท่าทางนุ่มนวล สีหน้าแววตาอ่อนน้อมถ่อมตน พอเห็นเฉียวเจา 

เข้ามาดวงตาของนางก็ทอแวววาดหวังแกมตื่นเต้นผิดแผกจากสายตา

พินิจของหยางไทเฮา

ถึงแม้ประกายความหวังนั้นจะผุดข้ึนเพียงวูบเดียวก็เลือนหายไป 

แต่เฉียวเจายังจับสังเกตได้ทัน

นางจดจ�าสตรีผู้นี้ได้ว่าเป็นหนึ่งในบรรดาอนุมากมายของรุ่ยอ๋อง

ตอนนางตรวจชีพจรให้อนุของรุ่ยอ๋อง สตรีผู้น้ียืนอยู่หัวแถวของ

เหล่าอนุมากหน้าหลายตากลุ่มนั้น น่าเสียดายที่ตรวจแล้วไม่ได้ตั้งครรภ์
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นีห่าใช่เร่ืองแปลก ดจูากท่าทางมุง่มัน่อยากมทีายาทอย่างแรงกล้า

ของรุ่ยอ๋องแล้วจะต้องนอนค้างคืนอยู่ในห้องอนุวัยเยาว์มีบุตรได้ง่าย

มากกว่า แต่อายุของสตรีตรงหน้าผู้น้ีไม่มีโอกาสมากสักเท่าไรอย่างเห็น

ได้ชัด

เฉยีวเจาคาดคะเนว่าสตรนีางนีน่้าจะเป็นอนุท่ีดแูลการงานในเรอืนหลงั 

ของวังอ๋องหลังจากชายาของรุ่ยอ๋องล่วงลับไป ด้วยเหตุนี้ถึงมีโอกาสได้

เข้าเฝ้าไทเฮา

ในเวลานี้หยางไทเฮาก�าลังพูดคุยกับสตรีนางนั้น "เจ้าก็รู้ว่าทายาท

ของวังอ๋องล�้าค่าปานใด ตอนนี้มีอนุสามคนในวังอ๋องใกล้คลอดแล้ว  

เจ้าต้องดูแลพวกนางให้ดีๆ หากเกิดข้อผิดพลาดข้ึนข้าจะเอาผิดกับเจ้า

คนเดียว"

นางก้มหน้าหลุบตา กล่าวขึ้นทันทีว่า "โปรดวางพระทัย หม่อมฉัน

จะคอยดูแลพวกน้องสาวเป็นอย่างดีเพคะ"

หยางไทเฮาถึงพยักหน้าแล้วมองไปทางเฉียวเจาที่เดินเข้ามา

นางถวายค�านับต่อไทเฮา "เนื่องในโอกาสวันตรุษนี้หม่อมฉันขอ

ถวายพระพรต่อองค์ไทเฮาเพคะ"

หยางไทเฮามองสตรใีนเครือ่งแต่งกายเต็มยศทีค่กุเข่าอยู่บนพ้ืนนิง่ๆ 

อึดใจหนึ่งถึงกล่าวด้วยรอยยิ้มเรียบเรื่อย "ลุกขึ้นเถอะ"

เฉียวเจายังแสดงคารวะต่อมู่หวังเฟยและองค์หญิงใหญ่ฉางหรง

มู ่หวังเฟยแย้มปากย้ิมพลางพูด "ตอนข้าได้พบกับฮูหยินของ 

กวนจวินโหวในงานเลี้ยงฉลองวันฤดูใบไม้ผลิก็รู้สึกแล้วว่าสตรีน้อยท่ี

โฉมงามมากความสามารถเยี่ยงนี้ สอดส่ายสายตาไปทั่วหล้าก็หาไม่พบ

เป็นคนที่สองแล้ว"
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องค์หญิงใหญ่ฉางหรงกล่าวต่อเสยีงเรยีบ "นัน่ส ิฮหูยินของท่านกัว๋กง 

ที่อายุน้อยเพียงนี้ ข้าเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรก"

หากหยางไทเฮาไม่ชมชอบเฉยีวเจาอยูเ่จด็ส่วน เช่นนัน้องค์หญิงใหญ่ 

ฉางหรงก็ไม่ชมชอบนางเต็มสิบส่วนแล้ว

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงชงิชงันางจิง้จอกทีย่ั่วยวนให้บรุุษลุม่หลงมวัเมา 

เป็นที่สุด แล้วสตรีอ่อนเยาว์เบื้องหน้าผู้นี้เคยหว่านเสน่ห์ให้บุตรชายนาง

ตดิใจ แต่สดุท้ายกลบัก้าวข้ามขัน้ไปเป็นภรรยาของกวนจวินโหว ถ้าบอกว่า 

ไม่มีเล่ห์กลซ่อนอยู่เบื้องหลังคงจะน่าแปลก

กวนจวินโหวกับชั่นเอ๋อร์เป็นสหายรักกัน สตรีผู้หนึ่งอย่างนางได ้

รูจั้กกับกวนจวินโหวจะต้องอาศยัความช่วยเหลอืจากบตุรชายตนเป็นแน่

ดีเหลือเกินนะ ทอดสะพานให้บุตรชายนางหลงรักก่อน ค่อยสาน

ไมตรีกับกวนจวินโหวผ่านทางเขาอีกที นางเพ่ิงเคยพบเจอหญิงสาวที่

ร้ายกาจถึงเพียงนี้เป็นครั้งแรก

ชั้นเชิงเหนือกว่านางแพศยาที่รู ้จักแต่ย่ัวยวนสามีของนางผู้นั้น

หลายขั้นนัก

หางคิ้วของเฉียวเจากระตุกเบาๆ ทีหนึ่ง

ถ้าบอกว่าถ้อยค�าของมูห่วังเฟยเป็นการโอภาปราศรยัตามมารยาท 

ค�ากล่าวขององค์หญิงใหญ่ฉางหรงก็แฝงนัยเหนบ็แนมอย่างชดัเจนเหลือเกิน  

เฉียวเจาจะฟังไม่ออกได้เช่นไร

นางเหลอืบมองใบหน้าขององค์หญิงใหญ่ฉางหรงแวบเดียวแล้วเล่ือน 

สายตาลงไปมองบรเิวณท้องของอีกฝ่ายอึดใจหนึง่ จากนัน้ดงึสายตากลบั

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงขมวดคิ้ว "เหตุใดหลีฮูหยินถึงมองข้าเช่นนี้"

เฉียวเจาคลี่ยิ้ม "หม่อมฉันขอถวายความยินดีกับองค์หญิงเพคะ"
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พิลึกคน!

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงชายตามองอย่างเฉยเมย ไม่ลดตัวเอ่ยปาก

พูดอะไรกับนางอีก

หยางไทเฮาซึ่งมองดูอยู่ด้านข้างกลับสะดุดใจวูบหนึ่ง

นับแต่แรกเจอแม่เด็กน้อยผู้น้ี หยางไทเฮาก็พบว่านางแตกต่าง 

จากใครๆ ต่อมานางรักษาใบหน้าของเจินเจินจนหายดีได้ย่ิงเป็นเรื่อง 

เหนือความคาดหมายมากขึ้น

ได้ยินว่าหมอเทวดาหลี่เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาแพทย์ให้หลีซื่อด้วย

ตนเอง...

หากเป ็นเช ่นนี้  หรือว ่าสายตาที่นางมองฉางหรงแวบนั้นม ี

ความหมายอื่นซ่อนอยู่

เมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นในใจหยางไทเฮา นางเผยรอยย้ิมเมตตา 

ส่งให้เฉียวเจา "หลีฮูหยิน ข้าอยากพบเจ้ามานานแล้ว"

นางพูดพลางกวักมือเรียก "มานั่งลงข้างๆ ข้าสิ"

เฉยีวเจาสบืเท้าข้ึนหน้า "ไทเฮาทรงพระเมตตา หม่อมฉนัมอิาจเอือ้ม

เพคะ"

หยางไทเฮาจบัมอืของเฉยีวเจามาตบเบาๆ "ข้าต้องขอบใจเจ้าด้วยนะ  

ได้ยินว่าเจ้าเป็นคนตรวจพบว่าอนุในวังรุ่ยอ๋องตั้งครรภ์สามคน"

"หม่อมฉนัมบิงัอาจเพคะ สตรตีัง้ครรภ์ช้าเรว็ก็ต้องล่วงรู ้เปลีย่นเป็น

หมอคนอื่นก็สามารถตรวจพบได้ดุจเดียวกัน"

หยางไทเฮาแย้มยิ้ม "ถึงกระนั้นก็ตามตรวจพบได้แต่เนิ่นๆ ถึงเป็น

สิง่ส�าคญัอย่างย่ิง ส�าหรบัสตรเีรานีส้ามเดอืนแรกท่ีมคีรรภ์เป็นช่วงเวลาที่

เปราะบางที่สุด จะประมาทมิได้แม้สักนิด"
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เฉียวเจาคลายยิ้มตาม ไม่เอื้อนเอ่ยค�าใดอีก นางไม่จ�าเป็นต้อง

ประจบเอาใจไทเฮา เพียงระวังตัวไม่ให้ท�าผิดพลาดเท่านั้นเป็นพอ

"หลฮีหูยินได้ตรวจให้นางหรอืไม่" หยางไทเฮาชีไ้ปทางอนขุองรุย่อ๋อง 

"นางเป็นคนเจ้าระเบียบ หลายปีมานี้ดูแลวังรุ่ยอ๋องได้อย่างเรียบร้อย  

เพียงแต่ไม่รู้ว่าจะมีข่าวดีเรื่องบุตรเมื่อไร"

ส�าหรบัพ่ีสาวจอมมารยาของหลซีานผูน้ั้น ต่อให้เป็นผู้ให้ก�าเนิดบตุร

สาวเพียงผู้เดียวในวังอ๋องนางก็ยังคงไม่เห็นอยู่ในสายตา

เมื่อหยางไทเฮากล่าวเช่นนี้แล้ว เฉียวเจาจะบอกปัดก็ไม่เป็นการดี 

นางจบัชพีจรให้อนขุองรุย่อ๋องแล้วเอ่ยย้ิมๆ "ร่างกายของอีเ๋หนยีงแข็งแรง

ดี ดูทีว่าไม่ช้าก็เร็วคงได้สมดังใจหวังเจ้าค่ะ"

ในดวงตาอนขุองรุย่อ๋องเป่ียมไปด้วยความหวงั นางฝืนย้ิมกล่าวว่า 

"ขอให้สมพรปากฮูหยินท่านโหว"

สีหน้าของหยางไทเฮากลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ถึงแม้นางมีความรู้สึกที่ดีให้กับอนุนางน้ีไม่น้อย แต่ก็แค่น้ีเท่าน้ัน 

จะอย่างไรก็ไม่ใช่หลานสะใภ้อย่างถูกต้องตามธรรมเนียมที่ต้องให้ความ

เอาใจใส่เป็นพิเศษแต่อย่างใด

หลังจากน้ันหยางไทเฮายังไต่ถามสารทุกข์สุกดิบกับเฉียวเจาอีก

หลายค�าถามเป็นต้นว่า 'อยู่จวนโหวคุ้นเคยหรือไม่' ถึงได้อนุญาตให้นาง

ออกไป

เมื่อเห็นเฉียวเจาออกมา พวกนายหญิงตราตั้งที่รอคอยด้วยความ

ร้อนใจมีท่าทางคึกคักขึ้นทันใด

ออกมาได้เสยีท ี ไม่รูว่้ารอหลงัจากไทเฮาเรยีกตวัฮหูยินของท่านก๋ัวกง 

หลายคนนี้แล้วยังมีใครได้เข้าเฝ้าอีก
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"วันนี้ไทเฮาทรงเหนื่อยล้าแล้ว เชิญฮูหยินทุกท่านกลับไปเถอะ"  

ไหลสี่บอกพร้อมรอยยิ้ม

เฉียวเจาพลันรู้สึกได้ว่ามีสายตามองมานับไม่ถ้วน ถ้าหากพวกมัน

กลายเป็นลูกธนูได้จริงๆ เกรงว่าขณะนี้นางคงมีรูพรุนไปทั่วร่างแล้ว

ด้านในต�าหนกัหยางไทเฮาบอกให้มูห่วังเฟยกับอนขุองรุย่อ๋องออกไป  

รั้งตัวองค์หญิงใหญ่ฉางหรงไว้ผู้เดียว

"เสด็จแม่ทรงมีเรื่องใดหรือเพคะ" องค์หญิงใหญ่ฉางหรงเอ่ยถาม

อย่างไม่ใส่ใจ

หยางไทเฮาไม่สนใจนาง หันไปเอ่ยสั่งไหลสี่ "ไปเชิญแพทย์หลวง

หยางมา"
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องค์หญิงใหญ่ฉางหรงได้ยินหยางไทเฮาออกค�าสัง่ให้ไหลสีไ่ปตาม

แพทย์หลวงก็ย่นหัวคิ้วเข้าหากันเบาๆ "เสด็จแม่ทรงไม่สบายพระวรกาย

หรือเพคะ"

เพ่ือความเป็นสิริมงคลแล้ว ปกติจะไม่หาหมอกันในวันที่หนึ่ง 

เดือนหนึ่ง

หยางไทเฮามองนางด้วยแววตาแฝงนัย "ข้าสบายดี"

"แล้วเสด็จแม่ทรงตามหมอหลวงมาด้วยเหตุใดเพคะ"

"ตามมาตรวจเจ้าน่ะสิ"

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงท�าสหีน้าแปลกใจ "ตรวจหม่อมฉนั? หม่อมฉนั 

ไม่ได้ไม่สบายตรงที่ใดนะเพคะ"

"กันไว้ดีกว่าแก้ ตรวจดูสักหน่อยเถอะ" หยางไทเฮาคิดบางอย่าง 

อยู่ในใจแต่ไม่อยากพูดมากเลยหลับตาลง

754
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"เสดจ็แม่ทรงหมายความว่าอะไรกันแน่เพคะ" นบัแต่พระสวามสีร้าง

บาดแผลไว้ในใจ นิสัยขององค์หญิงใหญ่ฉางหรงก็เปลี่ยนไปกลายเป็น 

คนขวางโลก กระทั่งอยู่เบื้องหน้าไทเฮาที่ใครๆ ล้วนย�าเกรง นางก็ท�าตาม

ความพอใจเช่นเดียวกับเวลาอยู่ในวังของตนเอง

นางเป็นพระธิดาเพียงพระองค์เดียวของหยางไทเฮา ได้รับความ

โปรดปรานตามใจทุกอย่างตั้งแต่วัยเยาว์

หยางไทเฮาลืมตาขึ้น ก่อนกล่าวเสียงเนิบนาบว่า "เมื่อครู่น้ีหลีซื่อ

มองเจ้าด้วยสายตาแปลกๆ"

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงน่ิงขึงไปเล็กน้อย ถึงกล่าวกล้ัวเสียงหัวเราะ 

"เสดจ็แม่ทรงวิตกเกินไปแล้วกระมงัเพคะ นางก็แค่ฟังออกว่าถูกหม่อมฉัน

พูดเสียดสี นางยังอายุน้อยเลือดร้อนก็เลยไม่ยอมจ�านนเท่านั้นเอง"

"แต่ถ้อยค�าที่นางเอ่ยกับเจ้าก็แปลกๆ อยู่บ้าง"

"นางพูดอะไรหรอืเพคะ" องค์หญงิใหญ่ฉางหรงน่ิงทบทวนความจ�า

ครู่หนึ่ง "นางเพียงกล่าวคารวะทักทายและอวยพรวันตรุษกับหม่อมฉัน 

มิได้พูดอะไรเป็นพิเศษ ก็เช่นเดียวกับที่พูดกับเสด็จแม่มิใช่หรือเพคะ"

หยางไทเฮาส่ายหน้า "ไม่เหมอืนกัน เจ้าคดิทบทวนถ้อยค�าของนาง

ให้ดีๆ"

"นางทูลต่อเสด็จแม่ว่า 'หม่อมฉันขอถวายพระพร' ต่อองค์ไทเฮา 

แล้วก็กล่าวประโยคน้ีกับหม่อมฉันเช่นกันเพคะ" องค์หญิงใหญ่ฉางหรง

ยิ่งรู้สึกว่าพระมารดาเป็นกระต่ายตื่นตูมเกินไปแล้ว

"ไม่เหมือนกัน นางพูดกับข้าว่าขอถวายพระพร แต่พูดกับเจ้าว่า 

ขอถวายความยินดี"

"น่ีมีอันใดต่างกันหรือเพคะ" องค์หญิงใหญ่ฉางหรงย้อนถามโดย
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ไม่ทันคิด แต่จู่ๆ นางก็นึกไปถึงสายตาของเฉียวเจาซึ่งมองที่ท้องของตน

แล้วอดสะดุ้งโหยงในใจไม่ได้ จึงพาให้หน้าเปลี่ยนสีไปถนัดตา

จังหวะนี้เองเสียงของไหลสี่ดังลอยมา "ไทเฮา แพทย์หลวงหยาง 

มาถึงแล้วพ่ะย่ะค่ะ"

"เรียกเขาเข้ามา"

แพทย์หลวงวัยชราผมสดีอกเลาผูห้นึง่หิว้หีบยาย่างเท้าเข้ามาอย่าง

ว่องไว เขาก้าวเข้าประตูก็กล่าวค�าอวยพรวันตรุษต่อหยางไทเฮาและ 

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงทันที

"เน่ืองในโอกาสวันตรุษกระหม่อมขอถวายพระพรแด่องค์ไทเฮา  

ขอถวายพระพรแด่องค์หญิงใหญ่พ่ะย่ะค่ะ"

แพทย์หลวงหยางเป็นคนสกุลเดิมของหยางไทเฮา จึงได้รับความ 

ไว้วางใจจากนางเป็นอันมาก

หยางไทเฮาได้ยินค�าอวยพรแล้วชักปวดขมับตุบๆ "แพทย์หลวง 

จับชีพจรให้องค์หญิงใหญ่ที" 

พอได้รบัค�าสัง่ให้ตรวจชพีจรให้องค์หญิงใหญ่ในวันท่ีหน่ึงเดอืนหนึง่ 

แพทย์หลวงหยางไม่ถามมากความอย่างรู้กาลเทศะ เดินไปตรงหน้า 

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงพลางกล่าวขออนุญาตค�าหนึ่งก่อนเริ่มจับชีพจร

เมื่อตรวจลักษณะชีพจรออกแล้ว มือของแพทย์หลวงหยางกระตุก

คราหนึ่ง

ในวันปีใหม่อย่างนี้มิใช่ล้อเล่นกระมัง ชีพจรขององค์หญิงใหญ ่

บ่งบอกว่าทรงตั้งพระครรภ์ชัดๆ

"ว่าอย่างไร" หยางไทเฮาจับสังเกตสีหน้าของแพทย์หลวงหยาง 

อยู่ตลอด เห็นเขาท�าหน้าเสียก็ใจคอไม่ดีอย่างช่วยมิได้
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แพทย์หลวงมองหยางไทเฮาด้วยสีหน้าเครียดขรึม

"แพทย์หลวงบอกมาตามตรงได้เลย"

นอกจากหยางไทเฮากับองค์หญิงใหญ่ฉางหรงแล้ว ก็มีแต่ไหลส่ี 

ที่รอรับใช้อยู่ภายในต�าหนัก ซึ่งไหลสี่นั้นเป็นคนสนิทของไทเฮา

"ทูลไทเฮา องค์หญิงใหญ่ทรงตัง้พระครรภ์แล้วพ่ะย่ะค่ะ" แพทย์หลวง 

หยางก้มหน้างุด ไม่กล้าเงยศีรษะขึ้นดูสีหน้าของหยางไทเฮา

ชั่วพริบตาที่ได้ยินผลการตรวจชีพจร องค์หญิงใหญ่ฉางหรง 

ลุกพรวดขึ้นยืนกล่าวเสียงหลง "เป็นไปได้เช่นไร!"

สีหน้าของหยางไทเฮาก็มิได้ดีไปกว่ากันเท่าใด

พระธิดาท่ีครองตัวเป็นม่ายของนางกลับมีครรภ์แล้ว นี่เป็นเรื่อง 

เชิดหน้าชูตาอะไรได้

หยางไทเฮาฝืนข่มอารมณ์ทีพ่ลุง่พล่านตรงกลางอกไว้และเอ่ยถามข้ึน  

"กี่เดือนแล้ว"

"ยังไม่ครบหนึ่งเดือนครึ่ง เป็นช่วงที่เพิ่งตรวจพบได้พ่ะย่ะค่ะ"

"เอาล่ะ แพทย์หลวงออกไปก่อนเถอะ" หยางไทเฮาท�ามอืบอกไหลส่ี 

ให้พาเขาออกไป

ภายในต�าหนักเหลือเพียงไทเฮากับพระธิดาตามล�าพัง

พอเห็นองค์หญิงใหญ่ฉางหรงท�าสีหน้าเหลือเชื่อแล้ว หยางไทเฮา

ก็ตบโต๊ะน�้าชาด้วยความโมโห "เป็นบุตรของผู้ใด"

พอพระมารดามีน�้าโห องค์หญิงใหญ่ฉางหรงกลับเยือกเย็นลง  

นางกล่าวเสียงเนือยๆ "หม่อมฉันจะรู้ได้อย่างไรเพคะ"

นางชุบเลี้ยงชายบ�าเรอไว้ต้ังมากมาย มีแต่สวรรค์เท่านั้นที่รู ้ว่า 

เป็นคนใด
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เพียงแต่ว่าหลังนางคลอดชั่นเอ๋อร์ก็ไม่เคยมีครรภ์อีกเลยแท้ๆ ไฉน

ถึงวัยนี้แล้วจู่ๆ ก็ตั้งครรภ์ได้เล่า

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงหวนนึกถึงสีหน้าคล้ายย้ิมคล้ายไม่ย้ิมตอน

เฉียวเจามองนางเมื่อครู่นี้กะทันหัน

แม่เด็กน้อยผู้นั้นพูดว่าอะไรนะ

ขอถวายความยินดีกับองค์หญิง

ยินดีกับองค์หญิง...

ไร้เหตุผลสิ้นดี แม่เด็กน้อยนั่นถึงกับประชดประชันข้าเช่นนี้!

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงอยู่อย่างทรงเกียรติห้อมล้อมด้วยข้าทาส

บริวารมาเนิ่นนาน ไหนเลยจะเคยถูกคนหยามน�้าหน้าโดยไม่รู้ตัวเฉกนี้ 

นางแจ่มแจ้งแล้วก็โมโหจนมือสั่น

หยางไทเฮาเห็นแล้วเจ็บแน่นหน้าอกด้วยความโกรธเกรี้ยว "นี่คือ

ท่าทีของเจ้าร!ึ ข้าบอกกับเจ้ามาต้ังนานแล้วให้ส�ารวมตนบ้าง ถ้าบตุรชาย

เจ้าตบแต่งภรรยาเร็ว ป่านนี้เจ้าคงมีหลานว่ิงเล่นทั่ววังแล้ว เจ้ากลับ 

ไม่รู้ฟัง! ตอนนี้เป็นอย่างไรเล่า มีมารหัวขนอยู่ในท้องแล้ว เจ้าจะให้ 

ชั่นเอ๋อร์เอาหน้าไปวางไว้ที่ใด"

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงเชิดหน้า ไฟโทสะจุดวาบข้ึนในดวงตานาง 

"หน้าของเขาหรือ หม่อมฉันไม่เคยผิดต่อเขาเพคะ"

"เจ้า..." หยางไทเฮาตั้งท่าบันดาลโทสะ แต่เห็นท่าทางหย่ิงผยอง 

ดื้อดึงของพระธิดาแล้วคับใจจนเอื้อนเอ่ยวาจาไม่ออก

หากพระธิดายอมรบัฟังค�าเตือน คงไม่ประพฤตตินเหลวไหลมานาน

หลายปีเช่นนี้

"ช่างเถิด เรือ่งมาถึงขัน้นีแ้ล้วพูดมากไปก็เปล่าประโยชน์ รอสองวันน้ี 
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ผ่านไปให้แพทย์หลวงหยางต้มยาให้เจ้าด่ืม ค่อยหาคนท่ีเชือ่ใจได้มาคอย

ดูแลเจ้าเถอะ"

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงนิ่งเงียบไปชั่วครู่แล้วพยักหน้า

นางให้ก�าเนดิบตุรผูน้ีอ้อกมาไม่ได้อย่างแน่นอน แม้ว่าทีน่างชบุเลีย้ง 

ชายบ�าเรอจะมใิช่ความลบัอนัใด แต่อย่างไรก็ไม่ได้กระท�าอย่างออกหน้า

ออกตา พอประตูวังองค์หญิงใหญ่ปิดลง ผู้ใดจะมายุ่งเรื่องของนางเล่า

แต่ทันทีทีค่ลอดบุตรออกมาก็ไม่เหมอืนกันแล้ว นางคงกักขังบตุรผูน้ี้ 

ไว้ในวังองค์หญิงใหญ่ไม่ให้เห็นแสงเดือนแสงตะวันไปชั่วชีวิตไม่ได้

"ยังมีทางฮูหยินของกวนจวินโหว..."

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงท�าหน้าขรึมมองพระมารดา

หยางไทเฮาทอดถอนใจ "ในเมือ่ถูกนางจบัผดิได้แล้ว อย่างไรก็ต้อง

เอาอกเอาใจนางให้ดีๆ"

สีหน้าขององค์หญิงใหญ่ฉางหรงบึ้งตึงไปหมด

อะไรกัน ข้ายังต้องเอาใจคนที่ประชดประชันข้าอีกหรือ

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงเจ็บใจสุดจะกล่าว จนใจที่จุดอ่อนอยู่ในมือ

คนอื่น ท้ายที่สุดนางจ�าต้องยอมลดราวาศอก

แต่ก่อนคนที่ขวางหูขวางตานางล้วนโดนนางเล่นงานทันที ตอนนี้

กลับตาลปัตรเสียได้ คิดๆ แล้วก็น่าคับแค้นใจนัก!

ด้านเฉยีวเจากลบัถึงจวนได้ไม่นานทางวังหลวงกส่็งของพระราชทาน 

สวยๆ งามๆ มาให้มากมาย

เซ่าหมงิยวนเอ่ยย้ิมๆ "เจาเจา เจ้าเข้าวงัคราเดยีวได้รบัของพระราชทาน 

มากกว่าของพระราชทานเดือนสิบสองของข้าอีกนะ"
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อืม ภรรยาของข้าเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของใครๆ ดังคาด กระทั่งไทเฮา

ก็มิใช่ข้อยกเว้น

เฉียวเจาอมยิ้ม "ข้าก็คาดไม่ถึงเหมือนกัน"

นีเ่หน็ทีว่าไทเฮาเชญิแพทย์หลวงมาตรวจอาการขององค์หญิงใหญ่

ฉางหรงแล้วเลยมอบค่าปิดปากให้สูงลิ่ว

"เจาเจา พรุ ่งน้ีจะไปอวยพรวันตรุษที่เรือนท่านพ่อตา พวกเรา 

หารือกันสักหน่อยว่าควรน�าของขวัญอะไรไปถึงเหมาะสมเถอะ"

ในห้องหนังสือวางอ่างไฟตั้งไว้หลายใบ ถ่านไหมเงินติดไฟลุกโชน 

สองสามภีรรยาหนุ่มสาวน่ังเคยีงข้างกันท่ีข้างโต๊ะหนังสอื คนหนึง่ฝนหมกึ 

คนหนึ่งถือพู่กัน ช่วยกันร่างรายชื่อของขวัญตอนกลับไปเยี่ยมสกุลเดิม
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องค์หญิงใหญ่ฉางหรงกลับถึงวังแล้วอารมณ์ไม่ดีถึงขีดสุด นาง 

ท�าหน้าตาบอกบุญไม่รับอยู่ตลอดแม้แต่ตอนที่ฉือชั่นเข้ามาแสดงคารวะ

ชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจชอบกล เขาลอบสอบถามเหตุการณ์ตอน 

นายหญิงตราตัง้ถวายพระพรแก่ไทเฮาแล้วในใจย่ิงกังขามากขึน้ จงึจบัตา 

ดูความเคลื่อนไหวของมารดาอยู่ลับๆ

ผ่านไปเพียงสองวันแพทย์หลวงหยางเข้าสู่วังองค์หญิงใหญ่อย่าง

เงียบๆ แต่ตอนกลับไปสองขาของเขาสั่นระริก หน้าตาซีดเผือดคล้ายคน

เสียขวัญไปแล้วก็ไม่ปาน 

ฝ่ามอืเรยีวยาวขาวกระจ่างข้างหนึง่จบัข้อมอืของแพทย์หลวงหยาง

เอาไว้ ก่อนที่เขาจะร้องอุทานก็มีมืออีกข้างหน่ึงปิดปากเขาไว้ จากนั้น 

ลากตัวเข้าไปในเรือนชาวบ้านธรรมดาๆ หลังหนึ่งในตรอกเล็ก

แพทย์หลวงหยางถูกตรึงตัวไว้กับบานประตู พอปากได้รับอิสระ 

755



36 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 10

เขาก็เอ่ยถามอย่างแตกตื่นลนลาน "จะ...เจ้าเป็นใคร"

ครั้นเห็นรูปโฉมโนมพรรณของคนผู้นั้นได้ถนัดตา เขานิ่งงันไปก่อน

พูดด้วยน�้าเสียงแปลกแปร่ง "คุณชายฉือ?"

