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เมือ่ คนทัง้ สองเดินออกมาจากห้องอาบน�ำ้ เพิง่ จะก้าวขึน้ เตียงนอน ลิน่ เซีย่ วก็โน้มกายลงมา
คร่อมร่างฉวีชิ่นเหยา แขนทั้งสองวางขนาบข้างไหล่กลมกลึง สายตาเพ่งพินิจคิ้วเรียวและดวงตา
ของนาง สะกดกลัน้ ความปรารถนาของตนเองเอาไว้พร้อมเอ่ยถามนางว่า "เหยาเหยาคนดี คิดถึงข้า
หรือไม่"
สายตาของฉวีชิ่นเหยาจดจ้องมองตามเขา พอสบประสานสายตากันอยู่สักพัก เห็นเขารีรอ
ไม่ยอมท�ำอะไรเสียที นางก็เบ้ปากด้วยความหงุดหงิด ก่อนจะยืน่ แขนไปคล้องล�ำคอลิน่ เซีย่ ว รัง้ ตัวเขา
ลงมาให้ประกบริมฝีปากของนาง
ลิ่นเซี่ยวถูกฉวีชิ่นเหยารั้งมาจุมพิตโดยไม่ทันตั้งตัว เขาตกตะลึงไปเล็กน้อย นี่เป็นครั้งแรก
ยามอยู่บนเตียงที่ภรรยาเป็นฝ่ายเริ่มก่อน เขาสัมผัสได้ว่านางพยายามจะรุกล�้ำเข้ามาในโพรงปาก
อย่ า งเงอะงะก็ หั ว เราะออกมาโดยไร้ เ สี ย ง ก่ อ นจะเปลี่ ย นจากฝ่ายตั้ ง รั บ เป็ น ฝ่ายรุ ก ในทั น ใด
มอบจุมพิตไปพลางปลดเปลือ้ งเสือ้ ผ้าของนางไปพลาง ท�ำตามความปรารถนาทีร่ ำ�่ ร้องอยูใ่ นใจด้วย
ความคุ้นเคย
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คำ�นำ�
ผ่านไปไม่นานก็มาถึงเล่ม 4 ซึง่ เป็นเล่มจบแล้ว รวดเร็วมากจริงๆ ค่ะ ต้องบอก
ก่อนเลยว่าตอนแรกกังวลกับความที่เป็นแนวแฟนตาซีปราบภูตผีปีศาจอยู่เล็กน้อย
เหมือนกัน แต่แน่นอนว่าพออ่านเล่ม 1 จบลง ความกังวลก็หมดไป เหลือไว้เพียง
ความสนุกและอยากติดตามเรือ่ งราวต่อล้วนๆ ยิง่ อ่านก็ยงิ่ เห็นความผูกพันของตัวละคร
ทั้งในความสัมพันธ์แบบครอบครัว สหาย รวมถึงศิษย์อาจารย์ที่ลึกซึ้งและกินใจ
อย่างมาก บอกตามตรงค่ะว่ามีหลายๆ ฉากทีอ่ า่ นแล้วน�ำ้ ตาคลอ ชิงซวีจอื่ ท�ำให้รสู้ กึ ว่า
อาหานกับฉวีชิ่นเหยาโชคดีมากเพียงใดที่ได้เป็นศิษย์เพียงสองคนของเขา ส่วน
เรื่องความรักพระ-นาง มาถึงเล่มสุดท้ายขนาดนี้คงไม่ต้องพูดให้มากความอีกแล้ว
ท่านนักอ่านคงรู้ว่ามีทั้งความรักลึกซึ้งและเร่าร้อนอย่างไรบ้างใช่มั้ยล่ะคะ
เรือ่ งราวในเล่มสุดท้ายของหนังสือชุดแน่นอนว่าจะต้องเฉลยปมของเรือ่ งทัง้ หมด
ซึง่ ส�ำหรับเรือ่ งนีก้ จ็ ดั วางการบอกเล่าเรือ่ งราวไว้อย่างดีเยีย่ มจริงๆ เพราะในบางฉาก
ทีเ่ ราเคยสงสัยในเล่มก่อนๆ ก็จะน�ำมาเฉลยจนหมดเปลือกในเล่มนีด้ ว้ ย เรียกได้วา่
คลี่คลายทุกข้อสงสัยเลยทีเดียว เมื่อลิ่นเซี่ยวรู้ข่าวว่านางข้าหลวงลู่ผูกคอตาย
ในส�ำนักศึกษาก็รีบมาบอกฉวีชิ่นเหยา ทั้งสองต่างรับรู้ถึงความไม่ชอบมาพากลนี้
มิหน�ำซ�้ำในวังหลวงยังมีโรคปอดล้าแพร่ระบาดจนฉินหยวนต้องถูกส่งออกมารักษา
อยูท่ จี่ วนโหวตามเดิม อีกทัง้ เราจะได้รพู้ ร้อมๆ กันแล้วว่าส�ำนักศึกษาแห่งนีม้ เี บือ้ งหลัง
อะไรปิดบังไว้กนั แน่ รวมถึงตัวเจ้าอาวาสหยวนเจวีย๋ หรือชิงซวีจอื่ เองนัน้ เกีย่ วข้องอะไร
กับเรื่องนี้หรือเปล่า แล้วปมที่เกี่ยวข้องกับอาหานเล่าเป็นเรื่องราวเช่นไร ติดตามได้
พร้อมกัน รับรองว่าไม่ท�ำให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร
ฉวีช่นิ เหยา
		
		

ศิษย์นอกส�ำนักของนักพรตชิงซวีจื่อ กราบอาจารย์
เป็นศิษย์เนื่องจากตอนเป็นทารกร่างกายอ่อนแอยิ่ง
รูปโฉมงดงามหาใดเปรียบ

ลิ่นเซี่ยว
		

ซื่อจื่อแห่งวังหลันอ๋อง ผู้ครอบครองกระบี่ชื่อเซียว
มีท่าทีเย่อหยิ่งถือตัว

ฉวีจื่ออวี้
		

พี่ชายของฉวีชิ่นเหยา เป็นคนสุขุมเยือกเย็นอยู่เสมอ
มีใจรักชอบหวังอิงหนิง

ชิงซวีจื่อ
		

นั ก พรตผู ้ ดูแ ลอารามชิ ง อวิ๋ น มี พ ลั ง ตบะลึ ก ล�้ ำ ยิ่ ง
รับลูกศิษย์แค่สองคนคืออาหานและฉวีชิ่นเหยา

อาหาน
		

ศิษย์ที่ชิงซวีจื่อรักยิ่ง เครื่องหน้าหล่อเหลาทว่าทึ่มทื่อ
มีความซื่อสัตย์และมีน�้ำใสใจจริงให้ผู้อื่นเสมอ

หยวนเจวี๋ย
		

เจ้าอาวาสวัดต้าอิน่ มีกลิน่ อายเหนือปุถชุ นและมีภมู หิ ลัง
ที่ไม่ชัดเจนอย่างยิ่ง

✱

✱

✱

✱

✱

✱
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยายชุดมากกว่ารักได้ที่
www.facebook.com/morethanlovebook
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หนิ ง หล่ ง

31
วันรุ่งขึ้นคังผิงกับเฝิงป๋ออวี้ต้องเข้าวังหลวงเพื่อเข้าเฝ้าฮ่องเต้
ฉวีชิ่นเหยาเป็นกังวลเรื่องนี้อยู่จึงลืมตาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง แต่ว่าพอนาง
พลิกตะแคงข้าง ยื่นแขนกอดคนข้างกายด้วยความเคยชิน กลับพบว่า
ไม่มีใครนอนอยู่แล้ว ลิ่นเซี่ยวไม่รู้ว่าหายไปที่ใด
ตอนแรกฉวีชิ่นเหยายังง่วงงุนก็พลันตื่นตัวทันใด นางขยี้ตาเบาๆ
แล้วลุกขึ้นนั่ง
เวินกูกับไฉ่ผิงได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวก็เดินเข้ามาในห้อง
ตามล�ำดับ
ไฉ่ผิงช่วยสวมเสื้อผ้าให้ฉวีชิ่นเหยาแล้วเอ่ยกับนางว่า "ดูเหมือน
คนของซือ่ จือ่ จะมีเรือ่ งด่วนมารายงาน ซือ่ จือ่ จึงออกไปแต่เช้าตรูแ่ ล้วเจ้าค่ะ"
ฉวีชิ่นเหยาตะลึงงันไปเล็กน้อย นั่งคิดอย่างเลื่อนลอยอยู่บนเตียง
นี่นางหลับลึกเกินไปใช่หรือไม่ เหตุใดถึงไม่ได้ยินเสียงเลยสักนิด
7
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บุ ป ผารั ต ติ ก าลแห่ ง ฉางอั น 4

พอคิดได้วา่ อีกประเดีย๋ วจะเข้าวังหลวง จ�ำเป็นต้องแต่งกายชุดพิธกี าร
เต็มยศ ฉวีชนิ่ เหยาไม่กล้าชักช้า ทันทีทอี่ อกจากห้องอาบน�ำ้ ก็รบี มานัง่ ลง
หน้าโต๊ะเครื่องแป้งรอเวินกูช่วยเกล้าผมให้นาง
เวินกูเอ่ยยิ้มๆ "ยังเช้าอยู่เลยเจ้าค่ะ ไม่ต้องร้อนใจไป"
ฉวีชนิ่ เหยามองออกไปนอกหน้าต่าง "ไม่รวู้ า่ ซือ่ จือ่ จะกลับมาเมือ่ ไร
อากาศเย็นลงแล้ว อีกเดี๋ยวค่อยตั้งส�ำรับอาหารเช้าเถอะ"
นางเพิ่งจะกล่าวจบ ลิ่นเซี่ยวก็กลับมาพอดี
ฉวีชิ่นเหยาจึงให้เวินกูช่วยเกล้ามวยผมหลวมๆ นางเตรียมกิน
อาหารเช้ากับลิ่นเซี่ยวให้เสร็จก่อนค่อยมาแต่งตัวต่อ
เมือ่ ลิน่ เซีย่ วเดินเข้ามาในห้องก็มไี อเย็นช่วงแรกของฤดูหนาวแผ่เข้ามา
ด้วย แม้ฉวีชิ่นเหยาจะมีสุขภาพแข็งแรง แต่เพราะสวมเสื้อผ้าเบาบาง
จึงต้านทานไม่ไหว ร่างกายหนาวสั่นขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่
ลิ่นเซี่ยวกลัวนางจะไม่สบาย รีบสั่งไฉ่ผิงไปหยิบเสื้อคลุมมาให้
ฉวีชิ่นเหยา ส่วนเขาเดินน�ำนางเข้าห้องชั้นใน
"เมื่อครู่ท่านไปที่ใดมาหรือเจ้าคะ" ฉวีชิ่นเหยาปล่อยให้ลิ่นเซี่ยว
ช่วยสวมเสื้อคลุมพลางเอ่ยถามด้วยความแปลกใจ
ลิ่นเซี่ยวหยุดชะงักไปเล็กน้อย เขามองหน้าฉวีชิ่นเหยาแล้วเอ่ย
"เมื่อคืนในส�ำนักศึกษามีคนตาย"
ฉวีชนิ่ เหยาตกตะลึงไปครูห่ นึง่ กว่าจะเรียกสติกลับคืนมาได้และถาม
ด้วยความประหลาดใจ "ในส�ำนักศึกษามีคนตาย? เมื่อคืนตอนพวกเรา
กลับออกมายังปกติดีอยู่เลยนี่ ใครตายอย่างนั้นหรือเจ้าคะ"
ลิ่นเซี่ยวพาฉวีชิ่นเหยามานั่งบนตั่งไม้แล้วกล่าว "เป็นนางข้าหลวง
8
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หนิ ง หล่ ง

