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ในที่สุด 'ดุจรักดั่งห้วงดาราพร่างพราย' ก็ด�าเนินมาถึงเล่มที่ 3 กันแล้ว

นะคะ เรื่องราวก่อนหน้านี้เฉิงเซ่าซางได้หมั้นหมายกับโหลวเหยา บุรุษคนแรก

ที่เข้ามาสารภาพว่าชอบนางอย่างจริงใจ ขณะเดียวกันนางก็ได้รับรู้ถึงหัวใจ 

อนัลกึซึง้ของบุรษุทีข่ึน้ชือ่ว่าโหดเหีย้มอย่างหลงิปูอ้ี ๋ทว่านางไม่อาจรบัความรูส้กึ 

อันหนักหน่วงของเขาได้

หากคุณนักอ่านได้สวมบทบาทเป็นเฉิงเซ่าซาง เมื่อต้องพบบุรุษสองคน 

คนหนึ่งอ่อนโยนนุ่มนวล เชื่อฟังว่าง่าย นางแนะอะไรก็พร้อมท�าตาม เป็น 

พ่อบ้านใจกล้าในยุคนี้ได้เลย กับอีกคนหน่ึงท่ีเข้มงวดกวดขัน แม้พยายาม 

ปกป้องดูแลนางทุกอย่าง แต่แค่นางกินขนมมากไปก็ติ ไม่อาจควบคุมบุรุษ 

เช่นนี้ได้ คุณนักอ่านจะเลือกบุรุษแบบไหนดีคะ

ส�าหรับเล่มน้ีเฉิงเซ่าซางต้องตัดสินใจครั้งส�าคัญค่ะ ระหว่างเดินหน้า 

ท�าตามความฝันที่จะไปเป็นแม่เมืองอยู่นอกเมืองหลวงเคียงข้างโหลวเหยา  

ไม่ปล่อยมือจากเขา แต่ต้องถูกคนท้ังเมืองหลวงติฉิน เพราะคู่แข่งหัวใจมา 

พร้อมความดคีวามชอบของคนท้ังตระกูล กับอกีทางคอืนางสละความสมัพันธ์ 

ครั้งนี้ไป กลายเป็นคนที่น่าสงสาร และคาดว่าจะหาคู่ครองใหม่ได้ยากยิ่ง

สุดท้ายเฉิงเซ่าซางจะตัดสินใจเลือกทางไหน แล้วจะมีใครมากอบกู้

สถานการณ์อันเลวร้ายของนางได้หรือไม่ ไปร่วมติดตามกันต่อได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"วงศ์ตระกูลของนักรบอาจดูมีเกียรติ ทว่าความตายเป็นเร่ืองเพียง

ชั่วอึดใจ ข้าดีต่อพวกเขามากหน่อย คิดว่าภายหน้าหากข้ามีอันเป็นไป  

ก็จะได้มีคนปฏิบัติดีต่อครอบครัวของข้า"

เฉิงเซ่าซางโพล่งกล่าวอย่างสะท้อนใจ "นั่นสิ หากท่านมีอันเป็นไป 

ไม่รู้จะมีใครยกคู่หมั้นให้ข้าบ้างหรือไม่"

ในตัวรถม้าเงียบงันไปชั่วขณะ กระทั่งได้ยินเสียงหมุนเคลื่อนของ

ดุมล้อที่อยู่ภายนอก

หลิงปู้อี๋ค่อยๆ หันหน้ามาเพ่งพิศเด็กสาวแน่วนิ่ง

เฉงิเซ่าซางถูกมองจนขนลกุซูไ่ปทัง้ตวั ประกายความคดิพลนัผดุวาบ  

นางรีบเปล่งเสียงดัง "อ้อ ข้าพูดผิดน่ะ พูดผิด! หากท่านมีอันเป็นไป  

ข้าเป็นภรรยาม่ายของท่าน ต่อให้มคีนจะยกคู่หมัน้ให้ ก็ควรยกให้บตุรสาว

ของท่านกับข้า!"



 เฉิงเซ่าซาง  คุณหนูสี่สกุลเฉิง ร่างกายอ่อนแอ ถูกพ่อแม่ทิ้งไว้

ในเมืองหลวงสิบปี อาสะใภ้รองตั้งใจเลี้ยงมาให้

เสียคน มีวิญญาณจากยุคปัจจุบันมาเข้าร่าง

 หลิงปู้อ๋ี  หรือจื่อเซิ่ง เป็นบุตรบุญธรรมของฮ่องเต้ เป็น 

ผู ้บัญชาการของทัพเกราะด�า ขึ้นชื่อเรื่องความ 

โหดเหี้ยมดุดัน มารดาเป็นคนสกุลฮั่ว

 โหลวเหยา  บตุรชายของโหลวจีร้องเจ้าเมอืงในมณฑลเหย่ียนโจว  

มีลุงเป็นเสนาบดีกรมอาชาหลวง นิสัยอ่อนโยน 

ว่าง่าย จิตใจใสซื่อบริสุทธิ์ ไม่ถนัดวิชาบุ๋น

 ฮ่องเต้  ราชสกุลเหวิน เป็นสหายของแม่ทัพฮั่ว รับหลิงปู้อี๋
เป็นบุตรบุญธรรม ซาบซึ้งในบุญคุณคนสกุลฮั่ว

เสมอ

 เซวียนฮองเฮา  ฮองเฮาองค์ปัจจบุนั เป็นพระมารดาของรชัทายาท 
เป็นคนโอบอ้อม ใจดี เอ็นดูเฉิงเซ่าซาง

 เยวี่ยเฟย  พระชายาของฮ่องเต้ เป็นคนรักของฮ่องเต้ ไม่ยึดตดิ 
ต�าแหน่งสูงต�่า เป็นคนเผ็ดร้อนเฉียบขาด
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กระท่ังกลับถึงจวนสกุลเฉิง ต้ังแต่ต้นจนจบเฉิงเซ่าซางเงียบงัน 

ไม่พูดจา เพียงนั่งพิงผนังรถเหม่อลอย

เฉิงยางเป็นห่วงจึงไถ่ถาม "ในงานเลี้ยงมีคุณหนูสกุลใดพูดจา 

ลบหลู่เจ้าอีกแล้วใช่หรือไม่" วันน้ีนางได้คบสหายสตรีท่ีถูกอัธยาศัยกัน

สองสามคน จงึกระถดเข้ามมุไปสนทนากันอย่างเพลดิเพลนิ ไม่ได้สงัเกต

ผู้อื่นแต่อย่างใด

เฉงิเซ่าซางพูดเยาะ "ต่อให้พวกนางยืมก�าลังขวัญกล้าของคนสองคน 

มาก็ไม่กล้า!"

เซยีวฮหูยินสมัผสัได้เช่นกันว่าบตุรสาวอารมณ์ห่อเหีย่ว จงึเอ่ยถาม

บ้าง "หรอืว่าเป็นผูใ้หญ่สกุลโหลวคนใดชกัสหีน้าใส่เจ้า" ฮหูยินใหญ่โหลว

ถูกสามโีน้มน้าวแล้วอย่างเหน็ได้ชดั วันน้ีสตรทีัง้ตระกูลไม่มกิีริยาวาจาใด 

ทีไ่ม่ให้เกยีรตอิกี ทว่าในวงศ์ตระกูลท่ีใหญ่โตเช่นน้ีย่อมไม่แคล้วมบีางคน

57
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จัดการได้ยาก

เฉิงเซ่าซางตอบอย่างทระนง "หากมีผู้ใดกล้า ลูกจะให้อาเหยา 

เลิกนับญาติคนผู้นี้ไปทั้งชีวิต!"

ครั้นสอบถามไม่ได้ผลลัพธ์ เซียวฮูหยินได้แต่ปล่อยบุตรสาว 

กลับห้องไป เวลาอาหารค�่าเห็นนางยังคงซึมเซา เพียงกินไปไม่กี่ค�าก็เดิน

คอตกกลับที่พักของนางแล้ว 

คืนนั้น...ภายในลานเรือนของจวนสกุลเฉิงพลันแว่วเสียงขลุ่ยต๋ีอัน

กังวานใส ทุ้มต�่าพลิ้วไหวเสนาะโสต ปานร�่าไห้ปานร�าพัน ท่วงท�านอง 

ไม่ตรอมตรม หากแต่เป็นความหดหู่และสับสนไม่รู้หนทางกลับ

เซยีวฮหูยินไม่อาจหลบัใหล ลมืตาสดับฟังอยู่เป็นนาน ก่อนลกุพรวด

ขึ้นหมายจะเลิกม่านมุ้งออกไป ทว่าถูกสามีคว้ากุมไว้จากทางด้านหลัง

เฉิงสื่อหลับตาเอ่ย "ข้าเตือนเจ้าว่าอย่าไปดีกว่า"

เซยีวฮูหยินขมวดคิว้กล่าว "วันนีอ้อกมาจากจวนสกุลโหลวข้าก็รูส้กึ

แล้วว่านางผิดปกติ ไม่ได้การ ข้าต้องไปถามดูให้ได้"

เฉิงสื่อไม่แม้แต่จะเปิดเปลือกตา "เจ้าถามแล้ว เหนียวเหนี่ยว 

ก็จะบอก?"

เซียวฮูหยินพลันล�าคอตีบตันก่อนเอ่ย "เช่นน้ันข้าจะไปถามสาวใช้

ข้างกายนาง"

"น่ันก็อย่าเลย ด้วยความหัวไวของเหนียวเหน่ียว เจ้าถามจบ 

คล้อยหลงัไปนางก็รูแ้ล้ว เจ้ารูส้กึว่านางจะชอบใจหรือทีเ่จ้าสบืความจาก 

คนข้างกายนาง" เฉิงสื่อเปลี่ยนท่านอน "ไม่ง่ายเลยที่พักน้ีความสัมพันธ์

ของพวกเจ้าแม่ลูกผ่อนคลายขึ้น อย่าได้มีเรื่องกันขึ้นมาอีกเชียว"

"ท่านไม่ห่วงบ้างหรือไรว่านางอาจมีเรื่องในใจ"
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"นอกจากเดก็น้อยไม่รูป้ระสา ก็มแีต่คนปัญญาด้อยจงึจะไม่มเีรือ่งใด 

ในใจ อายุของเหนียวเหนี่ยวจะออกเรือนได้อยู่แล้วนะ นางจะเศร้า 

ตะวันออกทุกข์ตะวันตกบ้างไม่ได้หรือไรกัน"

"มีแต่ส�านวน 'เศร้าวสันต์ทุกข์สารท'* ไม่ใช่เศร้าตะวันออกทุกข์

ตะวันตก"

"ได้ๆ เศร้าอันใดก็ได้ แต่อย่าเศร้าจนเสียสุขภาพเป็นพอ เฮ้อ  

ท่านพ่อยังคงล่วงลับเร็วไป เหนียวเหนี่ยวเพ่ิงหัดขลุ่ยตี๋ไม่นานเท่าใด 

ก็เป่าได้ดีเพียงน้ีแล้ว ถึงกับชักพาให้ในใจผู้ฟังหมองเศร้าไปด้วย หาก 

ท่านพ่อยังอยู่ ต่อให้พวกเราทิ้งเหนียวเหน่ียวอยู่ที่เมืองหลวงก็คงไม่เป็น

ปัญหา ไม่แน่ท่านพ่ออาจสอนนางออกมาเป็นผู้ช�านาญการที่ลือเล่ือง 

ทั่วหล้าผู้หนึ่ง!"

เซยีวฮหูยินไม่พูดจา ครูห่น่ึงให้หลงัค่อยเอ่ยปาก "หรอืจะให้ฟังนาง

เป่าไปเรื่อยๆ? ท่านหลับได้หรือ"

"มีอันใดหลับไม่ได้เล่า เมื่อก่อนเวลาท่านพ่อไม่สบายใจ ก็ชอบ

บรรเลงท่วงท�านองโศกรันทดกลางดึกเช่นนี้ บางครั้งเป่าขลุ่ยเซียว  

บางครั้งดีดพิณ บางครั้งยังตีกลองตีฉาบด้วยซ�้า พวกเราพี่น้องชายหญิง

ก็ยังหลับสนิทกันได้ทุกคน! เอาล่ะ เจ้าก็เอนนอนลงเถิด"

เซียวฮูหยินนั่งเหม่ออยู่ตรงหัวเตียง เนิ่นนานจึงคิดในใจ...ช่างเป็น

ท่านพ่อสามีผู้ล่วงลับที่รับมือไม่ง่ายเลยจริงๆ

ยังด.ี..ถงึอย่างไรชาติก่อนเฉงิเซ่าซางก็เป็นผูท้ีพั่กอาศยัรวมกับผูอ้ืน่

มาหลายปี มารยาทในหอพักยังคงไม่ถูกสุนัขกินไปจนส้ิน คร้ันเป่าจบ 

หนึง่เพลง นางก็ดับไฟเข้านอน วันรุง่ขึน้ต่ืนมาอย่างกระชุม่กระชวยดังเดมิ 

* เศร้าวสันต์ทุกข์สารท หมายถึงอารมณ์เปราะบาง เพียงฤดกูาลทิวทัศน์ทีผ่นัเปลีย่นก็สะกิดอารมณ์เศร้าหมอง
ทุกข์ตรมแล้ว
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มองไม่ออกว่ามีเรื่องในใจสักนิดแล้ว

เดิมโหลวเหยาปรารถนาจะมาเยือนทุกวันเช่นเคย ทว่าต่อให ้

เสนาบดโีหลวแห่งกรมอาชาหลวงอารมณ์เย็นเพียงใดก็ข่มกลัน้ไม่ไหวอกี 

เขาหิ้วตัวหลานชายโยนเข้าห้องหนังสือไปอ่านต�ารา เพียงอนุญาตให้ไป

จวนสกุลเฉงิได้ห้าหกวันครัง้หนึง่เท่าน้ัน...ใครกันไม่เคยเป็นเขย ท�าราวกับ

ชาติก่อนไม่ได้แต่งภรรยาเสียอย่างนั้น จะประจบครอบครัวฝ่ายหญิง 

ก็ต้องมีขอบเขตบ้าง ท�าให้สกุลโหลวของเขาขายหน้าไม่เหลือดีแล้ว  

พวกที่รอเขาอยู่หน้าประตูวังอุดรจะขอให้เขาช่วยเสนอชื่อเป็นขุนนาง 

ยังสงวนท่าทีเก็บอาการกว่าหลานชายของเขาเลย!

เฉิงเซ่าซางค้นพบด้วยความพิศวง นับแต่โหลวเหยาไม่ได้แวะมา 

ท่ีบ้านทุกวันอีก พี่ชายทั้งสามของนางล้วนมีอารมณ์ปลอดโปร่งสีหน้า 

เป็นมิตร

"พวกท่านเห็นอาเหยาไม่เข้าตาหรือ" เฉิงเซ่าซางขบคิดร้อยตลบ 

ก็ไม่กระจ่าง จึงแอบสอบถามพี่ชายฝาแฝด

เฉิงเซ่ากงตอบ "ไม่ใช่พวกเราเห็นคุณชายโหลวไม่เข้าตา พวกเรา

เห็นเจ้าขัดตาต่างหากเล่า ทุกครั้งที่เจอเขา เจ้าล้วนยิ้มร่าเหมือนเอ้อร์วั่ง

ของข้างบ้านเวลางับได้น่องไก่" เอ้อร์วั่งคือสุนัขขนเหลืองตัวหนึ่ง

ผลลัพธ์ของบทสนทนาน้ีย่อมเป็นเฉิงเซ่าซางที่ฉุนขาด นางเท 

ตัวหมากล้อมท้ังกระปุกลงบนศีรษะของเฉิงเซ่ากง รวมถึงไม่ต้องการให้ 

พี่ชายทั้งสามพานางออกไปข้างนอกอีก

เซียวฮูหยินเพ่ิงชมเชยเฉิงเซ ่าซางต่อหน้าเหล่าบุตรชายไป 

สองประโยค เฉิงเซ่ากงก็แบกแผลที่มุมหน้าผากมาแล้วเร่ิมพูดให้ร้าย 

"ท่านแม่ เหนียวเหน่ียวคงเกรงว่าคุมงานเรือนจะเสียเวลานางออกไปท�า
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ธุระส่วนตัวข้างนอก ไม่ก่ีวันนี้นางออกไปข้างนอกเป็นประจ�า ซ�้าไม่ให ้

พวกเราไปเป็นเพ่ือนด้วยนะขอรบั!" เมือ่ก่อนล้วนเป็นพวกเขาพ่ีน้องสามคน 

ออกไปข้างนอกเป็นเพื่อนน้องสาวคนเล็ก!

ใครจะรู้เซียวฮูหยินไม่มีท่าทีโมโหสักนิด ยังคงเอ่ยอย่างไม่อนาทร

ร้อนใจ "ข้างกายเหนียวเหน่ียวมสีาวใช้กับบ่าวชายคอยติดตาม จะมเีรือ่งใด 

ได้เล่า นางย่อมไม่อาจพาเขยกลับบ้านมาอีกคนกระมัง"

ริมฝีปากของเฉิงซ่งกระตุก เขาสบตากับพ่ีใหญ่เฉิงหย่งแวบหนึ่ง 

จากนั้นสองคนพ่ีน้องก็ก้มหน้าลง มิได้พูดอันใดออกมา...เพราะว่ามีอยู่

หนหนึ่งพวกเขาเห็นหยวนเซิ่นส่งน้องสาวคนเล็กกลับมาจนถึงปากตรอก

ค่อยแยกกัน

หลังเหตุการณ์นั้นพวกเขาพี่น้องเคยแอบถามนางแล้ว ไม่คาดนาง

ถึงกับตอบด้วยสีหน้าท่าทางอันผ่าเผย 'แค่เคยพบกันสองหน ไม่มีหนที่

สามแล้ว ล้วนพูดคุยถึงเรื่องของอาสามกับอาสะใภ้สาม'

หยวนเซิ่นก็คือหยวนเซิ่น พฤติกรรมไม่เปลี่ยนแม้แต่น้อย เขาสั่งให้

คนจับตาอยู่หน้าประตูจวนสกุลเฉิงเช่นเคย รอจนเห็นรถเล็กสีแดง 

ลายทองของเฉิงเซ่าซางคันนั้นออกมาอวดโฉม ก็ให้บ่าวติดตามไปจนถึง

ปลายทางแล้วกลับมารายงานเขา...บุรุษมีความสามารถพานพบ 

โฉมสะคราญ เดิมควรเป็นเหตุการณ์ที่แสนจะชื่นตาชุ่มใจ หากสถานท่ี 

ซึ่งพบปะกันทั้งสองหนไม่พิสดารถึงเพียงนั้นก็คงจะดี

หนแรกดักพบเด็กสาวได้ในร้านเหล็กท่ีมุมหนึ่งของก�าแพงเมือง 

เผชิญกับเตาหลอมเหล็กท่ีเผาจนแดงฉ่าร้อนระอุ บุรุษมีความสามารถ 

กับโฉมสะคราญล้วนถูกอบจนแก้มร้อนจี๋ เส้นผมหงิกงอ ไม่ต่างกับสามี

ภรรยาคนเผาถ่านที่มอมแมมด�าเมี่ยมคู่หนึ่ง
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พบกันหนทีส่องคอืในโรงโม่ซึง่อยู่นอกก�าแพงเมอืงไปไม่ไกล ปะทะกบั 

ผงแป้งและแกลบที่ปลิวว่อนอยู่ในอากาศ บุรุษมีความสามารถกับ 

โฉมสะคราญล้วนถูกโกรกจนท้ังหน้าท้ังศรีษะเป็นสขีาวนวลผสมเหลืองหม่น  

เพียงเปลี่ยนชุดสักหน่อยก็รับช่วงกิจการโรงโม่ได้ทันที

"เจ้าจะไปร้านต�าราร้านทองอันใดไม่ได้หรือไร ร้านดอกไม้หรือร้าน

เครื่องประทินโฉมก็ได้นะ" ระหว่างทางกลับจวนสกุลเฉิง หยวนเซิ่นขี่ม้า

ติดตามรถเล็ก ในใจอับจนค�าพูดเหลือเกิน

"เป็นข้าเชิญท่านไปหรือ" เฉิงเซ่าซางมีความรู้สึกเลวร้ายย่ิงยวด 

ต่อเจ้าคนที่มาก่อกวนนางท�าการส�ารวจค้นคว้า "มีวาจาก็กล่าวมา!  

คราวก่อนท่านว่าอันใดนะ อ้อ ท่านว่าอาจารย์หวงฝู่หาที่พ�านักในป่าเขา

เรยีบร้อยแล้ว อย่างไรกัน จะให้ข้าส่งจดหมายอีกหรอืไร ข้าไม่ท�าหรอกนะ"

"ถ้อยค�าที่ข้าพูด เจ้าไม่ได้ฟังเข้าหูเลยสักประโยค!"

