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บทที่ 1
ข้าคือพระปิตุลา ผู้เป็นอาของฮ่องเต้
ทว่าข้ามิใช่อาแท้ๆ การสืบสายนั้นห่างกันอยู่ชั้นหนึ่ง บิดาของข้ากับ
ถงกวงตี้ ปูข่ องฮ่องเต้องค์ปัจจุบันเป็นพี่น้องร่วมอุทรกัน ข้าจึงนับเป็นอา
ผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระบิดาของฮ่องเต้
แต่เหล่าพี่น้องของอดีตฮ่องเต้ล้วนตายไปหมดแล้ว ข้าซึ่งเป็นอาไม่แท้
จึงได้กลายเป็นอาที่สนิทชิดเชื้อยิ่งกว่าอาแท้ๆ เสียอีก
ประโยคสุดท้ายอันน่าสะอิดสะเอียนนั้นมิใช่ข้าเป็นคนพูด
คนที่พูดประโยคนี้คือไทเฮา
ครั้ ง แรกที่ ไ ทเฮาเอ่ ย ประโยคนี้ อ อกมาฮ่ อ งเต้ ยั ง ไม่ ขึ้ น ครองราชย์
อดีตฮ่องเต้เองก็เพิ่งเสด็จสวรรคต พระนางสวมชุดไว้ทุกข์ หันมาเอ่ยกับข้า
ด้วยขอบตาแดงก�่ำว่า 'เฉิงจวิ้น แม้เจ้าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องของอดีตฮ่องเต้
แต่ใจข้าเห็นเจ้าเป็นน้องแท้ๆ ของสามีมาโดยตลอด เจ้าเป็นอาที่ใกล้ชิดกับ
ฉีเจ่อที่สุด สนิทชิดเชื้อยิ่งกว่าอาแท้ๆ เสียอีก'
ตอนนั้นข้าที่ก�ำลังเศร้าโศกเสียใจร�ำลึกถึงอดีตฮ่องเต้อยู่พลันถูกค�ำพูด
ประโยคนี้ของพระนางท�ำให้ขนลุกเป็นตุ่มหนังไก่ไปทั้งตัว
จากนั้นประโยคต่อท้ายของพระนางก็ตามมาในทันทีว่า 'วันหน้าฉีเจ่อ
ยังต้องพึ่งพาเจ้านะเฉิงจวิ้น ช่วยเหลือเขาให้มาก ข้าขอร้องเจ้าตรงนี้แล้ว'
หลังจากวันนัน้ มารดาของข้าก็มปี ระโยคสรุปได้ยอดเยีย่ มยิง่ นางบอกว่า
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'ผู้ที่รายล้อมโอบอุ้มบัลลังก์ของฮ่องเต้ เมื่อต้องการใช้ประโยชน์จากเจ้า
ก็ตีสนิทกับเจ้ามากกว่าใครทั้งสิ้น เมื่อไร้ประโยชน์แล้วก็แทบอยากจะให้เจ้า
ตายไปเสีย'
จนเมือ่ ฝ่าบาททรงว่าราชการเองได้ บัลลังก์มนั่ คงดังคราบเขม่าติดกระทะ
บางครายามข้าเข้าๆ ออกๆ วังหลวงและได้พบไทเฮา สายตาทีพ่ ระนางมองข้า
ช่างดูเหมือนอยากจะให้ขา้ ตามไปรับใช้อดีตฮ่องเต้อย่างไรอย่างนัน้
คล้ายกับเมื่อปีนั้น อดีตฮ่องเต้และคนข้างกายก็มองบิดาของข้าเช่นนี้
ทรงยึดกุมความหวังเช่นนีไ้ ว้ในใจอยูห่ ลายปี ท้ายทีส่ ดุ ก็สมหวังในวันทีบ่ ดิ าข้า
ถูกฝังลงดิน ข้าคิดว่าวันที่พระองค์สวรรคตไปคงหลับตาลงได้อย่างสบายใจ
น่าเสียดายที่โชคร้ายของรุ่นก่อนยังคงถ่ายทอดมาถึงรุ่นปัจจุบัน ฮองเฮา
และโอรสของพระองค์ได้เจริญรอยตาม นั่นคือยังคงหมายหัวข้า
ตราบจนข้าลงโลงแล้วนั่นแหละ เรื่องนี้จึงจะนับว่าสิ้นสุด
เคยมีคนว่างงานอ่านรายงานสถานการณ์ของราชวงศ์ยามนี้แล้วสรุป
ออกมาเป็นสามเนื้อร้ายของราชส�ำนัก
หวังฉินจอมเขมือบ ท้องพระคลังไม่เคยเต็ม
อวิ๋นถังลักลอบเล่นพวก การเมืองไม่ใสสะอาด
ไหวอ๋องกุมอ�ำนาจ หัวหน้าร้อยพิษ สั่นคลอนบัลลังก์ฮ่องเต้
หัวหน้าร้อยพิษทีก่ ล่าวถึง ยอดคนชัว่ ผูก้ มุ อ�ำนาจ เนือ้ ร้ายก้อนใหญ่ทสี่ ดุ
ก็คืออ๋องน้อยอย่างข้า ไหวอ๋องเฉิงจวิ้นนั่นเอง
กับค�ำพูดท�ำนองนี้ ข้ากล่าวได้เพียงว่าจนใจเหลือเกิน
แท้ จ ริ ง แล้ ว ข้ า ท� ำ ตั ว อยู ่ ใ นกรอบมาโดยตลอด จงรั ก ภั ก ดี ไร้ จิ ต
คิดกอบโกยอ�ำนาจ ไร้ใจจับจ้องบัลลังก์ฮ่องเต้ ข้ากล้าพูดว่าในราชส�ำนักนี้
ไม่มีขุนนางที่จงรักภักดีไปมากกว่าข้าอีกแล้ว
ทีน่ า่ สลดทีส่ ดุ ก็คอื เรือ่ งทีข่ า้ เป็นขุนนางผูซ้ อื่ สัตย์นนั้ ใต้หล้านีก้ ลับมีคนเชือ่
อยู่ไม่กี่คน
แต่ ข ้ า เป็นคนมี เ หตุ มี ผ ลเสมอ ข้ า ขอพู ด เหตุ ผ ลประโยคหนึ่ ง ว่ า
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การที่คนอื่นเข้าใจไปเช่นนี้ ความผิดมากมายที่สุดยังคงตกอยู่ที่บิดาข้า
ข้าจ�ำได้ว่าเมื่อครั้งยังเยาว์ มารดามักพูดกับข้าว่า 'บิดาของเจ้าเป็น
คนโง่ทสี่ ดุ ทีข่ า้ เคยพบพานมาในชีวติ ' จากนัน้ นางก็จะลูบศีรษะข้าพลางเอ่ยว่า
'เจ้าอย่าได้เป็นเช่นเขาเด็ดขาด'
ในสายตาของคนภายนอก บิดาของข้าไม่ได้ใกล้เคียงกับค�ำว่าโง่เลย