คนหนึ่ง แซ่ลู่ เจ้าน่าจะพอจ�ำได้ วันนั้นนางเคยหาเรื่องจะลงโทษเจ้า
เพราะกลับถึงส�ำนักศึกษาค�่ำมืด"
ฉวีชิ่นเหยาย่อมจ�ำนางข้าหลวงลู่ได้อยู่แล้ว ยิ่งรู้สึกประหลาดใจ
เข้าไปใหญ่ ไม่ทันสนใจว่าเพราะเหตุใดลิ่นเซี่ยวถึงรู้ว่านางข้าหลวงลู่
เคยกลัน่ แกล้งนางก็เอ่ยถามอย่างร้อนใจว่า "นางตายได้อย่างไรกัน เป็นเพราะ
ภูตผีวญ
ิ ญาณท�ำร้ายหรือ ไม่ถกู สิ ตอนพวกเราออกมาส�ำนักศึกษาทัง้ ด้านใน
ด้านนอกเก็บกวาดหมดแล้ว อีกทัง้ ยังตัง้ ค่ายกลหกประสานด้วย"
"ดูเหมือนจะผูกคอตาย" ลิ่นเซี่ยวรินน�้ำชาดื่ม "แต่นักชันสูตรของ
ศาลต้าหลี่เพียงชันสูตรศพอย่างคร่าวๆ เท่านั้น ยังสรุปแน่ชัดไม่ได้"
ฉวีชิ่นเหยาคิดถึงพวกหวังอิงหนิง เมื่อคืนเดิมทีพวกนางก็ตกใจ
เสียขวัญจากวิญญาณอาฆาตพวกนั้นไปไม่เบาแล้ว มาวันนี้จู่ๆ ยังมี
นางข้าหลวงเสียชีวิตคนหนึ่ง ไม่รู้ว่าจะตกใจกลัวกันเพียงใด ประเดี๋ยว
หลังออกจากวังหลวงมาคงต้องไปเยี่ยมเยียนพวกนางสักหน่อย
ฉวีชิ่นเหยาถามอีกว่า "นางข้าหลวงลู่คนนี้ตายช่วงครึ่งคืนหลัง
ใช่หรือไม่"
ลิน่ เซีย่ วอธิบายเพิม่ เติมทันที "นางข้าหลวงทีพ่ กั อยูห่ อ้ งติดกันตืน่ มา
พบศพในตอนเช้า ขณะที่พบนั้นศพยังมีไออุ่นหลงเหลืออยู่ เห็นได้ชัดว่า
เพิ่งจะตายได้ไม่นาน ตอนนี้เจ้าหน้าที่ศาลต้าหลี่เร่งเดินทางไปถึงแล้ว
ครอบครัวลูกศิษย์ในส�ำนักศึกษาทุกคนต่างส่งบ่าวไพร่มารับพวกนาง
กลับบ้านกันหมด ท่านป้าของข้าก็กลับจวนหลูกั๋วกงไปแล้ว เกรงว่า
หลังจากผ่านเหตุการณ์นไี้ ป ส�ำนักศึกษาคงจะปิดตัวลงชัว่ คราวระยะหนึง่
ส่วนภายหลังจะปิดตัวไปเลยหรือว่าผ่านไปพักใหญ่จะกลับมาเปิดอีก
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คงต้องดูว่าเสด็จลุงจะทรงตัดสินพระทัยอย่างไร"
ฉวีชนิ่ เหยาเท้าคางมองออกไปนอกหน้าต่าง นับตัง้ แต่นางเข้าเรียน
ที่ส�ำนักศึกษาอวิ๋นอิ่น บรรยากาศก็ถือว่าสงบราบเรียบมาโดยตลอด
นางก็เคยมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายสบายใจวันเวลาผ่านไปอย่างสุขสงบ
ในส�ำนักศึกษาแห่งนัน้ แต่หลังจากพบวิญญาณครึง่ ศีรษะในส�ำนักศึกษา
เรือ่ งประหลาดก็เกิดขึน้ ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า จนวันนีร้ า้ ยแรงถึงขัน้ มีคนเสียชีวติ
ถ้าหากเป็นเช่นทีล่ นิ่ เซีย่ วว่ามา ปิดส�ำนักศึกษาไปสักระยะก็ไม่ใช่เรือ่ งเลวร้าย
อะไร
แต่เพราะเหตุใดนางข้าหลวงลู่ถึงผูกคอตาย เป็นความบังเอิญ
หรือว่ามีเบื้องหลังซับซ้อนอยู่อีก?
ถ้าหากมีโอกาสนางจะต้องหาวิธีสืบเรื่องนี้ดูสักตั้งถึงจะดี
ลิน่ เซีย่ วก็มเี รือ่ งราวในใจมากมาย แต่เมือ่ ช้อนสายตาขึน้ มองเสีย้ วหน้า
ด้านข้างที่สงบนิ่งของฉวีชิ่นเหยาแล้ว อารมณ์ความรู้สึกซับซ้อนในใจ
ก็บรรเทาลงไม่นอ้ ย เขามองตามสายตาของนางออกไปนอกหน้าต่าง เห็นว่า
กิง่ เหมยหลายต้นโน้มมาทางนี้ กิง่ ก้านมีรอ่ งรอยสีเขียวขจีอยูห่ ลายจุด คิดถึง
ตอนนัน้ ทีเ่ คยสัญญากับฉวีชนิ่ เหยาว่าพอถึงฤดูหนาวจะชมดอกเหมยด้วยกัน
ก็กุมมือนางเอาไว้แล้วเปลี่ยนหัวข้อสนทนา
"ฤดูหนาวของฉางอันมาถึงเร็ว ผ่านไปอีกเดือนดอกเหมยในเรือนนี้
ก็จะบานสะพรั่งแล้ว"
ฉวีชนิ่ เหยาเหลือบมองปลายกิง่ เหมย จริงด้วยสิ พอถึงช่วงดอกเหมย
ผลิบานก็หมายความว่าใกล้เทศกาลปีใหม่ทคี่ กึ คักทีส่ ดุ ของเมืองฉางอันพอดี
นอกจากชมดอกเหมยชมหิมะในเรือนซือหรู ยังมีเรือ่ งน่าสนุกอีกมากมาย
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รออยู่เลยล่ะ
นางอารมณ์ดีขึ้นไม่น้อยแล้ว หันกลับไปมองลิ่นเซี่ยวพลางกล่าว
"นอกจากชมดอกเหมย พอหิมะตกพวกเราจะได้ตง้ั เตาเผาตัวใหญ่เอาไว้ที่
ระเบียงทางเดิน เป็นเตาเผาจากดินสีแดงขนาดใหญ่มหึมานั่น ที่ผ่านมา
ข้าเคยเห็นคนขายในตลาดตะวันออก เตาเผาชนิดนี้ไม่เพียงใช้อุ่นสุรา
ยังย่างเนือ้ กวางได้ดว้ ย ทุกปีพอถึงวันสิน้ ปี ท่านแม่ขา้ จะท�ำปลาหมักกากสุรา
ไว้เป็นกับแกล้ม รสชาติยอดเยีย่ มทีส่ ดุ เลย ถึงตอนนัน้ ข้าจะน�ำติดมือกลับมา
มากหน่อย นอกจากส�ำหรับพวกเราสองคนแล้วจะได้ส่งให้ท่านพ่อด้วย
ข้าว่าท่านพ่อก็จะต้องชอบเหมือนกัน แล้วทุกปีชว่ งเทศกาลปีใหม่หลายวันนัน้
ในเมืองฉางอันบรรยากาศยังคึกคักมาก พวกเราต้องออกไปเดินเล่นให้ทวั่
ถึงจะถูกนะเจ้าคะ"
ว่าแล้วนางก็ยื่นมือมาเขย่าแขนลิ่นเซี่ยวด้วยท่าทางน่าสงสาร
"เหวยจิ่น ถึงตอนนั้นท่านคงไม่ต้องเข้าเวรในวังใช่หรือไม่ จะได้กลับมา
ฉลองปีใหม่ที่วังอ๋องสินะเจ้าคะ"
หัวใจของลิน่ เซีย่ วคล้ายจะหลอมละลายอยูแ่ ล้ว หลังมารดาจากโลกนี้
ไป วันปีใหม่ คืนสิน้ ปีสำ� หรับเขาก็เป็นแค่การเข้าวังหลวงไปร่วมงานเลีย้ ง
มือ้ หนึง่ กลับวังอ๋องกินอาหารมือ้ หนึง่ บรรยากาศเงียบเหงาวังเวงแทบไม่มี
ความสดชืน่ รืน่ เริง ยิง่ หลังชุยซือ่ เข้ามาอยูใ่ นวังอ๋องแล้ว เขาก็ยอมไปฆ่าเวลา
อยูท่ จี่ วนของท่านป้าทัง้ วัน อาศัยซึมซับบรรยากาศฉลองปีใหม่อย่างครืน้ เครง
จากที่นั่นยังดีกว่า แต่ไม่ยอมกลับไปอยู่ที่วังอ๋องสักชั่วขณะเดียว
ตอนนี้ฉวีชิ่นเหยาแต่งงานกับเขาแล้ว ยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่าช่วยน�ำ
บรรยากาศรืน่ เริงในวังอ๋องทีห่ า่ งเหินไปนานกลับมา ฉวีชนิ่ เหยาท�ำให้ทกุ ครัง้
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ที่เขากลับมาจะรู้สึกอบอุ่นดั่งอาบไล้สายลมฤดูใบไม้ผลิจนอยากตัวติด
กับนางตลอดเวลาไม่จากไปทีใ่ ด เวลานีเ้ ห็นนางวางแผนการฉลองปีใหม่แรก
ของพวกเขาสองคนด้วยสีหน้าเบิกบานแจ่มใส เขาก็รับรู้เพียงว่าตนเอง
เหมือนโดนตาข่ายแห่งรักทีม่ องไม่เห็นครอบคลุมเอาไว้ ท�ำให้เขายิง่ ถล�ำลึก
ลงไปทุกที ไม่วา่ ต่อไปจะต้องเผชิญกับความขมขืน่ หรือยากล�ำบากเพียงใด
เขาก็ไม่หวั่น
"ได้ส"ิ เขามองหน้าฉวีชนิ่ เหยาไม่ละสายตา "ช่วงปีใหม่หลายวันนัน้
ข้าจะอยูท่ วี่ งั อ๋องกับเจ้าทัง้ วัน เจ้าอยากจะท�ำอะไรก็ทำ� ทุกอย่างแล้วแต่
ใจเจ้าต้องการ"
ฉวีชนิ่ เหยายิม้ จนดวงตาหยีโค้งดัง่ จันทร์เสีย้ ว ก่อนจะเป็นฝ่ายลุกขึน้ มา
นัง่ ตักของลิน่ เซีย่ ว กอดคอเขาเอาไว้พลางเอ่ยยิม้ ๆ ว่า "นีท่ า่ นเป็นคนพูดเอง
นะ อย่ากลับค�ำล่ะ"
ลิน่ เซีย่ วจุมพิตหยอกเย้าและหัวเราะเสียงทุม้ ต�ำ่ "แล้วเมือ่ คืนทีเ่ จ้า
รับปากข้าไว้จะเป็นจริงได้เมื่อใด"
ใบหน้าฉวีชิ่นเหยาพลันแดงระเรื่อ นางผลักเขาออกไป เอ่ยด้วย
น�ำ้ เสียงขุน่ เคืองระคนขบขัน "ท่านนีม่ นั แย่จริงเชียว คิดแต่เรือ่ งเหลวไหล
พรรค์นั้น ข้าไม่พูดกับท่านแล้ว"
ก่อนนางจะยกชายกระโปรงขึ้นและวิ่งฉิวออกจากห้องด้านใน
ลิ่นเซี่ยวคว้านางเอาไว้ไม่ทัน มองเห็นนางวิ่งหนีออกไปแล้วก็ลูบ
ริมฝีปากทีเ่ พิง่ สัมผัสนางด้วยความรูส้ กึ คล้ายยังไม่เต็มอิม่ ส่ายหน้าแล้ว
หัวเราะขบขัน ถึงได้ลกุ ขึน้ เอ่ยเรียก "เวินกู ช่วยมาดูขา้ กับชายากินอาหาร
และแต่งตัวเข้าวังด้วย"
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เวินกูจัดอาหารเช้าไว้พร้อมนานแล้ว รอแค่ซื่อจื่อกับชายาซื่อจื่อ
สัง่ ก�ำชับมา เมือ่ ครูส่ องสามีภรรยาพูดคุยกันอยูใ่ นห้อง นางไม่กล้าเข้าไป
รบกวน พอได้ยินซื่อจื่อเอ่ยเช่นนี้ก็ยิ้มกว้างจนตาแทบปิด แล้วหันไป
กล่าวกับฉวีชิ่นเหยาที่หลบออกมาดื่มชาที่ห้องด้านนอก
"พวกเราเข้าไปเตรียมตัวกันเถอะเจ้าค่ะ"
คนทั้ ง สองแต่ ง กายเรี ย บร้ อ ย ขณะจะย่ า งเท้ า ออกนอกประตู
ฉวีชนิ่ เหยาก็นกึ ถึงโจวฮูหยินทีพ่ กั อยูเ่ รือนซีคว่าขึน้ มาได้ อากาศหนาวเย็นลง
ทุกวัน แม้วา่ ทัว่ ทัง้ วังจะจุดเตามังกรดินแล้วและเรือนซีคว่าก็ไม่มขี อ้ ยกเว้น
แต่ถา้ หากสวมใส่เสือ้ ผ้าเนือ้ บางก็ยงั ทนหนาวไม่ไหวอยูด่ ี นางจึงหยุดฝีเท้า
แล้วหันไปบอกเวินกู
"เวินกู อีกเดีย๋ วช่วยส่งเสือ้ ผ้าฤดูหนาวไปให้โจวฮูหยินทีอ่ ยูเ่ รือนซีคว่า
ด้วยนะเจ้าคะ"
เวินกูเอ่ยรับค�ำทันที ก่อนจะส่งคนไปจัดการตามนี้
เมือ่ มาถึงหน้าประตูวงั อ๋อง ลิน่ เซีย่ วก�ำลังประคองฉวีชนิ่ เหยาขึน้ รถม้า
ทันใดนัน้ สุดปลายถนนก็มรี ถม้าคันหนึง่ วิง่ มา ล้อรถกลิง้ หลุนๆ ตรงมาทาง
วังหลันอ๋องแห่งนี้
พอเห็นเช่นนี้ ไม่ใช่แค่ลนิ่ เซีย่ วกับฉวีชนิ่ เหยา แม้กระทัง่ พวกฉางหรง
หลายคนก็หยุดชะงักไม่กา้ วขึน้ หลังม้า
รถม้าคันนีเ้ พียงมองก็รวู้ า่ เป็นรถม้าของวังหลันอ๋อง คนขับรถม้าสองคน
ก็คอื องครักษ์ของวัง คนหนึง่ แซ่เฉิน คนหนึง่ แซ่หวัง
พอรถม้าเคลือ่ นมาถึงหน้าวังอ๋อง องครักษ์ทงั้ สองก็กระโดดลงจาก
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รถม้า ส่งยิ้มแล้วคารวะลิ่นเซี่ยว
"ซื่อจื่อ พวกเรารับตัวบุตรสาวของโจวฮูหยินมาแล้วขอรับ"
บุตรสาวของโจวฮูหยิน?
ลิน่ เซีย่ วขมวดคิว้ โจวฮูหยินเขาย่อมรูว้ า่ นางคือใคร แต่วา่ จูๆ่ มีบตุ รสาว
ของนางโผล่มาตัง้ แต่เมือ่ ใดกัน
เขาคิดอยูช่ วั่ ครูถ่ งึ ได้นกึ ออก ก่อนหน้านีไ้ ม่นานเคยได้ยนิ ฉวีชนิ่ เหยา
เอ่ยถึงว่าตอนนีค้ รอบครัวของโจวฮูหยินถูกนักรบปีศาจหรือปีศาจแมงป่อง
สังหารหมดสิน้ เหลือเพียงแค่บตุ รสาวคนเดียวทีอ่ าศัยอยูก่ บั ยายทีเ่ มืองชังโจว
ชั่วคราว
ดูทา่ คงเป็นโจวฮูหยินไหว้วานฉวีชนิ่ เหยาให้ไปรับบุตรสาวของนาง
มาทีฉ่ างอัน ฉวีชนิ่ เหยาถึงต้องให้พวกฉางหรงจัดการเรือ่ งนี้ ดูจากสถานการณ์
ตรงหน้า เห็นได้ชัดว่าไปรับบุตรสาวโจวฮูหยินมาเรียบร้อยแล้ว
เขาพยักหน้ารับรู้ ไม่คดิ จะสนใจเรือ่ งหยุมหยิมประเภทนี้ จึงมอบให้
ฉวีชิ่นเหยาเป็นคนจัดการ
ฉวีชนิ่ เหยาเดินมาถึงหน้ารถม้า คนในรถเลิกผ้าม่านขึน้ ก็มองเห็น
เด็กสาวอายุราวสิบสีส่ บิ ห้าปีคนหนึง่ ใบหน้าละม้ายคล้ายคลึงกับโจวฮูหยิน
ไม่มีผิด ล้วนมีรูปโฉมงดงามทัดเทียมกัน เพียงแต่สีหน้าของนางเฉยชา
ดวงตาก็มรี อยบวมแดงไม่นอ้ ย คิดว่าตลอดทางมานีค้ งจะหลัง่ น�ำ้ ตาไปมาก
ทีเดียว
ข้างกายนางนอกจากสาวใช้ประจ�ำตัวแล้วยังมีผดู้ แู ลทีว่ งั หลันอ๋อง
ส่งไปคนหนึง่ พอสตรีนางนัน้ เห็นลิน่ เซีย่ วกับฉวีชนิ่ เหยา ก็รบี น�ำบุตรสาว
โจวฮูหยินลงจากรถม้าและเดินมาหยุดตรงหน้า ก่อนจะเอ่ยแนะน�ำให้นาง
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รู้จักทั้งสอง
"นี่คือซื่อจื่อกับชายาซื่อจื่อ"
พอคุณหนูโจวได้ยินดังนั้น นางไม่พูดพร�่ำท�ำเพลงก็คุกเข่าลงทันที
โขกศีรษะกับพื้นพร้อมกล่าวขอบคุณ "ขอบคุณซื่อจื่อกับชายาซื่อจื่อ
ที่ช่วยชีวิตท่านแม่ไว้เจ้าค่ะ"
ฉวีชิ่นเหยารีบเข้าไปประคองนางให้ลุกขึ้นพลางกล่าวปลอบนาง
ด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนโยน "ไยต้องท�ำเช่นนี้ ตลอดการเดินทางคิดว่าเจ้าคงจะ
เหนื่อยมากแล้ว ท่านแม่ของเจ้าตั้งตารออยู่หลายวัน ตอนนี้พักอยู่ที่
เรือนซีคว่า เจ้ารีบเข้าไปหานางเถอะ"
คุ ณ หนู โ จวน�้ ำ ตาไหลพรั่ ง พรู ไ ม่ ห ยุ ด นางยั ง ไม่ ย อมลุ ก ขึ้ น มา
โขกศีรษะให้ฉวีชิ่นเหยาเงียบๆ อีกสามครั้ง ถึงได้ยอมลุกขึ้นยืน
ผูด้ แู ลนางนีค้ ารวะลิน่ เซีย่ วกับฉวีชนิ่ เหยา ก่อนจะประคองคุณหนูโจว
ถอยออกไป
ตอนเดินมาถึงหน้าประตู ฉางหรงยืนนิ่งอยู่ที่เดิม เนิ่นนานจนลืม
ก้าวเท้าต่อ ผู้ดูแลนางนั้นจึงมองเขาด้วยความแปลกใจพร้อมเอ่ยเตือน
เสียงนุ่มนวล "องครักษ์ฉาง?"
ฉางหรงถึงได้สติกลับคืนมา เขาลูบท้ายทอยด้วยใบหน้าแดงก�่ำ
อดใจไม่อยูแ่ อบเหลือบมองคุณหนูโจวอีกหลายครัง้ ถึงได้หลบไปอยูด่ า้ นข้าง
อย่างระมัดระวัง
เมือ่ ลิน่ เซีย่ วกับฉวีชนิ่ เหยาเข้ามาในวังหลวง นอกจากเจ้าบ่าวเจ้าสาว
หมาดๆ คนทีค่ วรมาก็มาถึงกันพร้อมหน้าแล้ว
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พอฮ่องเต้ทอดพระเนตรเห็นลิ่นเซี่ยว ก็รีบเรียกเขาให้ไปหาใกล้ๆ
ตรัสถามเขาเรื่องนางข้าหลวงผูกคอเสียชีวิตในส�ำนักศึกษา
ลิน่ เซีย่ วเล่าสิง่ ทีท่ ราบมาทัง้ หมดอย่างละเอียดครบถ้วน แม้กระทัง่
เรื่องที่เคยน�ำนักพรตอารามชิงอวิ๋นไปปราบผีร้ายในส�ำนักศึกษาเมื่อคืน
เล่าทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวโดยไม่มีปิดบัง กราบทูลฮ่องเต้ไม่มีตกหล่น
ไปเลยสักอย่างเดียว
ฮ่องเต้ทรงรับฟังแล้วก็เผยสีหน้าพอพระทัยอย่างยิง่ ทอดพระเนตร
ลิ่นเซี่ยวแล้วตรัสว่า "เด็กหนุ่มเช่นเจ้าท�ำอะไรสุขุมรอบคอบเสมอมา เรา
มองคนไม่ผิดเลยจริงๆ"
ฮ่องเต้ตรัสจบแล้วก็ทรงคิดถึงว่าอยู่ดีๆ ส�ำนักศึกษาก็มีคนตาย
จึงอดขุน่ เคืองพระทัยไม่ได้ เรือ่ งนีน้ อกจากเป็นเรือ่ งอัปมงคลอย่างยิง่ แล้ว
ลูกศิษย์ในส�ำนักศึกษาก็คงรูส้ กึ หวาดกลัวและไม่ยอมกลับมาเรียนหนังสือ
อีกโดยง่ายเป็นแน่
แต่ถ้าหากฮ่องเต้ปิดส�ำนักศึกษาเพียงเท่านี้ ปล่อยให้ความทุ่มเท
ตลอดครึง่ ปีทผี่ า่ นมาต้องสูญเปล่า ในพระทัยก็รสู้ กึ ไม่ยนิ ยอมเอาเสียเลย
ทรงเหม่อลอยไปชั่วขณะก่อนจะถอนพระทัยและตรัสกับลิ่นเซี่ยว
"ส�ำนักศึกษาให้ปล่อยไว้เช่นนัน้ ก่อน รอจนพวกหลิวจัน้ สืบความจริง
จนกระจ่างค่อยตัดสินใจอีกครัง้ ว่าตกลงจะปิดตายหรือเปิดอีกครัง้ แล้วกัน
อย่างไรตอนเปิดส�ำนักศึกษาใหม่เมือ่ ปีกอ่ นก็ใช้กำ� ลังคนและสิง่ ของไปไม่นอ้ ย
ทัง้ ยังมีเบือ้ งหลังเกีย่ วพันถึงการแต่งงานเชือ่ มสัมพันธ์ของเหล่าลูกหลาน
เชือ้ พระวงศ์ ถ้าหากต้องมาปิดตัวลงอีกครัง้ เพราะนางข้าหลวงผูกคอตาย
ผู้คนคงอดรู้สึกไม่ได้ว่าฮ่องเต้อย่างเราท�ำอะไรลวกๆ เกินไป"
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พระสุรเสียงของฮ่องเต้สะท้อนชัดเจนว่าทรงไม่ยอมแพ้โดยง่าย
ลิน่ เซีย่ วคาดเดาได้วา่ เสด็จลุงของเขาจะไม่ทรงปล่อยให้สำ� นักศึกษา
ต้องปิดลงเฉยๆ อีกครั้งแน่ จึงไม่รู้สึกตกใจเลยสักนิด เพียงกราบทูลว่า
"เสด็จลุงไตร่ตรองรอบคอบยิง่ นักพ่ะย่ะค่ะ"
ทางฝ่ายฉวีชิ่นเหยาก็ก�ำลังพูดคุยกับอี๋เฟย เห็นได้ชัดว่านางสีหน้า
ดูไม่สดชืน่ อย่างทีเ่ คยเป็น กลับมีเงาของความซูบซีดอิดโรย เมือ่ คืนคงจะ
นอนหลับไม่เต็มอิ่ม ยิ่งไปกว่านั้นแม้ใบหน้าจะยิ้มแย้ม แต่ฉวีชิ่นเหยา
ก็มองว่าดูไม่เป็นธรรมชาติอยู่หลายส่วน
ฉวีชนิ่ เหยารูส้ กึ ประหลาดใจ นัง่ พูดคุยกับอีเ๋ ฟยสักพักก็ถอยกลับไป
นั่งข้างลิ่นเซี่ยว ช้อนสายตามองไปโดยรอบจึงพบอู๋อ๋องที่อยู่ตรงข้ามกัน
สีหน้าไม่ดีเท่าไรนัก ไม่มีท่าทีสนุกสนานเปี่ยมอารมณ์ขันอย่างเมื่อก่อน
แม้กระทัง่ ตอนซย่าเหยียนเข้ามา เขาก็แค่สง่ ยิม้ ให้นางอย่างกระอักกระอ่วน
ไม่เข้าไปถามไถ่ทุกข์สุขอย่างกระตือรือร้นเหมือนเคย
ฉวีชิ่นเหยามองเห็นทุกอย่างชัดเจนยิ่งรู้สึกสงสัย นางคิดทบทวน
อยูช่ วั่ ครูก่ ห็ าสาเหตุไม่พบ จ�ำต้องปล่อยเรือ่ งนีไ้ ปก่อน แล้วกวาดสายตาไป
ข้างกายอีเ๋ ฟยอีกครัง้ มองอยูส่ กั พักก็ไม่เห็นเงาของฉินหยวน คิดว่าคงเพราะ
ล้มป่วยและไออย่างหนัก อาการคงไม่ใช่จะดีขนึ้ โดยเร็วนักจึงมิได้ตดิ ตามมา
กระมัง
ฉวีชนิ่ เหยาหลุบสายตาลงจิบน�ำ้ ชาเงียบๆ มองไปทางประตูตำ� หนัก
ชัว่ อึดใจถัดมาก็มขี นั ทีเข้ามารายงานว่าองค์หญิงคังผิงและพระสวามีเข้าวัง
มาแล้ว
ทุกคนในต�ำหนักต่างเก็บสีหน้าท่าทางเดิมในทันใด เปลี่ยนเป็น
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ใบหน้ายิ้มแย้มรอต้อนรับคู่สามีภรรยาหมาดๆ คู่นี้
ไม่นานนักเฝิงป๋ออวีก้ บั คังผิงก็ปรากฏตัว คนทัง้ สองสวมชุดพิธกี าร
เต็มยศ ก้าวเข้าประตูต�ำหนักมาพร้อมกัน เมื่อเดินเข้ามาถึงด้านใน
เนื่องจากคนทั้งสองรูปร่างหน้าตาโดดเด่นเหนือธรรมดา เพียงมองแค่
รู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอกช่ า งสมกั บ เป็ น คู ่ ที่ ส วรรค์ ป ระทาน รู ป โฉมฐานะ
เหมาะสมคู่ควรกันอย่างยิ่ง
เฝิงป๋ออวีส้ หี น้านิง่ ขรึมมากเป็นพิเศษ ไม่ตา่ งอะไรกับในพิธแี ต่งงาน
แม้แต่นอ้ ย ด้านคังผิงกลับมีทา่ ทีกระบิดกระบวนอย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน
อยูบ่ า้ ง ใบหน้านางเป็นสีแดงเปล่งปลัง่ ทุกอากัปกิรยิ าสะท้อนความเขินอาย
ออกมา เมือ่ คนทัง้ สองมาถึงเบือ้ งพระพักตร์ฮอ่ งเต้กบั อีเ๋ ฟย ต่างคุกเข่าลง
เคียงข้างกันแล้วโขกศีรษะพลางเอ่ยว่า "ถวายพระพรเสด็จพ่อ ถวายพระพร
เสด็จแม่"
ฮ่องเต้มีสีพระพักตร์สดชื่นแจ่มใสยิ่ง ทอดพระเนตรเฝิงป๋ออวี้แล้ว
ลูบเคราด้วยความพอพระทัย ก่อนจะตรัสทักทายคังผิงว่า "ลุกขึน้ ๆ คังผิง
เข้ามาหาเราหน่อย เราจะได้ดูหน้าเจ้าให้ชัดๆ"
คังผิงได้ยินเช่นนั้นถึงเผยท่าทางสดใสร่าเริงอย่างที่เคยมี ยิ้มกว้าง
แล้วเดินเข้าไปใกล้ฮอ่ งเต้โดยไม่หวัน่ เกรงพระบารมีเสด็จพ่อของนางเลยสักนิด
นางหัวเราะพูดคุยกับพระองค์ดว้ ยเสียงอันดัง
สีหน้าอี๋เฟยเผยรอยยิ้มจากใจจริงออกมา นางมองส�ำรวจพระธิดา
ของตนเองอย่างละเอียดชั่วครู่แล้วหันไปมองเฝิงป๋ออวี้ ก็เห็นพระสวามี
ของคังผิงยืนสงบนิ่งอยู่กลางต�ำหนัก ดูดีมีสง่าราศีอย่างอธิบายไม่ถูก
มองอย่างไรก็รู้สึกพอใจยิ่งนัก รอยยิ้มที่ปรากฏจึงกดลึกยิ่งกว่าเดิม
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หลังฮ่องเต้กบั อีเ๋ ฟยพระราชทานของขวัญครบถ้วนและกล่าวอวยพร
คูส่ ามีภรรยาหมาดๆ จบลง ก็ถงึ คราวของผูอ้ าวุโสอีกหลายคนรวมถึงพีช่ าย
มอบของขวัญให้คังผิงกับเฝิงป๋ออวี้แล้ว
ของขวัญต้อนรับทีจ่ ะมอบให้คนทัง้ สอง ฉวีชนิ่ เหยาเตรียมไว้เรียบร้อย
ตัง้ แต่หลายวันก่อนแล้ว
ของขวัญที่นางมอบให้คังผิงเป็นกิเลนหยกคู่หนึ่ง ส่วนของขวัญ
ที่จะมอบให้เฝิงป๋ออวี้เดิมทีเป็นต�ำราหายากจากราชวงศ์ก่อนชุดหนึ่ง
ต�ำราที่ตกทอดมาชุดนี้ในแผ่นดินเหลืออยู่เพียงสองชุดเท่านั้น เนื่องจาก
นางรู้ดีว่าเฝิงป๋ออวี้ชื่นชอบต�ำราหายากมาแต่ไหนแต่ไร ฉวีชิ่นเหยาจึง
ไหว้วานเผยหมิ่นให้ช่วยตามหาเป็นพิเศษ
ไม่คาดคิดว่าพอลิน่ เซีย่ วเห็นเข้าจะเอ่ยขึน้ มาเรียบๆ ว่าในห้องของ
คังผิงก็มีต�ำราชุดนี้อยู่แล้ว และบอกให้ฉวีช่ินเหยาเปลี่ยนเป็นสี่สิ่งล�้ำค่า
ในห้องหนังสือ* ท�ำด้วยทองค�ำฝังหยกจากเมืองฮุยโจวชุดหนึง่ แทน ของขวัญ
อย่างหลังแม้วา่ จะล�ำ้ ค่ากว่ามาก แต่วา่ เทียบกับต�ำราหายากจากราชวงศ์กอ่ น
แล้วกลับธรรมดาสามัญไปไม่นอ้ ย แต่ในเมือ่ ลิน่ เซีย่ วกล่าวเช่นนีย้ อ่ มมีเหตุผล
ฉวีชนิ่ เหยาจึงยอมเปลีย่ นตามทีอ่ กี ฝ่ายบอกมา
ยามคารวะมอบของขวัญ เฝิงป๋ออวี้ก้มศีรษะหลุบตาลง สายตา
ไม่ว่อกแว่ก ประคองสี่สมบัติล้�ำค่าในห้องหนังสือที่ฉวีชิ่นเหยามอบให้
ด้วยสองมือ กล่าวขอบคุณค�ำหนึ่งก็ถอยกลับไปยืนกลางต�ำหนัก
ลิ่นเซี่ยวคอยจับตาดูเฝิงป๋ออวี้ด้วยแววตาเรียบเฉยมาโดยตลอด
พอเห็นเขาแสดงกิรยิ าวาจาเหมาะสม ไม่มสี งิ่ ใดล่วงล�ำ้ เกินขอบเขต ถึงได้
* สี่สิ่งล�้ำค่าในห้องหนังสือ หมายถึงของส�ำคัญสี่อย่างในห้องหนังสือ ได้แก่ กระดาษ พู่กัน หมึก และ
แท่นฝนหมึก
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ถอนสายตากลับมา
หลังจากมอบของขวัญและพูดคุยทักทายเสร็จเรียบร้อยแล้ว อีเ๋ ฟย
ก็พาคังผิงกลับไปพูดคุยส่วนตัวตามประสาแม่ลูกที่ต�ำหนักหย่งโซ่ว
อูอ๋ อ๋ งลังเลอยูช่ วั่ ครู่ ก่อนจะกล่าวลากับทุกคนและเดินตามหลังมารดา
กับน้องสาวไป
พอเข้าห้องด้านใน อีเ๋ ฟยก็ซกั ถามคังผิงอย่างละเอียด ผ้าพรหมจรรย์
เมื่อเช้านางเห็นแล้ว แต่การอยู่ร่วมกันของคนทั้งสองเป็นเช่นไรนางไม่รู้
เลยสักนิดเดียว ได้ฟงั จากหมัวมัวรายงานเพียงว่าเมือ่ คืนหลังจากเตรียมน�ำ้
ให้แล้วในห้องหอก็ไม่มคี วามเคลือ่ นไหวอะไรอีก ไม่รเู้ ป็นเพราะพระสวามีเฝิง
ดื่มสุรามากหรือว่าสุภาพเกินไปกันแน่
องค์หญิงก็ชา่ งสงบเสงีย่ มเรียบร้อย ตลอดทัง้ คืนไม่พดู อะไรสักค�ำเดียว
จนกระทัง่ ฟ้าสาง
คังผิงสับสนมึนงง ทนการเค้นถามจากมารดาไม่ไหว จึงเล่าทุกอย่าง
ออกมาโดยไม่มีตกหล่นในที่สุด
อีเ๋ ฟยยิง่ ฟังยิง่ โมโห เมือ่ คืนการเข้าหอของทัง้ สองคนก็ผา่ นมาเช่นนีเ้ อง
หรือนี่! ท�ำราวปฏิบัติหน้าที่ในงานของทางการก็ไม่ปาน รีบร้อนไร้ความ
ละเอียดอ่อน ไม่มีการเอาอกเอาใจให้เอ่ยถึง เป็นแค่การกระท�ำอย่าง
ขอไปที เรียกได้ว่าไม่มีใจรักใคร่ชอบพอคังผิงเลยสักนิด เด็กโง่ที่มีความ
จริงใจให้อย่างคังผิงถึงได้โดนเขาหลอกลวงเสียอยู่หมัด
หึ! นางยกยิม้ เย็นชา หรือคิดว่าเขยของราชวงศ์เป็นได้อย่างง่ายดาย
จึงมองเห็นความน่าเกรงขามของราชวงศ์เป็นเพียงไม้ประดับไปแล้ว?
คังผิงเห็นมารดามีสีหน้าย�่ำแย่ก็แอบตื่นตระหนกในใจ หรือว่า
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เมื่อครู่นี้นางพูดอะไรผิดไป แต่นางคิดทบทวนดูแล้วก็รู้สึกว่าเฝิงป๋ออวี้
ไม่ได้ท�ำอะไรผิดต่อนางเลย นิสัยเย็นชาของเขานางก็รับรู้มาตั้งแต่
ก่อนแต่งงานแล้ว ช่วงนีเ้ วลาพูดคุยกับนางดูมคี วามอดทนมากกว่าเมือ่ ก่อน
พอสมควร ส่วนเรือ่ งการปฏิบตั ติ ามธรรมเนียมโจวกง* แม้จะไม่เหมือนกับ
ทีน่ างคิดเอาไว้เลย แต่...แต่วา่ ดูเหมือนในสมุดภาพก็สอนเอาไว้อย่างนัน้
ไม่ใช่หรือ
คังผิงจึงรีบอธิบายด้วยความร้อนใจ "เสด็จแม่ เมือ่ เช้าตอนกินอาหาร
เฝิงป๋ออวีย้ งั คีบขนมเกาลัดสีทองทีข่ า้ ชอบทีส่ ดุ ให้ตงั้ หนึง่ ชิน้ เขาดีกบั ข้า...
ดีกบั ข้ามากเลยนะเพคะ"
อี๋เฟยตีหน้าผากคังผิงอย่างแรงด้วยความแค้นใจที่นางไม่ได้ความ
เอาเสียเลย "เจ้านีน่ ะ! จะให้แม่สงั่ สอนเจ้าอย่างไรดี เขาเป็นสามีของเจ้า
ไม่ต้องพูดถึงแค่คีบขนมเกาลัดสีทองให้เจ้า ต่อให้เขาจะดีต่อเจ้ากว่านี้
สิบเท่าร้อยเท่าก็สมควรแล้ว! แม่กบั เสด็จพ่อเลีย้ งเจ้าจนเติบใหญ่เหมือน
ไข่มกุ ทีป่ ระคองไว้บนฝ่ามือ กลัวว่าเจ้าจะต้องเป็นทุกข์เสียใจแม้สกั น้อยนิด
หรือว่าท�ำเพื่อให้เจ้าต้องไปอ่อนน้อมเอาใจบุรุษอื่นอย่างนั้นหรือ เจ้า
มีฐานะอะไร ท�ำตัวให้มันได้เรื่องได้ราวกว่านี้หน่อยได้หรือไม่!"
ยิ่ ง พู ด ยิ่ ง โมโห นางลุ ก พรวดขึ้ น ด้ ว ยอารมณ์ คุ ก รุ ่ น ร้ อ งเรี ย ก
ข้าราชบริพารด้วยเสียงแหลมสูง "ใครก็ได้ ไปเรียกพระสวามีเฝิงมา บอกว่า
ข้ามีเรื่องอยากจะพูดกับเขา!"
* เจ้าปฏิบัติตามธรรมเนียมโจวกง เป็นความหมายแฝง หมายถึงมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา มีที่มาจาก
สมัยราชวงศ์โจว โจวกงเป็นผู้ก�ำหนดขนบประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ รวมถึงพิธีแต่งงานที่ต้องค�ำนับฟ้าดิน
และญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย จึงจะถือว่าได้แต่งงานกันอย่างถูกต้อง หากชายหญิงมีความสัมพันธ์กัน
ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้แต่งงานก็ถือว่าผิดประเพณี ชาวจีนจึงใช้ค�ำว่า 'ปฏิบัติตามธรรมเนียมโจวกง' มาใช้กล่าวถึง
สามีภรรยามีสัมพันธ์กันอย่างอ้อมๆ
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คังผิงเห็นว่ามารดาเอาจริงก็ร้อนใจจนกระทืบเท้า "เสด็จแม่ นี่จะ
ทรงท�ำอะไรเพคะ เฝิงป๋ออวีด้ กี บั ข้ามาก ถ้าพระองค์ยนื กรานจะท�ำเช่นนี้
แล้ววันข้างหน้าข้ากับเฝิงป๋ออวี้จะอยู่ร่วมกันอย่างไรล่ะเพคะ"
"กลัวแม่จะหาเรื่องเขาอย่างนั้นหรือ" อี๋เฟยถลึงตาใส่คังผิง เห็น
พระธิดามีสีหน้าหวาดหวั่นลนลานก็ถอนหายใจหนักหน่วง พยักหน้ารับ
ช้าๆ "ถ้าหากแม่ท�ำอะไรตรงไปตรงมาเหมือนเจ้าคงโดนผู้อื่นกินจน
ไม่เหลือกระดูกนานแล้ว! เจ้าวางใจได้ แม่จะถามเขา แม่กม็ วี ธิ ขี องตัวเอง
ไม่ปล่อยให้เจ้าต้องล�ำบากใจ แต่แม่ก็ต้องบอกเจ้าเอาไว้อย่างหนึ่ง
แม่ทุ่มเทสุดก�ำลังความคิดปกป้องเจ้าให้เติบใหญ่โดยไร้ทุกข์ไร้กังวล
ไม่ใช่จะส่งเจ้าไปให้คนย�่ำยีตามใจชอบ เจ้าจ�ำไว้เพียงว่าบนแผ่นดินนี้
นอกจากเสด็จพ่อของเจ้าแล้ว เจ้าไม่ตอ้ งสนใจมองหน้าใคร ไม่ตอ้ งทนรับ
ความไม่เป็นธรรมจากใครทั้งนั้น เจ้าให้เฝิงป๋ออวี้มาที่นี่ก่อน แม่จะดูว่า
เขายังมีหนทางเยียวยาบ้างหรือไม่ ถ้าหากหมดหนทางเยียวยาจริงๆ จะได้
ไม่ต้องถ่วงเวลาช่วงวัยแรกแย้มที่งดงามของเจ้า ฉวยโอกาสรีบหย่าร้าง
ให้เร็วที่สุดแล้วหาพระสวามีใหม่เสียเถอะ"
คังผิงโมโหสุดขีดจนโวยวายลั่น "ถ้าหากทรงหาเรื่องเขา บีบให้เขา
หย่าร้างกับข้าจริง ต่อไปข้าจะไม่แต่งงานอีกแล้ว จะเอาอย่างองค์หญิง
ในราชวงศ์ก่อนออกบวชเป็นแม่ชีไปเลยเพคะ!"
"เจ้า!" อี๋เฟยโกรธจัดจนคิ้วชี้เฉียงขึ้น ถลึงตาใส่พระธิดาอยู่ชั่วครู่
ก็หมางเมินไม่สนใจนางอีก เพียงส่งเสียงเรียกคนข้างนอกว่า "ใครก็ได้
หายหัวไปที่ใดกันหมดแล้ว!"