เฉิงเซ่าซางเหลือกตาเอ่ยแย้ง "นั่นเป็นเพราะท่านอยู่ข้างเตา 

หลอมเหล็กไม่ถึงครึ่งเค่อก็หนีออกไปแล้วต่างหาก" การพบหน้าหนน้ัน 

รวมค�าโอภาปราศรัยนอกร้านเหลก็ด้วย สองคนยังพูดกันไม่ถึงสิบประโยค 

คุณชายใหญ่สกุลหยวนก็ถูกควันรมจนหวิดจะไอเอาปอดออกมาอยู่

รอมร่อ

หยวนเซิ่นอัดอั้นตันใจ ก็เขาไม่เคยเข้าร้านเหล็กมาก่อนน่ี ตัวคน

เกือบถูกอบจนสุก หายใจติดขัดไปหมด

"ไม่ใช่จะให้เจ้าส่งจดหมาย อาจารย์ขอเพียงรู้ว่าซังฮูหยินอยู่ดีมีสุข

ก็พอใจแล้ว หากมีสิ่งใดที่อาจารย์สามารถช่วยเหลือ ทว่าซังฮูหยินกับ 

อาสามของเจ้าไม่สะดวกจะเอ่ยปาก เจ้าจงลอบบอกข้า อาจารย์ช่วยได้

ก็จะช่วยอีกแรง เจ้ามองข้าเยี่ยงนี้ท�าอันใด...นี่ไม่มีเจตนาอื่นนะ อาจารย์
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แค่คิดว่าตัวท่านเองก็จะได้สบายใจขึ้นบ้าง"

เฉิงเซ่าซางย้ิมกล่าว "นี่ค่อยยังชั่วหน่อย ในอดีตสิ่งท่ีอาสะใภ้สาม

ท�าเพ่ือสกุลหวงฝูแ่ค่เลก็ๆ น้อยๆ เสยีเมือ่ไร อาจารย์ท่านคดิได้กระจ่างก็ดี  

เช่นนัน้ข้าตอบรบัแทนอาสะใภ้สามเลยแล้วกัน" เรือ่งทีม่ปีระโยชน์จบัต้องได้ 

เช่นนี้ นางย่อมต้องตอบรับสิ

"ยังมีอีกเรื่อง..." หยวนเซิ่นสีหน้าหม่นหมอง "ข้าเองก็จะดูตัวแล้ว"

เฉงิเซ่าซางหวัเราะร่วน "นีเ่ป็นเรือ่งทีถู่กต้อง ผู้เฒ่าผู้แก่ล้วนกล่าวว่า 

เลือกนักมักได้แร่ มิสู้ใช้ดาบไวบั่นใยปอ ถึงตอนนั้นข้ากับอาเหยาจะไป

แสดงความยินดีต่อท่านถึงที่เลย!"

ในใจหยวนเซิ่นขึ้งโกรธ สองแก้มปานหยกขาวจึงแดงข้ึนมานิดๆ 

พลางเอ่ยอย่างคับแค้น "ดาบไวของบ้านใดก็ไม่เหมือนของเจ้าหรอก  

ผู้อื่นพอเอ่ยสู่ขอ เจ้าก็รับปากทันทีทันใด รู้แต่แรก...รู้แต่แรกข้า..." พูดๆ 

อยู่สองขาของเขาก็หนีบท้องม้า ออกแรงวกหัวม้าแล้วควบจากไปอย่าง

รวดเร็ว ทิ้งไว้เพียงเสียงเกือกม้าที่ปากตรอก

เฉิงเซ่าซางลูบจมูก แสร้งท�าเป็นฟังไม่เข้าใจอันใด กลับเข้าจวนไป

อย่างเบิกบาน

ผ่านไปอีกหลายวัน ถึงช่วงเวลาท่ีทิวทัศน์วสันต์งามตระการที่สุด 

ในรอบปี ในไท่เสวียมีบัณฑิตผู้หน่ึงพลันถวายหนังสือไม้ไผ่เก่าคร�่าคร่า 

ไม่ก่ีซีกต่อฮ่องเต้ บนนั้นมีค�าท�านายอยู่ ดูเหมือนใจความคือ 'ทิศบูรพา 

มี 'ซุ่ย' ผู้คล้อยตามจักก่อคุณอนันต์'

ฮ่องเต้ให้ความส�าคัญกับค�าท�านายน้ีย่ิงยวด รีบเรียกตัวขุนนาง 

คนสนิทจ�านวนหนึ่งมาหารือจนได้ข้อสรุปว่า...อักษร 'ซุ่ย' สื่อถึงยอดเขา 
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น่าจะต้องบวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิบนภูเขาถูเกาท่ีอยู่ทางตะวันออกของ 

เมืองหลวงลูกนั้น*

เดิมฮ่องเต้ควรออกล่าสัตว์ครั้งใหญ่ด้วยพระองค์เอง ทว่าฮ่องเต ้

มีพระเมตตา รับสั่งว่าฤดูวสันต์เป็นช่วงเวลาท่ีสรรพชีวิตขยายพงศ์พันธุ์ 

ไม่เหมาะจะฆ่าล้างเกินจ�าเป็น ดังนั้นจึงเปลี่ยนจากเซ่นไหว้เทพเจ้าแห่ง

ป่าเขาด้วยสตัว์ทีล่่าได้ เป็นบวงสรวงด้วยพืชพันธ์ุธัญญาหารหลากชนดิแทน  

เหล่าบัณฑิตย่อมจะรวมตัวกันแซ่ซ้องสดุดีว่าพระองค์ทรงพระปรีชา 

โอบอ้อมถึงเพียงใด อีกท้ังเดิมทีพืชพันธุ์ธัญญาหารก็สะอาดบริสุทธ์ิกว่า

สัตว์ที่ล่าได้อยู่แล้ว

ด้วยเหตุนี้ฮ่องเต้จึงพาฮองเฮา พระชายา กับเชื้อพระวงศ์ซึ่งมีน้อย

จนน่าสงสาร พร้อมด้วยขุนนางท่ีถูกระบชุือ่อกีหนึง่กลุม่มุง่หน้าสูภ่เูขาถเูกา 

ไปท�าพิธีบวงสรวง...ท่านพ่อเฉงิก็ถูกเลอืกอยู่ในจ�านวนนี ้ครานีแ้ม้บอกว่า 

เป็นงานบวงสรวง ทว่าในสายตาของเฉิงเซ่าซางกลับคล้ายงานสังสรรค์

กลางแจ้งเที่ยวชมทิวทัศน์วสันต์มากกว่า เพราะขุนนางที่ถูกเลือกให ้

ตามเสด็จยังสามารถพาครอบครัวตามไปร่วมด้วย

สกุลเฉงิคนน้อย เมือ่ตดัฮหูยินผูเ้ฒ่าเฉงิกับเฉงิจูน้้อยทีไ่ม่อาจไปได้ 

การเดนิทางเทีย่วน้ีรวมทัง้สิน้จงึมเีฉงิสือ่สองสามภีรรยา บตุรชายท้ังสาม 

แล้วก็เฉิงยางกับเฉิงเซ่าซาง ครั้นสมทบกับขบวนรถสกุลว่ันที่หน้าประตู

เมืองแล้ว รถแล่นไปราวครึ่งวันกว่าก็ถึงภูเขาถูเกาในที่สุด

พวกเขาไปถึงไม่นับว่าสาย กระน้ันยามน้ีท่ีเชิงเขากลับมีร่องรอย

ของผู้คนกับเกือกม้าเกลื่อนพ้ืนแล้ว หากทอดตามองไปไกลๆ โดยยึด

* อักษร 'ซุ่ย 祟' นี้ดั้งเดิมหมายถึงภูตผีปีศาจ เหตุท่ีตีความค�าท�านายได้ว่าต้องบวงสรวงบนภูเขา เพราะ 
อกัษรนีป้ระกอบด้วยอกัษร 'ซือ่ 示' ซึง่อกัษรภาพดัง้เดมิสือ่ถึง 'แท่นบวงสรวง' กบัอกัษร 'ช ู出' ซึง่ประกอบด้วย 
อักษร 'ซาน 山' ที่แปลว่า 'ภูเขา' เขียนซ้อนกันสองตัว
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กระโจมใหญ่สีแดงชาดขลิบด�ายอดทองอันสะดุดตาท่ีสุดหลังนั้นเป็น 

แกนกลาง กระโจมส่วนตวัหลากสซีึง่ตัง้อยูร่ายรอบสีท่ศิจะแผ่ขยายออกไป 

กินอาณาบริเวณหลายหลี่เลยทีเดียว

อย่างเช่นกระโจมสบิกว่าหลงัของบ้านอว๋ีโหว ล้วนเป็นกระโจมแพร

สีครามประดับตราประจ�าตระกูลที่แกะสลักจากงาช้างสีขาวอมเทา  

แลดสูงูส่งภมูฐิาน อย่างเช่นแม่ทพัใหญ่อูผู๋ไ้ม่ค่อยพิถีพิถันในรายละเอยีด  

จงึตัง้กระโจมคละสลีะลานตากระจกุอยูร่วมกัน หรอือย่างเช่นแม่ทพัใหญ่

หานผูช้อบอวดท่วงทีสภุาพ กระโจมสบิกว่าหลงัของครอบครวัเขาล้วนใช้

ผ้าสีเขียวกับไผ่เขียวทั้งหมด แลปราดไปเขียวขจีดูสดชื่นเย็นตาอย่างยิ่ง

ยังมีผู ้ที่รักความสนุกสนาน อย่างเช่นเซวียนโหวน้องชายของ

ฮองเฮา ถึงกับตกแต่งกระโจมจนคล้ายกระท่อมฟางข้าว ครั้นเดินเข้าไป

มองใกล้ๆ กลบัพบว่าตดิประดบัด้วยมดัผ้าไหมสทีองสเีงนิ ย่ัวเย้าให้ผูช้ม

ทั้งอิจฉาทั้งขบขัน รวมถึงยั่วโทสะฮองเฮาจนถูกต่อว่าต่อขาน เซวียนโหว

จึงจ�าต้องรื้อออก แล้วตั้งกระโจมปกติอีกหลังภายในค�่านั้น

แน่นอนว่าว่ันกับเฉงิสองสกุลตัง้กระโจมอยู่ด้วยกันเช่นเคย คนสอง

ครอบครวักินอาหารสนทนาสพัเพเหระร่วมกันพร้อมเสียงหวัเราะคร้ืนเครง 

เพียงเสียดายท่ีเช้าวันรุ่งข้ึนจะต้องท�าพิธีกรรมอันงมงาย ค�่าน้ีไม่เหมาะ 

จะดื่มสุรากินเน้ือสัตว์ใหญ่ ได้แต่กินขนมเปี๊ยะผัก คู่กับน�้าแกงปลาซึ่ง

เคี่ยวจากปลากุ้งที่เพ่ิงจับได้ในล�าธารเชิงเขา ไม่รู้เฉิงเซ่าซางรู้สึกไปเอง

หรือไม่ จึงรู้สึกอยู่ตลอดว่างานบวงสรวงหนน้ีคล้ายเน้นรูปแบบมากกว่า

หัวใจของงาน

ยามท่ีฟ้ายังไม่ทนัสาง ว่ันซงไป่กับเฉงิสือ่กส็วมชดุขุนนางเรียบร้อย

รุดไปถึงกระโจมหลวงแล้ว ส่วนคนในครอบครัวล้วนรั้งอยู่กับท่ี คุกเข่า 
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โขกศรีษะท�าพิธีอธิษฐานตามเสยีงฆ้องกลองอนัก้องกังวาน วุ่นวายตลอด

ช่วงก่อนเที่ยงค่อยนับว่าเสร็จสิ้น

อาจเพราะเลือดจางเป็นเหตุ เฉิงเซ่าซางจึงต้องประคองศีรษะที ่

วิงเวียนมาพักผ่อนอยู่ในกระโจมครู ่หนึ่ง ยามที่ออกมาอีกครา วัตถุ 

ไม่เปลี่ยนแปลง ผู้คนกลับไม่เท่าเดิมแล้ว

ว่ันชีชีกับเฉิงซ่งไปเข้าร่วมการประชันขี่ม้ายิงธนูที่ปันโหวผู้เฒ่า 

ตั้งรางวัลไว้ ส่วนเฉิงหย่งแรกเริ่มหมายจะไปถกบทความกับเหล่าสหาย

ร่วมเรยีน ทว่าถูกพ่ีชายน้องสาวสกุลอิน่ทีม่าเยอืนถึงกระโจมลากตวัไปก่อน  

ฝ่ายเฉิงเซ่ากงเดิมคิดจะอ่านต�าราอยู่ในกระโจม ไม่คาดก่อนคลี่กาง 

ม้วนต�ารา กลับเสี่ยงทายตามความเคยชินแล้วได้ผลอันชัดแจ้งว่า  

'ก่อนยามเซินหน่ึงเค่อ* ไม่เหมาะจะรั้งอยู่ที่เดิม' เขาจึงลูบจมูก ได้แต ่

ออกไปเตร็ดเตร่รอบหนึ่ง

มเีพียงเซยีวฮหูยินกับวัน่ฮหูยินน่ังตรงกันข้ามพูดคยุเรือ่งสพัเพเหระ 

โดยมีเฉิงยางเป็นเพ่ือนอยู่ด้านข้างอย่างเรียบร้อยเช่นเคย ครั้นเห็น 

เฉิงเซ่าซางออกมา เฉิงยางก็บอกญาติผู้น้องว่าโหลวเหยาแวะมาหา  

ทว่าเห็นนางก�าลังพักผ่อนจึงไม่ได้รบกวน เขาถูกพ่ีรองเฉิงซ่งดึงตัวไป 

ด้วยกันแล้ว

เฉิงเซ่าซางขบคิดเล็กน้อย ตัดสินใจจะไม่ปล่อยให้ทิวทัศน์วสันต ์

อนังดงามนีส้ญูเปล่า นางสวมหมวกปีกกว้างทีม่รีะบายม่านแพรโดยรอบ 

ขึ้นข่ีเจ้าม้าน้อยลายโคนมตัวโปรด แล้วออกไปหย่อนใจตามล�าพังโดย 

ไร้จุดหมาย รายทางพบเจอแม่นางน้อยสนทนาสรวลเส บัณฑิตจับกลุ่ม 

ทั้งหวิดจะท�าให้ยวนยางป่า** หลายคู่แตกตื่น ครั้นผ่านพุ่มไม้ดอก นาง

* ยามเซิน คือช่วงเวลา 15.00 น. – 17.00 น. ยามเซินหนึ่งเค่อ คือเวลา 15.15 น.
** ยวนยางป่า หมายถึงชายหญิงทีค่บหากันอย่างไม่ถูกท�านองคลองธรรม โดยยวนยางคอืเป็ดแมนดารนิ เป็น
นกเป็ดน�้าชนิดหน่ึงที่มีถิ่นก�าเนิดในจีน มีนิสัยชอบอยู่กันเป็นคู่ จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของคู่ชีวิตและความ
รักมั่นคง
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ยังเดด็หลายก่ิงมาถักเป็นมงกุฎบปุผาหนึง่วงสวมบนศรีษะของเจ้าม้าน้อย 

ยามทีม่นัโยกโคลงศีรษะย่ิงแลดูใสซือ่น่ารกั เย้าให้เฉงิเซ่าซางย้ิมร่าไม่หบุ

แต่เลก็นางก็ไม่ชอบบรเิวณท่ีมคีนมาก ย่อมจะหนัหลังให้ภูเขาถูเกา 

มุ่งไปตามเนินเขาโดยรอบแทน ใครจะรู้ขี่ม้าไปได้ไม่ไกลนัก กลับเห็น

หยวนเซิ่นต้มสุราท่องบทความอยู่ในศาลาริมธารข้างหน้ากับชายหนุ่มที่

แต่งกายอย่างบัณฑิตกลุ่มหนึ่ง ยังดีนางสวมหมวกม่านแพรอยู่ ไม่มีผู้ใด

จดจ�าได้ จึงรีบตบคอเจ้าม้าน้อยให้เปลี่ยนทิศไปทางอื่น

นางขี่ม้าไปพลางขบคิดไปพลาง เหตุใดนางมักถูกผู้อื่นพบเจอได้

อย่างง่ายดายเล่า นั่นเป็นเพราะนางชอบโผล่มาแถวริมน�้าน่ะสิ หาก 

ไม่อยากเจอคนรูจ้กัอกี บางทนีางควรจะปรบัเปลีย่นวิธีคดิ มุง่ไปยังทศิทาง

ตรงกันข้าม อย่างเช่น...เฉงิเซ่าซางเงยหน้าทอดมองไป แลเหน็บนเนนิเขา

ที่อยู่ไม่ไกลมีเจดีย์ไม้ทรงหอสูงขนาดย่อมอยู่หลังหนึ่ง

ในใจเฉิงเซ่าซางกระตุกวูบ นางก�าลังอยากชมดูว่าเหล่าขุนนาง 

ผู้มีอ�านาจวาสนากระจายตัวเต็มพื้นที่รอบกระโจมหลวงของโอรสสวรรค์

จะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรถึงเพียงใด น่าเสียดายยศขุนนางของ 

บิดานางไม่สูงพอ นางไม่อาจเข้าไปชมดูในระยะใกล้ได้ เช่นน้ันก็มิสู ้

ก้มมองจากที่สูง

เมื่อความคิดแน่วแน่ เฉิงเซ่าซางก็ควบม้าตรงไปอย่างรวดเร็ว 

กระทั่งถึงบริเวณที่ห่างจากเจดีย์หลายสิบจั้ง พบว่าบนเนินเขาแน่นขนัด

ด้วยเศษหิน เส้นทางสูงชันตะปุ่มตะป�า่ นางสงสารเจ้าม้าน้อยที่เยาว์วัย

กีบเท้าอ่อนน่ิม จึงผูกมันไว้ในป่าด้านข้าง แล้วยกชายกระโปรงเดินเท้า 

ขึ้นไปเอง

เมื่อมองจากระยะไกลเนินเขาลูกนี้แลดูเล็กๆ ทว่าปีนขึ้นไปจริงๆ 
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กลบัเปลอืงแรงมใิช่น้อย เฉงิเซ่าซางปีนจนหอบแฮกกว่าจะมาถึงข้างเจดย์ี 

เห็นเหนือประตูเจดีย์สลักอักษรสองตัวว่า 'เยี่ยนหุย' ซึ่งหมายถึงห่านป่า

หวนคืน นางผลักประตูเดินเข้าไปพร้อมกับตะโกนว่า "มีคนอยู่หรือไม่!"

ภายหลังตะเบ็งถามสิบกว่าหน นางพบว่าในเจดีย์นี้ถึงกับไม่มีคน

อยู่เลย จึงหันไปปิดประตูเจดีย์แล้วเดินมุ่งสู่ด้านในอย่างระมัดระวัง

นี่เป็นเจดีย์ใหม่ท่ีชาวบ้านละแวกน้ีรวบรวมเงินสร้างข้ึนเพ่ือใช้ 

บูชาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทางศาสนาท่ีเพ่ิงเริ่มแพร่หลายในช่วงน้ี ฝีมือแกะสลัก

ตกแต่งในเจดีย์ทั้งหลังแม้ไม่ละเอียดประณีตนัก ทว่าเนื้อไม้แน่นแข็ง 

ใหม่เอีย่ม เคลอืบด้วยน�า้มนัถง* จนเงาวับ เก็บกวาดสะอาดสะอ้านย่ิงยวด 

เฉิงเซ่าซางปีนขึ้นไปชั้นแล้วชั้นเล่า รวมเจ็ดชั้นเต็มๆ ค่อยถึงยอดเจดีย์

นางลูบอกซึ่งยุบพองอย่างรุนแรง หอบหายใจพลางมองพิจารณา

รูปสลักหินขนาดเล็กองค์นี้ซึ่งตั้งบูชาอยู่บนชั้นสูงสุดของเจดีย์ แลดู 

คุ้นตานางอยู่บ้าง ไม่ช้านางก็คลี่ย้ิมออกมาอย่างห้ามไม่อยู่...นี่สิจึงจะ 

ถูกต้อง! เพียงแต่รูปสลักหินท่ีเห็นอยู่ในปัจจุบันยังคงแฝงความดุร้าย 

แบบดึกด�าบรรพ์ไว้หลายส่วน รอจนผันผ่านไปอีกร่วมร้อยร่วมพันปี  

ก็จะเปลี่ยนมาเป็นพระอมิตาภพุทธะผู้มีคิ้วตาเปี่ยมการุณย์แล้ว!

เดิมเฉิงเซ่าซางคิดจะผลักเปิดหน้าต่างชมดู พอดีเงยหน้าค้นพบว่า

ช่องรับแสงบนหลังคากางเปิดอยู่

แรกสดุก่อนหน้าจะเป็นนักเลงหญิงตัวส�ารอง นางก็เป็นเดก็จอมซน

คนหนึง่ ทักษะการปีนต้นไม้ข้ามก�าแพงสามารถเข้ารอบเป็นสามอนัดบัแรก 

ของต�าบลได้ทเีดยีว ตอนนีน้างจงึไม่รอช้า ผกูชายกระโปรงข้ึน แล้วปีนข้ึนไป 

ตามแนวระแนงกบัเสาด้านข้าง ร่างกายทีบ่อบบางทว่าผ่านการออกก�าลงั

* น�้ามันถง คือน�้ามันซึ่งสกัดได้จากเมล็ดของต้นโหยวถง (มะเยาหิน) มีคุณสมบัติแห้งเร็ว ข้ึนเงา ติดแน่น  
กันน�้า และทนความร้อน
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ฝึกฝนมาแล้วนี้ถึงกับปีนป่ายขึ้นไปได้อย่างปราดเปรียว

เฉงิเซ่าซางลอดผ่านช่องรบัแสง พลกิตัวขึน้ไปบนหลงัคา แสงตะวัน

ฤดูวสันต์อันอบอุ่นพลันสาดปรกท่ัวร่าง นางสูดหายใจเข้าลึกๆ อย่าง 

สบายอารมณ์ รูส้กึปลอดโปร่งไปทัง้สรรพางค์กาย ทอดตามองไปแลเหน็

ด้านล่างของภูเขาถูเกามีผู้คน ม้าพาหนะ กับกระโจมอยู่แถบหนึ่ง ขนาด

กระจิริดราวตุ๊กตาฝูงมด ภายใต้แสงแดดอ�าไพดูหลากสีลานตาดุจภาพ

ในกล้องสลับลาย

ความรู้สึกชนิดน้ีเย้ายวนใจโดยแท้ เฉิงเซ่าซางจึงนอนราบบน

หลังคาซึ่งลาดเอียงไม่มากนี้เสียเลย นางใช้แขนเสื้อป้องบังใบหน้า  

อิม่เอมกับการอาบแสงตะวันอันอบอุน่และชัว่เวลาแห่งความสงบเงยีบซึง่

หาได้ยากนี้ ใครจะรู้เอนกายหนนี้ถึงกับสะลึมสะลือหลับไป รอจนยามที่

ตื่นมาอีกครา ดวงตะวันก็คล้อยต�่าสู่ทิศตะวันตกแล้ว

เฉงิเซ่าซางตีศีรษะตนเองพร้อมกับร้องอุทานหนึง่เสียง นางนกึได้ว่า 

เซียวฮูหยินเคยก�าชับไว้ ค�่านี้ฮ่องเต้จะจัดเลี้ยงเหล่าขุนนาง ส่วนฮองเฮา 

จะจัดเลี้ยงครอบครัวขุนนาง ต้องรุดกลับไปก่อนยามโหย่วสองเค่อ*  

ถึงตอนน้ันผูอ้ืน่ทยอยน่ังประจ�าที ่ขาดก็แต่นาง แม้เป็นงานเลีย้งคนหมูม่าก  

ทว่าหากมผีูไ้ม่ประสงค์ดเีหน็เข้าแล้วไปฟ้องร้อง ความยุ่งยากก็จะมใิช่เลก็ๆ

ยุคน้ีไม่มีนาฬิกาข้อมือ เฉิงเซ่าซางเองก็ไม่รู้ว่าเป็นเวลาใดกันแน่ 

นางรีบง้างเปิดช่องรับแสงแล้วไถลตัวปีนลงไปตามเส้นทางเดิม ก่อนจะ

ไปจากชั้นที่เจ็ดยังค�านับรูปสลักหินนั้นด้วย ไม่คาดเพ่ิงจะเดินลงไปถึง 

ชั้นที่หก นางพลันได้ยินรางๆ ว่ามีเสียงคนอยู่ในห้องปีก

เจดย์ีหลงัน้ีเป็นรปูทรงหกเหลีย่มซึง่พบได้บ่อยทีส่ดุ เว้นแต่ชัน้ทีเ่จด็

เป็นห้องใต้หลังคาขนาดเล็กส�าหรับตั้งบูชารูปสลักหิน อีกหกชั้นถัดลงไป

* ยามโหย่ว คือช่วงเวลา 17.00-19.00 น. ยามโหย่วสองเค่อ คือเวลา 17.30 น.
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ล้วนมขีนาดกับโครงสร้างเช่นเดยีวกัน กล่าวคอืตลอดชัน้เป็นรูปทรงหกเหล่ียม  

พื้นที่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งใช้เป็นช่องบันได พื้นที่ที่เหลือแบ่งครึ่งเป็นสองส่วน 

ครึ่งหนึ่งเป็นห้องปีก อีกครึ่งเป็นที่โล่งทอดสู่ระเบียงที่มีราวกั้น

เฉิงเซ่าซางมึนงง ยังคงจ�าแนกสถานการณ์ไม่กระจ่าง จึงเกาะ 

ราวบันไดโน้มตัวไปฟังให้ใกล้ขึ้น เพียงได้ยินข้างในมีคนสองคนก�าลัง

สนทนา เนื้อความฟังไม่ค่อยชัดเจนนัก

"...ครานีร้ชัทายาทกลบัทรงอ่านรปูการณ์ได้ฉบัไว หาคนมาตคีวาม

ค�าท�านายนั้นได้ในสองชั่วยาม พ้นเคราะห์ไปหนึ่งหน..."