ฉือชั่นหรี่ตาลงกล่าวเสียงเย็นๆ "ท่านแม่ข้าเป็นอะไร"

"องค์หญิงใหญ่..." แพทย์หลวงหยางตอบไม่ออก

บอกเรือ่งท่ีองค์หญิงใหญ่ตัง้ครรภ์ต่อบตุรชายนางจะเหมาะสมหรอืไม่  

โดยเฉพาะบิดาของเด็กในครรภ์เป็นผู้ใดก็ไม่กระจ่างแน่ชัด

"พูด" ฉือชั่นท�าสีหน้าดุดัน

หลายวันมาน้ีท่านแม่ดูผิดปกติอย่างย่ิงยวด อีกท้ังแพทย์หลวง 

ยังท�าท่ามีลับลมคมในอย่างนี้อีก ท�าให้เขาอดสงสัยไม่ได้

หรือว่าท่านแม่จะเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่ได้...

เมื่อคิดถึงความเป็นไปข้อนี้ฉือชั่นก็รู้สึกเจ็บปวดหัวใจ

หลายปีมานี้ไม่ว่าระหว่างพวกเขาสองแม่ลูกจะมีปมในใจอะไรอยู่ 

แต่ทีส่ดุแล้วนางคอืมารดาของเขา มารดาคนท่ีเอาเลอืดของตนเองป้อนให้ 

เขาดื่มเพื่อให้มีชีวิตรอดมาได้บนเขาหลิงไถ

"คุณชายฉือ คือว่า..." แพทย์หลวงหยางลังเลไม่แน่ใจ

บอกไปแล้วต้องพบกับจดุจบไม่ดีแน่ แต่ไม่บอกก็ดเูหมอืนจะไม่พบ

กับบทลงเอยท่ีดีเช่นเดียวกัน บอกหรือไม่บอกเป็นปัญหาท่ีบีบคั้นหัวใจ

โดยแท้

ฉือชั่นชักมีดสั้นที่เปล่งประกายเย็นเยียบออกมา ใบหน้างามเลิศ

ฉาบด้วยน�้าค้างแข็งชั้นหนึ่ง "จะไม่พูดจริงๆ หรือ"

แพทย์หลวงหยางย่นหัวค้ิวเข้าหากัน "คุณชายฉือ ข้าได้รับ 

พระเสาวนีย์ขององค์ไทเฮามาตรวจพระอาการขององค์หญิงใหญ่ หาก 



37ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

ไม่กลับไปเกรงว่าองค์ไทเฮาจะทรงส่งคนมาตามหานะขอรับ"

เขาไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าหนุ่มเหลือขอผู้นี้จะกล้าสังหารเขา

ฉือชั่นหัวเราะขลุกขลัก "วางใจได้ ข้าไม่สังหารคน"

เขากล่าวจบก็ควงมดีสัน้ในมอืด้วยท่วงท่างดงามก่อนตวัดแทงไปท่ี 

ล�าตัวท่อนล่างของแพทย์หลวงหยางด้วยความว่องไวดุจดาวตก

แพทย์หลวงชราท�าตาเหลือกสิ้นสติไป

ฉือชั่นพูดอะไรต่อไม่ออก "..."

ผ่านไปนานเท่าไรก็สุดรู้แพทย์หลวงหยางตื่นขึ้นในที่สุด ใบหน้า

คล้ายยิ้มคล้ายไม่ย้ิมของฉือชั่นสะท้อนเข้าคลองจักษุ เขาเล่ือนมือลงไป

จับๆ คล�าๆ โดยไม่รู้ตัว

ยังอยู่!

แพทย์หลวงหยางถอนหายใจดงัเฮอืกใหญ่ มาตรว่าเขามอีายุปนูน้ี

แล้ว แต่ศักดิ์ศรีของบุรุษจะสูญสิ้นไปมิได้

เสียงหัวเราะเบาๆ ดังลอยมา "ไม่ต้องคล�าหาแล้ว ตอนน้ียังอยู ่

มิได้หมายความว่าหลังจากนี้จะยังอยู่"

แพทย์หลวงหยางรูส้กึกรุน่โกรธอยู่ในใจ เจ้าลกูเต่าบดัซบข่มขูข้่าร!ึ

ฉือชั่นใช้ผ้าเช็ดหน้าสีขาวสะอาดผืนหนึ่งเช็ดมีดสั้นพลางย้ิมพราย

กล่าวว่า "แพทย์หลวงหยางก็ถือได้ว่าเห็นข้ามาตัง้แต่เล็กจนโต คงรู้นสัิยข้า 

ดกีระมงั ถึงจะก่อปัญหาอะไรขึน้จรงิๆ อย่างมากข้าไม่เอาชดุขุนนางบนตวั 

ชุดนี้ก็ได้ เสด็จยายกับเสด็จลุงยังจะท�าอย่างไรกับข้าได้อย่างนั้นหรือ"

แพทย์หลวงหยางยกมือปาดเหงื่อออก

"ข้าจะถามเป็นครั้งสุดท้าย ท่านแม่ข้าเป็นอะไร"

ครัน้เหน็มดีสัน้แผ่ประกายเย็นเยียบน่ากลวัขยบัมาใกล้ข้ึนๆ ชายชรา 
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หลับตาลงบอกเสียงดัง "องค์หญิงใหญ่ทรงตั้งพระครรภ์แล้ว"

มดีสัน้ร่วงหล่นลงปักเข้าหลงัฝ่าเท้าของฉอืชัน่พอด ีโลหิตสแีดงฉาน

ซึมออกมาจากรองเท้าหนังในพริบตา

"คุณชายฉือ เท้าของท่านได้รับบาดเจ็บแล้ว ต้องท�าแผล..."

ฉอืชัน่ย่ืนมอืกระชากตวัเขาเข้ามาหา ก่อนพูดด้วยสหีน้าไร้ความรูส้กึใด  

"พูดประโยคเมื่อครู่นี้ซ�้าอีกทีซิ"

แพทย์หลวงหยางเห็นท่าทางเย็นชาของเขาท่ียังแฝงความพยศเฉก

เดก็หนุ่มไว้หลายส่วนแล้วก็ลอบถอนใจก่อนกล่าวขึน้ "องค์หญงิใหญ่ทรง

ตั้งพระครรภ์แล้ว วันนี้ข้ามาที่นี่เพื่อขับเด็กในพระครรภ์องค์หญิงใหญ่..."

"เช่นน้ันเหตุใดท่านถึงกลับเร็วนัก" ฉือชั่นรู้สึกว่าหัวสมองของเขา

เจยีนแตกออกรอมร่อ ทว่าไม่รูเ้หตใุดหัวใจกลบัสงบน่ิงจนน่าแปลก ราวกับ 

ไม่รู้สึกถึงการเต้นของมัน

"พระวรกายขององค์หญิงใหญ่..." แพทย์หลวงหยางมองชายหนุ่ม

ด้วยสายตาแกมเห็นใจ เขาหลุบเปลือกตาลงกล่าวว่า "พระวรกายของ 

องค์หญิงใหญ่เคยได้รบัความกระทบกระเทือนในอดตี ทรงตัง้พระครรภ์นี้ 

มีอันตรายมาก จะขับเด็กออกสุ่มสี่สุ ่มห้าไม่ได้ มิเช่นน้ันอาจถึงแก่

พระชนม์ชีพได้"

ตัวของฉือชั่นโงนเงนเล็กน้อย รอยย้ิมเยาะผุดข้ึนตรงมุมปาก  

"นี่แสดงว่าท่านแม่ต้องคลอดบุตรผู้นี้ออกมาสินะ"

แพทย์หลวงหยางสุดปัญญาจะตอบค�าถามนี้ได้ เขาก้มหน้า

ประสานมือพลางบอก "ข้าต้องกลับวังไปทูลรายงานไทเฮาขอรับ"

จะเสี่ยงขับเด็กในครรภ์ออกโดยไม่ค�านึงถึงชีวิตขององค์หญิงใหญ่

หรือจะให้คลอดบตุรผูน้ีอ้อกมา แน่นอนว่ามใิช่เรือ่งทีแ่พทย์หลวงต�า่ต้อย
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ผู้หนึ่งเช่นเขาจะสอดปากพูดได้

"เชิญแพทย์หลวงหยางไปได้" ฉือชั่นเอ่ยเสียงเย็นชา

"คุณชายฉือ เท้าของท่าน..."

"ข้าบอกว่าเชญิแพทย์หลวงหยางไปได้ หรอืว่าท่านหักใจไปไม่ได้แล้ว 

ใช่หรือไม่" เขาก้มตัวลงดึงมีดสั้นที่เสียบเข้าไปในรองเท้าออกมาก�าไว ้

ในมือแน่นๆ จนเห็นเส้นเลือดสีเขียวจางปูดโปนขึ้นตรงหลังฝ่ามือ

แพทย์หลวงหยางรู้สึกชาวาบที่หนังศีรษะ เขารีบเร่งเดินจากไป

ในลานเรือนว่างเปล่าโหรงเหรงทันควัน ฉือชั่นย่อกายลงช้าๆ

"คุณชาย..." เถาเซิงขยับเข้ามาอย่างระมัดระวัง

ฉือชั่นมองเขาแวบหนึ่งอย่างเฉยชาแล้วดึงสายตาคืน

เถาเซงิแทบร�า่ไห้ออกมา จบกันๆ คุณชายไม่แม้แต่จะด่าคน จะต้อง

เสียใจถึงขีดสุดแล้วเป็นแน่

"คุณชาย ท่านไม่เป็นไรกระมัง"

ฉอืชัน่ถอดรองเท้าออก โลหิตสแีดงเข้มซมึเปียกถุงเท้าผ้าไหมสขีาว

สะอาด

"คุณชาย เลือดออกตั้งเยอะ ต้องรีบท�าแผลนะขอรับ นี่...น่ีจะเจ็บ 

ถึงเพียงใดกัน"

ฉือชั่นมองเด็กรับใช้แล้วหยักยิ้ม "ไม่เจ็บ"

ในวังองค์หญิงใหญ่ฉางหรงดูไปแล้วไม่แตกต่างอนัใดจากยามปกติ 

แพรสีท่ีติดประดับตามต้นไม้ยังคงให้บรรยากาศเฉลิมฉลองวันตรุษ แต่

สองวันน้ีบ่าวไพร่ที่หูไวตาไวกลับระแวดระวังตัวกันมาก กระทั่งยามเดิน

ก็ไม่กล้าท�าเสียงดัง
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องค์หญิงใหญ่ฉางหรงน่ิงอยู่ในอิริยาบถเดิมเป็นเวลานานถึง 

หนึ่งก้านธูปแล้ว

นางข้าหลวงตงอว๋ียืนอยู่ข้างกาย ไม่กล้าอ้าปากพูดจาส่งเดช แต ่

ในใจกลับว้าวุ่นปั่นป่วนดุจคลื่นคลั่ง

องค์หญิงใหญ่ตั้งครรภ์ มิหน�าซ�้าจะขับเด็กออกตามใจชอบไม่ได้ 

ทีนี้จะท�าฉันใดดี หรือว่าจะคลอดบุตรผู้นี้ออกมาจริงๆ

"ตงอวี๋"

นางข้าหลวงสะดุ้งโหยง รีบกล่าวขึ้น "เพคะ"

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงลบูท้อง "เจ้าว่าบตุรผูน้ี้จะเป็นชายหรอืหญิง"

"หม่อมฉัน...เดาไม่ออก..."

"องค์หญิง คุณชายมาเพคะ" สาวใช้นางหนึ่งเข้ามารายงาน

หางคิ้วขององค์หญิงใหญ่ฉางหรงกระตุกเล็กน้อย

ฉอืชัน่เดนิผ่านม่านก้ันผ้าโปร่งบางหลายชัน้มาถึงเบือ้งหน้ามารดา

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงมองตงอวี๋ปราดหน่ึง นางก็ยอบกายค�านับ

แล้วถอยออกไป

ด้านนอกดวงตะวันของเหมันตฤดูแจ่มกระจ่าง เรือนตึกเสาแดง

หลังคาเขียวถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาวโพลน ทว่าด้านในห้องค่อนข้าง 

มืดสลัวเพราะม่านหน้าต่างผ้าโปร่งถูกรูดปิดไว้

สองแม่ลูกประสานสายตากัน

ผ่านไปเป็นนานฉือชั่นจึงเอ่ยปากขึ้น "ข้าควรแสดงความยินดีกับ

ท่านแม่ขอรับ"

ดวงตาขององค์หญิงใหญ่ฉางหรงนิ่งขึงไปทันใด "เจ้ารู้แล้ว?"

"ท่านแม่ตั้งใจจะท�าอย่างไรขอรับ"
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"ท�าอย่างไร?" นางเลกิค้ิวสงูมองใบหน้าท่ีประพิมพ์ประพายกับสามี

ที่ตายไปนานแล้วมากขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นเหยียดย้ิมเย็นๆ พลางกล่าว  

"เจ้าเพ่ิงแสดงความยินดีกับข้ามใิช่หรอื ย่อมจะคลอดออกมาเป็นธรรมดา"

ในเมื่อฉือชั่นรู ้ว่านางตั้งครรภ์ เช่นน้ันก็น่าจะรู้แล้วว่าหากนาง 

ขับเด็กออกจะมีอันตราย นี่คือเขาอยากให้นางตายดีกว่าเห็นเด็กผู้นี ้

คลอดออกมาแล้วสร้างความอับอายให้เขาใช่หรือไม่

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงคิดถึงตรงนี้ รอยย้ิมของนางเย็นชามากขึ้น 

สายตาที่มองฉือชั่นแฝงรอยท้าทายไว้หลายส่วน

ฉอืชัน่เป็นคนเฉยีบไวปานใด เขาเพียงรูส้กึคล้ายถูกค้อนขนาดใหญ่

ทุบเต็มแรงทีหนึ่ง พาให้โลหิตอุ่นร้อนพุ่งขึ้นมาถึงล�าคอ

เขากัดปลายลิน้ หยักย้ิมน้อยๆ กับมารดา "ท่านแม่ตดัสนิใจแล้วก็ดี 

ข้าขอตัวก่อนขอรับ"

พอเห็นเขาหันแผ่นหลงัให้จะเดินออกไป นางก็พูดเสียงดงั "หยุดนะ"

ฉอืชัน่หยุดฝีเท้าแล้วหมนุตัวไป "ท่านแม่ยังมสีิง่ใดจะสัง่ก�าชบัขอรบั"

อนัทีจ่รงิองค์หญิงใหญ่ฉางหรงกบ็อกเหตผุลทีเ่รียกบตุรชายไว้ไม่ออก  

นางเพียงมองเขาอย่างเฉยเมย

"ในเมื่อท่านแม่ไม่มีเรื่องใดแล้ว ข้าออกไปนะขอรับ"

ชายหนุ่มออกจากเรือนพ�านักขององค์หญิงใหญ่ฉางหรงกลับไปที่

ห้องของตน จากนั้นเขาอ้าปากกระอักเลือดออกมาค�าหนึ่ง
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"คุณชาย ท่านอย่าท�าให้ข้าตกใจสิขอรับ" เถาเซิงร้องไห้ด้วยความ

ตกใจทันที

ฉือชั่นเช็ดมุมปากแล้วหัวเราะเบาๆ "ไม่ถึงตาย"

"คุณชาย ข้าไปเชิญหมอมาให้ท่านนะขอรับ"

"ไม่ต้อง" ฉือชั่นลุกขึ้นหยิบเสื้อคลุมกันหนาวบนฉากก้ันมาแล้ว 

เดินออกจากห้อง

"คุณชาย ท่านจะไปที่ใดขอรับ"

ฉือชั่นไม่สนใจเขา สาวเท้าก้าวใหญ่ออกไปด้านนอก

เถาเซิงเร่งรีบตามไป

"เตรียมม้าให้ข้า"

ไม่นานนักเถาเซิงก็จูงม้ามา เขารับสายบังเหียนมาแล้วพลิกกาย 

ขึ้นม้าพลางเอ่ยก�าชับว่า "ข้าจะกลับมาดึกๆ"

756
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อาชาพ่วงพีสปีลัง่พาผูเ้ป็นนายจากไปท้ิงฝุน่ตลบอบอวลไว้เบือ้งหลัง  

เถาเซิงถอนหายใจหนักๆ เฮือกหนึ่ง

วันท่ีหกเดือนหน่ึงร้านรวงริมทางสองฝั่งยังไม่เปิดประตู แต่กลับมี

ผูค้นตามถนนหนทางไม่น้อย ล้วนแล้วแต่ไปอวยพรวันตรษุให้ญาตพ่ีิน้อง

ฉือชั่นขี่ม้ามาถึงหน้าหอชุนเฟิง หรี่ตามองธงเป็นอักษรค�าว่า 'สุรา' 

ที่โบกสะบัดตามแรงลม

ภาพตอนดื่มสุราสรวลเสเฮฮากับเหล่าสหายรักยังแจ่มชัดใน 

ความทรงจ�าราวกับเพ่ิงเกิดขึ้นเมื่อวาน ทว่าพริบตาเดียวหยางโฮ่วเฉิง 

ก็ไปแดนใต้แล้ว จเูย่ียนกับเซ่าหมงิยวนแต่งงานเป็นฝ่ังเป็นฝาไปทีละคน 

มาบัดนี้กลับเหลือเพียงเขาคนเดียวที่ยังไร้ที่ไป

"เปิดประตู" ฉือชั่นพลิกกายลงจากหลังม้า ก่อนเดินไปที่ด้านหลัง 

หอชุนเฟิงแล้วยกมือตบประตูแรงๆ

"ใคร" ไม่นานนักเสยีงประตูเปิดดังเอ๊ียดอ๊าด เดก็รบัใช้ด้านในเหน็ว่า 

เป็นฉอืชัน่ก็ฉกีย้ิมกว้างเต็มใบหน้าทันที "สขุสนัต์วันตรุษขอรับคณุชายฉือ"

ฉือชั่นโยนก้อนเงินก้อนหน่ึงให้เขาก่อนก้าวขาเดินเข้าไป "เอาสุรา

ให้ข้าสองไห แล้วเตรียมกับแกล้มมาสักสองสามอย่าง"

"ขอรับ" เด็กรับใช้กระวีกระวาดไปจัดการให้

แม้ว่าหอชุนเฟิงจะปิดร้านในช่วงวันตรุษ แต่คนท่ีไม่มีครอบครัว

อย่างพวกเขายังกินอยู่นอนหลับที่น่ี เป็นธรรมดาท่ีจะตระเตรียมวัตถุดิบ

ปรุงอาหารไว้พร้อมสรรพ

สรุาอาหารถูกยกมาวางบนโต๊ะอย่างรวดเรว็ ฉอืชัน่บอกให้เดก็รับใช้ 

ออกไปแล้วเริ่มร�่าสุราตามล�าพัง

เด็กรับใช้นิ่งคิดแล้วลอบออกไปที่จวนกวนจวินโหว
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หอชุนเฟิงเป็นกิจการของเซ่าหมิงยวน เด็กรับใช้หลายคนของที่น่ี 

ล้วนเป็นทหารปลดประจ�าการที่ได้รับบาดเจ็บจากสนามรบ เร่ืองความ

จงรักภักดีย่อมไม่ต้องพูดถึงเป็นธรรมดา

เซ่าหมงิยวนได้ยินค�ารายงานของผูใ้ต้บังคับบัญชาแล้วตกใจอยู่บ้าง  

เขากลับห้องไปบอกกับเฉียวเจา "ข้าจะไปที่หอชุนเฟิงนะ"

"ตอนนี้หอชุนเฟิงปิดไม่ใช่หรือ"

"สอืซไีปท่ีนัน่ดืม่สรุาคนเดียว ข้าไปดสูกัหน่อย ตอนกลางวันไม่ต้อง

รอข้ากินข้าว" เซ่าหมิงยวนก้มหน้าจุมพิตหน้าผากนางทีหนึ่ง

พอเห็นเขาจะเดินออกไปอย่างร้อนใจ เฉียวเจาส่งเสียงเรียกไว้  

"ถิงเฉวียน ข้าน่าจะรู้ว่าเป็นเรื่องใด"

เซ่าหมงิยวนชะงกัเท้าหมนุตวัมาโอบนางพลางถาม "เป็นเร่ืองใดหรอื"

"ตอนเข้าวังไปถวายพระพรในวันท่ีหนึ่ง ข้าพบว่าองค์หญิงใหญ่ 

ฉางหรงทรงตั้งพระครรภ์แล้ว"

สีหน้าของเซ่าหมิงยวนฉายอารมณ์หลายหลากในชั่วอึดใจ

"ทแีรกข้าคดิว่าน่ีมใิช่เรือ่งทีจ่ะบอกใครต่อใครได้จงึไม่ได้เล่าให้ท่านฟัง  

ข้านึกว่าไทเฮากับองค์หญิงใหญ่ต้องไม่เก็บเด็กผู้น้ีไว้แน่ ตอนนี้ดูทีว่า 

พี่ฉือน่าจะรู้เรื่องแล้ว"

"อื้อ ข้าไปดูสือซีก่อนนะ" ครั้นเซ่าหมิงยวนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้ว

เขาก็มุ่งหน้าไปที่หอชุนเฟิงด้วยจิตใจที่หนักอึ้งตลอดทางทันที

บาดแผลที่ได้รับจากคนที่ใกล้ชิดที่สุดลึกเพียงใดเขารู้ซึ้งดี

ตอนเซ่าหมิงยวนรุดไปถึง ฉือชั่นดื่มสุราหมดไปไหหนึ่งแล้ว

ฉือชั่นอยู่ในสภาพกึ่งเมากึ่งมีสติ สองแก้มแดงก�่าดุจเปลวไฟ หาก

นยัน์ตาทัง้คูก่ลบัเป็นประกายระยับ เขาเหน็สหายรกัแล้วพดูย้ิมๆ "เจ้ามา
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ได้อย่างไรกัน"

เซ่าหมิงยวนก้าวเข้าไปคว้าชามสุราในมือเขามาวางลงด้านข้าง

ฉือชั่นเลิกคิ้วมองเขา "ท�าอะไรของเจ้า"

"ด่ืมสุราล�าพังน่าเบื่อเพียงใด" เซ่าหมิงยวนกระดกชามสุราดื่ม 

รวดเดียวหมดค่อยหยิบไหสุรามารินเติมจนเต็ม

ฉือชั่นหรี่ตามองเขานานครู่ใหญ่ถึงหัวเราะออกมา "เจ้ารู้แล้วหรือ 

หลีซานบอกเจ้าสินะ"

เขาคิดๆ แล้วความโกรธก็แล่นขึ้นมาเป็นริ้วๆ

"นางบอกเจ้า ไม่บอกข้า"

มารดาของเขาตั้งครรภ์ ไม่ใช่มารดาของเซ่าหมิงยวนตั้งครรภ์ 

สักหน่อย!

เซ่าหมิงยวนกล่าวปลอบ "ตอนแรกนางก็ไม่บอกข้าเหมือนกัน แต่

เดาว่าเจ้ารู้แล้วถึงได้เล่าให้ข้าฟัง"

"แล้วเหตุใดนางไม่บอกข้าโดยเร็ว จะรอหัวเราะเยาะข้าใช่หรือไม่"

เซ่าหมิงยวนหยักย้ิมอย่างจนปัญญา "สือซี เจ้าดื่มมากไปแล้ว  

นางจะหัวเราะเยาะเจ้าได้อย่างไร เดิมทีนางนึกว่า..."