ไม่นานก็มคี นผูห้ นึง่ เข้ามาตามเสียง กลับเป็นบุรษุ ผูม้ รี ปู ร่างสูงโปร่ง
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สง่างามดั่งหยก ทั่วร่างแผ่กลิ่นอายสูงศักดิ์ ไม่ใช่ขันทีหรือนางก�ำนัล
แต่อย่างใด เป็นอู๋อ๋องนั่นเอง
"เสด็จแม่" อู๋อ๋องก้าวเข้ามาถวายพระพรอี๋เฟย
อี๋เฟยเห็นหน้าพระโอรส ความโกรธเกรี้ยวก็ยิ่งพลุ่งพล่านขึ้นมา
นางหัวเราะเย้ยหยันติดกันหลายค�ำ "เจ้าจะมาหาแม่อีกด้วยเหตุใดกัน
จะมาให้แม่โมโหเจ้าจนขาดใจตายไปเลยใช่หรือไม่ เช่นนัน้ เจ้ารีบไปหาเชือก
มารัดคอแม่ให้ตายเร็วๆ เลยดีกว่า ให้แม่ตายอย่างสาแก่ใจ จะได้ไม่โดน
มีดเฉือนเนื้ออย่างช้าๆ ไม่เว้นแต่ละวันเช่นนี้"
อู๋อ๋องกับคังผิงพอได้ยินค�ำนี้ก็ตกใจจนหน้าเปลี่ยนสี อู๋อ๋องถึงกับ
คุกเข่าลงดังโครม แล้วคลานเข่าไปถึงตรงหน้าอีเ๋ ฟยพร้อมกล่าวขอขมาว่า
"เสด็จแม่! ลูกส�ำนึกผิดแล้ว ลูกไม่ควรละเลยค�ำสัง่ ของเสด็จแม่ ท�ำอะไร
ตามใจตัวเอง แต่เรือ่ งนีจ้ ะโทษจิง้ เอ๋อร์ได้อย่างไร ทีผ่ า่ นมานางก็ดมื่ น�ำ้ แกง
เลี่ยงบุตรไม่เคยขาด ก็มีแค่ครั้งนี้ที่ไปพักคฤหาสน์รองกับลูก หลงลืมไป
ครั้งเดียวถึงได้ต้ังครรภ์ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว เมื่อคืนหลังท่านส่งยาขับครรภ์
ไปให้ นางก็ยกดืม่ โดยไม่ถามอะไรสักค�ำ ครึง่ คืนหลังนอนปวดท้องทัง้ คืน
ลูกเฝ้าดูอยูข่ า้ งๆ หัวใจเจ็บปวดดัง่ มีดกรีดเฉือน เสด็จแม่ เรือ่ งนีจ้ ะว่าไปแล้ว
ก็เป็นความผิดของลูกเอง จิ้งเอ๋อร์นางมีส่วนผิดตรงที่ใดกันพ่ะย่ะค่ะ"
พออี๋เฟยได้ยินค�ำนี้ สีหน้าก็เปลี่ยนไป เอ่ยถามเรียบๆ ว่า "นาง
ดื่มยาขับครรภ์เองจริงหรือ"
อูอ๋ อ๋ งมีสหี น้าเศร้าโศกและเจ็บปวด "จะว่าไปแล้วนีเ่ ป็นทัง้ ลูกคนแรก
ของจิ้งเอ๋อร์ แล้วก็เป็นลูกคนแรกของลูกด้วย แต่กลับมาไม่ถูกเวลา
เอาเสียเลย"
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อีเ๋ ฟยฉุดให้ออู๋ อ๋ งลุกขึน้ มาด้วยสีหน้าบึง้ ตึง "พวกเจ้ายังหนุม่ ยังสาว
ชายารองคังก็รา่ งกายแข็งแรงมาแต่ไหนแต่ไร วันข้างหน้ายังต้องกลัวว่า
จะไม่มบี ตุ รสายรองหรือไม่เล่า อีกเดีย๋ วก็ให้พวกหลิวเฉวียนน�ำของดีจาก
ในคลังเก็บของส่งไปให้ชายารองคังบ�ำรุงร่างกาย พักรักษาตัวให้ดสี กั ระยะ
อย่าได้ทิ้งอะไรเรื้อรังเอาไว้ก็พอแล้ว เรื่องนี้ต้องปิดบังให้รัดกุมหน่อย
อย่าปล่อยให้อาเหยียนรูไ้ ด้ อีกสิบวันพวกเจ้าสองคนก็จะแต่งงานกันแล้ว
ถ้าหากยังเหลือร่องรอยอะไรเล็ดลอดไปให้นางมองเห็นเข้าคงจะไม่ด"ี
อู๋อ๋องลุกขึ้นยืน มัวแต่ยืนนิ่งอยู่กับที่อย่างตกตะลึงจนกระทั่งคังผิง
มากระตุกแขนเสื้อเตือนเขา "เสด็จแม่พูดกับท่านอยู่นะ" เขาถึงได้สติ
กลับคืนมา ส่งเสียงขานรับด้วยสภาพจิตใจหดหู่ยิ่ง
อี๋เฟยมองหน้าพระโอรส จู่ๆ ก็นึกขึ้นได้เรื่องหนึ่ง เอ่ยตักเตือนว่า
"เจ้าจะชอบชายารองคังเพียงใด สุดท้ายก็เป็นแค่ชายารองคนหนึ่ง
อย่างไรก็ควรปิดบังความรูส้ กึ ไว้บา้ ง ไยต้องล�ำบากยกย่องนางไปทุกเรือ่ ง
ด้วย ช่วงนีบ้ ดิ าของนางได้เลือ่ นต�ำแหน่งจากผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเป็นเจ้าเมือง
เป็นเพราะเจ้าใช้เส้นสายอยู่เบื้องหลังหรือไม่"
อูอ๋ อ๋ งนิง่ อึง้ ไปชัว่ ขณะไม่คดิ ว่าอีเ๋ ฟยจะถามเช่นนี้ จากนัน้ ส่ายหน้า
ปฏิเสธทันควัน "เรื่องนี้ลูกไม่มีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้น อาจเป็นคังเฉิงจือ
เสาะหาเส้นสายเองก็เป็นไปได้พ่ะย่ะค่ะ"
"มีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือ" อี๋เฟยขมวดคิ้วด้วยความสงสัย "ถ้าหาก
ในราชส�ำนักไม่มีคนอุ้มชู เพราะอะไรถึงได้เลื่อนต�ำแหน่งรวดเร็วปานนี้
ทางที่ดีเจ้าลองไปสืบดูหน่อย"
อู๋อ๋องเอ่ยว่า "ลูกให้คนไปสืบมาแล้ว ดูเหมือนจะใช้เส้นสายของ
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เสนาบดีหวัง โดยรวมไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ลูกก็เลยไม่ได้ใส่ใจเท่าไร"
"เส้นสายของเสนาบดีหวังใช่จะเดินผ่านกันง่ายดายปานนีเ้ ชียวรึ" อีเ๋ ฟย
ยังคงสงสัยไม่หาย "ต่อให้ไม่ใช่ฝมี อื ของเจ้า แต่อย่างไรก็นา่ จะปรามเขา
เอาไว้บ้าง คงไม่เหมาะถ้าหากจะให้บิดาของชายารองในวังอ๋องคนหนึ่ง
มีอ�ำนาจวาสนาสูงเกินไป อาจจะน�ำเรื่องวุ่นวายมาให้ในภายหลังได้"
กล่าวจบอี๋เฟยก็ใช้น�้ำเสียงเน้นหนักเพื่อตักเตือน "เชื่อแม่เถอะ
ไปตรวจสอบดู เรื่องนี้ไม่มีทางเรียบง่ายอย่างที่คิด"
ความคิดของอู๋อ๋องยังคงจดจ่ออยู่กับใบหน้างามล�้ำซีดเซียวของ
ชายารองสกุลคัง เขากล่าวตอบอย่างขอไปที
"ลูกทราบแล้วพ่ะย่ะค่ะ"
คังผิงกับเฝิงป๋ออวี้ร่วมงานเลี้ยงช่วงค�่ำในวังหลวงแล้วถึงจากไป
เมื่ อ งานเลี้ ย งเลิ ก รา ลิ่ น เซี่ ย วส่ ง ฉวี ชิ่ น เหยากลั บ วั ง หลั น อ๋ อ ง
หลังประคองนางลงจากรถม้าแล้วตนเองกลับไม่ตามเข้าไปด้วย เพียง
กล่าวกับนางที่หน้าประตูว่า "ข้ามีนัดกับองค์รัชทายาทว่าช่วงค�่ำจะไป
ดื่มสุรากัน คงจะกลับดึก เจ้าก็รีบเข้านอนเร็วๆ เสีย ไม่ต้องรอข้า"
ดื่มสุรากับองค์รัชทายาท?
นางสบตาลิน่ เซีย่ วชัว่ ครู่ ก่อนจะค่อยๆ เข้าใจกระจ่างและพยักหน้ารับ
ด้วยความรูเ้ ท่าทัน น�ำเสือ้ คลุมกันลมส่งให้เขาแล้วเอ่ยว่า "ได้เจ้าค่ะ อากาศ
เริม่ หนาวเย็นลงทุกทีแล้ว ถ้าหากดืม่ มาก ท่านก็อย่าขีม่ า้ เลย"
"เข้าใจแล้ว" ลิน่ เซีย่ วมองเห็นความกังวลทีซ่ อ่ นอยูใ่ นดวงตาฉวีชนิ่ เหยา
อย่างชัดเจน เขายกมือขึน้ จับปอยผมทัดหูให้นางพร้อมกระซิบบอกแผ่วเบา
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"วางใจเถิด"
หัวคิว้ ขมวดมุน่ ของฉวีชนิ่ เหยาคลายออกเล็กน้อย นางไม่เอ่ยอะไร
ออกมาอีก หันหลังเดินกลับเข้าวังอ๋องไป
ลิ่นเซี่ยวมองเงาร่างของฉวีชิ่นเหยาจนกระทั่งหายลับไปตรงประตู
ถึงพลิกกายกระโดดขึ้นหลังม้า น�ำพวกฉางหรงออกเดินทาง
หลังคังผิงกลับไปแล้ว ฮ่องเต้ก็เสด็จไปที่ต�ำหนักหย่งโซ่ว เพิ่งจะ
ประทับและจะตรัสถามเรื่องงานแต่งของคังผิงเมื่อวาน หมี่กงกงก็น�ำ
อวี๋รั่วสุ่ยหัวหน้าส�ำนักหมอหลวงเดินเข้ามา
เมือ่ ถวายบังคมเรียบร้อยแล้ว หมีก่ งกงก็เข้ามากราบทูลฮ่องเต้ดว้ ย
สีหน้าวิตกกังวล
"ฝ่าบาท หมอหลวงอวีไ๋ ด้ตรวจอาการของนางข้าหลวงรวมถึงนางก�ำนัล
ที่ไออย่างหนักในระยะนี้แล้ว อาการของพวกนางหลายคนเหมือนกัน
ไม่มผี ดิ เพีย้ น มีเค้าลางว่าจะเป็นโรคปอดล้า เนือ่ งจากเรือ่ งนีใ้ หญ่หลวงนัก
หมอหลวงอวีม๋ คี วามเห็นว่าต้องระวังรอบคอบอย่างยิง่ จึงตัง้ ใจมากราบทูล
ให้ทรงทราบเอาไว้พ่ะย่ะค่ะ"
"โรคปอดล้า?" ฮ่องเต้กบั อีเ๋ ฟยสีหน้าแปรเปลีย่ นไปเล็กน้อย มองไปทาง
อวีร๋ วั่ สุย่ "หมอหลวงอวีต๋ รวจแน่ชดั แล้วหรือ"
อวี๋รั่วสุ่ยประสานมือโดยไม่มีท่าทีประหม่าลนลาน กราบทูลไปว่า
"ช่วงนีก้ ระหม่อมตรวจอาการให้คนในวังทีล่ ม้ ป่วยหลายคนอย่างต่อเนือ่ ง
ในบรรดาพวกนางทัง้ หมด ผูท้ พี่ บอาการเป็นคนแรกก็คอื นางข้าหลวงฉิน
หลังหมอหลวงหวงจับชีพจรให้นางข้าหลวงฉินแล้วจัดเทียบยาให้ตาม
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อาการป่วยโรคไข้หวัดทั่วไป ไม่คาดคิดว่านางข้าหลวงฉินกินยาไปได้
ครึ่งเดือน นอกจากอาการเจ็บคอจะไม่ดีขึ้นแล้วกลับมีเสมหะปนเลือด
เพิ่มมาด้วย องค์รัชทายาทเห็นดังนั้นทรงร้อนพระทัยอย่างยิ่ง สั่งให้
กระหม่อมมารับหน้าทีต่ รวจรักษาแทน ตัง้ แต่ตน้ ทีก่ ระหม่อมเริม่ ตรวจอาการ
ก็สงสัยว่านางข้าหลวงฉินอาจล้มป่วยเป็นโรคปอดล้า และสิ่งที่ท�ำให้
กระหม่อมยิ่งเป็นกังวลก็คือผ่านไปอีกไม่กี่วัน ในวังก็มีคนป่วยที่ไอหนัก
เพิม่ ต่อเนือ่ งสีร่ าย ซึง่ บังเอิญอย่างยิง่ ว่าพวกนางหลายคนนีก้ อ่ นจะล้มป่วย
ล้วนเคยสัมผัสใกล้ชิดกับนางข้าหลวงฉิน กระหม่อมจึงลองจัดเทียบยา
รักษาโรคปอดล้าโดยเฉพาะให้นาง นางดื่มยาติดต่อกันสองวัน อาการ
เริม่ ทุเลาลงบ้าง ยิง่ ท�ำให้ได้ขอ้ สรุปชัดเจน ฝ่าบาท พระชายา นางข้าหลวงฉิน
ล้มป่วยด้วยโรคปอดล้าอย่างไม่ต้องสงสัยพ่ะย่ะค่ะ"
"เป็นโรคปอดจริ ง หรื อ " อี๋ เ ฟยมองอวี๋ รั่ ว สุ ่ ย ด้ ว ยความร้ อ นรน
"หมอหลวงอวี๋ โรคนี้รักษาได้หรือไม่ คงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงกระมัง"
อวีร๋ ว่ั สุย่ ไม่ได้เงยหน้าขึน้ ค้อมกายลงกราบทูลตอบ "นางข้าหลวงฉิน
อายุยงั น้อย อีกทัง้ พบอาการช่วงแรก เพียงแค่กนิ ยาตามเวลา ดืม่ น�ำ้ แกง
บ�ำรุงร่างกายทุกวันไม่ขาด พักฟืน้ ให้ดี อีกประมาณครึ่งปีก็ไม่มีอะไร
น่าเป็นห่วงแล้ว เพียงแต่โรคปอดล้านี้สามารถแพร่สู่ผู้อื่นได้ ถ้าหาก
นางข้าหลวงฉินอยากพักรักษาตัว เกรงว่าคงไม่เหมาะจะอยูใ่ นวังต่อ เพือ่
เลีย่ งไม่ให้โรคนีแ้ พร่กระจายสูค่ นในวัง โดยเฉพาะปกติแล้วนางข้าหลวงฉิน
จะท�ำงานอยูใ่ นต�ำหนักหย่งโซ่ว ถ้าหากเป็นเช่นนีต้ อ่ ไปกลัวว่าจะกระทบถึง
พระวรกายของพระชายาได้"
ฮ่องเต้กบั อีเ๋ ฟยได้ยนิ ดังนัน้ คนแรกทีน่ กึ ถึงกลับเป็นองค์รชั ทายาท
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"ให้นางออกจากวังไปเถอะ" ฮ่องเต้ตดั สินพระทัยฉับพลันแล้วตรัสว่า
"ให้กลับจวนจิง้ ไห่โหวไปพักรักษาตัวครึง่ ปี รอให้อาการป่วยของนางหายดี
แล้วค่อยว่ากัน"
เมือ่ ตรัสจบก็ทรงโบกพระหัตถ์สงั่ อวีร๋ วั่ สุย่ กับหมีก่ งกงให้ถอยออกไป
แต่ยังสั่งก�ำชับว่า "นอกจากนางข้าหลวงฉินแล้ว นางก�ำนัลอีกหลายคน
ทีล่ ม้ ป่วย พวกเจ้าก็จดั การไปพร้อมกันเลย เร่งย้ายพวกนางออกจากวังไป
โดยเร็ว"
คนทั้งสองน้อมรับพระบัญชาแล้วถอยออกจากต�ำหนัก ต่างฝ่าย
ต่างแยกย้ายไปเตรียมการ
อี๋เฟยเผยสีหน้าล�ำบากใจ มองสีพระพักตร์ฮ่องเต้ มีท่าทีอยากจะ
กล่าวอะไรอยู่หลายครั้งแต่ก็เงียบไป
ฮ่องเต้ทรงเหลือบเห็นเข้าจึงเลิกพระขนงขึ้นเล็กน้อยตรัสถามว่า
"เป็นอะไรไป อยากจะพูดอะไรหรือ หืม?"
คิว้ เรียวงามของอีเ๋ ฟยขมวดมุน่ "กลัวว่าองค์รชั ทายาทจะไม่ยอมให้
อาหยวนออกจากวัง ตอนนี้เขากับอาหยวนก�ำลังรักกันหวานซึ้งอยู่เลย
นะเพคะ"
ฮ่องเต้ทรงแค่นเสียงขึ้นจมูก "เขาเป็นองค์รัชทายาท เกี่ยวพันถึง
อนาคตของบ้านเมือง ใช่ว่าทุกเรื่องจะตามใจเขาได้เสียเมื่อไร อาหยวน
ล้มป่วยเป็นโรคอืน่ ก็แล้วไปเถอะ แต่นกี่ ลับเป็นโรคปอดล้า ประมาทไม่ได้
แม้แต่นดิ เดียว ถ้าหากแพร่ไปติดเขาด้วยจะท�ำอย่างไร เราตัดสินใจเด็ดขาด
แล้ว วันพรุง่ นีจ้ ะให้อาหยวนออกจากวัง ถ้าเขากล้าท�ำตัวเลอะเลือน เราจะ
สัง่ สอนเขาให้รเู้ รือ่ งเอง ไม่มที างให้ทา้ ยเขาแน่ คิดว่าเขาคงไม่ถงึ ขัน้ เลอะเลือน
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จนไม่เข้าใจความหวังดีของเรา เจ้าไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องนี้อีก"
อี๋เฟยไม่พูดจาให้มากความอีก นางหันไปหยิบหมอนรองใบหนึ่ง
มาวางซ้อนหลังเอวให้ฮอ่ งเต้พลางกล่าวด้วยเสียงนุม่ นวลว่า "ทรงเหนือ่ ย
มาทั้งวันแล้ว เอนพระวรกายพักผ่อนสักครู่นะเพคะ"
ฮ่องเต้ทรงปล่อยให้อี๋เฟยปรนนิบัติ เอนพระวรกายลงบนตั่ง หมุน
นับลูกประค�ำในพระหัตถ์ ทรงท่องบทสวดแผ่วเบาพักหนึ่งก็ตรัสด้วย
พระสุรเสียงราบเรียบว่า "ให้นางพักรักษาตัวไปครึง่ ปีกอ่ น ถ้าหากถึงเวลานัน้
อาการป่วยหายขาดและองค์รชั ทายาทยังหมายมัน่ จะแต่งกับนางเท่านัน้
ก็ไม่ต้องเลือกชายารัชทายาท ถ้าหากเด็กคนนี้ร่างกายไม่อาจหายดี
ตัวเลือกชายารัชทายาทคงต้องหารือกันให้ดอี กี ครัง้ อย่างไรก็ไม่อาจเลือก
สตรีทสี่ ขุ ภาพไม่แข็งแรงสมบูรณ์มาเป็นภรรยาโยวเอ๋อร์ สองฝ่ายจิตใจตรงกัน
ส�ำคัญก็จริง แต่การใช้ชวี ติ ร่วมกันยาวนานจะขาดไปได้หรือ ไม่ควรปล่อยให้
โยวเอ๋อร์ท�ำอะไรตามใจตัวเอง เขายังเยาว์วัยอาจเลอะเลือน พวกเรา
จะท�ำร้ายเขาไปทั้งชีวิตไม่ได้"
อีเ๋ ฟยรีบกราบทูลตอบ "ฝ่าบาทตรัสได้ถกู ต้องแล้ว พระองค์มพี ระทัย
ดัง่ บิดาผูเ้ มตตาต่อองค์รชั ทายาท กับอาหยวนก็ทรงปรานีอย่างทีส่ ดุ แล้ว
คงต้องดูว่าเด็กคนนี้จะมีวาสนาหรือไม่เพคะ"
ฉินหยวนไอโขลกเสียงดังราวกับสะเทือนฟ้าดินออกมาพักหนึ่ง
นางรู้สึกว่าไอแรงจนปอดเกือบจะหลุดออกมาด้วยซ�้ำ กว่าจะหยุดไอได้
ไม่ใช่เรือ่ งง่าย นางกุมหน้าอกทีป่ วดแปลบอย่างอ่อนแรง ยังคงหอบหายใจ
อยู่เช่นนั้น
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จนกระทัง่ เริม่ ผ่อนคลายลง ฉินหยวนจึงขยับลุกขึน้ มานัง่ ยกชามยา
บนหัวเตียงมาดืม่ จูๆ่ ก็มเี สียงคนเคาะขอบหน้าต่างสองครัง้ พร้อมเสียงเรียก
จากด้านนอก
"อาหยวน" เป็นเสียงองค์รัชทายาท
ฉินหยวนชะงักไปเล็กน้อย นางดืม่ ยาด้วยสีหน้าไร้ความรูส้ กึ ต่อไป
รอจนกระทัง่ องค์รชั ทายาทเรียกติดกันหลายค�ำ ถึงได้ใช้ผา้ เช็ดปากขานรับ
ด้วยเสียงแผ่วเบา "โยวหลาง"
องค์รชั ทายาทได้ยนิ เสียงขานรับอย่างอ่อนแรง ความรูส้ กึ ผิดบนใบหน้า
ยิ่งฉายชัดกว่าเดิม รีบตอบกลับว่า "อาหยวน เมื่อครู่ข้าถามอวี๋รั่วสุ่ยมา
อย่างละเอียดแล้ว โรคทีเ่ จ้าเป็นอยูแ่ ค่พกั รักษาตัวให้ดกี ไ็ ม่มอี ะไรน่าเป็นห่วง
เจ้าไม่ตอ้ งกลัว วันพรุง่ นีก้ ลับจวนโหวไปแล้ว วางใจดูแลตัวเองให้ดกี พ็ อ
อยากจะกินอะไรจะใช้อะไรข้าจะเตรียมให้เจ้าทุกอย่าง ขอแค่มเี วลาว่าง
ข้าจะไปเยีย่ มเจ้า เสด็จพ่อตรัสไว้แล้ว รอให้เจ้าหายป่วยก็คงจะใกล้เวลา
ออกทุกข์ ถึงตอนนัน้ ก็พระราชทานสมรสให้พวกเราได้พอดี"
ฉินหยวนฟังไปพลางบิดผ้าในมืออย่างเชือ่ งช้าไปพลาง ฟังจบแล้ว
ยังใช้ผ้าปิดปากเอาไว้ เอ่ยด้วยน�้ำเสียงอ่อนแรง "โยวหลาง ท่านไม่ต้อง
เหน็ดเหนื่อยถึงเพียงนี้ พอข้ากลับจวนไปจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดี"
องค์รชั ทายาทมีสหี น้ารักใคร่สงสารเต็มเปีย่ ม "ตอนนีใ้ นจวนของเจ้า
ไม่มผี ใู้ หญ่ทคี่ วบคุมดูแลอะไรได้สกั คน บ่าวไพร่ในจวนอาจจะไร้ระเบียบ
กฎเกณฑ์ไปบ้าง วันพรุ่งนี้ข้าไปส่งเจ้ากลับจวน แล้วจะส่งคนในวัง
ทีใ่ ช้งานได้ไปปรนนิบตั เิ จ้าด้วย มีพวกเขาคอยข่มเอาไว้ คิดว่าบ่าวในจวน
คงจะปรนนิบัติเจ้าด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มที่ ไม่ปล่อยให้เจ้าต้อง
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น้อยเนื้อต�่ำใจ"
ฉินหยวนเลิกคิว้ เรียวสวยขึน้ ด้วยความเบือ่ หน่าย ยืน่ นิว้ ออกไปลากไล้
บนกระดาษติดหน้าต่าง กล่าวด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนหวานจริงใจ "เช่นนัน้ คงต้อง
รบกวนท่านแล้ว"
องค์รชั ทายาทยืน่ นิว้ มาแตะปลายนิว้ ของฉินหยวนผ่านกระดาษหน้าต่าง
ตอบนางอย่างนุม่ นวล
"ระหว่างเจ้ากับข้าไยต้องมีค�ำขอบคุณเกรงใจกัน ข้าแค่หวังว่า
เจ้าจะหายดีในเร็ววันแล้วรีบกลับมา"
วันรุง่ ขึน้ ฟ้ายังไม่ทนั สว่างสายลมเหนือก็โชยพัด หนาวเหน็บจนกาย
สัน่ สะท้าน สภาพอากาศหม่นมัวอึมครึม ฉินหยวนเก็บข้าวของเรียบร้อย
แล้วก็มคี นในวังทีอ่ งค์รชั ทายาทเตรียมไว้กลุม่ ใหญ่คอยดูแลเพือ่ ย้ายออกจาก
ต�ำหนักหย่งโซ่ว
แม้จะต้องออกจากวังเพราะล้มป่วย แต่วา่ องค์รชั ทายาทเอาใจใส่และ
ให้เกียรติฉนิ หยวนมาตลอด ไม่มผี ใู้ ดกล้าเฉยชาต่อนาง และยิง่ ไม่กล้าเผย
ความรังเกียจหวาดกลัวว่าจะติดโรคปอดล้าสักนิด ทุกคนต่างปรนนิบตั นิ าง
อย่างขยันขันแข็งและตัง้ อกตัง้ ใจ ไม่กล้าประมาทเลินเล่อ
เมือ่ มาถึงประตูหลิงเซียว บังเอิญมีรถม้าคันหนึง่ มาจอดหน้าประตูวงั
ฉินหยวนจับมือสาวใช้กา้ วลงมาจากเกีย้ ว กระชับเสือ้ คลุมกันลมขนจิง้ จอก
ตัวหนานุม่ นางมองปราดไปแวบเดียวก็จำ� ได้วา่ เป็นรถม้าวังหลันอ๋อง จึง
ชะงักฝีเท้าแล้วแอบมองม่านรถม้าคันนัน้ เงียบๆ
ไม่นานนักก็มีบ่าวไพร่ไปเปิดม่านประตูรถม้าขึ้น ก่อนจะมีคนงาม
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สวมเสือ้ ขนเตียว* พร้อมหมวกคลุมจากผ้าไหมทอดิน้ เงินดิน้ ทองสีขาวหิมะ
เสือ้ ขนเตียวตัวนีไ้ ม่มสี สี นั อืน่ ใดเจือปนเลยแม้แต่นดิ เดียว เป็นของล�ำ้ ค่า
ชื่อเสียงเลื่องลืออยู่หรอกแต่กลับเลือกคนสวมใส่เสียเหลือเกิน แล้ว
คนงามผู้นี้ก็มีผิวขาวดั่งหิมะรูปโฉมดั่งบุปผา เมื่อสวมเสื้อขนเตียวตัวนี้
ยิง่ ขับเน้นความงามเด่นชัด สมกับทีค่ นงามและอาภรณ์รวมเป็นหนึง่ โดยแท้
ฉินหยวนเพ่งมองชัดเจนก็เห็นว่าเป็นฉวีชิ่นเหยา
ฉวีชิ่นเหยาลงจากรถม้า ไม่สนใจมองฉินหยวน เพียงแค่ยิ้มแล้ว
หันไปมองไฉ่ผงิ กับไฉ่โยว "ร้อนจริง ข้าก็บอกแล้วว่าอาภรณ์เช่นนีห้ นาเกินไป
เวินกูก็ยังบังคับให้ข้าใส่ให้ได้"
น�้ำเสียงนางร่าเริงเบิกบานพร้อมรอยยิ้มบางๆ พอได้ยินกับหูแล้ว
ราวกับกระดิ่งยามสายลมโชยอ่อนพัดผ่าน
ฉินหยวนเผยสีหน้ายิ้มแย้ม ก้าวออกไปข้างหน้าหลายก้าวแล้ว
หยุดชะงักอยู่กับที่อย่างขลาดกลัว "ชายาซื่อจื่อ"
ฉวี ชิ่ น เหยาหั น หน้ า กลั บ มา เห็ น ว่ า เป็ น ฉิ น หยวนรอยยิ้ ม ก็ ยั ง
ไม่จางหายไปเอ่ยทักทายว่า "ได้ยินว่าเจ้าล้มป่วยหรือ"
ฉินหยวนเอาผ้าเช็ดหน้าปิดปากไอหลายครั้ง ก่อนจะเอ่ยตอบ
"ต้องโทษที่ร่างกายข้าสู้ไม่ไหว ตอนนี้จ�ำต้องกลับไปอยู่จวนโหว ไม่อาจ
อยู่ปรนนิบัติอี๋เฟยได้เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว"
ฉวีชิ่นเหยาร้องอุทานแสดงความแปลกใจค�ำหนึ่ง เดินเข้าไปใกล้
อีกสองสามก้าว สังเกตสีหน้าของนางอย่างละเอียด "น่าเสียดายจริงๆ
อยูด่ ไี ม่วา่ ดีกล็ ม้ ป่วยด้วยโรคเช่นนี้ กลับไปพักรักษาตัวเดีย๋ วอาการก็ดขี นึ้ เอง"
* เตียว เป็นค�ำเรียกสัตว์ตระกูลมิงก์ เออร์มนิ เซเบิล และมาร์เทิน ขนหนานุม่ มีคา่ มาก มักใช้เป็นเครือ่ งนุง่ ห่ม
กันหนาว
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ระหว่างที่เอ่ยตอบ สายตานางจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของฉินหยวน
ตลอดเวลา แม้ว่าสีหน้าจะประดับรอยยิ้มแต่แววตากลับเรียบนิ่งยิ่ง
ฉินหยวนปล่อยให้ฉวีชิ่นเหยามองส�ำรวจตามใจ นางยิ้มน้อยๆ
พลางกล่าวว่า "ขอบคุณชายาซือ่ จือ่ ทีห่ ว่ งใย" ยังไม่ทนั กล่าวจบก็รสู้ กึ คันคอ
ขึ้นมาอีก จึงไอโขลกใส่ฉวีช่ินเหยาขึ้นมากะทันหัน ผ่านไปพักหนึ่งเหมือน
นึกขึ้นได้ว่าลืมใช้ผ้าปิดปาก จึงรีบเอาผ้าปิดปากไว้ด้วยใบหน้าแดงก�่ำ
ในขณะเดียวกันก็ส่งสายตาขออภัยไปทางฉวีชิ่นเหยา
ฉวีชิ่นเหยาเห็นทุกอย่างชัดเจน เผยรอยยิ้มเย้ยหยันออกมาทันใด
รอให้นางหยุดไอแล้วกดเสียงลงต�ำ่ เอ่ยว่า "ได้ยนิ ว่าช่วงนีใ้ นเมืองฉางอัน
มีโจรผูร้ า้ ยออกอาละวาด ทัง้ ยังเลือกปล้นทรัพย์สนิ ของบ้านทีม่ สี ตรีรปู โฉม
งดงามโดยเฉพาะ อาหยวน หลังเจ้ากลับจวนไปแล้วจะต้องดูแลปิดประตู
หน้าต่างให้ดี อย่าปล่อยให้โจรผู้ร้ายพวกนี้หมายตาได้ล่ะ"
ฉินหยวนเอามือกุมหน้าอกผ่อนลมหายใจให้สงบลงอยู่ พอได้ยนิ ดังนัน้
ร่างกายพลันแข็งเกร็ง ใบหน้าแดงก�่ำขึ้นมาอีก นางกล่าวด้วยน�้ำเสียง
ขลาดกลัวว่า "ชายาซื่อจื่อพูดจาน่ากลัวยิ่งนัก แต่อย่างไรองค์รัชทายาท
กลัวว่าข้าอยู่คนเดียวในจวนจะอ้างว้างเกินไป ก็เลยส่งข้ารับใช้ส่วนหนึ่ง
ไปคอยดูแลข้าทีจ่ วนแล้ว ข้าคิดว่าต่อให้โจรผูร้ า้ ยพวกนัน้ จะใจกล้าบ้าบิน่
เพียงใด ก็คงไม่กล้าท�ำอะไรทัง้ ทีม่ คี นขององค์รชั ทายาทกระมังเจ้าคะ"
ฉวีชนิ่ เหยาแสร้งเลิกคิว้ ท�ำท่าว่าเข้าใจทุกอย่างแล้ว ก่อนจะเอ่ยขึน้
ยิ้มๆ "เกือบลืมไปแล้วว่าองค์รัชทายาทคอยดูแลเจ้ามาแต่ไหนแต่ไร
จะถึงมือคนอย่างข้าเข้าไปยุง่ เรือ่ งผูอ้ นื่ ได้หรือ นีก่ ส็ ายมากแล้ว ข้ายังต้อง
เข้าวังไปขอค�ำชี้แนะจากพระชายาอี๋เฟยอีกหลายเรื่อง คงไม่รบกวนเจ้า
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เดินทางออกจากวังแล้ว"
จากนั้นก็เดินน�ำบ่าวไพร่เข้าวังไป
ฉินหยวนมองตามเงาหลังของฉวีชิ่นเหยา แววตาสะท้อนประกาย
เย็นเยียบมืดมนทีละน้อย นางยืนนิง่ อยูท่ เี่ ดิมพักใหญ่ถงึ ได้ปล่อยให้บา่ วไพร่
ประคองขึ้นรถม้า
เมือ่ ฉินหยวนนัง่ ลงเรียบร้อยแล้ว รถม้าก็เริม่ เคลือ่ นตัววิง่ ไปข้างหน้า
ห่างไกลจากก�ำแพงสูงตระหง่านของวังหลวงมากขึ้นทุกขณะ มุ่งไปสู่
ถนนที่คึกคักรุ่งเรืองของฉางอัน
รถม้าวิง่ อ้อมมาเกือบครึง่ ค่อนเมือง ฉินหยวนเลิกผ้าม่านมองออกไป
ข้างนอกก็เห็นเบือ้ งหน้าอีกไม่ไกลเป็นตรอกซวงเยีย่ นทีต่ งั้ ของจวนจิง้ ไห่โหว
เมื่อรู้ว่าใกล้จะถึงจวนของตนเองแล้วจิตใจจึงรู้สึกสงบนิ่ง นางเม้มปาก
เล็กน้อยก่อนปล่อยม่านลงช้าๆ
ลมหนาวพัดกรูเข้ามาในรถม้าขณะทีน่ างปล่อยม่านลง กระตุน้ ให้นาง
ไอโขลกอย่างรุนแรงขึ้นมาอีก สาวใช้ข้างกายรีบช่วยลูบหลังให้นางแล้ว
หยิบยาดมขวดเล็กออกมาจากห่อผ้าส่วนตัว ถือจ่อทีป่ ลายจมูกให้ฉนิ หยวน
สูดดม
แม้วา่ กลิน่ ยาในขวดค่อนข้างเจือจางแต่แฝงด้วยกลิน่ ฉุนแสบจมูก
ถ้าหากเป็นยามปกติ ฉินหยวนจะต้องทนไม่ไหวจามไม่หยุดแน่นอน
แต่ตอนนี้กลับส่งผลดีกับอาการป่วยของนางอย่างประหลาด นางสูดดม
อยูช่ วั่ ครู่ กลิน่ หอมเย็นสดชืน่ หลัง่ ไหลเข้าไปในโพรงจมูก พริบตานัน้ ในอก
รู้สึกอบอุ่นขึ้นไม่น้อย อาการไอก็ทุเลาลงตามไปด้วย
นางค่อยๆ สงบลมหายใจลงได้ รับขวดยามาหมุนเล่นในมือ คิดอย่าง
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ไม่ใส่ใจนัก นางได้ยินมานานว่าวิชาแพทย์ของอวี๋รั่วสุ่ยแตกฉานลึกซึ้ง
ชือ่ เสียงเลือ่ งลือไปทัว่ หล้า มาวันนีด้ ทู า่ จะสมดังค�ำเล่าลือ วันข้างหน้าให้เขา
ช่วยรักษาคงพอคลายความกังวลใจไปได้บา้ ง
พอมาถึงหน้าประตูจวน บ่าวไพร่เก่าแก่กลุม่ ใหญ่ในจวนจิง้ ไห่โหว
มายืนเรียงแถวเฝ้ารออย่างเงียบๆ อยูก่ อ่ นแล้ว เนือ่ งจากไม่ได้พบหน้าคุณหนู
มานาน จึงมีบา่ วหญิงหลายคนขอบตาแดงเรือ่
ฉินหยวนเดินเข้าจวนมาแล้วก็อดชะลอฝีเท้าให้ช้าลงไม่ได้ นาง
เดินไปพลางมองส�ำรวจรอบด้านไปพลาง เห็นว่าทุกอย่างในจวนไม่มอี ะไร
เปลีย่ นไปเลย ยังคงสภาพเหมือนเดิมไม่มผี ดิ เพีย้ น มองแล้วรูส้ กึ ใกล้ชดิ
สนิทใจ จึงหันไปกล่าวกับพ่อบ้านใหญ่ด้วยความพอใจ
"ช่วงที่ผ่านมานี้รบกวนเจ้าแล้ว"
พ่อบ้านใหญ่มเี สียงสะอืน้ อยูใ่ นล�ำคอ แม้กระทัง่ เอ่ยปากยังไม่กล้า
พอไปถึงเรือนใน ฉินหยวนไม่รบี ร้อนกลับห้องของตนเองแต่ตรงไป
ทีห่ อ้ งหลักก่อน
การตกแต่งภายในห้องหลักยังเหมือนก่อนทีน่ างจากไปทุกประการ
กล่าวให้ถกู ต้องก็คอื ตัง้ แต่มารดาจากไป บิดาเพียรพยายามรักษาทุกอย่าง
เอาไว้ ตลอดเวลาสิบสีป่ เี ต็มยังคงเสมอต้นเสมอปลาย
นางเดินไปนั่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง ยกมือลองสัมผัสดูว่าบนคันฉ่อง
ยังมีฝน่ ุ เกาะบ้างหรือไม่ มองใบหน้าที่ว่ากันว่าละม้ายคล้ายคลึงมารดา
อย่างยิ่งในคันฉ่องแล้วหันหลังกลับไปอย่างเบื่อหน่าย เดินมาหยุดตรง
ริมหน้าต่างที่ตั้งแจกันเคลือบทรงสูงเพรียวคู่หนึ่งเอาไว้
จนกระทั่งเดินส�ำรวจดูทุกมุมครบแล้วถึงได้รับธูปสามดอกจาก
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บ่าวไพร่ คุกเข่าลงหน้าป้ายวิญญาณทีต่ งั้ บูชาอยูภ่ ายในห้องหลัก ถือธูป
มองป้ายวิญญาณอย่างเงียบงัน
หลังจากผ่านไปเนิ่นนาน ก็ค่อยๆ ค้อมกายลงโขกศีรษะกับพื้น
โดยแรง
ยามค�ำ่ คืนหลังจากอาบน�ำ้ เสร็จ พอกินอาหารแล้วฉินหยวนก็นอนลง
บนเตียง
เวลาอยูใ่ นวังหลวงมีเรือ่ งต้องคิดวางแผนมากเกินไป ในสิบคืนจะต้อง
มีสามคืนทีน่ อนไม่หลับ วันนีไ้ ด้กลับจวนแล้ว นับว่าถอดเกราะป้องกันในใจ
ลงได้ จึงนอนหลับอย่างเต็มอิม่ ทัง้ คืนเสียที
พอนางหลั บ ตาลง ขณะเตรี ย มตั ว เข้ า สู ่ ห ้ ว งนิ ท รา พลั น นึ ก ถึ ง
ภาพเหตุการณ์ตอนพบฉวีชิ่นเหยาที่หน้าประตูวังเมื่อช่วงเช้าตรู่จนต้อง
ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งด้วยความไม่สบายใจ
สตรีนางนั้นพูดจาแปลกพิกล หรือว่านางจะพบอะไรเข้าแล้ว
โจรผู้ร้าย?
เหตุใดอยูด่ ๆี เมืองฉางอันถึงได้มโี จรผูร้ า้ ยปรากฏตัวขึน้ มาได้ นาง
แสร้งท�ำตัวลึกลับตบตาหรือว่ามีความนัยอะไรแอบแฝง
ฉินหยวนคิดทบทวนอยู่ครู่หนึ่งก็ช�ำเลืองมองออกไปนอกหน้าต่าง
นางรูส้ กึ วางใจมากขึน้ ตอนนีน้ อกจวนมีคนทีอ่ งค์รชั ทายาทส่งมาคอยเฝ้า
เอาไว้ ไม่วา่ เรือ่ งโจรผูร้ า้ ยจะเป็นเรือ่ งจริงหรือเรือ่ งโกหก คงมีความเคารพ
ย�ำเกรงบารมีของราชวงศ์ ไม่มที างถึงขัน้ กล้าคิดชัว่ บุกเข้าจวนจิง้ ไห่โหวแน่
พอคิดได้เช่นนี้นางก็พลิกตัวอย่างสบายใจ มุมปากยกโค้งเป็น
36
Page ����������������������� 4.indd 36

