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และแบ่งปันความสุขให้เต็มพ้ืนที่ในใจคุณ

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุข กับ มากกว่ารัก ได้ที่
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ในทีส่ดุองค์รชัทายาทท่ีหายตวัไปนานนับสบิปีก็หวนคนืสูต่�าแหน่ง
อนัทรงเกียรตทิีแ่ท้จรงิของพระองค์ พร้อมด้วยพระชายารชัทายาทองค์ใหม่ 
ทีเ่พียบพร้อม เหมาะสมกันราวกบัคูเ่ทพเซยีนแผ่บารมทีัว่เมอืงหลวง ผูค้น 
ต่างแซ่ซ้อง นีส่ถึิงจะเป็นบทสรปุท่ีเต็มไปด้วยความสุข...มใิช่หรอื

ถึงบทสรุปสุดท้ายกันแล้วนะคะ ส�าหรับ 'ยอดสามีของกุลสตร ี
อันดับหน่ึง' เล่มสี่ ผลงานเขียนของ 'จิ่วเยวี่ยหลิวหั่ว' และแปลโดย  
'เบบี้นาคราช' ท่ีร่วมกันน�าพาพวกเราเดินทางกันมาอย่างยาวนานหลาย 
หน้ากระดาษ ในท่ีสดุท่านอาเก้าคนดีของเรา เอ๊ะ หรือของใครกันนะกไ็ด้
หวนคนืสูฐ่านะเดมิอนัสงูศักดิ ์ องค์รชัทายาท 'หลีเ่ฉงิจิง่' แต่ด้วยใจรกัมัน่ 
และห่วงหาเป็นที่สุด จึงได้น�าพา 'เฉิงอวี๋จิ่น' สาวน้อยคนงามของเรา 
ตามติดมาเป็นพระชายารชัทายาทด้วยเสยีเลย ถึงแม้จะสบัสนไปเสยีหน่อย  
แต่เฉงิอว๋ีจิน่ต้นแบบกุลสตรขีองหญิงสาวในเมอืงหลวงก็ไม่ท�าให้เสยีชือ่สมกับ
เป็นยอดหญิงงาม เป็นหน้าเป็นตาให้กับพระสวามอีย่างย่ิง ด้าน 'เฉงิอว๋ีโม่'  
และ 'ฮัว่ฉางยวน' สถานการณ์ในเรอืนหลงัสกุลฮัว่ก็เข้าขัน้วิกฤต ดูเหมอืน 
เฉงิอว๋ีจิน่ของเราจะมหีนทางแห่งความสขุโรยไปด้วยกุหลาบตกแต่งไปด้วย
เพชรนลิจนิดา ทว่ามนัจะเป็นเช่นน้ันจรงิหรอื ในเมือ่คลืน่ใต้น�า้ทีเ่คลือ่นไหว 
อย่างเงียบงนั อ�านาจแห่งสกุลหยางทีไ่ม่ยอมให้ใครข้ามหน้าข้ามตา น�าทัพ 
โดย 'หยางไทเฮา' และ 'หยางฝู่เฉิง' ซึง่มีองค์ชายรอง 'หลีเ่ฉงิจวิน' เป็นอกีหนึง่ 
ผู้มสีทิธ์ิในบลัลงัก์และเป็นสายเลือดสกุลหยางครึง่หนึง่ เตรยีมก่อตวัรอวันทีจ่ะ
ปะทะกันโดยใช้วังหลวงเป็นด่ังสมรภูมิ

เอาล่ะสิ งานนี้คู่สามีภรรยาหลี่เฉิงจิ่งและเฉิงอวี๋จิ่นจะท�าอย่างไร  
ชีวิตรักที่เลือกเองของเฉิงอวี๋โม่จะเดินไปในทิศทางไหน การต่อกรกับ 
สกุลหยางในราชส�านกัใครจะเป็นฝ่ายปราชยั รบัชมบทสรปุสดุท้ายได้ด้วย 
การพลกิหน้ากระดาษของ 'ยอดสามขีองกุลสตรอีนัดับหน่ึง' เล่มสีไ่ด้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�านักพิมพ์แจ่มใส



นางเรยีกเขาว่าท่านอาเก้า เหน็ชดัว่าด่ืมเมาแล้ว หล่ีเฉงิจิง่พยักหน้า

ให้ความร่วมมือ พูดว่า "มีเหตุผล เป็นไปได้มากว่าเจ้าแค่อาศัยสุรา 

แกล้งท�าเป็นเมา ท�าในสิง่ท่ีปกติไม่กล้าท�า"

"แล้วข้าท�าสิ่งใด"

"รุ่มร่าม กอดตัวข้าไม่ยอมปล่อย ยังพยายามจะบังคับจูบข้า"

น้อยๆ หน่อย ไม่มเีรือ่งนีเ้ลย เฉงิอว๋ีจิน่ย้ิมมองดเูขาพูดเหลวไหลด้วย

ท่าทางจรงิจงั พยักหน้าแล้วพูดว่า "เช่นน้ันท�าให้ท่านอาเก้าต้องเจบ็ช�า้ใจแล้ว 

ภายหลงัส�าเรจ็หรอืไม่"

หลี่เฉิงจิ่งชะงักไปช่วงสั้นๆ แล้วส่ายหน้าอย่างจริงจัง "ไม่"

เฉิงอว๋ีจิ่นหัวเราะ ทันใดน้ันก็ยันตัวขึ้นมา เดินข้ามโต๊ะตัวเต้ีย 

มาตรงหน้าเขา แล้วประทับจุมพิตเบาๆ "เช่นนั้นตอนนี้ก็ส�าเร็จแล้ว"



 เฉิงอว๋ีจ่ิน บุตรสาวคนโตจวนอี๋ชุนโหว ดวงหน้างดงาม  
  กิรยิาอ่อนหวานเป็นระเบยีบ เป็นเลศิในศาสตร์ทัง้สี่  
  ปัจจุบันเป็นพระชายารัชทายาทผู้เพียบพร้อม 
  แห่งต�าหนักบรูพา

 หลี่เฉิงจิ่ง องค์รชัทายาทแห่งต�าหนกับรูพา รปูงามองอาจ  
  เฉลียวฉลาด ท่ีหลบซ่อนตัวในฐานะบุตรชาย 
  ล�าดับท่ีเก้าแห่งสกุลเฉงิ หวนคืนสูฐ่านะอันแท้จริง 
  พร้อมพระชายารชัทายาทอย่างเฉิงอว๋ีจิน่

 เฉิงอวี๋โม่ บุตรสาวบ้านรองจวนอี๋ชุนโหว งดงาม อ่อนแอ  
  บอบบาง น้องสาวฝาแฝดของเฉงิอว๋ีจิน่ ปัจจบุนั 
  เป็นฮหูยินน้อยจวนจิง้หย่งโหวท่ีแม่สามไีม่ปลืม้  
  สามไีม่สนใจ

 ฮั่วฉางยวน จิ้งหย่งโหว แม่ทัพฉางเซิ่ง แห่งกองบัญชาการ 
  ทหารพิทักษ์ซีเป่ย ทอดตาทั่วหล้าไม่อาจเจอ 
  คนรุน่เดยีวกันทีม่คีวามสามารถเท่า จติใจโลเล  
  เป็นบุรษุทีไ่ม่สนใจเรือ่งราวในจวน

 หยางไทเฮา ไทเฮาสกุลหยาง เป็นหญิงสาวมากบารมี  
  สะกดข่มทุกคนในต�าหนักใน ผู้ที่ช่วยให้ฮ่องเต ้
  องค์ปัจจุบันได้ครอบครองบัลลังก์

 หลี่เฉิงจวิน องค์ชายรองรูปงามในราชวงศ์ปัจจุบัน ว่าท่ี 
  องค์รชัทายาท หากหลีเ่ฉงิจิง่ไม่ปรากฏตวั
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กลางดกึเมือ่คืนมหิีมะตกอกีครัง้ ครัน้ต่ืนข้ึนมาในยามเช้าก็ปรากฏ

ภาพหมิะขาวโพลนไปท่ัวบรเิวณ

วันนีวั้นท่ีย่ีสบิสามเดือนสบิสอง ยามเช้าตรู่ทกุทีใ่นวงัมบีรรยากาศ

เบกิบานสนุกสนาน สาเหตุไม่ใช่อืน่ใด แต่เพราะว่าได้หยุดพักแล้ว

นบัตัง้แต่วันน้ีราชส�านกัจะหยุดตรวจฎกีาและหยุดประชมุ วนัทีย่ี่สบิสี่

เดือนสิบสองเป็นต้นไป ที่ว่าการทุกแห่งจะปิดท�าการ จนกระทั่งวันท่ีย่ีสิบ 

หลงัปีใหม่จงึจะกลบัมาประจ�าการอีกครัง้

เพราะเทศกาลซัง่หยวนมวีนัหยุดเช่นกัน ดงันัน้จงึรวบวันปีใหม่กับ 

เทศกาลซั่งหยวนไว้ด้วยกัน โดยวันหยุดประจ�าปีเร่ิมตั้งแต่วันที่ย่ีสิบสี่ 

เดอืนสบิสองยาวไปจนถึงวันท่ีย่ีสบิเดอืนหน่ึง การประชมุเช้าของฮ่องเต้กับ 

องค์รชัทายาทท่ีจะหนาวหรอืร้อนก็ไม่เปลีย่นแปลงและไม่หยุดพักในท่ีสดุ

ก็ยุตลิง มเีวลาพักผ่อนท่ีสมควรในช่วงขึน้ปีใหม่หลายวันนีไ้ด้

114
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วันน้ีเป็นการประชมุวันสุดท้ายของปีน้ี โชคดท่ีีคนใหญ่คนโตในหกกรม 

ก็อยากพักผ่อนเช่นกัน การประชุมเช้าไม่มีเรื่องอะไร ไม่ช้าก็เลิกประชุม  

หลงัจากน้ันหลีเ่ฉงิจิง่ก็ไปท่ีต�าหนักเหวินหวาพอเป็นพิธี มขุีนนางน้อยใหญ่

ทยอยกันมาอวยพรเขา ใช้เวลาไม่นานนักเขาก็กลบัต�าหนักฉือชิง่แล้ว

เฉิงอว๋ีจิ่นเห็นหลี่เฉิงจิ่งกลับมาก็อวยพรหลี่เฉิงจิ่งด้วยรอยย้ิม  

"ยินดกัีบองค์รชัทายาทด้วย ปีนีง้านของทางการราบรืน่ทุกอย่าง ทกุงาน 

สมดงัใจปรารถนา ปิดฉากได้อย่างสมบูรณ์"

หลีเ่ฉงิจิง่สามารถพักผ่อนได้หนึง่เดือน เขาถอนใจยาว  ๆเช่นกัน พูดด้วย

รอยย้ิมว่า "ปีนี้ได้แต่งงานกับพระชายา น่ายินดีมากจริงๆ เห็นได้ชัดว่า 

ค�าพูดทีเ่จ้าพูดกับข้าตอนต้นปีมเีหตผุลมาก เพราะเจ้าอวยพรข้าเป็นคนแรก  

ปีนีจ้งึผ่านไปอย่างราบรืน่ย่ิง ดทู่าหลังจากนีท้กุปี ข้าคงต้องฟังค�าอวยพรปีใหม่

จากปากเจ้าเป็นคนแรกเสยีแล้ว"

เฉงิอวีจ่ิ๋นคดิไม่ถึงว่าเรือ่งนานถึงเพียงน้ัน หลีเ่ฉงิจิง่จะยังจ�าได้ ปีท่ีแล้ว 

ตอนปีใหม่ หลีเ่ฉงิจิง่ออกจากจวนสกุลเฉงิไปเย่ียมเยือนสหาย เฉงิอว๋ีจิน่คดิว่า 

เขาคงไม่กลบัมาแล้ว แต่กลับได้พบเขาท่ีรบีรดุกลับมาในวันท่ีสองเดอืนหน่ึง 

ยามนั้นเฉิงอวี๋จิ่นยังกลุ้มใจเรื่องการแต่งงานอยู่ นางคิดว่าหลี่เฉิงจิ่งไม่อยู่ 

จงึวางเหย่ือล่อชายหนุ่มรปูงามความสามารถดีอย่างวางใจ ผลปรากฏว่า

ตอนท่ีก�าลงัดืม่ชากับหลนิชงิหย่วนกลบัถูกหลีเ่ฉงิจิง่เจอเข้าพอดี

ยามน้ันเฉงิอว๋ีจิน่เพ่ือเอาตวัรอดจงใจพูดประจบว่าในวนัสิน้ปีนางรอ 

หลี่เฉิงจิ่งนานมาก อยากจะอวยพรปีใหม่แก่หลี่เฉิงจิ่งเป็นคนแรกแต่กลับ 

ไม่เจอตวัคน นางก็แค่พูดไปส่งเดช นางเองจ�าไม่ได้แล้ว แต่หลีเ่ฉงิจิง่กลบัจ�า 

มาถึงตอนนี้

เฉิงอว๋ีจิ่นรู้สึกผิด แต่นางจะให้หลี่เฉิงจิ่งมองออกไม่ได้ พยักหน้า
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เหมอืนมเีรือ่งน้ีเกิดข้ึนจรงิ "ถูกต้อง เหน็ได้ว่าชะตาถูกก�าหนดไว้แล้ว ข้าบอก 

องค์รชัทายาทว่าอยากจะอวยพรปีใหม่กับท่านเป็นคนแรกทุกปี ผลปรากฏว่า 

ได้แต่งงานกับท่านจรงิๆ ได้ใช้ชวิีตกับท่านทกุปี"

หลี่เฉิงจิ่งหัวเราะ จิ้มหว่างคิ้วของเฉิงอวี๋จิ่น "นี่ไม่ใช่สวรรค์ก�าหนด 

อยู่ที่คนกระท�า"

เฉงิอว๋ีจิน่เดมิทีคิดจะท�านิง่เอาไว้ สดุท้ายกลบัทนไม่ไหวหัวเราะออกมา 

นางพูดว่า "ใช่แล้ว สวรรค์จดัเตรยีม จะสูฝี้มอืขององค์รชัทายาทได้อย่างไร  

วันนีท่้านหยุดพัก ถอดชดุราชส�านักออกก่อน เปลีย่นชดุเบาสบายกว่าน้ีเถอะ"

หลีเ่ฉงิจิง่มคีวามคดิเช่นเดยีวกัน เขาเดนิเข้าไปต�าหนักส่วนใน ต้ังแต่ 

เฉงิอวีจ๋ิน่มา เรือ่งใกล้ตวัเช่นนีก็้เปลีย่นมอืจากขันทมีาเป็นหน้าทีข่องเฉงิอว๋ีจิน่ 

นางเลอืกชดุผ้าแพรสฟ้ีาอ่อนปักดิน้ทองให้แก่หลีเ่ฉงิจิง่ ส่วนเก้ียวครอบผมน้ัน

ด้วยคร้านจะรวบใหม่ จงึยังคงครอบด้วยเก้ียวทองขององค์รัชทายาทเช่นเดิม

เฉงิอว๋ีจิน่เขย่งปลายเท้าจดัคอเส้ือให้เขา ต�าหนักส่วนในท่ีเต็มไปด้วย 

กลิน่อายอบอุน่นีม้เีพียงพวกเขาสองคน หลีเ่ฉงิจิง่รบัรูไ้ด้ถึงลมหายใจของนาง

เป่ารดต้นคอของตนเอง เขาก้มหน้าเลก็น้อย เอยีงแก้มทบัเส้นผมของนาง  

พูดเสยีงเบาว่า "เวลาทีผ่่านมานีล้�าบากเจ้าแล้ว โชคดท่ีีเจ้าออกหน้าตดิต่อกับ

เหล่าฮหูยิน ต�าหนักบูรพามสีภาพเช่นทกุวันนีไ้ด้ เจ้ามผีลงานอย่างมาก"

ช่วงนีใ้กล้ถึงวันปีใหม่แล้ว เฉงิอว๋ีจิน่ฉวยโอกาสนีไ้ปพบกับเหล่าฮหูยิน

ของขนุนางบรรดาศกัดิ ์แม้จะก้าวหน้าช้าไปสักนิด ทว่าขบัเคลือ่นไปอย่างมัน่คง 

การติดต่อกับผู้คนภายนอกของบรรดาฮูหยินถือเป็นทักษะที่ลึกซึ้งสูงส่ง

แขนงหนึง่ มฮีหูยินสองฝ่ายเป็นตวัเชือ่มระหว่างกลาง หลีเ่ฉงิจิง่กับขนุนาง 

ชัน้สงูคนอืน่ๆ ก็ติดต่อกันได้ในท่ีสุด มีการหย่ังเชงิซึง่กันและกันอย่างนอบน้อม

และระมดัระวังขึน้มา
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"มิกล้ารับ" เฉิงอว๋ีจิ่นกดคอเส้ือของเขาดีแล้วก็หยิบสายรัดเอวหยก 

ออกมาจากตูเ้สือ้ผ้า พูดว่า "เป็นองค์รชัทายาทท่ีได้ใจคน ข้าไม่กล้าเอาผลงาน

หรอก"

หลีเ่ฉงิจิง่เปลีย่นเสือ้ผ้าเป็นชดุล�าลอง ชดุน้ีสสีนังดงาม ยามเคลือ่นไหว 

มแีสงทองพลิว้ไหวรางๆ ในความเรยีบง่ายมคีวามหรหูรา รบักับเก้ียวทอง 

บนผมของเขา สีฟ้าอ่อนกับสีทองบนชุดประสานงดงาม ขับให้เขาค้ิวตา 

เป็นประกาย สง่างามสงูศักด์ิ ใบหน้าดูหล่อเหลาคมคายมากข้ึน

เฉิงอว๋ีจิ่นถือสายรัดเอวหยก เห็นหลี่เฉิงจิ่งยังคงยืนตรงน่ิงจึงพูด 

เตอืนสตว่ิา "องค์รชัทายาท รบกวนยกแขนขึน้ด้วยเพคะ"

หลีเ่ฉงิจิง่หลบุตามองนาง ยกสองแขนข้ึนช้าๆ แต่ว่าระยะยังคงไม่กว้าง

เท่าใด เฉิงอวี๋จิ่นจนปัญญา ท�าได้เพียงขยับเข้าใกล้อีกเล็กน้อย ช่วยใส ่

สายรดัเอวหยกให้เขา

มองจากด้านข้างดูเหมือนเฉิงอว๋ีจิ่นกอดเอวของหลี่เฉิงจิ่งเอาไว้  

หลีเ่ฉงิจิง่วางมอืลงอย่างเป็นธรรมชาต ิกอดเฉิงอว๋ีจิน่แล้วพูดว่า "ไม่เก่ียวกับข้า 

โชคดีที่มีเจ้า ระยะนี้ล�าบากเจ้าแล้ว หนึ่งเดือนจากนี้ข้าไม่ต้องเข้าประชุม 

สามารถอยู่กับเจ้าได้แล้ว"

มอืของหลีเ่ฉิงจิง่วางไว้ตรงหลังเอวของเฉงิอวีจ๋ิน่ แขนของเฉงิอวีจ๋ิน่ 

ถูกกอดไว้ ติดตะขอไม่ค่อยถนัด นางขยับเล็กน้อย ลอบพูดเตือนสติว่า  

"วางมอืลงดีๆ  ก่อน ท่านขวางข้าติดตะขอ"

หลี่เฉิงจิ่งถูกรังเกียจก็เม้มปากมองนางแวบหนึ่งแล้วคลายมือช้าๆ

ในท่ีสุดก็แต่งตัวให้เขาจนเสร็จ เฉิงอว๋ีจิ่นพอใจมาก ไม่สนใจ 

เรื่องเล็กน้อยท่ีเกิดขึ้นเมื่อครู่เลยสักนิด "องค์รัชทายาทล�าบากมาหนึ่งปี  

ตอนน้ีในท่ีสดุก็ได้พักผ่อนแล้ว ดีเหลอืเกิน"
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หลี่เฉิงจิ่งใจคิดว่าเขาไม่รับรู้ถึงความรู้สึกน้ันจากตัวเฉิงอว๋ีจิ่นเลย  

เขาถอนใจเฮือกหน่ึง กอดพระชายาของตนที่สง่างามและไม่หมกมุ่นกับ

ความรู ้สึกส่วนตัวของตนเองอย่างยอมรับชะตาชีวิต เดินไปต�าหนัก 

ปีกตะวันออกพลางพูดว่า "คดิว่าสุดท้ายคงพักได้ไม่ถึงหนึง่เดอืน แต่อย่างน้อย 

ก็สามารถฉลองปีใหม่กับเจ้าได้ วันนีห้ยุดตรวจฎีกาอย่างเป็นทางการ ฝ่าบาท 

เบิกบานใจเช่นกัน เพราะเป็นวันปีใหม่เล็ก* กลางคืนที่ต�าหนักฝ่าบาท 

มงีานฉลองของราชวงศ์"

เฉงิอวีจ๋ิน่พยักหน้า วนัปีใหม่เลก็มงีานเลีย้ง นางรู้นานแล้ว โดยเฉพาะ 

ปีน้ีหลีเ่ฉงิจ่ิงกลบัมาแล้ว ฮ่องเต้ฉลองพร้อมหน้าครอบครัวเช่นนีเ้ป็นครัง้แรก จงึ

มคีวามยินดเีป็นอย่างมาก บอกหยางฮองเฮาไว้แต่แรกแล้วว่าวันปีใหม่เลก็นี ้

ให้จดังานเลีย้งอย่างย่ิงใหญ่

เพราะเป็นงานฉลองของราชวงศ์ ทัง้ฮ่องเต้ ฮองเฮา ไทเฮา สนมชายา  

รวมถึงองค์หญิงองค์ชายล้วนมาปรากฏตัวในงาน นี่นับเป็นเรื่องใหญ ่

ที่หาได้ยากย่ิงในต�าหนักใน นับตั้งแต่ครึ่งเดือนก่อน บรรดาสนมชายา 

ในต�าหนกัในจงึเตรยีมชดุสวมใส่ในวันน้ีอย่างเบกิบานใจแล้ว

แต่สนมชายาแย่งชงิประชนักันอย่างไรก็ไม่เก่ียวอนัใดกบัเฉงิอวีจ๋ิน่ 

นางเป็นพระชายารชัทายาท เป็นสตรผีูค้รองอ�านาจอย่างแท้จรงิหน่ึงเดยีว

ในรุน่ของเหล่าองค์ชาย จะต้องไปประชนัอะไรกับเหล่าสนมชายา น่ันเป็น 

เรื่องที่ฮองเฮาควรจะไปสนใจ หลี่เฉิงจิ่งก็มีความคิดเช่นเดียวกันนี้ ดังนั้น 

ผ่านไปแล้วครึง่ค่อนบ่าย ทัง้สองคนยังคงใจเย็นไม่รบีร้อน ไม่คิดจะเปลีย่นชดุ 

เลยแม้แต่น้อย

* วันปีใหม่เลก็ หรอืเสีย่วเหนียน หมายถึงช่วงเวลาก่อนปีใหม่จนีทีท่กุบ้านเริม่เตรยีมข้าวของส�าหรบัฉลองปีใหม่  

ตดิภาพมงคลและกลอนคู ่ท�าความสะอาดบ้าน เสีย่วเหนยีนในแต่ละท้องถ่ินก�าหนดวันแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่ 

มกัเป็นหน่ึงสปัดาห์ก่อนขึน้ปีใหม่
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พวกเขาสองคนถึงข้ันต้มชาชมหิมะอกีด้วย ค�านวณว่าเวลาพอสมควร

แล้ว จงึได้เดนิไปท่ีต�าหนักคุนหนิงอย่างสบายใจ

งานฉลองของราชวงศ์วันนี้  สถานที่จัดไว ้ในอาณาเขตของ 

หยางฮองเฮาผูเ้ปน็ใหญ่ในต�าหนักใน ตอนทีเ่ฉิงอวีจ๋ิน่กบัหลีเ่ฉิงจิง่ไปถงึ 

ภายใต้ต�าหนกัคุนหนงิมคีนจ�านวนไม่น้อยแล้ว

ได้ยินว่าเฉิงอว๋ีจิ่นกับหลี่เฉิงจิ่งเข้ามา ภายในต�าหนักนอกจาก 

หยางฮองเฮาแล้ว สนมชายาและองค์หญิงคนอื่นต่างพากันลุกขึ้น  

ก้มหน้าค�านับแล้วพูดว่า "ถวายพระพรองค์รัชทายาท ถวายพระพร 

พระชายารัชทายาท"

เฉิงอว๋ีจิ่นกับหลี่เฉิงจิ่งค�านับหยางฮองเฮาท่ีนั่งอยู่ต�าแหน่งหลัก 

พร้อมกัน "ถวายพระพรฮองเฮา ขอฮองเฮาทรงมคีวามสุข"

หยางฮองเฮาพยักหน้าเบาๆ อยู่ต่อหน้าสองคนนี้ นางแสดงความ 

สนทิสนมออกมาไม่ได้จรงิๆ "องค์รชัทายาทกับพระชายารชัทายาทมาแล้ว  

รบีนัง่ลงเถอะ"

ทั้งสองคนลุกขึ้น แม้แต่การลุกขึ้นยังท�าพร้อมกัน หลังจากท้ังสอง 

ยืนดีแล้ว หลี่เฉิงจิ่งจึงยกมือเล็กน้อยให้กับทุกคนท่ีอยู่ข้างหลัง "ทุกท่าน 

ไม่ต้องมากพิธี ลกุขึน้เถอะ"

ทกุคนในโถงทยอยกันลกุข้ึน น่ังลงประจ�าท่ีของตนเอง ในสถานการณ์ 

ทีทุ่กคนมาปรากฏตัวพร้อมกัน ล�าดบัการนัง่น้ันส�าคญัเป็นพิเศษ ทกุคร้ัง 

ทีม่คีนเข้ามา ต�าแหน่งทีน่ัง่ก็จะเกิดการประมอืทีไ่ร้เสยีงข้ึน ใครมฐีานะสงู 

ในวังหลวง ใครท่ีสภาพการณ์ระยะน้ีดี แค่มองก็เข้าใจได้

โชคดทีีเ่รือ่งเหล่าน้ีไม่ส่งผลกระทบต่อหลีเ่ฉงิจิง่กับเฉงิอวีจ๋ิน่แม้แต่น้อย 

มแีต่ผูอ้ืน่ท่ีต้องขยับท่ีน่ังให้พวกเขา ไม่มเีหตผุลท่ีพวกเขาต้องหลกีทางให้ผูอ้ืน่ 
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ทัง้แผ่นดนิน้ีคนทีส่ามารถท�าให้พวกเขาลกุข้ึนได้มท้ัีงหมดสามคนเท่านัน้