แม้แต่น้อย อายุสิบห้าปีเข้าร่วมสงคราม อายุสิบเจ็ดปีก็ได้เป็นแม่ทัพใหญ่
ตลอดชีพวันเวลาส่วนมากใช้ชีวิตบนหลังม้า พ่ายแพ้เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้น
แต่ในสายตาของมารดาและข้าทีต่ อ่ มาเริม่ รูเ้ ดียงสาแล้ว บิดาของข้านัน้
ช่างขาดแคลนจิตใจหวาดระแวง
ท่านเป็นน้องชายคนเล็กของฮ่องเต้ถงกวงตี้ ท่านมักย้อนระลึกถึงพระองค์
ด้วยน�้ำตาคลอเบ้าว่าเมื่อวัยเยาว์พระองค์ได้ดูแลท่าน รักท่านเช่นไรบ้าง
ทรงสอนหนังสือให้ทา่ นด้วยพระองค์เอง ตอนนอนก็ชว่ ยห่มผ้าให้ อากาศเย็น
ก็คอยเพิม่ เสือ้ ผ้าให้...ผลคือท่านยอมควักเนือ้ เฉือนหัวใจเพือ่ ตอบแทนคุณของ
เสด็จพี่
แต่ถงกวงตี้มีสุขภาพอ่อนแอ เสด็จสวรรคตก่อนวัยอันควร บิดาข้า
ยังไม่ทันได้แทนคุณ หลังจากร้องไห้หลั่งน�้ำตาน�้ำมูกแทบขาดใจ บิดาข้า
ก็ตัดสินใจตอบแทนบุญคุณนี้ไปยังโอรสของถงกวงตี้ พระบิดาของฮ่องเต้
องค์ปัจจุบันแทน
ขอเพีย งด่านชายแดนมีก ารเคลื่อ นไหว ท่ า นก็ จ ะรี บเสนอตั ว ไปยั ง
แนวหน้าทันที เวลามีการว่าราชการ มีสิ่งใดที่ท่านรู้สึกว่าสามารถช่วยเหลือ
ราชส�ำนักและแผ่นดินได้ ท่านต้องถ่ายทอดออกไป บ่อยครั้งกระท�ำด้วย
อารมณ์ฮึกเหิมเร่าร้อน แต่ค�ำเตือนมักไม่รื่นหู ท่านนึกว่าจงรักภักดีทั้งหัวใจ
แต่ในสายตาของฮ่องเต้ นี่คือคุณูปการสูงส่งล้มล้างนาย เรียกได้ว่าทระนง
หลงอ�ำนาจ
มารดาข้าเคยเตือนท่านแล้ว แต่ทา่ นไม่ฟงั ท่านรูส้ กึ ว่านัน่ เป็นความคิด
ของสตรีเพศ หัวใจจงรักภักดีของท่านผืนฟ้าผืนดินรูต้ ะวันจันทราเห็นเป็นพยาน
แล้วไยลูกหลานเชื้อพระวงศ์แท้ๆ ของฮ่องเต้จะสัมผัสไม่ได้

Page �������.indd 7

26/6/2562 BE 15:09

8 เสด็จอา

มารดาของข้าจนใจ ได้แต่มองเขาโง่ไปจนถึงวาระสุดท้าย
บิ ด าข้าจากโลกนี้ไ ป อ�ำนาจการทหารของท่ า นก็ ถูกขุ น นางส� ำ คั ญ
แบ่งทอนไปทันที ข้าก็ได้แต่รับช่วงต่อต�ำแหน่งอ๋อง มิได้รับต�ำแหน่งขุนนาง
กรมส� ำ คั ญ อั น ใดในราชส� ำ นั ก นอกจากข้ า แล้ ว ฮ่ อ งเต้ ยั ง มี พ ระปิ ตุ ล า
อีกหลายท่าน ซึง่ ต่างก็มตี ำ� แหน่งอ๋องทัง้ สิน้ และไม่วา่ ใครก็มอี ำ� นาจมากกว่า
พวกเราวังไหวอ๋อง แต่ไม่รดู้ ว้ ยเหตุใด คนนอกเหล่านัน้ ถึงมักรูส้ กึ ว่าวังไหวอ๋อง
ของพวกเราต้องครอบครองกองก�ำลังลับอยูก่ องก�ำลังหนึง่ ทีเ่ พียงพอจะล้มล้าง
ราชวงศ์ได้
เมือ่ ปีนนั้ ยามทีอ่ ดีตฮ่องเต้เพิง่ สวรรคต ไทเฮากล่าวค�ำชวนสะอิดสะเอียนนัน้
กับข้า ปากของข้าก็แค่รบั ค�ำไปเฉยๆ ไหนเลยจะรูว้ า่ คืนวันนัน้ ลูกพีล่ กู น้องของข้า
และขุนนางคนส�ำคัญของราชส�ำนักได้เปิดประชุมกันและชวนข้าเข้าร่วมด้วย
ครั้งนั้นเป็นอวิ๋นถังอาจารย์ของอัครเสนาบดีที่พูดว่า 'แคว้นไม่อาจไร้ผู้น�ำ
แม้เพียงวันเดียว แต่นับจากฮ่องเต้สวรรคต บัลลังก์มังกรก็ว่างลงสองวันแล้ว
รัชทายาทฉีเจ่อยังทรงพระเยาว์ อ๋องทุกท่านและใต้เท้าทัง้ หลายคิดเห็นประการใด'
เมื่อถามมาถึงข้า ข้าก็พูดความจริงไปสองประโยคว่า 'องค์รัชทายาท
สืบทอดต�ำแหน่ง ถูกต้องตามหลักฟ้าดิน ขอกล่าววาจาไม่เคารพสักนิด นับแต่
องค์ชายฉีเจ่อประสูติมาข้าก็เฝ้าดูพระองค์เจริญพระชันษา ทรงเฉลียวฉลาด
เฉียบแหลม น�ำ้ พระทัยกว้างขวางมีพระเมตตามาตัง้ แต่เล็ก มาวันนีแ้ ม้ยงั ทรง
พระเยาว์ แต่หากเจริญพระชันษาแล้วต้องเป็นฮ่องเต้ผู้ทรงคุณธรรมแน่นอน'
ข้าพูดความจริงแล้วพ่วงด้วยการยกยอฮ่องเต้ต่ออีกเล็กน้อย คิดว่าเช่นนี้
น่าจะมีประโยชน์บ้างในภายภาคหน้า
วันรุ่งขึ้น ฉีเจ่อก็ได้สืบทอดต�ำแหน่งฮ่องเต้ เย็นวันนั้นไทเฮาให้คน
มาเรียกข้าเข้าวัง ทรงไล่คนซ้ายขวาออกไปจากห้องทรงพระอักษรแล้วจูงมือ
ของฝ่าบาทมาตรัสว่า 'ฝ่าบาท ทรงเป็นฮ่องเต้แล้วก็อย่าได้ลืมความชอบ
ของเสด็ จ อาไหวอ๋ อ งอย่ า งเด็ ด ขาด ตั้ ง แต่ วั น นี้ เ ป็ น ต้ น ไป ในราชส� ำ นั ก
เสด็จอาไหวอ๋องก็ต้องช่วยฝ่าบาทให้มากเช่นกัน'
สายตาของไทเฮาเต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้ง ข้าอยากจะอธิบายให้