10/8/2563 BE 16:55

หนิ ง หล่ ง

รอยยิ้มบางๆ แล้วหลับตาลงอีกครั้ง
อาจเป็นเพราะไม่ได้กลับมานอนที่เรือนนานเหลือเกิน พอหลับไป
คราวนีก้ ห็ ลับลึกน่าดู แม้กระทัง่ เสียงโลหะปะทะกันดังเคร้งคร้างข้างนอก
ดังเข้ามาตั้งแต่เมื่อใดก็ไม่รับรู้เลย
ท่ามกลางความเคลิบเคลิ้ม มีคนออกแรงผลักนางให้รู้สึกตัวตื่น
"คุณหนู! คุณหนูตนื่ เร็วเจ้าค่ะ มีโจรบุกเข้ามาในจวนแล้ว!" เป็นเสียง
ของสาวใช้คนหนึ่งชื่อลวี่อวิ๋น
โจรบุก?
ฉินหยวนหลับตาลงแล้วถอนหายใจแผ่วเบา เพราะช่วงกลางวัน
มีเรือ่ งให้ครุน่ คิด กลางคืนจึงเก็บเอามาฝันอย่างทีค่ าดไว้เลย เพียงแค่คดิ ถึง
ชัว่ ขณะหนึง่ ก่อนจะหลับ หลังจากหลับสนิทแล้วยังฝันถึงโจรผูร้ า้ ยขึน้ มาได้
จริงๆ
แต่วา่ เสียงของลวีอ่ วิน๋ ร้อนรนขึน้ ทุกที สะท้อนให้เห็นว่าเป็นเรือ่ งใหญ่โต
ร้ายแรงถึงชีวติ เสียงดังอยูข่ า้ งหูจนไม่อาจสมจริงไปมากกว่านีแ้ ล้ว
ฉินหยวนรูส้ กึ หวาดกลัวจนขนลุกชัน รีบลืมตาขึน้ มาทันใด จึงเห็นว่า
ข้างเตียงมีบา่ วหญิงรายล้อมอยูห่ ลายคน ทุกคนต่างมีสหี น้าตืน่ ตระหนก
อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน พอเห็นนางตื่นขึ้นมาแล้วก็กล่าวด้วยน�้ำเสียง
สัน่ สะท้าน
"คุณหนู! ข้างนอกมีโจรบุกมาจริงๆ คุณหนูอย่ามัวเสียเวลาอยูเ่ ลย
รีบหนีเอาตัวรอดกันเถอะเจ้าค่ะ!"
เกิดเรื่องอะไรขึ้น มีโจรบุกเข้ามาจริงหรือ!
ฉินหยวนงุนงงอยูช่ วั่ อึดใจ ก่อนจะรีบเลิกผ้าห่มขึน้ แล้วลงจากเตียง
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ให้สาวใช้ชว่ ยสวมเสือ้ คลุมตัวใหญ่ให้นางอย่างลนลาน ขณะทีน่ างพยายาม
สงบสติอารมณ์มองออกไปนอกหน้าต่าง
มองเห็นได้อย่างเลือนรางว่าเรือนด้านหน้าสว่างไสวผิดปกติ ตอนนี้
มีโคมไฟถูกจุดขึ้นเต็มไปหมด เสียงการต่อสู้อย่างดุเดือดกับเสียงอาวุธ
ปะทะกันยิง่ ชัดเจนเกินกว่าจะหูฝาดไปได้
"คุณหนู! อย่ามัวเสียเวลาอีกเลยเจ้าค่ะ!"
ทันใดนั้นประตูห้องก็เปิดผางออก สาวใช้คนหนึ่งตะเกียกตะกาย
เข้ามา ร้องไห้พลางตะโกนว่า "พวกโจรบุกเข้ามาถึงเรือนในแล้ว! อีกไม่นาน
ก็จะพุง่ ตรงมาทีเ่ รือนของพวกเรา!"
ฉินหยวนสีหน้าซีดขาว ตะคอกถามว่า "แล้วไหนคนทีอ่ งค์รชั ทายาท
ส่งมา องครักษ์พวกนั้นเล่า!"
คงไม่ถึงขั้นต้านทานโจรกระจอกไม่กี่คนไม่อยู่กระมัง
"ไม่รู้เจ้าค่ะ!" สาวใช้ร้องไห้พร้อมส่ายหน้าปฏิเสธสุดชีวิต "รู้แค่ว่า
พวกโจรมีกนั มากมายนัก องครักษ์ในจวนโดนฟันบาดเจ็บไปกว่าครึง่ แล้ว
แม้กระทัง่ พ่อบ้านเฉินก็สนิ้ ใจใต้คมดาบโจร ไม่ใช่คตู่ อ่ สูข้ องโจรพวกนัน้ "
ฉินหยวนกัดริมฝีปากด้วยความหวาดหวัน่ รูไ้ ด้ทนั ทีวา่ โจรผูร้ า้ ยเหล่านี้
ต้องไม่ธรรมดาแน่! ไม่สิ เกรงว่าคงไม่ใช่โจรบุกปล้น แต่วา่ เป็นการแก้แค้น
เสียมากกว่า!
นางไม่รีรออีกต่อไป กระชับเสื้อคลุมแน่นแล้วก้าวออกไปข้างนอก
อย่างรวดเร็ว
เมื่อเดินไปถึงกลางเรือน ฉินหยวนก็หันไปกล่าวกับสาวใช้ที่ยืน
ตกตะลึงพรึงเพริดด้วยความห่วงใยว่า "พวกเราออกไปทางประตูหลังดีกว่า
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คิดว่าโจรพวกนั้นบุกเข้ามาทางประตูหน้า คงยังไม่ทันส่งคนไปเฝ้าทาง
ประตูหลัง"
เพิง่ จะสิน้ เสียงของนาง นอกเรือนก็มเี สียงดังโครมลอยเข้ามา คล้ายว่า
มีของหนักตกกระแทกพืน้ เสียงการต่อสูเ้ หมือนอยูใ่ กล้แค่เอือ้ ม
สาวใช้ทั้งหลายตกใจจนขวัญหนีดีฝอ่ พากันวิ่งกรูออกจากเรือนนี้
ยื้อแย่งกันอุตลุดมุ่งหน้าไปทางประตูหลังของจวนโหว
ท่ามกลางความสับสนอลหม่านไม่มีใครสนใจฉินหยวน
ฉินหยวนเดินตามฝูงชนไปได้สองก้าวก็ฉวยโอกาสทีท่ กุ คนไม่ทนั สังเกต
หันหลังวิง่ กลับไปในเรือนอีกครัง้ ผลักประตูหอ้ งทีป่ กติใช้เก็บข้าวของจิปาถะ
หลบวูบเข้าไปข้างในแล้วรีบปิดประตูทนั ที
ภายในห้องมีตู้เก็บของขนาดใหญ่สูงจรดเพดานอยู่ริมผนังห้อง
หลายตู้ นางเดินไปหยุดตรงหน้าตู้ใบหนึ่ง เปิดบานประตูตู้แล้วยื่นมือ
เข้าไปลูบคล�ำด้านใน จึงได้ยนิ เสียงของหนักๆ ขยับออกจากกัน จากนัน้
เบือ้ งหน้าก็ปรากฏเส้นทางลับสายหนึง่
นางขยับเข้าไปในนัน้ แล้วปิดประตูตู้ เดินลงไปตามเส้นทางลับชัว่ ครู่
บนผนังก็ปรากฏประตูบานหนึง่ พอผลักออกไปแล้วกลับเป็นจวนร้าง
จวนหลังนีเ้ ป็นจวนร้างข้างจวนจิง้ ไห่โหวทีถ่ กู ทิง้ ร้างมานานนับร้อยปี
นางจัดชายกระโปรงให้เรียบร้อย ยืนนิง่ อยูก่ ลางสวนทีม่ หี ญ้าขึน้ รกพลาง
เงีย่ หูฟงั ครูห่ นึง่ ได้ยนิ ว่าห่างจากตรงนีไ้ ปไม่ไกลยังมีการต่อสูอ้ ย่างดุเดือด
จึงลังเลว่าจะซ่อนตัวในจวนร้างแห่งนีต้ อ่ ไปหรือว่าหาโอกาสหลบหนีออกจาก
ตรอกซวงเยีย่ นดี
ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงบุรุษหลายคนเข้ามาใกล้มากขึ้นทุกขณะ
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"ได้ยินว่าคุณหนูในจวนโหวหนีออกไปแล้ว คิดว่าคุณหนูผู้สูงศักดิ์
ร่างกายบอบบางเลอค่าปานนั้นต่อให้หนีออกจากจวนไปได้ก็คงหนีไป
ไม่ได้ไกลนัก พวกเราลองเดินส�ำรวจละแวกนีด้ ู ไม่แน่วา่ อาจเจอนางซ่อนตัว
อยู่ที่ใดก็ได้"
"เอ๊ะ! พีใ่ หญ่ ข้างๆ นีไ้ ม่ได้มจี วนร้างอยูห่ ลังหนึง่ หรอกหรือ ไม่แน่วา่
คุณหนูผนู้ นั้ อาจจะเข้าไปหลบอยูข่ า้ งใน ไปเร็ว เข้าไปค้นดู!"
ฉินหยวนมีสีหน้าย�่ำแย่ขึ้นมาทันใด นางช้อนสายตาขึ้นมองเห็น
ต้นไม้เก่าแก่ทอี่ ยูไ่ ม่ไกลนัก สายตาสงบนิง่ แน่วแน่ วิง่ ตรงไปทีโ่ คนต้นไม้
โดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ลองลูบคล�ำบนพืน้ ดินพักหนึง่ ก็เปิดกลไกประตูลบั
แล้วลงไปในอุโมงค์ใต้ดิน
อุโมงค์สายนี้มีเพียงนางกับท่านพ่อเท่านั้นที่รู้จัก ช่วงก่อนหน้านี้
นางเดินไปกลับมาไม่รกู้ ค่ี รัง้ แล้ว ถึงขนาดทีว่ า่ ไม่จำ� เป็นต้องมีแสงส่องสว่าง
หลับตาเดินก็ยงั รูว้ า่ ส่วนใดแคบทีส่ ดุ ส่วนใดจะต้องเลีย้ วโค้ง
เดินมาได้พักใหญ่ก็ถึงปลายทางของอุโมงค์ นางหยุดชะงักแล้ว
คล�ำหาบันไดข้างผนังอุโมงค์ เดินขึน้ ไปตามขัน้ บันไดด้วยฝีเท้าเงียบกริบ
นางจ�ำได้วา่ เหนือศีรษะจะมีแผ่นไม้กระดานทีม่ นี ำ�้ หนักเบาหวิวและยากจะ
สังเกตเห็นปิดทับเอาไว้ เพียงแค่ยกมือผลักเบาๆ ก็จะออกไปจากอุโมงค์
ได้แล้ว
เมื่อก้าวมาถึงบันไดขั้นบนสุด นางก็ผลักแผ่นไม้กระดานออกไป
อย่างช�ำนาญ เบื้องหน้ามีเพียงความมืดสนิท ปลายจมูกสัมผัสได้ถึง
กลิ่นน�้ำยาเคลือบเงาไม้ที่มีเฉพาะในศาลเจ้าร้าง
นางรูส้ กึ โล่งใจอย่างทีส่ ดุ ก้าวออกมาจากอุโมงค์ใต้ดนิ อย่างระมัดระวัง
40
Page ����������������������� 4.indd 40

10/8/2563 BE 16:55

หนิ ง หล่ ง

ขณะก�ำลังจะลุกขึ้นยืน พลันได้ยินเสียงฝีเท้าดังขึ้นระลอกหนึ่ง จากนั้น
ในศาลเจ้าก็สว่างพึบ่ ขึน้ มาทันใด
นางสะดุง้ ตกใจจนขนลุกชันไปทัว่ ร่าง มองเห็นคนตรงหน้าเดินออกจาก
เงามืดมาสูแ่ สงสว่าง คนผูน้ นั้ ยังคงหล่อเหลาเยือกเย็นเหมือนยามแรกพบ
น่าเสียดายทีใ่ บหน้าไม่ปรากฏรอยยิม้ ให้เห็นสักนิด เขามองนางแล้วเอ่ยว่า
"เป็นเจ้าอย่างทีค่ ดิ จริงๆ"
ฉินหยวนมองตอบลิน่ เซีย่ วอย่างเย็นชา แต่แล้วก็มคี นเดินออกมาจาก
ด้านข้าง คนผูน้ นั้ ไม่สนใจไยดีนาง เดินตรงไปนัง่ ยองอยูต่ รงปากทางเข้า
อุโมงค์ มองแผ่นไม้กระดานน�ำ้ หนักเบาหวิวนัน่ ลูบคางครุน่ คิดก่อนเอ่ย
"ตอนนั้ น ข้ า คิ ด เรื่ อ งไม้ ก ระดานแผ่ น นี้ เ ท่ า ไรก็ ไ ม่ เ ข้ า ใจเสี ย ที
ไม่อยากจะปรักปร�ำคนดีก็เลยไม่เคยสงสัยไปถึงตัวเจ้าสักครั้ง มาวันนี้
นับว่าเข้าใจกระจ่างแล้ว"
ฉินหยวนมองหน้าฉวีชนิ่ เหยาด้วยแววตาอ�ำมหิต ยิม้ หยันพลางเอ่ยว่า
"เป็นข้าแล้วอย่างไรหรือ แม้ขา้ จะรูจ้ กั อุโมงค์สายนี้ เจ้าจะมีหลักฐานอะไร
มายืนยันว่าข้าเคยท�ำร้ายคน"
สตรีจากผิงคังฟางเหล่านั้นสกปรกต�่ำต้อยยิ่งกว่าโคลนใต้ฝา่ เท้า
ต่อให้มชี วี ติ อยูไ่ ปก็ไม่มคี า่ อะไรอยูแ่ ล้ว จนถึงวันนีน้ างย้อนคิดดูกไ็ ม่รสู้ กึ
ละอายใจแต่อย่างใด
ขณะที่พูดจาเช่นนี้ออกมา สีหน้าและแววตาของนางดุร้ายชัดเจน
แตกต่างจากเด็กสาวผู้งดงามบอบบางในวันวานราวกับเป็นคนละคน
น่าเสียดายนางมัวแต่มองลิ่นเซี่ยวกับฉวีชิ่นเหยา ไม่ทันสังเกตว่า
กลางห้องโถงหลังผ้าม่านที่ซอมซ่อขาดวิ่นมีคนผู้หนึ่งซ่อนตัวอยู่ เขา
41
Page ����������������������� 4.indd 41