"นึกว่าข้าไม่รู ้?" รอยย้ิมของฉือชั่นดูหม่นหมองข้ึนทุกที "น่ันสิ  

ข้าสมควรท�าเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปเสีย เผอิญกลับรนหาที่ไปถามเอง"

เห็นเขาจะหยิบชามสุราขึ้นด่ืมอีกเซ่าหมิงยวนก็ยึดข้อมือเขาไว้  

"สือซี อย่าดื่มเลย"

ฉือชั่นพยายามลืมตาที่ฉ�่าปรือข้ึน น�้าตาปริ่มซึมทางหางตา 

ทอประกายวาววาม "ท่านแม่จะคลอดเด็กออกมา"

เซ่าหมงิยวนอ้าปากแล้วหบุปาก เป็นครัง้แรกทีเ่ขารูส้กึอบัจนวาจา 



46 หวนคืนอีกครา สู ่ห ้วงเวลาแสนงาม 10

ได้แต่เอ่ยปลอบอย่างระมัดระวัง "ในเมื่อผู้อาวุโสตัดสินใจเช่นนี้แล้ว  

เจ้าก็ปล่อยวางบ้างเถอะ"

เขาอยู่ที่แดนเหนือหลายปี พบเห็นผู้คนกล่าววาจาและกระท�า 

สิ่งซึ่งจะถูกมองว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อในยามบ้านเมืองสงบสุขเพ่ือความ 

อยู่รอดจนชินตาแล้ว การท่ีองค์หญิงใหญ่ฉางหรงตดัสนิใจให้ก�าเนดิบตุร

หาได้สร้างความตกใจให้เขามากเท่าไรนัก

"เจ้าคดิว่าข้าทกุข์ใจเพราะท่านแม่จะคลอดบตุรหรือ" รอยย้ิมเยาะหยัน 

ผุดขึ้นตรงมุมปากของฉือชั่น เขาเริ่มต้านทานฤทธิ์สุราที่พลุ่งพล่านขึ้นมา

ไม่ค่อยไหวแล้ว จงึวางสองมอืทาบกับพ้ืนโต๊ะแล้วฟุบหน้าอยู่นานครู่ใหญ่

โดยไม่เปล่งเสียงพูด

เซ่าหมิงยวนอยู่เป็นเพื่อนเขาเงียบๆ

"ไฉนท่านแม่ถึงคิดกับข้าอย่างนี้ได้นะ ข้าจะไม่ไยดีความปลอดภัย

ของท่านแม่เพราะศกัดิศ์รหีน้าตาไร้สาระพวกนัน้หรอื" เสียงพูดอูอี้ดั้งลอยมา  

เซ่าหมิงยวนไม่เห็นสีหน้าของเขา จับได้เพียงน�้าเสียงที่เยาะเย้ยตนเอง

ระคนเจ็บช�้าน�้าใจ

"ในใจของท่านแม่เห็นข้าเป็นอะไร เป็นอะไรกันแน่" ฉือชั่นเงยหน้า

ขึน้ในท่ีสดุ ใบหน้าของเขามนี�า้ตานองแล้ว ดวงตาแดงเร่ือ น�า้ตาเย็นเฉียบ

ไหลหยดลงบนน้ิวมือเรียวยาว ปลายนิ้วเขาเย็นเฉียบดุจเดียวกัน ทว่า

ทั้งหมดนี้ล้วนเทียบไม่ได้กับความหนาวเหน็บในใจเขา

"สือซี..." เซ่าหมิงยวนตบบ่าเขาแรงๆ

"ถิงเฉวียน สมัยเจ้าเป็นเด็กตอนท่ียังเข้าใจว่าฮูหยินของจิ้งอันโหว

เป็นมารดาบงัเกิดเกล้า เจ้าเคยคดิหรอืไม่ว่าถ้าตนเองไม่เกดิมาก็คงจะด"ี

เซ่าหมิงยวนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งถึงเอ่ยตอบ "ไม่เคยคิด"
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ฉือชั่นมองเขาเงียบๆ

เซ่าหมงิยวนหวัเราะ "ยามนัน้ข้าเพียงอยากรูว่้าตนเองท�าไม่ดตีรงท่ีใด  

หากพยายามมากขึ้นท่านแม่จะชมชอบข้าใช่หรือไม่ จากนั้นข้าพยายาม

ไปเรื่อยๆ ก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว"

ฉอืชัน่ยกชามสรุาขึน้ดืม่อกึใหญ่แล้วปิดปากไอเพราะดืม่เรว็เกินไป

จนส�าลัก "หวังว่านางจะคลอดบุตรชายสักคน เช่นนี้ข้าก็ได้ปลดเปลื้อง

โดยสิ้นเชิงแล้ว"

เป็นเย่ียงน้ีก็ดี วันหน้าข้าสามารถเป็นตัวของตนเอง นับแต่นี้ไป 

ไม่ต้องแบกรับความคาดหวังและถูกผูกมัดอีกแล้ว

ในต�าหนักฉอืหนิง หยางไทเฮาได้ฟังรายงานจากแพทย์หลวงหยาง

แล้วในใจก็ปั่นป่วนแทบคลุ้มคลั่ง

"ขับเด็กในครรภ์ออกไม่ได้จริงๆ หรือ" หลังถามซ�้าๆ สามรอบ 

หยางไทเฮาถึงยอมรับความจริงอันโหดร้ายนี้

พอเห็นสหีน้าสิน้หวังของหยางไทเฮาแล้ว แพทย์หลวงหยางเอ่ยข้ึน

อย่างระมัดระวัง "บางทีลองเชิญเหล่าแพทย์หลวงมาร่วมหารือกัน อาจ

คิดหาวิธีที่เหมาะสมได้นะพ่ะย่ะค่ะ"

ในส�านกัแพทย์หลวงเขาไม่นับเป็นผูท้ีเ่ชีย่วชาญด้านโรคของสตรีทีสุ่ด  

แต่เพราะเป็นคนสกุลเดียวกับไทเฮาถึงกลายเป็นแพทย์หลวงที่จับชีพจร

ดูแลพระพลานามัยให้ไทเฮาบ่อยที่สุด

"นี่จะได้อย่างไรกัน" นางปฏิเสธค�าแนะน�าของเขาทันที

เชิญแพทย์หลวงมาช่วยกันคิดแผนการรักษา เช่นนั้นเร่ืองฉางหรง

ตั้งครรภ์จะไม่รู้กันไปทั่วหรือ
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"เจ้าออกไปก่อนเถอะ ให้ข้าลองตรองดูดีๆ"

แพทย์หลวงหยางรบีออกไปอย่างเรว็รีร่าวกับได้รบัอภัยโทษก็ไม่ปาน

หยางไทเฮาหลับตาลง รู้สึกปวดศีรษะแทบแตก

มารหัวขนในครรภ์ของฉางหรงจะเก็บไว้ไม่ได้เด็ดขาด ไม่เช่นนั้น

เมื่อคลอดออกมาจะกลายเป็นความอัปยศของเชื้อพระวงศ์ ถึงขั้นที่ 

ภายหลังจะถูกจารึกลงในพงศาวดาร

"ไหลสี่" หยางไทเฮาลืมตาพรึบ "เรียกหลีซื่อฮูหยินของกวนจวินโหว

เข้าวัง"

เมื่อเฉียวเจาได้รับพระเสาวนีย์ที่ไหลสี่น�ามาถ่ายทอดแล้วก็ไม่รู้สึก

ประหลาดใจ นางกล่าวอย่างเยือกเย็นว่า "กงกงโปรดรอสักครู่ ข้าขอตัว

ไปผลัดอาภรณ์"
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พระราชวังซึ่งถูกปกคลุมด้วยหิมะสีขาวลดทอนความขรึมขลัง 

ในยามปกติไม่น้อย ท�าให้แลดูงดงามบรรเจิดเพิ่มขึ้นหลายส่วน

เฉียวเจาเดินอยู่ข้างๆ ไหลสี่โดยไม่เหลียวซ้ายแลขวา ตอนก้าวเข้า

ประตูวังหนาหนักนางได้พบกับคนผู้หนึ่งที่ก�าลังเดินมาจากอีกทาง

"ถวายพระพรองค์หญิงเน่ืองในโอกาสวันตรษุเพคะ" เฉยีวเจาส่งเสยีง 

ทักทายองค์หญิงแปด

องค์หญิงแปดในชุดราชส�านักสีแดงอ่อนพบกับเฉียวเจาในเวลาน้ี

แล้วก็ไม่กล้าวางอ�านาจ นางสะกดความไม่พึงใจไว้ ทักทายกลับตาม 

ตามมารยาท "สุขสันต์วันตรุษฮูหยินท่านโหว"

นางมองไหลสีป่ราดหนึง่แล้วไต่ถาม "เสดจ็ย่าทรงเรยีกฮหูยินท่านโหว 

เข้าเฝ้าหรือ"

ไหลสี่เอ่ยตอบ "พ่ะย่ะค่ะ องค์ไทเฮาทรงรอคอยอยู่"

757
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องค์หญิงแปดถอยไปด้านข้าง แล้วพูดด้วยรอยย้ิมบางๆ "เดิมที

ตั้งใจจะไปถวายพระพรเสด็จย่า ในเมื่อเป็นเช่นน้ีประเดี๋ยวข้าค่อยไป 

ภายหลังจะดีกว่า"

นางยืนนิ่งอยู่ท่ีเดิมมองเฉียวเจาเดินห่างไปแล้วหุบย้ิม สายตา 

แปรเปลี่ยนเป็นเย็นชา

ฮูหยินของกวนจวินโหว ฟังแล้วน่าเกรงขามเสียจริงเชียวนะ

ทัง้ท่ีเสดจ็พ่อทรงมพีระประสงค์จะรบักวนจวินโหวเป็นราชบตุรเขย

แท้ๆ...

องค์หญิงแปดคิดถึงตรงนี้ก็โกรธแค้นเจียนกระอัก

ปีนี้ผ่านไปนางก็ย่างวัยสิบเก้าแล้ว จนบัดนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้

อภิเษกสมรสแต่อย่างใด

นางไม่เหมือนกับน้องเก้าที่มีพระมารดาคอยเป็นห่วง ซ�้ายังเป็นที่

โปรดปรานของเสด็จย่า ขณะที่องค์หญิงอย่างนางนี้ถ้ามิใช่เสด็จพ่อยัง

นึกถึงเป็นบางครั้งบางครา ไม่รู้ว่าจะต้องจมปลักอยู่ในวังหลวงแห่งนี้ไป

อีกนานเพียงใด

องค์หญิงแปดยิ่งคิดยิ่งชิงชัง นางทอดสายตาไกลๆ ไปทางต�าหนัก

ฉือหนิงก่อนจะหมุนกายจากไป

"ไทเฮา ฮูหยินของกวนจวินโหวมาแล้วพ่ะย่ะค่ะ" ไหลสี่ยืนรายงาน

อยู่ด้านนอก

สุม้เสยีงทุ้มต�า่ดังลอดม่านโปร่งออกมา "เชญิฮหูยินท่านโหวเข้ามา"

"เชิญขอรับ ฮูหยินท่านโหว"

เฉียวเจาย่างเท้าเข้าไป ท่ามกลางกลิ่นเครื่องหอมอบอวล นาง

เหลอืบเห็นหยางไทเฮามองมาด้วยสายตาลกึล�า้ เฉยีวเจายอบกายแสดง
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คารวะพลางเอ่ย "ถวายพระพรไทเฮาเพคะ"

"หลีฮูหยินนั่งสิ"

ไหลสี่ยกม้านั่งมาวางข้างๆ เฉียวเจา

นางนั่งลงตามค�าบอกอย่างว่าง่าย

หยางไทเฮาพิศดูอีกฝ่าย

ใบหน้าของสตรีตรงหน้ายังไม่สลัดเค้าวัยเยาว์ นางมุ่นผมเป็นมวย

โหนอาชา สวมต่างหูไข่มุกสีชมพูขนาดเท่าเม็ดบัวท�าให้ดูเป็นผู้ใหญ่ข้ึน

เล็กน้อย ทว่าถึงที่สุดแล้วนางก็ยังอายุน้อยเหลือเกิน

ชั่วอึดใจหนึ่งหยางไทเฮาชักไม่มั่นใจกับความคิดนั้น แต่นาง 

หว่านล้อมตนเองอย่างรวดเร็ว เรื่องมาถึงขั้นน้ีแล้ว หรือว่ายังมีหนทาง 

ที่ดีกว่านี้อีกอย่างนั้นหรือ

"หลีฮูหยิน ฉางหรงตั้งครรภ์ เจ้ารู้แล้วกระมัง"

เฉียวเจาประหลาดใจน้อยๆ นางคาดไม่ถึงว่าไทเฮาจะถามอย่าง

เปิดอกเพียงนี้ แต่เมื่อคิดอีกทีก็กระจ่างแจ้งแล้ว

หากไทเฮาถามอ้อมๆ นางก็ท�าบ่ายเบีย่งเฉไฉได้เป็นธรรมดา แต่พอ

ถามตรงๆ เช่นนี้นางแกล้งไขสืออีกก็ไม่เป็นการดีแล้ว

"หลฮีหูยินได้ร�า่เรยีนวชิาจากหมอเทวดาหลี ่ ข้าก็รู้ว่าต้องไม่ผดิเป็นแน่  

มิน่าตอนนั้นหมอตั้งมากมายหลายคนล้วนตรวจไม่ออกว่านายหญิงรอง 

ของจวนสกุลหลีตั้งครรภ์ หลีฮูหยินกลับมีสายตาแหลมคมนัก"

"ไทเฮาตรัสชมเกินไปแล้วเพคะ"

ก่อนเรียกตัวนางเข้าวังไทเฮาสืบถามมาอย่างแจ่มแจ้งแล้ว หาก 

เมื่อครู่นางปฏิเสธว่าไม่รู้ ตอนนี้คงต้องอับอายแล้ว

"ข้าจะไม่พูดให้มากความ วันนี้ที่เรียกหลีฮูหยินมาที่นี่ก็อยากขอให้
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เจ้าไปวังองค์หญิงใหญ่สักครา"

เฉียวเจารับฟังด้วยสีหน้าสงบนิ่ง

"หลีฮูหยินควรรู้ว่าจะเก็บเด็กในครรภ์ของฉางหรงไว้ไม่ได้ แต่ข้า 

ส่งแพทย์หลวงไปตรวจดแูล้วกลบัพบว่าครรภ์ของนางไม่ปกต ิถ้าขับออก

เกรงจะเป็นเหตุให้ตกเลือดเป็นอันตรายต่อชีวิต..." หยางไทเฮากล่าวไป

สงัเกตสหีน้าของเฉยีวเจาไป เหน็อกีฝ่ายท�าสหีน้าเรยีบเฉยไม่เผยอารมณ์

ใดถึงเอ่ยต่อไปว่า "ฉะนั้นข้าได้แต่ต้องขอร้องหลีฮูหยินแล้ว"

เฉยีวเจารบีกล่าวขึน้ "ไทเฮาทรงท�าให้หม่อมฉนัอายุสัน้แล้ว ได้แบ่งเบา 

ความกังวลพระทัยเป็นเกียรตขิองหม่อมฉนั ไหนเลยจะอาจเอ้ือมให้พระองค์  

'ขอร้อง' เพคะ"

ไทเฮาอึ้งงันไป การสนทนาด�าเนินไปทิศทางน้ีออกจะผิดจากที ่

คาดไว้บ้างใช่หรือไม่ จากเรื่องราวที่นางสืบถามมาได้พวกนั้นฮูหยินของ 

กวนจวินโหวผู้นี้ไม่ใช่พวกอ่อนแอไม่สู้คนอันใด

เฉยีวเจานัง่อยู่อย่างสภุาพเรยีบร้อย ทว่ามมุปากยกโค้งข้ึนเลก็น้อย

ท่านปู่เป็นคนอบรมสั่งสอนนางตั้งแต่เล็กจนโต แต่ขณะเดียวกัน

ก็ได้ท่านย่าซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์บ่มเพาะขัดเกลา มาตรว่านางไม่แยแส

ธรรมเนียมพวกนัน้ แต่ไม่มทีางให้ใครอ้างค�าว่าไม่รูธ้รรมเนียมมาบบีเค้น

นางได้

"ถ้าอย่างนั้นก็รบกวนหลีฮูหยินไปที่นั่นสักครั้ง"

"ไทเฮาทรงมีพระประสงค์ให้หม่อมฉัน..."

สีหน้าของหยางไทเฮาฉายแววปึ่งชากะทันหัน "จะเก็บเด็กผู้นั้นไว้

ไม่ได้เด็ดขาด แต่จะให้กระทบกระเทือนร่างกายของฉางหรงไม่ได้ด้วย 

เช่นกัน"
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เฉียวเจาลอบขบขัน เรียกร้องมากถึงเพียงนี้ เห็นข้าเป็นเทพเซียน

บนสวรรค์หรืออย่างไร

"หม่อมฉันขอไปตรวจพระอาการก่อนเพคะ"

"ไหลสี่ ไปที่วังองค์หญิงใหญ่เป็นเพื่อนฮูหยินท่านโหว"

เฉียวเจากล่าวอ�าลาหยางไทเฮาแล้วไปที่วังองค์หญิงใหญ่ฉางหรง

พร้อมกับไหลสี่ทันที

สงิโตหินหน้าประตวูงัผ่านการช�าระล้างด้วยฝนกับหมิะมาตดิๆ กัน

หลายวันจนดเูปล่งประกายสดใสเป็นพิเศษ แผ่นหลังผอมบางของคนผู้หนึง่ 

ก�าลังเกาะตัวสิงโตอาเจียนไม่หยุด

เถาเซิงท่ีอยู่ด้านข้างลนลานท�าอะไรไม่ถูก "คุณชาย เราเข้าไป

อาเจียนด้านในเถอะ ท่านอาเจียนรดใส่หน้าสิงโตแล้วขอรับ"

"ชิว้ๆ ไปไกลๆ ข้ามไิด้อาเจยีนใส่หน้าเจ้าสกัหน่อย" ฉือชัน่ไล่เด็กรบัใช้ 

เหมือนเป็นแมลงวัน จากนั้นอ้าปากอาเจียนลมต่อแต่ไม่มีแม้แต่น�้าย่อย

ในท้องออกมาแล้ว

"คุณชาย ฮูหยินท่านโหวมาขอรับ"

"ฮูหยินท่านโหวอะไรกัน เกี่ยวอะไรกับข้าด้วย"

"โธ่ คุณชาย ก็ฮูหยินของกวนจวินโหว คุณหนูหลีซานอย่างไรเล่า

ขอรับ" เถาเซิงเน้นเสียงหนักอย่างห้ามไม่อยู่

แม้ว่าคุณชายของเขาจะตัดใจได้อย่างเด็ดขาดหลังคุณหนูหลีซาน

กับกวนจวินโหวเป็นคู่รักกัน แต่ในฐานะบุรุษเหมือนกันเขารู้ดีว่ายามอยู่

ต่อหน้าหญิงสาวที่เคยชมชอบ ยังต้องรักษาภาพของตนเองในสายตา 

อีกฝ่ายไว้เล็กๆ น้อยๆ
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"หลีซาน..." ฉือชั่นได้ยินสองพยางค์นี้แล้วยืดตัวตรง หันหน้าไป 

ก็ประสานสายตากับเฉียวเจาที่เพิ่งลงจากรถม้า

นางผงกศีรษะกับเขาแต่ไกลเป็นเชิงทักทาย

"ฮหูยินท่านโหว ไทเฮาร้อนพระทัยเรือ่งขององค์หญิงใหญ่อยูต่ลอด 

ยังทรงรอข้ากลับไปรายงานอยู่ ท่านโปรดเข้าไปดูองค์หญิงใหญ่โดยไว

เถอะขอรับ" ไหลสี่กล่าวเร่ง

เฉียวเจาดึงสายตาคืนมาแล้วเดินตามไหลสี่ไปที่ประตูข้าง

ฉือช่ันกลอกตาไปหยุดอยู่ที่ตัวไหลสี่ แววเลื่อนลอยในดวงตาท่ี 

ฉ�่าปรือแต่เดิมหายวับไป เริ่มมีประกายมากขึ้นหลายส่วน

ชายหนุ่มสาวเท้าก้าวใหญ่เดินเข้าไปหาพวกเฉียวเจา

"คุณชาย อย่างน้อยก็เช็ดปากสักหน่อยสิขอรับ" เถาเซิงกลัวเขา 

จะหกล้ม รีบไล่กวดตามไปยื่นผ้าเช็ดหน้าอยู่เบื้องหน้าฉือชั่น

เขารบัมาเชด็ลวกๆ แล้วโยนทิง้ลงพ้ืนไปเลย จากนัน้เร่งฝีเท้าเดนิไป

ขวางหน้าเฉียวเจากับไหลสี่

"คุณชายฉือ..."

ฉือชั่นดันตัวไหลสี่ออกไปอีกทาง "ข้าไม่มีเรื่องจะพูดกับเจ้า"

ไหลสี่โดนผลักจนเซถลา เขายังไม่ทันได้อ้าปากพูดก็เห็นฉือชั่น 

ฉุดเฉียวเจาออกเดินไปแล้ว

"นี่มันอะไรกัน" ไหลสี่ก้าวขาจะตามไป แต่ถูกเถาเซิงขัดขวางไว้

"ไหลสี่กงกง ให้คุณชายข้าสนทนากับฮูหยินของกวนจวินโหว 

สองสามค�า จิตใจของคุณชายเป็นทุกข์อยู่ขอรับ"

"แต่ว่า..." ไหลสี่ฉุกใจได้ทันควัน "คุณชายฉือรู้แล้วหรือ"

"เอ่อ...ทราบแล้วขอรับ"
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"เจ้าก็รู้เช่นกันหรือ"

เถาเซิงหัวเราะแห้ง "แหะๆ" คุณชายของข้าโมโหเจียนตายอยู่แล้ว 

ข้าจะไม่รู้ได้อย่างไร

ไหลสี่ถอนใจเฮือก ช่างเถิด แค่สนทนาสองสามค�าก็สองสามค�า 

อย่างไรคุณชายฉือคงลงไม้ลงมือกับฮูหยินของกวนจวินโหวไม่ได้กระมัง
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ฉือชั่นจูงเฉียวเจาไปที่มุมหน่ึงถึงปล่อยมือออก ดวงตาทั้งคู ่ที่ 

จ้องมองนางแดงก�่าดุจเปลวไฟแทบแผดเผาคนให้มอดไหม้ได้

"เจ้ามาท�าอะไร" ฉือชั่นเน้นเสียงพูดทีละค�า

เขาไม่รอเฉียวเจาเอ่ยตอบก็แค่นเสียงเยาะ "ไทเฮาบอกให้เจ้ามา 

ใช่หรือไม่"

เฉียวเจามองเขานิ่งๆ แล้วทอดถอนใจ "ใช่ ข้า..."

ฉอืชัน่ตัดบทนางทนัใด "ดงันัน้เจ้าจะมาขบัเดก็ในครรภ์ของท่านแม่ข้า 

ออกหรือ หลีซาน เจ้าช่างเก่งกาจเสียจริงนะ"

เฉยีวเจายืนอยู่ข้างต้นกุ้ย มกีลิน่สรุาบนตวัชายหนุ่มโอบล้อมรอบกาย  

นางถอยหลัง เรียวคิ้วโก่งมุ่นน้อยๆ "พี่ฉือ"

"อย่าเรียกข้าเช่นนี้ ข้าไม่อาจเอื้อม" ฉือชั่นกล่าววาจานี้แล้วหางตา 

แดงมากขึ้นในพริบตา เขาเบนสายตาออกทันใด

758
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"พี่ฉือ..."

ฉือชั่นแค่นเสียงฮึ มุมปากแฝงรอยย้ิมเยาะหยัน "ใช่หรือไม่ว่าใคร

ก็ตามท่ีก้าวเข้ามาในแวดวงนี ้จากเดมิทีเ่ป็นไข่มกุกต้็องกลายเป็นลกูปัด

กระเบื้องกันหมด"

เฉียวเจาขยับมุมปากทว่าสุดท้ายไม่เอื้อนเอ่ยค�าใด ฉือชั่นตัวเซ 

เล็กน้อยก่อนหมุนกายจากไป

ถ้าฉือชั่นคิดอย่างนี้ ใช่ว่าจะมิใช่เรื่องดี

นางหวังว่าในใจเขาจะไม่เหลอืเงาของนางแม้สกัเศษเสีย้ว วันหน้า

ตบแต่งสตรีที่ดีผู้หนึ่งเป็นภรรยา มีชีวิตที่สดใสรื่นเริง

ทันใดนั้นพละก�าลังระลอกหนึ่งพุ่งโถมมา ข้อมือของนางก็ถูกยึด 

ไว้แน่น

เฉียวเจาจ�าต้องหยุดเดิน ช้อนตาขึ้นมองบุรุษที่เมาสุราไม่น้อย

ไม่พึงพูดจาวิสาสะกับพวกคนเมาสุราเป็นความจริง

"หลีซาน ห้ามเจ้าไป..." ฉือชั่นท่ีเมามายอยู่ลืมเลือนไปว่าสตร ี

ตรงหน้าออกเรือนแล้ว น�้าเสียงของเขาแฝงรอยน้อยใจแกมขุ่นเคือง 

อยู่ในที "ไทเฮาให้เจ้าขับเด็กในครรภ์คนอ่ืน เจ้าก็มา เช่นน้ันวันหน้า 

ให้เจ้าสังหารคน เจ้าก็ไปเหมือนกันใช่หรือไม่"

หลีซานที่เขารู้จักไม่ใช่คนพรรค์นี้

ตัง้แต่เลก็จนเตบิใหญ่มคีนทีเ่ปลีย่นไปเป็นคนละคนมากมายพอแล้ว  

ถึงผักกาดขาวสดใหม่ที่เขาเก็บกลับมากับมือจะไปโตในสวนของผู้อื่น 

ก็ช่างเถอะ แต่กลายเป็นดอกกะหล�่าโดนหนอนไชเช่นนี้เขาทนไม่ได้

"ขับเด็กในครรภ์ออกเป็นการสังหารคนเช่นกัน" เฉียวเจากล่าว 

เสียงเรียบ
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รอยยิ้มของฉือชั่นกระด้างขึ้น "แต่เจ้ายังคงมาอยู่ดี"

"ใช่ ก็ไทเฮาทรงให้ข้ามา" เฉียวเจาตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉย

ฉือชั่นนิ่งขึงไป เขายกมือขึ้นนวดๆ ขมับ

หวัสมองเขาสบัสนยุ่งเหยิงอยูบ้่าง ท้ังท่ีได้ยินถ้อยค�าของคนตรงหน้า 

ได้ชัดถนัดหูแต่ราวกับฟังไม่เข้าใจเลย

"ไหลสีก่งกงยังรออยู ่ข้าไปก่อนนะเจ้าคะ" เฉยีวเจาหมนุกายผละไป

ฉือชั่นท�าตาปริบๆ มองดูนางเดินห่างออกไป เขาก้าวขาตามไป 

แต่ถูกสกัดไว้นอกประตูเรือนองค์หญิงใหญ่

"คณุชายฉอื ท่านไปท�าให้ตนเองสร่างเมาดกีว่านะ" ไหลสีเ่อ่ยเตอืน

ค�าหนึ่งก่อนรีบเร่งเดินเข้าไป

ฉือชั่นยื่นมือไปยันประตูลานเรือน

นางข้าหลวงตงอวี๋พูดกล่อมเสียงเบาๆ "คุณชาย ท่านต้องค�านึงถึง

องค์หญิงใหญ่บ้าง จะก่อความวุ่นวายจนคนรู้กันไปทั่วไม่ได้นะเจ้าคะ"

"ท่านแม่จะคลอดบุตรไม่ใช่หรือ ในเมื่อเป็นเช่นน้ีจะไม่รู้กันไปท่ัว 

ในไม่ช้าก็เร็วหรือไร" ถึงแม้ฉือชั่นเมาสุราอยู่ แต่เขากลับจดจ�าค�าพูดน้ี 

ของมารดาได้แม่นย�า

"องค์หญิงตรัสไปด้วยอารมณ์เพคะ"

"พูดด้วยอารมณ์หรอื" ฉอืชัน่ขบคดิความหมายของค�านีแ้ล้วไม่รูส้กึ

โกรธแต่กลบัย้ิม "ไทเฮาทรงไม่ยอมรบัเดก็ผูน้ี้ ท่านแม่ข้าก็ไม่คดิจะเก็บไว้ 

ส่วนหลีซานช่วยส่งเสริมให้ทุกคนสมหวัง เช่นนี้ข้าก็เป็นสุนัขหัวเน่าสินะ"

ตงอวี๋ไม่อาจพูดตอบเขาได้

ฉือชั่นแค่นหัวเราะเสียงหนึ่ง "เถาเซิง พยุงข้ากลับห้อง"

"ขอรับ" เถาเซิงขานรับทันควัน ได้กลับห้องเสียที คุณชายเมาสุรา
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หนนี้ท�าให้ข้าอกสั่นขวัญแขวนอยู่ตลอด

พอตัวของฉือชั่นโงนเงนไปมา เถาเซิงรีบประคองเขาไว้ "คุณชาย 

ระวังสะดุดขอรับ"

ตงอว๋ีมองนายบ่าวสองคนห่างไปไกลแล้วถึงเข้าไปในเรือนอย่าง

วางใจ

"คิดไม่ถึงว่าเสด็จแม่จะส่งเจ้ามา" องค์หญิงใหญ่ฉางหรงเอนกาย

นอนอยู่บนต่ังคนงาม ทั้งที่อากาศหนาวจนน�้าไหลหยดเป็นน�้าแข็ง แต ่

ในห้องกลับอบอุ่นดุจฤดูใบไม้ผลิ นางสวมเสื้อคลุมผ้าไหมสีแดงอ่อน 

ตัวเดียวอวดเรือนร่างอวบอิ่มเย้ายวนใจ

ชายหนุ่มรปูงามผูห้น่ึงน่ังคกุเข่าอยู่ตรงข้างกายบบีนวดน่องให้นาง

"ไทเฮาให้หม่อมฉันมาตรวจพระอาการเพคะ"