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พระนางฟังเหลือเกินว่าต้องมีการเข้าใจผิดบางอย่างแน่ แต่ก็อธิบายไม่ได้
คนเราก็เป็นเสียอย่างนี้ ยิ่งเจ้าอธิบายว่าเจ้าไม่มี เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเจ้ามี
กองก�ำลังลับของวังไหวอ๋องในความคิดของผูอ้ นื่ โดยเฉพาะในความคิด
ของไทเฮานั้นยิ่งขยายเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
ข้าจึงโชคดีได้เป็นขุนนางคนส�ำคัญอันดับหนึ่งของราชวงศ์ และเป็น
อ๋องชั่วร้ายในความคิดของคนใต้หล้าตราบจนทุกวันนี้
วันนี้คือวันที่สองเดือนสี่
เดือนเป็นเลขคู่ วันก็เป็นเลขคู่ นี่นับเป็นวันดีวันหนึ่ง เหมาะส�ำหรับ
การขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน อาบน�้ำ และออกเดินทาง
ข้าก�ำลังนั่งอยู่ที่โถงรับแขกด้านหน้า
ในโถงรั บ แขกมี แ ขกอยู ่ ส องคน หนึ่ ง คื อ อวิ๋ น อวี้ ลู ก ชายของอวิ๋ น ถั ง
ส่ ว นอี ก คนได้ ข ่ า วมาว่ า เพิ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น ผู ้ ต รวจการน้ อ ย
ในส�ำนักตรวจการ
อวิ๋นถังซึ่งเป็นหนึ่งในสามเนื้อร้ายที่ก้อนเล็กกว่าข้าเล็กน้อยมิได้มีแต่
ชือ่ เสียงจอมปลอมเท่านัน้ แค่ดลู กู ชายของเขาอย่างอวิน๋ อวีก้ ร็ แู้ ล้ว อายุเพียงแค่
ยี่สิบสองยี่สิบสามปีกลับด�ำรงต�ำแหน่งขุนนางน้อยใหญ่ถึงสามสี่ต�ำแหน่ง
ในราชส�ำนัก หัวหน้าส�ำนักตรวจการก็เป็นหนึง่ ในนัน้ และผูต้ รวจการน้อยคนใหม่
ทีอ่ ายุมากกว่าเขาหลายปีกท็ ำ� ได้เพียงเคารพนบนอบต่อเขา ยอมให้ถกู ลากมา
คารวะข้า
อวิ๋นอวี้พูดกับข้าด้วยท่าทีจริงจัง "ผู้ตรวจการน้อยเฮ่อนั้นเป็นคนเก่ง
ทีห่ าได้ยาก เพียงแต่อายุยงั น้อย ประสบการณ์ยงั อ่อนด้อย หวังว่าในวันข้างหน้า
ไหวอ๋องจะช่วยดูแลด้วย"
จากนัน้ ก็หนั ไปพูดยิม้ ๆ กับผูต้ รวจการน้อยสกุลเฮ่อทีท่ ำ� ตัวอยูใ่ นระเบียบ
เสียจนคล้ายไม้กระดานฝาโลง "เจ้าคงรูจ้ กั ไหวอ๋อง เขาไม่เพียงเป็นพระปิตลุ า
ของฝ่าบาท แต่ยังเป็นพระปิตุลาที่สนิทสนมกับฝ่าบาทมากที่สุดด้วย"
ค�ำพูดนี้ข้าได้ยินมาตลอดระยะเวลาหลายปีจนชินชาเสียแล้ว ดังนั้นจึง
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แค่หันไปมอบรอยยิ้มเป็นมิตรให้แก่ผู้ตรวจการน้อย
ทว่าแค่การเข้าพบปกติธรรมดาครั้งหนึ่งก็สมควรเป็นเช่นนี้
จนกระทั่งชายาของข้าหุนหันเข้ามา
ฉีหลี่ หลานอีกคนของข้าซึ่งเป็นทายาทโซ่วอ๋องเคยติติงข้าว่า 'เสด็จอา
อะไรก็ดีทั้งนั้น เพียงแต่ไม่ว่าเจอเรื่องอะไรก็คิดแต่ว่าเหตุผลในใต้หล้านี้
ล้วนอยูข่ า้ งท่าน สิง่ ใดๆ ล้วนเป็นความผิดของคนรอบข้าง ส่วนท่านไม่เคยผิดเลย
ข้อเสียนี้ช่างท�ำให้คนขัดใจเสียจริง'
ข้ารู้สึกว่าค�ำพูดของเขาไม่ถูกต้องมาโดยตลอด ข้านึกค้านอย่างยิ่ง
แต่ไหนแต่ไรมาข้ามักพิจารณาตนเองเสมอ เมื่อเจอเรื่องอันใดก็จะหาว่า
ตนท�ำผิดเช่นไรก่อน แต่ปกติแล้วก็จะหาไม่เจอจริงๆ เช่นนีถ้ งึ ไปหาดูจากผูอ้ นื่
ตอนนีก้ เ็ ช่นกัน ข้ามองไปทีช่ ายา ก็ยงั คงพิจารณาตนเองว่าไปท�ำเรือ่ งอะไร
ทีท่ ำ� ให้นางกระท�ำกิรยิ าผิดมารยาทน่าตกตะลึงเช่นนี้
ข้าพิจารณาอยู่ชั่วครู่ พบว่าไม่ได้ท�ำอะไรผิด
ตัง้ แต่นางแต่งเข้าวังไหวอ๋องของข้า หลายปีมานีข้ า้ ก็เคารพ เลีย้ งดูนาง
นางต้องการทอง ข้าก็จะไม่ให้เงินนางเด็ดขาด นางต้องการสวมผ้าไหม
ข้าก็จะไม่ให้นางสวมผ้าต่วนแน่นอน
หนึ่ง ข้าไม่เคยพูดกับนางรุนแรง สอง ข้าไม่เคยรับอนุ
แต่เหตุใดชายาถึงได้ยนื หลังตัง้ ตรง เชิดหน้ายืดอกแล้วพูดว่า "ท่านอ๋อง
ข้าท้องแล้ว! แน่นอนว่าไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของท่าน!"
โถงรับแขกเงียบสนิท
สีหน้าของผู้ตรวจการน้อยเฮ่อตกใจจนซีดขาว ส่วนอวิ๋นอวี้หลุดหัวเราะ
ครั้งหนึ่ง
นางเบี่ยงกาย ชี้ไปยังเงาร่างที่ถูกมัดเป็นขนมจ้างตรงข้างประตูกั้น
โถงรับแขกกับห้องด้านใน "ข้าขอบอกท่านอ๋องอย่างไม่กลัว เด็กในท้องของข้า
เป็นลูกของข้ากับเขา!"