"...หาก...ก็คงดี อุปนิสัยเช่นนี้ไหนเลยรับต�าแหน่งรัชทายาทได้...

เรื่องปลดรัชทายาทจ�าเป็นต้องด�าเนินการ..."

แผ่นหลังเฉิงเซ่าซางชุ่มเหงื่อเย็น นางพลันพรั่นพรึงขึ้นมา ความ 

พรัน่พรงึชนิดน้ีไม่เหมอืนกาลก่อน เสมอืนมเีหลก็หล่ออนัเย็นเฉยีบชิน้หนึง่

ยัดเข้ามาถ่วงรั้งอยู่ในช่องอก ซ�้าแผ่ซ่านไอหนาวออกมาทั่วทิศ ไม่รู้นาง

ยืนแข็งทื่ออยู่เนิ่นนานเท่าใด จึงควบคุมความปรารถนาจะว่ิงหนีท่ีกู่ร้อง

อย่างบ้าคลัง่ภายในใจลงได้ นางย่องถอยหลงัไปช้าๆ อย่างเบามอืเบาเท้า 

หมายจะกลับไปซ่อนตัวบนชั้นที่เจ็ด

ใครจะรู้ นางเพ่ิงประชิดกรอบหน้าต่าง เหนือศีรษะพลันมีฝ่ามือ 

ที่ขาวหมดจดทรงพลังข้างหนึ่งย่ืนลงมา เฉิงเซ่าซางหวิดจะเปล่งเสียง 

กรีดร้อง รีบใช้สองมือของตนออกแรงปิดปากไว้ ฝืนสะกดไม่ให้สุ้มเสียง

เล็ดลอดออกมาแม้เพียงนิด ครั้นเงยหน้ามองขึ้นไป ถึงกับได้เห็นใบหน้า

อันหล่อเหลาคุ้นตาดวงหนึ่ง!

ร่างครึง่ซีกของหลงิปูอ้ีเ๋กาะเก่ียวอยู่บนคานไม้ แรกเห็นว่าเฉงิเซ่าซาง 

อยู่ด้านล่าง ดูเหมือนเขาตระหนกยิ่งเช่นกัน จากนั้นก็พลันผลิยิ้มออกมา 
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เขามีรูปโฉมล�้าเลิศเป็นทุนเดิม ยามนี้คลี่ยิ้มอย่างผ่อนคลาย ถึงกับท�าให้

สสีนัแห่งวสนัตฤดทูัว่ภเูขามอิาจเปรยีบกับสสีนัอนังามระยับบนดวงหน้า

ของเขาได้เลย

เฉิงเซ่าซางชมดูจนดวงตาพร่าพราย ถึงกับลืมสิ้นความพรั่นพรึง 

เพียงยิ้มตอบอย่างทึ่มทื่อ

ตอนนี้เองคนในห้องปีกสัมผัสถึงความเคลื่อนไหวเบื้องนอกจนได้ 

คนผู้หน่ึงเอ่ยข้ึนเสียงหนัก "ใครอยู่ตรงนั้น!" เขาพูดพลางจะผลักประต ู

ออกมาดูว่าเป็นผู้ใด

เฉิงเซ่าซางขวัญกระเจิงอีกครา หัวใจกระดอนขึ้นมาถึงล�าคอทันที 

หลงิปู้อีข๋บคดิอดึใจเดยีวก็โฉบลงมาเหยียดมอืคว้าตวัเฉิงเซ่าซางไว้ จากนัน้ 

พานางเหินร่างกระโดดสู่นอกเจดีย์!

ในที่สุดหนน้ีเฉิงเซ่าซางก็ไม่อาจข่มกลั้นไว้ได้อีก อยากจะกรีดร้อง

จนสดุเสยีง ทว่าด้วยความตืน่กลวัสดุขดี นางถึงกับเปล่งเสยีงไม่ออกแล้ว 

ได้แต่ร้องตะโกนเป็นบ้าเป็นหลังอยู่ในใจ...ตรงนี้คือชั้นท่ีหกเชียวนะ  

ชัน้ทีห่ก! ท่านนึกว่าก�าลงัถ่ายหนงัจอมยุทธ์อยู่หรอืไร ไม่มสีลงิจะถ่ายหนัง

จอมยุทธ์อันใดกันเล่า!
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ต่อให้รวมกันสองชาตภิพ เหตกุารณ์ร้ายแรงทีค่กุคามความปลอดภัย 

ในชีวิตของเฉิงเซ่าซางมากที่สุด ก็มีเพียงการยกพวกต่อยตีกันในห้อง

บิลเลียด ตอนนั้นเจ้ใหญ่หัวหน้ากลุ่มย่ืนขวดเบียร์มาขวดหน่ึง ต้องการ 

ให้นางสร้างผลงานแสดงความภักดี น่ันเป็นครั้งแรกที่ท�าให้นางเกิด 

ความประสงค์จะถอนตัวจาก 'ยุทธภพ' เพราะนางพลันค้นพบว่าตน 

แม้ไม่ค�านึงถึงสิ่งใด แต่ก็ไม่เหมาะกับฉากเลือดสาดเช่นนั้น

หลงิปู้อีม๋อืข้างหนึง่โอบเอวนางไว้แนบแน่น มอือกีข้างหนึง่เกาะราว

ใต้ชายคาเจดีย์ชั้นที่ห้าไว้ สองคนแขวนร่างอยู่นอกตัวเจดีย์ในลักษณะนี้ 

เฉิงเซ่าซางจึงจ�าต้องสวมกอดหลิงปู้อี๋ไว้อย่างแน่นหนา ที่สูงบนเนินเขา

กระแสลมกระโชกแรง ก�าลังแขนของนางมีจ�ากัด หวิดจะลื่นไถลลงไป

หลายครา เคราะห์ยังดีแขนซ้ายของหลงิปู้อ๋ีดุจห่วงเหลก็อนัแขง็แกร่งรดัรงึ

นางไว้ในอ้อมอกของเขา จึงไม่ถึงกับร่วงหล่นลงไป

58
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เฉิงเซ่าซางได้ยินเสียงฝีเท้าในตัวเจดีย์ดังตึกๆ ลงมาจากชั้นท่ีหก 

สองคนในห้องปีกนั้นลังเลชั่วครู่ ก็รีบร้อนไปจากเจดีย์นี้ดังที่คิดไว้ ขณะที่

เฉิงเซ่าซางก�าลังดีใจ หลิงปู้อี๋พลันเอ่ยขึ้นเบาๆ "ข้าจะไปก�าจัดสองคนนั้น 

เรื่องในวันนี้จะไม่มีผู้ใดล่วงรู้อีก"

เฉงิเซ่าซางหว่ันหวาดไม่น้อย หลงิปูอ้ีใ๋นชัว่ขณะนีต่้างจากทีผ่่านมา

โดยสิ้นเชิง สีหน้าแผ่กลิ่นอายเหี้ยมเกรียมไม่แยแสสิ่งใดขุมหน่ึงออกมา 

ราวกับถ้อยค�าที่พูดมิใช่การสังหารคนสองคน หากแต่เป็นการเอาชีวิต 

สุนัขสองตัว หัวใจนางผวาวูบ รีบพูดโพล่งโดยไม่ทันครุ่นคิดถึงสิ่งใด  

"ไม่ได้นะ! ไม่ได้ ท่านดูสิ ทางนั้น...มีคนมาแล้ว!"

หลิงปู้อี๋มองตามสายตาของนางไป เห็นกลุ่มผู้คุ้มกันในชุดทะมัด 

ทะแมงหลายสบิคนก�าลงัสบืเสาะขึน้เนินเขามาอย่างเงยีบเชยีบ เหน็ชดัว่า 

มาสนับสนุนสองคนที่อยู่ในห้องปีก เคราะห์ยังดีเขากับนางแขวนร่าง 

อยู่เบื้องหลังชายคาด้านข้าง จึงไม่ถูกผู้คุ้มกันเหล่าน้ันพบเห็น หลิงปู้อี๋

ขมวดหัวคิ้ว คล้ายไม่ยินยอมละทิ้งความคิดที่จะ 'ฆ่าคนปิดปาก'

สองคนในห้องปีกเดินลงไปถึงชั้นล่างสุดของเจดีย์ พูดกับเหล่า 

ผู้คุ ้มกันท่ีมาสนับสนุนสองสามประโยคก่อนข่ีม้าจากไปอย่างรวดเร็ว  

หลงิปู้อ๋ีหดร่างอยู่เบือ้งหลงัชายคาด้านข้างของชัน้ทีห้่าโดยตลอด จวบจน 

เห็นอีกฝ่ายจากไปจนหมด มือขวาจึงค่อยออกแรงปีน กอดพาเด็กสาว

พลิกตัวเข้าสู่ห้องปีกชั้นท่ีห้า เฉิงเซ่าซางถูกลมโกรกจนเรือนผมรุ่ยร่าย  

สองเท้าพอหยัง่ถึงพ้ืน แข้งขาก็อ่อนยวบทรดุนัง่ลงกับพ้ืน หัวใจเต้นกระหน�า่ 

ปานรัวกลอง นางหันไปมองชายหนุ่มข้างกาย พบว่าสีหน้าของเขาเรียบ

สงบ จังหวะหัวใจเป็นปกติ เว้นก็แต่อารมณ์ที่ดูเคร่งขรึมสักหน่อย

"พวกเขาจากไปแล้ว?" เฉิงเซ่าซางเอามือทาบอก กดยับยั้งหัวใจที่
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ใกล้จะกระดอนหลุดออกมา "พวกเราก็รีบไปกันเถิด ไม่แน่พวกเขายังจะ

กลับมาค้นหาคนอีก!"

หลิงปู้อี๋มองนางปราดหน่ึงพร้อมรอยย้ิมน้อยๆ ที่ทออยู่ในดวงตา 

"เจ้ารู้ได้อย่างไรหรือ"

"สองคนน้ันเป็นพวกโจรใจเสาะ ร่างกายตนเองสูงค่า เกรงว่า 

จะสึกหรอ จึงได้วิ่งหนีไปเร็วเยี่ยงนั้น รอจนตนเองปลอดภัยแล้ว ต้องให้ 

คนกลับมาสืบค้นเป็นแน่!" ละครในโทรทัศน์ล้วนแสดงกันเช่นนี้

หลิงปู้อี๋กลั้นหัวเราะพลางพยักหน้า "เจ้าเดินเท้ามาที่นี่?"

เฉิงเซ่าซางชี้มือไปยังบานหน้าต่างทิศตะวันออก "ไม่ใช่เจ้าค่ะ  

ไม่ใช่ ข้าขี่ม้ามา จากนั้นผูกมันไว้ในป่าทิศตะวันออก"

สหีน้าของหลงิปูอ้ีห๋ม่นลง ในใจบงัเกิดความคลางแคลง "เจ้าฉลาดย่ิง  

รู้จักซ่อนม้าพาหนะไม่ให้ผู้อื่นค้นพบ"

"ไม่ใช่นะเจ้าคะ!" เฉิงเซ่าซางแทบจะกระอักเลือดแล้ว "ข้าเห็นว่า 

บนเนนิเขาทางนีม้แีต่เศษหนิทีแ่หลมคม เกรงจะท�าให้ม้าของข้าบาดเจบ็ 

จึงไม่ได้ขี่มันขึ้นมา!"

หลิงปู้อี๋ตะลึงงัน เห็นชัดว่านึกไม่ถึงสาเหตุนี้

"ข้าแต่สวรรค์เบือ้งบนธรณีเบือ้งล่าง ข้าน่ีช่างเป็นคนโง่แสนโง่จรงิๆ!"  

เฉงิเซ่าซางโกรธตนเองจนหายใจหอบถ่ี ป่านน้ีนางเพ่ิงจะคดิต้นสายปลายเหต ุ

ได้กระจ่าง "ตอนทีข้่ามาถึง ทีน่ีว่่างเปล่าไม่มผีูใ้ดเลยสกัคน เหน็แสงตะวนั

สดใส สายลมนุ่มนวล อากาศปลอดโปร่ง จึงปีนขึ้นไปงีบหลับบนหลังคา 

สองคนน้ันต้องนึกว่าในเจดีย์ไม่มีคนอยู่ จึงได้มาสนทนาเรื่องลับกันที่นี่ 

โธ่เอ๊ย! รู้แต่แรกข้าผูกม้าไว้ที่ข้างเจดีย์ก็ดี พอผู้อื่นเห็นว่ามีคน ก็คงจะ 

ไม่มาที่นี่แล้ว!"
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หลงิปูอ้ีหั๋วเราะออกมาอย่างกลัน้ไม่อยู่ "ปีนข้ึนไปงบีหลับบนหลังคา

เจดีย์? อืม ไม่มีใครที่จะนึกถึงหรอก"

เฉิงเซ่าซางหน้าเจื่อน "ใครบ้างวัยเด็กไม่มีความชอบพิเศษ"

หลิงปู้อี๋แย้มย้ิม โน้มกายลงจับจูงสองมือที่เย็นนิดๆ ของเด็กสาว 

ขึ้นมา "วันนี้...เจ้าเดินเล่นเป็นเพื่อนข้าอีกครั้งเถิด"

เฉิงเซ่าซางพิศมองเข้าไปในดวงตาที่ฝากแฝงรอยย้ิมของเขา  

ทว่าม่านตาสีน�้าตาลเข้มที่ใสวาวปานแก้วผลึกน้ันกลับท�าให้นางบังเกิด

ไอหนาวเหน็บโดยไร้สาเหตุ

ชั่วขณะน้ีนางเพ่ิงจะค้นพบว่าวันน้ีเขาสวมชุดแพรสีน�้าเงินเข้ม 

ทอลายเฉียงด้วยไหมเงินซึ่งสะท้อนแสงนิดๆ เสื้อคลุมตัวนอกท่ีเดิมควร

จะห่มอยู่บนร่างกลับหายไป ไม่รอให้นางได้สติ หลิงปู้อี๋ก็โอบร่างนางขึ้น

อีกคราและวางลงบนแผ่นหลังของเขาแล้ว เขาจัดสองมือของนาง 

กระหวัดรอบล�าคอของเขา จากนั้นเดินลงเจดีย์ไปอย่างฉับไว

เดิมเฉิงเซ่าซางคิดจะขอลงเดินเอง ทว่าเห็นเขาเดินเหินเลี้ยวลด 

บนเนินเขาด้วยฝีเท้าอันประเปรียวดุจเหินบิน เปรียบกับนางเดินเอง 

ไม่รู้รวดเร็วกว่าเท่าใด นางจึงหุบปากแต่โดยดี ฟุบน่ิงบนแผ่นหลังอัน 

กว้างขวางของชายหนุ ่ม ปลายจมูกอวลด้วยกล่ินอายเฉกป่าหิมะ 

อันเย็นสดชื่น เพื่อมิให้พลัดตกลงไป นางต้องโอบกระชับรอบคอของเขา

ให้แน่นหนา ด้วยกางก้ันเพียงอาภรณ์ฤดูวสันต์อันบางเบา นางจึงแทบ

สัมผัสได้ถึงมัดกล้ามก�าย�าของแผ่นหลังผึ่งผายท่ีอยู่ข้างใต้ พาให้นาง

กระอักกระอ่วนจนไม่รู้จะวางตัวเช่นไรดีแล้ว

หนุ่มสาวทั้งสองไปเสาะหาเจ้าม้าน้อยลายโคนมของเฉิงเซ่าซาง 

ในป่าทิศตะวันออกก่อน เจ้าม้าน้อยใสซื่อย่อมไม่รู้ว่าเกิดเร่ืองราวใด จึง



26 ดุจรักดั่งห้วงดาราพร่างพราย 3

ยังคงโยกโคลงศีรษะท�าท่าน่าเอ็นดู หลิงปู้อี๋มองดูมงกุฎบุปผาอันชวนขัน

น้ันแล้ว มมุปากก็โค้งข้ึน ผดิกับใบหน้าแดงเรือ่ของเฉงิเซ่าซางทีเ่ขยีนชดัว่า  

'นี่ก็เป็นความชอบพิเศษเล็กๆ ของข้า' 

หลงิปูอ้ีจ๋งูเจ้าม้าน้อยพลางกุมมอืเดก็สาวเดนิมุง่สูทิ่ศใต้ไปอกีระยะหน่ึง  

จนกระทั่งพบอาชาพ่วงพีตัวสูงใหญ่ทีเ่ขาผูกไว้ตรงนั้น บนเครื่องบังเหียน

เหล็กสีด�าสนิทมีเสื้อคลุมแพรทอลายสีน�้าเงินแกมด�าน�้าหมึกอยู่ตัวหน่ึง

พาดอยู่ เห็นชัดว่าเขาผุดความคิดติดตามสองคนนั้นไปอย่างกะทันหัน

เฉงิเซ่าซางย้ิมกล่าว "ทีแ่ท้ท่านก็ผกูม้าไว้ในป่าแถบน้ีเช่นกัน เป็น..." 