"ตรวจส"ิ องค์หญิงใหญ่ฉางหรงเหยียดแขนออกไปอย่างเกียจคร้าน 

ข้อมือขาวเนียนละเอียดไม่คล้ายสตรีออกเรือนแล้วในวัยนี้ สายตาที ่

มองไปทางเฉียวเจาของนางฉายรอยเย้ยหยันอย่างชัดเจน

เฉียวเจาเห็นอยู่กับตา นางอดนึกขันไม่ได้

อทิธิพลของบดิามารดามกัจะถ่ายทอดซมึซาบสูบ่ตุรโดยไม่รูเ้น้ือรูต้วั  

ต่อให้ฉือชั่นตัดพ้อต่อว่าองค์หญิงใหญ่ฉางหรงอย่างไร ทว่าในบางเส้ียว

ขณะสีหน้าแววตาของสองแม่ลูกคู่นี้กลับเหมือนกันไม่มีผิด

เฉยีวเจาย่ืนมอืจบัชพีจรของนางเป็นเวลาราวคร่ึงถ้วยชาแล้วดึงมอืคืน

"เป็นอย่างไรหรอื" น�า้เสยีงขององค์หญิงใหญ่ฉางหรงแฝงรอยล้อเลียน 

มากขึ้นทุกที

สายตาของเฉียวเจามองไปที่บุรุษซึ่งนั่งคุกเข่าอยู่

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงท�าเสยีงฮเึบาๆ "เขาไม่กล้าเอาไปพูดข้างนอก
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หรอก"

คนที่กล้าขัดใจนางโดนฆ่าตายไปนานแล้ว

ชายหนุ่มก้มหน้าต�่าลงอีก

"ปกตสิตรท่ีีอายุมากกว่าสามสบิห้าปีต้ังครรภ์ก็เป็นอนัตรายอยู่แล้ว 

อีกทั้งพระวรกายเคยได้รับความกระทบกระเทือนมาก่อน พระครรภ์นี้จึง

มีอันตรายยิ่งขึ้น หากเสี่ยงขับเด็กออกเกรงว่าจะเป็นภัยถึงชีวิตเพคะ"

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงหัวร่อเบาๆ "ค�าพูดของเจ้าแตกต่างอนัใดกับ

แพทย์หลวงเล่า"

เฉียวเจาคลี่ย้ิม "เพคะ เพราะนี่คือลักษณะชีพจรขององค์หญิง  

ผู้ใดตรวจล้วนต้องกล่าวเช่นนี ้ ด้วยเหตุนีห้ม่อมฉนัไม่กล้าสัง่ยาสุม่สีสุ่ม่ห้า 

เหมือนกับแพทย์หลวงเพคะ"

ไทเฮาให้นางมาตรวจอาการ นางย่อมปฏิเสธไม่ได้แน่นอน แต่ไม่มี

ผู้ใดก�าหนดไว้ว่านางต้องรักษาให้หายดีได้ทุกโรคนี่

มิใช่ว่าไม่ยอมท�า แต่ท�าไม่ได้ ถึงเป็นไทเฮาผู้ทรงอ�านาจราชศักด์ิ

ของราชวงศ์นี้จะว่าอะไรนางได้เล่า

อีกอย่างบัดน้ีนางไม่ใช่บุตรสาวของอาลักษณ์เล็กๆ ท่ีต�่าต้อยเฉก

มดปลวก แต่เป็นภรรยาของกวนจวินโหว ตราบเท่าท่ีนางแสดงท่าท ี

ให้เกียรติไทเฮาอย่างเต็มที่ ในเมื่อนางสุดปัญญาแล้ว หรือไทเฮาจะบีบ 

บังคับนางอย่างนั้นหรือ

"ในเมื่อเป็นเช่นนี้เจ้ากลับไปเถอะ ข้าเหนื่อยแล้ว"

เฉียวเจามององค์หญิงใหญ่ฉางหรงอย่างพินิจปราดหนึ่งถึงลุกข้ึน

กล่าวอ�าลา ระหว่างที่เดินกลับไปนางกลับอดตรึกตรองอยู่ในใจไม่ได้

ตอนนางบอกกบัองค์หญิงใหญ่ฉางหรงว่าสดุปัญญาจะท�าอะไรได้ 
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ถึงกับรู้สึกว่าองค์หญิงดูโล่งอกในพริบตา น่ีหมายความว่าจริงๆ แล้ว 

องค์หญิงอยากเก็บบุตรผู้นี้ไว้หรือ

เม่ือคดิได้เช่นนีเ้ฉยีวเจารูส้กึปลอดโปร่งใจขึน้มากด้วยเหตผุลกลใด

ก็สุดรู้

"ท่านโหว..." จู่ๆ  ไหลสีก็่ส่งเสยีงเรยีกขึน้ส่งผลให้ความคิดของเฉยีวเจา 

สะดุดลง

"ท่านมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร" พอเห็นเซ่าหมิงยวน เฉียวเจาท�าหน้าชื่น

ตาบานอย่างสุดระงับ

เขาจับมือนางต่อหน้าต่อตาไหลสี่ด้วยสีหน้าเป็นปกติ "รับเจ้า 

กลับเรือน"

"ข้ายังต้องกลับไปทูลรายงานไทเฮา"

เซ่าหมงิยวนย้ิมน้อยๆ ช�าเลอืงมองไหลสีแ่วบหนึง่ "เช่นนัน้ข้ารอเจ้า"

ไหลสีค่ดิในใจ กวนจวินโหวผูย่ิ้งใหญ่มเีวลาว่างถึงเพียงนีเ้ชยีวหรือ 

เดือนหน่ึงไม่ออกไปพบปะสังสรรค์กับผู้คน กลับรออยู่หน้าประตูวัง 

รับภรรยากลับเรือน

เมือ่ถึงต�าหนกัฉอืหนิงไหลสีช่งิบอกเรือ่งน้ีเอง หยางไทเฮาหนัไปมอง

เฉียวเจาด้วยสีหน้าแววตาเคร่งขรึมขึ้นหลายส่วน

กวนจวินโหวให้ความส�าคัญต่อภรรยาของตนมากกว่าที่นางคิดไว้

ครั้นได้ฟังผลการตรวจอาการขององค์หญิงใหญ่ ดวงตาของ 

หยางไทเฮาทอแววผดิหวังระคนไม่ยอมจ�านนอย่างเห็นได้ชัด นางเพ่งมอง

เฉียวเจาพลางกล่าว "หลีฮูหยินเป็นถึงลูกศิษย์ของหมอเทวดาหลี่..."

เฉยีวเจาย้ิมอย่างถ่อมตน "แม้นหม่อมฉนัโชคดไีด้รบัการชีแ้นะจาก

หมอเทวดา แต่เมือ่เทียบกับท่านผูอ้าวุโสแล้ว หม่อมฉนัเปรียบดัง่หิง่ห้อย 
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มีหรือจะแข่งกับแสงจันทร์ได้เพคะ"

ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่านางมิใช่หมอเทวดา แต่เป็นเพียง 'ลูกศิษย์' 

ของหมอเทวดา

วาจารัดกุมไร้ช่องโหว่ กิริยาท่าทางไม่โอหังไม่เจียมตนแต่ไม่ขาด

ความเคารพนอบน้อม ท้ังยังมีกวนจวินโหวนามกระเดื่องท่ัวหล้ารอคอย

อยู่ด้านนอก เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าไทเฮาจนใจอยู่มากเหมือนกัน  

ต่อให้นางท�าใจยอมรับไม่ได้สักนิดก็จ�าต้องปล่อยเฉียวเจากลับไป

เมื่อเห็นเฉียวเจาออกจากประตูวัง เซ่าหมิงยวนเดินเข้าไปหา  

ทั้งสองสบตากันยิ้มๆ แล้วจูงมือกันขึ้นรถม้า

"ข้าดื่มสุรากับสือซีแล้วกลับไปก็ได้ยินว่าไทเฮาเรียกตัวเจ้าเข้าวัง 

พระองค์มิได้สร้างความล�าบากใจให้เจ้ากระมัง"

ชายหนุ่มไม่เสียเวลาผลัดอาภรณ์ด้วยซ�้า ภายในตัวรถม้าจึงมี 

กลิ่นสุราจางๆ ลอยอวลอยู่

"วางใจเถอะ ด้านวาจาคารม คนอ่ืนสร้างความล�าบากใจให้ข้าไม่ได้  

ส�าหรับเรื่องอื่นๆ ก็คงไม่มาสร้างความล�าบากใจให้ข้าเช่นกัน"
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เพลานี้ฉือชั่นสร่างเมาแล้วมากกว่าครึ่ง เขาได้ยินข่าวท่ีเถาเซิง 

ไปสืบถามมาแล้วไม่มีท่าทีตอบสนองใดๆ อยู่นานสองนาน

หลีซานบอกว่าสุดปัญญา? 

เขาน่ังอยู่เฉยๆ ครูใ่หญ่ถึงเอ่ยถามเด็กรบัใช้ "ข้า...พูดอะไรกับฮหูยิน

ของกวนจวินโหวไปบ้าง"

เถาเซิงมองผู้เป็นนายด้วยสายตาสงสารเห็นใจ "คุณชาย ท่าน 

จ�าไม่ได้แล้วหรือขอรับ"

ฉือชั่นนวดๆ หว่างคิ้วแล้วเริ่มจ�าได้รางๆ ข้าพูดว่าหลีซานเปล่ียน

จากไข่มุกเป็นลูกปัดกระเบื้อง...

ฉือชั่นตีศีรษะตนเองแรงๆ ทีหนึ่งอย่างขุ่นเคืองใจเต็มที

สุราบ่อนท�าลายคนโดยแท้ เขาไม่ได้คิดเช่นนั้นแท้ๆ แค่ว่า...แค่ว่า

เจ็บปวดหัวใจเหลือเกิน ถึงอยากลากใครสักคนมาเจ็บปวดเป็นเพื่อนเขา

759
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เท่านั้นเอง

ฉือชั่นลุกขึ้นยืนกะทันหัน

"คุณชาย ท่านจะไปที่ใดขอรับ"

ฉือช่ันเดินดุ่มๆ ออกไปโดยไม่สนใจเถาเซิง แต่พอถึงลานเรือน 

โดนลมหนาววูบหนึ่งถึงได้สติ เขาชะงักเท้ากึก

นางเป็นภรรยาของคนอื่นไปแล้ว เขายังตั้งใจว่ิงไปขอขมาอีกจะมี

ความหมายอะไร

หลังยืนตากลมครู่หนึ่งฉือชั่นก็หมุนกายกลับเข้าเรือนอย่างเงียบๆ

แพทย์หลวงหยางถูกเรียกตัวเข้าวังอีกแล้ว

หยางไทเฮานอนตะแคงอยู่บนเตียงเตาด้วยสีหน้าอ่อนระโหย

เขายืนประสานมือไว้หน้าตัว ใจเต้นตุ๊มๆ ต่อมๆ

บรรยากาศตกอยู่ในความเงียบชัว่ครู ่หยางไทเฮาลมืตาข้ึนมองเขา 

"ถ้าจะเสี่ยงขับเด็กในครรภ์ออก มีความมั่นใจก่ีส่วนว่าองค์หญิงใหญ่จะ

ปลอดภัย"

แพทย์หลวงหยางก้มหน้างุด มั่นใจได้ก่ีส่วนหรือ แน่นอนว่าไม่มี

ความมั่นใจเลยน่ะสิ!

"แพทย์หลวง ข้าอยากฟังความจริง ตกลงว่ามีความมั่นใจก่ีส่วน 

กันแน่" หยางไทเฮาเน้นเสียงหนักขึ้นอย่างหงุดหงิดใจจางๆ

"สามส่วน...สามส่วนพ่ะย่ะค่ะ" เขาท�าใจดีสู้เสือบอกออกมา

"เพียงสามส่วนเองหรือ" หยางไทเฮาขมวดคิ้วมุ่น

แพทย์หลวงหยางยิ้มฝืดๆ "พ่ะย่ะค่ะไทเฮา มั่นใจได้มากที่สุดเพียง

สามส่วน"
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ที่เขาบอกน้ีคือมองสถานการณ์ไปในด้านดีแล้วนะ ลักษณะครรภ์

ขององค์หญิงใหญ่นั้นจะมีหมอคนใดกล้าออกโรงเล่า

หยางไทเฮาหลุบตาลง

เวลาล่วงผ่านไปทีละน้อยทีละนิดราวกับยืดยาวไม่มีท่ีส้ินสุด  

แพทย์หลวงหยางบังเกิดลางสังหรณ์ไม่ดี จิตใจเขาหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆ

นานครู่ใหญ่หยางไทเฮาลืมตาข้ึนกล่าวเสียงเนิบๆ "สามส่วนก็ 

สามส่วน แพทย์หลวง เจ้าต้มยาเสร็จแล้วส่งไปที่วังองค์หญิงใหญ่เถอะ"

แพทย์หลวงหยางตกใจยกใหญ่ ตัวเซถอยหลังพลางเอ่ย "ไทเฮา  

นี่...นี่ไม่ได้เด็ดขาดนะพ่ะย่ะค่ะ"

"ไม่ได้เด็ดขาด? หรือจะให้ข้ามองดูองค์หญิงใหญ่คลอดบุตรผู้นั้น

ออกมา ท�าให้เหล่าเชื้อพระวงศ์กลายเป็นตัวตลกในสายตาคนทั่วหล้า"

หยางไทเฮากล่าวประโยคหนึ่ง ใบหน้าของแพทย์หลวงหยางก็ 

ซีดเผือดลงสามส่วน

"หรือจะบอกว่าข้าเรียกใช้เจ้าไม่ได้แล้ว"

ค�าถามสุดท้ายท�าให้เขาไม่กล้าพูดอะไรอีกแม้แต่ค�าเดียว

"ไปเถอะ ข้าจะรอฟังผลลัพธ์"

แพทย์หลวงหยางออกจากต�าหนกัฉอืหนิงด้วยความหนาวเหน็บใจ 

ถึงขีดสุด

หยางไทเฮาหลับตาถอนหายใจลึกๆ เฮือกหนึ่งอย่างอ่อนล้า

ฉางหรงเป็นพระธิดาท่ีนางรักใคร่มาตั้งแต่เล็กจนโต ถ้าไม่ใช่หมด

หนทางจริงๆ นางจะหักใจท�าร้ายพระธิดาได้ลงคอเช่นไร

"คณุชาย แพทย์หลวงหยางมาอีกแล้วขอรบั" เถาเซงิได้รบัค�าสัง่จาก
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ฉือชั่นให้จับตาดูความเคลื่อนไหวด้านนอกไว้ตลอด พบว่าแพทย์หลวง

หยางมาที่วังองค์หญิงใหญ่อีกคราหนึ่งก็รีบมารายงาน

ฉือชั่นได้ยินข่าวที่เถาเซิงน�ามาบอกก็สร่างเมาเป็นปลิดทิ้ง เขา 

ย่นหัวคิ้วเข้าหากันพลางพูดพึมพ�า "มาอีกแล้วหรือ"

ในเมือ่หลซีานกลบัไปรายงานแล้ว ไทเฮาส่งแพทย์หลวงมาอกีครัง้

เพื่อท�าอะไร

"ไปดูกัน" ฉือชั่นก้าวขาเดินออกไป

ภายในห้องขององค์หญิงใหญ่ฉางหรงแสนอบอุ่นสบายไปทั้งกาย 

แต่ยามท่ีเห็นยาต้มสีด�าสนิทที่แพทย์หลวงหยางหยิบออกมาจากกล่อง

อาหาร นางกลับรู้สึกคล้ายตัวนางพลัดตกลงไปในโพรงน�้าแข็ง

"นี่คืออะไร พูดสิ นี่คืออะไร!"

"องค์หญิง ทรงต้องควบคุมพระอารมณ์ให้สงบเยือกเย็นไว้..."

"สงบเยือกเย็นบ้าบออันใดกัน แพทย์หลวง เจ้าบอกข้ามานะว่านี่

คืออะไรกันแน่"

แพทย์หลวงหยางไม่กล้าสบตานาง เขากล่าวเสียงอ้อมแอ้ม  

"ยาขับพระโลหิตพ่ะย่ะค่ะ"

นัยน์ตาขององค์หญิงใหญ่ฉางหรงนิ่งขึงไป นางแค่นเสียงกล่าว  

"ไทเฮามีพระบัญชาให้เจ้าน�ามาหรือ"

เขาพยักหน้าเล็กน้อย ไม่เช ่นนั้นหรือข้าอยู ่ดีไม่ว ่าดีถึงเอา 

ยาขับโลหิตมาให้องค์หญิงใหญ่เล่า

เรื่องน้ีเข้าต�าราท่ีว่าเนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง เอากระดูกมา

แขวนคอ หากองค์หญิงใหญ่ปลอดภัยดีจะต้องอาฆาตเขา วันหน้า 

อยากใช้เขาเป็นที่ระบายความโกรธ ไทเฮายังจะห้ามได้หรือไร แต่ถ้า 
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องค์หญิงใหญ่มีอันเป็นไป เกรงว่าเขาต้องตายตกตามกัน...

แพทย์หลวงหยางยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าหมดทางรอดแล้ว

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงคว้าหมอนใกล้มอืขว้างไปบนพ้ืนแล้วถลงึตา

ใส่เขาอย่างดุดัน

แพทย์หลวงหยางถือชามยาต้มไว้โดยไม่กล่าววาจาสักค�า

นี่คือองค์หญิงใหญ่ มิใช่นางก�านัลต�่าต้อยที่ใด เขาไม่กล้าใช้ก�าลัง

บังคับให้นางดื่มยา

"ไทเฮาตรัสว่าอย่างไร" องค์หญิงใหญ่ฉางหรงคล้ายสงบอกสงบใจ

ลงได้ นางไต่ถามเสียงเย็นๆ

"ไทเฮาตรัสว่า...ต้องพยายามท�าให้องค์หญิงทรงปลอดภัยอย่าง 

สุดความสามารถ..." แพทย์หลวงหยางพูดตะกุกตะกัก

"สดุความสามารถ? ถ้าพยายามแล้วไม่ส�าเรจ็เล่า" มอืทีจ่บัเสาเตียงไว้ 

ขององค์หญิงใหญ่ฉางหรงสั่นระริกไม่หยุด

เสดจ็แม่ตามอกตามใจนางทุกอย่างมใิช่หรอื ตอนน้ีกลบัไม่ค�านึงถึง 

ความปลอดภัยของนางเพราะไม่อยากให้เชือ้พระวงศ์ต้องอบัอายขายหน้า

"องค์หญิง ทรงอย่าสร้างความล�าบากใจให้กระหม่อมเลย..."  

แพทย์หลวงหยางยกแขนเสื้อเช็ดหน้าผาก

"ได้ ได้เลย ข้าไม่สร้างความล�าบากใจให้เจ้า" องค์หญิงใหญ่ฉางหรง 

หัวเราะเศร้าๆ หยิบยาต้มในมือเขามาจ่อที่ริมฝีปาก

ประตูห้องถกูถบีเปิดผลัวะออก องค์หญงิใหญ่ฉางหรงที่หลับตาลง

ก�าลังจะดื่มยาลืมตาพรึบ

ฉือชั่นก้าวปราดๆ เข้ามาปัดชามในมือมารดาจนยาต้มหกหมด

"ชั่นเอ๋อร์?!" องค์หญิงใหญ่ฉางหรงเปล่งเสียงเรียกอย่างงงงัน
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เขามิได้มองนาง แต่หมุนกายไปจ้องมองแพทย์หลวงที่อ้าปากค้าง

ไปแล้วด้วยสายตามึนตึง

แพทย์หลวงหยางรู้สึกเสียววาบๆ ท่ีล�าตัวท่อนล่าง พลันหนีบขา

เข้าหากันแน่นโดยไม่รู้ตัว

"กลับไปทูลไทเฮาว่าท่านแม่ข้าไม่ดื่มยานี้"

"ชั่นเอ๋อร์ ออกไปเสีย!"

ฉือชั่นเหลียวไปมองมารดาแวบหน่ึงก่อนจะสาวเท้าก้าวยาวๆ  

ออกไป

ยาต้มถูกปัดหกหมดแล้ว แพทย์หลวงหยางได้แต่ต้องกลับวังไป

รายงานตัว

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงนั่งเหม่ออยู่บนเตียง บัดเดี๋ยวคิดถึงความ 

แล้งน�้าใจของไทเฮา บัดเดี๋ยวคิดถึงตอนบุตรชายปัดชามใบนั้นจนยาต้ม

หกหมด ในใจนางปนเปไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนานัปการ

ฉอืชัน่ออกมาแล้วเอ่ยสัง่เถาเซงิ "ไปหาพวกอนัธพาลปากพล่อยมา 

บอกให้เอาเรื่ององค์หญิงใหญ่ทรงตั้งพระครรภ์ไปแพร่กระจายให้ทั่ว  

ยิ่งเร็วยิ่งดี"

"คุณชาย คือว่า..."

"ให้เจ้าไปเจ้าก็ไปสิ ไม่ต้องพูดมาก"

ในเม่ือไทเฮาไม่ค�านึงถึงชีวิตของท่านแม่เพ่ือรักษาเกียรติยศไว้  

เช่นนั้นเขาก็ถอนฟืนใต้กระทะเสียเลย รอเมื่อคนท้ังเมืองหลวงรู้กันหมด

แล้วว่าองค์หญิงใหญ่ตั้งครรภ์ ไทเฮายังจะปิดปากคนทั้งแผ่นดินได้อีก

หรือไม่

เกียรติยศ? หึๆ ตอนท่านแม่ชุบเลี้ยงชายบ�าเรอ ไทเฮาเลือกที่จะ 
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ปิดตาข้างหนึ่ง บัดน้ีท่านแม่ตั้งครรภ์แล้วค่อยนึกข้ึนได้ว่าต้องรักษา

เกียรติยศไว้ ไม่คิดว่าสายเกินไปแล้วหรือ

แพทย์หลวงหยางกลับไปรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน หยางไทเฮา

ด่าทอฉือชั่นซ�้าๆ ว่า 'เจ้าเด็กบัดซบ' จากนั้นส่ังให้เขาต้มยาใหม่ แต ่

ไม่ทันส่งยาที่ต้มเสร็จแล้วไปท่ีวังองค์หญิงใหญ่เป็นคร้ังท่ีสอง ข่าวท่ีว่า 

องค์หญิงใหญ่ฉางหรงทรงตั้งพระครรภ์ก็เล่าลือกันระเบ็งเซ็งแซ่ประหนึ่ง 

ตดิปีก

แพทย์หลวงหยางได้ยินข่าวแล้วหิ้วหีบยากลับไปรายงานตัวที่ 

วังหลวง

ไม่ส�าคัญว่าเป็นผู้ใดแพร่ข่าวนี้ออกไป ต้องขอบคุณฟ้าดินจริงๆ ที่

เขาไม่ต้องขับเด็กในครรภ์องค์หญิงใหญ่ด้วยมือตนเองแล้ว

หยางไทเฮารู้เรื่องแล้วบันดาลโทสะยกใหญ่ นางโกรธจนแทบ 

หัวใจวาย ส่งผลให้ในต�าหนักฉือหนิงตกอยู่ในความโกลาหลระลอกหนึ่ง

ทันควัน
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ในจวนกวนจวินโหวเซ่าหมิงยวนฟังรายงานจากองครักษ์แล้ว 

อดหัวเราะไม่ได้ "สือซีท�าอะไรมักเหนือความคาดหมายเสมอ"

เฉียวเจากลับไม่รู้สึกขบขันนัก นางส่ายหน้ากล่าวว่า "การขับเด็ก 

ในพระครรภ์องค์หญิงใหญ่ฉางหรงอาจมภัียถึงชวิีต แต่ตัง้พระครรภ์ต่อไป 

ก็อันตรายดุจเดียวกัน วันหน้าตอนคลอดจะเป็นด่านใหญ่อีกด่านหนึ่ง"

เซ่าหมิงยวนโอบตัวนางเข้ามาหา แล้วก้มหน้ากล่าวย้ิมๆ "ไม่ต้อง

คดิถึงคนอืน่แล้ว เจาเจา อกีสบิกว่าวนัก็จะเป็นพิธีปักป่ินของเจ้าแล้วนะ"

ตามธรรมเนียมพิธีปักปิ่นจะจัดข้ึนก่อนสตรีออกเรือน แต่เพราะ 

เฉียวเจาแต่งงานแล้ว อันที่จริงพูดว่าพิธีปักปิ่นน้ีคืองานฉลองวันคล้าย 

วันเกิดครบรอบสิบห้าปีเต็มของนางจะเหมาะเจาะกว่า

พอถึงวันท่ีย่ีสิบห้าเดือนหนึ่งชาวชุมนุมฟู่ซานท่ีมีไมตรีกับเฉียวเจา

ไม่เลวเช่นสว่ีจงิหงกับซลูัว่อต่ีางมาร่วมงานตามค�าเชญิ ส่วนทางสกุลหลน้ัีน 

760
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หลเียียนกับหลฉีานมาไม่ได้เพราะการตายของหลกีวงซ ูดงันัน้ชาวสกุลหลี 

รุ่นเดียวกันที่มาได้จึงมีเพียงหลีฮุย ขณะที่เหอซื่อเดิมทีไม่จ�าเป็นต้องมา

ก็ได้ กลับอุ้มฝูเกอเอ๋อร์มาฉลองวันเกิดให้บุตรสาวท่ีออกเรือนแล้วอย่าง

ปีติยินดี สร้างความอิจฉาให้หลีกวงเหวินยกใหญ่เพราะเหตุนี้

โถงรับแขกของจวนกวนจวินโหวกว้างขวางสว่างไสว วางฉากกั้น 

ไม้จนัทน์ภาพทวิทศัน์ธรรมชาตแิบบแปดบานพับแบ่งพ้ืนทีร่บัรองแขกบรุษุ 

กับแขกสตรีแยกกัน

ภายในโถงตั้งอ่างไฟที่จุดไฟลุกโชนห่างกันทุกๆ สองสามก้าว  

บนโต๊ะมีผลไม้สดวางเรียงรายจนเต็ม ท้ังยังตกแต่งด้วยดอกไม้สดที่ 

บานสะพรั่งเต็มที่อีกหลายกระถาง

จูเหยียนปลิดองุ่นลูกหนึ่งใส่ปากกินแล้วถอนใจอย่างอ่ิมเอม นาง

คยุกระซบิกระซาบกับซลูัว่อี "พ่ีสะใภ้ ท่านว่ากวนจวนิโหวไปหาองุน่พวกน้ี 

มาจากที่ใดกัน"

ซลูัว่อเีพ่ิงแต่งงานได้ไม่นาน เวลาอยู่ข้างนอกถูกจเูหยียนเรยีกขาน

ด้วยค�านี้ยังคงขัดเขินอยู่บ้าง นางหน้าแดงกล่าวว่า "ใครจะรู้เล่า ได้กิน

องุ่นในฤดูนี้หาได้ยากจริงๆ เห็นได้ว่าท่านโหวเอาใจใส่คุณหนูหลีมาก"

จเูหยียนหลดุหัวเราะพรดื "พ่ีสะใภ้ ท่านพูดอย่างน้ี พ่ีห้าของข้าได้ยนิ

คงเสียใจแย่ หรือว่าพี่ห้าไม่ดีกับท่าน"

"อย่าเหลวไหล" ซูลั่วอีตีจูเหยียนเบาๆ ทีหนึ่ง

สตรีสูงศักดิ์เฉกพวกนางเคยพบเห็นของดีๆ มามากมาย จูเหยียน

จะกล่าวถึงองุ่นอย่างทึ่งๆ ก็ยังพอท�าเนา แต่วันนี้กระทั่งสวี่จิงหงยังใจคอ

ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัว กวาดสายตาไปทางฉากกั้นอย่างห้ามไม่อยู่

นางรูว่้าท่านปูต่ัง้ใจจะยกนางให้คณุชายสกุลเฉยีว แต่เมือ่คดิถึงว่า
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ต้องแต่งงานใช้ชวิีตอยู่กับบรุษุแปลกหน้าผูห้นึง่ นางก็บงัเกิดความหวาดหวัน่ 

พรั่นใจว่าเฉียวโม่เป็นคนอย่างไร

"พ่ีสวี ่ท่านไม่สบายหรอื" สุม้เสยีงอ่อนหวานของจเูหยียนดงัลอยมา

สวี่จิงหงดึงความคิดคืนมา นางคลี่ยิ้มบางๆ "เปล่า"

"ข้านึกว่าท่านไม่สบายตรงที่ใดเสียอีก เมื่อครู่เรียกท่านตั้งสองครั้ง

เชียวนะ" จูเหยียนเอ่ยยิ้มๆ

"ข้าไม่ได้เป็นอะไร" สว่ีจิงหงเป็นคนเย็นชา ถึงแม้จะมีความในใจ

มากมายก็ยังคงท�าสีหน้าเป็นปกติดุจเดิม

ไม่นานนักเฉียวเจาก็ถือจอกสุรามากล่าวขอบคุณทุกคน

ในงานเลี้ยงเรียบง่ายทว่าไม่ขาดความประณีตพิถีพิถัน แขกเหร่ือ

และเจ้าภาพต่างกินด่ืมสงัสรรค์กันอย่างอิม่หน�าส�าราญใจ หลงักินอาหาร

แล้วเฉียวเจาสั่งให้สาวใช้พาพวกซูลั่วอีไปชมดอกเหมยที่สวนดอกไม้  

ส่วนตนเองอยู่เป็นเพื่อนมารดาพูดคุยเรื่องส่วนตัวกัน

ฝเูกอเอ๋อร์หลบัไปแล้ว เหอซือ่บอกให้แม่นมคอยเฝ้าดเูขา นางลบูผม 

ของเฉียวเจาอย่างรักใคร่เอ็นดู "เจาเจาของแม่อายุสิบห้าแล้ว เดิมทีควร

จัดงานพิธีปักปิ่นอย่างเอิกเกริกใหญ่โต แต่ตอนนี้..."