ผู้ตรวจการน้อยเฮ่อที่หน้าซีดเซียวตัวสั่นระริกพลันลุกขึ้นคิดจะไป แต่
อวิ๋ น อวี้ ทั บ ชายแขนเสื้ อ เขาอยู ่ บั ง คั บ ให้ เ ขานั่ ง ลง ส่ ว นตนเองยิ้ ม ระรื่ น
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ชมเหตุการณ์ต่อไป
ชายามองข้าด้วยใบหน้าอาบน�ำ้ ตา กล่าวเสียงเฉียบขาด "วันนีข้ า้ ท�ำเรือ่ ง
เช่นนี้ เพราะข้าต้องการจะพูดออกมาต่อหน้าธารก�ำนัล ท่านอ๋องคิดจะจัดการข้า
เช่นไร" นางจ้องข้า สายตาประหนึ่งมีด "ข้าต้องการจะบอกกับท่านว่าคนที่
ไล่ตอ้ นข้าจนถึงขัน้ นีล้ ว้ นเป็นท่านทัง้ สิน้ เป็นท่านทีค่ อ่ ยๆ บีบบังคับข้าจนถึงวันนี้
ข้าขอยอมตายดีกว่าทนเช่นนี้ต่อไป ต่อให้ข้าดิ้นรนจนต้องตายก็จะท�ำให้ท่าน
สูญสิ้นซึ่งศักดิ์ศรี"
สองตาของนางแดงก�ำ่ เต็มไปด้วยความแค้นถึงขัน้ เฉือนเนือ้ เถือกระดูกข้า
"ท่านอ๋อง ถึงเวลานี้แล้วไฉนท่านยังไม่พูดอะไรอีก ไยไม่กล้าต่อว่าข้า
ไม่กล้าเรียกคนมาลากข้าออกไป นั่นเพราะว่าท่านไร้ความกล้า เพราะว่า
ท่านติดค้างข้าอย่างไรเล่า"
ข้าได้ยินเสียงอุทาน คล้ายอวิ๋นอวี้ก�ำลังจิบน�้ำชาแล้วถือถ้วยชมดูต่อ
แววตาสื่ออารมณ์สนุกคึกคักมาก
ชายาก้าวมาด้านหน้าหนึง่ ก้าว จ้องข้าเขม็ง "เพราะท่านกลัวผูค้ นจะรูว้ า่
ไหวอ๋องเฉิงจวิ้นเป็นผู้ชมชอบบุรุษและไร้ความสามารถบนเตียง"
เรื่องขายหน้าที่สุดในรอบพันปีเกิดขึ้นวันนี้ที่วังไหวอ๋อง
ถ้วยชากระทบโต๊ะเสียงดังกึก เสียงอวิ๋นอวี้เอ่ยขึ้น "พระชายา ข้าน้อย
ทีเ่ ป็นคนนอกขอกล่าวสักประโยค เรือ่ งไร้ความสามารถบนเตียง คงเป็นท่านที่
ใส่ความท่านอ๋องแล้ว ท่านอ๋องเคยไปสถานเริงรมย์กับพวกข้าอยู่หลายครา
แม้จะโปรดบุรุษเพศ แต่พวกข้าน้อยรวมทั้งเหล่าคณิกาชายหญิงสามารถ
เป็นพยานได้ ไหวอ๋องค่อนข้างช�ำ่ ชองเรือ่ งบนเตียง มิได้ไม่ถนัดอย่างทีท่ า่ นอ้าง"
ชายาพลันส่งเสียงหัวเราะดังก้อง หัวเราะจนตัวโก่ง หายใจแทบไม่ทัน
นางชีน้ วิ้ มาทางข้า "ท่านรูห้ รือไม่ ท่านท�ำลายทัง้ ชีวติ ของข้า ข้าแค้นท่าน
ไม่ว่าเป็นคนเป็นผี ข้าล้วนไม่ละเว้นท่าน วันนี้ข้าจะท�ำให้เป็นเรื่องใหญ่
ต่อหน้าคนนอก คนใต้หล้าจะได้รู้ว่าไหวอ๋องเป็นเต่า* ตัวหนึ่ง"
นางชีไ้ ปยังขนมจ้างทีข่ า้ งประตู พูดกลัว้ หัวเราะในล�ำคอ "เป็นเช่นไรเล่า
* เต่าในที่นี้เป็นค�ำที่ใช้เรียกบุคคลที่ภรรยามีชู้
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ท่านอ๋อง เห็นชู้ของข้าแล้วรู้สึกแปลกใจบ้างหรือไม่ ไม่ทราบว่าท่านอ๋อง
คิดจะลงโทษข้ากับเขาเช่นไร"
ขนมจ้างเงยหน้าขึ้นช้าๆ ใช้ดวงตาใสกระจ่างมองมายังข้า
ขมับของข้าเต้นตุบๆ ปวดเสียจนมึนงงไปครึ่งศีรษะ
ข้าอยากจะบอกกับนางว่า 'เจ้าผิดแล้ว ตัวการส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดเหตุการณ์
ในวันนีเ้ วลานีม้ ใิ ช่ขา้ '
ชายาแต่งกับข้ามาหลายปี ข้ากับนางไม่เคยได้เป็นสามีภรรยากัน
ทางกายจริง นั่นมิใช่เพราะข้าไม่อยาก แต่เป็นนางเองที่ไม่ยอมมาโดยตลอด
ชายาเป็นบุตรีของขุนนางหลี่ ราชเลขาธิการทีม่ ชี อื่ เสียงด้านความจงรักภักดี
ในราชส�ำนักทีส่ ามเนือ้ ร้ายแปดเปือ้ นจนด่างพร้อย ขุนนางหลีป่ ระหนึง่ เสาตีจ่ *ู้
ขาวสะอาดทีต่ งั้ กลางน�ำ้ เน่าไหลเชีย่ ว เป็นทีไ่ ว้วางใจของอดีตฮ่องเต้กบั ไทเฮา
องค์ปัจจุบันยิ่ง ท้ายที่สุดหักโหมงานเกินไป อายุเพียงสี่สิบหกปีก็จบชีวิตลง
ในจวนว่าการนั่นเอง
ครัง้ นัน้ ข้ายังเป็นหนุม่ น้อยทีถ่ งึ วัยแต่งภรรยา ไทเฮาเกรงว่าข้าจะแต่งงานกับ
ลูกสาวของหวังฉินหรืออวิน๋ ถัง ท�ำให้เนือ้ ร้ายรวมเป็นกลุม่ ก้อนเดียวกัน จึงเป็น
แม่สอ่ื ขอบุตรีของขุนนางหลีใ่ ห้กบั ข้าด้วยพระองค์เอง จะอย่างไรก็มขี นุ นางหลี่
คอยเหนีย่ วรัง้ เนือ้ ร้ายเช่นข้าเอาไว้
ข้ า ก็ ยิ น ดี ที่ จ ะรั บ นางมาเป็นชายา คุ ณ หนู ห ลี่ มี ชื่ อ เสี ย งเลื่ อ งลื อ
ในเมืองหลวง เล่าลือกันว่านางมีรปู ลักษณ์งดงาม เก่งกาจพิณหมากกลอนภาพ
ไม่มีหนุ่มน้อยผู้ใดมิชอบคนงามเช่นนี้ ข้ารู้ว่าชื่อเล่นของนางคือ 'หรูหรู'