เดมินางคดิจะพูดส�านวนทีว่่า 'วีรบรุษุคิดอ่านตรงกัน' * แต่ฉกุคดิได้ว่าการ

ดึงสติปัญญาของหลิงปู้อี๋มาอยู่ระดับเดียวกับตนน้ัน นับเป็นการประจบ

ผิดที่ผิดทางสักอย่าง จึงรีบเอ่ยแก้เสียใหม่ "ใต้เท้าหลิง พวกเรารีบกลับ 

กันเถิด"

ใครจะรู้หลิงปู้อี๋กลับส่ายหน้าเอ่ย "ตอนน้ีเลยยามโหย่วไปแล้ว  

สองคนนั้นเพียงดูว่าใครบ้างไปร่วมงานเลี้ยงสาย ก็จะค่อยๆ คัดกรอง 

ผู้ท่ีอยู่บนเจดย์ีเย่ียนหยุวนันีอ้อกมาจนได้" เขาครุน่คิดชัว่ครู่ค่อยกล่าวต่อ 

"พวกเรามุ่งไปทางอื่นก่อน"

เฉงิเซ่าซางจงึได้แต่พลกิตัวขึน้ม้า ตดิตามหลงิปูอ้ีข่ี๋ม้าไปยังทศิทาง

ตรงข้ามกับเจดีย์เย่ียนหุย ไม่นานนักก็มาถึงบนผาแห่งหน่ึง ริมผายังมี

ต้นไม้ 'คอเอียง' งอกโย้ออกมาหนึ่งต้น

"ใต้เท้าหลิง พวกเรามาที่นี่ท�าอันใดหรือเจ้าคะ" เฉิงเซ่าซางเห็น 

สท้ีองฟ้าครึม้ลงทกุท ีซ�า้ทีน่ีก็่เปลีย่วร้าง จงึเริม่กระสบักระส่ายไม่สบายใจ 

ความจริงตั้งแต่เมื่อครู่นางก็อยากจะขี่ม้ากลับไปเองแล้ว ทว่าอีกฝ่าย 

* วีรบุรุษคิดอ่านตรงกัน เป็นค�าชมว่าตนกับอีกฝ่ายที่คิดเห็นไปในทางเดียวกันนั้นต่างก็เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่
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ยึดกุมสายบังเหียนของเจ้าม้าน้อยไว้แน่น ท�าให้นางไม่อาจปลีกตัว 

จากไปได้

หลงิปูอ้ีจ๋งูม้าสองตัวไปผกูท่ีข้างหนิภูเขาอย่างถ่ีถ้วน แล้วยืนหนัหลงั

ให้เด็กสาว เอ่ยอย่างไม่รีบไม่ร้อน "วันนี้ข้านึกไม่ถึงจริงๆ ว่าจะเจอเจ้า  

ยิ่งนึกไม่ถึงว่าเจ้าจะเจอกับสองคนนั้น"

เฉิงเซ่าซางฟังออกว่าน�้าเสียงของเขาไม่เป็นมิตร ในใจจึงลนลาน 

ขึ้นมาทันใด "ใต้เท้าหลิง ท่านรู้จักสองคนนั้นหรือ เรื่องร้ายแรงมากหรือ

เจ้าคะ"

หลิงปู้อี๋กล่าวต่อ "ก็เพราะอยากจะมองสองคนนั้นให้ถนัดชัดเจน  

ข้าจึงได้ติดตามไปตลอดทาง ตอนนี้ข้ายังไม่รู ้โฉมหน้าที่แท้จริงของ 

พวกเขา กลับจะเป็นฝ่ายถูกเปิดเผยฐานะเสียเอง"

"จะถูกเปิดเผยฐานะได้อย่างไรกัน พวกเขาไม่เหน็พวกเราเสยีหน่อย 

ขอเพียงพวกเราหาข้ออ้างดีๆ สักข้อที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงสาย ก็สามารถ

ตบตาผ่านไปได้แล้ว" เสียงของเฉิงเซ่าซางฝืดเฝื่อนยิ่งยวด

หลงิปูอ้ีห๋มนุตัวกลบัมา ค้ิวตางดงามลุม่ลกึ สีหน้าเก็บง�ายากจ�าแนก 

"ไม่ ยังมีเจ้าอีกคน เจ้าก็สามารถเปิดโปงข้าได้"

"ข้า...ข้าไม่ท�าหรอก..." เฉงิเซ่าซางเสยีงสัน่พร่า นางพลันฉุกคดิได้ว่า 

เมื่อครู่หลิงปู้อี๋หมายจะสังหารสองคนที่อยู่ในห้องปีกน้ัน ความคิดท่ีเขา 

มต่ีอนางในตอนนีน่้ากลวัว่าคงจะไม่ต่างกัน นางเหน็สถานการณ์ไม่ถูกต้อง  

จงึคิดจะรบีว่ิงไปหาเจ้าม้าน้อย ไม่คาดหลงิปูอ้ีเ๋พียงย่ืนมอืก็บหินิภูเขาออกมา 

ได้ก้อนหนึ่ง จากนั้นโยนเบาๆ ซัดก้อนหินตรงมากระแทกพ้ืนเบื้องหน้า

ฝีเท้าของเฉิงเซ่าซางจนเกิดหลุมลึกเล็กๆ หลุมหนึ่งต่อหน้าต่อตา หาก 

เมือ่ครูน่างว่ิงเรว็ไปเพียงก้าวเดยีว บดัน้ีปลายเท้านางคงถูกหนิก้อนนีซ้ดัเข้า 
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อย่างจังแล้ว

หลิงปู้อี๋เผยสีหน้าเฉยเมยจนดูแปลกหน้าชนิดนั้นออกมาอีกครา 

ขณะเดินตรงมาหาเฉิงเซ่าซางทีละก้าว

เฉิงเซ่าซางถอยหลังไปก้าวแล้วก้าวเล่า ก่อนจะพลันเอ่ยเสียงดัง 

"ข้าได้ยินว่าแต่เล็กท่านถูกเลี้ยงดูอยู่ในต�าหนักของฮองเฮา สนิทชิดเชื้อ

กับรัชทายาทเสมอมา ผู้ใดบ้างจะไม่รู้ว่าท่านเป็นคนฝ่ายใด คนเหล่านั้น

จะจัดการรัชทายาท มีหรือจะไม่ระวังป้องกันท่าน!"

หลิงปู้อี๋หยุดฝีเท้าแล้วเอ่ยเรียบๆ "เจ้าพูดมิผิด ทว่า...ข้าไม่ได้กลัว

พวกเขาจะรู้ว่าข้าสนับสนุนปกป้องรัชทายาท หากแต่ไม่อาจปล่อยให ้

ฉากส�าคัญในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต้องเสียการ"

เฉิงเซ่าซางหวาดหวั่นจนฟันสั่นกระทบกันกึกกัก น�้าตาจะหยด 

ร่วงลงมาอยู่รอมร่อ สองขาถอยร่นจนใกล้จะถึงริมผาแล้ว "ใต้เท้าหลิง... 

พี่หลิง...ข้าจะไม่พูดออกไปแน่ ท่านต้องเชื่อข้านะ..."

"เรื่องนี้พัวพันเป็นวงกว้าง เลินเล่อแม้เพียงนิด ศีรษะผู้คนมากมาย

จะต้องหลดุตกพ้ืน ข้าไม่อาจรามอืเพียงเพราะอาศัยว่าเชือ่ใจเจ้า" หลงิปูอ้ี ๋

เอ่ยเสยีงเรยีบ ระหว่างสนทนาเขาได้คว้ากุมแขนของนางไว้แล้ว ขอเพียง

ผลักเบาๆ หนเดียว การฆ่าคนและท�าลายศพก็จะลุล่วงพร้อมกันท้ัง 

สองขั้นตอน

สองมือของเฉิงเซ่าซางขยุ้มแขนเสื้อเขาไว้อย่างเหนียวแน่น น�้าตา

ไหลพรากพลางแก้ตัวอย่างเร่งด่วน "ไม่นะ ไม่ใช่ ข้าไม่รู้จักสองคนน้ัน 

เสียหน่อย ไม่ถูกสิ ข้าไม่ได้เห็นกระทั่งใบหน้าของพวกเขา แล้วข้าจะ 

เปิดเผยร่องรอยของท่านต่อพวกเขาได้อย่างไร ข้าจะไปป่าวร้องทั่วค่าย

รอบหนึ่งหรือไรกัน! อีกอย่าง...สกุลเฉิงรากฐานอ่อนด้อย ทั้งมิใช่ตระกูล
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ขุนนางเรืองอ�านาจ ท้ังมิใช่ขุนนางส�าคัญท่ีติดตามฝ่าบาทผนวกใต้หล้า

มาแต่แรกเริ่ม ต�า...ต�าแหน่งว่าท่ีประมุขแผ่นดินนี้...พวกเราสกุลเฉิง 

จะเข้าผสมโรงไปไย...ท่านเชื่อใจข้าได้จริงๆ นะ!"

ฟ้าเอย ดินเอย ไฉนชีวิตของข้าจึงรันทดเพียงนี้เล่า ชาติก่อนโชค 

ไม่ดียังพอท�าเนา อย่างไรเสียก็ยังมีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัย ทว่าชาติน้ี 

กลบัถูกหอบม้วนเข้าสูแ่ผนร้ายในบ้านเมอืง ถึงกับกระโดดข้ามพาดหัวข่าว 

หน้าสังคมไปหน้าข่าวการเมืองโดยตรง ข้าแต่สวรรค์ ท่านไม่ต้องให้ 

ความส�าคัญกับข้าเช่นนี้ก็ได้ ความจริงคุณสมบัติของข้านี้ แม้แต่จะเป็น 

'หมวยสิบสามแห่งต�าบลอวี๋' ก็ยังฝืนเกินไปด้วยซ�้า!

หลิงปู้อี๋ฟังมาถึงตรงนี้จึงค่อยๆ คลายมือขวาออก เขาถอยหลังไป

หลายก้าว ก่อนหมุนตัวนั่งลงบนหินทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่ีเรียบเกลี้ยง 

ก้อนหนึ่งใกล้ริมผาโดยไม่พูดไม่จา

เฉิงเซ่าซางเคยประจักษ์ในฝีมือของหลิงปู้อี๋มาก่อน นางรู้ตัวว่า 

หมดหวังจะหลบหนีแล้ว ไยมิสู้เอาเรี่ยวแรงไปใช้กับการอ้อนวอนยังด ี

เสียกว่า ทันทีที่เห็นว่ามีความหวัง นางจึงรีบขยับตัวแบบกึ่งกลิ้งกึ่งคลาน 

ไปถึงข้างกายหลิงปู้อ๋ีก่อนร�่าไห้กล่าว "ข้ากับอาเหยาล้วนเคารพท่าน 

ศรัทธาท่านถึงเพียงนั้น มีหรือจะท�าลายงานใหญ่ของท่านได้..."

ถ้อยค�าน้ีไม่พูดยังพอว่า ครั้นเอ่ยออกมาก็พลันได้ยินเสียงดัง 

"เปรี๊ยะ" หนึ่งหน มือซ้ายของหลิงปู้อี๋ถึงกับบิหินสี่เหลี่ยมที่ใต้ร่างของเขา

ออกมาก้อนหน่ึง เฉิงเซ่าซางเสียขวัญทันตา หุบปากสนิทแน่น ไม่กล้า 

พูดร�่าไรอีก

หลิงปู้อี๋ฉวยหยกประดับชิ้นหนึ่งออกจากอกเส้ือช้าๆ เฉิงเซ่าซาง 

เพ่งตามองดู ถึงกับเป็นหยกวงแหวนครึ่งซีก ตรงรอยแตกยังเหลืออักษร 
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'ร่ัว'* อยู่ตัวหน่ึง นางรีบคล�าหาที่ข้างเอวตนเองอย่างลนลาน พบว่า 

ข้างเอวว่างเปล่าจริงเสียด้วย...นี่คือหยกวงแหวนที่ท่านพ่อเฉิงมอบให้ 

แก่นาง ด้านบนมีอักษร 'เหนี่ยว' ตัวหนึ่งซึ่งท่านพ่อสลักเองกับมือ

"อีกครึ่งซีกเล่า" เฉิงเซ่าซางทึ่มทื่อ

หลิงปู้อี๋กล่าว "ถูกสองคนนั้นเก็บไปแล้ว"

หัวสมองของเฉิงเซ่าซางหมุนติ้ว เข้าใจกระจ่างได้ในทันที

เมือ่ครูห่ลงิปูอ้ีฉ๋วยจงัหวะชลุมนุกระตุกหยกวงแหวนของนางไปบบี

แตกเป็นสองซกี แล้วโยนครึง่ซกีทีม่สีลกัอกัษร 'หน่ีว์'** ทิง้ไว้ เพ่ือให้สองคน 

ในห้องปีกเก็บไป ตัวเขาเองเก็บรักษาอีกครึ่งซีกท่ีเหลือ ในเมืองหลวง 

นามของแม่นางที่มีอักษร 'หน่ีว์' ประกอบอยู่หาได้ถมเถ อาศัยเพียง 

หยกวงแหวนครึ่งซีกนั้นย่อมเดาไม่ออกว่าเป็นของผู ้ใด แต่หากม ี

หยกวงแหวนอีกครึ่งซีกที่เหลือ ขอเพียงลายเส้นบนหินหยกตรงกัน ก็จะ

สืบได้ว่าเป็นของนาง

หลงิปู้อีเ๋อ่ยปนย้ิมน้อยๆ "ข้าเองก็อยากเชือ่ใจเจ้าอยู่หรอก เพียงแต่... 

ยังคงใช้วิธีนี้ดีกว่า"

ไฟโทสะในใจเฉิงเซ่าซางลุกโหมขึ้นทันตา "ท่านถึงกับข่มขู่ข้า?!"

หลิงปู้อี๋สีหน้าจืดจางลง "เช่นนั้นข้ายังคงสังหารเจ้าดีกว่า"

"อย่าๆๆ..." เฉงิเซ่าซางอ่อนลงทันควัน โผเข้าไปเกาะแขนเส้ือของเขา 

แล้วเพียรวิงวอน "ท่านยังคงข่มขู่ข้าเถิด!"

มุมปากของหลิงปู้อี๋โค้งขึ้นนิดๆ อย่างที่ไม่อาจสังเกตเห็น

"สรปุคอื...เรือ่งในวันน้ีเจ้าห้ามบอกผูใ้ดท้ังสิน้ รวมท้ังบดิามารดากับ 

พี่น้องของเจ้า แล้วก็โหลวเหยาด้วย หากให้ข้าพบว่าเจ้าแพร่งพรายข่าว  

*อักษร 'รั่ว 弱'
** อักษร 'หนี่ว์ 女'
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ข้าจะโยนหยกวงแหวนครึง่ซกีน้ีออกไปทนัที พร้อมท้ังเตอืนสตคินเหล่าน้ัน 

ด้วยว่าสกุลเฉิงมีบุตรีผู้หนึ่ง ชื่อเล่นว่าเหนียวเหนี่ยว" เขากล่าว

เฉิงเซ่าซางโกรธจนลมหายใจติดขัด ได้แต่บ่นอย่างจนปัญญา  

"ในเมือ่ท่านรูเ้บาะแสของคนเหล่าน้ันอยู่แล้ว ยังอตุส่าห์มาแอบฟังเองอกี 

เคลื่อนไหวใหญ่โตเยี่ยงนี้ท�าอันใด!"

"เจ้าไม่รับปาก? เช่นนั้นข้ายังคงสังหารเจ้าดีกว่า"

"ไม่ๆๆ! ข้ารับปาก ข้ารับปากยังไม่พอหรือไร!" เฉิงเซ่าซางกอดแขน

ของหลิงปู้อี๋ไว้อย่างเอาเป็นเอาตาย นางรู้ตัวว่าตนเองไร้ศักดิ์ศรียิ่งนัก  

ทว่าอยู่รอดต่างหากจึงจะส�าคัญเหนืออื่นใด

หลงัเอ่ยค�าพูดนีจ้บ หนุม่สาวทัง้สองก็เงียบเสยีง เฉงิเซ่าซางสิน้แรง

ทรุดนั่งที่อีกด้านของหินสี่เหลี่ยม สองไหล่ลู ่ตก หัวสมองว่างเปล่า 

ประเดี๋ยวเหนื่อยใจ ประเด๋ียวปล่อยวาง ทั้งผิดหวังกับภาพแตกสลาย 

ของเทพบุตรที่นางเคยนึกว่ามีคุณธรรมสูงส่ง ทั้งหัวเสียที่ตนถูกบังคับ

ควบคุมให้ตกอยูใ่นภาวะอบัจน ช่างเถิด ต่อไปพบคนผูน้ีใ้ห้น้อยลงหน่อย

ก็แล้วกัน!

หลงิปู้อีพิ๋เคราะห์สหีน้าของเด็กสาว ใจกลางฝ่ามอืกุมหยกวงแหวน

ครึง่ซกีนัน้ไว้แน่นพลางเอ่ยเสยีงราบเรยีบ "ข้ารูแ้ต่แรกแล้ว หากเจ้าได้เหน็

สภาพที่แท้จริงของข้า เจ้าก็จะไม่ชอบข้าอีก"

เฉิงเซ่าซางผินหน้าไปมอง ภายใต้เมฆสายัณห์เกลื่อนฟ้า ดวงหน้า

หันข้างของเขาคมสันทว่าอมทุกข์ ปริ่มล้นด้วยความรู้สึกชิงชังตัวเอง  

นางพลนัใจอ่อนโดยไม่รูส้าเหตุ จงึกระเถิบไปนัง่เคยีงข้างเขาแล้วเอ่ยเสยีง

นุ่มนวล "มิได้ๆ ข้ามิได้ไม่ชอบท่าน"

เอ๊ะ แล้วเมื่อก่อนข้าชอบเขาด้วยหรือ ไม่สนแล้ว กล่อมเขาก่อน 
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ค่อยว่ากัน ขณะเดียวกันนางก็เริ่มปลอบใจตนเอง...ผู้อื่นท�าการใหญ่  

หากจะรอบคอบมากหน่อยก็เข้าใจได้ ย่ิงไปกว่านัน้ขอเพียงข้าไม่ปากมาก 

ย่อมจะไม่มีเรื่องอันใดทั้งสิ้น

"ใช่หรือ เมื่อครู่ข้าเห็นสีหน้าเจ้าไม่พอใจ มิใช่ก�าลังแอบด่าข้าอยู่ 

ในใจหรือไร" หลิงปู้อี๋เอียงหน้ามาพร้อมกับเผยเรียวคางท่ีมีเค้าโครง

สมบูรณ์แบบไร้ที่ติ "เมื่อก่อนสีหน้าเจ้าเวลามองข้า...มิใช่เช่นนี้"

"มีที่ใดกันเล่า!" แม้ถูกทายความในใจได้อย่างแม่นย�า ทว่า 

เฉิงเซ่าซางมีหรือจะยอมรับ "หากมิใช่ท่าน ข้าคงถูกพวกโจรต้มกินไป 

แต่แรก ต้องอนาถจนเกินจะพรรณนา ถัดมาท่านยังช่วยข้าไว้อกีหลายหน 

เพียงพอจะเห็นได้ว่าท่านมีจิตใจเมตตาอารีย่ิง แม้กระท่ังเมื่อครู ่... 

เมื่อครู่...หากมิใช่ท่าน คนในห้องปีกนั้นก็คงจับข้าได้แต่ต้น และข้าคง

ลงเอยด้วยการถูกฆ่าปิดปากไปแล้ว! ยามนีห้ากข้าบงัเกิดความแค้นเคอืง

ต่อท่านเพียงเพราะเรื่องเล็กจ้อยเท่านี้ มิใช่เนรคุณหรอกหรือ!"

นางย่ิงพูดย่ิงมั่นใจในเหตุผล ยิ่งคิดย่ิงรู้สึกว่าไม่ควรต�าหนิหลิงปู้อี๋ 

ผูอ้ืน่เพียงแค่ขูข่วัญนางนิดหน่อย ข่มขู่นางเลก็น้อย แล้วก็เกือบจะเอาชวีติ

นาง...ก็เท่านั้นเอง อย่างอื่นล้วนไม่ได้ท�าเลยนี่!

ในทีส่ดุหลงิปูอ๋ี้ก็คลีย้ิ่มออกมา ทว่าไม่ทนัไรสสีนัในดวงตากลบัหม่น

ลง สหีน้าราวปกคลมุด้วยเงามดืขณะเอ่ย "ข้าอยากจะปล่อยเจ้าไปจรงิๆ"

ในใจเฉิงเซ่าซางโอดครวญ...เช่นนั้นท่านก็ท�าเสมือนมองไม่เหน็ขา้

มิได้หรือไร

"พักก่อนรัชทายาททรงท�าตราประทับหายไปอันหน่ึง ส่งผลให้เกิด

เรื่องมากมาย น่ีน่าจะเป็นการกระท�าของเหมินเค่อในต�าหนักรัชทายาท 

ดงันัน้ข้าจงึวางหลมุพรางไว้ เพียงรออกีฝ่ายมาตดิกับ ข้าพอจะรูค้ร่าวๆ ว่า 
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ฝ่ายตรงข้ามเป็นใคร แต่ไม่รู้ว่าไส้ศึกที่แฝงตัวอยู่ในต�าหนักรัชทายาท 

เป็นผู้ใดบ้าง ได้แต่หวังว่าวันนี้จะไม่เป็นการแหวกหญ้าให้งูตื่น" หลิงปู้อี๋ 

เอ่ยเนิบๆ

เฉิงเซ่าซางทั้งตระหนกท้ังหวาดหว่ัน จึงฝืนย้ิมกล่าว "เร่ืองใหญ ่

ที่เป็นความลับส�าคัญเหล่าน้ี ข้าไหนเลยจะเข้าใจ ใต้เท้าไม่ต้องบอกข้า

หรอก!"

สายตาดุจน�้าใสของหลิงปู้อ๋ีกวาดมองมา "เมื่อครู่ข้าเพียงได้ยิน 

กระท่อนกระแท่นไม่ก่ีประโยค ฟังไม่ค่อยชดันกั เจ้าได้ยินเสยีงของพวกเขา 

ชัดแจ้งหรือไม่"

เฉิงเซ่าซางมากไหวพริบเพียงใด นางรีบปฏิเสธทันที "ไม่เลยเจ้าค่ะ 

ไม่เลย ข้าเองก็ได้ยินไม่ชัดแจ้ง"

หลิงปู้อี๋พิศมองนางอยู่เนิ่นนานค่อยเอ่ยว่า "เช่นนั้นก็แล้วไปเถิด"

ขณะทีเ่ฉงิเซ่าซางยังคงอกสัน่ขวญัผวา พลนัได้ยินหลงิปูอ้ีก๋ล่าวต่อ 

"สท้ีองฟ้าจวนมดืสนทิแล้ว เจ้าคิดข้ออ้างภายหลงัพวกเรากลบัไปออกแล้ว

หรือไม่" 

เฉิงเซ่าซางส่ายหน้าเป็นพัลวัน บ่งชัดว่าจะขอท�าตามบัญชา 

ทุกประการ

หลิงปู้อี๋ย่ืนมือมากุมแขนท่อนล่างซ้ายของเฉิงเซ่าซางไว้ ฝ่ามือ 

ชายหนุ่มใหญ่กว้าง ข้อน้ิวเรียวยาวมีพลัง ผิดกับแขนเพรียวบางของ 

เด็กสาว เพียงเกาะกุมเช่นนี้ ห้านิ้วของเขาถึงกับรวบเข้าหากันได้ทั้งหมด

เขากล่าว "ประเดี๋ยวข้าจะหักแขนเจ้า ค่อยฉีกชายเสื้อเจ้าสองสาม

แถบไปเก่ียวห้อยตรงรมิผา บอกว่าเจ้าห่วงชมทวิทศัน์จนพลัง้ไถลตกลงไป  

เป็นข้าผ่านทางมาช่วยเจ้าไว้...วางใจได้ ข้าจะเพียงบบีเบาๆ ให้กระดกูแขน 
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เจ้าร้าว ไม่ช้าก็จะเรียบร้อย"

เฉงิเซ่าซางกอดแขนตนเองพร้อมเน้ือตวัทีส่ัน่สะท้าน นางแจ้งใจว่า

นี่เป็นความคิดที่ดี ทว่ายังคงอาวรณ์กระดูกของตนยิ่งนัก!