คนท่ีย่ิงเป็นคนส�าคัญจะย่ิงปรากฏตัวช้า หลังจากเฉิงอว๋ีจิ่นกับ 

หลี่เฉิงจิ่งมาถึง งานเลี้ยงก็ใกล้จะเริ่มแล้ว พวกเขารออยู่ไม่นานฮ่องเต้ 

ก็ประคองหยางไทเฮามาถงึ ทุกคนลกุขึน้ค�านบัฮ่องเต้กับไทเฮา หลงัจาก 

ไทเฮานัง่ลงแล้ว หยางฮองเฮาก็ประกาศว่า "เริม่งาน ต้ังส�ารับได้"

ขันทีสองขบวนทยอยกันเข้ามาในทันที เดินก้าวเล็กๆ ทว่ารวดเร็ว  

วางอาหารบนโต๊ะผู้เป็นนายแต่ละโต๊ะ ฮ่องเต้น่ังอยู่ตรงกลาง กวาดตามองไป 

เห็นสนมชายาบ้างอวบอ้วนบ้างผอมบางอยู่เต็มโถง แต่ละนางล้วนมี 

ความโดดเด่น ส่วนโอรสและธิดาของเขาก็มาร่วมสนุกด้วย โดยเฉพาะ 

เรือ่งทีส่�าคญัย่ิงคือปีนีใ้นทีส่ดุหลีเ่ฉงิจิง่ก็กลบัมาแล้ว

ฮ่องเต้เหน็แล้วทอดถอนใจ พูดว่า "เรารอคอยมาสบิกว่าปี วันนีท้กุคน 

ในที่สุดก็ได้พร้อมหน้าพร้อมตากัน เรื่องนี้น่ายินดีเป็นอย่างมาก ควรจะ 

ร่วมดืม่กันสกัจอก"

ฮ่องเต้พูดแล้ว ทุกคนท่ีน่ังอยู่ในงานย่อมต้องยกจอกสุราข้ึนด้วย 

รอยย้ิม พากันขานรบั ค�าพูดน้ีของฮ่องเต้เห็นได้ชดัว่าพูดกบัองค์รัชทายาท  

หลงัจากทุกคนดืม่ไปหนึง่รอบแล้ว ฮ่องเต้ยังไม่หมดสนุก ยกจอกด้วยรอยย้ิม 

หนัไปทางท่ีน่ังของหลีเ่ฉงิจิง่กับเฉงิอว๋ีจิน่

"น่ีเป็นครัง้แรกในรอบหลายปีมาน้ีท่ีองค์รชัทายาทฉลองปีใหม่ในวัง

กระมงั คดิไม่ถึงว่าครัง้ก่อนตอนท่ีเจ้าอยู่ในวงัยังมคีวามสงูไม่ถึงโต๊ะ วันน้ี 

กลบัแต่งพระชายาสร้างครอบครวัแล้ว"

หลีเ่ฉงิจิง่ยืนข้ึน ยกจอกแล้วพูดว่า "เป็นความผดิของกระหม่อมเอง  

หลายปีมานีไ้ม่ได้อยู่กตัญญูข้างกายฝ่าบาท กระหม่อมละอายใจนกั"

ฮ่องเต้ใบหน้าแฝงความรู้สึกลึกซึ้ง โบกมือใหญ่ไปมา แล้วพูดว่า  
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"ในเมือ่กลบัมาแล้วยังจะพูดเรือ่งทีผ่่านไปแล้วด้วยเหตใุดกัน น่ีเป็นเรือ่งมงคล

ควรจะยินดกัีนจงึจะถูก"

หลีเ่ฉงิจิง่รบัค�า ยกสรุาคารวะฮ่องเต้เองสามจอก เฉงิอวีจ๋ิน่เหน็แล้ว 

ก็ยืนขึน้เช่นกัน ยกสรุาคารวะฮ่องเต้พร้อมกับหลีเ่ฉงิจิง่

ฮ่องเต้มองดูพระโอรสองค์ใหญ่ที่รูปร่างสูงสง่าหน้าตาหล่อเหลา 

ภายใต้แสงไฟ แล้วมองพระสณิุสาทีส่ง่างามกิรยิาเพียบพร้อม ในใจก็ย่ิงยินดี 

พระโอรสและพระสณุสิายกสรุาคารวะ ฮ่องเต้จะมเีหตุผลให้ปฏเิสธได้หรือ  

พอฮ่องเต้ส�าราญใจก็ยกสรุาขึน้ด่ืมจนหมด

คนอื่นในงานเลี้ยงเห็นแล้วมีความรู้สึกแตกต่างกันไป

หลีเ่ฉงิจิง่เปลีย่นชดุล�าลองสฟ้ีาอ่อน เนือ้ผ้าชัน้เลศิให้ความแตกต่าง  

ยืนอยู่ใต้แสงไฟแล้วงามราวกับหยกสลกั มปีระกายแสงสทีอง ส่วนเฉงิอว๋ีจิน่ 

ทีอ่ยู่ข้างกายเขาสวมชดุกระโปรงนวมคอตัง้สชีมพูอ่อน เน้ือผ้าเหมอืนกับ 

ชุดบนตัวหลี่เฉิงจิ่งราวกับออกมาจากพับเดียวกัน ท้ังสองคนคนหนึ่ง 

เสื้อสีฟ้าอ่อนคนหน่ึงเสื้อสีชมพูอ่อน ยืนอยู่ด้วยกันเปล่งแสงงดงาม  

สะท้อนรบักัน

งดงามเกินไปจรงิๆ มเีพียงพวกเขาสองคนท่ีเป็นสามภีรรยา มเีพียง 

พวกเขาท่ีสวมชดุคูกั่นได้

หยางฮองเฮาถูกภาพน้ีบาดตาจนดวงตาปวดแปลบ องค์ชายรอง 

หลีเ่ฉงิจวนิเลือ่นสายตาหนเีงยีบๆ เป็นอกีครัง้ท่ีคดิว่าเร่ืองการแต่งพระชายา 

ควรจะเสนอปรกึษาได้แล้ว เหล่าสนมชายาทีน่ั่งอยู่เบือ้งล่างทัง้อจิฉาและรษิยา 

หลังเข้าประตูวังลึกล�้าราวกับห้วงสมุทร* พวกนางแม้จะเป็นสนมชายา  

* หลังเข้าประตวัูงลึกล�า้ราวกับห้วงสมทุร แผลงจาก 'หลงัเข้าจวนโหวลกึล�า้ราวกับห้วงสมทุร' วรรคหน่ึงของ

บทกลอน 'แด่สาวใช้ผู้จากจร' ประพันธ์โดยชุยเจียว กวีสมัยถัง สะท้อนความเศร้าโศกของตนเองเมื่อสตรี 

อนัเป็นท่ีรกัถูกขายเข้าจวนผูม้อี�านาจแล้วหลบเลีย่งเมือ่พบกันอกีครัง้ ต่อมาใช้อปุมาถึงท่ีอยู่ของผูส้งูศกัดิม์อี�านาจ 

ท่ีควบคมุเข้มงวด ไม่อาจเข้าออกได้ตามใจ
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แต่พูดให้กระจ่างแล้วก็คอืเป็นอนุภรรยา ชัว่ชวีติของพวกนางไม่มโีอกาส 

ได้สวมชดุแบบเดียวกับสามแีน่นอน

ในที่นี้มีเพียงฮ่องเต้ที่มองคนงามคู่นี้แล้วมีความสุข

เฉงิอว๋ีจิน่ไม่รูว่้านางก�าลงัแสดงความรกัต่อหน้าทุกคนโดยไม่ได้ตัง้ใจ 

แท้จรงิแล้วนางไม่ได้ตัง้ใจจรงิๆ แต่เพราะเสือ้ผ้าของหลีเ่ฉงิจิง่นางเป็นคนเลอืก

ทัง้หมด ตอนทีเ่ฉงิอว๋ีจิน่สัง่ท�าเสือ้ผ้าให้ตนเองก็สัง่ท�าให้หลีเ่ฉงิจิง่ชดุหนึง่

เช่นกัน ดังน้ันเสื้อผ้าบนตัวทั้งสองคน ไม่ว่าจะใส่อย่างไรก็จะเข้าคูกั่น  

โดยเฉพาะพวกเขารปูร่างหน้าตาด ี กิรยิาท่าทางดี การกระท�าสอดรบักัน  

แค่เพียงลุกขึ้นยกสุราคารวะพร้อมกันก็ยังท�าให้คนอื่นรู้สึกว่าก�าลังตั้งใจ

แสดงความรกักันอยู่

หลงัจากยกสุราคารวะแล้ว เฉิงอว๋ีจ่ินก็น่ังลง หลีเ่ฉงิจิง่ย่ืนน�า้ชาให้นาง

ถ้วยหนึง่ กระซบิบางอย่างข้างหูของนาง เฉงิอว๋ีจิน่ฟังแล้วพยักหน้า ท่าทีของ

คนทัง้สองทีม่ต่ีอกันในสายตาของคนรอบข้างสร้างความริษยาจนเขด็ฟันให้ 

อีกระลอก กุ้ยเฟยเป็นคนแรกที่ทนไม่ไหวถามว่า "องค์รัชทายาทกับ 

พระชายารชัทายาทดรูกักันดีจรงิ อยู่ต่อหน้าคนจ�านวนมากเช่นนี ้ ไม่รูว่้า 

องค์รชัทายาทกับพระชายารชัทายาทกระซบิอะไรกัน"

เฉงิอวีจ๋ิน่เงยหน้าข้ึนอย่างตกใจ ยังไม่ทนัคิดว่าเหตุใดหัวข้อสนทนา 

จงึวนมาทีต่วันางได้ หลีเ่ฉิงจิง่ก็พูดตอบไปแล้วว่า "พระชายาด่ืมสรุาไม่เก่ง  

ข้ากลวันางจะเมา จงึเตือนให้นางด่ืมชาล้างสรุา"

กุ้ยเฟยส่งเสียงจุปาก ใช้ผ้าเช็ดหน้าป้องปากหัวเราะแล้วพูดว่า  

"สามีภรรยาอายุน้อยช่างแตกต่างเสียจริง ข้าเข็ดฟันจนฟันแทบหลุดแล้ว  

อกีครูม่อีาหารแข็งๆ ข้ึนโต๊ะ เกรงว่าคงจะเค้ียวไม่ไหวแล้ว"

เฉิงอว๋ีจิ่นท�าได้เพียงรักษารอยย้ิมไว้ ปล่อยให้ทุกคนพูดหยอกเย้า  
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ซูเฟยนั่งเย้ืองกับกุ้ยเฟย เห็นเหตุการณ์แล้วจึงพูดว่า "องค์รัชทายาทกับ 

พระชายารชัทายาทเข้ากันได้ด ีความรกัราบรืน่ น่ีนบัเป็นเร่ืองท่ีดีมากของ 

ราชวงศ์เรา หม่อมฉนักลบัหวังว่าจะเขด็ฟันมากกว่าน้ีสกันิด"

ซูเฟยกับเฉิงอวี๋จิ่นมีความสัมพันธ์ของจวนชางกั๋วกงเชื่อมประสาน 

ปกตมิกัออกหน้าพูดแทนฝ่ายต�าหนักบรูพา เฉงิอว๋ีจิน่ยอมรบัความหวังด ี

ของซเูฟย พูดด้วยรอยย้ิม "กุ้ยเฟยกับซเูฟยอย่าทรงหยอกเย้าหม่อมฉนัอกีเลย 

หากทัง้สองพระองค์ยังตรสัต่อไปหม่อมฉนัคงจะอายจนแทรกแผ่นดินหนีแล้ว 

สรุาจอกน้ีหม่อมฉนัขอคารวะทัง้สองพระองค์เพคะ"

พระชายารชัทายาทยกสรุาคารวะ กุ้ยเฟยไม่รบัไม่ได้ รับการคารวะของ 

คนเขาแล้ว กุ้ยเฟยย่อมไม่สะดวกจะพูดหยอกเย้าอกี ทางสนมชายาสงบลง 

ในทีส่ดุ คดิไม่ถึงว่าหยางไทเฮาบนท่ีนัง่ฟังอยู่ครูห่นึง่ก็พูดอย่างช้าๆ ว่า "ซเูฟย

พูดมเีหตผุล พวกเจ้าสามภีรรยารกักันด ีนีเ่ป็นเรือ่งดขีองแผ่นดินจริงๆ แต่ 

พระชายารชัทายาทในเมือ่เป็นชายาเอก หน้าท่ีส�าคญัทีส่ดุกค็อืมบีตุรหลาน 

สบืเชือ้สายให้แก่ราชวงศ์ พระชายารชัทายาทเข้าวังมาได้ครึง่ปีแล้ว ตอนน้ี 

มข่ีาวดอีะไรหรอืยัง"

ด้วยค�าพูดประโยคสุดท้ายของหยางไทเฮา บรรยากาศในต�าหนัก 

ทียั่งนับว่าปรองดองกันแต่เดมิเย็นเยือกข้ึนอย่างรวดเร็ว รอยย้ิมบนใบหน้า 

เฉิงอว๋ีจ่ินหายไป หยางไทเฮาพูดเรื่องน้ีต่อหน้าคนจ�านวนมากเช่นนี้  

เหน็ได้ชดัว่าตัง้ใจจะท�าให้นางขายหน้า แท้จรงิแล้วแต่งงานได้เพียงแค่ครึง่ปี  

ยังไม่ตัง้ครรภ์เป็นเรือ่งปกตมิาก บ้านสามต่ีอให้ร้อนใจเพียงใดก็จะไม่เร่งสะใภ้ 

เช่นนี ้แต่หลีเ่ฉงิจิง่ยืนอยู่บนการต่อสูแ้ย่งชงิทีร่นุแรง แต่ละความเคลือ่นไหว 

ล้วนมีคนนับไม่ถ้วนจับจ้อง ข้างหลังยังมีท่านย่าเลี้ยงอย่างหยางไทเฮา  

ย่ิงถูกยกขึน้มาพูดถึงได้ง่ายทีส่ดุ
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เฉงิอว๋ีจิน่วางจอกสุราลง ก�าลังจะพูดอะไรบางอย่างก็มฝ่ีามอือุน่ข้างหน่ึง

มาทาบทับบนมือ หลี่เฉิงจิ่งน้ิวมือเรียวยาว ข้อนิ้วได้สัดส่วนน่ามองมาก  

เวลานีม้อืของเขากดเบาๆ บนมอืของเฉงิอว๋ีจิน่ ทัง้ท่ีแรงเบามาก แต่ท�าให้ 

คนรูส้กึสงบเยือกเย็นได้อย่างน่าประหลาด

หลี่เฉิงจิ่งมองหยางไทเฮา ไม่หลบเลี่ยงสายตา พูดอย่างช้าๆ ว่า  

"การอกตัญญูมีสามอย่าง ไร้ผู้สืบสกุลเป็นเรื่องใหญ่ท่ีสุด กระหม่อม 

เข้าพิธีสวมหมวกแล้วยังไม่มบีตุร นับว่าอกตญัญูต่อฝ่าบาทและไทเฮามาก 

กระหม่อมรูส้กึไม่สบายใจ ถ้าไทเฮาจะทรงลงโทษ กระหม่อมจะขอรบัไว้ 

แต่โดยดพ่ีะย่ะค่ะ"
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ภายในต�าหนักอนัใหญ่โตเงียบสนทิ ได้ยินเพียงเสยีงของหลีเ่ฉงิจิง่ 

พูดไม่เรว็ไม่ช้าอย่างหนักแน่น

หลี่เฉิงจิ่งเอ่ยปากพูดก็ดึงความรับผิดชอบท้ังหมดมาไว้กับตนเอง 

หยางไทเฮาเดิมทคิีดจะสร้างความล�าบากใจให้เฉงิอว๋ีจิน่ หลีเ่ฉงิจิง่ท�าเช่นน้ี 

หยางไทเฮากลบัพูดอะไรต่อไม่ได้ นางช้อนตาขึน้ พูดว่า "องค์รชัทายาทนบัว่า

ปกป้องพระชายารชัทายาทได้ดีนกั แต่ในเมือ่เข้ามาในราชวงศ์แล้ว การรู้

มารยาท เห็นแก่ส่วนรวมเป็นสิง่ท่ีส�าคญัทีส่ดุ โดยเฉพาะพระชายารชัทายาท

เป็นฮองเฮาในอนาคต ภาระบนบ่าฮองเฮาช้าเรว็กต้็องมอบให้อยู่ในมอืเจ้า  

ถ้าพระชายารชัทายาทท�าตวัเป็นเย่ียงอย่างไม่ได้ สตรอีืน่ในแผ่นดนินีเ้ห็นแล้ว

เอาเป็นเย่ียงอย่างขึน้มาจะท�าอย่างไร"

หยางไทเฮาตัง้ใจเรยีกนาง เฉงิอว๋ีจิน่นัง่ต่อไปไม่ได้ รวบแขนเสือ้ลกุยืน 

หลีเ่ฉงิจิง่นัง่อยู่ข้างกายนางก็ลกุยืนตามนางด้วย

115
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เฉงิอว๋ีจิน่หลุบตาลงฟังค�าส่ังสอน "ไทเฮาตรสัถูกแล้ว หม่อมฉนัน้อมรับ 

ค�าสั่งสอน แต่ฝ่าบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ฮองเฮาทรงเป็น

มารดาของแผ่นดนิ หม่อมฉนัยังมเีรือ่งมากมายต้องเรยีนรูจ้ากฮองเฮา ไทเฮา

ตรสัค�าเหล่านีอ้อกมา ท�าให้หม่อมฉนัหวาดกลวัเหลือเกนิ"

หยางไทเฮาพยายามยุแยงความสมัพันธ์ของพวกเขากบัฮ่องเต้ไม่หยุด 

เวลานีอ้ยู่ต่อหน้าคนในต�าหนักใน ฮ่องเต้ก็อยู่ในงานด้วย หยางไทเฮากลบั 

พูดว่า 'พระชายารชัทายาทเป็นฮองเฮาในอนาคต' ความคิดนีดู้ไม่ถูกไม่ควร

เท่าไรนกั

เฉงิอว๋ีจิน่ชีจ้ดุยืนอย่างชดัเจนในทันที หยางไทเฮาแม้จะผดิหวัง แต่ก็ 

ไม่ได้คดิจะหาความต่อไป ค�าพูดยุแยงเหล่าน้ีแตะเบาๆ ก็พอแล้ว พดูมากไป

จะตกเป็นฝ่ายเสียเปรยีบ ครัง้นีไ้ม่ส�าเรจ็ วันหน้ายังมโีอกาสอกีมาก

หยางไทเฮาผ่อนอารมณ์ เปลีย่นเรือ่งพูดไปทันใด พูดว่า "พระชายา

รชัทายาทเข้าวังมาครึง่ปีแล้วกระมงั ครึง่ปีน้ีต�าหนกับรูพายังคงว่างอยู่ ใน

ต�าหนกัแม้แต่คนปรนนบิตัอิงค์รชัทายาทสกัคนยังไม่ม ี ถึงแม้เร่ืองเหล่านี ้

จะท�าให้คนรงัเกียจ แต่ข้าในฐานะย่าคงต้องขอเป็นคนใจร้าย พระชายา

รัชทายาท ข้ารู้ว่าค�าพูดเหล่าน้ีเจ้าไม่ชอบฟัง แต่เจ้าเป็นแบบอย่างของ 

สตรใีนใต้หล้า ความอจิฉาเป็นเรือ่งต้องห้ามอย่างย่ิง ตามกฎแล้วข้างกาย 

องค์รัชทายาทควรมีชายารองต�าแหน่งไฉเหริน เสวี่ยนซื่อ และซูหน่ีว์ แต่ 

ตอนนีผ่้านไปครึง่ปีแล้วกลบัไม่มสีกัคน ลอืออกไปให้สตรีอืน่ได้ยิน ราชส�านัก 

จะควบคุมสั่งสอนคนในแผ่นดินได้อย่างไร พระชายารัชทายาท เจ้าว่า 

ใช่หรอืไม่"

เฉิงอว๋ีจิ่นก้มหน้า นางคาดถึงเหตุการณ์น้ีไว้แต่แรกแล้ว เพียงแค่ 

คดิไม่ถึงว่าจะมาถึงในสถานการณ์เช่นน้ี
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การรบัอนภุรรยาเป็นหลมุทีภ่รรยาเอกอ้อมข้ามไปไม่ได้ อนภุรรยา 

ในตระกูลสูงศักดิ์เป็นเรื่องธรรมดาราวกับดื่มน�้ากินอาหาร เฉิงอว๋ีจิ่น 

เหน็ท่านพ่อท่านอาแต่ละคนรบัอนภุรรยามาต้ังแต่เดก็ หรือแม้แต่อาเขย 

ลูกพ่ีลูกน้องของนางก็ไม่ยกเว้น การจัดการอนุภรรยาของสามีเหมือน 

การดูแลบ้าน กลายเป็นความสามารถทีใ่นชวีติสตรคีนหนึง่ต้องเรียนรูใ้ห้เป็น

เฉงิอว๋ีจิน่ก่อนหน้านีไ้ม่คิดว่าอนภุรรยาจะเป็นเร่ืองใหญ่โตอะไร นาง 

ถึงข้ันคิดว่าอนุภรรยากับทรัพย์สมบัติไม่แตกต่างกัน ขอเพียงผู้สืบทอด 

รุ่นถัดไปอยู่ในมือนาง สามีอยากจะไปท่ีใดก็ไป เก่ียวข้องอะไรกับนาง  

บุตรที่อนุภรรยาคลอดออกมานางก็อุ้มมาเลี้ยงเอง คนท่ีไม่มีบุตรก็โยนให ้

เรอืนส่วนในเลีย้งด ูอย่างไรเสยีก็ไม่ต้องเสยีเงินของนาง เฉิงอวีจ๋ิน่ไม่ถือสา

ส�าหรับสหายสนิทที่เคยเห็นว่าก่อนออกเรือนยังดีอยู่เหล่าน้ัน  

หลงัแต่งงานแล้วหึงหวงใส่อารมณ์ โวยวายจะเป็นจะตายเพราะอนภุรรยา  

เฉงิอวีจ๋ิน่รูส้กึว่ายากจะเข้าใจได้เช่นกัน มอีะไรน่าโวยวายก็แค่ในบ้านมสีิง่ของ 

เพ่ิมมาอกีหน่ึงชิน้เท่าน้ัน สามเีอาไว้เล่นสนุกได้ ในฐานะภรรยาเอกสิง่เดยีว 

ทีต้่องระวงัก็คอืปล่อยให้อ�านาจของสิง่ของมมีากกว่าตนเองไม่ได้

ทกุครัง้ทีเ่ฉงิอว๋ีจิน่เห็นท่านหญิงชิง่ฝโูกรธจนขว้างปาข้าวของเพราะ

อนุภรรยาคนใหม่ท่ีเฉงิหยวนเสยีนพากลบัมาก็ล้วนลอบส่ายหน้าในใจ ส่วน

หญงิท่ีใจสลายเป็นเถ้าถ่านเพราะสามรีบัอนภุรรยาจนท�าให้ตนเองดเูหีย่วเฉา 

กลัดกลุ้มน่าเกลียดเหล่านั้นก็ย่ิงดูโง่เขลา แต่อนุภรรยามากเร่ืองก็มาก  

ภายใต้เงือ่นไขเดยีวกัน หลนิชงิหย่วน จ้วงหยวนผู้รกัษาความบรสิทุธ์ิของ 

ตนเองอย่างดีเช่นนี้ เทียบกับคุณชายอ่อนโยนมีอารมณ์หลากหลายอย่าง 

สวีจอืเซีย่น เฉงิอว๋ีจิน่เลอืกหลนิชงิหย่วนอย่างไม่ลงัเลใจแม้แต่น้อย

นางคิดว่าตนเองสงบนิง่ได้มากพอแล้ว ในทางสตปัิญญาและเหตุผล 
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นางรูว่้าองค์รชัทายาทรบัชายารองเป็นเรือ่งของเวลาช้าเรว็เท่านัน้ หากจะ 

ให้คนอืน่พูด สูน้างลงมอืเอง เลอืกคนท่ีอยู่ในขอบเขตทีน่างควบคุมได้ดีกว่า  

แต่ในทางความรูส้กึ เฉงิอว๋ีจิน่คดิว่าต�าหนักฉอืชิง่ท่ีนางเป็นคนจดัการจะมี 

อกีคนย้ายเข้ามา หรอือาจจะเป็นหญิงสาวอกีกลุม่หนึง่ หลีเ่ฉงิจิง่จะใช้ค�า 

ทีเ่คยพูดกับนางไปพูดกับหญิงอ่ืนอีกรอบ นางก็รูส้กึไม่สบายไปท้ังตวัแล้ว

เฉงิอว๋ีจิน่ลอบหยิกตนเองทหีน่ึง อยากจะใช้ความเจบ็ปวดท�าให้ตนเอง

ตัดสินใจได้ นางเดินมาถึงข้ันนี้ไม่ง่าย นางจะให้ความอาวรณ์ตัดใจไม่ลง 

เพียงชัว่ขณะท�าลายสิง่ท่ีสร้างมานานหลายปีไม่ได้

สบินิว้เชือ่มถึงใจ* ความเจบ็แปลบนัน้ราวกับส่งเข้าในสมอง เฉงิอว๋ีจิน่ 

ก�าลังจะเอ่ยปากรับค�ากลับถูกอีกคนขวางไว้ทันใด หล่ีเฉิงจิ่งฝืนแยกมือ 

ของนางออก ส่วนตนเองหันกายไปค้อมค�านับหยางไทเฮาท่ีน่ังอยู่เบือ้งสงู 

"ไทเฮาตรสัถูกแล้ว กระหม่อมในฐานะองค์รชัทายาทควรจะเป็นแบบอย่าง 

ของแผ่นดนิ องค์ปฐมกษตัรย์ิทรงตรากฎไว้ อนุญาตให้ชนิอ๋อง** ขอคดัเลอืก 

ชายารองได้หนึง่ครัง้ เป็นจ�านวนอย่างมากท่ีสดุสบิคน จว้ินอ๋องอายุย่ีสบิห้าปี  

หากพระชายาเอกไม่มบีตุร ให้เลอืกสตรตีระกูลดมีาเป็นชายารองสองคน 

อายุสามสบิปียังไม่มบีตุรอกี ให้เลอืกชายารองได้ครบสีค่น ส�าหรับสามญัชน

ต้องอายุสี่สิบปีขึ้นไปแล้วไร้บุตรชายจึงจะสามารถรับอนุภรรยาได้หนึ่งคน 

กระหม่อมแม้จะเป็นองค์รชัทายาท แต่องค์ชายละเมดิกฎมโีทษเท่าสามญัชน  

พูดไปแล้วย่อมไม่พ้นหลกัการนี ้ กระหม่อมประพฤตตินเป็นแบบอย่าง เป็น 

ต้นแบบให้สามญัชนในแผ่นดนิ ตอนนีก้ระหม่อมยังอายุไม่ถึงสีส่บิปี แม้จะ 

ยังไม่มบีตุร แต่จะรบัชายารองได้อย่างไร"