10/8/2563 BE 16:55

บุ ป ผารั ต ติ ก าลแห่ ง ฉางอั น 4

สวมเสื้อคลุมสีเหลืองอร่าม บนเสื้อมองเห็นลวดลายมังกรห้าเล็บที่เป็น
สัญลักษณ์เฉพาะขององค์รชั ทายาทในราชวงศ์นไี้ ด้อย่างเลือนราง พอได้ยนิ
ฉินหยวนกล่าวเช่นนี้ มือสองข้างก็ก�ำหมัดแน่นโดยไม่รู้ตัว
ยามนี้เองมีสายลมพัดผ่านกลางศาลเจ้าระลอกหนึ่ง ฉินหยวน
สวมเสือ้ ผ้าเนือ้ บางเบา ต้านทานความหนาวเย็นไม่ไหวจึงไอโขลกๆ ออกมา
อย่างรุนแรง
นางค้อมเอวไอโขลกอยู่สักพัก ทันใดนั้นในสมองมีแสงสว่างวาบ
ขึน้ มา รีบเงยหน้ามองฉวีชนิ่ เหยาแล้วเอ่ยว่า "หรือว่าโรคปอดล้าทีข่ า้ เป็น
อย่างกะทันหันนีเ้ ป็นฝีมอื พวกเจ้าเล่นสกปรกเพือ่ ให้ขา้ ย้ายออกมาจากวัง
จะได้ลงมือจัดการง่ายขึ้นสินะ"
ฉวีชนิ่ เหยายิม้ บางๆ "ไม่ลอ่ เจ้าออกมาแล้วจะวางแผนการในค�ำ่ คืนนี้
ได้อย่างไร ขอบอกเจ้าตามตรงนะ เจ้าไม่ได้ปว่ ยเป็นโรคปอดล้า แต่
โดนวางยาพิษทีอ่ อกฤทธิช์ า้ ต่างหาก ยาพิษชนิดนีย้ งั ไม่มหี นทางถอนพิษได้
เมือ่ ใดโดนวางยาพิษเข้าแล้ว ไม่เกินครึง่ ปีคนผูน้ นั้ ก็จะพิษก�ำเริบจนตาย"
ความหมายที่แฝงอยู่ก็คือต่อให้ฉินหยวนจะปฏิเสธไม่ยอมรับผิด
ก็ไม่มีปัญหา อย่างไรก็มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานแล้ว
ความจริงฉวีชนิ่ เหยาก็แค่พดู จาข่มขู่ แม้พวกนางเล่นตุกติกกับอาหาร
ของฉินหยวน แต่ก็ไม่ใช่ทั้งยาพิษร้ายแรงถึงชีวิตแล้วก็ไม่ใช่โรคปอดล้า
เป็นแค่ผงยาทีก่ ระตุน้ ให้คนเกิดอาการไอ ท�ำให้หลังจากกินยาเข้าไปแล้ว
แสดงอาการเหมือนกับโรคปอดล้าไม่มผี ดิ เพีย้ น มองผิวเผินอันตรายน่ากลัว
แต่วา่ ไม่เกินสามเดือนจะทุเลาไปเอง อีกทัง้ ไม่มที างทิง้ ต้นตอโรคเรือ้ รังใด
ด้วย
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เพือ่ ท�ำให้อาการป่วยของฉินหยวนดูนา่ เชือ่ ถือยิง่ ขึน้ ลิน่ เซีย่ วยังส่งคน
ไปใส่ผงยาลงในอาหารของนางก�ำนัลอีกหลายคน สร้างสถานการณ์ตบตาว่า
เกิดโรคระบาด
เดิมทีฉนิ หยวนเป็นคนขีร้ ะแวงไม่เชือ่ เรือ่ งใดง่ายๆ แต่เพราะเรือ่ งทีน่ าง
เคยผลักฉวีชนิ่ เหยาตกหน้าผา รูแ้ ก่ใจดีวา่ ลิน่ เซีย่ วเกลียดนางเข้ากระดูกด�ำ
จึงเชือ่ ค�ำพูดนีส้ นิทใจโดยไม่เกิดข้อสงสัยใดๆ สีหน้ายิง่ ซีดขาวลงทุกขณะ
แต่ยังฝืนยิ้มเย้ยหยันแล้วเอ่ยว่า "พวกเจ้าน่าจะจ�ำได้ว่าปีหน้าข้าก็จะ
ได้รบั เลือกเป็นชายารัชทายาทแล้ว ถ้าหากข้าตายไปโดยไม่รสู้ าเหตุแน่ชดั
อย่างนี้ ไม่ตอ้ งพูดถึงใครอืน่ องค์รชั ทายาทจะเป็นคนแรกทีไ่ ม่ยอมปล่อย
พวกเจ้าแน่!"
ลิ่นเซี่ยวยืนมองอยู่ด้านข้างด้วยสายตาเย็นเยียบ เล่ห์เหลี่ยมของ
สตรีนางนี้ร้ายกาจที่สุดในบรรดาสตรีที่เขาเคยพบเจอมาในชีวิตโดยแท้
ทั้งรู้จักเล่นเล่ห์เพทุบาย รู้จักอดทนอดกลั้น คิดค�ำนวณวางแผน
ไปเสียทุกเรื่อง เรียกได้ว่าทุกครั้งที่ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวก็จะวางแผน
ส�ำหรับก้าวต่อไปแล้ว เกรงว่านับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ข้าวังหลวงก็วางเป้าหมายไว้ที่
องค์รัชทายาทแล้ว
ยิ่งไปกว่านั้นพอย้อนคิดดูหลังจากเกิดเหตุการณ์เรื่องของฉินเจิง
สตรีนางนี้ก็ตั้งใจลอบท�ำร้ายเขามาตลอดอย่างเห็นได้ชัด มีหลายครั้ง
เข้าเวรรักษาการณ์ในวังหลวง ถ้าหากไม่ใช่เพราะเขาท�ำอะไรระมัดระวัง
รอบคอบ เกรงว่าป่านนีค้ งเดือดร้อนเพราะอุบายของสตรีนางนีท้ หี่ าเรือ่ งยุง่
ใส่ตัวเขาโดยใช่เหตุ
เรื่องอื่นยังไม่ต้องเอ่ยถึง เพียงแค่ซย่าเหยียนมาขวางทางเขาอยู่
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กลางศาลาริมสระบัวครั้งนั้น ถ้าหากเขาไม่รีบย้อนกลับไปทางเดิมทันที
ไม่เกินชั่วอึดใจพี่เจ็ดก็จะเห็นว่าเขายืนคุยกับซย่าเหยียนอยู่กลางศาลา
ค�ำ่ มืดดึกดืน่ เช่นนัน้ แล้วยังเป็นชายหญิงอยูด่ ว้ ยกันตามล�ำพัง แม้วา่
เขาจะแก้ต่างอย่างไรก็กลายเป็นเสี้ยนหนามในใจพี่เจ็ดเป็นแน่
เท่านี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าสตรีนางนี้วางอุบายปั่นหัวผู้อื่นได้เก่งกาจ
เพียงใด
ตอนนี้คิดดูแล้ว ถ้าหากไม่ใช่เพราะฉวีชิ่นเหยาความคิดละเอียด
รอบคอบ สังเกตเห็นความผิดปกติของแผ่นไม้กระดานตรงปากทางอุโมงค์
นับจากนัน้ ก็ฝงั เมล็ดพันธุแ์ ห่งความสงสัยเอาไว้ในใจ เกรงว่าจนกระทัง่ วันนี้
พวกเขาก็คงไม่อาจสงสัยไปถึงฉินหยวนได้
"เจ้ายังจ�ำรองเท้าคูน่ ไี้ ด้หรือไม่" หลังโยนรองเท้าเปรอะเปือ้ นโคลนลง
บนพื้นแล้วเขาก็เอ่ยถามเรียบๆ
แววตาของฉินหยวนเฉื่อยชาไปเล็กน้อย รองเท้าคู่นั้นปักลาย
ดอกพุดตานบนผ้าไหมสีน�้ำเงินเข้ม แม้ว่าจะสกปรกมอมแมมจนดูไม่ได้
แต่ยงั มองออกว่าเนือ้ ผ้าไหมล�ำ้ ค่าไม่ธรรมดา เป็นรองเท้าคูท่ นี่ างเคยสวมใส่
ตอนอยูบ่ นเขาโซ่วไหว
แต่ น างโยนทิ้ ง ไประหว่ า งเดิ น ทางกลั บ เมื อ งฉางอั น แล้ ว แท้ ๆ
เพราะเหตุใดตอนนี้ถึงมาอยู่ในมือเขาได้
นางฝืนเบนสายตากลั บ มามองหน้ า ลิ่ น เซี่ ย ว เหงื่ อ เย็ น ไหลซึ ม
ทัว่ แผ่นหลัง หรือว่าเขาจะส่งคนไปค้นหาอย่างละเอียดยิบตลอดเส้นทางจาก
เขาโซ่วไหวถึงเมืองฉางอัน เพือ่ ค้นหารองเท้าคูห่ นึง่ เนีย่ น่ะหรือ คิดไม่ถงึ เลยว่า
คนผูน้ เี้ วลาลงมือท�ำอะไรจะละเอียดรอบคอบยิง่ กว่านางมาก
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"ท�ำไมหรือ ไม่อยากยอมรับ?" ฉวีชนิ่ เหยานัง่ ยองลงพลางเก็บรองเท้า
ขึน้ มามองดู "ผ้าไหมทีใ่ ช้ทำ� รองเท้าเป็นเครือ่ งบรรณาการจากเจียงหนาน
ผ้าชนิดนีม้ ชี อื่ ว่า 'ม่านหมอกสนธยา' ในวังหลวงมีเพียงสองพับ ผ้าพับหนึง่
สีมว่ งอ่อนอมชมพูอเี๋ ฟยเลือกเอาไว้ตดั เย็บเสือ้ ผ้า ส่วนอีกพับหนึง่ สีนำ�้ เงินเข้ม
องค์รชั ทายาทเลือกมามอบให้เจ้า ก็เป็นอย่างทีเ่ จ้าว่ามา องค์รชั ทายาท
ทรงรูส้ กึ พิเศษกับเจ้าจริงๆ คิดว่าถ้าหากน�ำรองเท้าคูน่ ไ้ี ปให้เขามองผ่านตา
จะต้องมองออกตั้งแต่แรกเห็นแน่ว่าผ้าไหมที่ใช้ท�ำรองเท้าเป็นผ้าพับนั้น
ทีเ่ คยมอบให้เจ้า"
ระหว่างที่เอื้อนเอ่ยฉวีชิ่นเหยาก็ค่อยๆ ลุกขึ้น มองหน้าฉินหยวน
"ตอนนั้นหลังจากเจ้าผลักข้าตกหน้าผา เดิมทีคงคิดว่าข้าต้องตาย
อย่างแน่นอน ใครจะรูว้ า่ ข้าจับพลัดจับผลูรอดชีวติ มาได้ เจ้ากลัวว่าซือ่ จือ่
จะอาศัยเบาะแสที่มีแล้วสืบสาวมาถึงเจ้า ตระหนักดีว่ากลับวังไปแล้ว
จะท� ำ อะไรก็ ไ ม่ ส ะดวก ทั น ที ที่ เ ดิ น กลั บ มาจากหน้ า ผาก็ ฉ วยโอกาส
เปลีย่ นรองเท้า ตัง้ ใจว่าจะหาทางโยนทิง้ ในภายหลัง น่าเสียดายตอนนัน้
มีหตู าอยูเ่ ต็มไปหมด อีกทัง้ บนเขายังมีปศี าจออกอาละวาด เจ้าจะรักษาชีวติ
เอาไว้ยงั ยาก จึงไม่มเี วลาโยนรองเท้าทิง้ ไป จนกระทัง่ ปีศาจถูกกวาดล้าง
จนสิ้นซาก เจ้ากับทุกคนเดินทางลงจากเขา ถึงได้หาโอกาสทิ้งรองเท้า
ระหว่างทาง ทัง้ หมดนีข้ า้ กล่าวได้ถกู ต้องหรือไม่"
บางทีอาจเป็นเพราะรู้ดีว่าตนเองจะอยู่ได้อีกไม่นาน หรืออาจ
เป็นเพราะรู้ว่าออกจากศาลเจ้าร้างนี้ไปแล้ว คนตายก็ไม่อาจให้การได้
ฉินหยวนจึงคร้านจะแก้ต่างให้มากความ เพียงแค่หัวเราะเยาะเย้ยแล้ว
เอ่ยขึ้น
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"แค่เพราะเจ้าสงสัยว่าข้าผลักเจ้าตกหน้าผา ดังนัน้ พอกลับมาจาก
เขาโซ่วไหวก็เลยรวมหัวกับสามีเจ้าวางยาพิษข้า? เสียแรงเจ้าเคยกล่าวอ้างถึง
เมตตาธรรมคุณธรรมได้เต็มปาก สิง่ ทีเ่ จ้าท�ำลงไปทัง้ หมดคูค่ วรกับความ
เป็นนักพรตของเจ้าตรงทีใ่ ดกัน"
ฉวีชนิ่ เหยาเลิกคิว้ ขึน้ นีฉ่ นิ หยวนก�ำลังยัดเยียดความผิดให้นางหรือ
น่าเสียดายทีข่ อ้ แรกนางไม่เคยต้องละอายแก่ใจ ข้อสองนางไม่เคยโง่เขลา
สตรีนางนีเ้ คยท�ำให้นางเกือบถึงทีต่ ายมาครัง้ หนึง่ แล้ว นางยังต้องยืน่ คอ
ไปให้อีกฝ่ายบีบเล่นอีกครั้งหรือไร
ฉวีชิ่นเหยาคิดใคร่ครวญโดยไม่รีบร้อนเอ่ยโต้แย้ง เพียงแค่แสร้ง
ถอนหายใจหนักหน่วง มองหน้าฉินหยวนแล้วเอ่ย "ความจริงไม่วา่ ฝ่ายเต๋า
หรือว่าฝ่ายพุทธล้วนให้ความส�ำคัญกับผลของการกระท�ำ ไม่ว่าท�ำสิ่งใด
ก็ตอ้ งรับผลจากการกระท�ำนัน้ เพราะสาเหตุขอ้ นีเ้ วลาคนฝ่ายเต๋าจะท�ำอะไร
จึงมีข้อจ�ำกัดมากมาย เจ้ารู้หรือไม่ว่าเพราะอะไรท่านพ่อของเจ้าสุดท้าย
ถึงมีจดุ จบเช่นนัน้ เป็นเพราะเขาเข่นฆ่าผูบ้ ริสทุ ธิ์ สร้างบาปกรรมเอาไว้มาก
ยังไม่อาจกลับสู่วัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดได้เลยด้วยซ�้ำ ตอนนี้คิดดูแล้ว
สวรรค์ยุติธรรมอย่างที่คิดไว้จริงๆ ท่านพ่อของเจ้าตายไปไม่นานก็มาถึง
ตาเจ้าแล้ว"
ก่อนจะถือโอกาสหลอกลวงข่มขู่นางเพิ่มไปอีก
ฉวีชนิ่ เหยาแอบใช้ยนั ต์แผ่นหนึง่ เรียกสายลมเย็นยะเยือกให้พดั โชย
ตามด้วยดีดนิว้ ดังเปาะสัง่ ให้ดวงวิญญาณเร่รอ่ นทีอ่ ยูใ่ นมุมมืดหลายดวง
ส่งเสียงโหยหวนคร�่ำครวญ เสียงนี้ดังขึ้นสลับกันเป็นระลอกเนิ่นนาน
ไม่ขาดสาย ถึงขนาดมีเสียงของสตรีทตี่ อ้ งตายอย่างอนาถในศาลเจ้าร้างแห่งนี้
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ร้องขอความเป็นธรรม บรรยากาศช่างสมจริงเสียนี่กระไร
เดิมทีฉนิ หยวนก็มคี วามลับซุกซ่อนอยูใ่ นใจ พอได้ยนิ ความเคลือ่ นไหว
เช่นนีก้ น็ กึ ถึงสภาพน่าสยดสยองของสตรีหลายนางทีโ่ ดนควักลูกตาตัดจมูก
คว้านล�ำคอเหล่านัน้ นางพลันสัน่ สะท้านด้วยความหวาดกลัว ทว่ายังคงฝืน
ฉีกยิ้มกล่าว
"สตรีชั้นต�่ำพวกนั้นไม่ต่างอะไรกับหมูหมา ถึงตายไปแล้วกลัวว่า
แม้แต่ผกี ย็ งั ไม่มสี ทิ ธิเ์ ป็น ข้ามีอะไรต้องกลัวด้วยหรือ ต่อให้ยอ้ นกลับไป
อีกครัง้ ข้าก็จะช่วยท่านพ่อควักเฉือนอวัยวะของพวกนางมาสร้างค่ายกล
ตอนนีข้ า้ เสียดายแค่วา่ ตอนนัน้ เสียเวลาฆ่าพวกนางนานเกินไป ถูกพวกเจ้า
สืบหาเบาะแสเจอจนได้ ท�ำลายแผนการดีงามของพวกเราโดยใช่เหตุ
ไม่อย่างนั้นการสร้างค่ายกลคงส�ำเร็จไปนานแล้ว ท่านแม่ของข้าก็คง
ฟืน้ คืนชีพขึ้นมา ครอบครัวพวกเราคงได้อยู่กันพร้อมหน้าสามคนอีกครั้ง
ไม่รู้ว่าจะมีความสุขเพียงใด มีหรือจะมาถึงขั้นบ้านแตกสาแหรกขาด
เหมือนอย่างวันนี้"
ฉวีชนิ่ เหยาสีหน้ายิง่ เย็นชาลงไปทุกขณะ มองฉินหยวนด้วยแววตา
นิง่ ขรึม กล่าวเน้นทีละค�ำว่า "เจ้าก็เหมือนกับพ่อเจ้า เป็นคนบ้าทีไ่ ม่มหี วั ใจ
ทัง้ คูเ่ ลย!"
"คนบ้า?" ฉินหยวนกลับรู้สึกแปลกใจกับค�ำเรียกนี้อยู่บ้าง "ตอนนี้
นอกจากเจ้าด่าทอข้าอยูห่ ลายค�ำแล้ว เจ้าหาหลักฐานทีใ่ ช้งานได้จริงสักชิน้
มายืนยันได้หรือยัง รองเท้าปักลาย? ฮ่าๆ ข้าโยนรองเท้าทิง้ ไปจริง แต่ขา้
จะบอกก็ได้ว่ารองเท้าคู่นั้นหายตอนเดินทางขึ้นเขา ตอนนั้นบนเขา
มีคนตั้งมากมาย ใครจะขโมยรองเท้าไปแล้วใส่ร้ายป้ายสีข้าก็ได้ ส่วน
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เรื่องอุโมงค์สายนี้ ก็จริงอยู่ ข้ากับท่านพ่อเคยเดินผ่านมาหลายครั้ง แต่
อาศัยแค่เรื่องนี้อย่างเดียว เจ้ามีปัญญาพิสูจน์หรือว่าข้ามีส่วนร่วม
ในคดีฆาตกรรมสตรีจากผิงคังฟางพวกนั้น"
นางมองหน้าฉวีชิ่นเหยาอย่างล�ำพองใจ "เจ้าไม่มีปัญญาท�ำได้!
เจ้าได้แต่มองข้าลอยนวลอยูเ่ หนือกฎหมาย กฎแห่งกรรม กรรมตามสนอง
อะไรกัน เป็นเพียงกลอุบายที่พวกเจ้าใช้หลอกลวงคนโง่เขลาพวกนั้น
เมื่อครู่เจ้าบอกว่าข้าโดนวางยาพิษร้ายแรงใช่หรือไม่ ไม่ใช่ว่ายังมีเวลา
อี ก ครึ่ งปีห รอกหรือ ในเมื่อ เป็นยาพิษก็ต้องมียาถอนพิษ ข้าต้องหา
วิธีถอนพิษได้แน่ อย่าลืมว่าองค์รัชทายาทเคยทูลขอพระราชทานสมรส
เบือ้ งพระพักตร์ฝา่ บาทมาแล้ว ถ้าหากเขารูว้ า่ ข้าถูกพวกเจ้าสองคนใส่รา้ ย
จะต้องออกหน้าช่วยเหลือข้าแน่"
"อย่างนั้นหรือ" จู่ๆ มีเสียงเยือกเย็นน่าสะพรึงกลัวดังขึ้นกลางโถง
ที่กว้างโล่ง "ถ้าหากข้ารู้สึกอยากเปลี่ยนใจขึ้นมาแล้วล่ะ"
ทันทีที่ฉินหยวนได้ยินเสียงนี้ก็ตกใจจนหน้าเปลี่ยนสี รีบหันขวับ
กลับไปมอง จึงเห็นองค์รัชทายาทสาวเท้าก้าวออกมาจากหลังผ้าม่าน
สีหน้าสะท้อนความโกรธแค้นจากการโดนหลอกลวงชัดเจน เดินมา
หยุดตรงหน้านาง กระชากคอเสื้อนางขึ้นมา กัดฟันกรอดพลางเอ่ยว่า
"ข้าตาบอดไปแล้วจริงๆ ถึงได้โดนสตรีอย่างเจ้าหลอกจนหัวปั่นไปหมด!"
หลังจากความตืน่ ตระหนกลนลานในตอนแรกผ่านพ้นไป ฉินหยวน
ก็สงบเยือกเย็นลงได้อย่างรวดเร็ว สถานการณ์เลวร้ายทีส่ ดุ ได้เกิดขึน้ แล้ว
ความเป็นความตายห่างกันเพียงเส้นบางๆ เรื่องเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้
ก็คือต้องหาทางหลุดพ้นจากสถานการณ์จนตรอกตรงหน้า
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ได้แต่ชงิ ชังทีว่ นั นีพ้ บเจอเรือ่ งพลิกผันมากเกินไป ท�ำให้นางสูญเสีย
ความสุขมุ เยือกเย็นทีเ่ คยมี ถึงได้ตกหลุมพรางของฉวีชน่ิ เหยากับลิน่ เซีย่ ว
ความจริงแล้วนางยังยืนกรานปฏิเสธได้อยู่ แม้กระทัง่ พลิกกลับมา
ใส่รา้ ยฉวีชนิ่ เหยาว่าใช้คาถาอาคมกับนาง บอกว่าพวกเขาจงใจท�ำให้นาง
สติเลอะเลือน ล่อลวงให้นางพูดในสิ่งที่ไม่ได้มาจากใจจริง
นางยังสามารถปัดค�ำกล่าวหาทัง้ หมดให้พน้ ไป เป็นตายก็ไม่ยอมรับ
ในสิ่งที่ตนเองเคยกระท�ำมาได้
แต่วธิ กี ารเช่นนีอ้ าจหลอกลวงผูอ้ นื่ ได้ กลับหลอกลวงองค์รชั ทายาท
ไม่ได้ อีกทัง้ จะบัน่ ทอนไมตรีเสีย้ วสุดท้ายทีเ่ ขามีตอ่ นางให้หมดสิน้ ไปด้วย
ฉินหยวนรู้ดีว่าเขามีใจให้นางตั้งแต่แรก นอกจากถูกใจรูปโฉม
อันงดงามของนางแล้วยังมีความสงสารเห็นใจทีน่ างโดดเดีย่ วไร้ทพี่ งึ่ มาแต่เล็ก
ด้วย ถ้าหากนางยังดึงดันเถียงข้างๆ คูๆ ด้วยหน้าตาดุรา้ ยนัน้ มีแต่จะท�ำให้
บุรุษผู้นี้รังเกียจชิงชังนางไปโดยสิ้นเชิง ไม่มีโอกาสพลิกสถานการณ์
ได้อีกเลย
ชั่ ว พริ บ ตาเดี ย วเท่ า นั้ น นางปรั บ เปลี่ ย นสี ห น้ า ได้ อ ย่ า งฉั บ ไว
บ่มเพาะอารมณ์อยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นมีน�้ำตาไหลรินเป็นสองสายลงมา
อย่างพอดิบพอดี นางมองตอบองค์รชั ทายาทด้วยแววตาน่าสงสาร "อาหยวน
ท�ำผิดต่อความเมตตาทีท่ า่ นมอบให้ ไม่มหี น้าจะมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปได้อกี แล้ว
ขอร้องท่านมอบความตายให้อาหยวนด้วยเพคะ"
แม้จะบอบบางนุม่ นวลดังเดิมแต่วา่ ท่าทีเด็ดเดีย่ วยิง่ นัก เห็นได้ชดั ว่า
มุง่ มัน่ จะร้องขอความตายเพียงใด
เดิมทีองค์รัชทายาทมีความโกรธแค้นอัดแน่นอยู่เต็มหัวใจ รอดูว่า
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สตรีนางนีจ้ ะดิน้ รนเฮือกสุดท้ายอย่างไร ไม่คดิ ว่านางกลับเป็นฝ่ายร้องขอ
ความตายเสียเอง จึงตกตะลึงไปชัว่ ขณะ ไม่รวู้ า่ จะรับมืออย่างไรดี
ลิ่ น เซี่ยวเห็นสถานการณ์เป็นเช่นนี้ สีหน้า ก็เ ย็นชาลงกว่า เดิม
พลันเอ่ยแทรกว่า "ตอนนัน้ ผูต้ ายจากคดีผงิ คังฟางมีทงั้ หมดสีร่ าย ว่าตาม
กฎหมายของราชวงศ์นี้ เจ้าสมควรรับโทษประหารชีวติ อยูแ่ ล้ว ไม่จำ� เป็น
ต้องมาเสแสร้งร้องขอความตายต่อหน้าพี่หกหรอก"
ลิน่ เซีย่ วเอ่ยเช่นนีเ้ พือ่ เตือนสติองค์รชั ทายาทว่าสตรีนางนีจ้ ติ ใจผิดแปลก
จากคนทัว่ ไปเพียงใด เขาจะสงสารเห็นใจใครก็ได้ยกเว้นแต่สตรีนางนีเ้ ท่านัน้
พอองค์ รั ช ทายาทได้ ยิ น ค� ำ พู ด ประโยคนี้ ก็ นึ ก ขึ้ น ได้ ทั น ที ว ่ า
สตรีตรงหน้าเคยใช้วิธีการโหดเหี้ยมท�ำร้ายผู้อื่นมามากมาย ในใจพลัน
รูส้ กึ หนาวสะท้าน แววตาทีม่ องนางเต็มไปด้วยความรังเกียจชิงชังอีกครัง้
ก่อนจะผลักนางล้มลงไปกับพื้น
"สตรีเช่นเจ้าจิตใจดั่งอสรพิษร้าย ท�ำร้ายผู้อื่นแล้วยังมาปั่นหัวข้า
หรือแม้แต่นอ้ งสะใภ้ขา้ จะว่าไปตอนแรกก็แค่ออกไปก�ำจัดปีศาจปราบมาร
ตามหลักค�ำสอนของฝ่ายเต๋า ส่วนท่านพ่อของเจ้าทีเ่ สียชีวติ ไป ก็เป็นเพราะ
ปีศ าจร้ า ยฆ่ า ตาย ทั้ ง หมดเป็ น เพราะเขารนหาที่ เ อง เกี่ ย วอะไรกั บ
น้องสะใภ้ขา้ ด้วย เจ้าพาลโกรธนางโดยไร้เหตุผล ท�ำร้ายนางจนเกือบถึง
แก่ชวี ติ เมือ่ ครูน่ อ้ งสะใภ้กล่าวได้ถกู ต้อง เจ้าโหดเหีย้ มอ�ำมหิตไร้หวั จิตหัวใจ
เกินไปแล้ว โชคดีทต่ี อนนีข้ า้ รูต้ น้ สายปลายเหตุ ไม่อย่างนัน้ หากยอมให้เจ้า
มาเป็นชายารัชทายาทจริง ด้วยนิสยั และความประพฤติของเจ้า วันข้างหน้า
ไม่รู้จะมีคนต้องประสบเคราะห์กรรมอีกเท่าไร!"
เขากล่าวจบก็ไม่คดิ จะเหลียวมองนางอีก เพียงกล่าวกับลิน่ เซีย่ วว่า
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"สิบเอ็ด สมควรจัดการอย่างไรก็จัดการไปตามนั้นได้เลย"
จากนั้นเขาก็หันหลังเดินออกไปข้างนอก
ฉินหยวนนัง่ อยูก่ บั พืน้ อย่างเหม่อลอย ไม่ได้เหลียวมององค์รชั ทายาท
แต่คล้ายว่าจะระลึกถึงเรื่องราวในอดีต น�้ำตาร่วงด้วยความเศร้าสลดใจ
พลางเอ่ยว่า "ตอนท่านแม่คลอดข้าช่างยากล�ำบากนัก เพิง่ คลอดข้าออกมา
ก็ด่วนจากไปเสียแล้ว ยังไม่ได้พบหน้าท่านพ่อเป็นครั้งสุดท้ายด้วยซ�้ำ
ตั้งแต่เล็กมาข้าก็อิจฉาที่ผู้อื่นมีแม่ ทุกครั้งที่มองภาพเหมือนของท่านแม่
จะคิดอยู่เสมอว่าถ้าหากได้พบหน้าสักครั้งก็คงดี ต่อมาท่านพ่อยกทัพ
ออกท�ำศึกอยูน่ านหลายปี ในจวนมีขา้ เพียงคนเดียว ข้าไม่มพี นี่ อ้ งสักคน
รู้สึกเหงาเหลือเกิน หลังท่านแม่จากไปท่านพ่อก็ไม่แต่งงานใหม่ คิดถึง
แต่ทา่ นแม่ทกุ วันทุกคืน คิดถึงจนจะคลุม้ คลัง่ แต่แล้วพวกเราพ่อลูกก็ได้รวู้ ธิ ี
จะฟืน้ คืนชีพท่านแม่โดยบังเอิญ จึงรูส้ กึ ดีใจเป็นทีส่ ดุ ..."
อาศัยค�ำว่าร�ำลึกความทรงจ�ำ แต่ความจริงคือการเพิม่ ความน่าสงสาร
จนพออภัยให้กบั การกระท�ำทัง้ หมดของตนเองอย่างแนบเนียน
ยิ่งรวมกับน�้ำเสียง สีหน้า หยดน�้ำตาของนาง ทุกส่วนต่างบีบเค้น
ออกมาได้อย่างเหมาะเจาะที่สุด ช่างท�ำให้ผู้ได้ยินต้องสงสารผู้พบเห็น
ต้องหลัง่ น�ำ้ ตาโดยแท้ ถ้าหากไม่เคยรูส้ งิ่ ทีส่ ตรีนางนีก้ ระท�ำมาก่อน ทันทีท่ี
ผูอ้ นื่ มาเห็นภาพนีเ้ ข้า จะต้องคิดว่านางเป็นเด็กก�ำพร้าทีม่ ชี ะตาชีวติ น่าสงสาร
จะคาดถึงได้อย่างไรว่านางเป็นคนใจคอโหดเหี้ยมที่ควักเฉือนอวัยวะ
ของผู้อื่นโดยไม่ปรานี
ฝีเท้าขององค์รัชทายาทชะลอลงดังคาด เขาใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติ
สุขสบายมาแต่เล็ก นิสยั ใจคอกว้างขวางโอบอ้อมอารี แม้วา่ ไม่อาจทนกับ
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การหลอกลวงและการถูกปั่นหัวเหมือนคนโง่เขลา แต่ส�ำหรับสตรีนางนี้
ทีเ่ ขาเคยทุม่ เทให้ดว้ ยใจจริง มีหรือจะไม่หลงเหลือความสงสารสักเศษเสีย้ ว
แม้วา่ จะโกรธแค้นทีน่ างหลอกใช้เขา แต่ชวั่ ขณะนีพ้ อฟังนางเล่าเรือ่ งออกมา
อย่างน่าเวทนา หัวใจก็ปวดแปลบขึ้นมาเล็กน้อยอย่างห้ามไม่อยู่
ฉิ น หยวนเหลือ บเห็นอากัปกิริยานั้น ส่ว นลึกในดวงตาปรากฏ
ความล�ำพองใจ ยิ่งเล่าเรื่องอย่างน่าเวทนาไปมากกว่าเดิม
ฉวีชนิ่ เหยาร�ำ่ ร้องในใจว่าท่าจะไม่ดแี ล้ว นางเคยฟังเรือ่ งราวของผูค้ น
ในวังหลวง จากค�ำบอกเล่าของลิน่ เซีย่ วมาอย่างละเอียด รูว้ า่ องค์รชั ทายาท
มีแง่มมุ โลเลไม่เด็ดขาดมาแต่ไหนแต่ไร ถ้าหากไม่ใช่เพราะตลอดหลายปีมานี้
ฮ่องเต้ทรงเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ด้วยนิสยั ใจคอเช่นนีย้ อ่ มถูกผูอ้ นื่ บงการได้
ไม่ยากเลย คิดว่าฉินหยวนคงจะสนใจเพราะเหตุผลข้อนี้ ถึงได้วางแผน
ใช้ประโยชน์จากองค์รชั ทายาท
ตอนนีล้ กู ไม้เด็ดอย่างการแสร้งร�ำลึกความทรงจ�ำ แต่ความจริงคือ
การแก้ตา่ งให้ตนเองของฉินหยวน ตรงกับแง่มมุ นัน้ ขององค์รชั ทายาทพอดี
แม้เขาจะรังเกียจชิงชังการกระท�ำของนาง แต่ขอเพียงยังหลงเหลือไมตรี
ให้นางอยูส่ กั นิด พอได้ยนิ เช่นนีแ้ ล้วคงอดใจไม่ไหวหาข้ออ้างให้การกระท�ำ
เลวร้ายของนางเป็นแน่
ฉวีชิ่นเหยาเข้าใจเรื่องนี้ดี จึงลอบร้อนใจขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่
นางหันศีรษะมองลิ่นเซี่ยว กลับเห็นเขายังกอดกระบี่มองฉินหยวนด้วย
สายตาราบเรียบ ไม่มีท่าทีว่าจะขัดจังหวะอีกฝ่าย
ตอนแรกฉวีชน่ิ เหยารูส้ กึ สับสนอยูบ่ า้ ง แต่วา่ ชัว่ อึดใจถัดมาก็มองเห็น
องค์รชั ทายาทสาวเท้าก้าวยาวๆ เดินออกไป ไม่รบั ฟังค�ำพร�ำ่ พรรณนาของ
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ฉินหยวนอีก จึงเข้าใจกระจ่างแจ้ง คิดว่าต่อให้องค์รชั ทายาทจะอ่อนโยน
อย่างไร สุดท้ายก็เป็นคนในราชวงศ์ แม้ว่าก่อนหน้านี้ยังมีท่าทีลังเล แต่
ขอเพียงขบคิดอย่างลึกซึ้ง จะต้องมองอุบายของฉินหยวนออกอย่าง
ทะลุปรุโปร่งแน่ ไม่มีทางปล่อยให้นางกลับด�ำเป็นขาว ลบล้างความผิด
ของตนเอง
เมือ่ ควบคุมตัวฉินหยวนกลับจวนจิง้ ไห่โหวก็ถอนก�ำลังทหารองครักษ์
ออกจากจวน เดิมทีองค์รชั ทายาทอยากให้ทหารจากหน่วยอวีห่ ลินคอยเฝ้า
ฉินหยวนเอาไว้ แต่ไม่รวู้ า่ เพราะเหตุใดลิน่ เซีย่ วถึงไม่เห็นด้วย กลับแนะน�ำ
ให้องค์รัชทายาทส่งองครักษ์ของตนเองมาเฝ้าแทน และกักขังฉินหยวน
เอาไว้ในจวนชัว่ คราว
หลังพวกเขาทั้งสองเตรียมการทุกอย่างเรียบร้อย องค์รัชทายาท
ก็กลับวังหลวง ไปกราบทูลเรือ่ งราวทุกอย่างในค�ำ่ คืนนีใ้ ห้ฮอ่ งเต้ทรงทราบ
ส่วนลิ่นเซี่ยวพาฉวีชิ่นเหยากลับวังหลันอ๋อง
ขณะอยู่บนรถม้า ฉวีชิ่นเหยามองเสี้ยวหน้าด้านข้างที่นิ่งขรึมของ
ลิน่ เซีย่ ว คิดถึงว่าเมือ่ ไม่กวี่ นั ก่อนเขาเพิง่ น�ำรองเท้าปักลายคูน่ นั้ พูดคุยกับ
องค์รชั ทายาท ไม่รวู้ า่ ต้องทุม่ เทก�ำลังความคิดไปมากเท่าใด ถึงได้เกลีย้ กล่อม
ให้องค์รชั ทายาททีม่ คี วามรูส้ กึ ดีกบั ฉินหยวนยอมร่วมมือวางกับดักนีข้ น้ึ มา
นางรูส้ กึ ชืน่ ชมเลือ่ มใสเหลือเกิน จึงเอนศีรษะพิงอกเขาเอาไว้ ถอนหายใจ
แล้วเอ่ยขึน้
"ถ้าไม่ใช่เพราะไม่อยากปรักปร�ำคนดีจริงๆ พวกเราก็คงไม่ต้อง