หลงิปู้อีพิ๋นจินางครูห่น่ึง พวงแก้มอนังดงามของเดก็สาวให้ความรู้สึก 

อนันุ่มละมนุ ท้ังแลดูเปราะบางน่าสงสาร ยามน้ีด้วยอารามตืน่กลัว พาให้ 

กลบีปากปานบปุผาตมูน้ันสัน่ไหวแผ่วเบา ประดจุมขีนนกบางๆ หน่ึงเส้น 

สะกิดไล้ถูกหัวใจของเขา

"กร๊อบ" สิ้นเสียงอันทึบเบาหนึ่งหน เฉิงเซ่าซางก็พลันเบิกตาโต  

หลงิปู้อีไ๋ด้ใช้มอืซ้ายบบีแขนท่อนล่างข้างขวาของเขาเองจนหกัแล้ว...นาง

เคยประจักษ์ในพลังของแขนขวาข้างนี้มากับตา แขนข้างเดียวกันนี้เคย

ตวัดทวนวงเดือนที่ฉายรัศมีโชติช่วงเฉกดวงตะวัน ผ่าใส่โจรร้ายผู้นั้น 

จนขาดสะบั้นทั้งคนท้ังดาบ บัดนี้มันกลับถูกหักไปต่อหน้าต่อตา เพียง

เพราะเขามิอาจหักใจ

"ช่างเถิด เปลี่ยนเป็นเจ้ามาช่วยข้าแล้วกัน พวกเรามานัดแนะ 

บทพูดกันใหม่" ใบหน้าของหลิงปู้อี๋ซีดเผือด ทว่าประดับยิ้มน้อยๆ

ชั่วพริบตานั้นน�้าตาของเฉิงเซ่าซางไหลรินลงมา คล้ายดั่งหัวใจ 

ถูกเฉือนหนึ่งดาบอย่างหนักหน่วง

นางโผปราดไปถึงข้างเท้าของเขาแล้วร�่าไห้พรั่งพรู "ข้าได้ยินเสียง

ของสองคนน้ัน ข้าจ�าได้ วันหน้าข้าจะไปช่วยท่านจ�าแนกตัวคนออกมา! 

ท่าน...ท่านเจ็บหรือไม่...เจ็บหรือไม่..."

หนนี้นางร�่าไห้โดยปราศจากการเสแสร้งใดๆ
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ไม่ว่าจะมองจากแง่มุมใด น่ีล้วนเป็นงานเลี้ยงกลุ ่มขุนนางซึ่ง 

แสนจะธรรมดาหนหนึ่ง

ฮ่องเต้อบอุ่นเป็นกันเองดุจเดิม ฮองเฮายังคงงามพร้อมท้ังรูปโฉม

อิริยาบถ อวี๋โหวท่องกลอนด้วยอารมณ์อันลึกซึ้งไม่เปลี่ยน แม่ทัพใหญ่อู๋

ร�าดาบเสริมบรรยากาศเช่นเคย เซวียนโหวน้องชายของฮองเฮาเป็น 

คนแรกทีถู่กกรอกสรุาจนเมามายและกลิง้พับอยู่ใต้โต๊ะส�ารับดงัท่ีเคยเป็น 

องค์ชายรองมององค์ชายสามขัดตาดังเก่า ระหว่างกินเลี้ยงพูดย่ัวยุด้วย

ถ้อยค�าประชดไม่ขาดปาก กระตุน้โทสะจนองค์ชายสีเ่กือบจะลงไม้ลงมอื 

รัชทายาทจึงรีบออกหน้ามาห้ามทัพ ก่อนหันไปต�าหนิองค์ชายรองเบาๆ

องค์ชายสามไม่อนาทรร้อนใจ เพียงโบกมือให้องค์ชายส่ีเป็นการ

บอกว่าไม่ต้อง จากนั้นใช้ฝีมืออันช�่าชองเอ่ยถึงประเด็นท่ีป่านนี้เหล่า 

ผู ้ติดตามขององค์ชายรองยังคงไม่กลับมา แรกเร่ิมฮ่องเต้มิได้ใส่ใจ  

59
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ใครจะรูช้ัว่ครูต่่อมากลบัมม้ีาเรว็มารายงานว่าผูต้ดิตามเหล่านัน้อายุน้อย

วู่วาม ถึงกับฝ่าฝืนพระประสงค์ ขึ้นเขาเข้าป่าไปล่าสัตว์กันเอง

สหีน้าของฮ่องเต้ขรมึลงทนัตา องค์ชายรองขโมยไก่ไม่ส�าเรจ็ยังต้อง

เสียข้าวสารล่อ* รีบคุกเข่าขอขมาอย่างลนลาน รัชทายาทได้แต่เปลี่ยน

จากห้ามทัพมาเป็นช่วยขอความเมตตา ส่วนองค์ชายห้าเอ่ยแทรกข้ึนว่า 

"วันน้ีผู ้ท่ีพลาดเวลาจัดเลี้ยงมีแค่ไม่ก่ีคนน้ีเสียเมื่อไร คาดว่ายังมีอีก 

ไม่น้อย"

ด้วยการน้ีเป็นชนวนเหตุ ฮ่องเต้จงึสัง่ให้ตรวจหาคนทัง้หมดท่ีพลาด

งานเลี้ยงพระราชทานเสียเลย ภายหลังโกลาหลไปหนึ่งยก ผลลัพธ์ที่ได ้

ก็ออกมาน่าดูชมย่ิง...มีบัณฑิตหกเจ็ดคนเมาสุราไม่สร่างต้ังแต่บ่าย  

มคีนหนุม่มทุะลสุีห้่าคนพลดัตกม้าจนขาหกัในงานประชันข่ีม้า มีนายหญิง

ตราตั้งสามคนซุกอยู่ในกระโจมพนันเงินกัน ยังมียวนยางป่าอีกสองคู่ที่ 

นัดพบกันในป่าแล้วหลงทาง

เอ่ยด้วยใจเป็นกลาง ฮ่องเต้องค์ปัจจบุนัมใิช่นายเหนอืหวัทีเ่ข้มงวด

โหดร้าย หากมีสาเหตุที่น่าให้อภัย การพลาดงานเลี้ยงของพระองค์ก็มิใช่

เร่ืองใหญ่ร้ายแรงอันใดนัก ดังน้ันฮ่องเต้จึงยกมือละเว้นพวกที่โชคร้าย 

ขาหัก ส่วนคนที่เหลือล้วนมีโทษต่างกันไป...บัณฑิตท่ีเมาสุราให้ขับออก

จากไท่เสวีย นายหญิงตราตั้งที่พนันเงินให้ปรับคนละสามหมื่นเฉียน  

ริบบรรดาศักดิ์คืน สามีของพวกนางให้ลดขั้นยศคนละสองร้อยต้ัน ส่วน

ยวนยางป่าสองคู่นั้น...คู่หนึ่งคือจงซานโหวเจ้าเมืองซึ่งมีภรรยาแล้วกับ

เฉิงโหวฮูหยินที่เพ่ิงเป็นม่าย อีกคู่หนึ่งคือบุตรชายนายกองเถียนแห่ง 

หน่วยพยัคฆ์เผ่นกับบุตรีของราชบัณฑิตเอกโอวหยางแห่งไท่เสวีย

* ขโมยไก่ไม่ส�าเรจ็ยังต้องเสียข้าวสารล่อ หมายถึงคดิจะเอาเปรยีบผูอ้ืน่ แต่สดุท้ายกลบัเป็นฝ่ายเสยีประโยชน์เอง
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ฮ่องเต้มีอุปนิสัยรักความถูกต้องเสมอมา จึงเอ่ยอย่างไม่พอใจ  

"เดิมเราไม่อยากไยดีเรื่องระหว่างชายหญิงเช่นน้ีหรอก ทว่าเฉิงโหวเพ่ิง 

พลชีพีในสนามรบไปเมือ่ไม่ก่ีเดือนก่อน ต่อให้ภรรยาม่ายของเขาต้องการ

แต่งงานใหม่ ในช่วงไว้ทุกข์ก็ไม่พึงมีสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับบุรุษท่ีมีภรรยา

แล้ว ประการแรก...เห็นชัดว่าไม่มีน�้าใจไมตรีฉันสามีภรรยาคงเหลืออยู่

โดยสิ้นเชิง ประการที่สอง...ยังเป็นการลบหลู่เกียรติภูมิของสามีผู้ล่วงลับ 

สมควรลงโทษ!"

จบค�าพระองค์ก็มีบัญชาให้ขับเฉิงโหวฮูหยินออกจากเมืองหลวง  

ส่งคืนบ้านเดิม ไม่ให้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินทุกอย่างของบ้านสามี 

ส�าหรับจงซานโหวให้ถอดยศทั้งปวง ริบบรรดาศักดิ์ปลดต�าแหน่งขุนนาง 

และขับออกจากราชส�านักไปส�านึกตนที่ภูมิล�าเนาเดิม

ครัน้เห็นฮ่องเต้มสีหีน้าฉนุเฉยีว เหล่าขนุนางต่างยตุกิารชนจอกสรุา

สนทนาสรวลเส เพียงนั่งสงบอยู่กับที่ รอคอยพระองค์สั่งการ ยามน้ี 

นายกองเถียนกับราชบัณฑิตเอกโอวหยางล้วนคุกเข่าตรงก่ึงกลาง 

กระโจมหลวงแล้ว ก�าลังโขกศีรษะขอขมาไม่หยุด 

ฝ่ายแรกแก้ต่างว่า "บุตรธิดาไม่รู้ความเดินหลงทาง หาได้มีเจตนา

ละเลยงานเลี้ยงพระราชทานไม่" 

ฝ่ายหลังหน้าแดงเถือกยังคงพูดโจมตีอย่างดันทุรัง "บุตรสาวข้า 

หมั้นหมายกับผู้อื่นแล้ว ล้วนเป็นเพราะบุตรชายสกุลเถียนล่อลวง!"

เฉิงสื่อน่ังอยู่ท่ีมุมหน่ึงของกระโจมหลวงอย่างกระสับกระส่าย  

ก่อนหน้าจะมาร่วมงานเลี้ยง เซียวฮูหยินส่งคนมาแจ้งเขาว่าจนป่านน้ี 

บุตรสาวยังไม่กลับมาเลย เขานึกว่าบุตรสาวกับโหลวเหยาลอบนัดกัน 

ไปเท่ียวเล่น ผลปรากฏว่าเมื่อครู่ก่อนที่จะเดินเข้ากระโจมมา เขาเห็น 
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โหลวเหยานั่งเป็นปกติอยู่ด้านนอกตรงที่นั่งของบุตรหลานชนชั้นสูง

อนัท่ีจรงิฮ่องเต้จะมเีวลาว่างมาสนใจว่าเด็กสาวในครอบครวัขนุนาง

ฝ่ายบู๊ระดับกลางได้มาร่วมงานเลี้ยงหรือ นายหญิงตราต้ังสามคนนั้นก็

เป็นเพราะพนันเงนิกันเอกิเกรกิเกนิเหตจุงึได้ถูกค้นพบ ส่วนเฉงิโหวฮหูยิน

กับแม่นางโอวหยางต่างก็ถูกพาตดิมาตอนท่ีองครกัษ์ออกค้นหาจงซานโหว 

กับคุณชายเถียน

เฉิงสื่อมองดูเสนาบดีโหลวท่ีอยู ่ฝ ั ่งตรงข้ามอย่างระมัดระวัง 

ปราดหนึ่ง ในใจพร�่าภาวนาต่อเจ้าแม่แห่งเทือกเขาคุนหลุนทิศประจิม* 

กับเทพหยวนสื่อเทียนจุนแห่งทิศบูรพา** โปรดคุ้มครองอย่าให้บุตรสาว

ของเขาปะทะเข้ากับคลื่นลมแรงระลอกนี้เป็นอันขาด

ตอนนีน้ายกองเถียนกับราชบณัฑิตเอกโอวหยางต่างหน้าแดงเถือก 

วิวาทกระชากสาบเสือ้กันและกันแล้ว ขณะท่ีฮ่องเต้ก�าลังจะเอ่ยปากตดัสิน  

ขนัทีผูห้นึง่พลนัรดุเข้ามาในกระโจม ก้มหน้าทลูรายงานสองประโยคเสยีง

เบาหน้าที่นั่งของพระองค์

เหล่าขุนนางไม่รู้ว่าขันทีผู้นั้นกล่าวอันใด เพียงเห็นบนใบหน้าของ

ฮ่องเต้ฉายความประหลาดใจหลายส่วน ทั้งสายตาของพระองค์ยัง 

พุ่งตรงไปทางโต๊ะส�ารับไม่กี่โต๊ะตรงมุมหนึ่งของกระโจมด้วย องค์ชายห้า

อยู่ใกล้ เพียงได้ยินรางๆ แค่ค�าว่า 'หลิง' นิสัยอันธพาลก็ก�าเริบ โพล่ง 

ทักขึ้นมาในทันที "เสด็จพ่อ จะว่าไปวันนี้คุณชายสิบเอ็ดมาด้วยมิใช่หรือ 

ไฉนจนป่านนี้ไม่เห็นมาร่วมงานเลี้ยงเลยเล่า"

ฮ่องเต้หน้าขรึมมองเขาปราดหน่ึงก่อนเอ่ย "กลุ่มคนหนุ่มท่ีเข้าป่า 

* เจ้าแม่แห่งเทือกเขาคุนหลุน หมายถึงเจ้าแม่ซีหวังหมู่ เทพเจ้าผู้ดูแลความประพฤติของเหล่าเซียนเทพ 
และปีศาจ เล่ากันว่าพระองค์ประทับอยู่ในสระทิพย์บนเขาคุนหลุนทางตะวันตก ท่ีสถิตของพระองค์ยังเป็น 
สถานที่ปลูกลูกท้อวิเศษซึ่งหากรับประทานแล้วก็จะไม่แก่ไม่เฒ่า
** หยวนสื่อเทียนจุน เป็นเทพของลัทธิเต๋า เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้ถือก�าเนิดองค์แรก
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ล่าสัตว์ในวันนี้ จงไปรับโทษเฆี่ยนคนละสิบทีที่กรมอาญา ทางเหนือของ

มณฑลจี้โจวยังวุ่นวายอยู่มิใช่หรือ ส่งพวกเขาไปท�างานที่น่ันแล้วกัน  

มีผลงานเมื่อไรค่อยกลับมาได้"

องค์ชายรองโอดครวญ "เสด็จพ่อ! ทรง...ทรงไตร่ตรองอีกครั้งเถิด" 

ผูต้ดิตามเหล่าน้ันล้วนเป็นบตุรหลานขนุนางในราชส�านกัทีป่กตเิขาคบหาอยู่  

เช่นนี้เท่ากับท�าลายน�้าพักน�้าแรงตลอดหลายปีของเขาเชียวนะ

ฮ่องเต้กล่าวต่อโดยไม่หว่ันไหวแม้แต่น้อย "องค์ชายรองควบคุม

บริวารบกพร่อง จงไปรับโทษเฆี่ยนสิบทีพร้อมกับองค์ชายห้า"

องค์ชายห้าก�าลงัย้ิมกริม่อย่างได้ใจ จู่ๆ  ได้ยินถ้อยค�านีจ้งึเอ่ยอย่าง

ตกตะลึง "สะ...เสด็จพ่อ ตะ...ตรัสผิดไปใช่หรือไม่พ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้คร้านจะแยแสตัวก่อกวนทัง้สอง เพียงก�าชบัเสียงเบาต่อขันที

ผู้นั้น ให้น�าคนไปยังกระโจมรองซึ่งอยู่อีกด้าน จากนั้นพระองค์ก็ออกจาก

งานมุ่งไปทางด้านหลัง เหล่าขุนนางกับบรรดาองค์ชายจึงพากันลุกขึ้น

ประสานมือค�านับส่ง ทว่าฮ่องเต้เพ่ิงจะเดินไปไม่ทันไร กลับชะงักฝีเท้า

แล้วเหลียวหน้ามาเอ่ย "แม่ทัพเฉิง ท่านตามเรามา!"

สายตาของเหล่าขุนนางพลันสาดตรงไปโดยพร้อมเพรียง ต่อให ้

เฉิงสื่อเป็นคนเก่งท่ีฟ้าประทานลงมา ก็ไม่อาจขบคิดเข้าใจพระประสงค์

อันลุ่มลึกสุดหย่ังนี้ จึงได้แต่ต้านรับสายตาอันเจิดจ้าของฝูงชน หดคอ 

เดินหน้าตามเสด็จจากไป

รอจนฮ่องเต้จากไปแล้ว ในกระโจมก็อื้ออึงดังหึ่งๆ ปานฝูงผึ้งบิน

"อะไรกันนี่ เกิดเรื่องใดขึ้นกันแน่"

"เมื่อครู่ข้าได้ยินองครักษ์ข้างนอกพูดว่า...คุณชายสิบเอ็ดกลับมา

แล้ว!"
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"กลับมาก็กลับมาสิ เหตุใดสีพระพักตร์ของฝ่าบาทจึงเปล่ียนไป 

อย่างไรก็ไม่ทรงลงโทษคุณชายสิบเอ็ดหรอก!"

"ได้ยินว่าคุณชายสิบเอ็ดได้รับบาดเจ็บ ถูกคนพยุงกลับมา"

"อะไรนะ! ใครกันท�าร้ายคุณชายสิบเอ็ดได้! ถูกคนพยุงกลับมา?  

เห็นทีว่าคงบาดเจ็บมิใช่เบา!"

ค�าพูดเหล่าน้ีเฉิงสื่อล้วนไม่ได้ยิน เขาไม่รู้จริงๆ ว่าเหตุใดฮ่องเต ้

เรียกตัวเขาแต่ผู้เดียว ในใจคิดว่าต่อให้บุตรสาวมางานเลี้ยงสาย ก็ไม่น่า

จะเรียกความสนใจในระดับสูงถึงเพียงนี้สิ เขาเดินตามจังหวะย่างก้าว 

ของฮ่องเต้พลางคิดทบทวนเรือ่งในราชส�านกัระยะนีไ้ม่หยุด จู่ๆ  กลับได้ยิน

ฮ่องเต้เอ่ยถามเขาด้วยสีหน้าอันแสนอ่อนโยน "ท่านเฉิง ท่านมีบุตรธิดา 

กี่คนหรือ"

เฉงิสือ่อึง้งนัไปเลก็น้อย ก่อนตอบอย่างแขง็ท่ือ "กระหม่อมมบีตุรชาย 

สี่หญิงหนึ่งพ่ะย่ะค่ะ"

ฮ่องเต้ชะงักฝีเท้า มุ่นคิ้วกล่าว "มีบุตรีแค่หนึ่งคน?"

เฉงิสือ่ใจเต้นดจุรวักลอง งนุงงจนมอืไม้ป่ันป่วน "พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อม 

มีบุตรีคนเดียว"

ฮ่องเต้ขมวดหัวคิ้ว "ที่หมั้นหมายกับหลานชายของเสนาบดีโหลว

แล้ว?"

"ใช่พ่ะย่ะค่ะ" เฉงิสือ่คิดในใจ...ฝ่าบาท พระองค์ยังมพีระราชโองการ

พระราชทานสมรสมาที่บ้านกระหม่อมด้วยมิใช่หรือ

ฮ่องเต้กลบัดไูม่อ่อนโยนแม้สกันิดแล้ว "ไฉนท่านมบีตุรแีค่คนเดยีว

เล่า!" ความนัยในวาจาคล้ายไม่พอใจยิ่ง

เฉิงสื่อจับต้นชนปลายไม่ถูก ให้ก�าเนิดบุตรสาวเพียงคนเดียวก็มี
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ความผิด?!