เฉียวเจาคลายย้ิมเอ่ยตัดบท "ท่านแม่ ข้าได้เข้าพิธีมงคลอย่าง 

ยิ่งใหญ่มาแล้ว ไม่ได้จัดพิธีปักปิ่นก็ไม่เป็นอะไรเจ้าค่ะ"

เหอซ่ือคิดๆ แล้วจึงพยักหน้า "จริงของเจ้า สิ่งส�าคัญคือท่านเขย 

ดีต่อเจ้าก็พอแล้ว ข้าเห็นดอกไม้กับผลไม้สดใหม่ที่จัดเตรียมในวันนี ้

พวกนั้นก็รู้ว่าเขาเอาใจใส่เจ้ามาก"

นางกล่าวถึงตรงน้ีแล้วตวัดสายตามองประตูแวบหนึ่งอย่างฉับไว 

ค่อยลดสุ้มเสียงลงกล่าวว่า "พวกเจ้ายังไม่...กระมัง"
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รอยยิ้มบนใบหน้าของเฉียวเจานิ่งค้างไป "ยัง..."

เหอซื่อตบมือบุตรสาวเบาๆ "ไม่ต้องกลัว ช้าเร็วก็ต้องผ่านด่านนี้  

เจ้าจดจ�าที่แม่ท�าเครื่องหมายไว้ให้เจ้าได้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้ว"

"แค่กๆๆ" เฉียวเจาไอออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่อีก

เมือ่ส่งทุกคนกลบัไปแล้ว ปิงลวีเ่ดินลิว่ๆ เข้ามาพูดซบุซบิด้วยสหีน้า

ตื่นเต้น "ฮูหยิน วันน้ีคุณหนูสวี่กับคุณชายเฉียวสนทนากันในสวนเหมย

ด้วยเจ้าค่ะ"

"คยุอะไรกันบ้าง" เรือ่งน้ีเกีย่วพันถึงชวิีตในวนัข้างหน้าของพ่ีชายว่า

จะสุขสมบูรณ์หรือไม่ พาให้เฉียวเจาบังเกิดความสนใจโดยพลัน

"ดูเหมือนคุณหนูสวี่จะเอื้อนกลอนวรรคหนึ่ง ส่วนคุณชายเฉียว 

ต่อกลอนวรรคหนึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของต้นเหมยเจ้าค่ะ" ปิงลวี่กะพริบตา

ปริบๆ พลางปิดปากหัวเราะ "ว่าไปแล้วคุณชายเฉียวกับคุณหนูสว่ีไม่ได้

เหน็หน้ากันด้วยซ�า้เจ้าค่ะ ผูม้คีวามรูส้งูก็ถือธรรมเนียมเคร่งครดัอย่างนีเ้อง"

"ตอนหลังคุณหนูสวี่มีสีหน้าอย่างไร แล้วพี่ใหญ่ข้าท�าหน้าอย่างไร"

"เอ่อ...ข้ารูส้กึว่าสหีน้าของพวกเขาไม่มอีะไรเปลีย่นแปลงนะเจ้าคะ 

ทั้งสองคนล้วนท�าหน้าเฉยๆ อยู่ตลอด"

เฉยีวเจานึกถึงพ่ีชายแล้วค่อยนึกไปถึงสว่ีจงิหงอกีท ีนางอดคลายย้ิม 

ไม่ได้ เห็นว่าจะหวังให้คนสองคนท่ีเป็นเช่นนี้เผยความรู้สึกออกมาเป็น

เรื่องล�าบากอยู่บ้างจริงๆ

แต่ได้พูดคุยกันแสดงว่าท้ังสองต่างวาดหวังถึงชวิีตในอนาคตกระมงั

มีความวาดหวังย่อมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ราตรีน้ีเฉียวเจาช�าระกายผลัดอาภรณ์เป็นเสื้อตัวกลางสีชมพูอ่อน 
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เรือนผมยาวเฟื้อยใช้ผ้าพันซับน�้าจนแห้งสนิทแล้วแต่มิได้มุ่นมวย นาง

ปล่อยผมสยายเดินเข้าสู่ห้องด้านใน

เซ่าหมงิยวนล้างหน้าบ้วนปากเสรจ็ต้ังนานแล้วรออยู่ในห้อง เขาถือ

หนังสือเล่มหนึ่งอ่านอยู่ พอได้ยินเสียงฝีเท้าก็เหลือบมองพลางหยักย้ิม 

แสร้งท�าเยือกเย็นเอ่ยถามขึ้น "เรียบร้อยแล้วหรือ"

เฉียวเจาเลื่อนสายตาลงมองหนังสือในมือเขา

คนงามผมสีด�าขลับดุจม ่านน�้าตก ฝ่ามือขาวผ่องเนียนนุ ่ม  

เซ่าหมิงยวนรู้สึกคล้ายมีน�้าลายเหนียวติดคอ เขาไอเบาๆ ก่อนกล่าว  

"เปิดต�าราพิชัยยุทธ์อ่านไปเรื่อยเปื่อยน่ะ"

เขาเป็นคนเคร่งขรึมจริงจังถึงเพียงน้ี ไม่มีทางอ่านพวกหนังสือ 

หยาบโลนเป็นอันขาด จะให้ภรรยาเขาเข้าใจผิดมิได้

เฉียวเจาเดินเข้ามาพร้อมกับกลิ่นหอมรวยริน ใช้นิ้วเคาะหนังสือ

เบาๆ

"มีอะไรหรือ" เซ่าหมิงยวนเขม็งเกลียวไปทั้งตัวมากขึ้น

"ถือกลับหัวแล้ว"

"เอ๊ะ?" ชายหนุ่มก้มหน้าลงเห็นว่าหนังสือกลับหัวอยู่จริงๆ ใบหูเขา

แดงเรื่อทันที

แย่ล่ะสิ เจาเจาต้องคิดว่าข้าทนรอไม่ไหวแล้วเป็นแน่

แม้ว่าข้าจะทนรอไม่ไหวแล้วจริงๆ ก็ตาม...

พอเหน็เซ่าหมงิยวนก�าหนงัสอืในมอืแน่นขึน้ทกุที ใบหน้าหล่อเหลา

ฉายความรู้สึกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่หยุด เฉียวเจาก็หัวร่อเบาๆ อย่าง

กลั้นไม่อยู่

ตอนแรกนางประหม่าอยู่มาก แต่พอเห็นคนบางคนประหม่ามากกว่า  
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จู่ๆ นางก็ไม่ประหม่าแล้ว

เสยีงหวัเราะแผ่วเบาของสตรอ่ีอนเยาว์ละม้ายก้อนน�า้ผึง้ถูกดงึเป็น

เส้นบางเท่าเส้นไหมพันรัดตรงกลางใจ ปลุกปั่นให้คนนั่งนอนไม่เป็นสุข

เซ่าหมิงยวนโยนหนังสือไปบนโต๊ะ โอบเอวนางแล้วอุ้มขึ้นจากพื้น

เฉียวเจาหยุดหัวเราะ มองบุรุษเหนือศีรษะโดยไม่กะพริบตา

"นอนเถอะ" สุ้มเสียงของชายหนุ่มติดจะแหบพร่า แต่ดวงตากลับ

พราวระยับดุจหมู่ดวงดาวส่องแสงอยู่ในนั้น

เฉียวเจาหลุบเปลือกตาลงพลางพยักหน้าน้อยๆ

เซ่าหมิงยวนตาเป็นประกายมากขึ้น วางตัวคนในอ้อมแขนลงบน

เตียงเบาๆ สลัดรองเท้าทิ้งแล้วเอนกายลงนอนข้างกายนาง

ศรีษะของเขากบันางเอียงชดิกัน สายตาสองคูม่องสบกัน ต่างสัมผัส

ได้ถึงลมหายใจของกันและกันอย่างชัดเจน

"วันนี้เจ้าใช้ขี้ผึ้งหอมกลิ่นมะลิใช่หรือไม่" หลังสบตากันนานครู่หนึ่ง

เซ่าหมิงยวนหาหัวข้อสนทนาส่งเดช "หอมเหลือเกิน"

"เป็นน�้าปรุงกลิ่นกุหลาบ" เฉียวเจากระดกคิ้วอย่างอดกลั้น

คนโง่ผู้นี้ ไม่รู้จักชวนคุยเรื่องที่ตนถนัดหรือไร

"น�้าปรุงกลิ่นกุหลาบจริงๆ หรือ" เซ่าหมิงยวนกะพริบตาปริบๆ

นางปรายตามองเขาปราดหน่ึง "ท่านมอบน�้าปรุงสองสามหีบน่ัน 

ให้ข้าเองมิใช่รึ"

"ข้าดมดูสักหน่อย" เซ่าหมิงยวนพลิกตัวขึ้นคร่อมเหนือร่างนาง  

เอามอืยันข้างหมอนปักลายยวนยางเล่นน�า้ ดวงตาจบัจ้องนางอย่างจดจ่อ

ภายใต้สายตาที่อ่อนโยนดุจสายน�้าคู่นั้น เฉียวเจารู้สึกว่าร่างกาย

อ่อนระทวยราวกับขี้ผึ้งถูกไฟลน นางหลบตาเขา ล�าคอขาวเกลี้ยงและ 
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สองแก้มซับสีแดงระเรื่อโดยไม่รู้ตัว

เซ่าหมิงยวนสะบัดมือทีเดียวเปลวเทียนก็ดับวูบในพริบตา มีเพียง

แสงวับแวมจากโคมราตรีดวงเล็กๆ ส่องสะท้อนเงาของร่างสองร่างท่ี 

กอดก่ายกันไว้บนม่านหน้าเตียงหนาหนัก

เตียงหลังใหญ่ส่งเสียงเอี๊ยดอ๊าดแผ่วเบาพร้อมกับม่านผ้าโปร่ง 

ปลิวไหวน้อยๆ เคล้าคลอเสียงที่ชวนให้หน้าแดงใจสั่นดังลอดออกมา  

จนดวงจันทร์กระจ่างกลางฟ้ายังหลบเร้นเข้าไปหลังผืนเมฆด้วยความ

เอียงอาย ส่งผลให้ภายในห้องเหลือเพียงแสงสลัวๆ เลือนรางยิ่งขึ้น

ผ่านไปนานเท่าใดก็สุดรู้เซ่าหมิงยวนผุดลุกขึ้นนั่งกะทันหัน
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เฉยีวเจาพลนัรูส้กึเนือ้ตัวเย็นวาบ นยัน์ตาฉาบประกายน�า้ฉ�า่ๆ ของ

นางมองดูบุรุษที่หอบหายใจอย่างพยายามข่มกลั้นเต็มที่ด้วยความงุนงง

อยู่หลายส่วน

เซ่าหมงิยวนดึงผ้าห่มแพรมาห่มร่างนาง บอกเสยีงพร่าว่า "หรอืไม่...

รอไปอีกสักหน่อยเถอะ..."

นางก้มหน้ามองรอยแดงคล้ายกลีบดอกท้อท่ีประทับติดอยู่ตาม 

เนินอกและแขนของตนเองนับไม่ถ้วน ค่อยมองชายหนุ่มท่ีไร้อาภรณ์

บดบังเรือนกายบึกบึนไว้อีกคราแล้วอดหรี่ตาลงไม่ได้

มาถึงขั้นนี้แล้ว เขากลับพูดค�านี้กับข้าหรือ

"ข้าอยากรู้เหตุผล" เฉียวเจาลุกขึ้นน่ังปล่อยให้ผ้าห่มเล่ือนหลุด 

อวดหัวไหล่ขาวนวลเนียน

เซ่าหมิงยวนราวกับแตะโดนถ่านไฟ เขาเบนสายตาออกทันที  

761
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ลมหายใจถี่รัวมากขึ้น

"หรือจะพูดว่าท่านมิได้มีความรักต่อข้าถึงเพียงนั้น..."

"ไม่ใช่นะ" เซ่าหมิงยวนโอบกอดนางไว้อย่างห้ามใจไม่อยู่แล้ว 

ห่มผ้าห่มให้

ชั่วขณะนี้อารมณ์รัญจวนใจยังวูบวาบอยู่ในกายไม่เลือนหายไป  

พอคนทั้งสองอิงแอบแนบชิดกันท�าให้ความสามารถในการควบคุมตัวที่

ชายหนุ่มภาคภูมิใจเสมอมาถึงกับเจียนแตกทลาย

ชายหนุ่มกัดริมฝีปากสุดแรง สูดลมหายใจลึกๆ

"เพราะอะไรกันแน่" เฉียวเจาถามคาดคั้น

"ข้า..." เซ่าหมิงยวนละล้าละลังเล็กน้อย แต่พอสังเกตเห็นแวว

น้อยใจในดวงตานาง เขาถึงบอกเหตผุลออกมา "ทนัทีทีข้่าคดิถึงค�ากล่าว

ของท่านหมอเทวดาก็ท�าต่อไม่ได้แล้ว"

หลงัจากหมอเทวดาหลีพู่ดเช่นนัน้ไว้ก่อนหน้าน้ี ไหนเลยเขาจะกล้า

เสี่ยงท่ีจะสูญเสียนางเพราะกระหายในความสุขชั่วครู่ชั่วยาม ส่ิงที่เขา

ปรารถนาคือท้ังสองได้อยู่ครองคู่กันไปอย่างยืนยาวจนผมเผ้าหงอกขาว 

มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง

"ท่านปู่หลี่บอกอะไรท่าน"

"ท่านบอกว่าก่อนเจ้าย่างวัยสบิแปดเตม็จะต้ังครรภ์ไม่ได้ ไม่เช่นน้ัน

จะเป็นอันตรายถึงชีวิต" เซ่าหมิงยวนยิ่งพูดยิ่งกระวนกระวายใจ อารมณ์

ปรารถนาพวกนัน้มลายหายไปทนัใด กระท่ังร่างกายทีร้่อนรุ่มก็เย็นเยือกลง

เฉยีวเจาช�าเลอืงมองชายหนุ่มทีย่่นหวัคิว้เลก็น้อย นางถามยิม้ๆ ว่า 

"ถ้าอย่างนั้นท่านจะรอจนข้าอายุสิบแปดหรือ"

เซ่าหมงิยวนพยักหน้าอย่างอดิเอือ้น ถึงแม้เขาไม่มัน่ใจว่าจะอดทน
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จนถึงตอนนั้นได้หรือไม่ แต่เขาจะพยายามเต็มที่

อืม...หรือว่าวันพรุ่งนี้เริ่มไปนอนที่ห้องหนังสือเลยก็แล้วกัน

นางเลิกคิ้วสูง "เป็นอะไร ท่านคงไม่ได้ตั้งใจว่าวันหน้าจะนอนที่ 

ห้องหนังสือกระมัง"

ครั้นถูกนางเดาใจได้ เขาก็น่ิงเป็นเบื้อใบ้ ท�าได้เพียงย้ิมแหยๆ กับ

สตรีในดวงใจ

เฉียวเจาเม้มปากแล้วจู่ๆ ก็โยนผ้าห่มไปด้านข้าง ก่อนยื่นสองแขน

ไปโอบรอบคอเขา

เซ่าหมิงยวนตัวแข็งท่ือฉับพลัน เขาส่งเสียงเรียกอย่างข่มอารมณ์ 

"เจาเจา?"

นางอมยิ้มละไม "คนโง่ ขืนรออีกสามปีท่านก็ชราแล้ว"

กลิ่นอายหอมหวานของหญิงสาวก�าจายมาประหน่ึงสุราเก่าแก่ที่

ท�าให้คนเมามายท้ังกายใจ บนหน้าผากของเซ่าหมงิยวนมเีหงือ่เมด็เลก็ๆ 

ผุดพราย ส่วนหนึ่งของร่างกายตื่นตัวจนเขาปวดหนึบๆ

"เจาเจา เจ้า...อย่าท�าเยี่ยงนี้..."

เฉียวเจากลับขึ้นไปนั่งลงบนตัวเขาเสียเลย นางเอ่ยถามพร้อม 

ลมหายใจหอมรวยรินพ่นรดใส่ชายหนุ่ม "อย่าท�าเยี่ยงใดหรือ"

เขาเตม็ใจรอแต่นางไม่อยากรออีกต่อไป นางไม่อยากให้ท้ังคูใ่ช้ชวิีต

แต่งงานที่ได้มาอย่างไม่ง่ายดายไปกับการรอคอย และไม่อยากให้วันใด

มพีระราชโองการมาถึงแล้วเขาต้องไปออกศึกอกีโดยท่ีเขากับนางยังไม่ได้ 

เป็นสามีภรรยากันอย่างแท้จริง

ชีวิตคนเราผันแปรไม่แน่นอนเกินไป นางอยากคว้าความสุขที่อยู่

ตรงหน้า
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"เจาเจา..." เซ่าหมิงยวนเริ่มแตกต่ืนเมื่อรับรู้ได้ว่าความสามารถ 

ในการควบคมุตนเองก�าลงัจะหมดสิน้ลง เขาอาจจะทาบทับคนในอ้อมอก

ไว้ใต้ร่าง ครอบครองนางตามใจปรารถนาโดยไม่ค�านึงถึงอะไรท้ังสิ้นได้

ทุกเมื่อ

กลบีปากนุ่มน่ิมประทบัลงมา สุม้เสยีงอ่อนหวานออดอ้อน "ข้าก็อยู่นี่  

เรียกข้าด้วยเหตุใดกัน..."

"เจาเจา เจ้าอย่า..." เซ่าหมิงยวนพยายามด้ินรนเฮือกสุดท้าย  

ทว่าฝ่ามืออ่อนนุ่มคู่นั้นกลับออกแรงผลักเขานอนลงแนบสนิทกับเตียง  

ผ้าปูเตียงหนานุ่มยุบยวบลงในพริบตา

"ถิงเฉวียน..."

"หือ?"

"ท่านแม่สอนข้าแล้ว จากนัน้ค่อยกินอาหารผสมสมนุไพรบางอย่าง

ประกอบกัน ไม่เป็นไร..."

ยามแสงสีขาวจับขอบฟ้า ม่านโปร่งสีแดงอ่อนถึงค่อยๆ หยุดนิ่ง

เฉียวเจาหมดแรงจนแม้แต่จะขยับนิ้วก็ยังไม่ไหว เรือนผมสีด�าดุจ

น�้าตกแผ่สยายสะเปะสะปะทั่วผ้าแพรปูเตียงสีแดงเข้ม นางกัดริมฝีปาก

พลางถลึงตามองชายหนุ่มที่มีสีหน้าอิ่มเอมในอารมณ์

"มีอะไรหรือ" เซ่าหมิงยวนหอมแก้มนาง น�้าเสียงของเขาหลังสุขสม

แจ่มกระจ่างนุ่มนวลยิ่ง

"ท่านยังมีหน้ามาถามอีกหรือ"

เซ่าหมงิยวนละอายใจอยู่บ้าง เขาตระกองกอดนางพลางพูดเอาใจ 

"วันหน้าข้าจะระวังมากขึ้น รับรองว่าไม่ท�าหลายครั้งเช่นนี้แล้ว"
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เขากับนางยังไม่สวมอาภรณ์ พอร่างกายแนบชิดกัน เฉียวเจารู้สึก

ได้ว่าคนบางคนมีอาการตอบสนองอีกแล้วทันที นางลุกลนผลักเขาออก

ก่อนพูดเสียงขุ่นๆ ว่า "ท่านรีบไปช�าระกายเลย เลิกนอนอู้ได้แล้ว"

"เช่นน้ันข้าเรียกสาวใช้เข้ามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เจ้านะ หลังจากนั้น

เจ้านอนต่อเถอะ นอนเต็มอิ่มแล้วค่อยตื่นขึ้นมากินข้าว"

"ไม่ต้อง ข้าท�าเองได้ ห้ามเรียกพวกนางนะ" เฉียวเจารีบห้ามเขาไว้

สภาพนางตอนน้ีเจอหน้าใครได้ที่ใดกัน ย่ิงไม่ต้องเอ่ยถึงว่าจะให ้

คนอื่นเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้

"เจ้ายังขยับตัวไหวหรือ" ชายหนุ่มกระซิบถามกล้ัวเสียงหัวเราะ

ขลุกขลักที่ข้างหูนาง

"แล้วเป็นฝีมอืใครเล่า" เฉยีวเจามองบรุษุทีไ่ด้สมดงัใจแล้วยังแกล้ง

ถามตาเขียวปั้ด

เซ่าหมิงยวนสวมเสื้อผ้าแล้วเดินออกไปนอกห้อง ไม่นานนักก็ 

ย้อนกลับมาพร้อมอ่างน�้าติดมือมาหนึ่งใบ

นางเห็นแล้วนิ่งอึ้งไป

"เจ้ากระดากใจที่จะให้พวกนางท�า เช่นนั้นข้าท�าให้เอง"

"ถงิเฉวียน อย่า..." เฉยีวเจาผลกัชายหนุ่มทีอุ่ม้นางขึน้อย่างอ่อนแรง

"นี่จะเป็นไรไป ถึงอย่างไรทั้งหมดล้วนเป็นฝีมือข้า..."

ผ่านไปครู่หนึ่งเซ่าหมิงยวนห่มผ้าห่มแพรให้เฉียวเจาอย่างมิดชิด

แล้วประทับจูบบนหน้าผากนาง ในดวงตาเปี่ยมไปด้วยความอ่อนโยน 

"นอนเถอะ ข้าล้างหน้าบ้วนปากเสร็จจะไปฝึกเพลงมวยสักชุดหนึ่งแล้ว 

กลับมา"

"อื้อ" เฉียวเจาได้ท�าความสะอาดร่างกายแล้วรู้สึกสบายไปหมด  
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นางพยักหน้าและหลับตาลง

นางนอนหลับไปถึงตอนบ่าย ตอนลืมตาข้ึนได้ยินเสียงเจื้อยแจ้ว 

ของปิงลวี่

"ฮูหยิน ท่านตื่นเสียที"

ใบหน้าของเฉียวเจาร้อนผะผ่าว

ตื่นเสียทีหมายถึงอะไร สาวใช้ผู้นี้นับวันยิ่งพูดจาไม่เข้าท่าแล้ว

"ฮหูยนิหวิแล้วกระมัง ข้ายกโจก๊ใส่พทุราแดงมาให้ท่านกนิรองท้อง

ก่อนนะเจ้าคะ" อาจูท่ีหน้าแดงอยู่มองเฉียวเจาแวบหนึ่งก่อนจะลุกลน 

ออกไป

เฉยีวเจาขยับตวัแล้วพบว่าทัว่ทัง้สรรพางค์กายไม่มตีรงทีใ่ดไม่ปวด 

นางจ�าต้องส่งเสียงเรียก "ปิงลวี่ พยุงข้าลุกขึ้น"

ปิงลว่ีรบีพยุงผูเ้ป็นนายลกุขึน้แล้วกระวีกระวาดปรนนบิติันางล้างหน้า 

บ้วนปากมือเป็นระวิง ตอนท่ีเห็นรอยแดงเป็นวงๆ ตามผิวเนื้อท่ีโผล่พ้น

อาภรณ์ออกมาของนางก็อุทานด้วยความตกใจอย่างสุดระงับ "ฮูหยิน  

นี่คงเจ็บน่าดูกระมัง"

ตายแล้ว การออกเรือนน่ากลัวเหลือเกิน ข้าขอรับใช้คุณหนูของข้า

ไปตลอดชีวิตดีกว่า

เฉยีวเจาปรายตามองสาวใช้ "เจ้าจะปรนนิบตัข้ิาแบบเงียบๆ ได้หรือไม่"

ตอนนีน้างจ�าเป็นต้องปรบัจติใจท่ีสบัสนปนเปหลังเปลีย่นจากเด็กสาว 

มาเป็นหญิงมสีามแีล้ว มใิช่มคีนคนหนึง่อยู่ด้านข้างคอยย�า้เตอืนความจรงิ 

ที่ว่านางเพิ่งบรรเลงรักอย่างลืมตัวกับเจ้าคนบัดซบบางคนมาทั้งคืน

"เจ้าค่ะๆ" ปิงลวี่แลบลิ้น นางไม่กล้าปริปากพูดอีก

เฉียวเจาล้างหน้าบ้วนปากเสร็จ เพ่ิงกินโจ๊กไปไม่ก่ีค�าก็ได้ยินเสียง
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คุ้นหูดังลอยมาจากนอกประตู

"ฮูหยินตื่นแล้วใช่หรือไม่"

"ฮูหยินตื่นแล้วเจ้าค่ะ ท่านโหวโปรดรอสักครู่..."