* สิบนิ้วเชื่อมถึงใจ หมายถึงส่วนเล็กๆ ทุกส่วนในร่างกายล้วนเชื่อมโยงถึงจิตใจ

** ชนิอ๋อง เป็นต�าแหน่งเชือ้พระวงศ์ชายล�าดบัทีห่นึง่ โดยมากผูท้ีไ่ด้รบัต�าแหน่งน้ีมกัเป็นพระโอรส พระเชษฐา 

หรอืพระอนชุาในฮ่องเต้
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หยางไทเฮาฟังแล้วขมวดคิว้ องค์ปฐมกษตัรย์ิมนิีสยัเข้มงวดอย่างย่ิง  

ในชวิีตเกลยีดชงัขนุนางโกงกินและใช้สอยฟุ่มเฟือยท่ีสดุ ดงันัน้จงึได้ตรากฎ 

ที่เข้มงวดรุนแรง กระทั่งชินอ๋อง จว้ินอ๋อง ขุนนางตลอดจนสามัญชน 

รบัอนภุรรยาได้ก่ีคนก็มกี�าหนดไว้พร้อม จนถึงวันนีแ้ผ่นดนิสงบสขุมาเป็น

เวลานาน องค์ปฐมกษตัรย์ิสวรรคตไปนานหลายปี กฎเกณฑ์ทีเ่ข้มงวดรนุแรง 

ในตอนนัน้จงึไม่ได้ปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครดันานแล้ว

สกุลหลนิมคี�าส่ังสอนของตระกูล ชายหนุ่มอายุไม่ถึงสีส่บิไม่มบีตุรชาย

ห้ามรบัอนภุรรยา สิง่น้ีแท้จรงิแล้วเป็นกฎหมายเมือ่แรกตัง้แคว้น เพียงแต่ 

ตอนน้ีหลนิชงิหย่วนกลายเป็นซาลาเปาหอมกรุน่ทีห่าได้ยากในเมอืงหลวง 

เพียงคดิก็รูไ้ด้ว่ากฎหมายข้อน้ีมรีะดับการด�าเนินการท่ีแท้จริงเป็นอย่างไร

นี่เป็นเรื่องเก่าก่ีปีก่อนมาแล้ว จู ่ๆ หลี่เฉิงจิ่งก็ยกกฎหมายของ 

ปฐมกษัตริย์ผู้ก่อตั้งแว่นแคว้นขึ้นมาพูดท�าให้หยางฮองเฮาตกใจมาก  

กรมอาญายังไม่แน่ว่าจะท่องกฎหมายขององค์ปฐมกษัตริย์ออกมาได้  

หล่ีเฉงิจิง่กลบัพูดโดยไม่ขาดตกสักค�าอย่างไม่ลนลาน อกีทัง้น่ียังเป็นครัง้แรก 

ทีห่ยางฮองเฮาได้ยินคนเอาค�าว่า 'องค์ชายละเมดิกฎมโีทษเท่าสามญัชน'  

มาใช้เช่นนี้

ช่างเป็นเหตุผลชั้นเซียนจริงๆ ตามหลักแล้วชายหนุ่มสามัญชน 

อายุสีส่บิปีไร้บตุรชายจงึจะรบัอนภุรรยาได้ แต่ตอนน้ีบรรดาชายหนุ่มสามญัชน

ไม่ถอืเรือ่งเหล่าน้ีกันแล้ว หลีเ่ฉงิจิง่กลบัยกออกมา ทัง้ยังพูดอย่างมัน่ใจว่า 

จะใช้สิง่ท่ีร้องขอจากสามญัชนมาจ�ากัดตนเอง

หยางฮองเฮารูส้กึจนค�าพูด เพียงแต่ค�าพูดแต่ละประโยคแต่ละค�า 

ของอีกฝ่ายล้วนเป็นกฎหมายที่องค์ปฐมกษัตริย์ตราข้ึน หยางฮองเฮา 

ย่อมไม่กล้าวิจารณ์ความผดิพลาดขององค์ปฐมกษตัริย์เดด็ขาด
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หยางฮองเฮาท�าได้เพียงหนัไปราวกับขอความช่วยเหลอืจากหยางไทเฮา 

หวังว่าหยางไทเฮาจะออกหน้าหักล้างค�าโต้แย้งประหลาดๆ ของหลีเ่ฉงิจิง่  

หยางไทเฮาในเวลานีข้มวดคิว้จนแทบจะชนกัน เหน็ได้ชดัว่านางเองก็ยากจะ

อธิบายออกมาเป็นค�าพูดได้ น่ีราวกับว่าเป็นหลกัเหตุผลทีฟั่งดูพิลกึพิลัน่ย่ิง

หยางไทเฮาเอ่ยปากตอบกลบั "ค�าพูดประโยคนีใ้ช้เช่นนีไ้ม่ได้ เจ้าเป็น 

องค์รชัทายาทจะเป็นเหมอืนสามญัชนได้อย่างไร เกรงว่ากฎระเบยีบของ

สามญัชนจะไม่เป็นธรรมกับเจ้าแล้ว"

"ไทเฮาตรัสผิดแล้ว ในเมื่อไทเฮาตรัสว่าพระชายารัชทายาทเป็น 

ตัวอย่างของสตรีในแผ่นดิน กระหม่อมก็ควรจะเป็นตัวอย่างของราษฎร 

ในแผ่นดินด้วย กฎหมายของปฐมกษัตริย์หากหลานยังปฏิบัติตามไม่ได้  

ความน่าเกรงขามของกฎหมายจะอยู่ทีใ่ด ลอืออกไปจนคนในแผ่นดินรู้เข้า  

เกรงว่าคงมคีนเอาเป็นเย่ียงอย่าง ยากจะท�าให้ทุกคนยอมรบัได้ เมือ่เป็น 

เช่นน้ีจะควบคุมส่ังสอนราษฎรในแผ่นดนิได้อย่างไร" หลีเ่ฉงิจิง่พูดจบก็ถาม

อย่างไม่รบีร้อนว่า "ไทเฮา พระองค์ว่าถูกต้องหรอืไม่"

นีเ่ป็นค�าพูดเดมิของหยางไทเฮาเมือ่ครู ่ ถูกหลีเ่ฉงิจิง่ปรบัเปลีย่นเลก็น้อย 

โยนกลบัคนืมาแบบเดมิไม่ผดิเพ้ียน หยางไทเฮาถูกค�าว่า 'กฎหมายของ 

ปฐมกษตัรย์ิ' กดดันไว้ก่อน จากน้ันก็ถูกค�าพูดเดมิของตนเองท�าให้ส�าลัก 

ไมเ่บา ถึงข้ันอ้าปากไร้ค�าพูด ตอบกลบัไปไม่ได้

หยางไทเฮาสะกดกลัน้ความโกรธน้ีไม่ได้ พูดว่า "แต่ส�าหรบัราชวงศ์ 

เรือ่งทายาทเป็นเรือ่งส�าคญั เจ้ามีฐานะเป็นองค์รชัทายาท ข้างกายจะไม่มใีคร 

ได้อย่างไร"

หลี่เฉิงจิ่งก้มหน้า พูดเพียงว่า "กระหม่อมอกตัญญูแล้ว"

แต่เรื่องรับอนุภรรยาไม่ได้หลุดออกจากปากแม้แต่น้อย
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หยางไทเฮายังจะพูดต่ออกี ฮ่องเต้กลบักระแอมสองทีอยู่ด้านข้าง แล้ว

พูดว่า "พอแล้ว องค์รชัทายาทอายุยังน้อย เราหาตวัเขากลบัมาได้แค่ปีเดยีว  

เรือ่งบตุรชายยังไม่รบีร้อน อกีอย่างองค์รชัทายาทกับพระชายาเพ่ิงแต่งงาน 

ได้ครึง่ปี ตอนน้ีมาพูดถึงเรือ่งบตุรชาย จะเป็นการบบีคัน้พวกเขามากเกินไป"

พระราชด�ารสัของฮ่องเต้ เมือ่เอ่ยข้ึนมาแล้วหยางไทเฮาก็พูดอะไรมาก 

ไม่ได้แล้ว หยางฮองเฮาท่ีน่ังอยู่ด้านข้างสีหน้าไม่สูด้ ี ฮ่องเต้ปกตจิะให้ความ

เคารพนับถือท่านป้าของนาง ท�าตามค�าส่ังทุกอย่าง วันนีก้ลบัหกัหน้าท่านป้า 

ต่อหน้าทกุคนเพ่ือองค์รชัทายาทอย่างน้ันหรอื

หยางฮองเฮามองไปยังคนที่อยู่เบ้ืองล่าง ชาติมังกรเชื้อหงส ์

มีความงดงามเต็มเปี่ยม ผู้ใดได้เห็นต้องพากันชื่นชมว่าเป็นชายหนุ่ม 

รปูงามมากความสามารถ แต่คนคนนีก้ลบัเป็นบตุรชายของจงซือ่

นางสู้จงซื่อไม่ได้ ตอนนี้แม้แต่บุตรชายของจงซื่อก็ยังจะขึ้นมาอยู่

เหนือกว่าจวินเอ๋อร์ของนางอกี

หยางฮองเฮาโกรธจนรมิฝีปากซดี เลบ็มอืจกิแรงเข้าเน้ือ หยางไทเฮา 

สหีน้าไม่น่าดเูช่นกัน นางหลบุตากวาดมองหลีเ่ฉงิจิง่กับเฉงิอว๋ีจิน่แวบหน่ึง  

เฉงิอว๋ีจิน่สมัผสัได้ หลบุตาลงอย่างเรยีบร้อย สดุท้ายหยางไทเฮาก็สะกด

อารมณ์ไว้ได้ พูดเสยีงแข็งว่า "ในเมือ่ฮ่องเต้พูดเช่นน้ีแล้ว ข้าก็พูดมากไม่ได้  

ฮ่องเต้กับองค์รชัทายาทพ่อลกูใจเดยีวกัน เป็นข้าเองท่ีท�าตัวเป็นคนใจร้าย 

อย่างเสยีเปล่า"

ค�าพูดนีฮ่้องเต้ไม่สะดวกจะตอบ และไม่รอให้ฮ่องเต้ล�าบากใจ หลีเ่ฉงิจิง่ 

ก็พูดต่อไปว่า "กระหม่อมมบิงัอาจ กระหม่อมเพียงแค่ท�าตามกฎหมายของ 

ปฐมกษตัรย์ิเท่าน้ัน ในเมือ่ไทเฮาทรงอยากจะเหน็ราชวงศ์มทีายาท เหตใุด 

จงึไม่เลอืกพระชายาให้น้องรองเล่า น้องรองก็ถึงวัยแต่งงานแล้ว ไม่แน่ว่า 
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หลงัจากน้องรองแต่งพระชายาแล้วอาจจะแบ่งเบาความกังวลใจของพวกท่าน

ได้ก่อน"

ค�าพูดนีอ้อกมาทกุคนในทีน่ัน้ต่างพากันน่ิงเงยีบ หลีเ่ฉงิจวินไม่ทันระวงัว่า

คมหอกจะเปลีย่นทิศมายังตนเองอย่างฉบัพลนั ท�าให้ร่างกายเครยีดเกรง็ขึน้ 

โดยไม่รูต้วั

หยางฮองเฮากลัน้หายใจ หันหน้าไปมองสีหน้าของหยางไทเฮา ฮ่องเต้ 

ลบูเครา ท�าท่าทางครุ่นคิดข้ึนมาจรงิๆ

หลีเ่ฉงิจิง่พูดต่อไปว่า "ฝ่าบาททรงเสยีดายมาตลอดทีใ่นวังมคีนน้อย  

รอให้น้องรองแต่งพระชายาเอก คนมากขึ้นแล้วย่อมรู้สึกครึกคร้ืนเอง  

ตามความคดิของกระหม่อม คณุหนูโต้วบตุรสาวของแม่ทัพเวยอู*่ โต้วต๋าน้ัน 

ไม่เลว ไทเฮาทรงชื่นชมมาตลอดว่าคุณหนูโต้วกตัญญูช่างเอาใจมิใช่หรือ  

เมือ่เป็นเช่นน้ีเหตใุดจงึไม่ให้โต้วซือ่แต่งเป็นพระชายาของน้องรอง หนึง่คอื 

เพ่ิมความลกึซึง้ทางเครอืญาต ิสองคือสามารถให้โต้วซือ่คอยปรนนิบตัฮิองเฮา

กับไทเฮาได้ ตรงตามพระประสงค์ของไทเฮา ไม่เท่ากับยิงธนูดอกเดียว 

ได้นกสองตัวหรอกหรอื"

หากไม่ติดท่ีสถานการณ์ยามน้ี เฉิงอว๋ีจิน่คงจะตะโกนชมว่าดมีากแล้ว 

หยางไทเฮาท่าทดีดุนั หล่ีเฉิงจิง่สามารถต้านได้โดยไม่บาดเจบ็นบัว่าไม่ง่ายนกั 

นางคดิไม่ถึงว่าหลีเ่ฉงิจิง่ยังโต้กลบัได้อกีด้วย เฉงิอว๋ีจิน่ลอบสะใจอยู่ภายใน 

หยางไทเฮายุแยงความสมัพันธ์ของต�าหนกับรูพากับฮ่องเต้อยู่ตลอด ยังคดิ 

จะยัดคนเข้ามาในต�าหนักบรูพาอกี เฉิงอว๋ีจิน่อดทนมานานมากแล้ว ตอนน้ี 

ในท่ีสุดก็ถูกหนามยอกเอาหนามบ่ง เปลี่ยนเป็นสกุลหยางถูกยุแยงบ้าง 

เช่นกัน

* เวยอู่ หมายถึงทรงอานุภาพ
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ทุกคนในต�าหนักเวลานี้มองไปทางหยางไทเฮา รอให้หยางไทเฮา

แสดงท่าที ภายนอกมข่ีาวลอืกันนานแล้วว่าโต้วซอีนิเป็นพระชายารัชทายาท 

ทีก่�าหนดกันภายใน แม้จะเป็นพระชายารชัทายาทไม่ได้แล้ว แต่เดิมทคีนที่ 

สกุลโต้วหมายตาไว้ก็คอืองค์ชายรอง ตอนน้ีองค์ชายรองยังไม่ได้แต่งพระชายา

เลย

หยางฮองเฮามองหยางไทเฮาอยู่เช่นกัน หยางไทเฮาลังเลสักครู่ จึง 

พูดว่า "ยังไม่รบีร้อน การเลอืกพระชายาไม่ใช่เรือ่งเลก็ จะก�าหนดในวนัเดียว 

ได้อย่างไร จวินเอ๋อร์ยังเด็ก รออีกนิดก็ไม่เป็นไร"

หยางไทเฮาแม้จะไม่ได้พูดชัดเจน แต่คนในที่น้ันต่างไม่ใช่คนโง่  

จะฟังไม่ออกได้อย่างไรว่า 'รออีกนดิ' หมายความว่า 'ไม่ได้' กุ้ยเฟยจปุาก

อยู่ในใจ ดวงตาคู่งามมองไปทางหยางฮองเฮาทันที ในดวงตาแฝงแวว 

ก่ึงย้ิมก่ึงเยาะหยัน แต่บนใบหน้ากลับมรีอยย้ิมของผูท้ีร่่วมชมความคกึคกั 

โดยไม่คิดว่าเป็นเรือ่งใหญ่

เดมิทคีดิว่าเป็นงานเลีย้งก่อนวันปีใหม่เลก็ธรรมดางานหน่ึง คดิไม่ถึงว่า 

จะได้เห็นเรือ่งสนุกมากเช่นนี้

หยางฮองเฮามสีหีน้ากระอกักระอ่วนจรงิๆ นางสงัเกตเห็นว่าสนมชายา

จ�านวนมากต่างมองมาทางนาง จึงพยายามฝืนปั้นหน้าไว้ ไม่ยอมให้ผู้ใด 

มองเป็นเรือ่งตลก

สดุท้ายเป็นฮ่องเต้ท่ีกระแอมทีหน่ึง พูดว่า "เรือ่งนีไ้ว้ค่อยปรกึษากนั 

อกีที นีเ่ป็นงานเลีย้งครอบครวัจดัเพ่ือรวมตวัพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นส�าคญั  

นัง่ลงกินอาหารก่อนเถอะ"

ทุกคนพากันโน้มตัว รับค�าพร้อมกัน

"พ่ะย่ะค่ะ"
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"เพคะ"

ทว่างานเลีย้งช่วงครึง่หลงัไม่มใีครมแีก่ใจกินอาหาร หลงัจากกลบัถึง 

ต�าหนักฉือชิ่ง หลุดจากสายตาของทุกคนแล้ว เฉิงอว๋ีจิ่นก็โน้มตัวค�านับ 

หลีเ่ฉงิจิง่ทนัท ี"วันน้ีขอบพระทยัองค์รชัทายาทมาก"

หลี่เฉิงจิ่งย่ืนมือไปรั้งตัวเฉิงอวี๋จิ่นไว้ "จะเป็นไรไป สิ่งเหล่านี้เป็น 

เรือ่งทีข้่าควรจะจดัการแก้ไขอยู่แล้ว"

เฉิงอว๋ีจ่ินถอนใจไร้เสียง ค�าพูดท่ีหยางไทเฮาพูดตอนน้ันนางย่อม 

รบัมอืได้ แต่อาจจะไม่มเีหตผุลหนักแน่นเหมอืนหลีเ่ฉงิจิง่ หลีเ่ฉงิจิง่สามารถพูด

โดยไม่ต้องหลบเลีย่งว่าเขาไม่อยากรบัอนุภรรยา แต่เฉิงอวีจ๋ิน่ท�าไม่ได้

เป็นจรงิดังคาด เรือ่งเช่นน้ีขอเพียงฝ่ายชายไม่คดิ ไม่ว่าเหตผุลอะไร 

ก็ต้านได้

เฉงิอว๋ีจิน่หดหูใ่จมาก เอ่ยถามก่ึงล้อเล่นก่ึงหย่ังเชงิ "พระองค์ไม่คดิ 

จะรบัชายารองจรงิหรอื อายุสีส่บิไม่มบีตุรชายรบัอนภุรรยาได้ไม่ได้ก�าหนด

ส�าหรับพระองค์ อีกทั้งตอนน้ีชายหนุ่มสามัญชนน้อยนักที่จะท�าตาม 

พระองค์พูดต่อหน้าคนมากมายเช่นนี ้วันหน้าเกรงว่าคงจะจัดการได้ยาก"

"ไม่พูดต่อหน้าทุกคน จะท�าให้เจ้าสบายใจได้อย่างไร" หลีเ่ฉงิจิง่มอง 

เฉงิอว๋ีจิน่อย่างเงียบๆ สายตาคล้ายหยอกล้อแต่ก็คล้ายกดดัน "ถ้าตอนนัน้ 

ข้าไม่พูด เจ้าคิดจะท�าอย่างไร"

เฉิงอว๋ีจิ่นคิดถึงรอยเล็บหลายรอยบนมือตนเอง หากไม่ใช่หลี่เฉิงจิ่ง 

ยืนออกมาทันใด นางก็คิดจะตอบรบั ธรรมเนยีมปฏบิตั ิกฎเจด็ออก เรือ่ง

ทายาท ทกุอย่างกดอยู่บนศีรษะนาง เฉงิอว๋ีจิน่จะเส่ียงเดมิพันไม่ได้

เฉงิอว๋ีจิน่ไม่พูดอะไร หลีเ่ฉงิจิง่ถอนใจเฮอืกหน่ึงเช่นกัน ไม่ได้รอค�าตอบ 

ของนางก็โน้มตัวไปกุมมือนางขึ้นมา หลี่เฉิงจิ่งก้มหน้ามองรอยเล็บบนมือ 
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ของเฉงิอว๋ีจิน่อย่างละเอยีดแล้วถอนใจเบาๆ ทหีนึง่ "วันหน้าห้ามท�าเช่นน้ีอกี"

เฉิงอว๋ีจิ่นพยักหน้า นางไม่ได้ถามว่าห้ามท�าอะไร เรื่องท�าร้าย 

ร่างกายตนเอง หรอืว่าเรือ่งรบัชายารอง

แต่ในเวลาน้ีเฉิงอว๋ีจิ่นยินดีให้สิ่งเหล่าน้ีเป็นเรื่องจริง ต่อให้นางต้อง 

หลอกตนเอง นางก็ยินดจีะเชือ่ความสงบมัน่คงในเวลาน้ี เชือ่ใจหลีเ่ฉงิจิง่ว่า 

หากเขาอายุสีส่บิปีไม่มบีตุรชายแล้วจงึค่อยรบัชายารอง
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เพียงพรบิตาก็มาถึงวันสิน้ปีแล้ว ในวันสิน้ปีปกติฮ่องเต้จะจดังานเลีย้ง 

ให้ขนุนางท่ีใกล้ชดิร่วมร�า่สรุาหาความส�าราญ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กัน 

ทางด้านไทเฮาและฮองเฮาข้างกายก็จะเตม็ไปด้วยเหล่าพระชายา อ๋อง และ

บรรดานายหญิงตราต้ังมากมายทีม่าถวายพระพร

ทุกคนล้อมรอบอยู่ข้างกายหยางไทเฮาเอ่ยค�าพูดที่น่าฟังลื่นไหล

ราวกับร่ายมนตร์ เสียงหัวเราะดงัต่อเน่ือง ถ้อยค�างดงามมไีม่ขาด ครึกครืน้ 

อย่างย่ิง

ทว่าท่ามกลางความครกึครืน้น้ี ภายในสกุลหยางกลบัมคีวามไม่ลงรอย

บางเบาเกิดขึน้ หยางฮองเฮาแม้จะฟังด้วยรอยย้ิม แต่สหีน้ากลบัแขง็กระด้าง  

ไม่ได้หนัมองไปทางหยางไทเฮา ส่วนหยางเหยียนทีน่ัง่อยู่ข้างกายหยางไทเฮา

ย่ิงเห็นได้อย่างชดัเจน สหีน้าของนางเย็นชามาก

เฉงิอว๋ีจิน่แฝงตวัอยู่ในกลุม่คน ท�าตวัเป็นดอกไม้ประดับก�าแพงด้วย 

116
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รอยย้ิม แต่ดวงตากลบัไม่หยุดน่ิง ลอบมองส�ารวจคนรอบข้าง ความผดิปกติ

ของหยางฮองเฮากับหยางเหยียนอยู่ในสายตาของเฉงิอว๋ีจิน่ ไม่เพียงเท่าน้ัน 

นางยังพบว่าวันนีโ้ต้วซอิีนไม่ได้มาร่วมงานด้วย

น่าแปลก โต้วซอีนิท�าตวัราวกับว่าวังหลวงเป็นจวนของตนเองด้วยซ�า้ 

ปกติหากมโีอกาสให้ปรากฏโฉมหน้า นางต้องแต่งตวัเตม็ยศมาร่วมงาน ทว่า

ครั้งนี้โอกาสส�าคัญในการฉลองปีใหม่ร่วมกับหยางไทเฮา พระชายาอ๋อง  

พระชายาจว้ินอ๋องท้ังหลายต่างพาบุตรสาวมาพร้อมหน้า แต่โต้วซอีนิกลบั

ไม่อยู่

เฉิงอวี๋จิ่นยิ้มแต่ไม่พูด นั่งนิ่งคอยดูอย่างสบายใจไม่กล่าวค�าใด

เฉิงอวี๋ จ่ินสังเกตเห็นหยางไทเฮามองคุณหนูหลายสกุลเอาไว ้ 

หยางฮองเฮานัง่อยู่ด้านข้างไม่สามารถพูดแทรกได้เลย ดูสหีน้าของนางแล้ว 

ไม่นบัว่ายินดนัีก

แท้จรงินัน้ส�าหรบัเฉิงอว๋ีจิน่กับหล่ีเฉิงจิง่แล้ว องค์ชายรองอภิเษกสมรส 

กับโต้วซอีนิจงึจะเป็นประโยชน์กับพวกเขามากทีส่ดุ โต้วซอีนิแซ่โต้วหรอื 

แซ่หยางไม่แตกต่างกัน หากปล่อยให้องค์ชายรองเพ่ิมตระกูลท่ีมอี�านาจ 

มาเก่ียวดองสกับ้าน น่ีจงึจะเป็นเรือ่งท่ีไม่น่าดูชมนกั

เฉงิอว๋ีจิน่แสร้งท�าเป็นไม่เห็นอะไร ยังคงย้ิมฟังทกุคนพูดประจบประแจง

ถึงเวลาพลบค�า่ ฮหูยินจ�านวนมากลากลบั ผูท้ีส่ามารถอยู่ในงานเลีย้ง 

วันสิ้นปีของราชวงศ์พร้อมกับฮ่องเต้และไทเฮาล้วนเป็นผู้มีความส�าคัญ 

อันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นสกุลใดก็สามารถน�าไปคุยโวได้ทั้งปี ปกติแล้ว 

หยางเหยียนสองแม่ลกูจะอยู่ต่ออย่างย่ิงใหญ่ แต่ในปีน้ีไม่รอให้เริม่งานเลีย้ง 

หยางเหยียนก็ป้ันหน้านิง่ออกจากวังไปแล้ว

หลงัจากนางกลับไป เฉิงอวีจ๋ิน่ท่ีเดมิทีฟังหยางไทเฮาพูดคยุอย่างสงบ 
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ก็เหลือบมองไปยังทิศทางท่ีหยางเหยียนจากไปอย่างเงียบๆ จากนั้น 