ความจรงิเมือ่ครูข่นัทีผูน้ั้นเพียงทลูกระซบิว่า 'ใต้เท้าหลงิได้รบับาดเจบ็ 

ที่แขนขวา ได้คุณหนูของบ้านแม่ทัพเฉิงพยุงกลับมาแล้ว'

ฮ่องเต้รู้สึกว่าประโยคสั้นๆ น้ีแฝงซึ่งความชอบกลในทุกตัวอักษร 

ก็ว่าได้

อย่างแรก...บุตรบุญธรรมของตนเป็นคนเช่นไรพระองค์จะไม่รู ้ 

เชียวหรือ บาดเจ็บที่แขน ไม่ใช่ที่ขาสักหน่อย เหตุใดต้องให้คนพยุงด้วย 

ต่อให้ขาบาดเจบ็ ตอนนัน้เขาถูกแทงสามดาบหกร ู ก็ยังสามารถเดนิตวัตรง 

ผึ่งผายกลับจากมณฑลเหลียงโจวมาถึงเมืองหลวงได้โดยไม่เผยอาการ

แม้สักนิด

อย่างท่ีสอง...ถึงกับเป็นแม่นางน้อยผู้หนึ่งพยุงเขากลับมา! ต่อให้

วันนี้บวงสรวงเทพเจ้าแห่งป่าเขา แล้วพลันปรากฏเซียนวิเศษมาขับร้อง

ล�าน�าหนึ่งบทเพลง ก็ยังไม่อาจท�าให้พระองค์ตื่นตะลึงยิ่งกว่านี้ได้

เมื่อแรกมีคนพูดให้ร้ายว่าหลิงปู้อี๋ไม่ใกล้ชิดอิสตรีเพราะชมชอบ 

หลงหยาง* ปากพระองค์ตวาดต�าหนิว่าวาจาเลื่อนลอย ทั้งที่ในใจเต้น 

ตุ๊มๆ ต่อมๆ ตระหนกจนนอนไม่หลับสองคืน จวบจนต่อมาไม่รู ้พวก 

ไร้ตาคนใดมอบเดก็รบัใช้หน้าตาหล่อเหลาหลายคนให้แล้วถูกบตุรบญุธรรม 

ของพระองค์ไล่ตะเพิดออกไป พระองค์ค่อยวางหัวใจทั้งดวงลงได้เสียที

เพียงเดินตัดผ่านค่ายท่ีพักมาราวสิบกว่าฉื่อก็ถึงกระโจมหลวง 

ยอดทองค�าอกีหลงัท่ีมขีนาดค่อนข้างเลก็ ไม่รอให้ขันทเีลกิม่านกระโจมข้ึน  

ฮ่องเต้ก็ได้ยินว่าด้านในมีเสียงเด็กสาวที่อ่อนหวานนิ่มนวลก�าลังร�่าไห้ 

* ชมชอบหลงหยาง หมายถึงชายผู้ชมชอบไม้ป่าเดียวกัน มีท่ีมาจาก 'หลงหยางจวิน' บุรุษรูปงามผู้เป็นที่
โปรดปรานของเจ้าแคว้นเว่ยสมัยจั้นกั๋ว เจ้าแคว้นเว่ยหลงใหลเขาถึงขนาดที่ครั้งหนึ่งทรงได้ฟังเขาคร�่าครวญ
ว่าชวีติตนอาจเหมอืนปลาท่ีตกได้ในครัง้แรก หากทรงตกปลาตวัใหญ่กว่าได้ก็อาจสลดัเขาทิง้ไป เจ้าแคว้นเว่ย
จึงประกาศห้ามผู้ใดน�าบุรุษมาถวายอีก มิเช่นนั้นจะยึดทรัพย์และประหารผู้นั้นทั้งตระกูล
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ส่วนบุตรบุญธรรมของพระองค์ที่ข้ึนชื่อว่าแปลกแยกเก็บตัวน้ันก�าลัง

ปลอบโยนนางเสียงเบา

ฮ่องเต้ถอนใจ สั่งให้ขันทีประกาศแจ้งค่อยเดินก้าวยาวเข้าไป  

เฉิงสื่อที่เดินหน้าซีดตามหลังมาก็ได้ยินแล้วเช่นกัน

ครัน้เข้าไปในกระโจม พระองค์ก็เหน็หลงิปูอ้ีน๋ัง่อยู่ข้างเตาไฟ ก�าลงั

ให้หมอหลวงใช้แผ่นไม้ดามแขนขวาก่อนพันแผล มเีดก็สาวตวัน้อยผูห้น่ึง

นั่งคุกเข่าอยู่ด้านข้าง แม้ร�่าไห้จนใบหน้าดุจแมวลาย กระนั้นก็ยังคงมอง

ออกว่ารูปโฉมงามผุดผาดอ่อนเยาว์บอบบาง ปานปั้นขึ้นจากหิมะหยก

ดังน้ัน...ที่จริงแล้วเจ้าบุตรบุญธรรมชอบสตรีเช่นนี้น่ีเอง? ฮ่องเต ้

ลอบคิด...เมื่อก่อนไม่มีใครก�านัลหญิงงามแบบนี้ให้หรือไร เป็นไปไม่ได้

หรอก นับแต่เจ้าบุตรบุญธรรมอายุสิบห้า คนงามบุปผาแดงหลิวเขียว*  

ทั้งหลายน่าจะเคยมีคนก�านัลให้แล้วทั้งสิ้น

"ท่านพ่อ..." เฉิงเซ่าซางกระตุกชายเสื้อของเฉิงสื่อ หยาดน�้าพร่ามัว

ดวงตา ท่าทางน่าสงสารยิ่งนัก

เฉงิสือ่แจ้งใจว่าความปลอดภัยของบตุรสาวน้ันหมดเรือ่งแล้ว ท่ีจะ 

มเีรื่องเกรงว่าอาจเป็นการแต่งงานของนาง เขาจึงรีบก�าชับนางเสียงเบา  

"ฝ่าบาทตรัสถามสิ่งใด เจ้าจงตอบสิ่งนั้น"

เฉิงเซ่าซางผงกศีรษะรับ...ตามค�ากล่าวที่สองคนนัดแนะกันไว้  

นางขี่ม้าไปถึงบนผา เพราะอยากเด็ดดอกไม้สดท่ีริมผาจึงพลาดไถล 

ตกลงไป เคราะห์ดีห้อยติดอยู่บนต้นไม้คอเอียงท่ีงอกอยู่ริมผาต้นนั้น  

และเคราะห์ดีท่ีหลิงปู้อี๋ผ่านมาพอดี เขารุดมาตามท่ีได้ยินเสียงร้องขอ

ความช่วยเหลือ ขณะฉุดดึงนางขึ้นมาก็เป็นเหตุให้แขนท่อนล่างข้างขวา

* บุปผาแดงหลิวเขียว อุปมาถึงสีสันสดใส ในท่ีน้ีเปรียบถึงการแต่งกายของบรรดาหญิงงามที่มีสีสันต่างกัน
ออกไป
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ของเขาหัก

แค่ได้ยนิเสยีงร้องขอความช่วยเหลอืก็ตรงไปแล้ว? ฮ่องเต้อยากจะ

หันหน้าไปเตือนความจ�าของเจ้าบุตรบุญธรรมเหลือเกิน 'จ�าได้ว่าปีนั้น

บุตรีคนท่ีสิบเอ็ดของอวี๋โหวตกน�้า เจ้าแค่ถีบเสาไม้ท่อนหนึ่งหักแล้ว 

ขว้างไปให้นางกอดลอยคอ' ทว่าเหตุน้ีก็ท�าให้อว๋ีโหวเข้าใจความหมาย

ของเจ้าหนุ่มนี่กระจ่างแล้ว

เฉิงสื่อฟังถ้อยค�าน้ีจบก็เบาใจ คิดว่ามีเพียงเท่านี้ย่อมดีที่สุด เขา 

รีบโขกศีรษะติดๆ กันด้วยความซาบซึ้งในบุญคุณที่หลิงปู้อี๋ช่วยชีวิต 

บุตรสาวของเขาไว้ ก่อนกล่าวขออภัยต่อฮ่องเต้เสียงดัง

ฮ่องเต้ผงกศีรษะ คิดในใจว่า...เฉิงสื่อผู้นี้ไม่มีเจตนาจะอาจเอื้อม

เลยสักนิด ดูแล้วเป็นผู้ที่ใช้การได้

"แม่นางเฉิงกับคุณชายสิบเอ็ด...เคยเจอกันมาก่อน?" ไม่ว่าในใจ

ก�าลังพลิกตลบเช่นไร ใบหน้าของฮ่องเต้ล้วนไม่เผยออกมาแม้ส่วนเสี้ยว

เฉิงเซ่าซางก้มหน้างุด มองชายของชุดเหมี่ยนฝู* สีด�าตัดแดงชาด 

ทีท่ิง้ตวัอยู่บนพรม ใจกลางฝ่ามอืหลัง่เหง่ืออย่างห้ามไม่อยู่ ได้พบเจ้านาย

สูงสุดของแว่นแคว้นเป็นหนแรกในชีวิต นางจะไม่ตื่นเต้นเคร่งเครียด 

ได้อย่างไรกันเล่า

ฮ่องเต้เห็นนางท�าความเคารพอย่างลนลาน พิธีการที่ใช้ถึงกับเป็น 

การค�านับผูใ้หญ่ในบ้าน มใิช่การถวายบงัคมต่อฮ่องเต้ เห็นชดัว่าบกพร่อง

การอบรม พระองค์ฝืนข่มมใิห้คิว้ขมวด ก่อนช�าเลอืงมองหลงิปูอ้ีแ๋วบหนึง่

หลิงปู้อี๋ไม่รู้สึกรู้สาโดยสิ้นเชิง เขาเพียงประคองแขนขวาที่พันแผล

* ชุดเหมี่ยนฝู คือชุดพิธีการส�าคัญของฮ่องเต้และขุนนางระดับสูง ชุดท่อนบนสีด�าท่อนล่างสีแดงนี้จะปักลาย
มงคลซึ่งมีรายละเอียดต่างกันตามระดับขั้น โดยชุดของฮ่องเต้ปักลายมงคล 12 ภาพ ได้แก่ ดวงอาทิตย์  
ดวงจันทร์ กลุ่มดาว หมู่ภูเขา มังกร ไก่ฟ้า จอกบูชา เปลวไฟ สาหร่าย เมล็ดข้าว ขวาน และคันธนูคู่
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เสร็จแล้ว คุกเข่าถวายบังคมกล่าว "กระหม่อมกับแม่นางเฉิงเคยพบหน้า

หลายครา ย่อมมิอาจนิ่งดูดาย"

ฮ่องเต้ไม่ไปไยดีเขา ยังคงถามเฉิงเซ่าซางต่อ "แม่นางเฉิง เจ้าเคย

พบจื่อเซิ่งที่ใดหรือ"

"เรื่องเหล่านี้มิสู้ทรงถามกระหม่อม" หลิงปู้อี๋ใบหน้าขาวซีด ทว่า 

ยังคงประดับยิ้ม

ฮ่องเต้ถามอกี "แม่นางเฉงิ จือ่เซิง่เป็นเสาหลกัของแคว้น เป็นขุนนาง

ส�าคญัดจุแขนขาของเรา เจ้าท�าให้เขาเดอืดร้อนถึงขัน้บาดเจบ็ รูค้วามผดิ

หรือไม่"

เฉิงเซ่าซางก�าลังจะเผยอปาก หลิงปู ้อี๋ก็ชิงตัดหน้าเอ่ยปนย้ิม  

"หากรู้แต่แรกว่าฝ่าบาททรงหมายขู่ให้นางตกใจตาย เมื่อครู่กระหม่อม 

ก็ไม่ต้องสละแขนขวาไปช่วยชีวิตนางแล้ว"

ในท่ีสุดฮ่องเต้ก็หันหน้าไปอย่างทนไม่ไหว ตั้งใจจะปั้นหน้าดุ 

เจ้าบุตรบุญธรรมสักหลายประโยค แต่กลับเห็นแวววิงวอนในดวงตา 

ของหลิงปู้อี๋ พระองค์จึงได้แต่ลอบถอนใจ ก่อนโบกมือให้พ่อลูกสกุลเฉิง

ถอยออกไปได้

เฉงิสือ่จงูแขนบตุรสาว ระบายลมหายใจตดิๆ กัน แล้วเดนิไปพลาง

ต�าหนิไปพลาง "นี่อย่างไรของเจ้าอีก"

"อนัใดอย่างไรเจ้าคะ ท่านพ่อได้ฟังท้ังหมดแล้วมใิช่หรือ" เฉิงเซ่าซาง 

ไม่มัวค�านึงถึงกิริยา ดึงแขนเสื้อขึ้นซับน�้าตาที่เปื้อนนองหน้า

"จะ...เจ้า...ไฉนเจ้าไปพัวพันอยู่กับคุณชายสิบเอ็ดอีกแล้วเล่า!"

"ใต้เท้าหลิงมีเมตตาธรรมสูงส่ง กลับไปแล้วลูกจะตามอาเหยาไป

กล่าวขอบคุณถึงท่ีจวนด้วยกัน! ท่านพ่อ ท่านเตรียมของก�านัลอย่างดี 
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ให้ลูกหนึ่งชุดด้วยนะเจ้าคะ"

เฉิงสื่อรู้สึกว่าเหลือเชื่อ "แค่นี้เอง?"

"แล้วจะแค่ไหนอีกเล่าเจ้าคะ" เฉิงเซ่าซางมองตอบท่านพ่อเฉิงด้วย

ความแปลกใจ

ผู้อื่นช่วยชีวิตลูกไว้ ลูกแสดงความขอบคุณอย่างเต็มที่ วันหน้า 

มโีอกาสก็ทดแทนคุณไป มปัีญหาอนัใดหรอื ส่วนเรือ่งบนเจดย์ีเย่ียนหยุ...

พูดไม่ได้นี่นา

เฉิงสื่อคิด...หรือว่าข้าจะคิดมากไปเอง?

อีกด้านหนึ่งเสนาบดีโหลวได้ยินข่าวบางอย่าง จึงดึงตัวหลานชาย

ไปยังมมุเปลีย่วแล้วเอ่ยเสยีงเบา "เมือ่ครูค่ณุชายสบิเอด็บาดเจบ็กลบัมา 

เจ้ารู้หรือไม่ ผู้ที่พยุงเขากลับมาเป็นใคร"

"หลานรู้ขอรับ เป็นเซ่าซาง"

"หา!" เสนาบดีโหลวตอบสนองไม่ทัน

สหีน้าของโหลวเหยาเปิดเผย เอ่ยอย่างตรงไปตรงมา "เมือ่ครูเ่ซ่าซาง 

ให้สาวใช้ข้างกายนางมาบอกหลานแล้ว พ่ีชายสกุลหลิงช่วยชีวิตนางไว้ 

รอจนกลับเข้าเมืองหลวง หลานจะไปขอบคุณท่ีจวนของเขาพร้อมกับ 

เซ่าซาง"

"แค่นี้เอง?"

"แล้วจะแค่ไหนอีกเล่าขอรับ" โหลวเหยารู้สึกว่าท่านลุงของตน 

พิลึกยิ่ง

เสนาบดีโหลวคิด...หรือว่าข้าจะคิดมากไปเอง?
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ในกระโจมรอง ฮ่องเต้เดินวนรอบตัวหลิงปู้อี๋ไปรอบแล้วรอบเล่า

พลางพูดอึกอัก "เจ้ากับแม่นางน้อยสกุลเฉิง..."

"ฝ่าบาทอยากตรัสอันใดพ่ะย่ะค่ะ" หลิงปู้อี๋ประคองแขน แววตา

จดจ่อ

ฮ่องเต้ยืดกายตรง เอาสองมือไพล่หลัง เดินเนิบช้าแล้วเปลี่ยน 

หัวข้อสนทนา "วันน้ันตอนที่มีพระราชโองการพระราชทานสมรสให ้

สกุลโหลวกับสกุลเฉิงสองสกุล เราจ�าได้ว่าเจ้าก็อยู่ด้านข้าง"

"ใช่พ่ะย่ะค่ะ กระหม่อมอยู่ด้านข้าง" หลิงปู้อี๋ตอบเรียบๆ

ฮ่องเต้จับจ้องบุตรบุญธรรมอยู่เป็นนาน ให้บังเกิดความรู้สึกว่า 

ไม่รู้จะเริ่มเอ่ยปากที่ใดดี

หลิงปู้อี๋ปรายตามองขันทีที่อยู่อีกด้านปราดหนึ่ง ขันทีผู้นั้นก็เข้าใจ

ความนัย เอ่ยเตือนเสียงเบา "ฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ งานเลี้ยงข้างนอก..."

ฮ่องเต้โบกมืออย่างหงุดหงิด พูดทิ้งท้ายหนึ่งประโยคว่า "เจ้ารักษา

แผลให้ดี" จากน้ันเดินก้าวยาวกลับไปยังงานเลี้ยงในกระโจมหลัก คร้ัน 

น่ังตรงต�าแหน่งประธานด้านบนเป็นที่เรียบร้อย เห็นนายกองเถียนกับ 

ราชบณัฑิตเอกโอวหยางยังคงจ้องกันเขมง็อย่างฉนุเฉยีว พระองค์ก็ถอนใจ 

กล่าว "พอได้แล้ว คนหนุม่รกัมัน่หาได้ไม่ง่าย ท่านโอวหยาง หลงัจากท่าน

กลับไป ก็เตรียมการตบแต่งบุตรีเข้าสกุลเถียนเถิด"

ราชบัณฑิตเอกโอวหยางปากอ้าลิ้นพัน "ฝ่า...ฝ่าบาท แต่บุตรีของ

กระหม่อมหมั้นหมายแล้วนะพ่ะย่ะค่ะ"

เห็นฮ่องเต้มีสีหน้าเหน่ือยล้า แม่ทัพใหญ่อู๋ก็ตะคอกด้วยเสียงปาน

ฟ้าค�าราม "แต่งงานแล้วยังหย่าขาดได้! ท่านจะพล่ามไร้สาระอันใด!"

อ ว๋ีโหวจับเคราบัณฑิตอันงามสง ่าของตนพลางย้ิมกล ่าว  



47กวนซินเจ๋อล่วน

"ราชบัณฑิตเอกโอวหยาง วันน้ีมีคนเห็นมากเพียงนี้ คาดว่าครอบครัว 

ฝ่ายชายซึ่งเดิมหมั้นหมายอยู่กับบุตรีของท่านก็คงไม่ยินดีจะสานต่อ

วาสนาเก่าแล้ว น่ีหาใช่สกุลเถียนแย่งชิงเจ้าสาว หากแต่เป็นสองฝ่าย 

มีใจตรงกัน ฝ่าบาทมีพระประสงค์จะส่งเสริม ไยท่านต้องดื้อรั้นด้วยเล่า"

ราชบณัฑิตเอกโอวหยางทรดุลงกับพ้ืนอย่างทดท้อ ไม่กล้าโต้แย้งอกี  

ผิดกับนายกองเถียนท่ีฉาบความยินดีเกลื่อนใบหน้า เอ่ยขอบพระทัย 

ในพระมหากรุณาธิคุณเสียงดัง

ทว่าฮ่องเต้ใจลอยไปเสียแล้ว...หรือว่าเป็นเราคิดมากไปเองจริงๆ?
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บัดน้ีฮ่องเต้ล่วงถึงวัยห้าสิบ ทว่าท่วงทียังคงองอาจปราดเปรียว  

ขอเพียงม้าประดับอาน คันธนูขึงสาย ทั่วเมืองหลวงผู้ที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของ

พระองค์ได้ก็มีจ�านวนไม่เกินหนึ่งฝ่ามือนับ หนึ่งในนั้นก็คือบุตรบุญธรรม

ที่พระองค์สอนออกมาด้วยพระองค์เอง

รบชิงแผ่นดนิไหนเลยไม่มคีนตาย เหตผุลข้อน้ีพระองค์เข้าใจตัง้แต่

เริม่ก่อการแล้ว ขนุนางคนสนทิท่ีร่วมรบฝ่าทะเลโลหิตออกมากับพระองค์ 

คนใดบ้างไม่มีญาติมิตรพลีชีพในสมรภูมิหรือพลอยเดือดร้อนถึงแก่ชีวิต 

รวมทั้งตัวพระองค์เอง พ่ีชายน้องชายร่วมอุทรสามคนบัดน้ีเหลือแต่

พระองค์ผู้เดียว พ่ีสาวน้องสาวร่วมอุทรสามคนก็เหลือเพียงพ่ีสาวคนโต

เท่านั้น

ทว่าในหมู่ขุนนางทีร่่วมบกุเบกิแผ่นดินเหล่านีไ้ม่มคีนใดอเนจอนาถ

ยิ่งไปกว่าสกุลฮั่ว เพื่อช่วยพระองค์หน่วงเหนี่ยวทัพใหญ่ของข้าศึก ฮั่วชง

60
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พ่ีชายร่วมสาบานของพระองค์ถูกฆ่าล้างแทบจะสิน้ตระกูล ยามนีห้ลงิปูอ้ี ๋

คือญาติร่วมสายเลือดเพียงหน่ึงเดียวท่ีเหลืออยู่บนโลกใบนี้ของพ่ีชาย 

สกุลฮั่วแล้ว

บางคราพระองค์ปลาบปลืม้ท่ีหลงิปูอ้ีท้ั๋งมคุีณธรรมน�า้ใจทัง้เฉียบขาด 

เปี่ยมสง่าราศี ทว่าบางครากลับไม่ยินดีจะเห็นเขาโดดเด่นเหนือสามัญ 

พระองค์มักคิดว่าหากบุตรบุญธรรมเป็นเหมือนลูกหลานชนชั้นสูงทั่วไป 

ก็คงดี หรือจะรักในอ�านาจทรัพย์สิน รักในการดื่มสุราล่าสัตว์รับอนุสะสม

หญิงงามเหมือนเหล่าบุตรชายของพระองค์ก็ได้ เพราะหากเป็นเช่นนี้  

แม้พระองค์อาจผิดหวังอยู่บ้างท่ีเขาไม่เหมือนพ่ีชายสกุลฮั่ว ทว่าชั่วดี

อย่างไรสิ่งเหล่านี้พระองค์ก็ล้วนมอบให้เขาได้

เพียงแต่หลิงปู้อ๋ีกลับไม่เป็นเช่นน้ัน เขาอมทุกข์เฉยเมยเฉกเช่น 

ดวงวิญญาณที่ลอยล่อง ไม่คบหาชนชั้นสูงขุนนางส�าคัญ ทั้งไม่สะสม 

ชุบเลี้ยงเหมินเค่อ นอกจากความรักความห่วงใยที่เขามีต่อผู้ซึ่งเป็นดั่ง

ญาติผูใ้หญ่กับพ่ีน้อง หรอืก็คือตัวของพระองค์กับรัชทายาทแล้ว ใต้หล้านี ้

คล้ายไม่เก็บเรื่องใดไปใส่ใจทั้งสิ้น

ฮ่องเต้รู้ว่ายามนี้นามแรกบนท�าเนียบยอดเขยแห่งเมืองหลวงก็คือ

หยวนซัน่เจีย้นบตุรชายของผูว่้าการมณฑลหยวน ทว่านับจากอนัดบัหน่ึง

เรือ่ยลงไปจนถึงอนัดับทีร้่อยกลบัไม่มนีามของหลงิปูอ้ี ๋ มใิช่หลงิปูอ้ีม๋อีนัใด 

ไม่ดี ทว่าเป็นเพราะเจ้าหนุ่มน่ีพฤติกรรมสุดจะหย่ังคาดจริงๆ นับแต่ 

ท่านหญิงอว้ีชงักับบตุรขีองอว๋ีโหวทยอยถูกปฏิเสธ ก็ไม่เหลือสักครอบครัว

กล้าเดินหน้าไปหาความอับอายใส่ตัวอีก

เป็นชายชาตรีหยัดยืนในใต้หล้า ไม่รักอาชาแกร่งสุราแรง ไม่รัก 

หญิงงามลาภยศ พานจะไปพัวพันกับคู่หมั้นของผู้อื่นให้ได้หรือไร
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แน่นอนว่าแรกเริม่แม่นางน้อยสกุลเฉงิมใิช่คู่หมัน้ของผูอ้ืน่ พระองค์

รู้จากท่ีเมื่อครู่ได้สอบถามผู้ติดตามของเจ้าบุตรบุญธรรม ก่อนหน้านี้ 

เขาเคยพบหน้าบุตรีสกุลเฉิงหลายคราแล้ว...แรกพบที่จวนสกุลว่ัน... 