อาจูยังพูดประโยคหลังไม่จบ เซ่าหมิงยวนก็แหวกม่านบุส�าลีเดิน

เข้ามา

เทียบกับเฉียวเจาท่ีก�าลังเปราะบางอ่อนแรงในเวลานี้ คนบางคน

แลดสูดชืน่ผ่องใสมาก คล้ายว่าความอดัอ้ันตันใจทีทั่บถมมานานหลายปี 

ได้รบัการปลดปล่อยจนหมดสิน้ กระท่ังรอยย้ิมก็ยังแจ่มกระจ่างกว่าปกติ

หลายส่วน

"กินโจ๊กหรอื" เขาเดินสองสามก้าวมาถึงข้างเตยีงแล้วทรดุกายลงนัง่ 

ติดกับนาง

ชะรอยว่าเพราะเป็นสามีภรรยากันอย่างแท้จริงแล้ว เขากับนางจึง

ดูใกล้ชิดกันมากข้ึนไปอีกขั้นโดยไม่รู้ตัว ไม่เหลือช่องว่างให้ผู้อื่นเข้ามา

แทรกได้เลยจริงๆ

ปิงลว่ีถอยออกไปโดยไม่ต้องรอใครสั่ง นางพูดกระซิบกระซาบกับ

อาจู "อาจู เจ้ารู้สึกว่าท่านแม่ทัพกับฮูหยินเหมาะสมกันเหลือเกินหรือไม่"

อาจูที่ยังหน้าแดงอยู่พยักหน้า "ข้าก็รู้สึกเช่นนี้เหมือนกัน"
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สามีภรรยาวัยหนุ่มสาวแรกสัมผัสความหรรษาจากรสเสน่หาจะ

ปล่อยตัวปล่อยใจไปบ้างก็ช่วยไม่ได้ ท้ังคู่ใกล้ชิดคลอเคลียกันทุกเช้าค�า่ 

วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว

ในจวนกวนจวินโหวยังอบอวลด้วยบรรยากาศหวานชืน่ แต่ภายนอก

กลับเกิดคลื่นลมขึ้นอีกคราหนึ่ง

อนุสามคนของรุ่ยอ๋องให้ก�าเนิดบุตรต่อๆ กัน ในวังรุ่ยอ๋องจึงมี 

โอรสธิดาน้อยสี่พระองค์

ได้บุตรชายติดกันสองคนท�าให้รุ่ยอ๋องยินดีเจียนคลั่งเลยทีเดียว  

พอข่าวดีแพร่ไปถึงหูฮ่องเต้หมิงคัง พระองค์ดีพระทัยมากเช่นกัน  

ของพระราชทานก็หลั่งไหลมาที่วังรุ่ยอ๋องไม่ขาดสาย

กระน้ันมีคนเป็นสุขย่อมมีคนเป็นทุกข์ บ่าวไพร่ในวังมู่อ๋องไม่กล้า

แม้แต่หายใจเสยีงดงั ส่วนมูอ๋่องท�าหน้าบึง้ตงึจนใครๆ เข้าหน้าไม่ตดิแล้ว

762
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"ท่านอ๋องอย่าเพ่ิงร้อนพระทัย ก่อนหน้าน้ีพวกเราวางแผนไว้แล้ว

มิใช่หรือ รุ่ยอ๋องจะมีโอรสหรือไม่ก็ไม่ส่งผลกระทบมากเท่าไร" ที่ปรึกษา

พูดกล่อม

สีหน้าของมู่อ๋องทอแววเหี้ยมเกรียม "ถึงจะเป็นเช่นนี้ แต่คิดถึง

ท่าทางกระหยิ่มยิ้มย่องของเจ้าห้าตอนนี้ ข้าก็หงุดหงิดใจยิ่งนัก"

หากเจ้าห้าไม่มีโอรสไปเรื่อยๆ ส�าหรับเขาบัลลังก์ก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม

แล้ว ทว่าตอนนี้กลับต้องวุ่นวายกับการวางแผนเตรียมการ จะไม่ให้เขา 

ขุ่นเคืองใจได้เช่นไร

"ท่ีส�าคัญกว่าคือเสด็จพ่อเอนเอียงไปทางเจ้าห้าอย่างเห็นได้ชัด  

ไม่เห็นหรือว่ามีคนหันไปเข้ากับฝ่ายเจ้าห้าไม่น้อย พวกเราเหลือเวลา 

อีกไม่มากแล้ว"

"ท่านอ๋อง ย่ิงตัง้เป้าหมายใหญ่ก็ย่ิงใจร้อนไม่ได้ ทรงควบคุมอารมณ์ไว้  

ต้องมีโอกาสสักวันแน่นอนพ่ะย่ะค่ะ"

"หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น"

โอกาสที่มู่อ๋องรอคอยอยู่มาถึงอย่างรวดเร็ว

ฤดูใบไม้ผลริชัศกหมงิคงัปีทีย่ี่สบิเจด็เกิดอทุกภยัข้ึนในหลายๆ อ�าเภอ 

ที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวง หมู่บ้านหลายสิบแห่งถูกน�้าท่วม มีคนเจ็บ 

คนตายเหลือคณานับ

ฮ่องเต้หมิงคังซึ่งอดใจไม่ไหวเก็บตัวจ�าศีลอยู่นานสามวัน พอเขา

ออกมาก็ต้องตะลึงงันไปกับข่าวนี้

เขาจ�าศีลเพียงสามวัน เพราะอะไรถึงเกิดเรื่องวุ่นวายข้ึนอีกแล้ว 

ตกลงจะให้เขาบ�าเพ็ญตบะอย่างสบายใจบ้างไม่ได้เลยหรือ
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จากน้ันก็มข่ีาวด่วนจากชายแดนตามมาติดๆ เป่ยฉกัีบซเีจยีงสมคบกัน 

ปล้นสะดมหมู่บ้านตามเขตชายแดนหลายแห่ง อีกท้ังไม่มทีท่ีาว่าจะรามอื

ฮ่องเต้หมงิคงัรบีออกพระราชโองการให้เซ่าหมงิยวนยกทัพออกศกึ

อีกคราครั้งหน่ึง ท้ังยังเรียกตัวขุนนางคนส�าคัญในราชส�านักมาที่ห้อง 

ทรงพระอักษรด่าทอสาดเสียเทเสียยกหนึ่ง จากนั้นให้พวกเขาเตรียมการ

เรื่องบรรเทาอุทกภัย

หลังจากมอบหมายงานต่างๆ เสร็จฮ่องเต้หมิงคังก็เริ่มตรึกตรอง

ตั้งแต่ปีกลายจนถึงปีนี้พอจ�าศีลเป็นต้องเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นทุกที 

ยกเว้นครั้งที่ท่านราชครูค�านวณฤกษ์ดีให้ น่ีเป็นเพราะล่วงเกินเทพเซียน

องค์ใดใช่หรือไม่

ไม่ได้ ต้องไปขอพรที่เขาหลิงไถ!

เมื่อฮ่องเต้หมิงคังบอกความคิดนี้ออกมา เหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่ 

พากันคัดค้านเป็นเสียงเดียวกันทันควัน

"ฝ่าบาท ทรงท�าเช่นน้ีมิได้เด็ดขาด ขณะนี้เกิดน�้าท่วมทุกหนแห่ง 

หลงัน�า้ลดมโีอกาสแปดถึงเก้าในสบิส่วนทีจ่ะเกิดโรคระบาด พระองค์ทรงม ี

ฐานะสูงศักดิ์เทียมฟ้า จะไปเสี่ยงอันตรายไม่ได้เป็นอันขาดพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้หมงิคงัขมวดค้ิว "เราคือโอรสมงักรสวรรค์ลงมาจตุ ิย่อมมรีศัมี

มังกรคุ้มกาย จะเป็นอันตรายได้อย่างไร"

ขนุนางท้ังหลายต่างคดิในใจ มฮ่ีองเต้เช่นนี ้พวกเราจะท�าประการใด 

ได้ พวกเราก็สิ้นหวังมากนะ

ยังคงเป็นซูเหอเสนาบดีกรมพิธีการที่กล่าวข้ึน "ฝ่าบาททรงม ี

พระประสงค์จะเสด็จไปเขาหลิงไถขอพรให้ราษฎรเป็นเรื่องมงคลครั้ง 

ใหญ่หลวง แต่จะออกเดินทางเมื่อไร ในขั้นตอนพิธีขอพรมีข้อพึงระวัง 
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ใดบ้างล้วนต้องพิถีพิถันถ่ีถ้วน ไฉนฝ่าบาทไม่ทรงหารือกับท่านราชครู 

สักหน่อยพ่ะย่ะค่ะ"

สายตาแฝงรอยเหยียดหยามหลายคู่จับอยู่ที่ตัวซูเหอ แต่ฮ่องเต ้

หมิงคังกลับพยักหน้าอย่างพึงใจ "ข้อเสนอนี้ของเสนาบดีซูไม่เลวเลย  

เราควรหารือกับท่านราชครูสักหน่อย"

ในด้านน้ีฮ่องเต้หมิงคังมีความช�านาญฉับไวมากพอดู เขาไล่พวก

ขุนนางคนส�าคัญออกไปแล้วเชิญราชครูจางมาทันที

"ท่านราชครูเห็นว่าเราไปขอพรที่เขาหลิงไถเมื่อไรจึงจะเหมาะสม"

ราชครูจางนับนิ้วค�านวณก่อนตอบอย่างเคร่งเครียดจริงจัง "ยามน้ี

พลังชั่วร้ายก่อเกิดทั้งสี่ทิศ พึงขอพรปัดเป่าเภทภัย แต่ว่า..."

ค�าว่า 'แต่ว่า' ท�าให้ฮ่องเต้หมิงคังขมวดคิ้วแล้ว

ท่านราชครูก็จะห้ามเราด้วยหรืออย่างไร

"แต่ว ่าพลังชั่วร ้ายที่เกิดข้ึนรายล้อมเมืองหลวงครานี้ต ้องให ้

โอรสสวรรค์ประทับอยู่เป็นหลักถึงจะสยบเอาไว้ได้ ทางที่ดีฝ่าบาท 

อย่าเสด็จออกจากเมืองหลวงจะดีกว่าพ่ะย่ะค่ะ"

ร่างกายของฮ่องเต้จะทนการเดินทางไกลสมบุกสมบันไปถึง 

เขาหลิงไถได้ไหวที่ใดกัน ถ้าเกิดมีอันเป็นไปขึ้นมาต�าแหน่งราชครู 

ของเขาก็ถึงคราวสิ้นสุดแล้ว

"แล้วเรือ่งขอพรจะท�าฉนัใดด"ี ฮ่องเต้หมงิคงัพลนัรู้สกึว่าราชครูจาง

กล่าวได้มีเหตุผลมาก เมืองหลวงในเวลานี้ขาดเขาไม่ได้จริงๆ

"ฝ่าบาททรงสามารถคัดเลอืกองค์ชายพระองค์หน่ึงกระท�าการแทน

พระองค์ได้พ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้หมิงคังตาเป็นประกาย เขากล่าวชมว่า "ท่านราชครูช่วย
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คลีค่ลายความกังวลให้เราได้จรงิๆ นีเ่ป็นวิธีท่ีเป็นผลดต่ีอทุกฝ่ายโดยแท้"

ราชครูจางย้ิมตาพริ้มไม่เอื้อนเอ่ยวาจาใด เอาเป็นว่าฮ่องเต้อย่า

สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายเท่านั้นเป็นพอ

"แล้วจะเลือกองค์ชายพระองค์ใดไปดีเล่า" ฮ่องเต้หมิงคังไต่ถาม

ความเห็นของราชครูจางต่อ

ราชครยู่อมจะตอบค�าถามน้ีได้ไม่ถนัดเป็นธรรมดา เขาพูดจาส่งเดช

สองสามค�าแล้วโยนกลองกลับไป

ฮ่องเต้หมิงคังตริตรองทบทวนไปมาแล้วตกลงใจเลือกองค์ชายห้า

รุ่ยอ๋อง

พินิจตามอายุ เจ้าห้าเป็นพ่ีชาย อีกท้ังตอนนี้มีบุตรชายสองคน 

กับบุตรสาวสองคน พูดได้ว่าเป็นผู้สืบทอดท่ีเหมาะสมที่สุด จึงสมควร 

สร้างโอกาสให้เจ้าห้าได้เคี่ยวกร�าตนเอง

เมื่อมีคุณความชอบจากการขอพร ภายภาคหน้าจะเป็นที่ยอมรับ

ของผู้คนได้ง่าย

แน่นอนว่านี่เป็นการเตรียมเผื่อไว้เท่านั้น เขายังตั้งใจเป็นฮ่องเต ้

ไปอีกนานแสนนาน

ครั้นขุนนางใหญ่ท้ังหลายรู้ว่าฮ่องเต้ล้มเลิกความคิดไปขอพรที ่

เขาหลิงไถแล้วก็อดโล่งอกไม่ได้ แต่พอได้ยินว่าให้รุ ่ยอ๋องไปแทนก็ 

พากันขบคิดไปต่างๆ นานา พวกขุนนางท่ีวางตัวเป็นกลางแต่เดิมเร่ิม

ใคร่ครวญใหม่ ส่วนคนท่ีอยู่ฝ่ายเดียวกับมู่อ๋องก็เริ่มหวาดหวั่นขวัญผวา

ไปตามๆ กัน

ด้านรุ่ยอ๋องได้รับพระราชโองการแล้วตกอยู่ในความงงงัน

เสดจ็พ่อให้เขาเป็นผูแ้ทนพระองค์ไปขอพรทีเ่ขาหลิงไถ น่ีบ่งบอกว่า 
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เสด็จพ่อมีใจเอนเอียงท่ีจะมอบต�าแหน่งผู้สืบทอดราชบัลลังก์ให้แก่เขา 

ใช่หรือไม่

ทีป่รกึษาเอ่ยเตือนข้ึนทันท ี "ท่านอ๋อง แม้ว่าการได้เป็นผูแ้ทนพระองค์ 

เสดจ็ไปขอพรจะแสดงถึงความไว้วางพระทยัทีอ่งค์ฮ่องเต้ทรงมต่ีอพระองค์  

ทว่าถึงอย่างไรก็ต้องเดินทางไกล เกรงว่าระหว่างทางจะเต็มไปด้วย 

อันตราย พระองค์ทรงต้องเตรียมการให้พร้อมมูล ระวังพระองค์อย่าง 

เต็มที่พ่ะย่ะค่ะ"

"ข้าย่อมต้องรู้แน่" รุ่ยอ๋องคิดค�านึงว่าใกล้จะออกเดินทางไกลแล้ว 

เขาแวะไปดลูกูน้อยทีเ่พ่ิงลมืตาดโูลกได้ไม่นานสามคนก่อนแล้วค่อยไปท่ี

เรือนของหลีเจี่ยว

บุตรสาวของนางย่างสามเดือนเต็ม มีชื่อเรียกแรกเกิดว่า 'อวี้เอ๋อร์'

รุย่อ๋องรบัตวัอว้ีเอ๋อร์มาจบูเบาๆ พลางกล่าวอย่างย้ิมแย้ม "อวีเ้อ๋อร์

ยิ่งโตยิ่งงามชวนมองเหมือนเจ้า"

ใบหน้าของหลเีจีย่วประดับด้วยรอยย้ิม แต่ในใจคบัข้องสุดประมาณ

จะโฉมงามชวนมองกว่านีจ้ะมอีนัใด ถึงทีส่ดุแล้วกไ็ด้เป็นท่านหญิง

เท่านั้น

คราแรกนางคดิว่าบางทอีนุสามคนนัน้จะให้ก�าเนิดบตุรสาวเหมอืนกัน  

เช่นน้ันอวี้เอ๋อร์ของนางซึ่งอยู่ในฐานะบุตรสาวคนโตก็จะยังคงสูงศักดิ์ 

มีเกียรติกว่าทุกคน คิดไม่ถึงว่าในบรรดาอนุสามคนกลับมีถึงสองคนท่ี

คลอดบุตรชายออกมา ท�าให้นางกระอักแทบตายเลยทีเดียว

ยังไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องอื่น อย่างวันน้ีท่านอ๋องก็ไปดูเจ้าลูกสุนัข 

สามตัวนั้นก่อนถึงจะมาหาอวี้เอ๋อร์

"ข้าก�าลังจะออกเดินทางแล้ว เกรงว่าต้องอีกพักหนึ่งถึงกลับมาได้ 
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เจี่ยวเหนียงดูแลอว้ีเอ๋อร์ให้ดีๆ" รุ่ยอ๋องอุ้มบุตรสาวไว้ครู่หน่ึงถึงส่งตัวให ้

แม่นม

"ท่านอ๋องวางพระทัยได้เพคะ หม่อมฉันจะดูแลอวี้เอ๋อร์เป็นอย่างดี

แน่นอน" หลีเจี่ยวสะกดความรู้สึกไม่ยอมจ�านนไว้เต็มอกพร้อมคลี่ย้ิม

อย่างอ่อนหวาน

นางยังอายุน้อย ตราบเท่าที่สุขภาพของท่านอ๋องเป็นปกติก็ต้องมี

บุตรชายสักวัน

รุ่ยอ๋องพยักหน้าหงึกหงักแล้วออกไปอย่างพึงพอใจ

ฝ่ายมู่อ๋องหาได้แช่มชื่นยินดีเฉกเช่นรุ่ยอ๋องไม่ เขาขว้างถ้วยน�้าชา

แตกไปหลายใบ จากนัน้เรยีกตัวท่ีปรกึษามาพูดคุยหารือกันลับๆ เป็นนาน

ถึงสงบอารมณ์ลงได้

อีกด้านหนึ่ง ณ จวนของหลันซาน หลันซงเฉวียนก้าวเข้าไปใน 

ห้องหนังสือของบิดา ก่อนกล่าวด้วยน�้าเสียงอ�ามหิตว่า "ท่านพ่อ โอกาส

ของพวกเรามาถึงแล้ว รุย่อ๋องไปเขาหลงิไถคราวนีจ้ะปล่อยให้เขามชีวิีตรอด 

กลับมาไม่ได้เด็ดขาด"

หลันซานเหลือบเปลือกตาขึ้น "เรื่องนี้มู่อ๋องคงร้อนใจกว่าพวกเรา"

หลันซงเฉวียนแค่นหัวเราะ "ร้อนใจจะมีประโยชน์อันใด มิใช่ข้า

ดูแคลนเขา ถ้าเศษสวะอย่างมู่อ๋องพรรค์นั้นท�าได้ส�าเร็จก็ไม่ต้องรอถึง 

วันนี้แล้วขอรับ"

"เจ้าน่ะอารมณ์ร้อนเกินไปแล้ว

"เรื่องน้ีมอบให้เป็นหน้าท่ีข้าก็แล้วกันขอรับ" หลันซงเฉวียนลุกข้ึน

เดินออกไป



91ตงเทียนเตอะหลิ่วเยี่ย

เจ็ดวันต่อมารุ่ยอ๋องน้อมรับพระราชโองการออกจากเมืองหลวง 

มุ่งหน้าไปขอพรที่เขาหลิงไถแทนโอรสสวรรค์

ผ่านไปครึง่เดอืนเศษกลบัมข่ีาวด่วนส่งมาจากทางทศิใต้ว่าระหว่าง

เดินทางกลับจากขอพร รุ่ยอ๋องประสบเหตุคนเร่ร่อนก่อความไม่สงบ  

บัดนี้ยังไม่พบร่องรอยของเขาและไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นหรือตาย

ในเมืองหลวงเกิดเสียงฮือฮาไปทั่ว

ครึ่งปีมานี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าฮ่องเต้เห็นรุ่ยอ๋องเป็นผู้สืบทอด 

ราชบัลลังก์แล้ว ครานี้ส่งเขาไปขอพรที่เขาหลิงไถก็เพ่ือสร้างผลงาน 

ความชอบเพ่ิมขึ้น รอหลังจากกลับมาอาจได้รับแต่งตั้งเป็นรัชทายาท 

ก็ไม่แน่

เพลาน้ียังไม่รู ้ว่ารุ่ยอ๋องเป็นตายร้ายดีอย่างไร เช่นน้ันต�าแหน่ง 

ผู้สืบทอดราชบัลลังก์...

763
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สายตาของหมู่ขุนนางและผู้สูงศักดิ์ต่างจับจ้องไปที่มู่อ๋อง

ด้านมู ่อ๋องนั้นนอกจากจะปีติยินดีแล้วยังฉงนใจอยู่สักหน่อย  

"หรือว่าฟ้าเข้าข้างพวกเรา นักฆ่าท่ีส่งไปยังไม่ได้ลงมือ คนเคราะห์ร้าย 

อย่างเจ้าห้าก็เจอกับคนเร่ร่อนก่อความไม่สงบแล้ว..."

ที่ปรึกษากล่าวอย่างสรรเสริญเยินยอ "สรรพสิ่งพึงควรเป็นไปตาม

สวรรค์ลิขิตพ่ะย่ะค่ะ"

สวรรค์ลิขิต? เช่นน้ันก็หมายความว่าข้าต่างหากคือผู้สืบทอด 

ราชบัลลังก์ เป็นฮ่องเต้ในวันหน้าที่ฟ้าก�าหนดไว้ 

มู่อ๋องหัวเราะเสียงดังลั่นอย่างชอบอกชอบใจกับถ้อยค�าสรรเสริญ

เยินยอนี้

ไม่ต้องลงมือเองย่อมเป็นเรื่องดีแน่ เช่นนี้ก็ช่วยเบาแรงเขาไปมาก

คนท่ีเขาอยากสังหารให้ดับด้ินถูกสวรรค์รับตัวไปแล้วโดยท่ีตนเอง

ไม่ทันได้ลงมือ ยังจะมีเรื่องที่น่าส�าราญใจยิ่งกว่านี้อีกหรือ

ในจวนของหลันซาน สองพ่อลูกหารืองานกันอยู่ในห้องหนังสือ

"เหตกุารณ์คนเร่ร่อนลกุฮอืขึน้ น่ันเป็นฝีมอืเจ้าหรอื" หลนัซานเอ่ยถาม

หลันซงเฉวียนหยักย้ิมกล่าว "มิใช่ข้าแล้วจะเป็นผู้ใดได้เล่าขอรับ 

หรอืจะฝากความหวงักับมูอ๋่องคนเบาปัญญาผูน้ัน้ทีส่่งนกัฆ่าไปลอบสงัหาร 

รุย่อ๋องเอาดือ้ๆ ท�าอย่างน้ันจะมเิท่ากับตกเป็นเป้าสายตาของคนท่ัวแผ่นดนิ 

หรือ ดีไม่ดียังจะโดนฮ่องเต้ระแวงสงสัย แต่คนเร่ร่อนลุกฮือนั้นต่างกัน 

ออกไป ขณะนี้เกิดอุทกภัยข้าวยากหมากแพงหลายพื้นที่ จะมีคนเร่ร่อน

ก่อความไม่สงบกลับไม่แปลกประหลาดแต่อย่างใด"

หลันซานพยักหน้า เขากล่าวชมเชยวิธีการของบุตรชาย "ใช้แผนนี้

ไม่เลวจริงๆ ทว่าคนที่ท�างานให้เจ้าเชื่อใจได้หรือไม่"
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"ท่านพ่อวางใจได้ขอรับ ข้าว่าจ้างชาวยุทธ์ ถึงเวลาเสร็จงานแล้ว

จ่ายเงินก็เรียบร้อยขอรับ"

มาตรว่าหลันซานกับบุตรชายใช้มือเดียวปิดฟ้าในราชส�านักได้  

แต่ขุนนางฝ่ายบุน๋ไม่เหมอืนกับแม่ทัพนายกอง ยามท่ีจ�าเป็นต้องใช้ก�าลงั

แก้ไขปัญหา พวกบ่าวไพร่หรือผู้คุ้มกันในจวนกลับพึ่งพาอาศัยไม่ได้

"จ�าไว้ว่าต้องตกรางวัลก้อนใหญ่ๆ ด้วย" หลันซานพูดก�าชับ

"เรื่องนี้ท่านพ่อสบายใจได้เลยขอรับ"

สองพ่อลูกสบตากันยิ้มๆ

เซ่าหมิงยวนไปจากเมืองหลวงพักหนึ่งแล้ว เป็นครั้งแรกที่เฉียวเจา

เข้าใจว่าอันใดคือหนึ่งวันยาวนานดุจหน่ึงปี นางหมุนคลึงสร้อยข้อมือท่ี

ร้อยจากเมล็ดมะกล�่าตาหนู* อย่างใจลอย

อาจูยนือยูน่อกประต ูกลา่วทอดถอนใจเบาๆ "คณุหนขูองเราคดิถงึ

ท่านเขยอีกแล้ว"

"นี่เจ้าดูออกเหมือนกันหรือ" ปิงลวี่ที่เดินมาจากข้างนอกถามพร้อม

รอยยิ้มกริ่ม

"มะกล�า่ตาหนกูลมเกลีย้งเรยีงร้อย ข้าเฝ้าคอยคดิถึงจบัจติรูห้รอืไม่" 

อาจูพึมพ�าเอื้อนเอ่ยกลอนบทน้ีแล้วย้ิมบางๆ "เจ้าดูสิ คุณหนูจับสร้อย

มะกล�่าตาหนูเส้นนั้นทั้งวัน จะเพียงเพราะมันสวยหรือไร"

"สร้อยข้อมอืสวยหรอืไม่ข้าไม่รู ้เมลด็มะกล�า่ตาหนูแทนความคดิถึง

หรือไม่ข้าก็ไม่เข้าใจ แต่ข้ามีสิ่งนี้" ปิงลวี่โบกสารในมือไปมา

อาจูชายตามองซองสารแวบหน่ึงแล้วผลักปิงลว่ีเบาๆ "ยังไม่รีบ 

* เมล็ดมะกล�่าตาหนู ชาวจีนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าถั่วแห่งความคิดถึง นิยมน�ามาร้อยเป็นสร้อยข้อมือเพื่อเป็น
ของที่ระลึกของคนรัก
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น�าสารไปให้คุณหนูอีก"

ปิงลวี่ยิ้มหน้าระรื่นวิ่งเข้าไป "ฮูหยิน สารถึงท่านจากท่านเขยมาถึง

แล้วเจ้าค่ะ"

ดวงตาของเฉยีวเจาทอประกายด้วยความยินด ีนางรบีกระแอมกระไอ 

เบาๆ เสียงหนึ่งกลบเกลื่อนก่อนจะเอ่ยเสียงเรียบๆ "เอามาสิ"

ปิงลวี่เอาสารซ่อนไว้ข้างหลัง พูดด้วยรอยยิ้มหวานว่า "ฮูหยินมอบ

สร้อยมะกล�่าตาหนูเส้นนี้ให้ข้า ข้าก็จะให้สารแก่ท่านเจ้าค่ะ"

"กล้าต่อรองกับเจ้านายหรือ" เฉียวเจาเลิกคิ้วสูง แต่ยังคงโยน 

สร้อยข้อมือให้นางไป "เอาไป มิใช่ของดีอะไรสักหน่อย"

หึ...ดูทีว่าควรให้สาวใช้ผู้น้ีออกเรือนไปได้แล้ว ให้นางได้ลิ้มรส 

ความคิดถึงใครผู้หนึ่งดูบ้าง

เฉียวเจารับซองสารไว้แล้วดึงแผ่นสารออกมาอ่านทันที

'เจาเจาภรรยาข้า จากกันเดือนเศษคะนึงหาเจ้าทั้งยามฝันยามตื่น 

ข้าอยู่ที่แดนเหนือปลอดภัยดี จะกลับไปในอีกไม่ช้า...'

เมื่ออ่านทีละตัวอักษรจนจบเฉียวเจาก็ย้ิมออกมาอย่างกลั้นไม่อยู ่

นางหยิบพู่กันเขียนสารตอบ แต่พอเล่าถึงเรื่องรุ่ยอ๋องหายตัวไปก็หยุด

ชะงัก นางคิดๆ แล้วขย�าแผ่นสารที่เขียนไปได้ครึ่งๆ กลางๆ ทิ้งและหยิบ

กระดาษแผ่นใหม่

ตอนเขาไปออกรบเป็นช่วงเดยีวกับรุย่อ๋องออกเดินทางจากเมอืงหลวง  

รุ่ยอ๋องใช้หนี้น�้าใจในอดีตขอยืมองครักษ์ติดตามไปอารักขาหลายคน

เซ่าหมงิยวนเคยบอกนางว่ารุย่อ๋องลงใต้หนนีม้ภียัอนัตรายรอบด้าน 
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เขาใคร่ครวญในหลายๆ ด้านแล้วจะพยายามคุ้มครองให้รุ่ยอ๋องกลับมา

อย่างปลอดภัยสุดก�าลัง

ยามนีรุ้ย่อ๋องเป็นหรอืตายยังไม่กระจ่างชดั บางทีอาจไม่ได้ง่ายดาย

เช่นท่ีเห็นภายนอก เพ่ือความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง นางอย่าเอ่ยถึงในสาร 

จะดีกว่า

เมือ่สอดแผ่นสารใส่ซองและปิดผนึกแล้ว เฉยีวเจาลบูซองสารเบาๆ

'จะกลับไปในอีกไม่ช้า' ก็ไม่รู้ว่าตอนเขากลับมา ดอกท้อจะร่วงโรย

แล้วหรือยัง

ในระหว่างท่ีเรือ่งรุย่อ๋องหายตวัไปก่อคลืน่ลมลูกใหญ่ไปท้ังเมอืงหลวง 

ก็มข่ีาวลอืหน่ึงแพร่สะพัดดจุไฟลามทุง่ อกีทัง้เพราะเรือ่งราวและตวัต้นเรือ่ง 

เป็นท่ีสนใจของผู้คน จึงโด่งดังครึกโครมกลบข่าวรุ่ยอ๋องประสบเคราะห ์

ร้ายไปในเวลาอันรวดเร็ว

หลังหลีกวงเหวินได้ยินได้ฟังโดยบังเอิญ เขาท�าสีหน้าบูดบึ้งด้วย

ความโมโหโทโส ลากตัวเฉยีวโม่ท่ีเพ่ิงมาถึงทีว่่าการไปทีม่มุหนึง่ก็เงือ้หมดั

ชกใส่เขาทันที

"ใต้เท้าหลี เหตุใดท่านถึงท�าอย่างนี้" เฉียวโม่หลบหมัดของเขาแล้ว

ถามอย่างงุนงง

"เจ้ายังจะถามข้าอกี หรอืว่าเจ้าไม่ได้ยินเรือ่งท่ีเล่าลอืกันอยู่ข้างนอก

พวกนั้น"

"เรื่องที่เล่าลือกัน?" ชายหนุ่มงุนงงยิ่งขึ้น

หลีกวงเหวินสังเกตเห็นสหายขุนนางไม่น้อยมองมาด้วยสายตา 

ลุกวาว เขาบอกเสียงห้วนว่า "ตามข้ามา!"