ค่อยเลือ่นสายตากลบัมา ท�าราวกับไม่เห็นอะไรเลย

งานเลี้ยงวันส้ินปีแบ่งนอกในเช่นกัน งานเลี้ยงฝ่ายชายกับงานเลี้ยง 

ฝ่ายหญิงแยกจัดที่สองต�าหนัก ระหว่างต�าหนักมีระเบียงทางเดินเชื่อม  

นางก�านลัและขนัทเีดินผ่านกันไปมา วุ่นวายอย่างมาก ลานกว้างตรงกลาง 

ตัง้เวที มกีารเล่นดนตร ีการแสดงร่ายร�าไม่หยุดหย่อน

หยางไทเฮาอย่างไรเสยีก็อายุมากแล้ว ร่างกายฝืนไม่ไหว นางเพียงมา

ปรากฏตวัในงานเลีย้งวันสิน้ปีเลก็น้อยก็ให้ข้าหลวงประคองกลบัไปพักผ่อน 

ทีต่�าหนกัฉอืหนงิแล้ว หลังจากหยางไทเฮากลบัไป หยางฮองเฮากับเฉงิอว๋ีจิน่ 

ขยบัข้ึนเป็นต�าแหน่งหลกั ทว่าสตรชีมดนตรร่ีายร�าจะมคีวามสนใจอะไรให้ 

พูดกัน ทั้งเฉิงอว๋ีจิ่นกับหยางฮองเฮายังพูดคุยกันน้อยมาก ฮองเฮากับ 

พระชายารชัทายาทท่ีอยู่เบือ้งสงูเป็นเช่นนี ้คนเบือ้งล่างก็ไม่กล้าวุน่วายเช่นกนั

เทียบกับทางฝ่ายหญิงแล้ว ต�าหนักของฝ่ายชายครึกครื้นกว่ามาก  

มีเสียงหัวเราะเสียงชื่นชมชอบใจไม่หยุด งานเล้ียงยามค�่าจะด�าเนินไป 

จนวันปีใหม่มาถึง ใช้เวลานานมาก ถึงตอนท้ายๆ บรรดาแขกฝ่ายหญิง 

ต่างหาข้ออ้างออกจากงาน เดินไปสดูอากาศข้างนอก

เฉงิอว๋ีจิน่มคีวามอดทนดมีาก น่ังนิง่อยู่นาน จนกระท่ังหยางฮองเฮา 

ออกจากงานไปเปลีย่นชดุ นางจงึน�านางก�านัลไปพักผ่อนทีต่�าหนกัส่วนใน 

เช่นกัน เหลยีนเชีย่วเดนิตามหลงัเฉงิอวีจ๋ิน่ รูส้กึนบัถืออย่างย่ิง ถึงจะเห็นว่า

เป็นการน่ังอยู่ในต�าหนัก แท้จรงิแล้วไม่ได้สบายไปกว่าการยืนเลย เพราะต้อง

รักษาท่านั่งตัวตรงอยู่ตลอด ยังต้องรักษารอยย้ิมตลอดเวลา เหลียนเชี่ยว 

แค่มองก็เหนื่อยแล้ว ทว่าพระชายาแทบจะน่ิงอยู่ในท่านี้สองชั่วยาม*  

* ชั่วยาม เป็นหน่วยนับเวลาของจีนในสมัยโบราณ โดย 1 ชั่วยามเท่ากับ 2 ชั่วโมง
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ความสงบนิง่เช่นน้ีแค่คิดก็รูส้กึเคารพย�าเกรงแล้ว

เฉงิอว๋ีจิน่อยู่ท่ีต�าหนักส่วนในได้ผ่อนคลายในท่ีสดุ ทว่าถึงแม้รอบข้าง 

จะไม่มีใคร เฉิงอว๋ีจิ่นก็ไม่ได้แสดงท่าทางตามสบายให้เห็น การรักษา 

กิรยิาท่าทางส�าหรบันางแล้วเป็นเหมอืนเรือ่งในชวิีตประจ�าวัน

เหลยีนเชีย่วยกน�า้แกงสร่างเมามาให้เฉงิอว๋ีจิน่ แล้วพูดว่า "พระชายา  

ให้หม่อมฉนัช่วยบบีนวดเอวให้พระองค์ดีหรอืไม่เพคะ"

เฉิงอว๋ีจิ่นส่ายหน้า "ไม่จ�าเป็น เมื่อครู่ตอนข้าออกมาเห็นมีขันที 

ขนดอกไม้ไฟไปข้างนอกแล้ว คดิว่าไม่นานคงจะจดุดอกไม้ไฟแล้ว ข้าพักท่ีนี ่

สกัครูก็่พอ ถ้าท�าชดุบนตัวยับไปจะไม่ดี"

เหลียนเชี่ยวรับค�า เฉิงอวี๋จิ่นด่ืมน�้าแกงสร่างเมา และดื่มน�้าชา 

เรยีกความสดชืน่อกีสองถ้วย รูส้กึว่าสมองทีง่นุงงค่อยๆ สดชืน่ขึน้จงึลกุขึน้ 

เดินออกไปข้างนอก เวลาน้ีภายในวังครึกครื้นมาก เหล่าขันทีวุ่นอยู่กับ 

การยกแท่นจุดดอกไม้ไฟ คณะกายกรรมแสดงความสามารถเต็มที่ 

บนลานว่าง รัว้ก้ันทัง้บนล่างมนีางก�านัลยืนชมความครึกคร้ืนเตม็ไปหมด  

ชีช้วนให้ดทูางลานกว้างอย่างตืน่เต้น เมือ่มองตรงไปข้างหน้า ตรงน้ันจดุเทยีน 

ส่องสว่าง ทอแสงอาบกระโจมสเีหลืองรอบข้างจนสว่างราวกบัตอนกลางวัน 

สองฟากเบยีดแน่นขนัดไปด้วยผูค้น

ดทู่าขบวนเสดจ็คงจะออกจากในต�าหนักมาอยู่ข้างนอกแล้วกระมงั 

เวลานียั้งไม่ถึงวันปีใหม่ ยังจดุประทัดไม่ได้ แต่มขีนัทีน้อยทีข้ี่เล่นจดุไฟเย็น 

ตวัดขึน้ลงหยอกเย้าผูเ้ป็นนายให้เบกิบานใจ

เหล่าสนมชายาถึงเวลาก็รวมกลุม่กัน สวมชดุงดงาม ดวงตาเตม็ไปด้วย

ความสดใส แต่ละคนถือเตาพก บ้างย้ิมบ้างยืน ชีช้วนให้ดบูนัไดเบือ้งล่าง

เฉงิอว๋ีจิน่เดนิมาใกล้ เหล่าสนมชายาก็เปิดทางทักทายนาง เฉงิอว๋ีจิน่ 
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พยกัหน้าเบาๆ ให้พวกนาง พูดคยุกับทุกคนด้วยรอยย้ิม เวลาน้ีดกึมากแล้ว 

สายลมทั้งแห้งและหนาวเย็น ค�่าคืนด�ามืดน่าประหลาด ในอากาศ 

มีกลิ่นดินประสิวที่เป็นเอกลักษณ์คละคลุ้ง พอได้กลิ่นก็ท�าให้คนนึกถึง 

การฉลองปีใหม่

เฉิงอวี๋จิ่นเหม่อลอยท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้ นางนึกถึงยามน้ี 

ของปีท่ีแล้ว นางยังอยู่ในจวนอีช๋นุโหว ไร้ซึง่ความสนใจต่อความครกึครืน้ 

ในโถงหลัก ใครจะรู ้ว่าหลังจากนั้นหนึ่งปี นางไม่เพียงแต่งงานแล้ว  

ยังฉลองปีใหม่ในวังหลวงอีกด้วย

เฉงิอว๋ีจิน่เงยหน้าข้ึนเหมอืนรบัรู้อะไรบางอย่าง มองไปยังทิศทางหน่ึง 

ก็เห็นหลีเ่ฉงิจิง่ยืนอยู่ข้างกายฮ่องเต้ จ้องตรงมาท่ีนาง

เวลาน้ีเองมีเสียงดอกไม้ไฟดังสน่ันที่ด้านนอกในทันใด ดอกไม้ไฟ 

แต่ละมมุจดุขึน้พร้อมเพรยีงกัน เสียงดงัเปรีย้งปร้างจนคนฟังหชูา เฉงิอว๋ีจิน่

สะดุง้ตกใจ เงยหน้ามองท้องฟ้า ในเวลาน้ีท้องฟ้านอกวังสว่างขึน้เช่นกัน  

ส่องประกายสดใสเป็นระลอก

เวลาของทกุคนไร้ความแตกต่าง ในเวลาน้ีปีใหม่มาเยือนท้ังแผ่นดนิ

พร้อมกัน

เฉงิอวีจ่ิ๋นเกิดความคดิในใจ หนัหน้าไปมองหลีเ่ฉงิจิง่ในทนัท ีพบว่า

ต�าแหน่งนั้นไม่มีใครอยู่แล้ว ทุกคนในตอนนี้เงยหน้ามองฟ้า เสียงประทัด 

เปรี้ยงปร้างดังจนหูแทบหนวก หากไม่ตะโกนพูด ไม่มีทางสังเกตเห็น 

ความเคลื่อนไหวของคนอื่นเลย เฉิงอว๋ีจิ่นลอบถอยไปด้านหลัง หมุนตัว 

เดนิเรว็ไปข้างนอก

นางเดนิไปได้เพียงครึง่ทางก็เจอกับหลีเ่ฉิงจิง่ระหว่างทาง นางมรีอยย้ิม 

ออกมาโดยไม่รูตั้ว ว่ิงเรว็ๆ ไปหาหลีเ่ฉงิจิง่ หลีเ่ฉงิจิง่ก็กางแขนรบัตวันาง 
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เอาไว้มัน่

เฉิงอว๋ีจิ่นวันนี้สวมชุดมงคลสีแดงสด ข้างนอกคลุมด้วยเสื้อคลุม 

สขีาวหิมะ ยามยนืน่ิงอยู่ตรงนัน้ราวกับดอกเหมยต้องหิมะ งดงามอย่างย่ิง  

เฉงิอว๋ีจิน่โผเข้าสูอ้่อมกอดของหลีเ่ฉงิจิง่ เสือ้คลมุแทบจะเปล่งประกายอยู่ใน

ความมดื "องค์รชัทายาท ขอให้มคีวามสขุในวันปีใหม่"

หลี่เฉิงจิ่งอมยิ้มเช่นกัน กอดนางพร้อมเสื้อคลุมไว้ในอ้อมกอด  

"เจ้าก็เช่นกัน ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่"

"ข้าเป็นคนแรกที่อวยพรท่านใช่หรือไม่"

"ใช่" เสียงของหลี่เฉิงจิ่งดังข้ึนข้างหูของนาง มีเสียงหัวเราะเบาๆ  

"ข้าหวังให้เจ้าเป็นคนแรกของทุกปี"

ในเวลาเช่นนี้เฉิงอวี๋จิ่นไม่มีสติมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้กับเขา  

และไม่ได้หลบเลีย่ง แต่กอดเขากลบัเช่นกัน "แน่นอน"

เมือ่ถึงวันปีใหม่ ทกุท่ีในวังหลวงจดุดอกไม้ไฟอย่างมคีวามสขุ ทกุคน 

เจอกันแล้วไม่ว่าจะรู้จักกันหรือไม่ จะขัดแย้งกันหรือไม่ ต่างประสานมือ 

อวยพรกัน ฮ่องเต้เห็นแล้วมีความสุขสบายใจอย่างย่ิง เขายืนมองอยู่ 

ตรงบนัไดต�าหนักเฉียนชงิครึง่ชัว่ยาม ร่างกายก็ทนไม่ไหว กลบัไปพักผ่อน 

ทีต่�าหนักแล้ว

หลังจากฮ่องเต้กลับไป องค์ชาย อ๋อง และขุนนางคนอื่นจึงกล้า 

แยกย้าย สนมชายาก็ทยอยกันกลับต�าหนักเช่นกัน หลี่เฉิงจิ่งส่งฮ่องเต ้

กลบัไปแล้วก็ไม่คดิจะอยู่เสยีเวลาข้างนอก รบัมอืกับคนท่ีมาอวยพรปีใหม่เขา

หลายกลุม่พอเป็นพิธีก็รบีเดินไปทีป่ระตูวังเพ่ือมุง่กลับต�าหนกั

พอได้เหน็เงาร่างสขีาวราวหิมะท่ามกลางความมดืน้ันแล้ว หลีเ่ฉงิจิง่ 

พบว่าตนเองรูส้กึโล่งอก "เหตุใดเจ้าจงึยังไม่กลบัไป"
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เฉิงอว๋ีจิ่นได้ยินเสียงก็หันหน้ามา ในมือยังถือตะเกียงดวงหนึ่งไว้  

ส่องให้ชดุแดงบนตัวนางดูอบอุ่นย่ิงขึน้ "ข้ารอท่านอยู่"

หลี่เฉิงจิ่งกุมมือนางไว้อย่างเป็นธรรมชาติ รับตะเกียงจากมือนาง  

พลกิฝ่ามอืกุมมอืของนางเอาไว้ เฉงิอว๋ีจิน่ย้ิมพลางถามว่า "องค์รชัทายาท  

นีท่่านจะท�าอะไร"

หลีเ่ฉงิจิง่หลบุตาลงมองนาง แสงตะเกียงส่องรอยย้ิมในดวงตาเขา

เป็นประกายสดใส "เอาล่ะ ตอนน้ีเจ้ากับตะเกียงล้วนเป็นของข้าแล้ว"

ตามหลกัแล้วท้ังสองกลบัต�าหนกัจะมเีก้ียวให้อยู่แล้ว แต่วนันีห้ลีเ่ฉงิจิง่

กลบัไม่ยินดจีะปล่อยมือของเฉิงอว๋ีจิน่ เขาจ�าได้ว่าในงานเลีย้งพิธีอภิเษกสมรส

ครัง้น้ัน หลงัจากเฉิงอว๋ีจิน่ออกจากงานเล้ียงก็ไม่ได้รอเขาแต่กลบัไปเองทนัที 

วันน้ีกลบัยอมรอเขาอยู่ข้างนอก สิง่น้ีส�าหรบัหลีเ่ฉงิจิง่แล้ว เป็นความก้าวหน้า 

ทีไ่ม่น้อยเลย

หลีเ่ฉงิจิง่ไม่อยากให้บคุคลทีส่ามเข้ามายุ่ง จงึให้นางก�านลัเดินอยู่ห่างๆ  

กุมมอืของเฉงิอว๋ีจิน่ เดนิอย่างช้าๆ อยู่ในวังหลวงในวันแรกของปีใหม่ ตอนนี้

ดอกไม้ไฟถูกจดุไปพอสมควรแล้ว มเีพียงลานกว้างหน้าต�าหนกัเฉยีนชงิท่ียัง 

มเีสยีงดงัเป็นระยะ พวกเขาเดินหนัหลงัให้กบัต�าหนกัเฉยีนชงิ เสยีงอกึทึก

เหล่าน้ันห่างออกไปทุกที

ในอากาศมีความเย็นสดชื่นของค�่าคืนและกลิ่นดินประสิวสดใหม่

กระจายไปทัว่ ก่อให้เกิดความรูส้กึอบอุน่ท่ีน่าประหลาดบางอย่าง ถึงแม้ 

ลมกลางคืนจะเย็นยะเยือกบาดผิวราวกับคมดาบ แต่กลับไม่ท�าให้ 

รูส้กึร�าคาญใจ

ท้ังสองไม่มีใครพูดอะไร ด่ืมด�่ากับความสงบอบอุ่นท่ีหาได้ยาก  

หลีเ่ฉงิจิง่เดินไปครู่หน่ึงก็พูดข้ึนทันใดว่า "อว๋ีจ่ิน เจ้าว่าวันหน้าลกูของพวกเรา 
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จะเหมอืนเจ้าหรอืเหมอืนข้า"

เฉงิอว๋ีจ่ินตกใจ จากนัน้ก็หัวเราะออกมา "องค์รัชทายาท เหตใุดจู่ๆ   

ท่านจงึถามเรือ่งน้ีข้ึนมา"

"เพราะนี่เป็นปีใหม่ปีแรกที่ข้ากับครอบครัวฉลองร่วมกัน ย่อมต้อง

คดิถึงเรือ่งลกู" หลีเ่ฉงิจิง่พูดเสยีงเรยีบ

เฉงิอวีจ๋ิน่ฟังแล้วรูสึ้กสงสาร นางออกแรงบบีมอืของหลีเ่ฉงิจิง่ พูดว่า  

"ในตวัเลขทัง้หมดข้าชอบเลขหน่ึงท่ีสดุ เพราะมหีนึง่ย่อมมสีอง ต่อไปต้องมี 

อกีมากมายแน่นอน"

หลีเ่ฉงิจิง่หวัเราะเบาๆ ออกมา เสียงหวัเราะเสนาะหทู่ามกลางสายลม 

ยามค�า่คนื น่าหลงใหลย่ิงกว่าสรุาท่ีหมกับ่มนานแรมปีในงานเลีย้งเสยีอกี 

เฉิงอว๋ีจิ่นรู ้สึกใบหน้าร้อนผ่าว ส่วนหลี่เฉิงจิ่งกุมมือของนาง คิดเรื่อง 

ในอนาคตอย่างจรงิจงัย่ิง "ตามความคดิข้า ถ้าเป็นบตุรชายเหมอืนข้าหรือ

เหมอืนเจ้าก็ได้ แต่ถ้าเป็นบตุรสาวเหมอืนเจ้ามากหน่อยดกีว่า"

เฉิงอวี๋จิ่นสงสัย หันหน้ามามองเขา "เพราะเหตุใด"

"บตุรชายแต่งภรรยา เขาไม่ว่าจะเหมอืนใครล้วนไม่ต่างกัน แต่บตุรสาว

ต้องแต่งให้คนอืน่ เช่นน้ันเหมือนเจ้ามากหน่อยดกีว่า ข้าจะได้ไม่ต้องกังวลว่า 

วันหน้านางจะถูกบุรษุหลอก"

เฉงิอวีจ๋ิน่เลกิคิว้ ช�าเลอืงมองหลีเ่ฉงิจิง่ก่ึงย้ิมก่ึงไม่ย้ิม "องค์รชัทายาท  

ค�าพูดน้ีของท่านพูดได้ไม่ยุติธรรมเลย ท่านชมตนเองก็ช่างเถอะ เหตุใด 

ต้องว่าข้าด้วย"

หลีเ่ฉงิจ่ิงทนไม่ไหวหวัเราะออกมา ถึงแม้ปกตเิขามกัจะหวัเราะเบาๆ  

อยู่แล้ว แต่หัวเราะเสียงดังอย่างสบายใจเหมือนในตอนนี้กลับน้อยมาก  

"เดก็โง่ นีข้่าก�าลงัชมเจ้าอยู่นะ"
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เฉิงอว๋ีจิ่นถลึงตามองเขาด้วยรอยย้ิม แล้วพูดว่า "อย่างนั้นข้าต้อง

ขอบคณุท่านแล้วจรงิๆ"

ทั้งสองคนจูงมือกันเดินกลับต�าหนักฉือชิ่งอย่างช้าๆ เช่นนี้ เวลานี้ 

ทุกคนในต�าหนักฉือชิ่งแต่งกายเรียบร้อยมายืนอยู่กลางลานต�าหนัก  

บนใบหน้ามีรอยย้ิม เห็นหลี่เฉิงจิ่งกับเฉิงอว๋ีจิ่นแล้วก็ค�านับพร้อมกัน  

"ถวายพระพรองค์รชัทายาทกับพระชายา ขอให้องค์รชัทายาทกับพระชายา 

ในปีใหม่พลานามยัแข็งแรง เกษมสขุร่มเย็น"

เสียงพูดเหล่าน้ีท้ังมีความสุขและดังก้อง เฉิงอว๋ีจิ่นฟังแล้วมีรอยย้ิม 

ออกมา หลีเ่ฉงิจิง่ก็มรีอยย้ิมอย่างหาได้ยาก พูดว่า "พวกเจ้าปรนนิบติัพระชายา

มคีวามชอบ ทุกคนรบัรางวัลเป็นเงินสามเดือน"

เหล่านางก�านัลขนัทไีด้ยินแล้วเบกิบานใจมากขึน้ พากันพูดค�ามงคลกัน

อย่างเต็มท่ี เฉิงอว๋ีจิ่นเดินกลับต�าหนักส่วนในท่ามกลางความยินดี 

เป็นล้นพ้น นางอยู่ทีล่านกว้างด้านหน้าดดูอกไม้ไฟอยู่นาน บนตวัเตม็ไปด้วย 

กลิน่ดินประสวิ ในห้องอาบน�า้มนี�า้ร้อนอยู่ท้ังวัน นางเข้าไปอาบน�า้เปลีย่นชดุ

อย่างง่าย เปลีย่นเสือ้ตัวในใหม่ จากน้ันเดินออกมาข้างนอกอย่างช้าๆ

ภายในต�าหนักส่วนในเต็มไปด้วยฉากสีแดง โคมไฟข้างนอก 

ส่องหน้าต่างจนแดงไปท่ัว เฉิงอว๋ีจ่ินเคยชนิกับการไม่เหน็ใครในต�าหนักส่วนใน

แล้ว พันผมด้วยมอืข้างเดียวของตนเองแล้วเดินเข้าไปในห้องส่วนใน

หลีเ่ฉงิจิง่นัง่อยู่หลงัฉากบงัตาอย่างท่ีคาดไว้ พอเห็นนางก็เดินเข้ามา 

รบัผมในมอืของนางอย่างเป็นธรรมชาต ิแต่วันน้ีเขากลบัไม่ได้พันผมให้นาง

เหมอืนเช่นเคย แต่ออกแรงจบัผ้า ใช้ผ้าซบัน�า้ท่ีปลายผมของนางแล้วโยนไป

ด้านข้าง จากน้ันช้อนอุม้นางขึน้มา

เฉงิอวีจ๋ิน่ไม่ทันระวังตวัเกาะไหล่เขาไว้ตามจติใต้ส�านกึ "องค์รชัทายาท 
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ท่านจะท�าอะไร"

หลีเ่ฉงิจิง่อุม้นางก้าวยาวไปทางม่านเตยีง "ก็ท�าเรือ่งส�าคญัทีม่ปีระโยชน์

ต่อการสบืสานแผ่นดินและบวงสรวงบรรพกษตัรย์ิน่ะสิ"

เฉงิอว๋ีจิน่ได้ยินแล้วจนปัญญาอย่างย่ิง นางสองแก้มแดงก�า่ มอืหนึง่ 

เกาะไหล่ของเขา ไม่รู้ว่าควรจะผลักออกหรือรับปากดี "เหตุใดจู่ๆ ท่านจึง 

ท�าเช่นน้ี พรุง่น้ีวันปีใหม่ยังต้องร่วมพิธีเฉลมิฉลองใหญ่ของราชส�านกัอกี"

"ข้ารู"้ หลีเ่ฉงิจิง่วางตวันางลงบนผ้าห่มแพรสีแดงสด ขยับตดิต้นคอ 

ของนางด้วยรอยย้ิม "ก็เพราะเหตน้ีุ ดงัน้ันจงึต้องรบีสักนิด นีเ่ป็นเรือ่งส�าคญั

เก่ียวพันถึงความมัน่คงของแผ่นดิน ภายนอกเร่งมาหลายครัง้แล้ว ถ้าเจ้า 

ยังไม่ตัง้ครรภ์อกี ข้าจะเหลอืศักด์ิศรอียู่อีกหรอื"

เฉงิอวีจ่ิ๋นกัดรมิฝีปาก พยายามอดกลัน้ แต่ติง่หูยังคงแดงก�า่อย่าง

ห้ามไม่อยู่ "ท่านน่ีช่าง...พูดค�าเช่นนียั้งท�าท่าเหมอืนรายงานต่อราชส�านัก 

ได้อกี"

หลีเ่ฉงิจิง่เลกิคิว้ "แล้วจะให้เป็นเช่นใด เป็นเหมอืนเจ้าท่ีแดงไปท้ังล�าคอ 

เช่นนีน่้ะหรอื"

เฉงิอวีจ๋ิน่โกรธจนถลงึตาใส่เขา จะย่ืนมอืไปกุมคอของตนเองไว้ทันที  

หลี่เฉิงจิ่งคว้ามอืของนางไว้ได้อย่างง่ายดาย กดลงบนผ้าห่มแพร "เดก็ดี  

นีเ่ป็นหน้าทีข่องข้า คืนน้ีให้ความร่วมมอืสกันิดนะ"
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การประชมุใหญ่วันทีห่น่ึงเดือนหนึง่เป็นพิธีการส�าคญัทีสุ่ดในหน่ึงปี 

เฉงิอว๋ีจิน่ถูกทรมานมาค่อนคนื เช้าวันรุง่ขึน้ยังต้องสวมมงกุฎเก้าวิหคสีห่งส์ 

และชดุพิธีการลายวิหคประจ�าต�าแหน่งพระชายารชัทายาทท่ีหนักอึง้ ยืนอยู่ใน

การประชมุใหญ่ท้ังวันอีก

ตอนเย็นกลับไป หลี่เฉิงจ่ิงรู้ตัวว่าไร้เหตุผลจึงยอมตามใจเฉิงอว๋ีจิ่น 

ทกุอย่าง เฉงิอว๋ีจิน่ถลงึตาดเุขา ไม่อยากพูดคยุกับคนทีแ่สร้งท�าจรงิจงัอยูผู่น้ี้ 

เลย จนกระท่ังวันต่อมาเป็นวันท่ีต้องกลบับ้านเดมิของนาง หลีเ่ฉงิจิง่ก็ยังคง 

ไม่กล้าหวัเราะทัง้ท่ีอยากหัวเราะ อยู่กับเฉิงอว๋ีจ่ินอย่างระมดัระวังไม่ให้ท�าสิง่ใด

ระคายเคอืงสายตานาง

วันท่ีสองเดือนหนึ่งปกติสตรีท่ีออกเรือนไปแล้วจะกลับมาบ้านเดิม  

เฉงิอว๋ีจิน่ก็ไม่ยกเว้น ต้องกลบัจวนอีช๋นุโหวเช่นกัน หลีเ่ฉงิจิง่ในฐานะสามี 

ย่อมต้องไปด้วย

117
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พวกเขาสองคนไปกล่าวลาญาติผู ้ใหญ่ท่ีต�าหนักฉือหนิงและ 