เสียเวลาท�ำอะไรมากมายถึงเพียงนี้"
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นับตั้งแต่เริ่มวางยา จนต่อมาอาศัยการตรวจรักษาของอวี๋รั่วสุ่ย
มาสรุปว่าฉินหยวนป่วยเป็นโรคปอดล้า และชักน�ำให้นางออกจากวัง
ในภายหลัง เตรียมการให้ทหารหน่วยอวี่หลินปลอมตัวเป็นโจรผู้ร้าย
แสร้งสร้างสถานการณ์ลวง 'ฆ่าคนปล้นชิง' ทุกย่างก้าวคิดค�ำนวณอย่าง
รอบคอบรัดกุมหาใดเปรียบ ก็เพือ่ บีบคัน้ ให้ฉนิ หยวนเผยโฉมหน้าทีแ่ ท้จริง
ออกมา
ก็เป็นดังทีฉ่ นิ หยวนกล่าวเอาไว้ ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา นางแทบไม่เหลือ
จุดอ่อนใดให้ผอู้ นื่ จับได้เลย มีเพียงแผ่นไม้กระดานตรงปากอุโมงค์ทนี่ บั ได้วา่
เป็นพิรุธเดียวของนาง
ถ้าหากไม่ได้เห็นว่านางมุดออกมาจากอุโมงค์อย่างคล่องแคล่วกับ
ตาตนเอง ฉวีชนิ่ เหยาคงไม่มที างมัน่ ใจได้วา่ นางจะเป็นผูช้ ว่ ยของฉินเจิง
ศัตรูทรี่ บั มือได้ยากเย็นเช่นนี้ แม้วา่ ทุกย่างก้าวจะผ่านการคิดค�ำนวณ
วางแผนอย่างละเอียดรัดกุมก็อาจมีความเสีย่ งเกิดขึน้ ได้อยูด่ ี แต่ฉวีชนิ่ เหยา
รูด้ วี า่ ลิน่ เซีย่ วมีวธิ จี ดั การเรือ่ งทัง้ หมดได้โดยไม่มขี อ้ ผิดพลาด
นางงอขาทั้งสองข้างเข้าหาตัวแล้วนอนหนุนตักลิ่นเซี่ยวไปเสียเลย
เงยหน้ามองปลายคางของเขา มองเห็นเขามีสหี น้าเหนือ่ ยล้า ก�ำลังนัง่ พิง
ผนังรถม้าหลับตาพักผ่อน
ฉวีชนิ่ เหยามองภาพนีอ้ ยูช่ วั่ ครู่ แล้วก็อดใจไม่ไหวยืน่ นิว้ ออกไปลากไล้
บนโครงหน้าหล่อเหลาแผ่วเบา บุรษุ ผูน้ เี้ หมือนกับนาง เวลาจะท�ำอะไรในใจ
ต้องมีการไตร่ตรองอย่างยุตธิ รรม ไม่อยากปรักปร�ำคนดี และยิง่ ไม่อยาก
สังหารผูบ้ ริสทุ ธิส์ ง่ เดช แต่วา่ เมือ่ ใดสืบความจริงกระจ่างชัด เมือ่ ถึงเวลา
สมควรตอบโต้กลับจะไม่มที างออมมือเด็ดขาด
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"ท่านว่าหลังจากกลับไปแล้ว องค์รัชทายาทจะใจอ่อนแล้วยั้งมือ
ไว้ไมตรีกบั ฉินหยวนหรือไม่" ฉวีชนิ่ เหยาเอ่ยถาม ส�ำหรับคนอย่างฉินหยวน
แล้ว ขอเพียงยังมีความหวังอยูส่ กั เศษเสีย้ วก็จะไขว่คว้าทุกโอกาสเพือ่ หาทาง
พลิกสถานการณ์
"แน่นอน" ลิน่ เซีย่ วลืมตาขึน้ เอ่ยตอบอย่างตรงไปตรงมา "เพราะฉะนัน้
ข้าถึงได้ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอขององค์รชั ทายาท ไม่ให้ทหารหน่วยอวีห่ ลิน
เฝ้าจวนจิง้ ไห่โหวต่อ แต่ให้เขาส่งองครักษ์ของตัวเองไปเฝ้าแทน เพือ่ ให้เขา
ท�ำอะไรได้สะดวก"
พอก้มหน้าลงก็เห็นฉวีชิ่นเหยาก�ำลังมองเขาอย่างตกตะลึง จึง
หัวเราะแล้วอธิบายว่า "อย่าลืมว่าเหนือองค์รัชทายาทยังมีฝา่ บาท แม้ว่า
องค์รชั ทายาทจะอยากช่วยฉินหยวนปิดบัง เรือ่ งนีก้ ย็ งั ลอยไปถึงพระกรรณ
อยู่ดี และที่ผ่านมาเสด็จลุงทรงเกลียดชังการที่คนรอบข้างแอบคิดไม่ซื่อ
กับองค์รัชทายาทมากที่สุด หลังจากทรงทราบเรื่องนี้แล้ว แม้ว่าจะ
ไม่พระราชทานโทษตายให้ฉินหยวนทันที แต่ก็ไม่มีทางปล่อยฉินหยวน
ให้อยู่สบาย ในเมื่อเป็นเช่นนี้ไยต้องให้ข้าเป็นคนร้ายด้วยเล่า เพียงแค่
รอให้เสด็จลุงทรงจัดการฉินหยวนก็พอแล้ว"
ฉวีชิ่นเหยาพยักหน้าด้วยความเข้าใจ เรื่องของฉินหยวนถ้าหาก
ลิน่ เซีย่ วมีสว่ นเกีย่ วข้องมากเกินไป แล้วถ้าหากความรูส้ กึ ทีอ่ งค์รชั ทายาท
มีตอ่ ฉินหยวนลึกซึง้ เกินกว่าทีพ่ วกนางคาดคิด ภายหลังไม่แน่วา่ องค์รชั ทายาท
อาจจะมองหน้าลิน่ เซีย่ วไม่สนิทใจ ฉะนัน้ เมือ่ ถึงเวลาต้องถอนตัว ลิน่ เซีย่ ว
ก็เลือกถอนตัวออกมาอย่างไม่เสียเวลาคิด แม้กระทัง่ การจับตาดูฉนิ หยวน
หลังจากนัน้ ก็ไม่เข้าไปยุง่ เกีย่ วสักนิด
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พอขบคิดเรือ่ งนีจ้ นกระจ่าง ไม่รวู้ า่ เพราะเหตุใดในสมองของฉวีชนิ่ เหยา
ถึงมีคำ� ว่า 'จิง้ จอกเฒ่าเจ้าเล่ห'์ ผุดขึน้ มา นางมองใบหน้าทีย่ งั หนุม่ แน่น
อ่อนเยาว์ของลิ่นเซี่ยว คิดแล้วรู้สึกว่าน่าหัวเราะยิ่งนัก
"เจ้าหัวเราะอะไร" ลิน่ เซีย่ วเห็นฉวีชนิ่ เหยาหัวเราะแปลกประหลาด
ก็บีบแก้มของนางเล่น "เป็นเพราะว่าในที่สุดก็ตามหาคนที่ท�ำร้ายเจ้า
บนเขาโซ่วไหวแล้วก็คนร้ายอีกคนในคดีฆาตกรรมสตรีจากผิงคังฟางจนพบ
ก็เลยรู้สึกสาแก่ใจ?"
ฉวีชิ่นเหยาเก็บรอยยิ้มของนางแล้วเอ่ยว่า "สาแก่ใจก็จริงอยู่ แต่
พอคิดถึงว่าวันนั้นบนเขาโซ่วไหวยังมีอีกคนที่ขึ้นมาบนหน้าผา ก็รู้สึก
หงุดหงิดร�ำคาญใจ"
ลิ่นเซี่ยวเอ่ยขึ้นเรียบๆ "เจ้าหมายถึงซย่าเหยียน?"
เขารูม้ านานแล้วอย่างทีค่ ดิ ไว้เลย ฉวีชนิ่ เหยาท�ำปากยืน่ ด้วยความ
ขุน่ เคือง "ข้าเดาได้วา่ ตอนนัน้ นางคงก�ำลังตามหาเฉินอวีฉ๋ อี ยู่ แล้วมาเห็น
ฉินหยวนผลักข้าตกหน้าผาไปโดยบังเอิญ แต่หลังจากกลับไปแล้วเก็บเงียบ
ไม่ปริปาก ไม่รวู้ า่ จะไปแอบดีใจสักเพียงใด ท่านว่าตกลงนางมีความแค้น
ลึกล�ำ้ อะไรกับข้าหรือ เพราะเหตุใดจะต้องท�ำอะไรลับหลังข้าอย่างนีต้ ลอดเลย"
กล่าวจบนางก็มองประเมินลิ่นเซี่ยวด้วยสีหน้ายิ้มคล้ายไม่ยิ้ม
ราวกับพินิจพิเคราะห์ว่าสามีของตนเองมีสิ่งใดเหนือกว่าผู้อื่นกันแน่
มีหรือลิน่ เซีย่ วจะมองเจตนาหยอกเย้าในแววตาของนางไม่ออก แต่
แสร้งไม่รเู้ รือ่ งพลางเอ่ยอย่างไม่สะทกสะท้าน "สตรีนางนีห้ ลังจากแต่งให้
พี่เจ็ดแล้ว ชีวิตคงไม่ได้อยู่สบายนักหรอก เหตุใดพวกเราต้องปล่อยให้
มือสกปรกด้วย รอดูเงียบๆ ต่อไปเถอะ"
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ฉวีชิ่นเหยาไม่คิดว่าลิ่นเซี่ยวจะกล่าวเช่นนี้จึงนิ่งอึ้งไปชั่วขณะ
อยากจะถามต้นสายปลายเหตุให้รู้เรื่อง แต่เพิ่งจะอ้าปากก็นึกขึ้นได้
โดยพลันว่านางเกือบจะโดนค�ำพูดของลิ่นเซี่ยวชักน�ำความคิดไปอีกทาง
แล้ว ก็รู้สึกทั้งฉุนทั้งข�ำ อดใจไม่ไหวขยับตัวลุกขึ้นนั่ง กอดลิ่นเซี่ยวเอาไว้
พลางขบกัดริมฝีปากเขาเบาๆ แสร้งถามด้วยน�ำ้ เสียงดุดนั "เหตุใดถึงจงใจ
เบีย่ งเบนประเด็น ท่านยังไม่ตอบข้าเลยนะ เพราะอะไรนางถึงปักใจกับท่าน
ไม่เลิกรา"
ค�ำถามนี้นางอยากจะถามลิ่นเซี่ยวมานานแล้ว ทุกการกระท�ำ
ของซย่าเหยียนแสดงชัดเจนว่าพุง่ เป้ามาทีล่ นิ่ เซีย่ ว คนฉลาดปราดเปรือ่ ง
อย่างเขาไม่มีทางคาดเดาความคิดของซย่าเหยียนไม่ออก
ลิ่นเซี่ยวแอบหัวเราะขบขัน โอบกอดเอวผอมบางของนางไว้ งับ
ติ่งหูนางเล่นโดยไม่เกรงใจสักนิดแล้วเอ่ยยิ้มๆ ว่า "คิดไม่ถึงว่าเจ้าก็เป็น
ไหน�ำ้ ส้มใบน้อย สามีของเจ้าไม่เคยเสียเวลาพูดคุยกับนางเกินความจ�ำเป็น
สักประโยค เจ้าถามข้าแล้วข้าจะไปถามใครเล่า"
ฉวีชนิ่ เหยามีหรือจะไม่เข้าใจว่าลิน่ เซีย่ วเป็นคนเช่นไร แต่กท็ นไม่ได้
ทีผ่ อู้ นื่ จะมีความคิดเช่นนีต้ อ่ เขา ดวงตาจับจ้องริมฝีปากบางของลิน่ เซีย่ ว
นางรูส้ กึ มันเขีย้ วขึน้ มาจึงงับเล่นไม่หยุดอยูอ่ ย่างนัน้ นางงับเล่นไปพลาง
หัวเราะไปพลาง "บางครัง้ ข้าก็รสู้ กึ หมัน่ ไส้ทา่ นนักเชียว"
ลิ่นเซี่ยวพลิกจากฝ่ายตั้งรับเป็นฝ่ายรุกเข้าหา เลิกชายกระโปรง
ของนางขึน้ มา เลือ่ นมือขึน้ ไปตามเรียวขาบางของนาง หยุดพักตรงทีเ่ ขา
อยากจะหยุด ลูบไล้เบามือพลางเอ่ยถามนางว่า "เพราะอะไรถึงหมัน่ ไส้ขา้ "
ฉวีชิ่นเหยากัดริมฝีปากแน่น กดมือที่ก�ำลังก่อกวนเอาไว้สุดชีวิต
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เหล่ตามองลิ่นเซี่ยวแล้วกล่าว "ก็แค่หมั่นไส้ท่านนั่นล่ะ"
กล่าวจบนางก็เห็นเขาหลุบสายตาลงมองนาง ใบหน้าใต้แสงสลัว
ของโคมไฟในรถม้าแลดูองอาจงดงามอย่างประหลาด ก็อดใจไม่อยู่
ขยับประชิดใบหูแล้วงับเล่น ก่อนจะเอ่ยว่า "ถ้าหากส่วนดีของท่านมีแค่
ข้าคนเดียวที่มองเห็นก็ดีน่ะสิ"
ลิ่นเซี่ยวคว้านางกดเอาไว้ใต้ร่าง เอ่ยตอบด้วยสีหน้าจริงจัง "อืม
คนอื่นข้าไม่สนใจ ตอนนี้ไม่สู้ให้เจ้าลิ้มลองส่วนดีของสามีสักหน่อย"
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32
เมื่อคนทั้งสองกลับมาถึงวังอ๋องก็ใกล้ถึงยามอิ๋นแล้ว เป็นช่วงเวลา
มืดมิดทีส่ ดุ ก่อนฟ้าสางพอดี รวมถึงสายลมยามค�ำ่ คืนของช่วงต้นฤดูหนาว
ทั้งเยือกเย็นและกระโชกแรง พอพัดมากระทบใบหน้าราวกับโดนคมมีด
กรีดผ่านจนรู้สึกเกินจะทนรับไหว
ฉวีชิ่นเหยาไม่เคยรู้สึกเลยว่าระยะทางจากประตูวังหลันอ๋องไปถึง
เรือนซือหรูจะไกลถึงเพียงนี้ กว่าจะเดินเข้าเรือนมาได้ไม่ใช่เรือ่ งง่าย นาง
รับรู้เพียงว่าทั้งง่วงและหนาวมากเหลือเกินจนหาวติดกันหลายครั้ง นาง
รีบบอกให้เวินกูไปเตรียมน�้ำร้อนมา พอนางกับลิ่นเซี่ยวล้างมือล้างหน้า
แล้วก็มดุ เข้าใต้ผา้ ห่มไปทันที ก่อนจะผล็อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย
ดูเหมือนเพิง่ จะหลับตาไปได้ไม่นานก็ได้ยนิ เสียงคนเคาะประตูเรียก
แม้ว่าเสียงนั้นจะแผ่วเบา แต่แฝงด้วยความร้อนใจ สามารถปลุกคนที่
กระวนกระวายใจอยู่เป็นทุนเดิมให้ตื่นขึ้นได้
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ฉวีชิ่นเหยาสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที พอลืมตาก็เห็นลิ่นเซี่ยวสวมเสื้อ
ก้าวลงจากเตียง
พอเห็นฉวีชิ่นเหยารู้สึกตัวตื่นด้วย ลิ่นเซี่ยวก็เอ่ยปลอบ "เจ้านอน
ไปเถอะ ข้าจะออกไปดูสักครู่"
ฉวีชิ่นเหยากอดผ้าห่มเอาไว้พลางพยักหน้า แต่จนแล้วจนรอด
ก็ไม่อาจสงบใจลงได้ ช่วงเวลาเช่นนี้ถ้าหากไม่ใช่เรื่องด่วนร้ายแรงจริงๆ
พวกเขาคงไม่มีทางมารบกวนการนอนของลิ่นเซี่ยวแน่
นางนัง่ อยูบ่ นเตียงมองลิน่ เซีย่ วเดินออกจากห้องไป ประตูยงั ไม่ทนั ปิดลง
ก็ได้ยนิ เสียงเวินกูเอ่ยขึน้ ว่า "พวกฉางหรงมีเรือ่ งด่วนมารายงานเจ้าค่ะ"
ลิน่ เซีย่ วเอ่ยรับค�ำแล้วปิดประตูหอ้ งให้เรียบร้อย จากนัน้ ก็ได้ยนิ เสียง
ฝีเท้าเดินห่างออกไป นอกประตูหอ้ งกลับมาเงียบสงบดังเดิม
ฉวีชิ่นเหยาคล้ายกับมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่าง แม้ว่าดวงตา
จะปิดสนิทแต่ทำ� เช่นไรก็ไม่อาจหลับลงได้เลย ประเดีย๋ วหนึง่ ก็ลมื ตามอง
ออกไปนอกหน้าต่าง ประเดี๋ยวก็ขย�ำผ้าห่มวุ่นวาย นอนพลิกตัวไปมา
อยู่บนเตียง จับสังเกตความเคลื่อนไหวข้างนอกตลอดเวลา
จนกระทั่งผ่านไปประมาณหนึ่งก้านธูป ลิ่นเซี่ยวก็กลับมาที่ห้อง
"เกิดเรื่องอะไรขึ้นใช่หรือไม่" ฉวีชิ่นเหยากอดผ้าห่มลุกขึ้นมานั่ง
มองหน้าลิน่ เซีย่ ว เห็นเขาขมวดคิว้ มุน่ สีหน้าไม่ตา่ งอะไรกับท้องฟ้าข้างนอก
สะท้อนความหนาวยะเยือกชวนให้สนั่ สะท้าน มองแล้วท�ำให้รสู้ กึ ร้อนรนใจ
อย่างประหลาด
ลิน่ เซีย่ วช่วยห่มผ้าให้ฉวีชนิ่ เหยาแล้วก็นงั่ ลงบนเตียงพลางเอ่ยด้วย
น�้ำเสียงไร้อารมณ์ "ฉินหยวนตายแล้ว"
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ฉวีชนิ่ เหยารูส้ กึ เหมือนหูหนวกไปชัว่ ขณะ กว่าจะเรียกสติกลับมาได้
ช่างยากเย็น นางเอ่ยด้วยความตกตะลึงว่า "ตายแล้ว?! ตายได้อย่างไร"
"ผูกคอตาย" ลิ่นเซี่ยวลุกขึ้นถอดเสื้อคลุมตัวนอก น�ำไปวางพาด
ฉากบังลมหน้าเตียงแล้วกลับขึ้นมานอนบนเตียงอีกครั้ง
แววตาของฉวีชนิ่ เหยามองตามการเคลือ่ นไหวของเขาไปโดยไม่รตู้ วั
ในสมองสับสนวุ่นวายไม่อาจสงบใจลงได้โดยสิ้นเชิง "ผูกคอตาย? นาง
จะผูกคอตายได้อย่างไรกัน"
พิจารณาจากประสบการณ์ในการรับมือฉินหยวนมาหลายครัง้ แม้
ฉินหยวนจะเข้าใจว่าตนเองโดนวางยาพิษ 'ร้ายแรง' และจะมีชีวิตอยู่ได้
อีกเพียงครึง่ ปี แต่กไ็ ม่มที างยอมพ่ายแพ้โดยง่าย เห็นได้ชดั ว่านางมีจติ ใจ
แน่วแน่เด็ดเดี่ยวเพียงใด มาวันนี้ท่าทีขององค์รัชทายาทก็ยังไม่แน่ชัด
พระราชโองการของฮ่องเต้กย็ งั ไม่ประกาศลงมา เพราะเหตุใดนางถึงได้เลือก
การจบชีวิตตัวเองไปก่อนเช่นนี้
ลิน่ เซีย่ วโอบร่างฉวีชนิ่ เหยาเอาไว้ในอ้อมแขน คิดใคร่ครวญอยูพ่ กั หนึง่
ก็เอ่ยอย่างเฉยชา "องครักษ์ที่คอยเฝ้านางในคืนนี้เป็นองครักษ์ข้างกาย
องค์รชั ทายาททัง้ นัน้ มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกวดขัน คนนอกไม่มที าง
บุกรุกเข้าไปได้ องค์รชั ทายาทก็ตงั้ ใจจะเหลือทางรอดเอาไว้ให้นางอยู่ แม้วา่
นางจะตายไปอย่างกะทันหัน แต่โอกาสทีจ่ ะถูกคนลอบท�ำร้ายมีนอ้ ยมาก
ได้ยนิ คนข้างกายองค์รชั ทายาทบอกว่าตอนแรกฉินหยวนไม่มอี ะไรผิดปกติ
เกิดเรือ่ งตอนประมาณรุง่ สาง กว่ากลุม่ องครักษ์จะรูส้ กึ ผิดสังเกตเข้าจวน
เพื่อตรวจสอบดูก็สายไปแล้ว"
กล่าวจบเขาก็แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับมุมมองของฉวีชนิ่ เหยาว่า
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"แม้ขา้ ก็ไม่เชือ่ ว่านางจะเลือกผูกคอตาย แต่คนประเภทนีม้ กั จะเฉลียวฉลาด
เกินไป นิสยั ยอมหักแต่ไม่ยอมงอ แทนทีจ่ ะปล่อยให้ผอู้ นื่ มาก�ำหนดชะตาชีวติ
ของตัวเอง ก็ไม่แน่วา่ ยอมฆ่าตัวตายเสียดีกว่า"
เป็นเช่นนี้จริงหรือ
ฉวีชิ่นเหยายังรู้สึกไม่สบายใจอยู่เลือนราง ตลอดหนึ่งเดือนมานี้
มีกี่คนแล้วที่ผูกคอตาย เริ่มจากนางข้าหลวงลู่ในส�ำนักศึกษาอวิ๋นอิ่น
แล้ ว ต่ อ มาก็เป็นฉินหยวน พวกนางต่างเสียชีวิตช่วงเวลาไล่เ ลี่ยกัน
จากโลกนี้ไปอย่างเงียบงันไร้สุ้มเสียง ยิ่งไปกว่านั้นมองเพียงผิวเผิน
ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติ เพียงแค่เวลาตายช่างประจวบเหมาะพอดี
หลังจากตะลึงงันไปสักพักพลันนึกขึ้นมาได้เรื่องหนึ่ง เงยหน้ามอง
ลิน่ เซีย่ วพลางเอ่ยว่า "โชคดีทคี่ นื นีท้ า่ นไม่ได้ยน่ื มือเข้าไปยุง่ เรือ่ งการควบคุมตัว
ฉินหยวน ปล่อยให้องค์รัชทายาทส่งคนข้างกายไปเฝ้าเอง ไม่อย่างนั้น
เรื่องฉินหยวนผูกคอตายในจวนคืนนี้ แม้ว่าพวกเราจะไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ
แต่องค์รชั ทายาทจะต้องสงสัยมาถึงพวกเราแน่" เพราะสุดท้ายแล้วลิน่ เซีย่ ว
ก็มีเหตุจูงใจและมีความสามารถจะท�ำได้ ถ้าหากลิ่นเซี่ยวไม่รีบถอนตัว
ออกมาให้ทนั เวลาจะหลุดพ้นจากข้อสงสัยนีไ้ ด้อย่างไร ไม่นา่ แปลกใจเลย
ที่ปกติลิ่นเซี่ยวจะรอบคอบรัดกุมปานนี้ แล้วยังคิดล่วงหน้าระมัดระวัง
ไปทุกฝีกา้ วจนเคยชิน เพราะผูค้ นและเรือ่ งราวในวังนอกวังช่างสลับซับซ้อน
ถ้าหากพลาดพลั้งเพียงเล็กน้อยอาจจะท�ำให้ผู้อื่นหันมาระแวงสงสัย
พอฉวีชนิ่ เหยาคิดมาถึงตรงนี้ ในใจก็รสู้ กึ เจ็บปวดจนยากจะอธิบาย
นางซุกศีรษะอยู่กับอกเขาและกอดเขาไว้แน่นพลางเอ่ยว่า "เหวยจิ่น ข้า
ก�ำลังคิดว่าเรื่องในคืนนี้คงเป็นแค่หนึ่งในหลายเรื่องที่ท่านต้องพบเจอ
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ตลอดหลายปีมานี้ ทีผ่ า่ นมาไม่รวู้ า่ ท่านต้องพบเจอเรือ่ งทีร่ บั มือได้ยากเย็น
มามากเพียงใดกันนะ"
ลิน่ เซีย่ วคิดไม่ถงึ ว่าฉวีชนิ่ เหยาจะเกิดความรูส้ กึ สะท้อนใจเช่นนีข้ นึ้ มา
ร่างกายจึงแข็งค้างไปชัว่ ขณะ แววตาพลันแปรเปลีย่ นเป็นอ่อนโยน ก้มศีรษะ
จุมพิตกลุม่ เส้นผมของนางพลางเอ่ยยิม้ ๆ ว่า "ก่อนจะพบกับเจ้าก็ลำ� บากอยู่
เหมือนกัน แต่ตอนนีม้ เี จ้าอยูเ่ คียงข้างแล้วเจ้าก็ดถี งึ เพียงนี้ ในทุกวันแค่ขา้
คิดถึงเจ้า ไม่รวู้ า่ ในใจมีความสุขมากมายเท่าไรแล้ว เรือ่ งราวใหญ่โตเพียงใด
ก็ไม่เคยคิดว่าจะผ่านไปไม่ได้"
ลิน่ เซีย่ วกล่าวจบก็รสู้ กึ เหมือนกับว่าประโยคนีย้ งั ไม่มนี ำ�้ หนักเพียงพอ
เขายื่นมือไปตรึงไหล่ฉวีชิ่นเหยาเอาไว้ ก้มมองนางแล้วเอ่ยด้วยน�้ำเสียง
อ่อนโยน "อาเหยา ตลอดหลายปีมานี้เรื่องที่ท�ำให้ข้าอิ่มเอมใจที่สุดก็คือ
การได้แต่งงานกับเจ้า เจ้าวางใจเถอะ ไม่วา่ จะเกิดเรือ่ งอะไรขึน้ ข้าจะเป็น
คนคอยก�ำบังลมฝน คุม้ ครองเจ้าให้ปลอดภัย"
"ไม่ใช่แค่ขา้ พวกเราทัง้ สองคนจะต้องปลอดภัย" ฉวีชน่ิ เหยากล่าวเสริม
อย่างจริงจัง
"แน่นอนอยู่แ ล้ว" ลิ่นเซี่ยวเอ่ยตอบ แววตาแน่วแน่เปี่ยมด้ว ย
ความมั่นใจ
ฉวีชน่ิ เหยารูด้ วี า่ ค�ำสัญญาของบุรษุ ผูน้ หี้ มายถึงอะไร นางซุกศีรษะ
อยูก่ บั อกของเขาดังเดิม จิตใจทีเ่ คยกระวนกระวายกลับมาสงบนิง่ มัน่ คง
เหลือเกิน
ด้วยเมื่อคืนมีเรื่องให้วุ่นวายใจ พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าฉวีชิ่นเหยา
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จึงรู้สึกเกียจคร้านอยู่บ้าง เรื่องศีรษะวิงเวียนมึนงงไม่ต้องเอ่ยถึง ขณะ
กินอาหารยิ่งรู้สึกไม่เจริญอาหาร แม้กระทั่งโจ๊กรสชาติจืดยังกินไม่ลง
ฝืนกินไปได้ค�ำหนึ่งก็อาเจียนออกมาทันที
ลิน่ เซีย่ วยังคิดว่ายามพวกเขาคลอเคลียแนบชิดกันในรถม้า ไม่ทนั ระวัง
ปล่อยให้ฉวีชนิ่ เหยาต้องลมหนาวจนเป็นหวัด จึงรูส้ กึ หงุดหงิดได้มากเท่าใด
ก็หงุดหงิดมากเท่านัน้ นอกจากให้คนรีบไปเชิญอวีร๋ วั่ สุย่ มาแล้ว ยังให้ไป
รายงานในวังด้วยว่ามอบหมายให้สวี่เซิ่นหมิงท�ำหน้าที่แทน ส่วนตัวเขา
จะอยูท่ วี่ งั อ๋องเฝ้าฉวีชนิ่ เหยาไม่หา่ งแม้แต่กา้ วเดียว
เวินกูเห็นฉวีชิ่นเหยาไม่เจริญอาหาร กลับคิดไปถึงอีกเรื่องหนึ่ง จึง
เรียกไฉ่ผงิ มาสอบถามเรือ่ งการมีระดูของฉวีชนิ่ เหยาเมือ่ ครัง้ อยูท่ จี่ วนสกุลฉวี
โดยละเอียด แล้วยังถามด้วยว่าเดือนก่อนเปลีย่ นผ้าปูทนี่ อนไปซักเมือ่ ใด
เพราะชายาซื่อจื่อแต่งเข้าวังอ๋องมาเกือบสองเดือนแล้ว ซื่อจื่อก็รักใคร่
โปรดปรานนางถึงเพียงนั้น เกรงว่าอาจจะมีข่าวดีแล้วก็ได้
แม้ว่าไฉ่ผิงจะยังสับสนมึนงง พอโดนเวินกูลากตัวมาถามเรื่องนั้น
เรื่องนี้ ถึงตระหนักขึ้นมาได้โดยพลันว่าเดือนนี้ดูเหมือนคุณหนูของนาง
ไม่ได้เปลี่ยนผ้าปูที่นอนไปซักมาสักพักใหญ่แล้ว
แต่เมื่อครั้งอยู่จวนสกุลฉวีรอบระดูของคุณหนูมาไม่ตรงเท่าไร
ไม่ได้มาเร็วก็มาช้า ถ้าหากจะเอาเรื่องนี้มาตัดสินว่านางมีข่าวดีแล้ว
เกรงว่าอาจยังไม่แน่นอนอยู่บ้าง
แม้ว่าจะกล่าวไปเช่นนี้ พอไฉ่ผิงนึกถึงสิ่งที่ฮูหยินเคยสั่งก�ำชับนาง
ก่อนที่คุณหนูจะแต่งงาน ก็มีท่าทีดีอกดีใจไม่น้อย รีบไหว้วานคนให้ไป
ส่งข่าวบอกฉวีเฉินซื่อเงียบๆ
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ลิน่ เซีย่ วส่งคนไปเชิญไม่นาน อวีร๋ วั่ สุย่ ก็มาถึงวังหลันอ๋องว่องไวปาน
สายลมพัด
ลิ่นเซี่ยวปลดม่านเตียงลง บดบังฉวีชิ่นเหยาเอาไว้อย่างมิดชิด
ถึงเชิญอวี๋รั่วสุ่ยเข้ามาในห้อง
อวีร๋ วั่ สุย่ ตรวจชีพจรผ่านม่านอยูค่ รูห่ นึง่ แล้วสอบถามรายละเอียด
เกีย่ วกับอาการป่วยของฉวีชนิ่ เหยาพลางลูบเคราครุน่ คิดอยูค่ รูห่ นึง่ ก็ออกไป
ห้องชั้นนอกเขียนใบสั่งยา
ฉวีชิ่นเหยานอนอยู่บนเตียงด้วยอาการอ่อนเพลีย ได้ยินลิ่นเซี่ยว
พูดคุยอยูก่ บั อวีร๋ วั่ สุย่ ทีห่ อ้ งชัน้ นอก ก็นกึ ถึงเหตุการณ์ทนี่ างโดนโจรท�ำร้าย
บาดเจ็บทีว่ ดั ต้าอิน่ ขึน้ มาได้ ก็เป็นอวีร๋ วั่ สุย่ ผูม้ าตรวจให้โดยไม่ได้รบั เชิญ
แต่เขากล่าวว่ารับค�ำสั่งองค์หญิงเต๋อหรงให้มาตรวจรักษานาง
ตอนนั้นนางยังไม่เคยไปมาหาสู่กับองค์หญิงเต๋อหรง ไม่เข้าใจว่า
องค์หญิงผู้นี้เป็นคนอย่างไร พอได้ยินอวี๋รั่วสุ่ยกล่าวเช่นนั้นจึงเชื่อว่า
เป็ น ความจริ ง ทว่ า วั น นี้ ล องคิ ด ดู แ ล้ ว พิ จ ารณาจากนิ สั ย ใจคอของ
องค์หญิงเต๋อหรง หลังจากเกิดเรื่องแม้กระทั่งส่งคนมาสอบถามอาการ
ก็ไม่มี ไม่น่าจะตั้งใจเชิญหัวหน้าส�ำนักหมอหลวงไปตรวจรักษานางได้
หรือว่าเดิมทีองค์หญิงเต๋อหรงก็เป็นแค่ฉากบังหน้า แต่ความจริง
เขาเป็นคนเชิญอวี๋รั่วสุ่ยไปกันนะ
นางยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่าเป็นไปได้ เพราะว่าเรื่องของฉินหยวนครั้งนี้
ก็เป็นเพราะอวี๋รั่วสุ่ยกล่าวข้อวินิจฉัยเบื้องพระพักตร์ว่าฉินหยวนป่วยเป็น
โรคปอดล้า ถึงล่อให้ฉินหยวนออกจากวังหลวงได้ส�ำเร็จ จนกระทั่ง
เปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของฉินหยวนในเวลาต่อมา
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ด้วยเหตุนี้ดูท่าความสัมพันธ์ของอวี๋รั่วสุ่ยกับลิ่นเซี่ยวคงห่างไกล
จากค�ำว่า 'เฉยชา' อย่างที่เห็นภายนอกเป็นแน่
แต่อวี๋รั่วสุ่ยมีฐานะเป็นถึงหัวหน้าส�ำนักหมอหลวง เข้าวังมานาน
กว่าสีส่ บิ ปี ตอนนีใ้ กล้จะถึงวัยไม้ใกล้ฝง่ั เต็มที ไม่สนใจไยดีลาภยศสรรเสริญ
มานานแล้ว ด้วยวัยและประสบการณ์ของลิน่ เซีย่ ว อวีร๋ วั่ สุย่ จะปล่อยให้เขา
เรียกใช้งานได้โดยง่ายหรือ หรือว่าเบือ้ งหลังอาจมีเรือ่ งบางอย่างแอบแฝง
อยู่
ขณะก�ำลังครุน่ คิด เวินกูกเ็ ดินเข้ามา นางกล่าวด้วยสีหน้ายิม้ แย้มว่า
หลันอ๋องได้ยนิ เรือ่ งฉวีชนิ่ เหยาป่วย ตัง้ ใจส่งคนข้างกายอย่างหมอหลวงอวี๋
มาตรวจให้โดยเฉพาะ
พอฉวีชนิ่ เหยาได้ยนิ ค�ำนีก้ ต็ ะลึงงันไปชัว่ ขณะ มีความคิดเหลวไหล
บางอย่างผุดขึน้ มาโดยพลัน ใช่แล้ว นางลืมท่านพ่อสามีไปได้อย่างไรกัน!
คนทีล่ นิ่ เซีย่ วไม่อาจเรียกใช้ได้ แต่ดว้ ยฐานะของพ่อสามีนาง ใช่วา่ จะเรียกตัว
มาไม่ได้
อย่างไรเสียส�ำหรับขุนนางเก่าแก่อย่างอวีร๋ วั่ สุย่ ลิน่ เซีย่ วเป็นเพียงแค่
ลูกเสือทีเ่ พิง่ เกิดใหม่ทยี่ งั ไม่มเี ขีย้ วเล็บ แต่หลันอ๋องกลับเป็นเพียงผูเ้ ดียว
ในบรรดาองค์ชายทัง้ หมดทีถ่ อนตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยจากเหตุการณ์
แย่งชิงต�ำแหน่งองค์รชั ทายาทในอดีต หรือพ่อสามีผนู้ ไี้ ม่ได้ถอื สันโดษและ
ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับสิง่ ใดอย่างทีเ่ ห็น? แต่เพือ่ ปกป้องตนเองแล้วจึงจ�ำเป็นต้อง
แสดงท่าทีเช่นนี้ต่อหน้าผู้อื่นอย่างเลี่ยงไม่ได้
ทันใดนั้นไฉ่ผิงก็ชะโงกตัวเข้ามาด้วยท่าทางดีใจลิงโลด แม้กระทั่ง
ค�ำเรียกขานฉวีชนิ่ เหยาก็ลมื เปลีย่ นไปสนิท นางหัวเราะคิกคักแล้วเอ่ยว่า
66
Page ����������������������� 4.indd 66