ช่วยชีวิตท่ีเมืองตง...พานพบอีกคราในคฤหาสน์ท่ีประทับชั่วคราวนอก

อ�าเภอหวา...อ้อ ยังมีพบกันผาดๆ ที่หน้าประตูเมืองหลวง...จากนั้นก็คือ

วันนี้

ความคดิของฮ่องเต้รดักุมเฉยีบไว ไม่ช้าก็ได้ข้อสรปุออกมาสองแบบ

แบบแรก...หลิงปู ้อี๋เก็บซ่อนความรู ้สึกไว้ตั้งแต่ท่ีบ้านพรานป่า  

ไม่คาดสกุลโหลวกับสกุลเฉงิสองสกุลกลบัเคลือ่นไหวรวดเร็วราวไฟไหม้บ้าน 

ก็มปิาน รอจนเขาปราบโจรกลบัมา ได้รูว่้านางในดวงใจตกลงหมัน้หมาย

ไปเสียแล้ว นับแต่นั้นจึงตัดใจไม่แข็งขืนอีก

แบบที่สอง...หลิงปู้อี๋มองบุตรชายคนเล็กของสกุลโหลวเป็นดั่ง 

น้องชายจริงๆ ย่อมจะมองบุตรีสกุลเฉิงเป็นว่าท่ีภรรยาของน้องชาย  

จงึได้ให้การดแูลมากหน่อย นอกเหนือจากน้ีล้วนไม่มคีวามรูส้กึคลมุเครือ

อื่นใด

หลิงปู้อี๋ย่อมพูดอย่างใจกว้างผ่าเผย ทว่าความจริงเป็นแบบใด 

กันแน่เล่า ฮ่องเต้ลกุขึน้ ย่างเท้ากลบัไปกลบัมาในกระโจมทีป่ระทับอย่าง

กลัดกลุ้ม แม้แต่ตัวพระองค์เองก็ไม่รู้ว่าควรหวังให้เป็นไปตามข้อสรุป 

แบบใดดี

หากเป็นแบบแรก...จะบญัชาให้ผูอ้ืน่รบีถอนหมัน้เพ่ือส่งเสรมิหลงิปูอ้ี๋ 

หรือไรกัน! อย่างไรเสียสกุลโหลวกับสกุลเฉิงสองสกุลก็หมั้นหมายอย่าง

เป็นทางการแล้ว ต่อให้เป็นประมขุแผ่นดนิก็ไม่อาจกระท�าเรือ่งหลูเ่กียรติ

ขุนนาง แต่หากเป็นแบบที่สอง...ฮ่องเต้ถอนหายใจแรงๆ นั่นมิสู้ให้เจ้า 
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บุตรบุญธรรมไปพัวพันคูห่มัน้ของผูอ้ืน่ยังจะดกีว่า อย่างน้อยเขาก็ไม่ต้อง

เป็นดวงวิญญาณทีล่่องลอยอกี พระองค์เองก็จะได้รูว่้าควรเอ่ยปากตรงทีใ่ด

ฮองเฮาซึง่กุมม้วนหนงัสอืไม้ไผ่อ่านเนือ้ความอยู่ในกระโจมน่ิงมอง

ฮ่องเต้ครู ่ใหญ่ก่อนจะย้ิมถาม "วันนี้ฝ่าบาททรงเป็นอะไรไปเพคะ  

ใช่กลัดกลุ้มเรื่องส�าคัญของบ้านเมืองหรือไม่"

"ไม่ใช่หรอก เป็นจื่อเซิ่งบาดเจ็บต่างหาก" ฮ่องเต้ไม่แย้มพราย 

โดยง่าย "จริงสิ ฮองเฮาจ�าแม่นางน้อยสกุลเฉิงผู้นั้นได้หรือไม่"

คิ้วงามของฮองเฮาเลิกขึ้นแล้วเอ่ยปนย้ิม "เหตุใดจะจ�ามิได้เล่า  

อาหลิงหลานสาวหม่อมฉันทยอยมาฟ้องร้องตั้งหลายหน บอกว่า 

แม่นางน้อยผูน้ัน้หยาบคายแล้งน�า้ใจ ความประพฤตไิม่ด ีกระท่ังตวัอกัษร

ก็รู้จักเพียงไม่กี่ตัว"

"ค�าพูดของอาหลิงเชื่อได้แค่ครึ่งเดียว อยู่ดีๆ มานินทาว่าร้ายผู้อื่น

ต่อหน้าเจ้า หรือเช่นนี้เรียกว่ามีการอบรมดี?" ฮ่องเต้สะบัดแขนเสื้อ 

ก่อนนั่งลงข้างกายฮองเฮา "เราจ�าได้ เสนาบดีโหลวเคยพูดอวดให้เราฟัง 

แม่นางน้อยสกุลเฉิงผู้นั้นเคยบอกว่า 'มีความรกร้างเต็มสายตา จึงจะได้

ส�าแดงฝีมือเต็มที่ ส�าเร็จผลงานอันเย่ียมยอด' เห็นชัดว่าแม้อ่านเขียน 

ไม่แตกฉาน แต่มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวทีเดียว!"

ฮองเฮาผงกศีรษะรับ "จริงเพคะ หม่อมฉันต�าหนิอาหลิงไปแล้ว  

แม่ทัพเฉิงสามีภรรยาภักดีต่อบ้านเมือง เพราะอับจนหนทางจึงได้ละทิ้ง 

บุตรสาว เป็นเหตุให้แม่นางน้อยขาดผู้อบรมชี้แนะ จะเยาะเย้ยถากถาง

อีกฝ่ายด้วยเหตุน้ีได้อย่างไร พักก่อนฝ่าบาทก็ทรงมีพระราชโองการ

พระราชทานสมรสแก่สองสกุลแล้วมิใช่หรือเพคะ"

ฮ่องเต้จุกไปเล็กน้อย
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ฮองเฮาเอียงหน้าทบทวนความทรงจ�าชั่วครู่ก่อนเอ่ยต่อ "ตอนน้ัน 

ฝ่าบาทยังตรัสว่าแม่ทัพเฉิงเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความสามารถ  

น่าเสียดายขุมก�าลังของวงศ์ตระกูลด้อยไปสักหน่อย ทว่าตัวบุตรชาย 

คนเล็กของสกุลโหลวเองชอบพอแม่นางน้อยผู้น้ัน ย่อมส�าคัญย่ิงกว่า 

อันใดทั้งหมด"

ฮ่องเต้ลูบหนวดพลางเอ่ยเสียงอู ้อี้ "เด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน�้านม  

มีหรือจะรู้ว่าอันใดคือชอบพอ"

ฮองเฮารู ้สึกว่าคืนนี้ฮ ่องเต้พูดจากลับไปกลับมา ที่แท้จะพูด

สนับสนุนว่าบุตรธิดาสองสกุลน้ันมีหัวใจตรงกัน หรือจะพูดคัดค้านว่า 

พวกเขาตกลงเรื่องส�าคัญชั่วชีวิตกันเอง หน�าซ�้าชาติตระกูลก็ไม่สมกัน  

นางวางม้วนหนังสือไม้ไผ่ลง "ฝ่าบาท...มีเรื่องในพระทัยกระมังเพคะ"

ฮ่องเต้ถอนหายใจยาว พระองค์ก็ไม่รู้เช่นกันว่าตนเองคิดจะเอา

อย่างไรกันแน่ จึงได้แต่ตอบว่า "จื่อเซิ่งไม่ยอมรักษาอาการอยู่ในวัง  

ยืนกรานจะกลบัจวนของเขาให้ได้ หากรูแ้ต่แรกไม่มอบจวนให้เขาก็ด!ี"

"ฝ่าบาททรงเรียกตัวจื่อเซิ่งเข้าวังได้นี่เพคะ" ฮองเฮากลั้นยิ้ม ท่วงที

ยังคงอ่อนโยนสง่าภูมิฐาน

ใครจะรูฮ่้องเต้กลบัส่ายหน้า ท�าการพูดแบบกลบัไปกลบัมาในคนืนี ้

ต่อไป "จื่อเซิ่งอยู่ท่ีจวนของเขาเองก็ดีเหมือนกัน..." เช่นน้ีจึงจะมีคนไป 

แสดงความขอบคุณถึงที่จวนได้ หากแม่นางน้อยผู้นั้นรู้เหตุรู้ผลล่ะก็

แน่นอนว่าเฉงิเซ่าซางรูเ้หตรุูผ้ลย่ิง นางไม่เพียงไปแสดงความขอบคุณ 

ถึงที่จวนตั้งแต่วันรุ่งข้ึนหลังเดินทางจากภูเขาถูเกากลับถึงเมืองหลวง  

ยังแสดงความขอบคุณติดกันถึงสามวัน จนแทบจะกลายเป็นการสกัการะ 
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แล้ว!

วันแรก...นางให้บ่าวรับใช้ลากของก�านัลล�้าค่าไปเต็มหนึ่งคันรถ  

ทัง้นดัหมายโหลวเหยาจะไปกล่าวขอบคุณหลงิปูอ้ีด้๋วยกัน ไม่คาดก่อนจะ

ออกจากประตูจวน เสนาบดีโหลวถึงกับลาหยุดตามมาด้วยเป็นพิเศษ

จวนของหลิงปู้อี๋อยู่ห่างจากก�าแพงวังเพียงหนึ่งช่วงถนน ว่ากันว่า

เดมิเป็นจวนของชนิอ๋อง* สกัคนในราชวงศ์ก่อน หรหูรา...โอฬาร...ชายคา

เหนิเสาสงู...ตวัเรอืนเป่ียมราศีประดจุมงักรทะยานเมฆหงส์สยายปีก ทว่า

กลับโล่งว่างวังเวงเสียจนยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็น นับแต่เข้าสู่ประตูใหญ่ 

จวบจนผ่านประตูสามชัน้ไปถงึเรอืนหลกั นอกจากองครักษ์ทีล่าดตระเวน

ผ่านไปอย่างเคร่งขรมึเป็นระเบยีบสองหน่วยแล้ว เฉงิเซ่าซางถึงกับไม่เหน็

หญิงรับใช้อาวุโสหรือสาวใช้สักคนเดียว

หากบอกว่าเป็นจวนขุนนางผู้ทรงอ�านาจ มิสู้บอกว่าเป็นค่ายทหาร

แห่งหนึ่ง

ที่ชวนวังเวงยิ่งกว่าจวนแห่งนี้ก็คือบรรยากาศการเยี่ยมคนเจ็บ

เฉงิเซ่าซางกับโหลวเหยาแสดงไมตรอีนัแสนจะเร่าร้อน เสนาบดีโหลว 

ก็จริงใจย่ิง ทว่าหลิงปู้อ๋ีคล้ายมีความสามารถอัศจรรย์ชนิดหน่ึง ไม่ว่า 

ผู้อื่นเกริ่นอันใดขึ้นมา เขาล้วนพูดให้หัวข้อนี้ยุติลงได้ภายในสองประโยค 

ผ่านไปไม่นานนักแขกทั้งสามจึงได้แต่ล่าถอยออกมา

โหลวเหยาคิดว่าพ่ีชายสกุลหลิงคงบาดเจ็บไม่เบาเป็นแน่ ควรให้ 

อีกฝ่ายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่

ฝ่ายเสนาบดีโหลวโล่งอก คิดในใจว่า...ดูจากท่าทางเย็นเฉียบปาน

น�า้แขง็ของหลงิปูอ้ีแ๋ล้ว คงไม่มคีวามคดิเป็นอืน่ต่อคูห่มัน้ของหลานชายตน 

* ชินอ๋อง เป็นต�าแหน่งเชื้อพระวงศ์ชายล�าดับที่หนึ่ง โดยมากผู้ที่ได้รับต�าแหน่งนี้จะเป็นพระโอรส พระเชษฐา
หรือพระอนุชาของฮ่องเต้
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หรอก

ผิดกับเฉิงเซ่าซางที่สังเกตได้ถึงความไม่พอใจภายใต้ใบหน้าอัน

เรียบเฉยมีมารยาทของหลิงปู้อี๋ ในใจคิดว่า ไม่แน่อีกฝ่ายอาจอยาก

สนทนากับข้าเรือ่งท่ีเจดย์ีเย่ียนหยุ ผลคอืมลีงุหลานสกุลโหลวอยู่ด้านข้าง

จึงไม่สะดวกจะเอ่ยปาก

วันท่ีสอง...เฉงิเซ่าซางค้นหายาทาแผลหลายกระปกุจากคลังส่ิงของ

ของบดิา ตัง้ใจจะไปเย่ียมคนเจบ็อีกครัง้ ใครจะรูท่้านพ่อเฉงิกับเซยีวฮหูยิน

ยืนกรานจะตามไปด้วย เฉิงเซ่าซางจนใจ จึงได้แต่ออกเดินทางไปพร้อม

กับบิดามารดา

หนน้ีหลิงปู้อี๋ให้ความสนิทสนมข้ึนเล็กน้อย ทว่าก็มีความแตกต่าง

เพียงแค่นี้เท่านั้น

'โชคยังดีที่พ่ีจื่อเซิ่งผ่านไป หาไม่เซ่าซางคงตกหน้าผาไปแล้ว'  

โหลวเหยาเอ่ยเมื่อวาน 

'อืม หากข้าไม่อยู่ เซ่าซางตายไปแล้ว'

"โชคยังดท่ีีใต้เท้าหลงิผ่านไป หาไม่บตุรสาวข้าคงตกหน้าผาไปแล้ว" 

ท่านพ่อเฉิงเอ่ยวันนี้

"หากข้าไม่อยู่ บุตรีของท่านควรท�าเช่นไรดีเล่า"

อดีตนักเรียนสาวสายวิทย์บางคนไม่อาจเข้าใจทักษะการสนทนา

แบบโบราณชนิดน้ี จึงท�าได้เพียงย้ิมเหลอหลาอยู่ด้านข้างโดยตลอด  

สามีภรรยาสกุลเฉิงมองดูบุตรสาวซื่อบ้ือของตนด้วยสีหน้าอันซับซ้อน  

ไม่ช้าการพูดคยุก็ไม่อาจด�าเนินต่อไปอกี สามคนพ่อแม่ลกูจงึกลบับ้านไป

แต่เพียงเท่านี้
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มาถึงวันทีส่าม...เฉงิเซ่าซางผูม้คีวามแน่วแน่จนน่าตกใจก็มุ่งมัน่จะไป 

จวนของหลิงปู้อี๋อีกครา หนนี้เซียวฮูหยินส่งบุตรชายคนที่สามเฉิงเซ่ากง 

ตามไปประกบบุตรสาวโดยตรง ระหว่างทางเฉิงเซ่าซางหมายสลัดหลุด

จากพ่ีชายหลายหน เฉิงเซ่ากงจึงพูดอย่างตรงไปตรงมา "เหนียวเหนี่ยว 

เจ้าทบทวนตนเองเสียบ้าง ท่านแม่บอกไว้ว่าเจ้าก�าลังจะออกเรือนแล้ว 

เพ่ือป้องกันเหตุที่จะชวนให้เกิดค�าครหาได้ง่ายๆ ห้ามเจ้ากับใต้เท้าหลิง

ใกล้ชิดกันเกินไป!"

เฉงิเซ่าซางทอดถอนใจ...เหตใุดไม่มใีครเชือ่ว่าข้ากับหลิงปูอ้ีบ๋ริสทุธ์ิใจ 

เลยเล่า

ขณะที่เฉิงเซ่าซางนึกว่าการเย่ียมคนเจ็บหนนี้จะต้องเสียเท่ียวอีก 

กลบัพบว่าวันน้ีจวนของหลงิปูอ้ีค๋รกึครืน้ผดิธรรมดา หน้าประตมูรีถหรูหรา

อาชาพ่วงพีจอดอยู่เต็ม ในลานซึ่งปกติไม่ต่างกับห้องเก็บน�้าแข็งใต้ดิน 

ก็คับคั่งด้วยเหล่าองครักษ์กับผู้ติดตาม

ผู ้ที่มาเปิดประตูใหญ่ให้เฉิงเซ่าซางด้วยตนเองคือหนุ่มน้อย 

เหลยีงชวิเฟยซึง่ประดบัย้ิมปริม่เต็มหน้า ดเูหมอืนเขาไม่แปลกใจสกันิดที่

เฉิงเซ่าซางมีพ่ีชายฝาแฝดติดตามมาด้วย ทั้งยังแจ้งนางอย่างมีน�้าใจย่ิง 

"วันน้ีรชัทายาททรงพาแขกผูส้งูศักด์ิจ�านวนหน่ึงมาเย่ียมใต้เท้าของข้าน้อย 

ก�าลังดื่มสังสรรค์กันอยู่ที่เรือนหน้าขอรับ"

ว่าที่ประมุขแผ่นดินมาทั้งที ย่อมไม่อาจอ้อมผ่านไปเสมือนมอง 

ไม่เหน็ พ่ีชายน้องสาวท้ังสองจงึรดุไปถวายค�านบัทีโ่ถงหลกัของเรอืนหน้า 

ยามช้อนตาขึ้น เฉิงเซ่าซางถึงกับเห็นหยวนเซิ่นอยู่ในกลุ่มแขก นางอึ้งไป

เล็กน้อยอย่างช่วยไม่ได้ หยวนเซิ่นสวมชุดบัณฑิตสีขาวจันทรา บุคลิก 

อันสุภาพชวนมองแผ่ซ่านทั่วร่าง ส่งยิ้มมาให้นางแต่ไกล
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รชัทายาทองค์ปัจจบุนัมรีปูโฉมโอบอ้อมย่ิง ข้างใต้ใบหน้าท่ีกลมมน

ไว้เคราสั้นหน่ึงแถบ พอเห็นพ่ีชายน้องสาวสกุลเฉิงก้มค�านับกลางโถง  

ก็รีบประคองตามธรรมเนียมพลางเชิญให้ลุกข้ึน ทั้งเอ่ยชมเฉิงส่ือ 

สองประโยคด้วยถ้อยค�าที่ใช้กันทั่วไปว่า "ภักดีเพ่ือแคว้น ห้าวหาญ 

เหนือใคร"

ต่อให้ยามปกติเฉิงเซ่ากงดื้อซนเพียงใด ก็เป็นเพียงหนุ่มน้อย 

วัยสิบสี่ ยามนี้ได้พบว่าที่ประมุขแผ่นดินจึงตื่นเต้นแทบแย่ แม้แต่ค�าพูด

ค�าจายังติดขัด เพ่ิงพูดตะกุกตะกักได้สองค�าว่า "องค์รัชทายาท กระ...

กระหม่อม..." คุณชายอาภรณ์หรูหราผู้หน่ึงท่ีอยู่อีกด้านก็หัวเราะคิก 

ออกมา

พ่ีชายน้องสาวสองคนมองไป อีกฝ่ายถึงกับเป็นปันโหวน้อยท่ีเคย

พบในจวนสกุลโหลววันนั้น พอปันโหวน้อยหลุดหัวเราะออกมาก็รีบ

ประสานมือกล่าวขออภัย "เสียมารยาทแล้วๆ คุณชายสามเฉิงอย่าได้

ถือสา ข้าชอบหัวเราะมาแต่เล็ก มิได้พุ่งเป้าไปที่ท่านเลย"

เฉงิเซ่ากงย้ิมตอบอย่างไม่โกรธเคือง "มเิป็นไรหรอก หากเปลีย่นเป็น

ข้าก็ต้องหัวเราะเช่นกัน" ยามนี้อารมณ์ต่ืนเต้นผ่านพ้นไปแล้ว ท่วงที 

อันผ่าเผยเป็นธรรมชาติจึงฟื้นคืนดุจเดิม

หยวนเซิน่มองเดก็สาวร่างผอมบางทีน่บัแต่เข้ามาก็ก้มหน้าน่ังตวัตรง 

อยู่บนท่ีนั่งทางด้านล่างปราดหนึ่งแล้วย้ิมเอ่ย "วันนี้รัชทายาททรงมีโชค

ทางดนตรแีล้ว คณุชายสามเฉงิผูน้ี้สนัทัดการเป่าซวิน กระหม่อมเคยได้ยิน

สหายเอ่ยชมหลายครา บอกว่ามีท่วงท�านองเฉกวิญญูชนยุคโบราณ"

รัชทายาทเห็นเฉิงเซ่ากงใจกว้างอ่อนโยน สุภาพชวนมอง ทั้งได้ยิน

หยวนเซิน่ยกย่องเช่นนี ้ในใจก็ให้บงัเกิดความชืน่ชอบหลายส่วน จงึคล่ีย้ิม
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กล่าว "ดียิ่งๆ เซ่ากง เจ้าก็มานั่งดื่มสังสรรค์ร่วมกับพวกข้าเถิด"

ในใจเฉิงเซ่ากงปรารถนาย่ิงนัก ทว่าปากเอ่ยด้วยความล�าบากใจ 

"วันนีก้ระหม่อมมาเป็นเพือ่นน้องสาวคนเลก็เพ่ือกล่าวขอบคณุใต้เท้าหลงิ

ที่ช่วยชีวิตพ่ะย่ะค่ะ"

รัชทายาทแย้มย้ิมนุ่มนวล "จื่อเซิ่งบาดเจ็บ ไม่อาจดื่มสุรา ก�าลัง 

พักผ่อนที่ห้องด้านหลัง ให้คุณหนูไปกล่าวขอบคุณด้วยตน..."

วาจายังไม่ทันจบค�า คุณชายเสียงแหลมคมผู้หนึ่งก็เอ่ยปากแทรก 

"จื่อเซิ่งยื่นมือช่วยไปตามที่เห็นควร แต่เกรงว่าบางคนอ้างการขอบคุณ

บังหน้า แท้จริงมาเพ่ือจะใกล้ชิด ติดหนึบราวขนมหนิวผีถัง* พัวพัน 

ไม่เลิกรา"

เฉิงเซ่าซางเงยหน้าขวับ เหล่าคุณชายในโถงเพียงรู้สึกว่าเบื้องหน้า

สายตาปานหิมะหยกฉายสีสัน จับตาราวบุปผา ต่างลอบคิดกันว่า 

แม่นางสี่สกุลเฉิงรูปโฉมไม่เลวเลย เจ้าหนุ่มสกุลโหลวช่างมีวาสนาดีแท้

หยวนเซิ่นหน้าเปลี่ยนสีอย่างรุนแรง ก�าลังจะถากถางคนผู้นี้กลับ 

ไม่คาดคุณชายชนชั้นสูงผู้หน่ึงซึ่งนั่งรินสุราเองดื่มเองอยู่ข้างกายเขา 

พลันเอ่ยขึ้นก่อน "หวังหลง เจ้ากล้าพูดกระทบคุณชายสิบเอ็ดเช่นนี้  

คงจะเบือ่ชวิีตแล้วกระมงั คราวก่อนเขาจบัเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่ใต้ชายคา

อันสูงลิ่วของหอหงส์เหิน โกรกลมหนาวไปสองชั่วยาม เจ้าลืมสิ้นแล้ว?"