ต�าหนกัคนุหนิง แล้วข้ึนรถม้าพระท่ีน่ังของวังหลวงออกไป วันนีท้ีจ่วนอีช๋นุโหว

คกึคกัเป็นพิเศษ สกุลเฉงิรูว่้าพระชายารชัทายาทจะกลบัมา องค์รชัทายาท

ก็ตามมาด้วยเช่นกัน ต่างคอยระมัดระวังกันแต่เช้าราวกับต้องตั้งรับ 

ศัตรูคนส�าคัญ นอกจากเฉิงอว๋ีจิ่น สตรีสกุลเฉิงคนอื่นที่แต่งออกไปเช่น 

เฉงิหมิน่กับเฉงิอว๋ีโม่วันนีต่้างก็พาสามกีลบับ้านเดิมมาด้วยเช่นกัน

ฮูหยินผู ้เฒ่าเฉิงสวมชุดเต็มยศแต่เช้า นั่งอย่างสง่างาม พวก 

ท่านหญิงชิง่ฝกัูบหร่วนซือ่ก็ไม่ต่างกันนกั ทุกคนเปลีย่นมาสวมชดุทีส่ง่างาม

หรูหราท่ีสุด เฉิงหมิ่นรับค�าไหว้วานจากสกุลสวี มาถึงจวนแต่เช้า ยังน�า 

เดก็รุน่หลงัสกุลสวหีลายคนมาด้วย ฮหูยนิผู้เฒ่าเฉงิพบเฉงิหมิน่แล้วใบหน้า 

มคีวามยินดี นางยากนกัจะได้พบหน้าบตุรสาว พอเดนิเข้าจวนก็ดงึตัวเฉงิหมิน่

กับสวีเนีย่นชนุมาไถ่ถามข้างกาย เฉงิหมิน่แม้จะรบัค�า แต่ภายในห้องไม่มใีคร

สงบใจได้ คอยลอบสงัเกตความเคลือ่นไหวข้างนอกอยู่ตลอด

ราวยามซ่ือ บ่าวคนหน่ึงก็ว่ิงตึงๆ เข้ามาจากข้างนอกในทันใด บ่าวคนน้ี 

ยังไม่ได้พูดอะไร ในใจญาติฝ่ายหญิงทุกคนในห้องต่างเต้นกระตุก พากัน 

ลกุขึน้ยืน

ถึงแม้บ่าวจะไม่ได้พูดอะไร แต่ญาติฝ่ายหญิงก็เดาออกแล้วว่า 

องค์รชัทายาทกับพระชายามาถึงแล้ว เป็นจรงิดังคาด บ่าวยังไม่ทนัยืนนิง่ 

ก็รบีร้อนตะโกนว่า "ฮูหยินผู้เฒ่า ฮหูยิน นายหญิงรอง รถม้าพระท่ีน่ังของ 

องค์รชัทายาทกับพระชายาออกประตวัูงมาแล้ว ท่านโหวบอกให้ฮหูยินและ 

นายหญิงทัง้หลายไปรอรบัรถม้าพระทีน่ั่งของพระชายาท่ีประตชูัน้ในขอรับ"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิรอค�าพูดประโยคนี ้ ได้ยินแล้วรูส้กึว่าหินใหญ่ก้อนหน่ึง

ตกลงพ้ืน โล่งไปท้ังตัว ตอนน้ีเฉิงหยวนเสียนได้เป็นอ๋ีชุนโหวแล้ว ฮูหยิน 
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ผูเ้ฒ่าเฉงิได้ยกระดบัเป็นเหล่าไท่จวนิ ท่านหญิงชิง่ฝไูด้เป็นฮหูยินท่านโหว 

ที่แท้จริง บ่าวไม่ใช้สรรพนามนายหญิงใหญ่ในการเรียกท่านหญิงชิ่งฝูอีก  

แต่เปลีย่นมาใช้ค�าเรยีกว่า 'ฮหูยิน' แทน

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิน�าทกุคนไปรอทีป่ระตชูัน้ใน ผ่านไปครู่หนึง่ก็มเีสยีงขนัที

ปรบมือมาจากข้างนอก เตือนให้คนเดินผ่านหลบเลี่ยง ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง 

ก้มหน้า น�าบรรดาญาติฝ่ายหญงิค�านับเฉงิอว๋ีจิน่ "หม่อมฉนัถวายพระพร

พระชายาเพคะ"

หลงัจากรถม้าหยุดนิง่แล้ว นางก�านลัจ�านวนมากเดินเข้ามา ล้อมรอ 

เฉงิอว๋ีจิน่ลงรถ หลังจากเฉงิอว๋ีจิน่ออกมา เหน็ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิคกุเข่าอยู่บนพ้ืน 

จงึยกมอืข้ึน แล้วพูดว่า "บนพ้ืนเย็นนกั ท่านย่ารบีลุกข้ึนเถอะ"

ฮูหยินผู ้เฒ่าเฉิงจึงยืนขึ้นตัวสั่นภายใต้การประคองของสาวใช้  

ท่านหญิงช่ิงฝคูกุเข่าอยู่ข้างกายฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ ตอนทีฮ่หูยินผูเ้ฒ่าเฉงิลกุข้ึน 

นางก็ลกุขึน้ไปประคองเช่นกัน เฉงิอว๋ีจิน่เหน็ท่านหญิงชิง่ฝแูล้วก็พยักหน้าเบาๆ 

"ท่านแม่"

ท่านหญิงชิง่ฝกูลบัรบัค�าไม่ได้ คารวะเฉงิอว๋ีจิน่อย่างมมีารยาททันที 

"พระชายา"

"เป็นข้าเองทีอ่กตญัญู ปล่อยให้ท่านย่ากับท่านแม่รอท่ามกลางลมหนาว

นานเช่นนี ้ท่านย่ากับท่านแม่รบีลกุขึน้มาพูดคุยกันเถอะ"

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงพูดว่ามิกล้าติดต่อกันหลายค�าแล้วเปิดทางให้  

หลงัจากเฉงิอวีจ๋ิน่เดินเข้าประตไูปแล้ว นางจงึเดินตามด้านหลงั เฉงิอว๋ีจิน่ 

เข้าห้องนั่งลงแล้ว จึงย้ิมพยักหน้าทักทายเฉิงหมิ่น "ท่านอาหญิง วันนี้ 

ท่านมาเรว็มาก"

เมื่อครู่เฉิงอว๋ีจิ่นอยู่ตรงประตูชั้นในพูดคุยกับฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงกับ 
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ท่านหญิงชิ่งฝูเท่านั้น เฉิงหมิ่นในฐานะอาหญิงไม่มีเกียรติพิเศษได้รับ 

การยกเว้นพิธีจากพระชายารชัทายาท จนกระท่ังเข้ามาในห้อง เฉงิหมิน่จงึ 

พูดคุยกับเฉงิอว๋ีจิน่ได้

เฉงิหมิน่ยินดีท่ีได้รบัเกียรต ิ พูดด้วยรอยย้ิมในทนัที "มกิล้า หม่อมฉนั 

คดิถึงท่านแม่และอยากจะรบีมาต้อนรบัพระชายา จงึต้ังใจตืน่เช้าสักนดิ"

เฉิงหมิ่นพูดจบก็สะกิดเด็กรุ่นหลังข้างกายในทันที "พวกเจ้าน่ะ  

ยังไม่รีบมาคารวะพระชายารัชทายาทอีกหรือ"

คนที่เฉิงหมิ่นพามาด้วยในครั้งน้ีไม่ได้มีเพียงคุณหนูสกุลสวี ยังมี

คุณชายหลายคนของสกุลสวีอีกด้วย เหล่าเด็กหนุ่มต่างคอยต้อนรับ 

องค์รชัทายาทอยู่ด้านหน้า ท่ีน่าแปลกก็คอืสวีจอืเซีย่นกลบัหายไป เฉงิหมิน่

อธิบายว่า "เจ้าบตุรชายของหม่อมฉนัคนน้ันตอนน้ีถูกท่านปู่กับท่านพ่อของเขา

บีบให้เข้าเรียน ท่านพ่อเขาอยากให้เขาเข้าสู่แวดวงขุนนางในปีหน้า เขา

ท�าตวัไม่เรยีบร้อยท้ังวัน อยู่ในจวนก็ว่าไปอย่าง แต่ออกไปท่ีว่าการจะท�า 

เช่นน้ันได้อย่างไร ท่านพ่อเขาร้อนใจ กักตวัเขาให้เล่าเรยีนอยู่ทีจ่วน ไม่ให้เขา 

ออกมา"

เฉิงอว๋ีจิ่นพยักหน้า พูดด้วยรอยย้ิมหน่ึงประโยค "คุณชายรองสวี 

เข้าเรยีนเป็นเรือ่งด"ี แล้วไม่พูดอะไรมากอกี ตอนทีเ่ฉงิอว๋ีจิน่เพ่ิงอยู่ในช่วง 

ไว้ทุกข์ สวีจือเซี่ยนเคยตะโกนพูดค�าประเภทว่าอยากจะแต่งงานกับนาง  

ไม่ว่าสวีจอืเซีย่นเหตใุดจึงไม่ยอมพบหน้านางกันแน่ ไม่ว่าจะเป็นความคิดของ

สกุลสวหีรอืของตวัสวีจอืเซีย่นเอง เฉิงอว๋ีจิน่ตอนน้ีก็เป็นพระชายารชัทายาท

แล้ว เรือ่งท่ีจะท�าให้เกิดข้อสงสยัเหล่าน้ีหลบเลีย่งไว้บ้างดีกว่า

เฉงิหมิน่กดดนัให้เหล่าหญิงสาวมาคารวะเฉงิอว๋ีจิน่ เฉงิอว๋ีจิน่พยกัหน้า

ด้วยรอยย้ิม ให้เหลียนเชีย่วมอบของขวัญแรกพบให้คนละชิน้ เหล่าหญิงสาว 
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สกุลสวีทั้งรู้สึกสงสัยและย�าเกรงในตัวเฉิงอวี๋จิ่น ตอนคารวะกล้าเพียงใช้ 

หางตาช�าเลอืงมอง หลงัจากได้ของขวัญแรกพบจากพระชายารัชทายาท 

ก็อดใจไม่ไหวถือพลกิหน้าหลงัดูชมอยู่ในมอื

ถุงแพรทีห่่ออยู่ภายนอกประณีตสวยงาม ยังไม่ต้องพูดถึงของทีห่่ออยู่

ภายใน แค่ถุงแพรใบน้ีก็ไม่ใช่ของธรรมดาแล้ว อกีท้ังเหล่าหญิงสาวสกุลสวี 

ไม่ว่าจะเป็นบุตรภรรยาเอกหรืออนุภรรยาล้วนได้ถุงแพรหน้าตาเดียวกัน  

ดจูากภายนอกไม่สามารถมองออกถึงความสูงต�า่ล�า้ด้อยค่าได้ แต่หากลอง 

กะน�า้หนักด้วยมอืแล้วเกรงว่าข้างในคงมคีวามแตกต่างอยู่บ้าง

เฉงิหมิน่ลอบทอดถอนใจ เฉงิอว๋ีจิน่ไม่เสียทเีป็นพระชายารัชทายาท  

หลังเข้าวังท�าอะไรก็ย่ิงไม่มีช่องโหว่ เฉิงหมิ่นพูดคุยกับเฉิงอว๋ีจิ่น ค่อยๆ  

ถามถึงเรือ่งของซเูฟย เฉงิอว๋ีจิน่ก็ไม่ได้ท�าเสยีเวลา ให้ตูร้ัว่เอาห่อของทีซ่เูฟย 

ไหว้วานนางน�าออกมาส่งให้เฉงิหมิน่

ซูเฟยแตกต่างกับเฉิงอว๋ีจิ่น อีกฝ่ายยังไม่อยู่ในฐานะท่ีจะเรียกตัว 

คนในครอบครัวเข้าวังได้ ดังน้ันหากอยากจะส่งของบางอย่างให ้

คนในครอบครัวจะยุ่งยากเป็นพิเศษ ของของซูเฟยเหล่านี้ย่อมสามารถ 

ส่งให้ได้โดยผ่านขนัท ีแต่หนึง่คอืเสยีเงนิมาก สองคอืเป็นจดุสนใจของผูอ้ืน่  

ให้เฉงิอว๋ีจิน่เอาออกมาให้ในโอกาสวันกลบับ้านเดิมเช่นนีจ้ะดกีว่า

ทีเ่ฉงิอว๋ีจิน่รบัท�าเรือ่งน้ีย่อมมีความคดิตัง้ใจจะเพ่ิมการตดิต่อกับซเูฟย 

รวมถึงจวนชางก๋ัวกงด้วย เช่ือมสัมพันธ์กันไปมา เมือ่มมีาก็มไีป ความสมัพันธ์ 

จงึจะแนบแน่นกันมากย่ิงข้ึน

ท่านหญิงชิง่ฝกัูบหร่วนซือ่ได้แต่มองเฉงิอว๋ีจิน่กับเฉงิหมิน่พูดแลกเปลีย่น

เรือ่งภายในวัง พูดถึงแต่ซเูฟย ฮองเฮา ไทเฮา ยังย่ืนของห่อหนึง่ให้เฉงิหมิน่ 

ต่อหน้าทุกคนอกีด้วย ทกุคนในสกุลเฉงิมองหน้ากัน ต่างรู้สกึถึงความอึดอดั 
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ของการอยู่เบือ้งหลงัของคนอ่ืน

เฉิงหมิ่นได้จดหมายและห่อของของซูเฟยแล้วหน้าตาเบิกบาน  

รู้สึกพอใจอย่างย่ิง นางเอาจดหมายของซูเฟยไปมอบให้แม่สามีและ 

พ่ีสะใภ้ใหญ่ด้วยตนเอง น่ีเป็นเรือ่งท่ีมีเกียรตอิย่างย่ิงในจวนสกุลสว ี ดังนัน้ 

เฉงิหมิน่จงึย้ิมให้เฉงิอว๋ีจิน่อย่างอบอุน่มากขึน้

เฉิงหมิ่นเพ่ิงเก็บของเสร็จก็มีเสียงดังมาจากข้างนอก หร่วนซื่อ 

ลกุพรวดยืนข้ึน แทบจะชนถ้วยชาคว�า่ "โม่เอ๋อร์มาแล้ว!"

เหล่าสาวใช้รีบไปเปิดม่านต้อนรับท่ีห้องส่วนหน้า แล้วแจ้งกัน 

เป็นทอดว่า "นายหญิงน้อยมาถึงแล้ว"

หร่วนซือ่รบีเดนิไปท่ีประต ูคนอืน่ๆ ในห้องลกุยืนอย่างช้าๆ แม้จะมี 

ท่าทีต้อนรบั แต่ไม่ได้เดนิออกไปเหมอืนหร่วนซ่ือ หร่วนซือ่คดิถึงบตุรสาว แต่ 

คนอืน่ๆ ต่างมอีาวุโสสงูกว่าเฉงิอว๋ีโม่ ไม่มเีหตผุลทีพ่วกนางต้องไปต้อนรับ 

เฉงิอว๋ีโม่ ส่วนเฉงิอว๋ีจิน่นัน้นัง่นิง่อยู่บนทีน่ั่ง แค่เลือ่นสายตาไปทางประตู  

นีก็่นบัว่าให้เกียรตเิฉงิอว๋ีโม่แล้ว

เฉงิอว๋ีโม่เข้าห้องมา เห็นหร่วนซือ่แล้วกต็าแดงส่งเสยีงเรยีก "ท่านแม่"  

นางกับหร่วนซื่อจูงมือกันเข้ามาในห้องอุ่น พบกับคนในนั้นแล้วทักทายไป 

ทีละคน "โม่เอ๋อร์คารวะท่านย่า ท่านป้าใหญ่ ท่านอาหญิง ถวายพระพร 

พระชายาเพคะ"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิลอบขมวดคิว้ เฉงิอว๋ีโม่พูดเช่นน้ีนับว่าเสยีมารยาท  

เหตใุดนางจงึวางพระชายารชัทายาทไว้ทีหลัง ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิลอบมองไปที ่

เฉงิอว๋ีจิน่ พบว่าเฉิงอว๋ีจิน่มรีอยย้ิมอ่อนโยนไม่มทีท่ีาจะกล่าวโทษอะไร จงึ

สะกดความกังวลไว้ไม่พูดถึง

คนท่ีอยู่ในห้องแต่ละคนมฐีานะสูง เฉงิหมิน่เป็นสตรทีีแ่ต่งออกไปแล้ว 
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ไม่สะดวกจะเอ่ยปากพูด ท่านหญิงชิ่งฝูจ�าต้องพูดกับเฉิงอว๋ีโม่แทน 

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ "นายหญิงน้อยมาถึงก็ดแีล้ว วันน้ีอากาศเย็น นายหญิงน้อย

ระหว่างทางหนาวหรอืไม่"

"เรื่องนี้ไม่เลย ขอบคุณท่านป้าใหญ่ที่เป็นห่วง"

ท่านหญิงชิง่ฝสู่งเสยีงรบัค�าแล้วถามอกีว่า "ฤดูหนาวเช่นนีข้้าคร้านจะ

ออกไปนอกจวน ไม่ได้พบกับฮหูยินผู้เฒ่าฮัว่นานแล้ว ฮหูยินผูเ้ฒ่าฮัว่ระยะน้ี

สขุภาพเป็นอย่างไรบ้าง"

ได้ยินชื่อของฮั่วเซวียซื่อ สีหน้าของเฉิงอว๋ีโม่ก็กระด้างไปเล็กน้อย  

พยักหน้าเบาๆ พูดว่า "ท่านแม่สามสีขุภาพดีทุกอย่าง"

เรือ่งท่ีเฉงิอว๋ีโม่แท้งลูกทุกคนในสกุลเฉงิรูกั้นหมด ตอนน้ีจู่ๆ  มาถามถึง 

ฮัว่เซวียซือ่ท�าให้บรรยากาศอดึอดั เฉิงหมิน่รบีย้ิมพูดไกล่เกลีย่สถานการณ์  

"เอาล่ะ  ๆโม่เอ๋อร์เพ่ิงเข้ามา เสือ้คลมุบนตวัยังไม่ทันได้ถอดเลย ท่อให้ความร้อน 

ในห้องอุน่นีร้้อนมาก เด๋ียวหนาวเด๋ียวร้อนระวังจะไม่สบาย"

ทุกคนคล้อยตามด้วยรอยย้ิม เฉิงอวี๋โม่โล่งอก ให้สาวใช้ช่วยถอด 

เสื้อคลุมตัวใหญ่ออก เผยให้เห็นชุดสวมใส่ประจ�าวันด้านใน ช่วงเวลานี้ 

หญิงรบัใช้สงูวยัยกม้านัง่มาให้ สาวใช้จงึประคองเฉงิอว๋ีโม่นัง่ลงข้างกาย 

หร่วนซือ่

เสือ้คลมุของเฉงิอว๋ีโม่เมือ่ครูท่ัง้หนาและหนกั เหน็แล้วก็รูส้กึเหน่ือย  

คงเพราะอยากเพ่ิมสง่าราศ ี เฉงิอว๋ีโม่ตัง้ใจสวมชดุกระโปรงนวมตวัในสแีดงสด 

ชดุนวมยาวสแีดงสดทบัด้วยกระโปรงจบีสแีดงสด ตรงคอเสือ้และชายแขนเสือ้

แต่งด้วยขนกระรอก

การแต่งกายนีเ้รยีกได้ว่าสะดดุตาอย่างย่ิง แต่นางผอมเกินไป มอืเลก็

ราวกับเหลอืเพียงกระดกู ใบหน้าแม้จะขาว แต่กลบัเป็นความซดีขาวอย่าง 
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คนไม่ค่อยแขง็แรง เหน็เส้นเลอืดได้รางๆ หลงัจากสวมเส้ือสีแดงสดไม่ได้ 

ขับให้สีหน้าของนางดูแดงเรื่อ แต่กลับท�าให้นางดูตัวผอมเล็กเป็นพิเศษ  

แม้แต่เสือ้ผ้าใส่แล้วยังดูไม่ขึน้เลย

ถูกสีแดงสดส่องเช่นน้ีเหมือนคนท่ีเพ่ิงหายป่วย เดินเหินได้แต ่

ไร้เรี่ยวแรง

เฉิงหมิ่นเห็นแล้วทนไม่ไหวลอบถอนใจอยู่ภายใน เฉิงอว๋ีจิ่นวันนี้ 

สวมชดุสแีดงท้ังตวัเช่นกัน แต่เฉิงอว๋ีจิน่ใส่แล้วงามย่ิงกว่าบปุผา เปล่งรัศม ี

ไปทัว่ หากเปลีย่นเป็นเฉงิอว๋ีโม่จะกลายเป็นชดุนวมยาวเกะกะ ถูกเสือ้ผ้า 

กดทับรศัมี

ทกุคนสงสารทีเ่ฉงิอว๋ีโม่เพ่ิงแท้งลกู ไม่ได้พูดถึงเร่ืองท่ีนางสหีน้าแย่มาก 

พวกนางนัง่พูดคุยกันสกัครูก็่มเีสยีงทกัทายดงัขึน้นอกเรอืน ในนัน้ยังมเีสยีง

ถวายพระพรองค์รชัทายาทอกีด้วย เฉงิอว๋ีจิน่รูต้วัในทันที พวกหลีเ่ฉงิจิง่กับ 

เฉงิหยวนเสยีนมาแล้ว

สตรีทุกคนในห้องแยกพากันลุกขึ้นยืน เดิมทีคิดจะไปต้อนรับ 

องค์รัชทายาทที่ประตู แต่เดินไปได้ครึ่งทางหลี่เฉิงจิ่งก็พลิกเปิดม่าน 

เดนิเข้ามาแล้ว ทกุคนเหน็แล้วก็รบีย่อตวัลง หลีเ่ฉงิจิง่เพียงแค่โบกมอืไป แล้ว 

พูดว่า "ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิกับฮหูยินท่านโหวไม่ต้องมากพิธี เชญิลุกข้ึนเถอะ"

ถึงแม้เขาจะพูดเช่นนี ้แต่ดวงตาไม่ได้มองไปทีพ่วกฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิเลย 

แต่เดนิตรงไปตรงหน้าเฉงิอว๋ีจิน่ทันที กุมมอืของนางประคองนางข้ึนมา

หลีเ่ฉงิจิง่มาท่ีเรอืนส่วนใน ย่อมต้องมบีรุษุในจวนสกุลเฉงิตามมาด้วย 

เวลาน้ีบตุรเขยทกุคนเข้ามาพร้อมกัน มเีพียงหลีเ่ฉงิจิง่ทีเ่ดนิตรงมาตรงหน้า 

เฉงิอว๋ีจิน่ ประคองเฉงิอว๋ีจิน่ด้วยตนเองต่อหน้าคนมากมายเช่นนี ้การกระท�า

เป็นธรรมชาตไิม่หลบเลีย่งแม้แต่น้อย
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สามีภรรยาคู่อื่นยืนสงบนิ่ง เห็นภาพนี้แล้วต่างพากันเงียบเสียง

ท่านหญิงชิ่งฝูยืนขึ้นอย่างหวาดหว่ัน ดวงตาเลื่อนไปที่มือของ 

องค์รชัทายาท แทบไม่กล้าเชือ่สายตา ชายหนุ่มท่ัวไปจะวางท่าเป็นนายท่าน 

ต่อหน้าคนนอก จะพูดกับภรรยาสักประโยคราวกับต้องลดศักดิ์ศรี แต่ 

หลีเ่ฉงิจิง่ท่ีมฐีานะเป็นถึงองค์รชัทายาทกลับท�าเพ่ือเฉงิอว๋ีจิน่ถึงขัน้น้ีเชยีวหรือ

ความคดิของท่านหญิงชิง่ฝยัูงไม่ทนัจบ เฉงิหยวนเสยีนก็ประสานมอื 

เรียกท่านแม่ ท่านหญิงชิ่งฝูเก็บความคิดไว้พูดทักทายเฉิงหยวนเสียน  

เฉงิหยวนเสยีนเพียงแค่พยักหน้ารบัค�า วางท่าอย่างย่ิง

สามภีรรยาคูอ่ืน่มท่ีาทไีม่ต่างกันนกั โดยเฉพาะคูข่องเฉงิหมิน่กบัคูข่อง

ท่านหญิงชิง่ฝท่ีูเป็นสามภีรรยากันมานาน แยกห้องนอนกันมานานปีแล้ว 

พบหน้าพูดทกัทายกันถือว่าให้เกียรตภิรรยาเอกมาก การแตะต้องตัวกันน้ัน 

ไม่มมีานานแล้ว

และในเวลานี้หลี่เฉิงจิ่งก็ยังกุมมือของเฉิงอวี๋จิ่นไว้ แตะหน้าผาก 

ของนางพลางถามเสยีงเบาว่า "ยังปวดหวัอยู่หรอืไม่"

เมื่อวานในงานเฉลิมฉลองของราชส�านัก เฉิงอว๋ีจิ่นต้องดื่มสุรา 

อย่างเลี่ยงไม่ได้ วันน้ีตอนต่ืนมายังปวดหัวเล็กน้อยแต่ไม่รุนแรงมาก  

ไม่กระทบกับการใช้ชวิีตปกติ เฉงิอว๋ีจิน่ส่ายหน้า พูดว่า "ไม่เป็นไรนานแล้ว  

ข้าไม่ได้ท�าจากกระเบือ้ง จะอ่อนแอเปราะบางเช่นนัน้ได้อย่างไรกัน"

พวกเขาสองคนกระซบิพูดกัน คนอืน่เหน็แล้วต่างหมดค�าพูด สดุท้าย 

เป็นเฉงิหมิน่ทีพู่ดด้วยรอยย้ิมว่า "องค์รชัทายาทกับพระชายารกักันดีย่ิงนกั 

พวกเราในท่ีน้ีต่างเป็นสามภีรรยากันมานานปี เทียบกับคนอายุน้อยอย่าง

พวกท่านไม่ได้ ข้าวใหม่ปลามนั ความรกัลกึซึง้มาก"

ค�าพูดน้ีเตม็ไปด้วยการหยอกเย้า เฉงิอว๋ีจิน่สองแก้มแดงเร่ือ รู้สกึอาย 
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ท่ีจะพูดต่อ แต่เป็นหลีเ่ฉงิจิง่ท่ีตอบด้วยรอยย้ิม "นางดืม่สรุาไม่เก่ง พอแตะสรุา 

เข้า วันรุง่ขึน้ตืน่มามกัจะปวดหวั เมือ่วานในงานเฉลมิฉลองของราชส�านกั 

นางดืม่สรุาไปไม่น้อย ถ้าข้าไม่คอยดูนางต้องบอกว่าไม่เป็นไรอกีแน่นอน"