10/8/2563 BE 16:55

หนิ ง หล่ ง

"คุณหนูเจ้าคะ ฮูหยินกับคุณชายมาเยี่ยมท่านแล้วเจ้าค่ะ"
เพิ่งจะสิ้นเสียงของไฉ่ผิง ฉวีเฉินซื่อก็เลิกม่านเดินเข้ามาด้วยสีหน้า
เปี่ยมสุข มองหน้าฉวีชิ่นเหยาด้วยความยินดีจนพูดอะไรไม่ถูก "ลูกแม่
ช่างมีวาสนานัก เพิ่งจะแต่งงานไม่นานก็มีข่าวดีเสียแล้ว"
ความจริงตอนไฉ่ผิงวานคนให้ไปส่งข่าวที่จวนสกุลฉวีนั้น เดิมที
นางกล่าวว่า 'คุณหนูอาจมีข่าวดี'
แต่ว่าพอเรื่องไปถึงหูของฉวีเฉินซื่อ กลับกลายเป็นว่า 'คุณหนู
มีข่าวดีแล้ว'
ลิ่นเซี่ยวเพิ่งไปส่งอวี๋รั่วสุ่ยกลับมา จะเดินเข้าห้องก็ได้ยินค�ำพูดนี้
เข้าพอดีจึงยืนนิ่งอึ้งอยู่กับที่
เดิมทีลิ่นเซี่ยวตั้งใจจะเข้ามาคารวะทักทายฉวีเฉินซื่อก่อนค่อยไป
เรือนนอกต้อนรับฉวีจื่ออวี้ ไม่คาดคิดว่าจะมาได้ยินค�ำนี้
เขาลืมไปแล้วว่าต้องก้าวเดินต่อ ยืนนิ่งอยู่ข้างประตู ในสมอง
คิดทบทวนสิ่งที่อวี๋รั่วสุ่ยบอกกล่าวเขาไปเมื่อครู่นี้อย่างรวดเร็ว
'เป็นเพราะชายาซือ่ จือ่ เคร่งเครียดเกินควร หัวใจและม้ามต่างพร่องไป
อีกทั้งไม่ให้ความส�ำคัญกับการบ�ำรุงดูแลร่างกายมากนัก เป็นเหตุให้
ไม่ทันระวังก็ต้องลมเย็นจนเป็นหวัด โชคดีชายาซื่อจื่อสุขภาพแข็งแรง
มาแต่ไหนแต่ไร ไม่ถงึ ขัน้ เรือ้ รังและทรุดหนัก กินยาสลายไอเย็นสักสองเทียบ
ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้ว'
กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าฉวีชนิ่ เหยาล้มป่วยเป็นหวัด ไม่เอ่ยถึงค�ำว่า
'ตัง้ ครรภ์' สักนิด อีกทัง้ อวีร๋ วั่ สุย่ มีวชิ าแพทย์ลำ�้ เลิศ คงไม่ถงึ ขัน้ แม้แต่การ
ตัง้ ครรภ์กต็ รวจไม่พบกระมัง
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แม้ว่าจะคิดเช่นนี้ ในใจเขากลับรู้สึกหดหู่ไม่น้อย ราวกับว่าจู่ๆ
เรื่องประหลาดใจที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็มาอยู่ตรงหน้า แต่ยังไม่ทัน
จะสัมผัสดื่มด�่ำ ชั่วอึดใจถัดมาผู้อื่นก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริง
ฉวีชิ่นเหยาก็งุนงงเป็นไก่ตาแตกเพราะค�ำพูดของมารดา ตกตะลึง
อ้าปากค้างมองตอบแล้วเอ่ยว่า "ท่านแม่ เมื่อครู่ท่านพูดว่าอย่างไร
นะเจ้าคะ..."
ฉวีเฉินซือ่ เห็นสีหน้าของบุตรสาวและบุตรเขย ยังไม่ทนั เก็บรอยยิม้
บนใบหน้าก็รู้สึกได้โดยสัญชาตญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติ จึงหันไปหา
ลิน่ เซีย่ ว ถามอย่างอึกอักอยูบ่ า้ ง "ซือ่ จือ่ ไม่ใช่วา่ อาเหยามีขา่ วดีแล้วหรือ"
ครัง้ นีฉ้ วีชนิ่ เหยาได้ยนิ ค�ำพูดของมารดาชัดเจนเสียที นางตกตะลึง
พรึงเพริด มองไปทางลิ่นเซี่ยวคล้ายต้องการค�ำยืนยัน
ลิน่ เซีย่ วกระแอมกระไอแผ่วเบาด้วยความรูส้ กึ กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
กล่าวตอบฉวีเฉินซื่อว่า "ท่านแม่ขอรับ เมื่อครู่หมอหลวงอวี๋ตรวจชีพจร
อาเหยาแล้ว บอกว่านางป่วยเป็นไข้หวัด..."
ฉวีเฉินซื่ออ้าปากหุบปากโดยไร้เสียง แม้ว่าสีหน้าจะแข็งค้างไป
แต่ก็ตั้งสติกลับมาได้อย่างรวดเร็ว รีบปรับน�้ำเสียงทันที ฝืนยิ้มเอ่ยว่า
"เฮ้อ...ต้องโทษที่แม่ยังฟังไม่ทันรู้เรื่องก็รีบมาหาเจ้าแล้ว"
จากนัน้ นางพยายามเปลีย่ นหัวข้อสนทนา น�ำของบ�ำรุงทีเ่ ตรียมมา
ส่งให้ไฉ่ผงิ แล้วรีบเดินไปทีข่ า้ งเตียง กอดฉวีชนิ่ เหยาเอาไว้ พินจิ ดูหน้าอีกฝ่าย
อย่างละเอียดและถามด้วยน�ำ้ เสียงห่วงใยว่า "มาให้แม่ดเู ร็วเข้า เหตุใดอยูด่ ๆี
ถึงเป็นหวัดได้ละ่ พอกินอะไรไหวหรือไม่ จะให้แม่ทำ� ของว่างทีย่ อ่ ยง่ายๆ
ให้เจ้าหรือไม่"
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ฉวีเฉินซือ่ ไม่เอ่ยถึงเรือ่ งตัง้ ครรภ์อกี แม้แต่คำ� เดียว เลีย่ งไม่ให้บตุ รสาว
ต้องรู้สึกอึดอัดและท�ำให้บุตรเขยต้องผิดหวัง ในใจกลับสบถด่าบ่าวไพร่
ทีม่ าส่งข่าวผิดๆ ไปแปดสิบรอบได้ แอบหมายมัน่ ไว้วา่ หลังออกจากเรือน
ไปแล้วจะต้องตามหาบ่าวไพร่สมควรตายมาสัง่ สอนให้รจู้ กั ส�ำนึกเสียบ้าง
ถึงจะดี
เนื่องจากฉวีเฉินซื่อเสียงก้องกังวาน มีท่วงท�ำนองรื่นหู นางพูดจา
ไม่กี่ค�ำก็ท�ำให้บรรยากาศกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหายไปได้ในที่สุด
ลิ่นเซี่ยวเห็นฉวีชิ่นเหยามีสีหน้าสบายใจเป็นปกติขึ้นก็รู้ดีว่านาง
ไม่ได้เก็บค�ำพูดของมารดามาใส่ใจ แอบถอนหายใจโล่งอก บอกลาฉวีเฉินซือ่
แล้วก็ออกไปที่เรือนนอกต้อนรับฉวีจื่ออวี้
วันนีไ้ ม่ใช่วนั หยุดงานแต่พชี่ ายก็มาพร้อมกับมารดาแต่เช้าตรู่ คิดว่า
ก็เพราะได้ยินข่าวฉวีชิ่นเหยาตั้งครรภ์จึงแวะมาเยี่ยมเยียนโดยเฉพาะ
ประเดีย๋ วพอพบหน้าแล้วคงต้องเสียเวลาอธิบายกันเล็กน้อย
เมื่อบุตรเขยเดินจากไปแล้ว เวลาพูดจาฉวีเฉินซื่อจึงคลายความ
พะว้าพะวังลงไปไม่นอ้ ย นางกล่าวกับบุตรสาวว่า "เมือ่ ครูแ่ ม่เข้าใจผิดไป
เจ้าก็อย่าเก็บไปคิดมากเลยนะ ลองคิดดูแล้วเจ้าเพิ่งแต่งงานได้ไม่นาน
ถึ ง เวลาควรจะมี ก็ มี ม าเองนั่ น ล่ ะ สตรี ส ่ ว นใหญ่ จ ะกั ง วลเรื่ อ งนี้ ที่ สุ ด
ยิ่งคิดกังวลมากยิ่งตั้งครรภ์ได้ยาก"
"ใครคิดมากกันแน่เจ้าคะ" ฉวีชิ่นเหยาหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก
"ท่านแม่เองไม่ใช่หรือที่จู่ๆ ก็มาบอกข้าแต่เช้าตรู่ว่าข้าตั้งครรภ์ อยู่ดีๆ
ก็เปลี่ยนจากป่วยเป็นหวัดไปเรื่องตั้งครรภ์ได้"
ฉวีเฉินซื่อช่วยจัดผ้าห่มให้บุตรสาวพลางยิ้มอย่างไม่สะทกสะท้าน
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"นี่ไม่ใช่เพราะแม่ร้อนใจมากหรือไร กว่าจะตกลงเรื่องการแต่งงานของ
พี่ชายเจ้าให้ลงตัวได้ แม่ยังนึกว่าจะมีข่าวดีพร้อมกันสองเรื่องเสียแล้ว"
ฉวีชนิ่ เหยาตกใจจนลุกพรวดขึน้ มานัง่ "เรือ่ งการแต่งงานของพีช่ าย
ลงตัวแล้วหรือเจ้าคะ!"
ฉวีเฉินซือ่ คาดเดาได้แต่แรกว่าบุตรสาวจะต้องมีทา่ ทีเช่นนี้ นางจับ
บุตรสาวให้นอนลงไปอย่างเดิม ยิ้มจนตาหยีพลางเอ่ยว่า "สองวันก่อน
ก็อยากให้เจ้ากลับจวนไปหารือเรื่องนี้นี่ล่ะ แต่ว่าช่วงหลายวันนี้เจ้าต้อง
เข้าวังหลวงตลอดก็เลยไม่มีโอกาสบอกให้เจ้ารู้"
ฉวีชิ่นเหยารู้สึกหงุดหงิดในใจ ระยะนี้นางวุ่นวายอยู่กับการรับมือ
ฉินหยวน มีหรือจะว่างพอไปสนใจเรื่องอื่น นี่แม้กระทั่งเรื่องใหญ่อย่าง
การแต่งงานของพี่ชายยังไม่รู้เลย
ในเมื่อรู้เรื่องแล้วนางก็พร้อมจะช่วยเหลือพี่ชายด้วยความเต็มใจ
อย่างยิง่ จึงเอ่ยถามมารดาว่า "เป็นคุณหนูบา้ นใดกัน เป็นคนทีพ่ ชี่ ายบอกว่า
สนใจ?"
จากการคาดเดาของนางก่อนหน้านี้ แม้วา่ พีช่ ายจะไม่ยอมปริปาก
บอกสักค�ำ แต่เป็นไปได้มากว่าจะสนใจหวังอิงหนิง แต่วา่ ศักดิฐ์ านะของ
ทั้งสองครอบครัวแตกต่างกันมาก ถ้าหากอยากจะสมหวังดังใจคงต้อง
ใช้เวลาไม่น้อยเลย
พีช่ ายของนางเป็นคนสุขมุ เยือกเย็นมาตลอด ก่อนจะมีความมัน่ ใจ
เต็มเปีย่ ม ไม่มที างให้มารดาถามเอาความแน่นอน ฉะนัน้ อย่ามองว่าขณะนี้
มารดาก�ำลังดีอกดีใจ ไม่แน่ว่านางอาจจะกระตือรือร้นอยู่ฝา่ ยเดียวก็ได้
ฉวีเฉินซื่อเห็นบุตรสาวมองหน้าด้วยความระแวงสงสัยก็ไม่รู้สึก
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หงุดหงิดแต่อย่างใด กลับยิ้มออกมาแล้วเอ่ยว่า "ก่อนหน้านี้พี่ชายเจ้า
ไม่ได้ช่วยกรมอากรเรียบเรียงต�ำราประมวลศัพท์อยู่ที่ส�ำนักราชบัณฑิต
หรอกหรื อ เพื่ อ ต� ำ ราเล่ ม นี้ แ ล้ ว พี่ ช ายเจ้ า ผอมลงไปตั้ ง เยอะ ต่ อ มา
เสนาบดีหวังไปที่ส�ำนักราชบัณฑิตตรวจสอบความคืบหน้าของงานนี้
เขาชื่นชมต�ำราประมวลศัพท์เล่มนี้มาก เห็นว่าพี่ชายเจ้าเป็นหนึ่งใน
คณะท�ำงานเรียบเรียงก็เลยเรียกเขาเข้าไปพูดคุยใกล้ชิดตั้งหลายค�ำ"
"จากนั้ น ล่ ะ เจ้ า คะ" ฉวี ชิ่ น เหยารั บ ฟั ง อย่ า งเพลิ ด เพลิ น ที่ แ ท้
ต�ำราประมวลศัพท์เล่มนั้นก็เป็นสิ่งที่กรมอากรต้องการใช้งาน มิน่าเล่า
ระยะนี้พี่ชายถึงได้ท�ำงานหามรุ่งหามค�่ำทุกวัน คิดว่าคงท�ำเพื่อสร้าง
ความประทับใจที่ดีให้เสนาบดีหวังเป็นแน่ กว่าเขาจะเรียกไปพบไม่ใช่
เรื่องง่าย เกรงว่าเพื่อให้ได้รับค�ำชมจากเสนาบดีหวัง พี่ชายคงจะทุ่มเท
ทุกอย่างเลยทีเดียว
ฉวีเฉินซื่อหัวเราะออกมาดังคาด "เสนาบดีหวังถามอะไรพี่ชายเจ้า
ตั้งมากมาย พอเห็นว่าเขาโต้ตอบได้คล่องแคล่วฉะฉาน มีสง่าราศีของ
คนมีความรู้ความสามารถ แม้ว่าตอนนั้นจะไม่ได้พูดอะไรออกมา แต่
ภายหลังกลับส่งขุนนางใต้บงั คับบัญชาไปสอบถามขอบันทึกประวัตพิ ชี่ ายเจ้า
ไปอ่านผ่านตาชุดหนึ่ง แล้วบังเอิญว่าขุนนางคนนั้นก็คือท่านลุงลู่สหายที่
คบหากับท่านพ่อเจ้าอย่างสนิทสนม หลังจากเลิกงานแล้วก็มาเล่าให้
ท่านพ่อเจ้าฟังอย่างละเอียดไม่มตี กหล่นเชียวล่ะ"
"เสนาบดีหวังก็แค่ขอบันทึกประวัติพ่ีชายมาดู" ฉวีชิ่นเหยาครุ่นคิด
แล้วเอ่ยว่า "ไม่แน่ว่าจะถูกใจพี่ชายหรอกนะเจ้าคะ"
พอกล่าวไปแล้วนางพลันนึกถึงหวังอีค่ นุ สหายร่วมส�ำนักของพีช่ าย
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ขึน้ มา เขามีความสัมพันธ์สว่ นตัวสนิทสนมกับพีช่ ายถึงเพียงนี้ แล้วยังเป็น
พีช่ ายร่วมอุทรของหวังอิงหนิงอีก คิดว่าคงจะรับรูค้ วามในใจทีพ่ ชี่ ายมีตอ่
หวังอิงหนิงมานานแล้ว จู่ๆ เสนาบดีหวังมาสนใจพี่ชาย ไม่แน่ว่าอาจมี
ผลงานของหวังอี่คุนรวมอยู่ด้วย
ฉวีเฉินซือ่ หัวเราะชอบใจ "แม่ยงั เล่าไม่ทนั จบเลยนะ หลังจากตรวจดู
บันทึกประวัติแล้ว วันนั้นจวนเสนาบดีหวังก็จัดงานเลี้ยง คุณชายหวัง
เชิญพีช่ ายของเจ้าไปร่วมงานด้วย ได้ยนิ ว่าวันนัน้ คนทีม่ าร่วมงานต่างเป็น
บัณฑิตมากความสามารถทีม่ ชี อื่ เสียงในราชส�ำนัก ในงานเลีย้ งเสนาบดีหวัง
ทดสอบความรู้ ตัง้ ใจเรียกพีช่ ายเจ้าให้แต่งเผียนเหวิน* อะไรนัน่ พอพีช่ าย
ของเจ้าแต่งจบ เสนาบดีหวังหันไปบอกใต้เท้าทีน่ งั่ อยูข่ า้ งกายว่า 'คนรุน่ หลัง
น่ากลัวยิง่ ' กล่าวชืน่ ชมไม่ขาดปาก อาเหยา เจ้าว่าเสนาบดีหวังท�ำเช่นนี้
ใช่ถกู ใจพีช่ ายเจ้าหรือไม่เล่า"
ฉวีชนิ่ เหยาไตร่ตรองดู ขุนนางนักคิดนักวางแผนอย่างเสนาบดีหวัง
เมือ่ อยูต่ อ่ หน้าคนทัว่ ไปไม่มที างน�ำความคิดของตนเองออกมาตีแผ่ให้ผอู้ นื่
รับรูโ้ ดยง่าย แม้วา่ จะชืน่ ชมพีช่ ายหลายครัง้ หรือบางทีอาจมีเจตนาจะช่วย
เลือ่ นต�ำแหน่ง แต่ไม่ใช่วา่ อยากรับพีช่ ายเป็นบุตรเขย ไม่แน่อาจเพียงแค่
เห็นว่ามีความรูค้ วามสามารถ จึงตัง้ ใจจะอบรมสัง่ สอนคนรุน่ หลังเท่านัน้
อย่างไรเสียสกุลหวังก็เป็นตระกูลใหญ่ที่เป็นขุนนางกันมาทุกรุ่น
ของราชวงศ์นี้ หวังอิงหนิงมีฐานะเป็นคุณหนูของจวนสกุลหวัง แม้ว่า
ต้องแบกรับชือ่ เสียงในทางเสียหายว่ามีดวงชะตาข่มสามี แต่ไม่มเี หตุผล
ต้องเป็นฝ่ายเอ่ยเรื่องการเกี่ยวดองออกมาก่อน
* ค�ำประพันธ์ทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะของจีนประเภทหนึง่ ไม่มสี มั ผัสอย่างร้อยกรอง แต่จำ� นวนค�ำและความหมาย
จะสอดคล้องเข้าคู่กันตลอดทั้งบท
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"แล้วพี่ชายว่าอย่างไรเจ้าคะ" พอเข้าใจเรื่องนี้กระจ่าง ฉวีช่ินเหยา
ตั ด สิ น ใจว่ า ต้ อ งเริ่ ม ลงมื อ จากพี่ ช ายและหวั ง อิ ง หนิ ง ก่ อ น เพราะว่ า
เปรียบเทียบกับเรือ่ งอืน่ แล้ว ท่าทีของพวกเขาทัง้ สองคนถึงจะส�ำคัญทีส่ ดุ
ฉวีเฉินซื่อเอ่ยว่า "แม่กับพ่อถามพี่ชายเจ้าตั้งหลายรอบ พี่ชายเจ้า
ก็เอาแต่บอกว่าขอให้พวกเราสองคนวางใจได้ เขารู้ว่าต้องท�ำอะไร แม่
มองดูแล้ว พี่ชายเจ้าใส่ใจเรื่องสกุลหวังน่าดูเชียวล่ะ"
พอฉวีชนิ่ เหยาได้ยนิ ค�ำนีก้ พ็ ยักหน้า เริม่ มีความมัน่ ใจขึน้ มาบางส่วน
ดูทา่ พีช่ ายจะชอบหวังอิงหนิงจริงอย่างทีค่ ดิ ไว้
ฉวีเฉินซือ่ ถอนหายใจขึน้ มาอีก "นางเป็นเด็กดีเพียงนัน้ ใครจะไม่ชอบ
บ้างเล่า น่าเสียดายศักดิฐ์ านะสูงไปสักหน่อย พวกเราไม่ใช่ตระกูลขุนนางใหญ่
จะกล้าคิดเพ้อฝันมากมายได้อย่างไร ยังโชคดีทพี่ ชี่ ายเจ้าเอาการเอางาน
ทัง้ ได้ชอื่ ว่าเป็นจ้วงหยวน แล้วก็ได้รบั ค�ำชมจากเสนาบดีหวัง ไม่อย่างนัน้
ฐานะของสกุลฉวีอย่างพวกเรา เกรงว่าแม้แต่คุณสมบัติจะไปเยือน
เพือ่ ทาบทามสูข่ อยังไม่มเี ลย"
ฉวีชนิ่ เหยาไม่เอ่ยโต้แย้งมารดา เพียงแค่เอ่ยปลอบว่า "ท่านแม่เจ้าคะ
ถึงพวกเราจะไม่เคยเป็นฝ่ายไปสานสัมพันธ์กบั ผูม้ อี ำ� นาจ แต่กไ็ ม่จำ� เป็นต้อง
ดูถูกตัวเองจนเกินไป ก็เหมือนอย่างที่ท่านว่ามา พี่ชายเป็นถึงจ้วงหยวน
รูปร่างหน้าตาและการวางตัวล้วนโดดเด่น ให้เป็นลูกเขยใครจะไม่อยากได้
บ้างเล่า"
พอคิดถึงเรือ่ งดวงชะตาข่มสามีของหวังอิงหนิง ฉวีชนิ่ เหยาก็ลงั เลว่า
จะเอ่ยถามมารดาดีหรือไม่ แต่มองจากระดับความสนใจที่มารดามีต่อ
หวังอิงหนิง ไม่มที างไม่เคยได้ยนิ เรือ่ งนีม้ าก่อนแน่ ในเมือ่ มารดาไม่เอ่ยถึง
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สักค�ำก็หมายความว่ามารดาของนางไม่ถือสา
ฉวีชนิ่ เหยาทัง้ ปลืม้ ใจและภูมใิ จ แม้วา่ มารดาของนางจะถือก�ำเนิด
ในตระกูลชาวบ้านธรรมดา กลับมองทุกอย่างได้ทะลุปรุโปร่ง ไม่มีความ
เลอะเลือนเลยแม้แต่นิดเดียว
สองแม่ลูกพูดคุยกันอยู่พักใหญ่ ฉวีเฉินซื่อก็ลุกขึ้นเหลียวมองไป
รอบห้องหออย่างละเอียดอีกครั้ง เห็นว่าทุกมุมในห้องแลดูหรูหราแต่
ไม่ฟมุ่ เฟือย อีกทัง้ ยังไม่ขาดความประณีตละเอียดอ่อนอย่างห้องนอนสตรี
บนโต๊ะเครื่องแป้งยังมีแจกันกระเบื้องเคลือบวางอยู่ใบหนึ่ง ในแจกัน
ปักดอกชาทีใ่ นฤดูกาลนีค้ วรจะโรยราไปนานแล้วแน่นขนัด ดอกชาก�ำลัง
บานสะพรั่งงดงามเป็นพิเศษ
มุมหนึ่งของห้องจุดเครื่องหอมเอาไว้ เป็นกลิ่นหอมหวานนุ่มนวล
อย่างอธิบายไม่ถกู ส่วนตัง่ ไม้รมิ หน้าต่างมองตรงไปเห็นทิวทัศน์อนั งดงาม
ในลานเรือนพอดี แม้ข้างนอกสายลมจะหนาวเหน็บสะท้านกาย แต่
เนือ่ งจากจุดเตามังกรดินเอาไว้ทำ� ให้ภายในห้องอบอุน่ ราวกับฤดูใบไม้ผลิ
นอกจากนี้บ่าวไพร่ที่อยู่ในห้องต่างปรนนิบัติดูแลบุตรสาวของนาง
อย่างแข็งขัน เห็นได้ชดั ว่านับตัง้ แต่บตุ รสาวแต่งงานมาใช้ชวี ติ อย่างราบรืน่
สมหวังมากเพียงใด นางคิดเช่นนี้แล้วก็ยิ่งรู้สึกสบายใจอย่างยิ่ง
ฉวีจอื่ อวีร้ แู้ ล้วว่าน้องสาวไม่ได้มขี า่ วดีตามทีเ่ ข้าใจ หลังจากพูดคุย
อยูก่ บั ลิน่ เซีย่ วในห้องหนังสือสักพักใหญ่ พอถึงยามอูก่ ร็ บั มารดาออกมา
สองแม่ลูกบอกลากลับจวน
ช่วงค�่ำเวินกูกลัวว่าลิ่นเซี่ยวจะติดหวัดจากฉวีชิ่นเหยา เดิมทีตั้งใจ
74
Page ����������������������� 4.indd 74

10/8/2563 BE 16:55

หนิ ง หล่ ง

จะย้ายเครือ่ งนอนของลิน่ เซีย่ วไปจัดไว้ทหี่ อ้ งหนังสือด้านนอก ใครจะรูว้ า่
หลังจากลิ่นเซี่ยวช่วยป้อนยาให้ฉวีชิ่นเหยาแล้วก็เอนกายนอนข้างนาง
เหมือนปกติ
เนือ่ งจากเมือ่ กลางวันได้นอนพักผ่อนไปมาก ฉวีชนิ่ เหยายังไม่รสู้ กึ ง่วง
เลยสักนิด นางนอนหันหน้าไปทางลิน่ เซีย่ ว กระซิบพูดคุยกับเขา
"ข้ารูส้ กึ ว่าพีช่ ายคงจะชอบหวังอิงหนิงเข้าแล้ว" นางนอนเขีย่ คอเสือ้
ตัวในของลิน่ เซีย่ วเล่น น�ำ้ เสียงแหบแห้งเล็กน้อยอย่างคนเป็นหวัดชัดเจน
แต่กลับมีความกังวานใสอยูด่ ว้ ย เมือ่ ลักษณะเสียงทัง้ สองผสมผสานกัน
เช่นนีย้ งิ่ เพิม่ ความอ่อนหวานมากขึน้ หลายส่วน พอลิน่ เซีย่ วได้ยนิ กับหูแล้ว
หัวใจรู้สึกคันยุบยิบไปหมด
"ฟังจากที่ท่านแม่เล่ามา ดูเหมือนเสนาบดีหวังจะชื่นชมพี่ชายข้า
อยูม่ าก แต่วา่ จะยอมยกหวังอิงหนิงให้แต่งกับพีช่ ายข้าจริงหรือไม่ นัน่ เป็น
อีกเรื่องหนึ่งแล้ว"
ลิ่นเซี่ยวขมวดคิ้วมุ่น รู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินข่าวนี้ "เจ้าบอกว่า
สหายคนใดของเจ้านะ? เป็นคุณหนูสี่สกุลหวัง?"
"อือ้ " ฉวีชนิ่ เหยาพยักหน้า "เรือ่ งนีเ้ ป็นไปได้ยากพอสมควรใช่หรือไม่
คนอย่างท่านเสนาบดีหวังจะยอมให้บตุ รสาวลดฐานะลงมาแต่งด้วยหรือ"
ลิ่ น เซี่ ย วนิ่ ง คิ ด ใคร่ ค รวญ ไม่ เ อ่ ย ตอบค� ำ ไปชั่ ว ขณะ สกุ ล หวั ง
เป็นขุนนางมาทุกรุ่น มีฐานอ�ำนาจในราชส�ำนักสลับซับซ้อน ผ่านการ
ผลัดแผ่นดินมาหลายสมัยก็ยงั ยืนหยัดได้อย่างมัน่ คงมาโดยตลอด ถือว่า
เป็นตระกูลขุนนางเก่าแก่อันดับต้นๆ ของราชวงศ์ปัจจุบัน
นั บ ตั้ ง แต่ ห วั ง เว่ ย ถิ ง ขึ้ น มาเป็ น ประมุ ข สกุ ล หวั ง หลายปีม านี้
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อาจเป็นเพราะต้องการเก็บง�ำซ่อนประกาย บุตรชายและบุตรสาวหลายคน
กลับแต่งงานกับคูห่ มายทีม่ ฐี านะธรรมดาสามัญ แม้จะไม่นบั ว่าเป็นการ
ลดฐานะลงไปแต่งงานด้วย แต่ไม่ใช่ระดับตระกูลใหญ่มากด้วยอ�ำนาจ
อย่างเด็ดขาด
จ�ำได้ว่าเมื่อสามสี่ปีก่อน คุณหนูสี่สกุลหวังเคยเป็นที่ถูกตาต้องใจ
ของฮ่องเต้กบั อีเ๋ ฟย จนมีพระประสงค์จะให้หมัน้ หมายกับองค์รชั ทายาท
เห็นว่าใกล้จะแลกเทียบชะตาอยู่แล้ว ส�ำนักโหราจารย์กลับเผยแพร่ข่าว
ออกมาอย่างกะทันหันว่าชะตาแปดอักษรของหวังอิงหนิงกับองค์รชั ทายาท
ไม่สมพงศ์กนั รวมถึงคุณหนูสสี่ กุลหวังได้ชอื่ ว่ามีดวงชะตาข่มสามีมาแต่เดิม
ฮ่องเต้ทรงไตร่ตรองดูแล้ว สุดท้ายก็กลัวว่าจะมีผลกระทบกับองค์รชั ทายาท
จึงจ�ำต้องยกเลิกไปโดยปริยาย
วันนี้ลองคิดดูแล้ว ด้วยเส้นสายในราชส�ำนักของสกุลหวัง ถ้าหาก
ตัง้ ใจจะยกบุตรสาวให้แต่งงานกับองค์รชั ทายาท ข่าวเรือ่ ง 'ชะตาแปดอักษร
ไม่สมพงศ์' จะต้องหาวิธปี กปิดได้อยูแ่ ล้ว แต่กอ่ นทีส่ ถานการณ์ทกุ อย่าง
จะถูกก�ำหนดแน่ชัด สกุลหวังก็แสดงให้เห็นว่าไม่อยากจะเกี่ยวดองกับ
ราชวงศ์เท่าไรนัก
หลังจากนิง่ คิดไปพักหนึง่ เห็นว่าฉวีชนิ่ เหยายังรอค�ำตอบของเขาอยู่
จึงเอ่ยว่า "ท่านเสนาบดีหวังอาจจะถูกใจพีช่ ายเจ้าจริงๆ ก็เป็นได้ ยังไม่แน่
เหมือนกันนะ"
พอเห็นฉวีชิ่นเหยาดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจกับค�ำตอบนี้เท่าไร
ลิ่นเซี่ยวจึงวิเคราะห์ให้นางฟังอย่างอดทนว่า "ข้อแรกแต่ละปีหวังเว่ยถิง
จะต้องช่วยเสด็จลุงเลือกรายชือ่ ผูเ้ ข้าสอบรอบสุดท้ายในวังหลวง ยังต้อง
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ร่วมมือกับพวกโม่เฉิงผลัดกันช่วยตัดสินผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดสามอันดับแรก
และพี่ชายของเจ้าก็แสดงความสามารถโดดเด่นกว่าใคร อย่างน้อย
วิ ช าความรู ้ แ ละบทความของเขาก็ ไ ด้ รั บ การชื่ น ชมจากหวั ง เว่ ย ถิ ง
หลังจากนั้นพี่ชายเจ้าก็ได้รับแต่งตั้งให้ท�ำงานในส�ำนักราชบัณฑิต ไม่ว่า
เรื่องความประพฤติหรือความสามารถก็ถูกใจพวกโม่เฉิงมากเหมือนกัน
หวังเว่ยถิงจะไม่รับรู้ได้อย่างไร
ข้อที่สองแม้สกุลฉวีจะมีศักดิ์ฐานะไม่สูงส่ง แต่ครอบครัวได้ชื่อว่า
ยึดมัน่ ในความซือ่ สัตย์สจุ ริต ท่านพ่อตาหลายปีมานีก้ ท็ ำ� งานด้วยความมุง่ มัน่
ละเอียดรอบคอบ คนในจวนก็มอี ยูน่ อ้ ยนิด แม้กระทัง่ อนุภรรยาสักคนก็ไม่มี
ถ้าเสนาบดีหวังต้องการให้ลกู สาวแต่งงานเข้าสกุลทีม่ ศี กั ดิฐ์ านะด้อยกว่า
มองจากเงือ่ นไขทุกด้านแล้ว สกุลฉวีเป็นตัวเลือกทีไ่ ม่เลว ตามความเห็น
ของข้า เขาเอ่ยชมพีช่ ายเจ้าต่อหน้าธารก�ำนัลหลายครัง้ ทัง้ แสดงการยอมรับ
ในตัวพี่ชายเจ้า ไม่แน่ว่าอาจเป็นการบอกใบ้อะไรบางอย่างด้วย"
คนทั้งสองมีมุมมองที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่เมื่อฉวีชิ่นเหยา
ตัง้ ใจฟังจนจบก็มแี นวโน้มว่าจะเชือ่ ค�ำพูดของลิน่ เซีย่ วอย่างชัดเจน เพราะ
เขาเข้าใจเรือ่ งของผูค้ นในราชส�ำนักเป็นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็นคนหรือเรือ่ งใด
ล้วนพิจารณาดูอย่างครบถ้วนรอบด้าน
"แล้วพวกเราจะรู้ความคิดที่แท้จริงของเสนาบดีหวังได้อย่างไรกัน
เจ้าคะ"
ลิน่ เซีย่ วนิง่ เงียบไปครูห่ นึง่ ถึงเอ่ยตอบ "ข้าคิดว่าอีกไม่กวี่ นั หวังเว่ยถิง
จะต้องร้อนใจกับเรือ่ งการแต่งงานของคุณหนูสมี่ ากกว่าใครแน่"
ฉวีชนิ่ เหยายังคงไม่เข้าใจ นางคิดทบทวนแล้วก็ขมวดคิว้ พลางเอ่ยว่า
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"ท่านหมายความว่าทันทีที่ข่าวการตายของฉินหยวนถูกประกาศออกไป
การเลือกพระชายาขององค์รชั ทายาทจะถูกหยิบยกขึน้ มาประชุมหารือกัน
อีกครั้ง? แต่ว่า...ส�ำนักโหราจารย์เคยค�ำนวณไว้นานแล้วไม่ใช่หรือว่า
ชะตาแปดอักษรของอิงหนิงกับองค์รัชทายาทไม่สมพงศ์กัน"
ลิน่ เซีย่ วกล่าวตอบ "อย่าลืมสิ สกุลหวังไม่ได้มหี วังอิงหนิงเป็นบุตรสาว
เพียงคนเดียว ถัดจากคุณหนูสยี่ งั มีคณ
ุ หนูหา้ อีกคน สองปีกอ่ นตอนพูดคุย
เรือ่ งการแต่งงานของคุณหนูสกี่ บั องค์รชั ทายาท นางยังเด็กนัก แต่วา่ ปีนี้
อายุครบสิบสีแ่ ล้ว ถึงวัยทีจ่ ะพูดคุยเรือ่ งการแต่งงานได้พอดี ถ้าหากเสด็จลุง
ทรงคิดถึงคุณหนูหา้ ขึน้ มา ทางสกุลหวังคงจะมีเรือ่ งชะตาแปดอักษรไม่สมพงศ์
กับองค์รชั ทายาทออกมาอีกไม่ได้แล้ว"
ฉวีชนิ่ เหยาเข้าใจกระจ่างแจ้ง "ดังนัน้ สกุลหวังจะต้องรีบจัดการเรือ่ ง
การหมัน้ หมายให้อาหนิง และก่อนการคัดเลือกพระชายาขององค์รชั ทายาท
อีกครัง้ ต้องเร่งจัดการเรือ่ งการแต่งงานของคุณหนูหา้ ด้วยเหมือนกัน"
ลิ่นเซี่ยวคลี่รอยยิ้มบางๆ คล้ายว่าก�ำลังชื่นชมความเฉลียวฉลาด
ของฉวีชนิ่ เหยา "ใช่แล้ว จะรอช้าไม่ได้ อีกสองวันเดีย๋ วข้าจะหาวิธหี ยัง่ เชิงถาม
หวังเว่ยถิงดู เจ้าเองก็ลองถามท่าทีของคุณหนูสสี่ กุลหวัง ถ้าหากทุกอย่าง
ราบรืน่ งานแต่งงานของพีช่ ายเจ้าคงอยูอ่ กี ไม่ไกลแล้ว"
ฉวีชน่ิ เหยาฟังแล้วรูส้ กึ ปลาบปลืม้ ยินดี นางขยับเข้าไปกอดลิน่ เซีย่ ว
เอาไว้แน่นแล้วหอมแก้มเขาแรงๆ "เยี่ยมไปเลย! เหวยจิ่น ท่านเก่งมาก
เก่งมากที่สุดเลย"
วันต่อมาทันทีทฉี่ วีชนิ่ เหยาลืมตาตืน่ ขึน้ ก็เตรียมจะสัง่ คนให้สง่ เทียบ
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ไปหาหวังอิงหนิง เชิญนางมาพูดคุยกันที่วังอ๋อง ไม่คิดว่าพอชิงซวีจื่อ
ได้ข่าวว่าตนเองล้มป่วยก็มาเยี่ยมเยียนที่วังอ๋องแต่เช้าตรู่
เดิมทีลนิ่ เซีย่ วตัง้ ใจจะเข้าวัง พอได้ยนิ บ่าวไพร่มารายงานจึงล้มเลิก
ความตั้งใจเดิม และออกไปต้อนรับชิงซวีจื่อเข้ามาข้างในด้วยตนเอง
ฉวีชนิ่ เหยาดืม่ ยามาหนึง่ วันเต็ม ทัง้ ยังนอนพักผ่อนเต็มอิม่ ตลอดคืน
ร่างกายจึงรูส้ กึ ดีขนึ้ กว่าเดิมมาก พอนางได้ยนิ ว่าอาจารย์มาหาก็รบี ลุกขึน้ มา
สวมเสื้อผ้าหนาอบอุ่น แล้วออกไปรอพบที่ห้องชั้นนอก
ลิ่นเซี่ยวมีหรือจะไม่รู้ความคิดของฉวีชิ่นเหยา เข้าใจดีว่าพวกนาง
อาจารย์และศิษย์มคี วามผูกพันแน่นแฟ้นมานาน ไม่จำ� เป็นต้องหลบเลีย่ ง
เพราะไม่เหมาะสม จึงเดินน�ำชิงซวีจอื่ ตรงไปเยีย่ มฉวีชนิ่ เหยาทีเ่ รือนซือหรู
"อาจารย์เจ้าคะ" พอเห็นชิงซวีจอื่ เดินเข้ามา ฉวีชนิ่ เหยาก็กา้ วออกมา
ข้างหน้า เห็นว่าอาหานไม่ได้ตามมาด้วย ก็นึกว่าศิษย์พี่ยังหนุ่มแน่น
ไม่สะดวกจะติดตามเข้ามาที่เรือนซือหรู จึงเอ่ยถามลิ่นเซี่ยวว่า "ศิษย์พี่
อยู่เรือนนอกหรือ"
ชิงซวีจอื่ ปัดไอเย็นบนเสือ้ ผ้า ปล่อยให้ฉวีชนิ่ เหยาประคองเขามานัง่
แล้วเอ่ยตอบแทน "ไม่จ�ำเป็นต้องถามซื่อจื่อ อากาศหนาวเย็น อาจารย์
ก็เลยไม่ได้พาศิษย์พี่ของเจ้าออกมาด้วย"
ฉวีชิ่นเหยารู้สึกว่าค�ำพูดของอาจารย์แปลกพิกล ศิษย์พี่ก็ไม่ใช่
สตรีออ่ นแอในห้องหอ เมือ่ ก่อนเวลาออกไปจับปีศาจ ไม่วา่ สภาพอากาศ
เช่นไรก็ตอ้ งออกไปไม่ใช่หรือ เหตุใดตอนนีก้ ลายเป็นคนบอบบางไปได้เล่า
ลิ่นเซี่ยวเห็นฉวีชิ่นเหยายืนนิ่งอยู่ที่เดิม กลัวว่าร่างกายของนาง
จะทนไม่ไหว จึงลอบส่งสายตาให้พวกเวินกู
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เวินกูเข้าใจความนัยนัน้ รีบก้าวเข้าไปประคองฉวีชนิ่ เหยาให้นงั่ ลง
ทีโ่ ต๊ะ กล่าวด้วยน�ำ้ เสียงนุม่ นวลว่า "ชายาซือ่ จือ่ นัง่ ลงคุยกันเถอะเจ้าค่ะ"
จากนั้นสั่งให้พวกทิงเฟิงเส่าเสวี่ยไปเตรียมน�้ำชา
ลิ่นเซี่ยวสะบัดชายเสื้อคลุมแล้วนั่งลงข้างฉวีชิ่นเหยา
ฉวีชนิ่ เหยาไม่ได้พบหน้าอาจารย์มาหลายวันแล้ว มีหรือจะไม่รสู้ กึ
ดีอกดีใจ นางมองส�ำรวจอาจารย์อย่างละเอียด ท�ำปากยืน่ ด้วยความน้อยใจ
พลางว่า "หลายครั้งก่อนหน้านี้ข้ากับซื่อจื่อไปหาท่านที่อารามชิงอวิ๋น
น�ำเสือ้ ผ้าฤดูหนาวกับของบ�ำรุงไปให้ แต่วา่ ท่านก็ไม่อยูใ่ นอารามตลอดเลย"
ชิงซวีจอื่ ชะงักไปเล็กน้อย ช้อนสายตาขึน้ มองฉวีชนิ่ เหยา "รวมแล้ว
อาจารย์ออกไปข้างนอกแค่สองครัง้ แต่วา่ ทุกครัง้ ทีเ่ จ้ามา อาจารย์บงั เอิญ
ไม่อยู่ในอารามพอดีก็เท่านั้น"
ฉวีชิ่นเหยาสั่งไฉ่ผิงให้ไปที่คลังเก็บของ น�ำสิ่งของที่ไม่ได้มอบให้
อาจารย์เสียทีออกมา เตรียมไว้ลว่ งหน้าว่าประเดีย๋ วจะให้อาจารย์นำ� กลับไป
ด้วย รวมถึงเสือ้ ทีท่ ำ� จากผ้าก�ำมะหยีใ่ ส่กนั หนาวส�ำหรับอาจารย์กบั อาหาน
คุณภาพนุม่ ทนทาน สวมอยูใ่ นเสือ้ คลุมนักพรตจะป้องกันความหนาวเย็น
ได้ดี ยังมีรองเท้าฟางส�ำหรับสวมในฤดูหนาวหลายคู่ ข้างในยังบุผา้ ฝ้าย
เนื้อหนา สวมแล้วเวลาอากาศหนาวจัดเท้าจะได้ไม่แข็ง
เมื่อแจกแจงทีละเรื่องชัดเจนแล้ว ยังกลัวเวลานอนตอนกลางคืน
ผ้าห่มของอาจารย์จะไม่หนาพอ ฉวีชนิ่ เหยาก็แทบอยากจะเบิกผ้าห่มจาก
คลังเก็บของส่งไปให้อาจารย์ทอี่ ารามชิงอวิน๋ อีก แต่ถกู ชิงซวีจอื่ ห้ามปราม
เอาไว้ เขาชะงักแล้วเอ่ยขึ้น
"เอาล่ะๆ อาจารย์ไม่หนาวตายหรอก ทุกปีก็ผ่านมาได้ทั้งเช่นนี้
80
Page ����������������������� 4.indd 80