ในหอน�้าชาไม่ไกลจากส�านักราชบัณฑิต เฉียวโม่ฟังค�าบอกเล่า 
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ของหลีกวงเหวินแล้วมีสีหน้าเย็นกระด้าง

"ข่าวลอืนีเ้ริม่แพร่ออกมาได้เช่นไร คนผูน้ัน้มเีจตนาทีช่ัว่ร้ายสกปรก

จริงๆ ใต้เท้าหลี ท่านได้โปรดเชื่อข้า ข้ากับฮูหยินท่านโหวเป็นพ่ีน้อง

บุญธรรมกัน ข่าวลือต�่าทรามเหล่านั้นเป็นการปั้นน�้าเป็นตัวทั้งหมด!"

เฉียวโม่ย่ิงพูดย่ิงโกรธแค้น คนภายนอกถึงกับเล่าลือกันว่าเขากับ

น้องเจาสบช่องกวนจวินโหวไม่อยู่มีสัมพันธ์เกินเลยกัน ช่างเหลวไหล 

ไร้สาระสิ้นดี

หากเรื่องพรรค์นี้ยืนยันได้ว่าเป็นความจริง เขาเป็นบุรุษผู้หน่ึง 

อย่างมากก็อนาคตดับวูบ แต่น้องเจาเป็นสตรีถูกสาดโคลนเช่นนี้  

ถ้าเบื้องบนนางยังมีบิดามารดาของสามีเฉกเหย้าเรือนทั่วไป ไหนเลย 

จะเหลือทางรอดอีก คงไม่แคล้วต้องโดนหย่าขาดอย่างหนีไม่พ้น

หลกีวงเหวินแค่นหวัร่อ "เรือ่งนีไ้ม่ต้องให้เจ้าบอก ถึงข้าไม่เชือ่ถือเจ้า  

แต่ข้าเชือ่ใจบุตรสาวข้า ข้าเพียงจะถามว่าดชีัว่เจ้าก็เป็นขุนนางในราชส�านกั 

แล้ว ไฉนต้องพักอยู่ในจวนโหวด้วยเล่า"

เฉียวโม่ได้แต่ยิ้มฝืดๆ กับค�าถามของหลีกวงเหวิน

หลังเขาเข้าไปเป็นขุนนางในส�านักราชบัณฑิตเคยเอ่ยปากว่าจะ 

ย้ายออกจากจวนโหวไปอยู่ท่ีอื่น แต่น้องเจากับท่านโหวเหนี่ยวรั้งไว้ทุก

ทาง จนตอนหลงัท่านโหวบอกว่ารอเมือ่ออกทุกข์แล้วค่อยย้าย ให้พวกเขา

สามพี่น้องได้อยู่ด้วยกันนานขึ้น เขาถึงได้ละความตั้งใจ

กระน้ันใช่ว่าจะไม่เป็นความประสงค์ส่วนตัวของเขาที่หมายอาศัย

บารมขีองกวนจวินโหวช่วยให้ปักหลกัยืนในราชส�านักได้มัน่คงโดยไวทีส่ดุ 

เพื่อจะได้มีก�าลังต่อกรกับหลันซานและบุตรชายเร็วขึ้น

ยังไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่น การสอบขุนนางประจ�าฤดูใบไม้ผลิจัดขึ้น
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ทุกสามปี คนหนุ่มท่ีพรั่งพร้อมทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติมิใช่เขาเพียง 

ผูเ้ดยีว เหตุผลท่ีรองสมหุราชเลขาธิการสว่ีถูกตาต้องใจเขาเพียงเพราะเขา

เป็นหลานของจอมปราชญ์เฉียวเจาที่ล่วงลับไปแล้วหรือไร

น่ีเกรงว่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งเท่านั้น ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ 

กวนจวินโหวให้ความสนทิสนมต่อเขา ท�าให้คนทัว่หล้าล่วงรูว่้าสกุลเฉยีว

กับจวนโหวเป็นทองแผ่นเดียวกัน และความสัมพันธ์มิได้สิ้นสุดลงเพราะ

เฉียวซื่อลาจากโลกนี้ไปแล้ว

แต่ถ้าเขารูว่้าการอาศัยอยู่ในจวนโหวจะมข่ีาวลอืพรรค์นีแ้พร่ออกมา 

ภายหลังล่ะก็ เขาขอย้ายออกไปแต่แรกแล้ว

"เจ้ารีบๆ ย้ายออกไปเสีย อย่าท�าให้ชื่อเสียงของบุตรสาวข้าต้อง 

มัวหมอง!" หลีกวงเหวินพูดด้วยสีหน้าถมึงทึง

คราแรกเขายังรู้สึกว่าเจ้าหนุ่มผู้นี้ไม่เลวเลย ยังเสียดายว่าไม่ม ี

บุตรสาวอีกสักคน บัดนี้ดูไปแล้วยังคงเป็นบุตรเขยของเขาที่ดีกว่า

"ใต้เท้าหลี ตอนน้ีย่ิงย้ายไม่ได้ขอรับ หาไม่แล้วจะมิใช่ท�าให้คน 

รู้สึกว่าเป็นวัวสันหลังหวะหรอกหรือ"

หลีกวงเหวินนิ่งขึงไป เขาคับอกคับใจอย่างย่ิง "เช่นนั้นเจ้าตั้งใจ 

จะท�าเช่นไร"
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ข่าวโคมลอยท่ีไร้มูลความจริงและสืบหาต้นตอที่มาไม่ได้จ�าพวกนี้

จดัการได้ยากเย็นท่ีสดุ เฉยีวโม่จะมวีธีิดีๆ  อนัใดทีใ่ดกัน เขาได้แต่กลบัไป

ที่จวนโหวหารือกับน้องสาว

เฉียวเจาย่อมต้องได้ข่าวแล้วเป็นธรรมดา นางท้ังโกรธเคืองทั้ง

กระอักกระอ่วนใจ

จะนินทาว่าร้ายคนอื่นก็แล้วกันไปเถอะ แต่นินทาว่าร้ายนางกับ 

พี่ใหญ่เช่นนี้ช่างน่าโมโหจริงๆ

"ข่าวลือมักไม่เกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุผล พ่ีใหญ่ปฏิบัติหน้าที ่

อยู่ในส�านักราชบัณฑิตอย่างสุขุมรอบคอบ แม้ว่าจะได้รับโอกาสให้ไป 

ช่วยงานในสภาขุนนาง แต่ดูทีว่าสหายขุนนางเหล่านั้นคงไม่ถึงกับใช้

อุบายของเรือนหลังประเภทนี้ ข้าว่าเรื่องน้ีแปดถึงเก้าในสิบส่วนพุ่งเป้า 

มาที่ข้าเจ้าค่ะ" เฉียวเจากล่าวอย่างพินิจพิเคราะห์
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"น้องเจาคิดว่าเป็นการกระท�าของสตรีหรือ"

"ปล่อยข่าวลือว่าข้ากับพ่ีใหญ่มีความสัมพันธ์เกินเลยกัน ส�าหรับ 

ถิงเฉวียนแล้วอย่างมากก็เพียงขายหน้า ไม่สามารถส่ันคลอนรากฐาน 

ของเขาได้ แต่ส�าหรบัพ่ีใหญ่แล้วอาจถึงขัน้อนาคตย่อยยับ อกีอย่างต่อให้

พ่ีใหญ่เป็นเช่นต้นไม้สงูเด่นกลางป่าเป็นทีน่่าอจิฉารษิยาของผูอ้ืน่ จะโดน 

ใส่ร้ายป้ายสีหรือปัดแข้งปัดขาก็เป็นเรื่องสามัญในหมู่ขุนนาง ทว่าการ 

เล่นลกูไม้เช่นน้ีน่าอบัอายขายหน้าเกินไป ฉะน้ันข้าคาดคะเนว่าเป็นไปได้

มากว่าข้าต่างหากที่เป็นต้นเหตุให้พี่ใหญ่พลอยเดือดร้อนไปด้วยเจ้าค่ะ"

"น้องเจา..."

เฉียวเจาแย้มย้ิม "พ่ีใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วง ข้าไม่เคยมีชื่อเสียงดีเด่

อะไรนัก แต่คนอื่นเหยียบย�่าข้าตามชอบใจ ข้าจะปล่อยให้คนผู้นั้น 

สมดังใจหวังไม่ได้"

จุดประสงค์ที่ท�าลายชื่อเสียงของนางคืออะไรกันแน่

จะไม่พอใจท่ีนางได้เป็นฮูหยินท่านโหวตั้งแต่อายุน้อยๆ หรือว่า 

เคยมีข้อหมางใจกันก่อนหน้านี้

เฉยีวเจาตรติรองอย่างละเอยีด คนทีผ่ดิใจกับนางก่อนหน้านีดู้เหมอืน 

จะจบชีวิตไปเกือบหมดแล้ว...

เช่นนี้ก็เป็นเรื่องยุ่งยากเสียแล้ว หรือว่ายังมีคนหมายตาต�าแหน่ง 

ฮูหยินท่านโหวของนาง เลยอยากให้ถิงเฉวียนหย่ากับนางใจจะขาด

ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ท่ีสร้างความรษิยาชงิชงัให้ผูอ้ืน่ได้ง่ายทีส่ดุก็ต้อง

เป็นครั้งที่เข้าวังไปถวายพระพรในวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งอย่างไร้ข้อกังขา 

ตอนนั้นไทเฮากลั่นแกล้งนางโดยไม่ยั้งมือเลยสักนิด

หญิงสาวมีความจ�าเป็นเลิศ ทบทวนความทรงจ�าเล็กๆ น้อยๆ  
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ก็นึกออกว่าบรรดาฮูหยินที่อยู่ด้วยกันในโถงต�าหนักเวลาน้ันมีใครบ้าง  

นางเข้าไปทีห้่องหนังสอืหยิบพู่กันเขยีนรายชือ่แผ่นหนึง่แล้วเรยีกเฉนิกวง

มาพบ

"เฉินกวง เจ้าได้ยินเรื่องที่เล่าลือกันภายนอกพักนี้แล้วกระมัง"

เขาเกาท้ายทอย "ได้ยินแล้วขอรบั ฮหูยิน ท่านอย่าเก็บค�าพูดสกปรก

โสมมพวกนั้นมาใส่ใจเลย ไม่คุ้มค่า"

"ไม่ได้ ข้าใส่ใจมากนะ" เฉียวเจากล่าวด้วยรอยยิ้มละไม

คบชู้สู่ชายเป็นชื่อเสียงฉาวโฉ่ร้ายแรงปานใด คนที่พูดว่าไม่เก็บมา

ใส่ใจก็เพียงสุดปัญญาจะท�าอะไรได้ ถึงได้หลอกตนเองเท่านั้น

เฉินกวงอึ้งงันไป

ท่าทีนี้ของฮูหยินแปลกๆ อยู่นะ ปกติควรพูดว่าไม่ใส่ใจมิใช่หรือ

เฉยีวเจาส่งแผ่นรายชือ่ในมอืให้เฉนิกวง "แม้จะพูดกันว่าข่าวลอืเป็น

ดั่งสวะลอยน�้า ยากมากที่จะหาต้นตอได้ แต่นั่นเป็นเพียงเพราะไม่มีใคร

ยินยอมทุ่มเทกายใจต่างหาก ไม่ว่าเรื่องใดๆ เมื่อแพร่ออกมาได้ก็ต้องมี

ที่มาเสมอ ดีที่สิ่งที่พวกเราขาดแคลนน้อยที่สุดในยามนี้ก็คือเวลา"

"นี่คือ..." เฉินกวงก้มหน้ากวาดตาดูรายชื่อแวบหนึ่ง

"นี่เป็นรายชื่อฮูหยินของจวนต่างๆ ท่ีอยู่ในโถงต�าหนักเดียวกับข้า

ตอนเข้าวังถวายพระพรในวันท่ีหน่ึงเดือนหนึง่ สองสามชือ่ท่ีใช้พู่กันหมกึแดง 

ท�าเครือ่งหมายไว้คอืคนท่ีให้สบืก่อน เฉนิกวง ข้าอยากให้เจ้าระดมก�าลงัคน 

มากขึน้เพ่ือเสาะหาตัวคนทีแ่พร่ข่าวลอืผูน้ัน้ออกมา แน่นอนว่าถ้าท�าไม่ได้ 

จริงๆ ก็ไม่เป็นไร แต่อย่างไรต้องลองดูก่อน"

วันน้ีคนอืน่พูดว่านางมคีวามสมัพันธ์ลบักับชายอืน่ วันพรุง่อาจพูดว่า 

บุตรที่นางให้ก�าเนิดมิใช่ของกวนจวินโหว ไม่ลากตัวคนผู้นั้นออกมาจะ
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มิใช่ว่าใครๆ ล้วนเหยียบศีรษะนางได้หรือไร

เฉินกวงเห็นเฉียวเจากล่าวอย่างเอาจริงเอาจังจึงเอ่ยด้วยสีหน้า

เคร่งขรึม "ฮูหยิน ท่านวางใจเถอะ ท่านแม่ทัพมีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

หลายคนแทรกซึมอยู่ตามหอน�้าชาร้านสุราเพ่ือดึงพวกนักเลงหัวไม้ที่ 

ไม่เอาการเอางานมาเป็นสมคัรพรรคพวกโดยเฉพาะ คนพวกน้ีหากินด้วย

การสืบข่าว บัดนี้เริ่มใช้การได้แล้ว ให้พวกเขาได้ซ้อมมือพอดี"

เฉยีวเจาผงกศรีษะ นางไม่ปล่อยให้เรือ่งนีผ่้านไปโดยง่าย แน่นอนว่า 

เพราะเซ่าหมิงยวนเคยบอกความลับให้นางรู้ก่อนออกจากเมืองหลวงว่า

มีคนกลุ่มนี้สามารถเรียกใช้งานได้

ไม่ถึงห้าวันเฉินกวงก็มารายงานผล

"ฮูหยิน สืบได้แล้วขอรับ"

"เป็นผู้ใด"

"คนนี้ขอรับ" เฉินกวงยื่นรายชื่อส่งให้พร้อมชี้ตรงชื่อคนผู้หนึ่ง

หญิงสาวมองปราดเดียวอย่างคาดไม่ถึง ทว่าไม่รู้สึกแปลกใจ

ในเมื่อเป็นหน่ึงในบรรดาฮูหยินเป้าหมายหลักท่ีให้เฉินกวงสืบ  

เป็นธรรมดาที่เฉียวเจาจะเห็นว่ามีโอกาสเป็นพวกนางมากที่สุด

หวังซื่อภรรยาของเสนาบดีศาลสถิตยุติธรรม เป้าหมายท่ีนางแพร ่

ข่าวลอืคืออะไร

แม้ว่าสามีของหวังซื่อกับท่านลุงของจวนตะวันออกจะหมางใจ 

กันบ้าง และส่งผลมาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรือนหลังของสองตระกูล

จากความคิดตื้นเขินของพวกสตรี กระน้ันนางเป็นบุตรสาวของจวน 

ตะวันตก อีกทั้งยังออกเรือนแล้ว ตกลงว่าหวังซื่อเห็นนางขวางหูขวางตา

ด้วยเรื่องอะไรถึงได้กุข่าวลือที่ต�่าทรามปานนี้ออกมา
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เฉียวเจาหลุบเปลือกตาลงน้อยๆ ใช้น้ิวมือเคาะพ้ืนโต๊ะหนังสือ 

ไม้จันทน์ม่วงเบาๆ แล้วฉุกคิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้

หวังซื่อเคยขอร้องท่านย่าหลายครั้งหลายหนอยากให้นางรักษา

อาการมบีตุรยากของลกูสะใภ้คนเลก็ แต่โดนท่านย่าบอกปัดอย่างบวัไม่ช�า้ 

น�้าไม่ขุ่นทุกครั้ง หรือว่าเรื่องในวันนี้จะมีที่มาอย่างนี้

ทว่าเพียงแค่ปฏิเสธไม่ตรวจอาการให้ลูกสะใภ้คนเล็กของนาง  

นายหญิงตราตั้งขั้นสามผู้หนึ่งก็กระท�าเรื่องพรรค์นี้ออกมามันคุ้มค่าหรือ

เฉียวเจาเม้มปาก นางไม่คิดว่าผู้ท่ีมีศักดิ์ฐานะในระดับหวังซื่อจะ

กระท�าเรื่องที่ให้ร้ายคนอ่ืนเพ่ือระบายความโกรธแต่ประการเดียวโดย 

ไม่หวังผลอื่นใด

หวังซื่อได้ประโยชน์อะไรจากการท�าลายชื่อเสียงของนาง 

ความคดิในหวัเฉยีวเจาแล่นไปมาหลายตลบ นางแลมองต้นพุทธรกัษา 

กอหนึ่งนอกหน้าต่างแล้วกระจ่างแจ้งในบัดดล

สามไีปออกศกึแดนไกล ภรรยามข่ีาวลอืว่าคบชูถู้กคนหวัเราะเยาะ 

หากเป็นสามีภรรยาทั่วไป หลังจากสามีกลับมาจะมีผลลัพธ์เช่นไร

เกรงว่าหนังสือหย่าแผ่นเดียวยังน้อยไปด้วยซ�้า

ถ้านางหย่ากับสามีแล้วกลับสกุลเดิม ดูจากที่ผ่านมาสกุลหลี

ปกป้องนางมาโดยตลอด ชีวิตย่อมปลอดภัยไร้ข้อกังวลใดๆ แต่ชื่อเสียง

ของสกุลหลีกับสถานการณ์ของนางคงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งแล้ว

ถึงตอนนั้นต�าแหน่งฮูหยินเสนาบดีศาลสถิตยุติธรรมอันทรงเกียรติ 

ก็จะมีประโยชน์มากเป็นพิเศษใช่หรือไม่

เฉียวเจาเดินไปที่ริมหน้าต่างมองต้นพุทธรักษาที่งามสดสวย 

ไม่เป็นสองรองใคร นางรู้สึกหนาวเย็นยะเยือกถึงกลางใจ
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'คนไม่เห็นแก่ตัว ฟ้าดินลงทัณฑ์' นางได้รู้ซึ้งอีกค�ารบหนึ่งว่าใช ้

ค�ากล่าวนี้กับคนบางคนแล้วเหมาะเจาะปานใด

"ฮูหยิน ข้ายังพบเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากขอรับ"

"เรื่องอะไร" นางหมุนกายกลับมา

"คนของเราจับตาดูคนในครอบครัวของพวกเขาอยู่ตลอดมิใช่หรือ

ขอรับ วันก่อนลูกสะใภ้คนเล็กกลับสกุลเดิม ได้ยินโดยบังเอิญตอน 

นางร้องไห้ปรับทุกข์ว่าสามีนอนอยู่ห้องด้านข้างตลอด แล้วจะมีบุตรได้ 

ที่ใดกัน..."

ครั้นปะทะเข้ากับสายตาแปลกใจน้อยๆ ของเฉียวเจา เฉินกวงเกา

ท้ายทอยอย่างกระดากใจ เขารีบกล่าวอธิบาย "ฮูหยิน มิใช่ว่าพวกข้ามี

เจตนาแอบฟังเรือ่งส่วนตวัของสามภีรรยานะขอรบั แค่ได้ยนิโดยไม่ตัง้ใจ..."

"นี่คือเรื่องน่าสนใจท่ีเจ้าบอกหรือ" เฉียวเจาคิดไม่ออกจริงๆ ว่า 

คู่สามีภรรยาหนุ่มสาวที่เข้ากันไม่ได้น่าสนใจตรงที่ใด

แค่กๆ นอนแยกห้องกันตลอดก็ต้องเข้ากันไม่ได้แน่นอน

"ไม่ใช่เรื่องนี้แน่นอน..." เฉินกวงพูดถึงตรงนี้แล้วชะงักกึก ดวงหน้า

ขาวเกลี้ยงเป็นสีแดงเรื่อๆ อย่างน่าสงสัย

แววตาของเฉียวเจาทอประกายวูบหนึ่ง นางเอ่ยถามว่า "มีอะไร"

"ฮูหยิน พูดเรื่องนี้ออกมากลัวว่าหูของท่านจะแปดเปื้อนขอรับ"

เฉียวเจาย้ิมแล้ว "คนข้างนอกนินทาข้าอย่างน้ัน ข้ายังอยู่ดีมีสุข  

แล้วจะมีเรื่องอะไรที่ฟังไม่ได้"

เฉินกวงชั่งใจเล็กน้อยก่อนท�าใจแข็งกล่าวว่า "บุตรชายคนเล็กของ

พวกเขามีใจเสน่หาบุรุษขอรับ"

"มีใจเสน่หาบุรุษ?"
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"ขอรับ ก็คือไม่ชมชอบสตรี ชมชอบแต่บุรุษ คนของเราสะกดรอย

ตามบุตรชายคนเล็กของพวกเขาไป พบเห็นเขาอยู่กับบุรุษผู้หนึ่ง ฮึๆ  

เขายังเป็นฝ่ายที่โดนทับอยู่ด้านล่างด้วยนะ..." เฉินกวงรีบปิดปาก เขา

ท�าตาละห้อยมองเฉียวเจา

ข้าเป็นคนจริงจังมากจริงๆ ฮูหยินอย่าได้เข้าใจผิดเด็ดขาดนะ!

บุรุษกับบุรุษ...

ในใจแม่นางเฉียวยามนี้เต็มไปด้วยความรู ้สึกตะลึงพรึงเพริด  

ภาพในสมุดเล่มเล็กๆ วนเวียนอยู่ในห้วงความคิดคล้ายโคมม้าวิ่ง

นางมั่นใจว่าในสมุดเล่มเล็กไม่มีภาพอธิบายในเชิงนี้!
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"ฮูหยิน ฮูหยิน..."

เฉียวเจาดึงความคิดคืนมา นางปั้นหน้าขรึม "อื้อ"

"ฮหูยิน ท่านว่าเรือ่งนีจ้ะท�าอย่างไรดขีอรบั" เฉนิกวงย่อมมคีวามคดิ

เล่นงานคุณชายเล็กของจวนเสนาบดีศาลสถิตยุติธรรมเป็นร้อยวิธี แต่ 

เจ้านายยังไม่ออกค�าสั่ง เขาจะตัดสินใจโดยพลการย่อมไม่เป็นการดี

หญิงสาวขบคิดเล็กน้อยแล้วไต่ถาม "พวกเจ้าเจอที่ใด"

"ทีเ่รอืนชาวบ้านในตรอกหนึง่ไม่ไกลจากจวนเสนาบดศีาลสถิตยุตธิรรม 

ขอรับ"

"เรื่องนี้ไม่ยาก เจ้าให้คนจับตาดูไว้อย่าให้คลาดสายตา รอคุณชาย

ผูน้ัน้ลอบนดัพบกับ...บรุษุอกี ก็ส่งคนไปตะโกนร้องจบัขโมย บอกว่าขโมย

เข้าไปในเรอืนหลงันัน้แล้วถีบประตเูข้าไปเลย จบัพวกเขาให้ได้คาหนงัคาเขา 

เท่านั้นเป็นพอ ถึงเวลาก็ต้องมีเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงได้ยินเสียงเอะอะ

765
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แล้วมาช่วยกันจับขโมยตามเข้าไปเอง" เฉียวเจาสั่งก�าชับเสียงราบเรียบ

เฉินกวงมองนางด้วยสายตาสับสนปนเปอยู่สักหน่อย เขาคิดไม่ถึง

จริงๆ ว่าฮูหยินจะคิดไปในทางเดียวกับตน เขายังนึกว่าสตรีคงท�าเร่ือง

ใจร้ายเช่นน้ีไม่ลงคอ...ประเด๋ียวก่อน จะเอาฮหูยินไปเปรียบกับสตรีพวกน้ี 

มิได้ เขาลืมไปได้อย่างไรกัน ครั้งนั้นฮูหยินเป็นคนให้เขาปลอมเป็นผีไป

หลอกคนมาแล้ว

เฉยีวเจาคาดเดาความคิดของเฉนิกวงได้หลายส่วน นางจงึคลายย้ิม 

อย่างไม่ใส่ใจ

คนอื่นวางอุบายเล่นงานนางแล้ว หรือว่านางยังต้องใจดีและ 

คิดค�านึงถึงอีกฝ่ายอย่างเห็นอกเห็นใจด้วย

ท่านปู่เคยสอนนางไว้ว่า 'ใช้ความดีตอบแทนความแค้นมใิช่นกับญุ 

แต่เป็นคนโฉดเขลา'

อีกประการหนึ่งฮูหยินของเสนาบดีศาลสถิตยุติธรรมต้ังหน้าต้ังตา 

เสาะหาหมอมารักษาอาการมีบุตรยากให้ลูกสะใภ้คนเล็ก เห็นได้ว่า 

บตุรชายของนางปิดบงัเรือ่งน้ีไว้อย่างมดิชดิ หลายปีมาน้ีลกูสะใภ้ไม่ได้รบั 

ความเอ็นดูทะนุถนอมจากสามี ยังต้องทนรับแรงบีบคั้นจากมารดาของ

สามีอีก ชีวิตของลูกสะใภ้ผู้นี้จะล�าเค็ญเพียงใดก็สุดรู้

เมือ่นางเปิดเผยเรือ่งน้ีแล้ว ดีไม่ดียังสามารถช่วยสตรีท่ีเป็นผู้บริสุทธ์ิ

ให้พ้นจากห้วงทุกข์อีกด้วย

"จริงสิ รอเมื่องานส�าเร็จแล้ว อย่าลืมท�าให้ฮูหยินของเสนาบดี 

ศาลสถิตยุติธรรมเข้าใจด้วยว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่"

ช�าระแค้นโดยไม่บอกนามไม่ต่างอันใดกับสวมเสื้อแพรท่องราตรี 

หาใช่วิสัยของเฉียวเจาไม่
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"ฮูหยินไว้ใจได้เลย ให้เป็นหน้าที่ข้าเอง รับรองว่าจะจัดการให้ท่าน 

อย่างเรียบร้อยขอรับ"

เฉยีวเจาแย้มย้ิม นางเหน็เฉนิกวงยังไม่ออกไปก็มองเขาอย่างฉงนใจ  

"ยังมีเรื่องใดอีกหรือ"

วงหน้าคมคายของเฉินกวงค่อยๆ แดงขึ้น "ฮูหยิน อันท่ีจริงข้า 

อายุน้อยกว่าท่านแม่ทัพเพียงสองปีเองขอรับ"

"หือ?" เฉียวเจามองเขาด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม

มิใช่ง่ายๆ กว่าจะพูดเกริ่นน�าได้ เฉินกวงรวบรวมความกล้าบอก 

ออกไปโดยไม่สนใจอะไรท้ังสิ้นแล้ว "ฮูหยินหาภรรยาให้ข้าสักคนเถอะ

ขอรับ"

นางหรีต่าลงถามด้วยรอยย้ิมพราย "เจ้าเหน็ว่าสอืหลวิเป็นอย่างไร"

"สือหลิว?" เฉินกวงท�าหน้างงงัน "นี่เป็นพี่สาวท่านใดหรือขอรับ"

"อ๋อ ก็คนที่กวาดลานเรือนผู้นั้นอย่างไรเล่า"

เรือนกายสูงใหญ่อวบหนาผุดขึ้นในหัวเฉินกวงในพริบตา เขา 

ท�าหน้าม่อยอย่างสุดระงับ "ฮูหยิน ข้ารู้สึกว่าตนยังอายุน้อย หรือไม่ก็ 

รอไปอีกสักหน่อยดีกว่าขอรับ"

กล่าวค�านี้จบเฉินกวงก็เผ่นหนีแทบไม่ทัน

พอรูต้วัคนกุข่าวลอืและมวิีธีรบัมอืแล้ว เฉยีวเจาก็อารมณ์ดข้ึีนพอดู 

จงึเรยีกปิงลว่ีเข้ามาแล้วบอกย้ิมๆ "วนันีเ้ฉนิกวงขอให้ข้าหาภรรยาให้เขา"

"อย่างนัน้หรอืเจ้าคะ" ปิงลว่ีกระดากกระเดือ่งอยู่บ้าง แต่แสร้งท�าท่า

ราวกับไม่มีเรื่องอันใดเกิดขึ้น

ประเด๋ียวฮูหยินบอกว่าเฉินกวงอยากแต่งงานกับข้า ข้าจะตอบ

ตกลงหรือว่าปฏิเสธดีนะ โอ๊ย...ยุ่งยากใจจริงๆ
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"ข้าเห็นว่าสือหลิวไม่เลวเลย"

ปิงลวี่เบิกตากว้างทันใด "คุณหนู ท่านอย่าล้อเล่นสิเจ้าคะ เอวของ

สือหลิวยังหนากว่าเฉินกวงเสียอีก"

อาจูฟังแล้วเม้มปากอย่างขบขันตลอด

เม่ือครู่ยังท�าเป็นไม่สนใจอยู่เลยนะ ตอนน้ีถึงกับลืมเรียก 'ฮูหยิน' 

ด้วยซ�้าไป

"เอวหนาจะเป็นอะไรไป ว่ากันว่าสตรีลักษณะน้ีลูกดก" เฉียวเจา

จงใจเย้าแหย่สาวใช้น้อย

ปิงลว่ีกลบัร้อนใจจรงิๆ "ฮหูยิน ท่านอย่าจบัคู่สุม่สีสุ่ม่ห้าเป็นอนัขาด 

เฉินกวงไม่ชอบสือหลิวแน่นอนเจ้าค่ะ"

เฉียวเจาแย้มยิ้มกว้าง

ปิงลว่ีถึงคิดตามทันในตอนนี้ นางกระทืบเท้ากล่าวว่า "ฮูหยิน  

ไยท่านกระเซ้าข้าเล่า"

ข้ายังไม่หัวเราะเยาะทีเ่วลาท่านแม่ทพัอยู่เรอืนฮหูยินลุกไม่ข้ึนบ่อยๆ 

แล้วตอนดึกๆ ยังขอน�้าตั้งหลายหนด้วยนะ!