คนท้ังห้องพากนัหัวเราะ เฉงิหมิน่มองเฉงิอวีจ๋ิน่ พูดว่า "พระชายา 

มนิีสยัเช่นนีม้าตัง้แต่เดก็ ไม่ว่ามเีรือ่งอะไรจะรบัเอาไว้เพียงคนเดยีว ไม่ยอม 

พูดความจรงิกับผูใ้หญ่เลย ตอนนีม้คีนคอยดูแลเสยีที"

หนงัหน้าของบรุษุดเูหมอืนจะหนากว่าโดยก�าเนิด เฉงิอว๋ีจิน่รบัค�าด้วย

รอยย้ิมเหมอืนหลีเ่ฉงิจิง่ไม่ได้ ท�าได้เพียงก้มหน้าท่ามกลางการหยอกล้อของ 

ทกุคน หลบเลีย่งสายตาหยอกเย้าของเฉงิหมิน่

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิเห็นแล้วทอดถอนใจอยู่ภายใน ภาพเหตกุารณ์น้ีคุน้ตา

มาก ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิจ�าได้ว่าตอนท่ีหล่ีเฉิงจิง่ยังอยู่จวนสกุลเฉงิ มกัจะเตือน 

เฉงิอว๋ีจิน่ดืม่น�า้ดืม่ชา ตอนน้ันฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิยังคิดว่าสองคนนีม้ท่ีาทาง

เหมอืนสามภีรรยากัน ภายหลงัก็กลายเป็นสามภีรรยากันจริงๆ

และทกุการกระท�านีเ้หมอืนครอบครวัท่ีสมบรูณ์ในภาพฝันของคนบนโลก 

ต้นแบบสามภีรรยาในใต้หล้านีค้วรจะยึดตามสองคนน้ี

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิกระแอมทีหน่ึงก่อนพูดว่า "องค์รชัทายาทใส่พระทยั 

พระชายาอย่างด ีหม่อมฉนัเหน็แล้วสบายใจมาก อย่ายืนกันอยู่เลย เข้าไป 

พูดคุยกันข้างในเถอะ"

ทุกคนรับค�าพร้อมกัน เปิดทางให้เดินเข้าไปข้างใน เฉิงอว๋ีจิ่นกับ 

หลี่เฉิงจิ่งกลายเป็นศูนย์กลางความสนใจของทุกคนอย่างไม่ต้องสงสัย  

หลงัจากพวกเขาสองคนเข้าห้องไป ในโถงหลกัราวกับสงบเงียบลงในทนัที

เฉงิอว๋ีโม่ยืนอยู่หลงัสดุ รมิฝีปากซดีขาว ใบหน้าไร้สเีลอืด แป้งสชีาด 

ชั้นเลิศก็กลบไม่มิด เฉิงหมิ่นเมื่อครู่เพ่ือหน้าตาแล้วบอกว่าพวกเขาเป็น 
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สามีภรรยากันมานาน ไม่สนิทสนมเหมือนสามีภรรยาอายุน้อย แต่ว่า 

เฉงิอวีโ๋ม่กับฮัว่ฉางยวนก็เป็นสามภีรรยาอายุน้อยท่ีเพ่ิงแต่งงานกันเช่นกัน

หลงัออกจากวังในวันเทศกาลไหว้พระจนัทร์ ฮัว่ฉางยวนให้ซเูข่อเอ๋อร์ 

ออกเรอืนไปจรงิๆ ไม่ว่าซเูข่อเอ๋อร์จะร้องไห้โวยวายกับฮัว่เซวยีซือ่อย่างไร เขา 

ก็ใจแขง็ราวกับเหลก็ ไม่ไว้หน้าโดยสิน้เชงิ เฉงิอวีโ๋ม่คดิว่ามอืทีส่ามท่ีล่วงล�า้ 

เข้ามาในชวิีตแต่งงานของพวกเขาออกไปแล้ว พวกเขาก็สามารถกลบัไป 

เป็นเหมอืนเดมิได้ แต่ความรูส้กึก็เหมอืนเครือ่งกระเบือ้ง ถึงแม้จะกลบัมาสงบ 

ดงัเดมิ ดเูป็นมนัเงาเหมอืนตอนแรก แต่รอยร้าวนัน้ก็ยังคงประทับอยู่

เฉิงอว๋ีโม่รู้สึกว่าอาจเป็นเพราะพวกเขาไม่ระวังเสียลูกไปคนหน่ึง  

ฮัว่ฉางยวนเกิดปมในใจจงึได้กลายเป็นเช่นน้ี แต่ไม่เป็นไร นางอายุยังน้อย  

รอพวกเขามลีกูอกีคน ฮัว่ฉางยวนต้องเปลีย่นกลบัมาเหมือนเดมิแน่นอน

เฉิงอว๋ีโม่สร้างแรงใจให้ตนเอง แต่ในตอนนี้นางจึงพบว่านางกับ 

ฮั่วฉางยวนแทบจะไม่ได้พูดคุยกันแล้ว เพราะเพ่ิงถูกต�าหนิมาจากในวัง  

ฮัว่ฉางยวนรบัอนุภรรยาไม่ได้ จ�าต้องนอนอยู่ในห้องของนางต่อไป แต่แม้ว่า 

ทัง้สองคนจะอยู่ห้องเดยีวกัน ต้ังแต่เช้าจรดเย็นพวกเขาสองคนกไ็ม่พูดอะไรกนั

สกัประโยค

เฉงิอว๋ีโม่รูสึ้กกลวั น่ีเป็นรปูแบบชวิีตแต่งงานของป้าใหญ่ ท่านหญิงชิง่ฝ ู

กับเฉงิหยวนเสยีนท่ีก่อนหน้านีน้างเคยดูหมิน่ท่ีสดุไม่ใช่หรอื เมือ่ก่อนนาง

แสดงทท่ีานบัถือท่านหญิงชิง่ฝ ูแต่ในเวลาส่วนตัวกลบัไม่ได้คิดอย่างนัน้เลย  

ถึงข้ันคดิอย่างเลวร้ายโดยไม่หว่ันเกรงว่าท่านหญิงชิง่ฝทูัง้แก่และดเุหมอืน

แม่เสอืตวัหน่ึง มน่ิาเล่าบรุษุจงึไม่ยินดจีะแตะต้องนาง เฉงิอวีโ๋ม่ตอนนัน้ 

ยังอายนุ้อย ร่าเรงิสวยสดงดงาม ถูกเหล่าญาตผิูพ่ี้อุม้ช ูนางคดิอย่างมัน่ใจ 

เตม็เป่ียมว่าวันหน้าตนเองแต่งงานไปต้องไม่เป็นเช่นนีแ้น่นอน
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นางไม่เห็นดีกับชีวิตการแต่งงานของผู้ใหญ่รอบข้างที่ราบเรียบ 

ราวสายน�า้ เหมอืนทนใช้ชวิีตกันไป และคดิทึกทกัเอาเองว่าผูใ้ดให้สตรีเหล่าน้ี 

ไร้เสน่ห์ จับหัวใจของบุรุษเอาไว้ไม่อยู่เล่า นางตอนน้ันไม่เคยคิดเลยว่า 

ตนเองจะมสีกัวันท่ีกลายเป็นหน่ึงในสตรจี�านวนน้ันเช่นกัน

เฉงิอว๋ีโม่ร้อนรน เริม่คดิหาวิธีเข้าใกล้ฮัว่ฉางยวน นางคิดว่าขอเพียง 

พวกเขามลีกูกันอกีคน ปัญหาทุกอย่างต้องแก้ไขได้หมด แต่เฉงิอวีโ๋ม่ในตอนน้ี 

จงึพบว่านางไม่มแีรงดึงดูดต่อฮัว่ฉางยวนแล้ว

ฮั่วฉางยวนมองนางอย่างสงบนิ่งอดทนราวกับอดกลั้นและราวกับ

เหน่ือยล้า เขาไม่วางท่าเป็นนายท่านต่อหน้านางอกี แสดงด้านทีแ่ย่ท่ีสดุ 

ต่อหน้านางอย่างไม่หว่ันเกรง เฉงิอวีโ๋ม่คดิว่าน่ีเป็นเรือ่งดี แสดงว่าฮัว่ฉางยวน 

เห็นว่านางเป็นคนของตนจงึไม่เปลืองพลังกายพลังใจอกี แต่ในแววตาของ 

ฮั่วฉางยวนที่มองนางไม่มีความชื่นชม การส�ารวจ และความปรารถนา 

อีกแล้ว ทั้งยังไม่คอยสังเกตการแต่งตัวการประทินโฉมของนางทั้งที่เขา 

ไม่ได้เป็นเช่นน้ีกับสาวใช้คนอ่ืน

ยามเขามองนางไม่ได้เป็นเฉกเช่นที่มองสตรีทั่วไปอีกแล้ว

ราวกับตกหลุมเย็นเยือกในอากาศที่ร้อนผ่าว เฉิงอวี๋โม่สมองมึนงง 

เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ ฮั่วฉางยวนเหตุใดจึงเปลี่ยนเป็นเช่นนี้ไปได้เช่นกัน

เฉงิอว๋ีโม่นิง่เงยีบไปนานมาก สุดท้ายบอกกบัตนเองว่าน่ีเป็นหนทาง 

ท่ีความรักสามีภรรยาต้องข้ามผ่าน บทสรุปสุดท้ายของชีวิตการแต่งงาน  

ความรกัร้อนแรงราวเปลวเพลงิกองหน่ึง หลังจากเผาไหม้จนมอดดบัสิน้แล้ว 

สดุท้ายต้องกลบัไปมชีวิีตท่ีราบเรยีบราวกับสายน�า้

เฉงิอวีโ๋ม่พูดกล่อมตนเองเช่นนีม้าตลอด นางกับฮัว่ฉางยวนมคีวามรกั

เป็นทนุเดมิ ดกีว่าสามภีรรยาท่ีหลับหูหลับตาแต่งงานกันสดุท้ายกลายเป็น 
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คูแ่ค้นมากแล้ว พวกเขาตอนนีไ้ม่พูดคุยกัน เป็นการปล่อยไปตามกฎเกณฑ์ 

ชวิีตแต่งงานทีค่วรเป็นเท่านัน้

แต่วนันีเ้ฉงิอว๋ีโม่เห็นองค์รชัทายาทย่ืนมอืไปประคองเฉงิอว๋ีจิน่อย่าง

เป็นธรรมชาต ิ เฉิงอว๋ีจิน่ก็ยืนอยู่ข้างกายองค์รชัทายาทเช่นกัน ได้ยินค�าพูด 

หยอกล้อของทุกคนก็หลุบตาลงด้วยรอยย้ิม หลบหลังองค์รัชทายาท 

อย่างท่ีควรจะเป็น ตอนพูดถึงดื่มสุราจนเมา เฉิงอว๋ีจิ่นยังลอบถลึงตาใส ่

องค์รชัทายาทอกีด้วย องค์รชัทายาทเห็นแล้วก็เพียงแค่ยกย้ิม

การกระท�าของพวกเขาเหล่าน้ีเป็นเรือ่งปกตแิละเลก็น้อยมาก เรยีบง่าย

เหมือนชีวิตของสามีภรรยาสามัญชน แต่อานุภาพของมันแตกต่างกัน 

โดยสิน้เชงิ

รักปิดบังคนไม่ได้ หลักการเดียวกัน ไม่รักก็เป็นเช่นนั้น

อารมณ์ของเฉิงอว๋ีโม่ตกลงในหุบเหวลึกทันที ข้ออ้างอ่อนแรงที่นาง 

หาให้ตนเองหลอกคนอื่นไม่ได้อีกแล้ว การกระท�าเหล่านี้ไม่สะดุดตา แต ่

แสร้งท�าไม่ได้แน่นอน ไม่ว่าความสามารถในการแสดงจะล�า้เลศิเพียงใด 

แสร้งท�ารกักันมากเพียงใด สามภีรรยาคูห่นึง่แท้จรงิแล้วอยูร่่วมกันอย่างไร

หลอกลวงคนอ่ืนไม่ได้

เพราะเหตใุดกันทัง้ท่ีเฉงิอว๋ีจิน่น่าเบือ่อย่างน้ัน เฉงิอว๋ีโม่อดไม่ได้ท่ีจะ 

คิดว่านางร่าเริงน่าสนใจกว่า และเป็นที่รักของคนอ่ืนมากกว่าเฉิงอว๋ีจิ่น  

นางกับฮัว่ฉางยวนยังมคีวามผกูพันทางบญุคณุช่วยชวีติอกี นางกับฮัว่ฉางยวน

เดนิมาถึงขัน้นีไ้ด้อย่างไร

ตอนนั้นนางเลือกแต่งงานผิดคนจริงๆ ใช่หรือไม่
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เฉงิอวีโ๋ม่ตกอยู่ในภวงัค์ พอนางได้สติเงยหน้าขึน้พบว่าโถงส่วนหน้า

เหลอืนางเพียงคนเดียว ฮัว่ฉางยวนเดินเข้าไปแล้วไม่ได้เรียกนางเลย

เฉงิอว๋ีโม่จกิน้ิวลงบนฝ่ามอือย่างแรง นีห่รอืคอืสามขีองนาง นีห่รอืคอื 

บ้านเดมิของนาง เพียงไม่ระวังเฉงิอว๋ีโม่จกิจนเลบ็น้ิวก้อยหัก

นางจ้องมองเลอืดซบิบนน้ิวก้อย ใบหน้าเหม่อลอย ในเวลาน้ีสาวใช้

ห้อมล้อมอยู่ภายในห้องอุน่ ไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเฉิงอว๋ีโม่ยังอยู่ตรงน้ี ส่วน 

เฉงิอว๋ีโม่ก็ไม่ได้เรยีกใคร นางซ่อนมอืทีไ่ด้รบับาดเจบ็ไว้ใต้แขนเสือ้ ไม่ได้จดัการ

พันแผล เดนิเข้าไปในห้องอุ่นเหมอืนวิญญาณ ฟังทกุคนพูดคุยกัน

นางนั่งอยู่ตรงนั้น เหม่อลอยต่อกันเป็นพักๆ

เฉิงอว๋ีโม่อดไม่ได้ที่จะคิดว่านางไม่ได้ด้อยไปกว่าเฉิงอวี๋จ่ิน ถึงข้ัน 

มหัีวใจมากกว่าเฉงิอว๋ีจิน่ เป็นท่ีชืน่ชอบของบรุษุได้มากกว่าเฉงิอว๋ีจิน่ หาก 

ตอนนัน้ไม่ใช่เพราะสกุลเฉงิไม่มบีตุรสาวคนอืน่ คนท่ีแต่งงานกับท่านอาเก้า 
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ต้องเป็นนางทีไ่ม่เคยถูกถอนหม้ันอย่างแน่นอน เช่นนัน้ในตอนนีพ้ระชายา 

ทีอ่งค์รชัทายาทปฏิบตัอิย่างอ่อนโยนและถูกทุกคนอจิฉาต้องเป็นนางใช่หรอืไม่

หลงัจากหลีเ่ฉงิจิง่มาถึง หัวข้อสนทนาทกุอย่างก็วนอยู่ทีห่ลีเ่ฉงิจิง่กับ 

เฉงิอวีจ๋ิน่ พวกเขาพูดคยุกนัไม่นานก็ถึงเวลาอาหารกลางวัน ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิ 

ออกปากพูดให้ทุกคนย้ายไปท่ีโถงอาหาร กินอาหารกลางวันร่วมกัน

ตอนกนิอาหาร เฉงิอว๋ีจิน่ไม่ระวังส�าลกัพรกิ นางขมวดค้ิว พยายาม 

กลัน้ไว้ แม้แต่เหลียนเชีย่วท่ีปรนนิบตัอิยู่ข้างหลงัยังไม่เหน็ หลีเ่ฉงิจิง่กลบั 

มองมาท่ีนางแวบหนึง่ แล้วพูดว่า "เอานมมาถ้วยหน่ึง"

องค์รัชทายาทมีค�าสั่ง สาวใช้จึงรีบแจ้งไปทางห้องครัว คนอื่น 

บนโต๊ะอาหารชะงักตะเกียบ มองมาทางหลี่เฉิงจิ่ง "องค์รัชทายาท  

พวกกระหม่อมไม่รอบคอบ ตั้งอาหารไม่ได้พิจารณาอย่างละเอียด 

กระหม่อมเสยีมารยาท ขอพระองค์ลงโทษด้วย"

หลีเ่ฉงิจิง่โบกมอื แล้วเทน�า้ชาหน่ึงถ้วย ถอืหมนุเล่นช้าๆ ในมอื พูดว่า 

"ไม่ใช่ว่าข้าชอบ แต่นมแก้เผด็ได้ ดีต่อคอ"

ทุกคนมองตามสายตาของหลี่เฉิงจิ่ง จึงพบว่าหล่ีเฉิงจิ่งส่ังมาให ้

เฉิงอว๋ีจิ่น เหลียนเชี่ยวรู้ตัวภายหลัง จะรีบตักข้าวต้มให้เฉิงอว๋ีจิ่นแก้เผ็ด  

หลีเ่ฉงิจิง่รบีห้ามไว้ พูดว่า "ข้าวต้มร้อนเกินไป กินแล้วจะย่ิงเผด็"

เวลาน้ีชาในมอืของเขาดเูหมอืนจะเย็นแล้ว หลีเ่ฉงิจิง่ใช้นิว้มอืแตะ 

ข้างถ้วย แล้วพูดว่า "ความร้อนน้ีก�าลงัพอดี ด่ืมกล้ัวคอก่อนเถอะ"

เฉิงอว๋ีจิ่นพูดอะไรไม่ออก พยักหน้ารับน�้าชามา ตอนท่ีนางด่ืมชา  

หลี่เฉิงจิ่งช่วยประคองถ้วยให้นางอย่างเป็นธรรมชาติ หลังจากเฉิงอว๋ีจิ่น 

ดื่มหมดหลี่เฉิงจิ่งก็รับถ้วยชากลับมาวางไว้บนถาดของสาวใช้ จากน้ัน 

ลบูหลงัของเฉงิอว๋ีจิน่เบาๆ "ดีขึน้บ้างหรอืยัง"
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เฉงิอว๋ีจิน่พยักหน้า พูดว่า "ดีขึน้มากแล้ว ขอบพระทัยองค์รัชทายาท"

ในตอนนี้เองห้องครัวก็ส่งนมมาให้ เฉิงอว๋ีจิ่นเห็นแล้วรู้สึกจนใจ  

"ก็แค่ส�าลักเล็กน้อย ไยต้องยุ่งยากเช่นนี้"

"ยุ่งยากท่ีใดกัน" หลีเ่ฉงิจิง่พูดเสยีงเรยีบ รวบแขนเส้ือ คบีอาหารให้ 

เฉงิอวีจ๋ิน่ แล้วพูดว่า "จานนีร้สจดื ลองชมิสองสามจานนีสิ้"

คนท้ังโต๊ะเห็นการแสดงความรักโดยไม่ทันตั้งตัว การกระท�าของ 

หลีเ่ฉงิจิง่เป็นธรรมชาตมิาก เขารนิชายกน�า้ให้เฉงิอว๋ีจิน่ คล่องแคล่วเป็นอิสระ  

ไม่รู ้สึกว่าเป็นการเสียบารมีของบุรุษแม้แต่น้อย ส่วนการแสดงออก 

ของเฉิงอว๋ีจิ่นก็เรียบเฉยมาก ไม่มีทีท่าจะโอ้อวดเลย แม้แต่สีหน้าของ 

พวกเหลยีนเชีย่วก็เห็นได้ชดัว่าเป็นเรือ่งทีเ่ห็นมาจนชนิแล้ว

เฉิงหยวนเสียนถือตะเกียบไม่รู้ว่าควรจะคีบอย่างไร เหล่าคู่ชีวิต 

ซึง่เป็นภรรยามานานอย่างเฉงิหมิน่และท่านหญงิชิง่ฝยัูงรูส้กึหดหู่ใจ ส่วน

เหล่าหญิงสาวท่ียังไม่ได้แต่งงานอกีโต๊ะหน่ึงเหน็ภาพตรงหน้าน้ีแล้วหัวใจ 

ก็เบกิบานท้ังตกใจและอิจฉา เฉงิหมิน่ทัง้อจิฉาและหดหูใ่จ นางแอบมอง

สวีเนีย่นชนุทีอ่ยู่อกีโต๊ะแวบหนึง่ ใจคดิว่าบตุรสาวของนางวนัหน้าขอเพียง 

หาสามีท่ีเอาใจใส่หนึ่งในสิบส่วนขององค์รัชทายาทได้สักคน นางท่ีเป็น

มารดาคนน้ีก็พอใจมากแล้ว

หร่วนซ่ือเห็นแล้วอดใจไม่ไหวมองไปทางฮั่วฉางยวนกับเฉิงอว๋ีโม่  

พวกเขาสามภีรรยาคูน่ีน้ัง่ด้วยกันเช่นกัน แต่ท้ังสองคนกินอาหารของตนเอง 

ตัง้แต่นัง่โต๊ะมาถึงตอนน้ี ท้ังสองคนไม่ได้พูดอะไรแม้แต่ประโยคเดยีว ถึงขัน้ 

ไม่ได้ส่งสายตาให้กันเลย

...เหมือนเป็นคนแปลกหน้ากัน ไม่สิ ย่ิงกว่าคนแปลกหน้าเสียอีก  

อย่างน้อยกับคนแปลกหน้า ฮัว่ฉางยวนคงไม่เย็นชาเสียมารยาทเช่นน้ี
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หร่วนซื่อถอนใจอยู่ภายใน ทว่าบนโต๊ะอาหารนอกจากนางแล้ว  

ไม่มีใครสังเกตท่ีเฉิงอว๋ีโม่กับฮั่วฉางยวนเลย ทุกคนต่างมองไปที ่

องค์รชัทายาทกับพระชายาของเขา

บางทอีาจจะไม่ใช่ไม่สงัเกตเหน็ แต่สามภีรรยาสองคูท่ีน่ัง่ร่วมโต๊ะกัน 

มข้ีอเปรยีบเทียบท่ีเด่นชดัเกินไป คนอืน่เหน็แก่หน้าจงึไม่ได้พูดออกมาเท่าน้ัน

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิมองเห็นสีหน้าของทุกคน ในใจนางมคีวามคิดมากมาย 

สดุท้ายเหลอืเพียงเสยีงถอนใจยาวเฮอืกหน่ึง

เดมิทนีางยังคดิว่าองค์รชัทายาทฐานะสูงศกัดิง์ามสง่า ส่วนเฉงิอว๋ีจิน่ก็มี

นิสยัอยู่ในกฎเกณฑ์ สองคนนีอ้ยู่ด้วยกันเกรงว่าวันหน้าคงจะให้ความนับถือกัน

เหมอืนเป็นแขก อดึอดัใจจนตาย ตอนกลบับ้านเดมิหลงัแต่งงานสามวัน 

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงยังเคยสงสัยว่าพวกเขาสามีภรรยาเล่นละครอยู่หรือไม่  

นี่ไม่ใช่เพราะฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงไม่เชื่อมั่นในตัวองค์รัชทายาท แต่เพราะนาง 

ไม่เชือ่มัน่ในตวัเฉงิอว๋ีจิน่

แต่ว่าตอนนีเ้วลาพิสจูน์ทุกอย่าง การคาดเดาราวกับคดิว่าตนมตีาไฟ 

ตาทองครัง้นัน้ แท้จรงิแล้วเป็นความคดิเลวร้ายชัน้ต�า่ สองสามวนัยังแสร้งท�า 

ได้ หน่ึงเดอืนก็ยังพอทนไหว แต่เวลาครึง่ปีเล่า

ความรักแสร้งท�าได้ ทว่าแววตาแสร้งท�าไม่ได้

ตอนเริม่แรกฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิไม่ค่อยถูกใจคูข่องหลานสาวคนโตนกั 

สองคนทีส่ขุมุฉลาดเฉลยีวมาอยู่ด้วยกัน ไม่มใีครก�าราบใครได้ สูเ้อาหญิงสาว 

น่ารักไร้เดียงสาสักคนไปไว้ข้างกายองค์รัชทายาทจะท�าให้องค์รัชทายาท 

ชอบใจได้มากกว่า อย่างไรเสยีบรุษุก็ไม่ค่อยชอบสตรท่ีีฉลาดเกินไป อย่างเช่น 

ฮัว่ฉางยวนกับเฉงิอว๋ีโม่คนหน่ึงอาจหาญอกีคนไม่ทันโลก คนหน่ึงเด็ดขาด 

มพีลงัอกีคนพ่ึงพาท้ังกายใจ เช่นนีจ้งึจะดีมาก
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แต่ใครจะคิดว่าผลลัพธ์สุดท้ายกลับขัดแย้งกันมาก

ความจรงิพิสูจน์ว่าคนฉลาดอยู่ท่ีใดก็มชีวิีตท่ีดไีด้ และคนฉลาดสองคน

อยู่ด้วยกันมแีต่จะดข้ึีนเป็นเท่าตัว ทีพู่ดว่าบรุษุโดดเด่นไม่ชอบภรรยาทีฉ่ลาด 

มคีวามสามารถ เป็นเพียงแค่ความชอบทีแ่ตกต่างกันไป รวมถึงเป็นการ

ปลอบใจตนเองของคนโง่เท่านัน้

คูข่องเฉงิอว๋ีจิน่กับองค์รชัทายาทน้ีมคีวามปรองดองกันตลอด ได้ยินว่า

ครึง่ปีมานีไ้ม่เคยโกรธกนัแม้สกัครัง้ ส่วนเฉงิอว๋ีโม่กับฮัว่ฉางยวนเล่า เฉงิอว๋ีโม่