ชอบสีเหลืองอ่อนหรือสีชาด ชอบอ่านกลอนของไป๋จูอี้** ทั้งนี้เพราะข้าตั้งใจ
ใช้คนไปสืบเรื่องของนางมาโดยเฉพาะ ขาดก็แต่ปีนก�ำแพงจวนสกุลหลี่
ใช้ใบไม้เขียนกลอนสองสามประโยคแล้วโยนเข้าไปตกในสวนใกล้หอ้ งของนาง
เท่านั้น
ทว่าต่อมาข้าได้ยินว่าเมื่อนางรู้ว่าต้องแต่งให้กับข้าแล้วก็ร้องห่มร้องไห้
* เสาตี่จู้ เป็นชื่อภูเขาที่ตั้งอยู่กลางแม่น�้ำหวงเหอที่ไหลเชี่ยว ลักษณะคล้ายเสา
** ไป๋จูอี้หรือไป๋เล่อเทียน นักกลอนแนวทางสัจนิยมที่มีชื่อเสียงสมัยราชวงศ์ถัง
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จะเป็นจะตาย อดอาหารต่อต้านไม่ตอ้ งการแต่งให้กบั อ๋องชัว่ เช่นข้า ขุนนางหลี่
กับภรรยาอธิบายเหตุผลกับนาง หลังจากกล่อมอยู่หลายวัน คุณหนูหรูหรู
ถึงตัดสินใจสละตนเองเพื่อคนใต้หล้า แต่งเข้าวังไหวอ๋องของข้า
เมือ่ ข้าได้ยนิ เรือ่ งเช่นนีแ้ น่นอนว่าต้องรูส้ กึ ไม่ยนิ ดี แต่คดิ แล้วข้าทีเ่ ป็นถึงอ๋อง
คงไม่ถกู รังเกียจถึงเพียงนัน้ รอจนนางแต่งเข้าวังแล้วได้เห็นรูปลักษณ์หล่อเหลา
งามสง่าและตัวตนแท้จริงอันซือ่ สัตย์จริงใจของข้าแล้ว ไม่แน่วา่ อาจเปลีย่ นใจ
ร่วมใช้ชวี ติ กับข้าอย่างมีความสุขก็เป็นได้
จนกระทั่งถึงคืนเข้าหอ ข้าเลิกผ้าคลุมศีรษะของนาง ครั้นแล้วก็ได้เห็น
ใบหน้างามล่มเมือง นัยน์ตาของนางหลุบมองต�่ำ ภายใต้แสงเทียน นางแลดู
งามสง่าเยือกเย็นเป็นพิเศษ ทว่าไม่แสดงอารมณ์แม้แต่น้อย สีหน้าเย็นชา
คล้ายถ้วยน�้ำเปล่า
ข้าคิดว่านางขัดเขิน จึงจับมือของนางขึน้ มาแล้วพูดว่า 'ตัง้ แต่วนั นีเ้ ป็นต้นไป
เจ้ากับข้าคือภรรยาสามี เจ้าเป็นชายาของไหวอ๋อง ภรรยาของข้าจิ่งเว่ยอี้
เจ้าไม่ตอ้ งเรียกข้าว่าท่านอ๋อง เรียกชือ่ ข้าเว่ยอีห้ รือสมญานามเฉิงจวิน้ ก็ได้ตามใจ
หรือเจ้าจะเรียกว่าพี่อี้หรือพี่จวิ้น (หล่อเหลา) ย่อมได้ทั้งสิ้น'
ข้าหวังว่าค�ำว่า 'พี่จวิ้น' จะหยอกให้นางยิ้มได้ แต่ใบหน้าของนาง
กลับยังคงเรียบเฉยเหมือนน�้ำเย็น มือที่ถูกข้ากุมไว้ก็เย็นเฉียบ ทั้งยังสั่นระริก
ข้าก้มศีรษะลงคิดจะจูบริมฝีปากของนาง นางหลับตาลงด้วยท่าที
ขอยอมสละเพื่อคุณธรรม ขอบตาค่อยๆ มีหยดน�้ำตาซึม
ข้ า ชะงั ก กลางคั น ไม่ ไ ด้ จุ ม พิ ต ลงไป ถอนหายใจถามนาง 'ข้ า แค่
แตะต้องเจ้า เจ้าก็เสียใจถึงเพียงนี้เชียวหรือ'
นางไม่เอ่ยวาจา หยดน�ำ้ ทีข่ อบตาเอ่อล้นเป็นสายไหลผ่านแก้มของนาง
ข้ารู้สึกกลัดกลุ้ม ข้ามิใช่คนที่ชอบบังคับใครให้ล�ำบากใจ และไม่ถึงขั้น
ขาดคู่เรียงเคียงหมอน ไม่จ�ำเป็นต้องบังคับสตรีที่ดีงามเช่นนี้
ดังนัน้ ข้าจึงเอ่ยอย่างเข้าอกเข้าใจว่า 'ในเมือ่ เจ้าไม่ยนิ ยอมให้ขา้ แตะต้อง
ข้าก็จะไม่แตะต้องแล้ว รอจนเมื่อใดเจ้ารู้สึกว่าพร้อม เจ้ากับข้าค่อยกระท�ำ
กิจของสามีภรรยาแล้วกัน'
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เมือ่ กล่าวจบข้าก็ไปยังห้องหนังสือ ข้ามคืนวิวาห์อย่างเงียบเหงาเดียวดาย
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ข้าก็ยังคงปฏิบัติต่อนางเฉกเช่นชายาของข้า
สิ่งใดที่ควรมีนางมิเคยขาด นางต้องการสิ่งใด ข้าก็มอบสิ่งนั้นให้นาง
บางคราข้ายังถามนาง 'ชายา เวลานี้เจ้าเปลี่ยนใจหรือยัง'
ปีสองปีแรกนางยังคงปั้นหน้าเย็นชา ปี ที่สามที่สี่นางเริ่มส่งเสียงหึ
แล้วสะบัดหน้าหนี ปีทหี่ า้ ทีห่ กในทีส่ ดุ นางก็เหลือบมองข้า จากนัน้ ก็ใช้ฟนั ขาว
กัดริมฝีปากก่อนหันหน้าหนี ขณะข้าก�ำลังคิดว่าในเมือ่ มีการพัฒนาขึน้ เล็กน้อย
ไม่แน่ว่าวันใดนางอาจจะยินยอมพร้อมใจ วันนี้นางกลับท�ำเช่นนี้กับข้าได้
ชายา ข้าไม่เข้าใจเจ้าเลยจริงๆ
ที่ไม่เข้าใจยิ่งกว่านั้นก็คือตอนนี้นางกลับพูดย�้ำไปย�้ำมาปัดความผิด
มาทีข่ า้ ทัง้ หมด หาว่าข้าละเลยนาง ไม่เพียงติตงิ ว่าข้าชมชอบบุรษุ เพศ ยังหาว่า
ข้าไร้ความสามารถอีก
หรือว่านี่จะเป็นความผิดของข้าจริงๆ
เรื่องชมชอบบุรุษเพศขอพักไว้ไม่กล่าวถึง นางไม่ยอมสนใจข้า แต่