เฉียวเจาหุบย้ิมแล้วเอ่ยถาม "ปิงลวี่ เจ้ากับอาจูต่างเป็นสาวใช้ 

ท่ีใกล้ชิดท่ีสุดของข้า อีกทั้งถึงวัยมีคู่ครองแล้ว ดังนั้นไม่มีอะไรต้องอาย 

เจ้ารู้สึกว่าเฉินกวงเป็นอย่างไร"

ปิงลว่ีผู้ร่าเริงโผงผางเป็นนิจกลับหน้าแดงทันควัน นางเม้มปาก 

ไม่พูดไม่จา

"ถ้าเจ้าไม่มีความคิดนี้ ข้าก็จะถามไถ่สือหลิวแล้วนะ..."

"อย่านะ!" ปิงลว่ีรีบเอ่ยปากพูด นางมองสบสายตาแฝงแววย้ิมๆ  

ของผู้เป็นนาย ก่อนพูดอย่างขัดเขินว่า "อย่างนั้นก็ได้เจ้าค่ะ"
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"อย่างใดหรือ"

"โธ่ ก็อย่างน้ันน่ะสิเจ้าคะ ดีชั่วก็เป็นบุรุษผู้หนึ่ง" ปิงลว่ีพูดจบก ็

วิ่งออกไปอย่างลุกลี้ลุกลน

เฉียวเจาหัวเราะพลางมองไปทางอาจู

แม้อาจูจะหน้าแดง แต่น�า้เสยีงสงบนิง่ "ข้ายังอยากปรนนบิตัฮิหูยิน

อีกสองปีเจ้าค่ะ"

เฉยีวเจาไม่ได้ชืน่ชอบเป็นแม่สือ่แม่ชกั นางยินดท่ีีได้เห็นคนสมหวัง

ในรัก แต่ถ้าไร้ใจนางก็ไม่คิดจะหาคู่ให้สาวใช้ข้างกายตามใจชอบ จึง 

พยักหน้ากล่าวว่า "อย่างนัน้ถ้าวันหน้าได้เจอคนท่ีถูกใจก็บอกข้า ขอเพียง

คนผู้นั้นประพฤติตนอยู่ในท�านองคลองธรรม ข้าจะไม่ขัดขวางเลย"

"ขอบคณุฮหูยินเจ้าค่ะ" อาจรูบีกล่าวขอบคณุอย่างตืน้ตนัใจเตม็เป่ียม

ในฐานะสาวใช้ผู้หนึ่งมีสิทธ์ิตัดสินใจเรื่องการแต่งงานของตนเอง 

ได้ส่วนหนึ่ง นี่นับเป็นบุญวาสนาสูงส่งแล้ว

เฉนิกวงส่งคนไปปักหลกัเฝ้าด ูไม่นานนักคณุชายเลก็ของจวนเสนาบดี 

ศาลสถิตยุติธรรมก็ลักลอบออกไปพบปะคู่รักอีกครั้ง

เรือนชาวบ้านหลังน้ันไม่โดดเด่นสะดุดตาเลยสักนิด ผู้ท่ีอยู่อาศัย 

ในบริเวณนั้นถ้าไม่ใช่ขุนนางชั้นผู้น้อยก็เป็นพ่อค้าขายของเล็กๆ น้อยๆ

เมือ่ได้ข่าวว่าชายสองคนในเรอืนเริม่นัวเนียกันให้วุ่น ตรงปากตรอก

พลันมีเสียงตะโกนดังขึ้นทันที

"จับขโมยๆ!"

ขอเพียงเรื่องท่ีประสบพบเจอเป็นการจับขโมยหรือไฟไหม้พรรค์น้ี 

เพ่ือนบ้านใกล้เรือนเคียงที่ได้ยินเสียงดังเอะอะล้วนจะออกมาช่วยเหลือ 
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เหนือสิ่งอ่ืนใดขณะน้ียังเป็นเวลากลางวันแสกๆ ชั่วเวลาสั้นๆ ก็มีคน 

ออกมาดูเหตุการณ์ไม่น้อย พอเห็นคนท�าท่าลับๆ ล่อๆ ว่ิงอยู่ข้างหน้า  

ส่วนคนที่ไล่กวดตามหลังคือเพ่ือนบ้านเก่าแก่ท่ีตั้งแผงขายอาหารเช้า 

ตรงปากตรอกก็พากันเข้าร่วมขบวนจับขโมยทันที

"เร็วเข้า! เจ้าหัวขโมยน่ันเข้าไปในเรือนหลังนี้แล้ว ปล่อยให้มัน 

หนีไปไม่ได้ มันลักขโมยกระท่ังเงินซื้อโลงศพของข้าไป" คนท่ีว่ิงตามมา

ตะเบ็งเสียงบอกดังลั่น

เพื่อนบ้านทั้งหลายได้ยินเช่นนี้แล้วก็เหลือจะทน มีคนอารมณ์ร้อน

ยกเท้าถีบประตเูรอืนเปิดออกทันที จากน้ันทุกคนว่ิงกรูกันเข้าไปในพริบตา

เพลาน้ีเป็นจงัหวะทีค่ณุชายเลก็ของจวนเสนาบดศีาลสถิตยุตธิรรม 

ก�าลงัเข้าด้ายเข้าเขม็กับคูร่กัหนุม่อยู่ ทนัใดน้ันประตูก็เปิดผลวัะออกฉบัพลนั  

มีคนยืนออกันแน่นอยู่หน้าประตู ทั้งหมดต่างมองจนปากอ้าตาค้าง

รอบด้านเงยีบสนทิไปชัว่อดึใจ ก่อนเสยีงร้องอทุานจะดงัข้ึนเป็นทอดๆ

"ตายจริง! บุรุษหนุ่มทั้งแท่งสองคน บัดสีบัดเถลิงยิ่งนัก!"

"ไฉนมีคนเย่ียงนีเ้ป็นเพ่ือนบ้านได้ จะไม่ท�าให้ฮวงจุย้เสยีหายหรอก

หรือ ไม่ได้ เอาตัวพวกเขาไปส่งทางการ ผิดจารีตประเพณีสิ้นดี"

น่าเวทนาคณุชายเลก็ของเสนาบดีศาลสถิตยุตธิรรมนกั เขาแอบเช่า 

เรอืนหลงันีไ้ว้ลบัๆ จงึไม่มใีครล่วงรูฐ้านะ เขาถูกคนหลายคนจบัมดัเอาไว้

อย่างรวดเร็วแล้วจะลากตัวไปส่งทางการ

เมื่อได้ยินว่าต้องไปที่ท�าการคุณชายจางตกใจจนขวัญหนีดีหาย 

ทว่าในสถานการณ์เช่นน้ีเขาไม่กล้าบอกว่าตนเป็นคนตระกูลใดเด็ดขาด  

ได้แต่ดิ้นขัดขืนตะโกนบอกว่าให้ปล่อยไม่หยุด

ตอนนี้เองมีคนอ้าปากพูดขึ้นกะทันหัน "เอ๊ะ! น่ีคุณชายเล็กของ 
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จวนเสนาบดีศาลสถิตยุติธรรมมิใช่หรือ ข้าเคยเห็นหน้าครั้งหนึ่งตอนไป 

ดื่มสุราที่ร้านไป่เว่ย"

คณุชายจางได้ยินว่าฐานะของตนเปิดเผยแล้วก็ท้ังอบัอายท้ังร้อนใจ 

จนหน้ามืดสิ้นสติไป
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วันน้ีหวังซื่อฮูหยินของเสนาบดีศาลสถิตยุติธรรมชักชวนฮูหยิน 

หลายท่านมาดืม่น�า้ชาท่ีจวนพอดี เหล่าฮหูยินสนทนาถึงข่าวทีล่อืกระฉ่อน 

ที่สุดในเมืองหลวงช่วงนี้กันอยู่

ในยามนี้เองสาวใช้วิ่งเข้ามาอย่างรีบร้อนและกระซิบบอกที่ข้างหู

หวังซื่อ "ฮูหยิน ไม่ได้การแล้ว เกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าค่ะ"

หวังฮูหยินขึงตาใส่สาวใช้ พวกไม่รู้จักกาลเทศะ ไม่ดูเสียบ้างว่า 

ตรงนี้เป็นสถานที่อะไร กลับว่ิงเข้ามาพูดจาส่งเดชเฉกกระต่ายตื่นตูม  

เสียทีที่ปกตินางไว้วางใจ

สาวใช้ไม่น�าพาสายตาต�าหนขิองผูเ้ป็นนาย ลดสุม้เสยีงลงกล่าวว่า 

"ฮหูยิน คณุชายเลก็ถูกคนจบัได้ว่ามชีูแ้ล้วเป็นลมไป ถูกส่งตวัมาทีจ่วนเรา 

แล้วเจ้าค่ะ"

"อะไรนะ!" หวังฮหูยินลกุพรวดขึน้ยืน ครัน้มองสบสายตาประหลาดใจ 
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ของฮูหยินทั้งหลายก็ยิ้มอย่างฝืดเฝื่อน "ข้ามีเรื่องด่วนต้องไปจัดการก่อน 

พวกท่านนั่งกันตามสบาย"

พอเห็นหวังฮูหยินผลุนผลันออกไป พวกฮูหยินสบตากันแวบหนึ่ง

แล้วต่างส่งสายตาบอกบ่าวไพร่คนสนิทของตน พวกนางก็แอบออกไป 

สืบข่าวอย่างว่องไว

ไม่นานนักสาวใช้หลายคนท่ีออกไปทยอยกันกลับมา แต่ละคน 

มีสีหน้าชอบกล

"เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่" ฮูหยินท่านหนึ่งออกปากถาม

พวกสาวใช้พากันหน้าแดงไม่กล่าววาจา จนมีคนหนึ่งกระแอมให้

คอโล่งก่อนกล่าวตอบ "เรียนฮูหยิน ด้านนอกก�าลังวุ่นวายมีคนมากัน

มากมาย บอกว่าคณุชายเลก็ของสกุลจางลอบพบกับชูรั้ก เมือ่ถูกคนจบัได้ 

เลยตกใจจนหมดสติ โดนพากลบัมาสง่ทัง้ทีย่งัเปลือยกายอยูด่ว้ยเจา้ค่ะ"

"เอ๊ะ! มเีรือ่งพรรค์นีด้้วยหรอื" ดวงตาของฮหูยินทัง้หลายเปล่งประกาย 

ด้วยความสอดรู้สอดเห็นทันใด หากแต่สีหน้ากลับแสดงความห่วงใย

"คุณชายเล็กของสกุลจางไม่เป็นอะไรกระมัง แล้วสตรีท่ีลักลอบ 

เป็นชู้กับเขาคือใครหรือ"

ในบรรดานี้มีฮูหยินท่านหนึ่งเป็นพ่ีสะใภ้จากสกุลเดิมของหวังซื่อ

พอดี นางฟังถึงตรงนี้ก็ขมวดคิ้วอย่างรู้สึกอับอายขายหน้าไปกับน้องสาว

สามีด้วย แต่ในเวลาเดียวกันก็อดเห็นว่าเป็นโชคดีไม่ได้

เมื่อครั้งท่ีบุตรสาวคนเล็กของนางถึงวัยต้องพูดคุยทาบทามเร่ือง

แต่งงาน ท่านแม่สามเีคยมคีวามคดิจะให้บตุรสาวของนางออกเรอืนมาที่

ตระกูลของน้องสาวสามี บัดนี้คิดไปแล้วช่างโชคดีจริงๆ

หากท่านแม่สามรีูข่้าวน้ีเข้าน่าจะขอบคณุนางท่ีไม่เหน็ด้วยในตอนน้ัน
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พอนึกถึงเรื่องน้ีนางกลับไม่มีความคิดจะห้ามมิให้ฮูหยินเหล่าน้ี 

รอชมเรื่องสนุกแต่อย่างใด

บุตรสาวที่ออกเรือนแล้วเปรียบดั่งน�้าท่ีสาดออกไป น้องสาวสาม ี

ไม่อบรมเลี้ยงดูบุตรชายให้ดีจะโยนความผิดให้สกุลหวังไม่ได้

"ว่าอย่างไร ยังไม่รู้ความเป็นมาของหญิงชู้หรือ" ฮูหยินที่ไต่ถาม 

มีท่าทางเสียดายอยู่สักหน่อย

สาวใช้ท�าสีหน้าปั้นยากในพริบตา "คนท่ีคบชู้กับคุณชายเล็กของ

สกุลจางไม่ใช่สตรี แต่เป็น...บุรุษผู้หนึ่ง" นางพูดถึงตรงนี้แล้วตวัดสายตา

มองฮูหยินสกุลหวังท่านนั้นปราดหนึ่ง

ฮูหยินหลายคนตะลึงงันไปกับข่าวพิสดารนี้โดยพลัน พวกนาง 

อ้าปากหุบปากซ�า้ๆ ถึงมคีนหาเสยีงของตนเจอแล้วเอ่ยถามขึน้ "บรุษุผูน้ั้น

เป็นใครกัน"

สาวใช้สองจิตสองใจเล็กน้อยถึงพูดตอบ "เป็น...เป็นบุตรชายของ 

ฮูหยินรองหัวหน้ากอง..."

ใบหน้าของฮูหยินสกุลหวังนิ่งขึงไป สามีของนางเป็นรองหัวหน้า 

กองพระราชพิธี 

สาวใช้ผู้นี้มองนางแล้วพูดเช่นนี้หมายความว่าอะไร

จวบจนพวกฮูหยินมองมาเป็นตาเดียวกัน ฮูหยินสกุลหวังถึงเพ่ิง 

คิดตามทันภายหลัง

หรือว่าคนท่ีท�าเรื่องเหลวไหลกับบุตรชายของน้องสาวสามีคือ 

บุตรชายนาง

ก่อนหน้านีฮ้หูยินท้ังหลายส่งบ่าวไพร่ไปสบืข่าว แต่นางเป็นลกูสะใภ้

ในสกุลเดิมของหวังซื่อจะท�าตามคนอื่นก็ไม่เป็นการดี ตอนนี้กลายเป็น 
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ถูกปิดหูปิดตาไว้

"เป็นไปไม่ได้!" ฮหูยินสกุลหวงัลกุพรวดขึน้ออกไปถามไถ่น้องสาวสาม ี

ให้รู้เรื่อง ไม่แยแสว่าจะขายหน้าหรือไม่อีกต่อไป

ฮูหยินที่เหลืออยู่มองหน้ากันไปมา จากนั้นไล่ตามไปกันหมด

"นีม่นัเรือ่งอะไรกันแน่" หวังซือ่ฮหูยินของเสนาบดศีาลสถิตยุตธิรรม

เห็นบุตรชายหมดสติอยู่ ส่วนหลานชายในสกุลเดิมก็คลุมเส้ือของใคร 

ก็ไม่รูไ้ว้บนตวัอย่างลวกๆ นางรูส้กึหน้ามดืเป็นระลอกพลางดงึตัวหลานชาย 

มาตะคอกถาม

"ท่านอาหญิง ให้ข้าสวมอาภรณ์ให้เรียบร้อยก่อนค่อยว่ากันเถอะ"

"เจิ้นเอ๋อร์ เจ้าอยู่กับญาติผู้น้องได้อย่างไร" ฮูหยินสกุลหวังรุดมาถึง

ก็เอ่ยถามทันที

หวังซื่อหันหน้าไปเห็นฮูหยินหลายคนที่ตามออกมาแล้วอยากจะ

หมดสติไปเสียให้สิ้นเรื่องสิ้นราว

วันนี้เกิดเรื่องน้ีขึ้นมา เกียรติยศหน้าตาล้วนเส่ือมเสียหมดส้ิน 

ไม่เหลือหลอแล้วจริงๆ

"ฮูหยินทั้งหลาย วันนี้คงไม่อาจรับรองพวกท่านได้แล้ว" หวังซื่อฝืน

ท�ากระฉับกระเฉงออกไปส่งแขก จากน้ันจับตัวบุตรชายที่ฟื้นคืนสติแล้ว

กับหลานชายมาด่าว่าอย่างรุนแรง

ฮูหยินสกุลหวังได้ยินน้องสาวสามีพูดว่าบุตรชายตนชักพาให้ญาติ

ผูน้้องเสยีคนทัง้ทางตรงทางอ้อมแล้วก็เอ่ยขึน้อย่างขุ่นเคอืง "เจ้าพูดอย่างนี ้

ไม่ถูกนะ เด็กสองคนท�าผิดก็อบรมสั่งสอนให้ดีๆ ไฉนโยนความผิดให้ 

เจิ้นเอ๋อร์ทั้งหมดเล่า"

หวังซื่อยิ้มเยาะ "พี่สะใภ้กล่าวค�านี้ได้ไม่ละอายแก่ใจเลย เจิ้นเอ๋อร์
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ไม่ได้ผดิปกตเิช่นนีม้าเพียงวนัสองวัน จะให้ร้ายใครก็แล้วแต่ ไยถึงให้ร้าย

ญาติผู้น้องแท้ๆ ได้เล่า"

ฮหูยินสกุลหวังฟังแล้วย่ิงโกรธเกรีย้ว "น่ีเจ้าพูดอะไรของเจ้า เจิน้เอ๋อร์ 

ตบแต่งภรรยามีบุตรได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง เขาแค่ออกนอกลู่นอก

ทางบ้างเป็นบางครั้ง คุณชายของตระกูลใหญ่ๆ ในเมืองหลวงพวกน้ัน 

ล้วนเคยท�าตัวเหลวไหลกันไม่น้อยตอนยังไม่รู้ความ แต่ภายหลังก็เป็น 

ฝั่งเป็นฝาก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่ดีมิใช่หรือ"

เมื่อคิดถึงตรงนี้รอยดูแคลนจุดวาบขึ้นในดวงตานางทันใด

นางยังฉงนใจอยู่ว่าบุตรชายคนเล็กของน้องสาวสามีแต่งงานมา

หลายปีแล้วเหตุใดถึงไม่มีข่าวดีเสียที ที่แท้ไม่เห็นตนเองเป็นบุรุษนั่นเอง

"พ่ีสะใภ้อย่าพูดเช่นนีเ้ลย ถ้าเรือ่งยังไม่เปิดเผยออกไปจะเป็นอย่างไร 

ก็ไม่ส�าคญั แต่ตอนน้ีเรือ่งฉาวโฉ่ของพวกเขาสองคนรู้กันไปทัว่เมอืงหลวง

แล้ว ท่านเห็นว่าจะท�าอย่างไรกันดีเถอะ"

ขณะทีค่ยุกันอยู่ผูด้แูลผูห้น่ึงเดินเข้ามาอย่างเร่งร้อน ย่ืนสารฉบบัหนึง่ 

ให้หวังซื่อ "ฮูหยิน มีคนน�าสิ่งนี้มามอบให้ท่านขอรับ"

หวังซื่อรับสารไว้ด้วยสีหน้าเฉยชาแล้วหยิบออกมาอ่าน เห็นบน 

แผ่นสารมีอักษรตัวใหญ่เขียนไว้สั้นๆ ว่า 

'ไม่สนองคืนย่อมเป็นการเสียมารยาท'

"นี่หมายความว่าอะไร" ฮูหยินสกุลหวังย่ืนหน้ามาอ่านแล้วถาม

อย่างงุนงง

หวังซือ่ราวกับโดนฟ้าผ่า นางกล่าวเสยีงหลง "บตุรชายข้าโดนปรักปร�า  
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เขาโดนปรักปร�า!"

"ใครปรักปร�าหรือ"

"ฮูหยินของกวนจวินโหว"

"เหตุใดเจ้าบอกว่าเป็นฮูหยินของกวนจวินโหวเล่า"

หวังซื่อได้สติฉับพลัน นางรู้ตัวว่าพลั้งปากไปแล้วก็ท�าท่าอึกๆ อักๆ 

พูดไม่ออก

ภายในเวลาสัน้ๆ เรือ่งฉาวโฉ่ของจวนเสนาบดศีาลสถิตยตุธิรรมกับ 

จวนรองหัวหน้ากองพระราชพิธีก็เล่าลือกันอื้ออึงจนกลบข่าวท่ีเล่าลือกัน

ก่อนหน้าของจวนกวนจวินโหวไปแล้ว

ถึงอย่างไรข่าวลือที่ว่าฮูหยินของกวนจวินโหวกับคุณชายเฉียว 

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนั้นก็ยังไม่มีพยานหลักฐานจริงๆ ไหนเลย 

จะสร้างความฮือฮาเทียบได้กับบุรุษสองคนเปลือยกายอยู่ในห้องแล้ว 

ถูกคนโขยงหนึ่งจับได้คาหนังคาเขา มิหน�าซ�้าท้ังสองคนยังเป็นคุณชาย 

ของตระกูลสูงศักดิ์และเป็นญาติผู้พี่ผู้น้องกันด้วย

ชั่วขณะเดียวคนในจวนเสนาบดีศาลสถิตยุติธรรมตั้งแต่เจ้านาย 

ไปจนถึงบ่าวไพร่ล้วนไม่มีหน้าออกไปที่ใด

ทว่าเรื่องยังไม่จบลงเท่าน้ี ไม่นานนักสกุลเดิมของลูกสะใภ้คนเล็ก

ก็บุกมาเยือนถึงที่

"ไม่ว่าอย่างไรวันนี้จวนของท่านก็ต้องให้ค�าอธิบายกับพวกข้า 

สกัอย่าง ข้าเลีย้งดูบตุรสาวจนเติบใหญ่ดุจด่ังแก้วตาดวงใจ นางออกเรือน

มาที่ตระกูลพวกท่านสามสี่ปี แต่เพราะไม่มีบุตรเสียทีจึงต้องทนฟังวาจา

เหนบ็แนมถากถางของพวกท่านมามากเท่าไรก็สดุรู้ ไปๆ มาๆ กลายเป็นว่า 

บุตรชายท่านต่างหากทีไ่ม่เต็มใจเป็นบรุษุ ถ่วงรัง้บตุรสาวข้าต้องเสยีเวลา
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ไปเปล่าๆ ปลี้ๆ ตั้งหลายปี"

เดิมทีเพราะบุตรสาวไม่มีบุตรเรื่อยมา นางในฐานะแม่ยายมักต้อง

ตกเป็นเบี้ยล่างให้หวังซื่อเสมอ ด้วยเหตุนี้นางจึงอยากกระโจนเข้าไปกัด

อีกฝ่ายให้เนื้อหลุดใจจะขาด

มแีต่สวรรค์เท่าน้ันทีรู่ว่้าบตุรสาวของนางต้องทนทุกข์ทรมานเพียงใด 

เพราะไม่มีบุตร ที่แท้ความจริงเป็นเช่นนี้นี่เอง!

ถึงใช้ดาบสังหารเจ้าลูกเต่าบัดซบผู้นั้นจริงๆ ก็ยังไม่หายแค้น!

สองตระกูลทะเลาะเบาะแว้งกันนานหลายวัน สุดท้ายปิดฉากลง 

ที่สองฝ่ายตกลงหย่าร้างกัน

ต่อมาไม่นานพวกผู้ตรวจการต่างถวายฎีการ้องเรียนเสนาบดี 

ศาลสถิตยุติธรรมว่าตระกูลเขาประพฤติตนผิดท�านองคลองธรรม  

ไม่กวดขนับตุรหลาน ฮ่องเต้หมงิคงัซึง่ก�าลงัหงดุหงดิใจอยู่จงึสัง่พักราชการ 

ให้เขาปิดประตูจวนทบทวนความผิด

เสนาบดีศาลสถิตยุติธรรมอยู่ในราชส�านักมาคร่ึงค่อนชีวิต ถูกสั่ง

พักราชการทบทวนความผิดโดยไม่มีปี่มีขลุ่ยเช่นนี้เขาย่อมเดือดดาล 

เจียนคลั่ง ครั้นซักไซ้ไล่เลียงจนรู้ตัวการก่อเหตุ เขาจึงตบหน้าหวังซื่อ 

จนล้มคว�่ากับพื้นแล้วเขียนหนังสือหย่าโดยไม่รอช้า



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3dYCnYC

https://bit.ly/3dYCnYC