จดัการแม่สามทีียุ่่งยากไม่ได้ เอาแต่พ่ึงฮัว่ฉางยวน และฮัว่ฉางยวนไม่เก่งกาจ 

ในการท�าความเข้าใจความคดิของสตร ี เวลานานเข้าก็เหมอืนเถาวัลย์ทีอ่่อนแอ

เกาะแน่นอยู่บนต้นไม้ สุดท้ายต่อให้เป็นต้นไม้ใหญ่ก็ขาดอากาศตายได้  

จนถึงตอนน้ีคนหนึ่งโอดครวญว่าสามีเปลี่ยนไป ไม่ปกป้องนางเหมือน 

ก่อนแต่งงานอีกแล้ว คนหน่ึงลอบรังเกียจที่ภรรยาเกาะติดมากไป  

ไม่สามารถเดนิได้ด้วยตนเองเลย

นียั่งอยู่ต่อหน้าผูใ้หญ่จวนสกุลเฉงิอกีด้วย ฮัว่ฉางยวนต้ังแต่เดินเข้ามา 

ทักทายฮูหยินผู้เฒ่าเฉิง ทักทายท่านหญิงชิ่งฝูและหร่วนซื่อ หลุบตา 

ให้ความเคารพต่อเฉิงอวี๋จิ่น กับเด็กรุ่นหลังสกุลเฉิงและสกุลสวีสองบ้าน 

ก็อ่อนโยนอดทนอย่างย่ิงเช่นกัน เขาเป็นบตุรเขยทีก่ตญัญู ขุนนางท่ีเคารพ

นบนอบ พ่ีเขยน้องเขยท่ีอ่อนโยน กลบัมเีพียงยามปฏิบตัต่ิอภรรยาของตนเอง

เท่าน้ันทีไ่ม่ไถ่ถามทักทายสกัค�า ไม่เคยเป็นห่วงแม้เพียงชัว่ครู่

กับความใส่ใจที่หลี่เฉิงจิ่งมีต่อเฉิงอว๋ีจิ่นแล้ว การแสดงออกของ 

ฮัว่ฉางยวนดเูย็นชามากเกินไป ยังเทยีบไม่ได้กับคนแปลกหน้าเลย นัน่คอื

ภรรยาของเขานะ

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิถอนใจอย่างแรงเฮอืกหนึง่ ในปีท่ีเฉงิอว๋ีโม่ออกเรือน
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ดวงตาเปล่งประกายมีความกล้าหาญเต็มอก คิดว่าตนเองแตกต่างจาก 

สตรีนางอื่นในโลกนี้แล้ว ทว่าถึงตอนท้ายทุกคนก็ยังเป็นคนธรรมดาทั่วไป 

เช่นกัน

กลบัเป็นเฉงิอว๋ีจิน่ทีท่กุคนเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นคนแข็งทือ่เกินไป 

ใช้การกระท�าท่ีเห็นได้จรงิพิสจูน์ว่าคนทีเ่ก่งกาจอย่างแท้จรงิท�าอะไรก็ได้ดี

ทัง้นัน้

อาหารม้ือนี้ทุกคนกินพร้อมความคิดท่ีต่างกันไป หลังมื้ออาหาร 

พวกบุรุษออกไปพูดคุยกันท่ีห้องส่วนหน้า ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงก็น�าลูกสะใภ้ 

หลานสาวเข้าไปพูดคุยกันในห้องอุ่น ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงมองหน้าเฉิงอว๋ีจิ่น  

รมิฝีปากขยับหลายที สุดท้ายจงึถามหย่ังเชงิว่า "พระชายา ระยะนีท่้านมข่ีาวดี

หรอืยังเพคะ"

เฉงิอวีจ๋ิน่ถูกถามจนชนิแล้ว สงบน่ิงอย่างมาก พูดว่า "องค์รัชทายาท 

พูดว่าเรือ่งลกูอยู่ท่ีวาสนา ไม่ต้องรบีร้อน"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉิงหยุดค�าพูดไว้อกีครัง้ แต่ไม่กล้าบบีค้ันเฉงิอว๋ีจิน่มาก 

เกินไป ตอนเฉิงอวี๋จิ่นเพ่ิงได้รับสมรสพระราชทาน พวกเขายังคิดว่าจะใช ้

ความกตญัญูต่อตระกูลผกูมดัเฉงิอว๋ีจิน่ไว้ ทว่าหลังจากเฉงิอว๋ีจิน่หกัหน้า

ท่านหญิงชิง่ฝกัูบหร่วนซือ่ไปครัง้หน่ึงแล้ว คนสกุลเฉิงก็ไม่กล้าท�าอนัใดอกี

เฉิงอว๋ีจิ่นตอนนี้เป็นความหวังเดียวของจวนอี๋ชุนโหว เมื่อเห็นว่า 

ไม่มปีระโยชน์จะพูดเรือ่งความผกูพันกับเฉงิอว๋ีจิน่ ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิจะกล้า 

ล่วงเกินพระโพธิสตัว์ทองค�าองค์นีอี้กได้อย่างไร

ก็เหมือนอย่างท่ีเฉิงอว๋ีจิ่นพูด การขอร้องคนต้องแสดงท่าทีของ 

การขอร้องออกมา ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิเข้าใจความหมายของเฉงิอว๋ีจิน่ในทนัที  

ทัง้ครอบครวักินด่ืมเล่นสนกุอย่างเรยีบง่าย ไม่คดิวางแผนอะไรต่อ ไม่ช่วยเหลอื 
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และไม่สร้างความยุ่งยากให้เฉงิอว๋ีจิน่ สรปุแล้วก็ถือว่ารู้ฐานะดมีาก

แท้จริงแล้วนี่ยังมีอะไรไม่น่าพอใจอีก ขอเพียงสกุลเฉิงไม่ท�าอะไร 

เลวร้าย ชวิีตท่ีสขุสบายเช่นน้ีก็สามารถด�าเนินต่อไปได้ เฉงิหยวนเสยีนทีอ่ยู่ 

อย่างคหบดพีอใจอย่างย่ิงแล้ว

หากเฉงิอว๋ีจิน่สามารถมหีลานชายคนโตให้ราชวงศ์ได้ในเรว็วนัก็ย่ิง

สมบรูณ์ เฉงิหยวนเสยีนสามารถนอนบนกองทองกัดกินเมด็ทองได้เลย

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิได้ยินเฉงิอว๋ีจิน่พูดว่าไม่มก็ีร้อนใจเลก็น้อย กระนัน้ 

ก็ไม่กล้าเร่งรัด เฉิงอว๋ีจิ่นพูดเช่นน้ีแล้ว ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงจะพูดอะไรได้อีก  

ท�าได้เพียงรบัค�าว่า "พระชายาตรสัได้ถูกต้อง ลกูหลานเป็นเรือ่งของวาสนา 

ปล่อยไปตามวาสนาเด๋ียวก็มาเอง"

ฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงพูดจบก็มองไปทางเฉิงอว๋ีโม่ กับเฉิงอว๋ีโม่นางไม่ได ้

ระวังตวัมากอย่างน้ัน พูดไปตามตรงว่า "นายหญิงน้อย เจ้าก็เช่นกัน ถึงแม้ 

เจ้าจะไม่ระวังแท้งลูกไปแล้ว แต่สตรีอื่นไม่พูดต้นสายปลายเหตุกับเจ้า  

ฉวยโอกาสตอนน้ีทีท่่านโหวยังไม่ได้รบัอนุภรรยา รบีต้ังครรภ์ให้เร็วจงึจะดี  

เจ้าถูกแม่เจ้าเอาใจจนเสียคน แต่บ้านสามีไม่เหมือนบ้านเดิมของตนเอง  

ไม่มคีนคอยเอาใจเจ้า แต่งงานแล้วจะเอาแต่ใจไม่ได้ ท้องแรกไม่ว่าจะหญิง 

หรอืชาย ขอเพียงคลอดลกูออกมาจงึจะยืนมัน่คงในบ้านสามไีด้อย่างแท้จรงิ"

เฉิงอว๋ีโม่ถูกฮูหยินผู้เฒ่าเฉิงพูดจนหน้าแดงอ่อนแรง ก้มหน้าลง  

พูดรับค�าเสียงเบาราวแมลง

เฉิงอว๋ีจิ่นรู้ว่าตนเองก็อยู่ในช่วงอันตรายมากเช่นเดียวกัน จึง 

หลุบตาลง ไม่ส่งเสียงพูดอะไรเลย นางแสดงออกในจวนสกุลเฉิงด้วย 

ความมั่นใจเต็มเปี่ยมไม่ลนลาน แต่หลังจากกลับถึงวังหลวง รอบข้าง 

ไม่มใีคร เฉงิอว๋ีจิน่ก็ถอนใจยาวเฮอืกหน่ึงต่อหน้าคนสนิท
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เฉิงอว๋ีจิ่นทนไม่ไหวลูบไปที่หน้าท้องของตนเอง วันนี้นางพูดว่า  

'เรือ่งลกูอยู่ท่ีวาสนา' ทว่าแท้จรงิแล้วไม่ว่าจะเป็นต�าหนักในหรอืราชส�านกั 

ล้วนไม่ให้เวลาพวกเขาปล่อยตามวาสนา เฉิงอว๋ีจิ่นกับหลี่เฉิงจิ่งต้อง 

เผชิญแรงกดดันหนักอึ้ง แต่เวลาผ่านไปแล้วครึ่งปี ท้องของนางยังไม่ม ี

ความเคลือ่นไหวใดเลย

ทัง้ท่ีความถ่ีในการท�าเรือ่งอย่างว่าของหลีเ่ฉงิจิง่ไม่น้อยเลย ตอนน้ี 

เฉงิอว๋ีจิน่ไม่จ�าเป็นต้องอ้างองิจากประสบการณ์ในชาตก่ิอนแล้ว นางสามารถ

วิเคราะห์ได้เลยว่าความถ่ีทีห่ลีเ่ฉงิจิง่กระท�าอยู่ในข้ันทีค่่อนไปทางสูงมาก

หรือว่าจ�านวนครั้งที่มากเกินไปจะกระทบต่อการตั้งครรภ์

เฉิงอวี๋จิ่นลูบหน้าท้องแบนราบ ครุ่นคิดอย่างจริงจังยิ่ง

เฉิงอวี๋จิ่นครุ่นคิดความเป็นไปได้นี้อย่างจริงจัง หรือว่าบางทีความถี่ 

น้อยลงสกันิดจะมปีระโยชน์ต่อการต้ังครรภ์ หลีเ่ฉงิจิง่กลบัมาจากข้างนอก  

เห็นเฉงิอว๋ีจิน่น่ังอยู่บนเตียงใหญ่ กระโปรงยาวลากพ้ืน ขนตายาวหลุบลง 

ครุน่คดิอะไรบางอย่างด้วยท่าทีจรงิจงัมาก

หลีเ่ฉงิจิง่น่ังลงตรงหน้านางอย่างเป็นธรรมชาติ แล้วถามว่า "คดิอะไร 

อยู่หรอื เหตใุดจงึดูจรงิจงัเช่นนี"้

เฉงิอว๋ีจิน่เงยหน้าขึน้มองหลีเ่ฉงิจิง่แวบหน่ึง ทัง้ทีไ่ม่ได้พูดอะไร แต่ 

หลีเ่ฉงิจิง่กลบัรู้สกึได้โดยไร้สาเหตุว่าไม่ใช่เรือ่งดีอะไร

เป็นจรงิดังคาด ไม่ช้าเฉงิอว๋ีจิน่ก็เอ่ยปากพูด "องค์รชัทายาท หม่อมฉนั

เมือ่ครูค่ดิถึงหลกัพุทธะอันหนึง่"

เวลาเฉงิอว๋ีจิน่พูดอะไรจะหวังเสมอว่านางสามารถพูดออกมารวดเดียว

จนจบได้ ต้องอ้อมไปมาอยู่นานมาก ยกหลกัการย่ิงใหญ่ทัง้โลกนีข้ึน้มาพูด 

หนึง่รอบจงึจะเข้าสู่เรือ่งส�าคญัได้ หล่ีเฉิงจิง่ถอนใจ แล้วพูดว่า "เจ้าพูดถึง 
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หลกัพุทธะข้ึนมานับว่าหาได้ยาก พูดมาเถอะ"

เฉงิอว๋ีจิน่กระแอมกล้ัวคอ เริม่พูดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติอันหนึง่ 

ก่อน "องค์รชัทายาท โบราณพูดไว้ว่าพระจนัทร์เตม็ดวงแล้วต้องแหว่งเว้า  

น�า้เตม็แล้วต้องเอ่อล้น* พระจนัทร์ยังเป็นเช่นน้ี คนย่อมเป็นเช่นเดยีวกัน 

พระองค์ว่าใช่หรอืไม่"

"อืม"

"ทุกเรือ่งต้องควบคมุ ไม่เช่นนัน้แขง็ไปย่อมหกัง่าย ข้ึนสดุจะถดถอย  

เกิดผลลพัธ์ในทางตรงข้าม"

หลี่เฉิงจิ่งน่ิงเงียบไปครู่หน่ึงก็ทนไม่ไหวพูดขึ้นว่า "เหตุใดเจ้ายังคง 

ชอบพูดเย่ินเย้อเช่นน้ีอกี"

เฉงิอว๋ีจิน่บ่มเพาะอารมณ์ได้ครึง่หน่ึง ฟังถึงตรงน้ีก็เงยหน้าข้ึนถลงึตาใส่ 

เขา หลี่เฉิงจิ่งแววตาไม่หวาดหว่ันและบริสุทธ์ิ พูดว่า "ข้าแค่พูดไปตาม 

ความจรงิ เจ้าอยากพูดอะไรกันแน่ พูดมาตามตรงเถอะ ท้ังท่ีเป็นเรือ่งของ 

ค�าพูดประโยคเดยีว อ้อมไปอ้อมมาข้าฟังแล้วเหน่ือยนกั"

เฉิงอว๋ีจิ่นถูกตัดบท ข้ีเกียจจะปูเรื่องแล้ว จึงพูดตามตรงว่า  

"องค์รชัทายาท ข้าลองคดิอย่างละเอยีดแล้ว รูส้กึว่าค�าพูดท่านย่ามเีหตุผล  

พวกเราให้ความส�าคัญเรือ่งลกู เสยีพลงัมากไปไม่ค่อยดนัีก"

เฉงิอว๋ีจิน่พูดอย่างคลมุเครอื แต่หลีเ่ฉงิจิง่ฟังออกในทนัท ี เขาเลกิคิว้ขึน้  

จนค�าพูดอย่างมาก "เรือ่งน้ีไร้เหตผุลอย่างย่ิง บตุรชายบตุรสาวในวันหน้า 

ยังไม่มาเกิดเสยีที เหตุใดต้องล�าบากข้าด้วย"

เวลาน้ีในต�าหนักยังมคีนอืน่คอยปรนนิบตัอิยู่ เฉงิอว๋ีจิน่กวาดตามอง 

สองฟาก กระแอมเบาๆ แล้วพูดว่า "องค์รัชทายาท ท�าอะไรเกินพอด ี

* พระจันทร์เต็มดวงแล้วต้องแหว่งเว้า น�้าเต็มแล้วต้องเอ่อล้น อุปมาว่าทุกอย่างเมื่อสมบูรณ์ถึงขีดสุดแล้ว 

ย่อมมีการถดถอยลง
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ไม่เหมาะนกั เทน�า้เต็มเกินไปจะท�าให้ไม่ได้อะไรเลย ท่านว่าหลกัการน้ีถูกต้อง 

หรอืไม่"

หลี่เฉิงจิ่งนั่งอย่างดี พูดช้าๆ ว่า "ข้าคิดว่าไม่ค่อยถูกต้อง"

เฉิงอว๋ีจิ่นดวงตาทนไม่ไหวมองไปข้างหลังอีกคร้ัง ปกตินางระวัง 

เรือ่งกิรยิา การหารอืเรือ่งเช่นน้ีต่อหน้านางก�านลั แม้จะรูว่้าพวกเขาไม่ได้ยิน  

แต่เฉงิอว๋ีจิน่ยังคงรูส้กึไม่สบายใจมาก เกรงว่ามเีพียงหลีเ่ฉงิจิง่ทีส่ามารถน่ัง

อย่างเรยีบร้อยพลางพูดค�าว่าไม่ยอมลดเรือ่งบนเตยีงออกมาได้

ในเวลาน้ีมีนางก�านัลเข้ามาเปลี่ยนน�้าชาพอดี เฉิงอว๋ีจิ่นเงียบเสียง 

ทนัท ีนัง่ตวัตรง หลีเ่ฉงิจิง่ยังคงผ่อนคลายมาก เขายกน�า้ชาร้อนท่ีเพ่ิงต้มใหม่ 

อุ่นถ้วยชาหนึ่งรอบ รินชาพลางพูดว่า "ตามความคิดของข้า หลักพุทธะนี้ 

ควรพูดเช่นนี ้ ดวงจนัทร์มดืแล้วสว่างได้อกี น�า้มข้ึีนบ้างลดบ้าง มดืสว่าง 

เต็มดวงแหว่งเว้า มักจะเดินควบคู่กันไป ขาดสิ่งใดไปไม่ได้ มีสว่างย่อม 

มมีดื มแีสงย่อมมเีงา ไม่อาจตดัสิง่ใดออกเลอืกเพียงหน่ึงในนัน้ได้ อย่างเช่น 

ชือ่ของข้า ค�าว่า 'จิง่' แปลว่าประกายหยก แต่สิง่ทีเ่กิดประกายส่องแสงได้ 

ย่อมเกิดเงามดื เรยีกว่าลายต�าหนิ ดัง่ค�ากล่าวท่ีว่าสงูค่าหรอืต้อยต�า่ล้วนอยู่ 

ที่ใจ สายธารมีน�้าเสียเจือปน ป่าลึกมีพิษร้ายซุกซ่อน หยกงามจิ่นอวี ๋

มลีายต�าหนิสอดแทรก* ลายต�าหนิไม่อาจหลบเลีย่ง จงึไม่จ�าเป็นต้องปฏเิสธ 

ขอเพียงลายต�าหนน้ัินไม่บดบังหยกงามก็พอ"

หลี่เฉิงจ่ิงพูดจบก็เหมือนนึกอะไรข้ึนได้อย่างฉับพลัน พูดทวนซ�้า 

เสยีงเอือ่ยว่า "จิน่อว๋ีมลีายต�าหนิสอดแทรก"

หลีเ่ฉงิจิง่อธิบายค�าว่า 'จิน่อวี'๋ น่ีเดมิทีเป็นค�าอธิบายท่ีจรงิจงัมาก แต่ 

เฉงิอวีจ๋ิน่ฟังแล้ว รูส้กึว่ามบีางจดุไม่ค่อยถูกต้องนัก

* 'สงูค่าหรอืต้อยต�า่อยู่ทีใ่จ สายธารมนี�า้เสยีเจอืปน ป่าลกึมพีษิร้ายซกุซ่อน หยกงามจิน่อว๋ีมลีายต�าหนสิอดแทรก'  

เป็นข้อความตอนหน่ึงจาก 'บันทกึประวัตศิาสตร์จัว่จ้วน' โดยในทีน่ี ้'จิน่อว๋ี' เขียนเหมอืนกับชือ่ของเฉงิอว๋ีจิน่
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ในสมองของนางปรากฏภาพเคลื่อนไหวชุดหน่ึงข้ึนมา หลังจากรู้ว่า 

ตนเองคดิอะไรอยู่ เฉงิอว๋ีจิน่ก็รบีหยุดความคดิแล้วก่นด่าตนเองอย่างรุนแรง

ในใจ นางคดิสกปรกเกินไปแล้ว คมัภีร์มคีณุธรรมเช่นนี ้ นางกลบัคดิไปใน 

ทางลบได้

หลงัจากหลีเ่ฉงิจิง่พูดจบก็ลบูมอือย่างจรงิจงัมาก พูดอย่างพอใจว่า 

"ค�าว่า 'สอดแทรก' น้ีใช้ได้ดี"

ใบหน้าของเฉิงอว๋ีจิ่นเปล่งสีแดงระเรื่ออย่างฉับพลัน เมื่อครู่นาง 

ยังคิดว่าสมองของตนเองสกปรกเกินไปจึงได้คิดไปทางอื่น ผลปรากฏว่า 

เป็นอย่างทีค่ดิจรงิๆ!

บุรุษผู้นี้หมายความเช่นนั้นจริงๆ พูดจาหยาบโลนอย่างเปิดเผย

เฉงิอว๋ีจิน่หน้าแดงไปถึงใบหู นางกัดรมิฝีปาก พูดอะไรไม่ออก เวลานี ้

ยังมนีางก�านลัห้อมล้อมมากมาย นางก�านัลเห็นองค์รชัทายาทกับพระชายา 

ถกกันเรือ่งหลกัพุทธะ ซ�า้ยังใช้ภาษาโบราณ มคี�าเสรมิความเตม็ไปหมด 

ต่างพากันส่งสายตานับถือมาท่ีทัง้สองคน

ใบหน้าของเฉิงอวี๋จิ่นร้อนจนแทบลุกไหม้ อายจนแทบตายอยู่แล้ว  

ทว่าคนตรงหน้ายังคงมีรอยยิ้ม มองนางเหมือนมีนัยแฝง พูดว่า "จิ่งท�าให ้

เกิดลายต�าหนิ ส่วนจิ่นอว๋ีสอดแทรกลายต�าหนิเอาไว้ ชื่อของพวกเรา 

ออกเสียงคล้ายกัน เห็นได้ว่าวาสนาฟ้าก�าหนด พวกเราถูกก�าหนดว่า 

ต้องเป็นสามภีรรยากัน"

นีเ่ป็นการหยอกเย้าต่อหน้าธารก�านัลโดยแท้ ยังเป็นแบบหยาบโลน 

มากอกีด้วย เฉงิอว๋ีจิน่ติง่หูแดงก�า่ไปหมด พูดไม่ออกว่าโกรธหรอืว่าอาย  

หลีเ่ฉงิจิง่กลัน้หวัเราะอย่างยากล�าบากมาก ในเวลาน้ีเองหลวิอีม้ารายงานอยู่

หน้าประตวู่ามขีนุนางมาขอเข้าเฝ้าเพ่ืออวยพรปีใหม่องค์รัชทายาท หลีเ่ฉงิจิง่ 
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จ�าต้องทิ้งพระชายาที่หน้าแดงถึงใบหูของตนเองเอาไว้ชั่วคราว ออกไป 

จดัการเรือ่งการอวยพรปีใหม่ข้างนอกก่อน

ตอนที่หลี่เฉิงจิ่งเดินออกประตู ในดวงตายังคงมีรอยยิ้ม

เฉิงอวี๋จิ่นแทบจะถูกคนผู้นี้ท�าให้โกรธจนตายจริงๆ เวลาเขาพูดจา 

เปิดเผยจรงิใจ ท่าทางสขุมุสง่างาม มคีนห้อมล้อมมากมายเช่นน้ี ไม่มใีคร 

มองออกถึงธาตุแท้ของเขา

เฉงิอวีจ๋ิน่ลอบกัดฟัน หลังจากองค์รชัทายาทออกไป ตูร้ัว่กับเหลยีนเชีย่ว

ค่อยๆ เดินเข้ามา รินน�้าชาให้เฉิงอว๋ีจิ่นอย่างเบามือเบาเท้า เหลียนเชี่ยว 

อจิฉาอย่างมาก พูดว่า "พระชายา เมือ่ครูท่่านกับองค์รชัทายาททรงถกกัน 

เรื่องอะไรหรือเพคะ แต่ละค�าแต่ละประโยคอ้างอิงคัมภีร์โบราณ เป็น 

หลกัพุทธะท่ีลกึซึง้มาก หม่อมฉนัฟังไม่เข้าใจเลย"

เหลยีนเชีย่วเดมิทีจะพูดประจบให้พระชายาเบกิบานใจ ผลปรากฏว่า 

เห็นเฉิงอวี๋จิ่นถลึงตาดุนางแวบหนึ่ง สีหน้าเย็นชา เหลียนเชี่ยวไม่เข้าใจ 

ความหมาย จึงถามอย่างระวังตัวว่า "พระชายา หม่อมฉันพูดอะไรผิด 

หรอืเพคะ"

ตู ้ รั่ ว เ ห็นเหตุการณ์แล ้วก็รีบเข ้าไปคลี่คลายสถานการณ์  

"องค์รชัทายาทกับพระชายาทรงถกเรือ่งลกึซึง้เข้าใจยาก พวกเราท่ีเป็นบ่าว 

จะฟังเข้าใจได้อย่างไร ถ้าจะให้หม่อมฉนัพูด องค์รชัทายาทกับพระชายา 

ไม่เพียงพระนามคล้ายกัน แม้แต่พระองค์เองก็คล้ายกันมากเช่นกัน  

ทัง้อริยิาบถงดงามเกินผูใ้ดและท่วงท่าสง่างามเฉกเช่นเดยีวกัน"

ตู้รั่วเดิมทีอยากจะช่วยกู้สถานการณ์ ผลปรากฏว่าพอนางพูดจบ 

กลับประหลาดใจที่พบว่าเฉิงอวี๋จิ่นมีสีหน้าเย็นชามากข้ึน เฉิงอว๋ีจ่ิน 

แค่นเสยีงสบถเบาๆ ทหีนึง่ พูดว่า "ใครเหมอืนเขากัน"
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ตู้รั่วตกใจ "หา?"