ข้าคงไม่อาจท�ำตัวเป็นนักบวชด้วยเหตุนี้
เช่นนั้นถึงเรียกว่าผิดปกติแล้ว
ในเวลานีเ้ องขนมจ้างทีอ่ ยูข่ า้ งประตูกเ็ อ่ยปากพูด "ท่านอ๋อง ข้าน้อยกับ
พระชายามิได้กระท�ำเรื่องเช่นนั้น"
ในห้องโถงพลันเงียบสงัด
ดวงตาสว่างเป็นประกายของอวิ๋นอวี้มองไปที่เขาก่อนมองมาที่ข้า
ขนมจ้างมีดวงตาใสกระจ่างเปิดเผยจริงใจ "ข้าน้อยได้รับความกรุณา
จากท่านอ๋อง ถึงได้พักพิงอาศัยที่วังอ๋อง เรื่องผิดศีลธรรมจรรยาเช่นนี้ แม้ร่าง
จะแหลกสลายก็ไม่กระท�ำแน่นอน"
เขาหลับตาลง "ท่านอ๋องกับพระชายาฆ่าข้าน้อยได้ ลงโทษข้าน้อยได้
แต่พระชายาดูหมิน่ เกียรติของข้าน้อย ยิง่ กว่านัน้ ยังดูหมิน่ เกียรติของท่านอ๋อง
เช่นนี้ ข้าน้อยไม่ขอยอมทนเด็ดขาด"
เสียงของเขาไม่นับว่าดังมากและค่อนข้างราบเรียบ แต่ไม่รู้ด้วยเหตุใด
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ในห้องโถงอันเงียบสงัดนี้กลับให้ความรู้สึกฮึกเหิม
นางหั ว เราะอี ก คราหนึ่ ง ก่ อ นพู ด แทรกท้ า ยประโยคของเขาว่ า
"เกียรติเช่นนั้นหรือ ฮ่าๆ คนเช่นเจ้ากลับพร�่ำพูดถึงเกียรติได้ ช่างน่าข�ำนัก
ต้องให้ข้าพูดให้ทุกคนฟังหรือไม่ว่าท่านอ๋องน�ำตัวเจ้ากลับมาท�ำอะไร"
ค�ำพูดของนางเต็มไปด้วยค�ำเสียดสีจากความเกลียดชัง ท้ายที่สุด
ข้าก็ไม่อาจไม่เอ่ยปาก "ชายา เหอจ้งคือผูท้ ขี่ า้ ชืน่ ชมในความสามารถ จึงจ้างมา
ท�ำงานบัญชี เจ้าเองก็รู้ดี"
ชายาพูดว่า "ท่านอ๋อง เรื่องด�ำเนินมาจนถึงวันนี้แล้ว ไยต้องเสแสร้งอีก
บุรุษหนุ่มที่ท่านพากลับมามีใครที่ท่านบริสุทธิ์ใจด้วยบ้าง"
"หึๆ" อวิ๋นอวี้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้รับแขกส่งเสียงหัวเราะอีกครั้ง
เหอจ้งพลันหน้าแดง "ข้าน้อย..."
เรื่องมาถึงขั้นนี้ ข้าไม่อาจไม่พูดด้วยความโมโห "ชายา เจ้าจะยัง
เรื่ อ ยเจื้ อ ยไร้ แ ก่ น สารไปถึ ง เมื่ อ ใด ข้ า เคยพาคนที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ข้ า
กลับวังอ๋องเมื่อใดกัน"
อวิ๋นอวี้กระแอมครั้งหนึ่งก่อนปล่อยเสียงหัวเราะดังลั่น ส่วนใบหน้า
ผู้ตรวจการน้อยเฮ่อปรากฏหลากหลายสีสัน คล้ายจะแข็งทื่อไปแล้ว
เห็ น เหตุ ก ารณ์ เ ลยเถิ ด จนยากจะจั ด การแล้ ว ข้ า ก็ ถ อนหายใจยาว
"เอาเถิด ชายาก็ก่อกวนมาพอแล้ว เรื่องที่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ก็รู้กันหมดแล้ว
เรื่ อ งนี้ พ อกั น แค่ นี้ ก ่ อ น" ข้ า เรี ย กองครั ก ษ์ เ ข้ า มาพาชายาและเหอจ้ ง ไป
แยกกันกักตัวในห้องว่างชั่วคราว
ตอนที่ ช ายาถู ก พาออกไปนางยั ง คงดี ด ดิ้ น เอ่ ย ปากด่ า ทอเสี ย งดั ง
ขนาดถูกน�ำตัวไปครู่หนึ่งแล้ว เสียงของนางยังก้องกังวานอยู่ไม่หายไปไหน
อวิ๋นอวี้หมุนฝาถ้วยชาพลางพูดว่า "วันนี้ช่างบังเอิญนัก ไม่คาดว่า
พาผู้ตรวจการน้อยเฮ่อมาคารวะท่านอ๋องแล้วจะได้เห็นเหตุการณ์ที่หาชม
ได้ยากยิ่ง"
ผู้ตรวจการน้อยเฮ่อไม่เอ่ยปาก ตัวสั่นงันงก
อวิน๋ อวีย้ มิ้ ให้เขา "เจ้าไม่ตอ้ งกลัว เจ้ากับข้าได้เห็นเหตุการณ์ทไี่ ม่สมควรเห็น
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นับว่าเปิดหูเปิดตา แม้ท่านอ๋องจะฆ่าปิดปากทุกคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้ ก็ยังมี
อีกตั้งหลายคนรวมทั้งข้าตายเป็นเพื่อนเจ้าหรือมิใช่"
ปิดปาก ใครจะปิดปากคนทั้งหมดได้
เกรงว่ายังไม่ถงึ ครึง่ วัน คนทัว่ เมืองหลวงคงรูฉ้ ายายอดเต่าของข้าไหวอ๋อง
แล้ว
อวิ๋ น อวี้ จิ บ ชาค� ำ หนึ่ ง ก่ อ นส่ ง เสี ย งล้ อ เลี ย น "เมื่ อ ครู ่ ข ้ า เห็ น ว่ า
บัณฑิตเหอจ้งผูน้ นั้ หน้าตาค่อนข้างงามอยู่ ช่วงนีท้ า่ นอ๋องชมชอบรสชาติจดื ชืด
ลงเรื่อยๆ แล้ว"
ข้ารู้สึกขมขื่นยิ่ง จนคร้านจะอธิบายแก้ความ
อธิบายไปผูใ้ ดจะเชือ่ ด้วยชือ่ เสียงของข้า ข้าอธิบายอะไรไปล้วนไม่มใี คร
เชื่อถือ
แม้ขา้ จะชมชอบบุรษุ แต่กท็ ำ� อยูแ่ ต่ในหอโคมเขียว ไม่เคยเกีย้ วบุรษุ ทัว่ ไป
ให้เสือ่ มเสีย เมือ่ สองเดือนก่อนบัณฑิตเหอจ้งผูน้ หี้ วิ จนเป็นลมบนถนนขณะเร่ขาย