"ท่าน?!" คุณชายนามหวังหลงผู้นั้นอับอายจนบังเกิดโทสะ ท่าทาง

ยามฉุนเฉียวยิ่งละม้ายหวังหลิงน้องสาวร่วมอุทรของเขา

รัชทายาทเห็นสองคนน้ีก�าลังจะมีปากเสียงกัน จึงตวาดปราม 

* ขนมหนิวผีถัง เดิมเป็นสุดยอดขนมของเมืองหยางโจว มีรสหวานหอม ส่วนผสมหลักท�าจากแป้งข้าวสาล ี
และน�้าตาล ชั้นนอกคลุกงาสม�่าเสมอกันก่อนตัดเป็นชิ้น แต่ด้วยสัมผัสที่หนึบเหนียว จึงถูกใช้เปรียบเปรยถึง
คนที่หน้าหนาตามพัวพันไม่เลิกรา
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เสียงเบา "อาหลง เจ้าหุบปาก! น้องสี่ เจ้าเอ่ยเรื่องนี้ท�าอันใด!"

เฉิงเซ่ากงยังคงฮึดฮัด หมายจะทวงความยุติธรรมให้น้องสาว 

"คุณชายหวัง ที่ท่านกล่าวเมื่อครู่..."

"ท่านนี้คือคุณชายหวัง?" เฉิงเซ่าซางพลันเอ่ยปากอย่างมีมารยาท 

"ข้าเคยได้พบน้องสาวของท่าน..."

หวังหลงกับองค์ชายสี่ยุติการถกเถียง บรรดาคุณชายต่างพากัน 

หันหน้ามาฟังเด็กสาวกล่าว

"...น่ันเป็นงานเลีย้งของสกุลวัน่ แรกพบกันพวกข้าสองคนก็ทะเลาะ

กันเสียแล้ว" เด็กสาวคลี่ยิ้มน้อยๆ "ตอนนั้นก็ด้วยเร่ืองของใต้เท้าหลิง  

นึกไม่ถึงวันนี้แรกพบคุณชายหวัง ก็จะต้องโต้แย้งกันด้วยเรื่องของ 

ใต้เท้าหลิงอีก"

เสียงคิกดังขึ้นหนึ่งหน ปันโหวน้อยกลั้นหัวเราะไม่อยู่ หลุดหัวเราะ

ออกมาอีกครา

หยวนเซิ่นสะกดรอยย้ิม รีบพูดแทงย�้าอีกหน่ึงดาบ "ปันโหวน้อย 

ชอบหัวเราะมาแต่เล็ก มิได้พุ่งเป้าไปท่ีคุณชายหวังหรอก คุณชายหวัง 

อย่าได้ต�าหนิ"

องค์ชายสี่เอ่ยกลั้วหัวเราะเช่นกัน "หวังหลง หากเจ้ายังอยากพูด 

เรือ่งแม่นางสีเ่ฉงิ มสิูเ้ชญิทกุคนพูดเรือ่งสะพานถล่มท่ีสกุลวัน่วันน้ันดกีว่า"

เหล่าคณุชายทีร่่วมด่ืมสงัสรรค์พากันหัวเราะเบาๆ คิดว่าอนัดบัหน่ึง

ในหมู่แม่นางน้อยเมืองหลวงท่ีเกาะติดหลิงปู้อี๋ดุจขนมหนิวผีถังมิใช ่

หวังหลิงน้องสาวเจ้าเองหรือไร เจ้ายังอุตส่าห์มีหน้าว่าผู้อื่น แม่นางน้อย

คนอื่นๆ ก็แค่ร่วมผสมโรงไล่ตามหลิงปู้อ๋ี เวลาล่วงผ่านก็แยกย้ายไป 

ออกเรือน มีแต่น้องสาวเจ้าที่ยังดื้อด้านตามตอแยไม่เลิก
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ตอนน้ีเหลียงชิวเฟยเดินออกมาจากห้องด้านหลังอย่างหมดความ

อดทน เพียรปั้นย้ิมบนใบหน้าพลางค้อมกายกล่าว "ใต้เท้าของข้าน้อย

ได้ยินว่าแม่นางสี่เฉิงมากล่าวขอบคุณ จึงให้ข้าน้อยมาเชิญคนเข้าไป"

ในใจหยวนเซิ่นเย็นวาบ ความรู้สึกชอบกลในคฤหาสน์ที่ประทับ 

เมื่อแรกนั้นผุดขึ้นมาอีกครา

เฉิงเซ่าซางค�านับลาคนทั้งหมดด้วยกิริยาอันเรียบร้อย

เดิมเฉิงเซ่ากงจะไม่ตามไปก็ได้ ทว่าถูกหวังหลงกล่าวหาเช่นนี้แล้ว 

เขามีหรือจะยอมให้น้องสาวได้ชื่อว่า 'ละเมอเพ้อพก' ดังนั้นไม่ว่าอย่างไร

เขาก็ต้องตามเข้าไปกล่าวขอบคุณด้วย

เหลียงชิวเฟยจึงได้แต่เบิกตามองพ่ีน้องสกุลเฉิงเดินคู่กันไปทาง 

ห้องด้านหลัง เขาอดไม่ได้ต้องถลึงตาใส่หวังหลงอย่างดุดัน

วันนี้ดูเหมือนหลิงปู้อี๋จะเพิ่งแช่ร่างช�าระกายมา สีผิวที่ขาวหมดจด

จึงเคลือบด้วยไอน�้าดูราวสีหยก เรือนผมยาวสีด�าเข้มดุจน�้าหมึกแผ่ปรก

อยู่บนเสื้อตัวกลางเนื้อผ้าต่วนสีขาวหิมะ เขาเพียงเอนพิงบนเก้าอี้หูฉวง* 

เช่นนี้ก็แลดั่งภาพโบราณที่วาดเขียนอิริยาบถอันงามล่มเมืองภาพหนึ่ง

เขาได้ยินเสียงเบื้องนอกแล้ว ยังคงเอนพิงหมอนอิงเงียบๆ บน

ใบหน้ามองอารมณ์ไม่ออก

มีเฉิงเซ่ากงอยู่ด้วย เฉิงเซ่าซางย่อมไม่อาจพูดเรื่องที่เจดีย์เยี่ยนหุย 

คนท้ังสามจงึโอภาปราศรยัเพียงสองสามประโยคด้วยท่าทท่ีีไม่ร้อนไม่เย็น

ในใจเฉิงเซ่าซางรู้สึกผิด นางเหลือบมองพ่ีชายฝาแฝดปราดหนึ่ง 

ค่อยช้อนตามองหลงิปู้อีพ๋ลางเอ่ยเสยีงเบา "ความจริง...ความจริงทีผ่่านมา 

ข้า..." นางอยากจะบอกว่านอกจากหนแรกแล้ว หนถัดๆ มานางล้วน 

* เก้าอี้หูฉวง คือเก้าอี้โบราณชนิดหนึ่งซึ่งมีพนักและพับขาเก้าอี้ได้ ในสมัยศักดินาซึ่งแบ่งชนชั้นเข้มงวด การ
นั่งเก้าอี้ชนิดนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของฐานะอันสูงส่ง
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อยากมาเย่ียมอาการเขาตามล�าพัง ทว่าจนใจท่ีไม่ส�าเร็จสักที มิใช่นาง

จงใจจะบ่ายเบี่ยงจริงๆ

"เจ้าไม่ต้องพูดหรอก ข้ารู้" หลิงปู้อี๋กล่าวเสียงนุ่มนวล

เฉิงเซ่ากงหน้าบึ้งตึง แอบเหน็บแนมอยู่ในใจ...ในเมื่อไม่ต้องพูด 

ก็รู้หมด ทั้งสองคนยังจะมัวพูดไร้แก่นสารอันใดอยู่อีก!

"แขนของท่านยังเจ็บหรือไม่" เฉิงเซ่าซางมีสีหน้าห่วงใย

หลิงปู้อี๋ตอบปนย้ิมน้อยๆ "ตั้งแต่ต้นจนจบเจ้าเพียงแต่ถามข้าว่า 

เจ็บหรือไม่เจ็บ กลับไม่ถามว่ากระทบต่อการขี่ม้ายิงธนูหรือไม่"

เฉิงเซ่าซางผลิย้ิมออกมาด้วยความบริสุทธ์ิใจ "ไม่เจ็บก็ดีแล้ว  

ขึ้นม้าน้าวคันธนูได้หรือไม่ มีอันใดส�าคัญเล่า"

หลิงปู้อี๋พิศมองตอบ ในดวงตาอ่อนละมุนดุจสายน�้า

เฉงิเซ่ากงก�าลงัคดิจะกระแอมสองทเีพ่ือขัดบรรยากาศท่ีเป่ียมด้วย

น�้าใสใจจริงน้ี ไม่คาดเพียงหลิงปู้อี๋ปรายตามองมาเรียบๆ ปราดเดียว  

เขากห็นาวยะเยือกไปทัง้ร่างโดยไม่รูส้าเหตุ ต้องรบีชะงกัเสยีงแทบไม่ทัน

หลงิปูอ้ีหั๋นกลบัมาก�าลงัจะเอ่ยปาก พลนัมเีสยีงเอะอะมะเท่ิงระลอก

หนึ่งดังเข้ามาจากด้านนอกก่อน ตามด้วยเสียงกระท่อนกระแท่นของ 

คนผูห้นึง่ซึง่พูดในอาการเมามาย "...ข้าเคยเหน็แม่นางสีเ่ฉงิผูน้ี้พบปะกับ... 

คุณชายสิบเอ็ด..."

เฉิงเซ่ากงหน้าด�าทะมึน จ้องหลิงปู้อี๋กับเฉิงเซ่าซาง ก่อนลุกพรวด

ก้าวปราดออกไปข้างนอก ตัดสินใจจะแก้ต่างแทนน้องสาวให้จงได้

เฉิงเซ่าซางใจสั่นขวัญผวา มองไปทางหลิงปู ้อี๋อย่างแตกตื่น  

เหลียงชิวเฟยที่ยืนอยู่ด้านข้างพลันเอ่ยถามเสียงเบา "นายน้อย มิสู้..."

หลิงปู้อี๋ยกมือยับย้ังไม่ให้หนุ่มน้อยพูดต่อไป จากนั้นมองไปทาง 
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เด็กสาวอย่างอ่อนโยน "เจ้ากับข้าพบปะกัน นอกจากบนภูเขาถูเกาเมื่อ 

ไม่ก่ีวันก่อน ทุกครั้งล้วนมีผู ้อื่นอยู่ในเหตุการณ์ เจ้าไม่ต้องหว่ันใจ  

ข้าจะไปพูดเอง"

เฉิงเซ่าซางเบาใจขึ้น เมื่อครู่นางร้อนใจจนลนลาน ยามน้ีคิดอย่าง

เยือกเย็นแล้ว เป็นดังทีเ่ขากล่าวจรงิเสยีด้วย นางจงึปลกุปลอบความกล้า 

ลุกขึ้นยืนกล่าวเสียงดัง "ข้าจะล่วงหน้าไปก่อน!"

นางเดินก้าวยาวออกไปถึงโถงด้านนอก แลเห็นเฉิงเซ่ากงก�าลัง 

ขยุ้มสาบเสื้อของบุรุษปากแหลมแก้มตอบผู้หน่ึงพลางตวาดด้วยโทสะ  

"...คุณชายหวง ท่านพูดเยี่ยงนี้ได้อย่างไร!"

หวังหลงท่ีอยูอ่กีด้านพูดยุยงพลางกลัว้หวัเราะร่วน "คุณชายสามเฉิง  

ในเมื่อน้องสาวเจ้ากระท�าลงไปแล้ว ยังกลัวจะถูกผู้อื่นเอ่ยถึงหรือ!"

ผู ้คนท่ีร่วมดื่มสังสรรค์ต่างอมย้ิมชมดูเรื่องสนุก เฉิงเซ่ากงเงื้อ 

หมัดหมายจะตะบันลงไป รัชทายาท องค์ชายส่ี กับหยวนเซ่ินจึง 

พร้อมใจกันลุกข้ึนตะโกนห้าม สิ่งที่ต่างกันคือ...รัชทายาทต้องการห้าม 

เฉิงเซ่ากงชกต่อยหวงหยางซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติผู้น้องของตน หยวนเซ่ิน

ต้องการห้ามหวงหยางพูดเรื่องส่วนตัวของเฉิงเซ่าซางอีก ส่วนองค์ชายสี่

ต้องการจะห้ามทั้งสองฝ่าย

"คุณชายหวง!" เฉิงเซ่าซางเพิ่มระดับเสียง เดินตรงไปถึงเบื้องหน้า

คนทั้งหมดแล้วแสดงคารวะ "ท่านลองว่ามาให้ฟังหน่อย ท่านเคยเห็นข้า

ลอบพบปะกับใคร ที่ไหน เมื่อไร"

คนท้ังหมดล้วนชะงักค�าพูดและการเคลื่อนไหว นิ่งมองมาเป็น 

ตาเดียว

"เซ่าซาง!" เฉิงเซ่ากงท้วงด้วยความรุ่มร้อนใจ "เจ้าอย่าได้ก่อกวน!"
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"แม้ข้าเป็นสตรีตัวเล็กๆ แต่ก็รู ้จักกระท�าในสิ่งท่ีถูกที่ควร เชิญ

คุณชายหวงพูดมาได้อย่างเต็มที่!" เฉิงเซ่าซางหวนคิดถึงค�ากล่าวของ 

หลิงปู้อี๋เมื่อครู่นี้ ย่ิงคิดก็ย่ิงมีความมั่นใจ เว้นเสียแต่เจ้าคนแซ่หวงน่ี 

เหน็นางอยู่กับหลงิปูอ้ีท๋ีเ่จดย์ีเย่ียนหยุ หาไม่จะมหีลกัฐานการลอบพบปะ

อันใดกันเล่า!

หลิงปู้อี๋มาถึงทางระเบียงหน้าประตูแล้ว ครั้นได้ยินวาจาน้ีก็หยุด

ฝีเท้าอมยิ้มฟัง

ยามน้ีหวงหยางสร่างเมาไปหลายส่วน เห็นว่าไม่มีบันไดจะลง  

จึงได้แต่ขึ้นเสียงตอบอย่างคลุมเครือ "มีสองหน! หนหนึ่งท่ีหน้าประตู 

ร้านเหล็กข้างก�าแพงเมือง อีกหนท่ีหน้าโรงโม่นอกเมือง ข้าเห็นเจ้า 

พูดคยุอยู่กับบรุษุผูห้น่ึง ท้ังสองหนฝ่ายชายล้วนยืนหันหลงั ใบหน้าหันเข้า 

ด้านใน ทว่าดูจากรูปร่างน่าจะเป็นคนเดียวกัน!"

หา?! สมองท่ีต่ืนตัวพร้อมรบของเฉิงเซ่าซางผ่อนคลายลงทันตา  

นางน่ิงชะงักชั่วครู่ก่อนมองไปทางหยวนเซิ่นที่อยู่อีกด้าน ก่อนจะเห็น

หยวนเซิ่นออกอาการอึ้งงันเช่นกัน ท่าทางไม่ได้ตั้งตัวโดยสิ้นเชิง

"แม่นางสีเ่ฉงิ เจ้าอย่าบอกนะว่าน่ันไม่ใช่เจ้า! และอย่าบอกเชยีวว่า

บรุษุผูน้ั้นคอืพ่ีชายของเจ้าเอง! แม้ข้าเหน็ใบหน้าไม่ชดัแจ้ง แต่เขาสงูกว่า

พ่ีชายทุกคนของเจ้าแน่!" เห็นเด็กสาวไม่ได้ปฏิเสธในทันที หวงหยางก็

กระหย่ิมได้ใจ "เจ้ายังแล่นรถเลก็สแีดงลายทองด้วย ข้ากับบ่าวล้วนเหน็มา 

จริงแท้แน่นอน! ว่ามาสิ บุรุษผู้นั้นเป็นใคร ใช่คุณชายสิบเอ็ดหรือไม่เล่า! 

ฮ่าๆๆ ตายล่ะวา..."

ขณะท่ีหวงหยางหัวเราะร่า สายตาพลันเหลือบเห็นใบหน้าของ 

หลงิปูอ้ีร๋าวฉาบเกล็ดน�า้ค้างยืนอยู่ตรงทางระเบยีงหน้าประต ูเสยีงหัวเราะ
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จึงสะดุดหยุดลงทันใด ในใจให้หวาดผวาไม่คลาย

"ข้าเป็นคนพูดแล้วกัน" หยวนเซิ่นเดินขึ้นหน้าไปหลายก้าว ในใจ 

เบกิบานลงิโลดอย่างบอกไม่ถูก ต่างจากท่าทท่ีีสภุาพอ่อนโยนเป็นเท่าทวี 

"รัชทายาท องค์ชายสี่ คุณชายสามเฉิง ทุกท่าน บุรุษที่พบปะกับ 

แม่นางสี่เฉิงสองหนนั้น...ก็คือข้าเอง"

วาจานี้พอกล่าวออกมา คนท้ังหมดนอกจากเฉิงเซ่าซางล้วน 

ตกตะลึง

เหลียงชิวเฟยมองไปทางหลิงปู้อี๋ในอาการตาค้าง รู้สึกเพียงว่า 

ทั่วร่างนายน้อยของตนแผ่ซ่านไอหนาวคุกคามคนยิ่งนัก

หยวนเซิ่นคารวะไปทางพ่ีชายน้องสาวสกุลเฉิง ก่อนเอ่ยปนย้ิม

น้อยๆ "ท�าให้คณุหนเูดอืดร้อนเสยีแล้ว เรือ่งเก่ียวพันถึงอาจารย์ผูม้คีณุ..."

ไม่รอให้เขาชี้แจงต่อไป เฉิงเซ่าซางก็เป็นฝ่ายเอ่ยเสียงกังวาน  

"ด้วยเก่ียวพันถึงเรือ่งในครอบครวัสกุลเฉงิ ไม่สะดวกจะเล่าในรายละเอยีด 

แต่ขอให้องค์ชายทั้งสองกับคุณชายทั้งหลายเชื่อว่าข้ากับคุณชายหยวน

พบกันสองหนนั้นด้วยเรื่องของผู้อาวุโสทั้งสิ้น!"

หวงหยางกับหวังหลงต่างปากอ้าลิ้นพัน สีหน้าของคนที่เหลือ 

ล้วนบ่งชัดว่าคาดไม่ถึง

เฉิงเซ่าซางยังคงรู้สึกว่าไม่พอ จึงไปยืนหน้าประตูตัวตรงดุจพู่กัน 

ก่อนเอ่ยอย่างผ่าเผยน่านับถือ "ข้าแต่สวรรค์เบื้องบนธรณีเบื้องล่าง  

ข้าพบปะกับคุณชายหยวนสองหนนั้น หากมีเร่ืองส่วนตัวอันคลุมเครือ 

แม้เพียงน้อยนิด ขอให้ข้าออกจากประตูจวนนี้ไม่เกินสองร้อยฉื่อก็ถูก 

รถม้าชนตาย! ทุกท่านว่าอย่างไร"

หลังลั่นค�าสาบานที่แพร่หลายยิ่งนี้จบลง เฉิงเซ่าซางก็ประสานมือ



64 ดุจรักดั่งห้วงดาราพร่างพราย 3

คารวะไปโดยรอบเป็นการอ�าลาเหล่าคุณชายในโถง ทั้งค้อมกายกล่าว

ขออภัยต่อรัชทายาทกับองค์ชายสี่ จากน้ันสะบัดแขนเส้ือจากไปอย่าง 

สมอารมณ์หมาย ถึงขั้นลืมพาพี่ชายฝาแฝดไปด้วย

เฉิงเซ่ากงลดก�าปั้นลงเงียบๆ สายตาเห็นหลิงปู้อี๋ที่อยู่ตรงทาง

ระเบียงน้ันผ่อนคลายสีหน้าอันเย็นเยียบลงไปไม่น้อย ก่อนหันมาเห็น

หยวนเซิ่นท่ียืนสีหน้ายะเยือกอยู่ในโถง เขาพลันรู้สึกว่าสิ่งท่ีตนได้รับรู ้

ในวันนี้มากเกินไปแล้ว

เรื่องนี้ย่อมไม่อาจปิดบังฮ่องเต้ผู้ซึ่งไม่ก่ีวันมานี้จับตาหลิงปู้อ๋ีอย่าง

ใกล้ชิด

รอจนฟังสายสืบรายงานจบ ฮ่องเต้ก็ทุบโต๊ะทรงงานอย่างแค้นใจ 

ที่เหล็กมิอาจกลายเป็นเหล็กกล้า...ไฉนบุตรชายบ้านอื่นมีข่าวลือกับสตรี 

ได้ง่ายดายปานนี้เล่า แค่ยืนส่งๆ อยู่หน้าประตูร้านเหล็กกับโรงโม่ก็ยังถูก

ผู้อื่นพบเห็นได้ เหตุใดไม่มีใครโจษข่าวเจ้าบุตรบุญธรรมกับสตรีบ้างเลย 

หากฉากช่วยหญิงงามท่ีหน้าผานัน้ถูกผูอ้ืน่เหน็เข้า แล้วโจษกันปากต่อปาก 

สักพัก มีหรือจะไม่...จะไม่...

ฮ่องเต้ผูเ้ทีย่งธรรมดงึสตกิลบัคนืมา ตดัสนิใจยุตคิวามคดิเชือ่มโยง

อันไม่ถูกท�านองคลองธรรมนี้เสีย

ยามนีช้ัว่ขณะน้ี...ทุกคนรวมท้ังฮ่องเต้ หลงิปูอ้ี ๋ เฉิงเซ่าซาง หยวนเซิน่  

ตลอดจนคนในสกุลโหลวกับสกุลเฉงิ ล้วนหารูไ้ม่ว่าเหตพุลิกผนัจะมาเยือน 

รวดเร็วเช่นนี้
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