เฉิงอว๋ีจิ่นถลกแขนเสื้อ พูดเสียงเรียบว่า "ข้ากับเขาไม่เหมือนกัน  

ข้ามคีวามสง่างามท้ังภายนอกภายใน"

เฉงิอวีจ่ิ๋นมคีวามสง่างามท้ังภายนอกภายใน แล้วใครไม่ใช่เล่า ตู้ร่ัว 

ฟังแล้วรูส้กึงนุงง นางกับเหลยีนเชีย่วมองตากัน แล้วก้มหน้าไม่กล้าถาม 

อะไรอกี
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ปีใหม่ผ่านไปวันแล้ววนัเล่า ไม่ช้าก็มาถึงเทศกาลซัง่หยวน เฉงิอว๋ีจิน่ 

ยังจ�าได้ว่าปีที่แล้วฮ่องเต้ด�าเนินการอย่างยิ่งใหญ่ พาเหล่าสนมชายาไป  

'ร่วมสนุกกับราษฎร' ทีห่อชมโคมไฟ ตอนน้ีหาตวัองค์รชัทายาทกลบัมาได้แล้ว 

ฮ่องเต้จงึไม่มคีวามสนใจจะไปร่วมฉลองกับราษฎรแล้ว อยู่ฉลองเทศกาล 

ในวังเป็นปกติ

หยางฮองเฮาเห็นแล้วสบถเย็นชาในใจทีหนึ่ง

ในงานฉลองเทศกาลซัง่หยวน เฉงิอว๋ีจิน่ยังคงน่ังอยู่ต�าแหน่งสูงเป็น

สิง่มงคลให้ทกุคนได้ชืน่ชม เรือ่งทีห่าได้ยากก็คือปีนีห้ยางไทเฮาให้เกียรต ิ

มาร่วมงานฉลองเทศกาลซัง่หยวนด้วย นางนัง่อยู่ในต�าแหน่งหลกัแล้วเรยีกตวั 

ฮหูยินกับคณุหนตูระกูลต่างๆ ขึน้ไปดูตัวอยู่ตลอดเวลา

ใช่แล้ว ความต้องการจะดตูวัพระชายาให้องค์ชายรองของหยางไทเฮา

เหน็ได้อย่างชดัเจนมากแล้ว หยางไทเฮาเดีย๋วพูดว่าคณุหนูสกุลจ้าวเพียบพร้อม

119
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ด้วยคุณธรรม เดี๋ยวพูดว่าคุณหนูสกุลหลี่งดงามสงบเสงี่ยม แต่ไม่พูดถึง 

สกุลโต้วเลย เมือ่เป็นเช่นน้ีคนในเมอืงหลวงยังมอีะไรไม่เข้าใจอกี โต้วซอีนิ 

ถูกยกยอไว้เจด็แปดปี ตอนน้ีถูกหยางไทเฮาทอดท้ิงโดยส้ินเชิงแล้ว

ในเมอืงหลวงเกิดพายุโหมพัดด้วยเหตน้ีุ บ้างร่วมวงเข้าแย่งชงิสิง่ท่ี 

ไม่สมควร บ้างให้บตุรสาวอ้างว่าป่วย ไม่เข้าร่วมงานเลีย้งของไทเฮา เบือ้งหลงั 

ยังเร่งจัดการให้บุตรสาวหมั้นหมายโดยเร็ว ทุกคนมีความเห็นต่างกันไป  

มท่ีาทต่ีางกันไปกับเรือ่งน้ี แต่มสีิง่หนึง่ทีเ่หมอืนกันโดยไม่ต้องสงสัย

นัน่ก็คอืโต้วซอีนิกับสกุลโต้วกลายเป็นตวัตลกในเมอืงหลวงโดยสิน้เชงิ

เฉงิอว๋ีจ่ินวิจารณ์ด้วยจติใจท่ีสงบนิง่ว่าหยางไทเฮาท�าเช่นน้ีไม่ค่อย

เหมาะสมนกัจรงิๆ ในเมือ่ตอนแรกไม่มจีดุประสงค์เช่นนีก็้ไม่ควรให้ความหวัง

โต้วซอิีน ยกยอคนเขาไว้กว่าเจด็แปดปี จากเด็กสาวยืดเวลามาจนกลายเป็น

หญิงสาวอายุมากรอการแต่งงานทัง้คน ตอนน้ีโต้วซอีนิเข้าพิธีปักป่ินแล้ว  

อายุสิบสามสิบสี่เป็นช่วงอายุท่ีเหมาะส�าหรับพูดทาบทามสู่ขอเป็นที่สุด  

โต้วซอีนิกับสกุลโต้วต่างมคีวามคดิหวังในตวัองค์ชายรอง ไม่ได้วางแผน 

ดตูัวบุตรเขยอืน่ไว้เลย ตอนนีห้ยางไทเฮาจู่ๆ มาท�าท่าทางราวกบัว่านาง 

ไม่มีความคิดเช่นน้ี ในอดีตเพียงเห็นเด็กสองคนน่ารักจึงพูดล้อเล่น  

การหมัน้หมายไม่ถือเป็นจรงิจงั นีน่บัว่าท�าเกินไปแล้ว

แต่การเลอืกของตนเองต้องรบัผดิชอบเอง ต่อให้หยางไทเฮาไม่จรงิใจ  

แต่อดตีท่ีผ่านมาผูท้ีว่ิ่งเข้ามาในวังคือโต้วซอีนิ ผูท่ี้หัวสงูดถููกบรุุษอืน่ก็คอื 

โต้วซอีนิอกีเช่นกัน ตอนนีห้ว่านพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนัน้ ต�าแหน่งพระชายา 

ไม่ได้เป็น ยังพลาดโอกาสทีดี่ในการทาบทามสูข่ออกีด้วย เรียกได้ว่าไก่ก็บนิ 

ไข่ก็แตก* ทุกอย่างว่างเปล่า โต้วซีอินนอกจากโทษตนเอง แท้จริงแล้ว 

* ไก่ก็บินไข่ก็แตก อุปมาว่าไม่ได้อะไรตอบแทนสักอย่าง
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ไปโทษคนอืน่ก็ไม่ได้เช่นกัน

เฉิงอว๋ีจิ่นน้ีได้เปรียบท่ีมองได้อย่างชัดเจน นางเย็นชาไร้น�้าใจกับ 

คนอื่น กับตนเองก็ท�าเช่นเดียวกัน ไม่มีสองมาตรฐานไม่ว่าจะต่อคนอื่น 

หรอืต่อตนเอง แต่น่าเสยีดายโต้วซอิีนเหน็ได้ชดัว่าไม่ได้เป็นเช่นน้ี

เฉงิอว๋ีจิน่เหลอืบเห็นโต้วซอีนิลอบเดนิออกประตไูป สหีน้าของนาง

เรยีบเฉยราวกับมองไม่เห็นสิง่ใด

โต้วซอีนิอยู่ในต�าหนกัรูส้กึอดึอดั ทนต่อไปไม่ไหวจริงๆ จงึเดินออกมา 

สดูอากาศ นางเดนิต่อไปข้างหน้าท่ามกลางลมหนาว ลงฝีเท้าท้ังดงัและหนกั 

ไปตลอด นึกภาพว่าใต้เท้าคือใบหน้าของคุณหนูที่ขัดตาเหล่านั้น เดิน

อารมณ์เสยีไปราวหน่ึงก้านธูป* จงึสงบสติลงได้บ้างในทีสุ่ด

นางเดินห่างจากงานเลี้ยงมาไกลมากโดยไม่รู้ตัว โต้วซีอินยืนอยู่

ท่ามกลางลมหนาว มองดูวังหลวงกว้างใหญ่ ก�าแพงแดงกระเบื้องเขียว 

ทีน่างคุน้ตาทีส่ดุมาเจด็แปดปี รูส้กึว่าตนเองท้ังน่าสงสารและน่าสมเพช

นางเดมิทีคดิว่าตนเองเป็นคนในวังหลวงแห่งนีเ้ช่นกัน ดังนัน้ทกุครัง้ 

ทีเ่ข้าวัง โต้วซอีนิมองดูก�าแพงแดงสูงตระหง่าน หลงัคากระเบือ้งเคลอืบเขยีว

อร่ามตา รวมถึงประตวัูงหลวงทีค่วบคมุเข้มงวดแล้วจะรูส้กึมเีกียรติมาก เพราะ

นางรูว่้าตนเองจะกลายเป็นนายหญิงของทุกส่ิงตรงหน้า เกียรตยิศศกัดิศ์รสีงูสดุ

ของสตรใีนใต้หล้าน้ีจะเป็นของนางทกุอย่าง

โต้วซีอินไม่เคยคิดว่าตนเองจะแต่งงานกับผู้อื่น ย่ิงไม่เคยคิดว่า 

องค์ชายรองจะแต่งงานกับหญิงอื่น นางเชื่อใจหยางไทเฮาเช่นน้ัน จะรู ้

ได้อย่างไรว่าหยางไทเฮาจะโกหกนาง

* หน่ึงก้านธูป เป็นค�าเรยีกเวลาโดยประมาณของคนจนีโบราณ บางต�าราว่าประมาณครึง่ชัว่โมง บางต�าราว่า  

1 ชัว่โมง
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ตอนนี้ดีจริง หยางไทเฮาหักหน้าสกุลโต้วกับหยางเหยียนต่อหน้า

ธารก�านลั โต้วซอีนิกลายเป็นตวัตลกในเมอืงหลวงนัน้ไม่ว่า ยังต้องเผชญิกับ

สถานการณ์เลวร้ายในการแต่งไม่ออกอกีด้วย สกุลโต้วได้ยินข่าวลอืแล้ว 

เชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่ คอยดสูถานการณ์อยู่ระยะหน่ึง เห็นหยางไทเฮาวางแผน 

จะเลอืกพระชายาให้องค์ชายรองจรงิจงึได้รูส้กึลนลาน หยางเหยียนจงึมสีติ 

ตืน่รู ้ รบีดูตวับตุรเขยให้โต้วซอีนิ ในเวลาน้ีจงึพบว่าตวัเลอืกทีด่ถูีกเลอืกไปหมด

เมือ่หลายปีก่อนแล้ว ท่ีเหลือมเีพียงคนท่ีไม่น่าดแูล้ว หากไม่ใช่มพีฤตกิรรมไม่ดี

ชอบเข้าหอคณิกา ทีจ่วนก็ราวกับเป็นรงัหมาป่ารงัพยัคฆ์* ถึงขัน้ยังมบีางคน

ฐานะครอบครวัความสามารถเทยีบสกุลโต้วไม่ตดิเลย เวลาน้ีต่างกรเูข้ามา 

ลองคว้าโต้วซอีนิหญิงสาววัยแต่งงานท่ีตกค้างผูน้ีก้ลับไป

หากเป็นเวลาปกติโต้วซีอินกับหยางเหยียนจะพึงใจคนเช่นนี ้

ได้อย่างไร คนเหล่านีม้าช่วยถือรองเท้าให้พวกนางยังรูส้กึว่าสกปรก แต่ 

ในเวลาน้ีคนเหล่านีเ้ป็นตัวเลอืกท่ีดีท่ีสดุของโต้วซอีนิแล้ว

ช่างเป็นการเยาะหยันอย่างยิ่ง

โต้วซอีนิโกรธจนสัน่ไปท้ังตวั หยางเหยียนร้องไห้หนกัอยู่หลายวันเช่นกัน 

ว่ิงกลับไปปรับทุกข์กับบิดามารดา หยางฝู่เฉิงย่อมสงสารบุตรสาวคนโต  

ตอนบุตรสาวคนโตออกเรอืนต�าแหน่งขนุนางของเขายังต�า่อยู่ ตอนเจรจา

การแต่งงานของหยางเหยียนเลือกสกุลโต้วท่ีทุกด้านธรรมดามาก แต ่

บตุรสาวคนเลก็กลบัได้เป็นถึงฮองเฮา บตุรสาวสองคนมคีวามแตกต่างกันมาก 

ด้วยเหตน้ีุหยางฝู่เฉงิหลายปีมาน้ีรูส้กึตดิค้างบตุรสาวคนโตอย่างมาก หาก

สามารถให้หลานสาวแต่งงานกับองค์ชายรองได้ นอกจากสร้างความมัน่คง 

ให้อ�านาจสกุลหยางแล้ว ขณะเดียวกันยังสามารถชดเชยให้ครอบครัวของ

* รังหมาป่ารังพยัคฆ์ อุปมาว่าเป็นสถานที่ที่อันตรายอย่างมาก
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บตุรสาวคนโตได้อกีด้วย หยางฝูเ่ฉงิย่อมรูส้กึยินดีกับการท�าเช่นน้ี

แต่หยางฝู่เฉิงคิดไม่ถึงเช่นกันว่าหยางไทเฮาจะพูดกลับไปกลับมา 

แทงมดีใส่ครอบครวัตนเองอย่างโหดร้าย

หยางฮหูยินร้องไห้โวยวายทัง้วันว่าจะทวงความยุตธิรรมให้บตุรสาว

คนโต หยางฝูเ่ฉิงทนรบัความยุ่งเหยิงไม่ไหว ในใจโกรธหยางไทเฮาเช่นกัน 

บุตรชายของหยางไทเฮาจากไปแล้ว ตอนนี้ไม่มีเลือดเนื้อเชื้อไขใดอีก  

ล้วนต้องอาศยัสกุลหยางเพ่ือให้ตนเองร�า่รวยมเีกียรตต่ิอไป แต่หยางไทเฮา 

กลับตอบแทนพวกเขาเช่นนี้ หยางฝู่เฉิงตอนน้ีขึ้นเป็นราชเลขาธิการแล้ว  

บตุรสาวคนเลก็มฐีานะสงูศักด์ิเป็นถึงฮองเฮา องค์ชายรองก็เป็นโอรสของ

หยางฮองเฮาเช่นกัน แต่หยางไทเฮาบอกว่าจะเลอืกพระชายาให้องค์ชายรอง 

ก็เลือก บอกว่าจะดูตัวก็ดูตัว แม้แต่หยางฮองเฮาที่เป็นแม่สามีตัวจริง 

ยังไม่สามารถพูดแทรกได้เลย

ที่แท้ท�าเกินหน้าที่ก็ท�าได้ถึงขั้นนี้เชียว

หยางฝู่เฉิงในใจมีโทสะ ความไม่พอใจท่ีสั่งสมมาหลายปีปรากฏ 

ออกมาทีละนิด ค่อยๆ มีทีท่าจะระเบิดออกมา หยางไทเฮาหลายปีมาน้ี 

ย่ิงชอบสั่งการ คิดว่ามีเพียงตนเองท่ีสูงศักดิ์ อาศัยบุญคุณที่สนับสนุน 

หยางฝูเ่ฉิงในอดีต สั่งการให้ราชเลขาธิการหยางท�างานอย่างเหิมเกริม 

ไม่หว่ันเกรง ยังพูดต่อหน้าคนอื่นอยู่บ่อยครั้งว่านางมีบุญคุณย่ิงใหญ ่

ต่อสกุลหยาง หากไม่ใช่เรือ่งในครัง้น้ีหยางฝู่เฉงิคงไม่สงัเกตเหน็ว่าเรือ่งเหล่าน้ี 

ตดิอยู่ในใจเขามานานมากแล้ว

แต่อย่างไรเสียหยางไทเฮาก็เป็นพ่ีสาวของเขา เป็นไทเฮาทีม่ตี�าแหน่งสงู

ทีส่ดุในต�าหนกัใน ฮ่องเต้กับหยางฝูเ่ฉงิยังท�าอะไรหยางไทเฮาไม่ได้ หยางไทเฮา

พูดอะไร ในทางเปิดเผยพวกเขาต้องเชือ่ฟังอย่างด ี ด้วยเหตุน้ีแม้หยางเหยียน 
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อยู่ในจวนร้องไห้โวยวายจะเป็นจะตาย หยางฝูเ่ฉงินอกจากค�าปลอบโยนให้ 

บตุรสาวคนโต แท้จรงิแล้วท�าอะไรทีเ่ปลีย่นแปลงสถานการณ์ไม่ได้เลย

หยางเหยียนยังไม่ยอมแพ้ ว่ิงไปท่ีบ้านเดิมทุกวัน แต่โต้วซีอินกลับ 

หวัใจหนาวเหน็บไปแล้ว

โต้วซีอินเวลานี้มองดูก�าแพงแดงที่ท้ังคุ้นตาและแปลกหน้า รู้สึก 

เหม่อลอยอย่างห้ามไม่อยู่ ไม่รู ้ว่าตนเองควรจะเลือกทิศทางใดต่อไป  

คงเป็นเพราะนางยืนมานานเกินไป คนตรงก�าแพงวังคดิว่ารอบข้างไม่มผีูใ้ด  

จงึพูดขึน้มาโดยไม่หว่ันเกรง

"เหตุใดจู่ๆ องค์ชายรองจึงเสด็จไปที่ต�าหนักหลิงยวน"

องค์ชายรอง? โต้วซอีนิหูกระดกิ ทนไม่ไหวกล้ันหายใจฟังอย่างละเอยีด

อีกฝ่ังของก�าแพงเป็นทางเดินสายหน่ึง นางก�านัลสองคนน้ีคงคดิไม่ถึงว่า

หลงัก�าแพงจะมคีนยืนอยู่ จงึพูดจาไม่หวัน่เกรงอะไรเลย ได้ยินเพียงเสยีงหน่ึง

พูดว่า "องค์ชายรองไม่ให้ใครโวยวาย วันนี้เทศกาลซั่งหยวน ฝ่าบาท 

ทรงพระเกษมส�าราญเลี้ยงฉลองเหล่าขุนนาง องค์ชายรองทรงเมาแล้ว  

ไม่อยากท�าลายความส�าราญพระทัยของฝ่าบาท ดงัน้ันจงึไปน่ังให้สร่างเมา 

อยู่ทีต่�าหนกัหลงิยวน ให้ขนัทไีปเตรยีมน�า้แกงสร่างเมามาจ�านวนหนึง่"

"เช่นน้ันไม่เท่ากับข้างกายองค์ชายรองไม่มีใครอยู่ด้วยหรือ" เสียง 

ในตอนแรกพูดพลางทอดถอนใจ "องค์ชายรองประทับอยู่พระองค์เดียว 

ที่ต�าหนักหลิงยวน ยังไม่ต้องพูดถึงว่าทรงเมาอยู่ด้วย ข้างกายไม่มีใคร 

คอยปรนนบิตั ิถ้าเกิดเรือ่งอะไรขึน้จะท�าอย่างไร"

"อยู่ในวังจะเกิดเรื่องอะไรได้" อีกคนน�้าเสียงไม่เห็นด้วย ทันใดนั้น 

ก็ลดเสยีง พูดอย่างมลัีบลมคมใน "เจ้าได้ยินเรือ่งท่ีไทเฮาจะทรงเลอืกพระชายา

ให้องค์ชายรองหรอืยัง"
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"ข้ารูแ้ล้ว ได้ยินว่าวันน้ีไทเฮาทรงเรยีกคณุหนูจากหลายตระกูลเข้าวัง  

พระชายาองค์ชายรองในอนาคตคงอยู่ในกลุม่คนเหล่าน้ีใช่หรือไม่"

"ใช่แน่นอน พวกเรารบีไปปรนนิบตัใินต�าหนกัเถอะ ไม่แน่ว่าอาจจะได้

ประจบเอาใจพระชายาองค์ชายรองในอนาคตก็ได้"

"แต่ว่ากันว่า...คุณหนูโต้วจึงจะเป็นว่าที่พระชายาองค์ชายรอง 

ไม่ใช่หรือ..."

"โธ่ เจ้าหมายถึงนางน่ะหรอื ตอนนีน้างเป็นเพียงชัน้วางดอกไม้ ตอนนี ้

เจ้าเหน็นางยังสวมชดุสวยงามกินอาหารด ีมบีารมเีตม็เป่ียม แต่นางยังไม่มี 

การหมั้นหมายท่ีดีเลย น่ีเป็นช่วงเวลาที่ย่ิงใหญ่ท่ีสุดในชีวิตของนางแล้ว  

เจ้าดนูางไว้เถอะ นางยังจะตกต�า่ลงได้มากกว่านีอ้กีนะ รออกีสองปีเกรงว่า

แม้แต่การใช้ชีวิตคงจะเป็นปัญหา ถึงตอนน้ันใครยังจะจ�าได้อีกว่านาง 

เป็นใคร นางตกต�า่ลงเรือ่ยๆ วันหน้าแม้แต่สิทธ์ิในการเข้าวังมาถือรองเท้า 

ให้พระชายาองค์ชายรองยังไม่มเีลย พระชายาองค์ชายรองยังจะสนใจนาง 

อกีหรอื"

"ทีเ่จ้าพูดก็จรงิ อย่างไรเสียนางก็ไม่ใช่คณุหนูสกุลหยางโดยตรง เพราะ

นางเป็นว่าท่ีพระชายาองค์ชายรองสกุลหยางจงึเอาใจนาง ตอนน้ีไม่ใช่แล้ว  

ยังจะเชดิชนูางได้อกีนานเท่าใด อาศยัแค่สกุลโต้ว นางจะมคีวามส�าคญั

เท่าใดกัน"

"..."

เสียงพูดค่อยๆ ไกลออกไป นางก�านัลสองคนพูดพลางเดินไปไกล  

ตัง้แต่ต้นจนจบโต้วซอีนิไม่เหน็แม้แต่หน้าตาของอกีฝ่าย แต่กลบัโกรธจนสัน่ไป 

ทัง้ตวั

เป็นเพียงนางก�านัลตัวเลก็ๆ พวกนางกล้าว่านางเช่นนีไ้ด้อย่างไร! แต่ 
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หลงัจากโต้วซีอินคลายโทสะแล้วก็ค้นพบอย่างสิน้หวังว่าพวกนางพูดไม่ผดิ

เลบ็มอืของโต้วซอีนิจกิลงกลางฝ่ามอืโดยไม่รูตั้ว นางเป็นเช่นนีไ้ม่ได้  

นางต้องหาทางเอาตัวรอดให้ตนเอง นางจะตกอยู่ในสภาพเหมือนท่ี 

พวกนางก�านัลพูดไม่ได้เด็ดขาด

ณ ต�าหนักหย่งโซ่ว

ตู้รั่วเดินเข้าประตูมาอย่างเงียบๆ ขยับไปใกล้ข้างหูของเฉิงอวี๋จิ่น 

ก่อนกระซบิพูดอะไรบางอย่าง เฉงิอว๋ีจิน่ฟังแล้วเพียงแค่พยักหน้าแต่ไม่ได้

เอ่ยสิง่ใด ราวกับไม่รูเ้รือ่งอะไรเลย

นางยังคงย้ิมมองดูความครึกครื้นบนเวที มองดูท่าทางของทุกคน 

เบ้ืองล่างเวที กิริยางามสง่า รอยย้ิมอ่อนหวานอ่อนโยน เป็นพระชายา

รชัทายาททีใ่ครก็หาท่ีติไม่เจอ

งานฉลองผ่านไปครึง่ทาง จู่ๆ  ก็มคีนรบีร้อนเดนิเข้ามา กระซบิพูดอะไร

บางอย่างกับหยางฮองเฮา สหีน้าของหยางฮองเฮาพลนัเปลีย่นไป ไม่ทัน 

ได้พูดค�าเป็นมารยาทอันใดก็รบีร้อนออกจากงานเลีย้งไปทนัที

คนเบือ้งล่างย่อมมองเห็นแล้ว พวกเขาไม่เก็บมาใส่ใจ คิดเพียงว่า 

ในวังคงเกิดเรื่องอะไรข้ึนอย่างกะทันหัน หยางฮองเฮาคงเร่งรุดไปจัดการ 

งานในวงัแล้ว

ทว่าผ่านไปอกีครู่หน่ึง ข้าหลวงอายุราวส่ีสิบปีคนหนึง่เข้ามาในต�าหนกั 

โน้มตัวกระซบิอะไรบางอย่างข้างหูของหยางไทเฮา สหีน้าของหยางไทเฮา 

เย็นเยือกลงในทันที ดูท่าทางแล้วมีความโกรธรางๆ เวลานี้เดิมทีมีคุณหน ู

คนหนึ่งเข้ามาประจบเอาใจตรงหน้าหยางไทเฮา นางเตรียมค�าพูดงดงาม 

กระบงุใหญ่ แต่เห็นท่าทางของหยางไทเฮาแล้วก็ไม่กล้าพูดอะไรไปชัว่ขณะ
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หยางไทเฮากดมุมปากลง ยืนขึ้นโดยมีข้าหลวงประคอง จาก 

ความเคลื่อนไหวของนาง ทุกคนในต�าหนักหย่งโซ่วพากันเงียบเสียง  

หยางไทเฮายืนอยู่หน้าพระท่ีน่ัง ยกมมุปากส่งย้ิมเพียงเปลอืกนอกก่อนพูดว่า 

"ข้าเหนือ่ยแล้ว ขอตัวก่อน พระชายา"

เฉิงอวี๋จิ่นเดินขึ้นหน้า ย่อตัวค�านับ "หม่อมฉันอยู่นี่เพคะ"

"ฮองเฮาไม่อยู่ เจ้าคอยดแูลงานเลีย้งซัง่หยวนชัว่คราว มเีรือ่งอะไร 

เอาไปถามข้าทีด้่านหลงั"

"เพคะ" เฉิงอว๋ีจิน่ก้มหน้า พูดว่า "หม่อมฉนัรับพระราชบญัชาเพคะ"

หยางไทเฮาพูดจบก็เดินออกไปโดยมีข้าหลวงคอยประคอง ทุกคน 

ในต�าหนกัมองส่งแผ่นหลงัของหยางไทเฮา สรรพสิง่รอบด้านเงยีบจนได้ยิน

แม้แต่เสยีงเขม็ตกอยู่พักใหญ่

เฉงิอว๋ีจิน่ยกมอืขึน้ด้วยรอยย้ิม พูดว่า "ไทเฮากับฮองเฮาทรงออกจากงาน

ไปชัว่ครู ่เหล่าฮหูยินร่วมด่ืมกินกันต่อไปเถอะ"

ด้วยค�าพูดของเฉงิอว๋ีจิน่ประโยคนี ้ ในต�าหนกัจงึกลบัมาครกึครืน้อกีครัง้ 

เหล่าฮูหยินในงานแม้จะยกสุราข้ึนมา แต่ในดวงตากลับลอบครุ่นคิดถึง

ความผดิปกตใินวันน้ีของฮองเฮากับไทเฮา

ในเวลาน้ีไม่รูว่้าผูใ้ดเป็นคนแรกทีพ่บว่าหยางเหยียนก็ไม่อยู่ทีน่ีแ่ล้ว

เช่นกัน

ซเูฟยกวาดตามองไปโดยรอบ ไม่เหน็เงาร่างของหยางเหยียนจรงิๆ  

ซูเฟยหัวใจคันยุบยิบ ใช้โอกาสระหว่างคารวะสุราลอบมาถามตรงหน้า 

เฉงิอว๋ีจิน่ "พระชายา นีม่นัเรือ่งอะไรกัน ฮองเฮากับไทเฮาเหตใุดจงึเสด็จ 

ออกจากงานไปทัง้คู่"

"เรือ่งคนในครอบครวัของไทเฮากับฮองเฮา หม่อมฉนัจะทราบได้อย่างไร" 
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เฉงิอว๋ีจิน่พูดพลางยกจอกสรุาของตนเองข้ึน ส่งสัญญาณให้ซเูฟย แล้วพูด 

ด้วยรอยยิม้ว่า "ซเูฟย เชญิ"

ซเูฟยเข้าใจความหมาย ยกสรุาข้ึนด่ืมรวดเดยีวจนหมดอย่างรูก้าลเทศะ 

ไม่ถามอะไรอีก ส่วนเฉงิอวีจ๋ิน่เพียงแค่ท�าท่าทาง เอยีงจอกสรุาแตะปาก 

ถือเป็นการดืม่แล้ว ไม่ได้ด่ืมเข้าปากไปจรงิๆ

เฉงิอว๋ีจิน่ก้มมองสรุาในจอก สรุาใสกระจ่างสะท้อนภาพกลบัหัวของ 

คานสลักเสาวาดลายทอประกายแสงทองเรืองรอง เฉิงอว๋ีจิ่นวางจอกสุรา  

ในใจคิดอย่างไม่ใส่ใจ วันนี้นางยังมีเรื่องมากมายต้องท�า จะให้สุรามาท�า 

เสยีงานเสยีการไม่ได้

ดื่มสุราเมาจะเสียเรื่อง
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