ภาพอักษร ข้าเกิดใจดีขนึ้ มาจึงรับไว้ให้อยูใ่ นวัง แล้วใช้คนจัดหางานต�ำแหน่ง
บัญชีให้ทำ� ด้วย ถือว่าท�ำดีสงั่ สมบุญ ผ่านมาหลายวัน ข้าเกือบจะลืมเขาไปแล้ว
ไม่นึกว่าชายาจะคิดโยงไปเองเช่นนี้
เรื่องนี้นับว่าข้าพลอยท�ำให้เขาเดือดร้อนแล้ว
อีกทัง้ ข้าไม่เชือ่ เด็ดขาดว่าเขาจะเป็นชูก้ บั ชายา ทัง้ เป็นบิดาของเด็กในท้อง
อวิน๋ อวีว้ างถ้วยชา ลุกขึน้ ยืนกล่าวว่า "ท่านอ๋อง หากท่านยังไม่ปดิ ปากข้า
กับผู้ตรวจการน้อยเฮ่อ พวกข้าคงต้องขอตัวแล้ว"
ข้ายิม้ อย่างขมขืน่ "วันนีท้ ำ� ให้ทงั้ สองท่านชมเรือ่ งน่าขันแล้ว คงไม่เดินไปส่ง"
อวิ๋นอวี้ยกมือคารวะ ก่อนพาผู้ตรวจการน้อยจากไป ข้านั่งอยู่บนเก้าอี้
พลันคิดอยากให้เวลานี้มีใครเอาไม้มาฟาดข้าให้สลบที
เหล่าข้ารับใช้นางก�ำนัลต่างแอบมองข้าด้วยสายตาเวทนาและคาดเดา
จางเซี ย ว หั ว หน้ า ข้ า รั บ ใช้ ฝา่ ยในที่ อ ายุ ม ากที่ สุ ด ในวั ง อ๋ อ งเอ่ ย ถามข้ า
อย่างระมัดระวัง "ท่านอ๋อง เรื่องของพระชายา..."
ข้ า ยกมื อ ขึ้ น มาวางบนหน้ า ผาก "อย่ า เพิ่ ง ให้ เ รื่ อ งรั่ ว ไหลออกไป
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หาหมอมาตรวจชีพจรนางก่อน"
ตรวจพบชีพจรตั้งครรภ์ของชายาจริง อายุครรภ์เกือบสองเดือนแล้ว
เด็กนี่ไม่ใช่ลูกของข้าแน่นอน สองเดือนก็เป็นระยะเวลาที่เหอจ้งเข้ามา
อยู่ในวังพอดี
ข่ า วคราวแพร่ อ อกไปเร็ ว กว่ า ที่ ข ้ า คาดไว้ ยามบ่ า ยก็ มี ค นฝ่ายใน
รับพระบัญชาของฮ่องเต้มาเรียกข้าเข้าวังแล้ว
ภายในอุ ท ยานหลวงใบไม้ เ ขี ย วครึ้ ม บุ ป ผาสดสวย ข้ า ก้ า วย่ า ง
บนระเบียงคดเคีย้ ว ปลาไนในสระน�ำ้ ใต้ระเบียงถูกเลีย้ งจนเคยชิน พอสัมผัสถึง
เงาคนก็สะบัดหัวหางว่ายมาออรวมกัน น�้ำเป็นระลอกสีแดงไล่ตามหลัง
เงาของคนที่อยู่เหนือสระ
ณ สุดปลายทางของระเบียงทางเดิน ผ่านสองพุ่มดอกไม้ หนึ่งก้อนหิน
พิสดาร ภายในประตูตำ� หนักทีแ่ ง้มเปิดอยูก่ งึ่ หนึง่ เงาร่างเหลืองสว่างก�ำลังถือ
ม้วนกระดาษจับพู่กัน ขันทีฝา่ ยในเอ่ยทูล เมื่อได้ยินเสียงอนุญาตให้เข้าเฝ้า
ข้ า ก็ ก ้ า วเข้ า ต� ำ หนั ก คุ ก เข่ า ลงหน้ า โต๊ ะ ทรงพระอั ก ษรด้ ว ยความเคารพ
ชายแขนฉลองพระองค์สเี หลืองสว่างปลิวไหวเล็กน้อย จากนัน้ ทรงวางกระดาษ
และพู่กันในมือลง "เสด็จอามาแล้วหรือ รีบลุกขึ้นเถิด มิต้องมากพิธี"
ช่ ว งหลายปีม านี้ น ้ อ ยครั้ ง ที่ ฝา่ บาทจะทรงเรี ย กข้ า ว่ า เสด็ จ อา ปกติ
เรียกข้าว่าไหวอ๋องหรือไม่กเ็ ฉิงจวิน้ ทุกครัง้ ทีเ่ รียกเสด็จอาข้ามักอกสัน่ ขวัญหาย
เพราะต้องมิใช่เรื่องดีแน่
ครั้ น แล้ ว หลั ง จากข้ า ลุ ก ขึ้ น ก็ เ ห็ น คิ้ ว ของฮ่ อ งเต้ ข มวดเล็ ก น้ อ ย
พระองค์ตรัสด้วยสีหน้าที่แสดงความห่วงใย "เราได้ยินมาว่าที่วังของเสด็จอา
เกิดเหตุวิกฤตในครอบครัว"
ข้าทูลตอบ "ไม่ถึงขนาดเหตุวิกฤตพ่ะย่ะค่ะ เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย
อันไม่ควรค่าแก่การเอ่ยถึงเท่านั้น"
คิว้ ของฉีเจ่อคลายออก นัง่ พิงพนักเก้าอีม้ งั กร "เสด็จอาเตรียมจัดการเรือ่ งนี้
อย่างไร"
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ชายาของข้าผู้นี้มีไทเฮาเป็นแม่สื่อ ฮ่องเต้เป็นเจ้าภาพงานแต่ง หากข้า
ต้องการจัดการนางก็สมควรทูลบอกทั้งสองพระองค์ถึงจะถูก
ดังนัน้ ข้าจึงทูลว่า "นีเ่ ป็นเรือ่ งอับอายในครอบครัว กระหม่อมไม่ตอ้ งการ
ให้ แ พร่ อ อกไปภายนอก จึงคิด สืบสวนเรื่อ งนี้ ภายในให้ กระจ่ า งเสี ยก่ อน
ค่อยคิดถึงเรื่องอื่นพ่ะย่ะค่ะ"
ฉีเจ่อหยิบฎีกาตรงหน้าขึ้นมาพลิกดู "ในเมื่อเสด็จอาไม่ต้องการให้เรื่อง
แพร่ออกสู่ภายนอก เราก็จะได้บอกทางส�ำนักราชวังว่าอย่าเพิ่งแทรกแซง
เราได้ยินมาว่าชายาสารภาพทั้งหมดแล้ว เสด็จอายังจะต้องสืบสวนอันใดอีก"
ข้าทูลว่า "แม้ชายาจะกล่าวเช่นนั้น ทางที่ดีก็ยังคงต้องสืบหาความจริง
อีกครั้ง ไม่อาจอาศัยความเพียงข้างเดียวมาใส่ความผู้บริสุทธิ์"
ฉีเจ่อปิดฎีกา "เสด็จอาพูดว่าความเพียงข้างเดียว คิดว่าคงหมายถึง
ค�ำพูดของชายา เช่นนั้นผู้บริสุทธิ์หมายถึงผู้ใด"
ข้าทูลตอบ "ชายากับเหอจ้ง ผู้ที่เกี่ยวข้อง...ทั้งหมดล้วนสมควรสืบสวน
อย่างถี่ถ้วน ไม่อาจใส่ความผู้ใด กระหม่อมมีความเห็นเช่นนี้"
ฉี เ จ่ อ ก� ำ ฎี ก ากล่ า วว่ า "อ้ อ ที่ แ ท้ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอี ก คนชื่ อ ว่ า เหอจ้ ง "
มุมปากคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้ม "ครั้งหน้าหากเสด็จอาจะพาคนกลับวังอ๋อง
คงต้องระมัดระวังสักเล็กน้อย"
เฮ่อ ในเมื่อไม่อาจอธิบายได้ก็ไม่อธิบายแล้วกัน
ข้าโค้งกายแล้วทูลไปว่า "กระหม่อมรับราชโองการ วันหน้าจะระมัดระวัง
แน่นอน"
ฉี เจ่ อ โยนฎีกาในมือ กลับไปที่โต๊ะ "เอาเถิ ด ในเมื่ อเสด็ จอายั ง ต้ อง
ท�ำการสืบสวนก็กลับไปวังอ๋องก่อนแล้วกัน"
ข้าคุกเข่าทูลลาอย่างนบนอบ จากนั้นก็ถอยออกจากต�ำหนัก
ที่ระเบียงทางเดิน อวิ๋นอวี้กับอีกคนหนึ่งก�ำลังเดินมาทางนี้ พวกเขา
พบกับข้าที่กลางระเบียงทางเดิน
อวิ๋นอวี้กล่าวยิ้มๆ "ที่แท้ฝา่ บาทก็ทรงทราบเรื่องแล้ว ท่านอ๋อง ข้าน้อย
ต้องขอบอกท่านว่าเรือ่ งนีข้ า้ น้อยมิได้เป็นคนพูด เพียงแต่ขา้ น้อยต้องขอกล่าว
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มากความสักประโยคว่าท่านควรจะปรับปรุงนิสัยเสเพลของท่านบ้าง สตรี
แน่นอนว่าพึ่งพาไม่ได้ แต่ถ้ามองย้อนกลับบุรุษเองก็เชื่อถือไม่ได้เช่นกัน"
เขายิ้มกว้างพร้อมเหลือบมองข้างกาย "ท่านเสนาบดีหลิ่ว ข้ากล่าวถูกต้อง
หรือไม่"
ข้ามองคนข้างกายอวิน๋ อวี้ ก่อนยิม้ แหยพูดว่า "ใต้เท้าอวิน๋ อย่าได้สาดเกลือ
ใส่สะเก็ดแผลของข้าอีกเลย เรื่องเช่นนี้แน่นอนว่าไม่สะดวกจะกล่าวอันใด
ใต้เท้าอวิ๋นอย่าได้หาพรรคพวกเลย"
แม้อวิ๋นอวี้มักชอบถากถาง แต่ก็มีขอบเขต พูดถึงแค่นี้ก็หยุด หาเรื่อง
มาพูดคุยอีกสองสามประโยคแล้วต่างคนก็ต่างขอตัวกลับ
คนที่อยู่ด้านข้างเขาก้มตัวเล็กน้อย "ไหวอ๋อง ข้าขอตัวก่อน"
ข้าก็ค�ำนับตอบ "เชิญเสนาบดีหลิ่วตามสบาย"
ข้ามองอวิ๋นอวี้กับแผ่นหลังสีน�้ำเงินเข้มนั้นค่อยๆ เดินจากไปอีกทาง
ความรู้สึกหลายอย่างในใจปนเปไปหมด แต่ก็อดไม่ได้ท่ีจะมองเงาร่างนั้น
ให้นานขึ้นอีกนิด ใต้หล้าล้วนรู้ว่าข้าไหวอ๋องนั้นชมชอบบุรุษ
แท้จริงแล้วแรกเริ่มข้าเสแสร้ง มิได้ชมชอบบุรุษจริง
ตอนนัน้ ข้าคิดว่าไทเฮากับฮ่องเต้หลานชายของข้ามักจะระแวงข้าอยูต่ ลอด
คงเหนื่อยยิ่งนัก ถ้าข้ามีทายาท คาดคะเนอย่างดีที่สุดแล้วสถานภาพของเขา
ก็คงไม่ต่างไปจากข้าในตอนนี้เท่าไร
ดังนัน้ มิสใู้ ห้เชือ้ สายของไหวอ๋องจบสิน้ ไปเลยทีร่ นุ่ ของข้า ข้าจึงแสร้งเป็น
ชื่นชอบบุรุษเพื่อให้ไทเฮาและฮ่องเต้สบายใจ
ค�ำเท็จพูดมากเข้าอาจถึงขัน้ หลอกตัวเองให้เชือ่ ถือได้ เสแสร้งชอบบุรษุ
มากเข้าก็มึนๆ งงๆ ชอบเข้าจริงเสียแล้ว
รอจนข้าพบว่าทีเล่นกลายเป็นทีจริง ความผิดพลาดนี้ก็ไม่อาจแก้ไข
กลับมาเช่นเดิมได้แล้ว
ไม่รวู้ า่ ตัง้ แต่เมือ่ ใดทีใ่ จของข้ามีคนผูห้ นึง่ อาศัยอยู่ จะไล่อย่างไรก็ไม่ไป
อยู่ในที่มืดนานวัน จึงชอบความสว่าง
มักกินแต่หวาน จึงเฝ้าหมายจะชิมรสเค็ม
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ข้าคิดว่าในตอนนั้นอาจเป็นเพราะเหตุผลนี้ถึงท�ำให้ข้าถูกใจคนผู้นี้
หลิ่วถงอี่ นามรอง หรานซือ
ข้าคือเนือ้ ร้ายก้อนใหญ่ทสี่ ดุ ของราชส�ำนัก เขากลับเป็นขุนนางผูซ้ อื่ สัตย์
ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ นับแต่ขนุ นางหลี่ เปรียบเสมือนเสาตีจ่ ขู้ าวสะอาดทีต่ งั้ กลางน�ำ้ เน่า
ไหลเชี่ยว
เขาคือเสนาบดีที่ดี ไม่ว่าจากปากของคนในราชส�ำนักหรือชาวบ้าน
เมือ่ ข้าพบเขา ข้าท�ำได้เพียงรับหนึง่ ค�ำขานว่า 'ไหวอ๋อง' จากเขา และเรียกเขาว่า
'เสนาบดีหลิ่ว' เท่านั้น
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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