10/8/2563 BE 16:55

หนิ ง หล่ ง

ไม่ใช่หรือไร"
ฉวีชนิ่ เหยาเห็นว่ายามนีล้ นิ่ เซีย่ วก�ำลังมองนางด้วยสีหน้าคล้ายยิม้
คล้ายไม่ยมิ้ นางจึงเผยยิม้ เจือ่ นๆ แล้วล้มเลิกความตัง้ ใจไปอย่างเก้อเขิน
พอคิดถึงเรือ่ งส�ำนักศึกษาอวิน๋ อิน่ ฉวีชนิ่ เหยาก็เอ่ยถามอาจารย์วา่
"คืนนั้นแม้พวกเราจะก�ำจัดวิญญาณอาฆาตในส�ำนักศึกษาไปหมดแล้ว
อีกทัง้ ยังวางค่ายกลหกประสาน แต่เสียดายไม่มโี อกาสย้อนกลับไปดู ไม่รวู้ า่
ภายหลังจะมีวญ
ิ ญาณลอยเข้าไปอยูท่ นี่ นั่ อีกหรือไม่ เอ๋? อาจารย์เจ้าคะ
ท่านว่าเพราะอะไรอยูด่ ๆี ถึงได้มวี ญ
ิ ญาณอาฆาตหลัง่ ไหลไปทีน่ นั่ มากมาย
ถึงเพียงนั้น"
ชิงซวีจอื่ จิบน�ำ้ ชาทีม่ ไี อร้อนลอยกรุน่ เอ่ยตอบอย่างไม่สบอารมณ์วา่
"วันต่อมาเดิมทีอาจารย์จะไปตรวจสอบดู ใครจะไปรูว้ า่ ส�ำนักศึกษากลับ
ถูกสั่งปิดเสียอย่างนั้น ด้านนอกมีองครักษ์อยู่เต็มไปหมด พอสอบถาม
ถึงได้รู้ว่าในส�ำนักศึกษามีคนตาย แล้วจะเข้าไปตรวจสอบได้อย่างไร
ก็เลยต้องกลับอารามไปน่ะสิ"
"ก็นนั่ สินะ" ฉวีชนิ่ เหยาถอนหายใจ แล้วรับน�ำ้ ชาจากไฉ่ผงิ มาเตรียมจะ
ยกขึน้ จิบ จูๆ่ ในสมองก็มคี วามคิดหนึง่ ผุดวาบขึน้ มา การเคลือ่ นไหวของนาง
หยุดชะงักไปกะทันหัน
ลิ่นเซี่ยวเห็นฉวีชิ่นเหยามีสีหน้าผิดปกติก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยพร้อม
เอ่ยถาม "เป็นอะไรไปหรือ"
ฉวีชนิ่ เหยาจ้องมองไปข้างหน้าอย่างตะลึงงัน พยายามยือ้ ความคิด
ทีห่ วุดหวิดจะเลือนหายไปเอาไว้ จริงด้วย ก่อนหน้านีเ้ พราะอะไรนางกลับ
คิดไม่ถงึ ถ้าหากไม่ใช่เพราะนางข้าหลวงลูผ่ กู คอตายอย่างไม่คาดคิดและ
81
Page ����������������������� 4.indd 81

10/8/2563 BE 16:55

บุ ป ผารั ต ติ ก าลแห่ ง ฉางอั น 4

ส�ำนักศึกษาโดนสัง่ ปิด วันต่อมานางกับอาจารย์จะต้องไปตรวจสอบทีน่ น่ั
อีกครั้งแน่นอน
มาวันนี้ลองคิดดูแล้ว นางข้าหลวงลู่ผู้นี้จะเสียชีวิตโดยบังเอิญ
เกินไปหน่อย เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีปีศาจตนใดอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้
นางยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่าน่าสงสัย จึงหันไปสั่งไฉ่ผิงว่า "รีบไปหยิบ
แผนที่ฉางอันฉบับนั้นมาเร็ว ข้าจะให้อาจารย์ดูแผนที่นั่นสักหน่อย"
ไฉ่ผงิ รูด้ วี า่ ปกติเวลาอยูว่ า่ งๆ คุณหนูของนางชอบเอาแผนทีฉ่ บับหนึง่
ออกมานั่งดูอย่างตั้งใจ น่าเสียดายที่พอนั่งดูไปได้สักหนึ่งชั่วยามแล้ว
ก็ไม่เห็นว่าจะมองอะไรออกเลย พอได้ยนิ ฉวีชนิ่ เหยากล่าวเช่นนีก้ ร็ บี ไปหยิบ
แผนที่ออกมาทันที
พอฉวีชนิ่ เหยาแกะม้วนแผนทีแ่ ละยืน่ ไปตรงหน้าอาจารย์ "อาจารย์
ลองดูสิเจ้าคะ"
"นี่มัน..." ชิงซวีจื่อกางแผนที่ออก มองเห็นหลายจุดที่ฉวีชิ่นเหยา
ท�ำเครือ่ งหมายเอาไว้ สีหน้าค่อยๆ เคร่งขรึมลง "นีเ่ ป็นสถานทีห่ ลายแห่ง
ที่พบปีศาจปรากฏตัวก่อนหน้านี้?"
ฉวีชิ่นเหยาพยักหน้า "ท่านรู้สึกใช่หรือไม่ว่าสถานที่หลายแห่งนี้
กระจายตัวคล้ายค่ายกลอะไรสักอย่าง"
ชิงซวีจื่อขมวดคิ้วมองดู เนิ่นนานไม่ตอบค�ำ
ฉวีชิ่นเหยาถามอาจารย์ด้วยความคาดหวังเต็มเปี่ยม "อาจารย์
ท่านมองอะไรออกแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะ"
ไม่คดิ ว่าดวงตาชิงซวีจอื่ จะเปล่งประกายวูบ ก่อนผลักแผนทีค่ นื ให้
ฉวีชิ่นเหยาพลางเอ่ยว่า "ก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้น ภูเขาหลายลูกนี้
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แม้แต่ที่อายุน้อยที่สุดก็ตั้งอยู่มานานนับร้อยปีแล้ว แต่ละลูกไม่มีความ
เกีย่ วข้องกันเลยสักนิด อยูด่ ๆี จะถูกลากมาพัวพันเป็นค่ายกลได้อย่างไร
คิดแล้วเป็นเรื่องน่าข�ำสิ้นดี"
ฉวีชนิ่ เหยาถูกอาจารย์สาดน�ำ้ เย็นใส่หน้าโดยตรงอย่างไร้ความปรานี
จึงรู้สึกหมดสนุกขึ้นมาอย่างห้ามไม่อยู่ ผ่านไปครู่หนึ่งถึงได้กล่าวอย่าง
ขุ่นเคืองว่า "มิน่าเล่าข้าศึกษาแผนที่มานานถึงเพียงนี้ ยังมองอะไร
เป็นเรือ่ งเป็นราวไม่ออกสักอย่าง เสียแรงทีห่ ลายวันมานีอ้ ตุ ส่าห์หาต�ำรา
เกี่ยวกับค่ายกลมาอ่านไม่น้อยเลย"
"เดิมทีกไ็ ม่มอี ะไรเกีย่ วข้องกันอยูแ่ ล้ว จะมองเห็นปัญหาได้อย่างไร"
ชิงซวีจอื่ กล่าวด้วยน�ำ้ เสียงเน้นหนัก ก่อนจะรีบลุกขึน้ "ในเมือ่ สุขภาพเจ้า
ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง อาจารย์กลับเลยก็แล้วกัน"
"ไม่นงั่ ต่ออีกหน่อยหรือเจ้าคะ" ฉวีชนิ่ เหยารูส้ กึ อาลัยอาวรณ์ พอเห็นว่า
คงรั้งอาจารย์เอาไว้ไม่ได้ จึงจ�ำต้องสั่งพวกไฉ่ผิงให้ไปน�ำของที่เตรียมไว้
ให้อาจารย์น�ำกลับไป ก่อนนางจะเดินตามหลังอาจารย์ไปช้าๆ ทีละก้าว
พลางเอ่ยขึน้ ว่า "อีกสองวันข้าหายดีแล้วจะไปหาท่านทีอ่ าราม น�ำของกิน
ของใช้ไปให้ทา่ นกับศิษย์พอี่ กี นะเจ้าคะ"
เดิมทีชิงซวีจื่อเกือบก้าวออกไปข้างนอกแล้ว พอได้ยินค�ำนี้พลัน
ชะงักฝีเท้า หันกลับมาแล้วบอกฉวีชิ่นเหยา "เจ้าเป็นสตรีที่แต่งงานแล้ว
ไม่รู้จักอยู่กับบ้านกับช่องดูแลสามี เอาแต่ออกไปวิ่งวุ่นข้างนอก ตอนนี้
อากาศหนาวขึน้ ทุกทีแล้ว เจ้ามีเวลาน่าจะอยูบ่ า้ นกับซือ่ จือ่ ให้มากดีกว่า"
กล่าวจบเขาก็ก้าวยาวๆ เดินออกจากห้องไป ฉวีช่ินเหยาจะตาม
ออกไปด้วยแต่ถูกลิ่นเซี่ยวห้ามเอาไว้
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"ข้าจะไปส่งอาจารย์เอง เจ้ารออยู่ในห้องเถอะ"
ฉวีชนิ่ เหยากระชับเสือ้ คลุมแน่นเข้า เห็นอาจารย์ไม่ยอมเหลียวกลับ
มามองจึงได้แต่พยักหน้าให้ลิ่นเซี่ยวอย่างจนปัญญา
อาการป่วยของฉวีชิ่นเหยามาเร็วหายเร็ว ผ่านไปเพียงสองสามวัน
นอกจากยังไม่เจริญอาหารเท่าไร ก็ถือว่าหายดีไปกว่าครึ่งแล้ว
วันนี้เป็นวันแต่งงานของอู๋อ๋อง ฉวีชิ่นเหยารับบัญชาจากอี๋เฟย จึง
ต้องไปช่วยงานที่วังอู๋อ๋องแต่เช้าตรู่
เนือ่ งจากมาถึงเช้าเกินไป บรรยากาศจึงเหมือนกับทีจ่ วนพระสวามีเฝิง
ครัง้ ก่อน วังอูอ๋ อ๋ งยังไม่มแี ขกเหรือ่ มาเยือน แต่นางกลับพบคังผิงทีห่ น้าประตู
สวนดอกไม้
พอคังผิงเห็นฉวีชนิ่ เหยา ก็พานางเดินเข้าไปยังเรือนใน หัวเราะคิกคัก
พลางเอ่ยว่า "พวกเราไปดูหอ้ งหอของพีเ่ จ็ดกัน"
ฉวีชิ่นเหยาไม่คิดจะสนใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับซย่าเหยียน
พอถูกคังผิงลากเข้ามาถึงเรือนใน นึกขึน้ มาได้วา่ งานเลีย้ งในห้องโถงบุปผา
ก็ต้องมีคนคอยดูแล จึงขยับแขนออกจากการเกาะกุมของคังผิงพลาง
เอ่ยขึน้ ว่า "ข้าต้องไปดูทหี่ อ้ งโถงบุปผาก่อน"
ขณะที่ น างหั น หลั ง จะเดิ น จากไป จู ่ ๆ ทางเรื อ นในก็ มี ข ้ า รั บ ใช้
เดินห้อมล้อมอูอ๋ อ๋ งทีแ่ ต่งกายหรูหราเต็มยศออกมา คนเหล่านีส้ วมเสือ้ ผ้า
ประจ�ำวังอู๋อ๋อง สีหน้าเคารพนอบน้อม เห็นได้ชัดว่าเป็นบ่าวไพร่ที่รับใช้
ใกล้ชิดอู๋อ๋องทั้งสิ้น
ด้านหลังคนกลุ่มใหญ่มีสตรีรูปโฉมงามล�้ำเลิศนางหนึ่งเดินตามมา
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ใบหน้าอันงดงามนัน้ ท�ำให้ผมู้ องผ่านตาเพียงครัง้ เดียวก็จดจ�ำได้ไม่ลมื เลือน
ฉวีชิ่นเหยามองปราดเดียวก็จ�ำได้ว่าเป็นชายารองสกุลคัง
อูอ๋ อ๋ งสวมชุดมงคลสีแดงสดโดดเด่นสะดุดสายตาเป็นพิเศษ แววตา
ทีท่ อดมองชายารองสกุลคังมีความรักใคร่ลมุ่ หลงไม่สนิ้ สุด ใบหน้าชายารอง
สกุลคังประดับรอยยิ้มอยู่ตลอด แต่มองอย่างไรก็รู้สึกว่าแฝงด้วยความ
เก้อกระดากอยูห่ ลายส่วน นางเดินตามอย่างเชือ่ งช้าอยูด่ า้ นหลัง หลายครัง้
สบโอกาสเหมาะจะหาทางหลบออกไปกลับโดนอูอ๋ อ๋ งเรียกเอาไว้
"ท่านอ๋อง" นางหยุดเดินแล้วยิ้มอย่างจนใจ "อย่าลืมว่าวันนี้เป็น
วันแต่งงานของท่านนะเจ้าคะ"
อู๋อ๋องมองหน้านาง น�้ำเสียงนุ่มนวลพยายามโน้มน้าวเกลี้ยกล่อม
"ข้ารู้ดี ไปส่งข้าที่ประตูแล้วค่อยกลับไปได้หรือไม่"
ฉวีชนิ่ เหยาลอบตกใจอยูเ่ งียบๆ อูอ๋ อ๋ งผูน้ ชี้ า่ งเป็นคนมากรักเสียจริง
วันแต่งงานยังไม่ยอมอยู่ห่างชายารองโฉมงามผู้นี้ เพียงแต่เขาท�ำตาม
อ�ำเภอใจ ราวกับไม่กลัวเกรงสักนิดว่าเหตุการณ์ในตอนนี้จะล่วงรู้ไปถึง
หูซย่าเหยียน สะท้อนให้เห็นว่าวังอู๋อ๋องปกครองดูแลเข้มงวดเพียงใด
จนกระทั่งเดินมาถึงประตูเรือนใน อู๋อ๋องถึงสังเกตเห็นคังผิงกับ
ฉวีชนิ่ เหยาทีย่ นื นิง่ อยู่ เขานิง่ อึง้ ไปเล็กน้อยแต่ไม่มที า่ ทีกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
เอ่ยปากบอกฉวีชนิ่ เหยาเหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึน้ ว่า "วันนีร้ บกวนน้องสะใภ้
แล้ว"
ฉวีชิ่นเหยายิ้มรับแล้วยอบกายคารวะ
ชายารองสกุลคังฉวยโอกาสที่อู๋อ๋องส่งยิ้มให้ฉวีชิ่นเหยายอบกาย
คารวะนางและคังผิง ก่อนจะถอยจากไปอย่างเงียบๆ
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คั ง ผิ ง ไม่ ส นใจอนุ ภ รรยาของพี่ ช ายสั ก นิ ด เอ่ ย เพี ย งว่ า "พี่ เ จ็ ด
นี่ก็สายมากแล้ว คนที่จะไปกับขบวนรับเจ้าสาวมาถึงหมดแล้ว ท่าน
ก็อย่ามัวรอช้าอีกเลย รีบไปรับเจ้าสาวที่จวนเหวยกั๋วกงเถอะเจ้าค่ะ"
อู ๋ อ ๋ อ งกลั บ มามี สี ห น้ า ท่ า ทางคึ ก คั ก กระปรี้ ก ระเปร่ า อี ก ครั้ ง
เอ่ยตอบรับค�ำหนึ่งแล้วเอาสองมือไพล่หลังเดินออกไป
ในงานเลีย้ งแต่งงาน ฉวีชนิ่ เหยาพบกับหวังอิงหนิง นึกถึงเรือ่ งพีช่ าย
ขึ้นมาได้ จึงเอ่ยปากเชิญนางไปหาที่วังหลันอ๋องวันพรุ่งนี้
หลิวปิงอวี้บังเอิญเดินเข้ามาใกล้ พอได้ยินค�ำนี้เข้าก็รีบเอ่ยว่า
"ข้าก็จะไปด้วย"
ฉวีชนิ่ เหยาแสร้งท�ำท่าทีรงั เกียจ "เจ้าจะมาก็มาสิ แต่เชิญเอาขนม
ผลไม้มาเองนะ วังของข้าเล็กและซอมซ่อนัก อาหารการกินไม่เพียงพอ
กลัวว่าเจ้าจะกินจนไม่เหลือน่ะสิ"
หลิ ว ปิ ง อวี้ ไ ม่ รู ้ สึ ก โมโหเลยสั ก นิ ด ขยั บ เข้ า ไปใกล้ ฉ วี ชิ่ น เหยา
ยิ้มชั่วร้ายพลางเอ่ยว่า "แต่ข้าจะไป พรุ่งนี้ข้าจะหิ้วท้องว่างๆ ไปแต่เช้า
จะต้องกินอาหารฝีมอื แม่ครัววังเจ้าให้หน�ำใจ กินไม่อมิ่ ไม่มที างกลับจวนแน่"
ฉวีชนิ่ เหยาพยักหน้าแล้วเอ่ยยิม้ ๆ ว่า "แน่จริงเจ้าก็มาสิ ของกินจะดี
จะเสีย วันพรุ่งนี้ข้าจะให้คนใส่ถังเตรียมไว้หลายๆ ใบ พอให้เจ้ากินแน่"
หลิวปิงอวี้แสร้งท�ำท่าฉุนจัดจนยกมือขึ้นจะหยิกแก้มฉวีชิ่นเหยา
"โลกนี้มีคนช่างพูดอย่างเจ้าด้วยหรือ เจ้าสิกินอาหารเป็นถังน่ะ!"
ฉวีชนิ่ เหยามีหรือจะปล่อยให้นางจับได้รบี บิดกายหลบอย่างคล่องแคล่ว
ถอยหลังหลบไปหลายก้าว เอ่ยด้วยเสียงกลัว้ หัวเราะว่า "อะไรกัน ข้าพูดผิด
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ตรงทีใ่ ดอย่างนัน้ หรือ"
หลิวปิงอวี้โมโหจนกระทืบเท้า ไม่ยอมเลิกราโดยง่าย ยังท�ำท่า
จะก้าวออกไปคว้าตัวฉวีชิ่นเหยา ทว่ากลับถูกหวังอิงหนิงคว้าเอาไว้
นางยิ้มพลางเอ่ยเกลี้ยกล่อม
"เจ้าส�ำรวมหน่อยสิ ตรงนีม้ คี นเดินผ่านไปผ่านมา ระวังจะล่วงรูไ้ ปถึง
หูทา่ นแม่เจ้า กลับไปก็ถกู ต่อว่าอีกหรอก"
หลิวปิงอวีห้ นั กลับไปมองก็เห็นฮูหยินหลายคนก�ำลังเหล่มองมาทางนี้
ดังว่า จึงแลบลิน้ ท�ำหน้าทะเล้น ไม่กล้าเล่นเสียงดังเอะอะกับฉวีชนิ่ เหยาอีก
ฉวีชิ่นเหยากวาดสายตามองกลุ่มแขกสตรีรอบหนึ่ง กลับมองหา
เผยหมิน่ ไม่เจอ อดรูส้ กึ ผิดหวังเล็กน้อยไม่ได้ จึงหันมาบอกหลิวปิงอวีก้ บั
หวังอิงหนิงว่า "ไม่ได้เห็นหน้าอาหมิน่ มาตัง้ หลายวันแล้ว วันพรุง่ นีข้ า้ จะส่ง
เทียบเชิญไปให้นางแต่เช้า พวกเราจะได้รวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตา
สักหน่อย"
หวังอิงหนิงยิ้มบางๆ แล้วเอ่ยว่า "นับตั้งแต่รองผู้บัญชาการสวี่
ขอสมรสพระราชทานเบื้องพระพักตร์ฝา่ บาท ระยะนี้อาหมิ่นก็อยู่ที่จวน
เก็บตัวเตรียมแต่งงาน ไม่ค่อยยอมออกไปที่ใดเท่าไร"
หลิวปิงอวีห้ วั เราะขบขันดังลัน่ "ข้าว่าทีน่ างบอกเตรียมตัวแต่งงานน่ะ
โกหก เขินอายต่างหากเป็นเรือ่ งจริง หากพรุง่ นีอ้ าเหยาส่งเทียบเชิญไปแล้ว
นางไม่มา ข้าจะไปคุมตัวนางถึงทีจ่ วนเองเลย ไม่ใช่เรือ่ งง่ายกว่าพวกเรา
จะมีโอกาสมารวมตัวพูดคุยกัน นางจะไม่ยอมมาได้อย่างไร"
วันรุ่งขึ้นลิ่นเซี่ยวเข้าวังไปเปลี่ยนเวร ฉวีชิ่นเหยาก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้า
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หลังส่งลิน่ เซีย่ วออกจากวังไปแล้ว นางก็สงั่ ก�ำชับเวินกูให้เตรียมอาหารว่าง
หลากหลายชนิด
เวินกูสั่งบ่าวไพร่ให้ไปจัดเตรียมให้เรียบร้อย แล้วยกอาหารว่าง
เหล่านั้นขึ้นมา มีตั้งแต่นกกระทาทอดจนถึงขนมปุยหิมะ ถั่วแดงกวน
และถั่วแท่งกรอบ รสชาติเค็มหวานครบถ้วน อะไรที่ควรมีล้วนมีหมด
ยามซื่อเพิ่งจะผ่านพ้นไป บ่าวไพร่ก็มารายงานว่าพวกคุณหนูหวัง
มาถึงแล้ว ฉวีชิ่นเหยาจึงรีบให้คนไปเชิญพวกนางมาที่เรือนซือหรูทันที
พวกนางมากันพร้อมหน้าพร้อมตา นอกจากหวังอิงหนิงกับหลิวปิงอวี้
แล้ว เผยหมิน่ ก็ตามมาด้วย เนือ่ งจากสภาพอากาศหนาวเย็น พวกนางจึง
สวมเสือ้ คลุมตัวยาวท�ำจากขนสัตว์หนาอบอุน่ หรือไม่กเ็ สือ้ คลุมกันลมจาก
ขนจิง้ จอก
ฉวีชิ่นเหยายิ้มให้แล้วเดินไปต้อนรับตั้งแต่ตรงระเบียงทางเดิน พอ
เข้ามาในห้องพวกนางก็ยังท�ำเหมือนตอนเรียนหนังสืออยู่ในส�ำนักศึกษา
รอให้พวกเวินกูยกน�้ำชามาให้แล้วถอยออกไปก็มานั่งล้อมวงรอบโต๊ะ
พูดคุยกันอย่างสนุกสนานเต็มที่
หลิวปิงอวี้ไม่สนใจมองส�ำรวจสภาพภายในห้อง พอเห็นว่าบนโต๊ะ
มีอาหารว่างหลายอย่างวางเรียงเต็มไปหมดก็ยิ้มจนตาหยีแล้วทยอยชิม
ไปเสียทุกอย่าง พร้อมพยักหน้าหงึกหงักด้วยความพอใจอย่างต่อเนื่อง
พอกินเสร็จแล้วก็แสดงความคิดเห็นกับฉวีชิ่นเหยาว่า "แม่ครัวในวังอ๋อง
ท�ำของคาวอร่อยกว่าของหวานนะ"
ฉวี ชิ่ น เหยาได้ แ ต่ ยิ้ ม แย้ ม โดยไม่ เ อ่ ย ตอบ ลิ่ น เซี่ ย วไม่ ช อบกิ น
ของหวานมาตัง้ แต่เด็ก บ่าวไพร่จงึ ถนัดท�ำของคาวให้มรี สชาติถกู ปากเจ้านาย
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ฝีมือถึงได้โดดเด่นไปทางหนึ่งเป็นธรรมดา
จากนั้นฉวีชิ่นเหยาดึงเผยหมิ่นแยกตัวออกมานั่งคุย สอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งงานของนางกับสวี่เซิ่นหมิง
เผยหมิน่ เอ่ยยิม้ ๆ ด้วยใบหน้าแดงระเรือ่ ว่า "ส�ำนักโหราจารย์ดฤู กษ์
ให้แล้ว ก�ำหนดไว้ว่าเป็นเดือนสามปีหน้า"
ฉวีชนิ่ เหยารูส้ กึ ดีใจไปกับนางด้วย "เยีย่ มไปเลย ยังมีเวลาอีกเหลือเฟือ
เจ้าจะได้คอ่ ยๆ เตรียมตัวส�ำหรับงานแต่ง"
งานแต่งงานของเผยหมิน่ ไม่เหมือนตอนทีน่ างได้รบั พระราชทานสมรส
ให้แต่งกับลิ่นเซี่ยว เนื่องจากวันแต่งงานก�ำหนดขึ้นอย่างกระชั้นชิด
คนทัง้ ครอบครัวต่างเร่งรีบยุง่ วุน่ วายจนหัวหมุนไปหมด กว่าจะผ่านพ้นไป
จนถึงวันท�ำพิธไี ด้ไม่ใช่เรือ่ งง่าย บิดา มารดา และพีช่ ายของนางซูบผอมลงไป
พอสมควรเลย
หลิวปิงอวี้เห็นฉวีช่ินเหยากับเผยหมิ่นกระซิบกระซาบพูดคุยกันอยู่
สองคน จู่ๆ ก็นึกถึงเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้ แสร้งกล่าวกับเผยหมิ่นด้วย
สีหน้าจริงจังว่า "ข้าว่าพอเจ้าแต่งงานกับรองผูบ้ ญ
ั ชาการสวี่ เจ้ากับอาเหยา
คงพบหน้ากันล�ำบากกว่าเดิมแล้วล่ะ"
เผยหมิ่นถามด้วยความไม่เข้าใจ "เหตุใดถึงกล่าวเช่นนี้"
หลิวปิงอวีย้ มิ้ หยอกล้อ "เจ้าอย่าลืมสิ แม้วา่ หน่วยอวีห่ ลินจะมีซอื่ จือ่
ควบคุมดูแล แต่คุณชายสวี่กลับรับต�ำแหน่งรองผู้บัญชาการ ส่วนใหญ่
จะต้องท�ำหน้าที่รักษาการณ์อยู่ในวังหลวง คนทั้งสองจะต้องผลัดกันมา
เข้าเวร เมื่อหนึ่งในนั้นออกจากวัง อีกคนก็ต้องอยู่ในวังท�ำตามหน้าที่
ไม่ใช่หรือ เวลาสามีอยู่ที่เรือนพวกเจ้าก็คงออกไปที่ใดไม่สะดวก"
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ฉวีชนิ่ เหยาลองคิดทบทวนดูกเ็ ห็นว่าเป็นเช่นนัน้ จริง ทุกครัง้ ทีล่ นิ่ เซีย่ ว
กลับวังอ๋อง จะต้องสั่งก�ำชับให้สวี่เซิ่นหมิงอยู่ในวังวางแนวอารักขาแทน
ถ้าหากไม่ใช่สถานการณ์พิเศษ คนทั้งสองไม่มีทางออกจากวังหลวง
มาพร้อมกัน
เผยหมิน่ ใบหน้าแดงก�ำ่ ชัดเจนกว่าเดิม กล่าวต�ำหนิหลิวปิงอวีว้ า่ "วันๆ
ในหัวเจ้าไม่รวู้ า่ มัวแต่คดิ เรือ่ งอะไรอยู่ ถึงได้มแี ต่ความคิดแปลกพิลกึ พิลนั่
มากมายเช่นนี"้
ฉวีชิ่นเหยากลับไม่สนใจจะปะทะคารมกับหลิวปิงอวี้ แต่แอบมอง
หวังอิงหนิงอยู่ คิดถึงเรื่องของพี่ชายก็รู้สึกลังเลว่าสมควรจะถามนาง
อย่างไรว่ามีความรูส้ กึ ดีๆ ให้พช่ี ายนางบ้างหรือไม่ ในใจรูส้ กึ ร้อนรนขึน้ มา
นางกลัวว่าหวังอิงหนิงจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับพี่ชายของนาง จะเป็น
ความคิดของพี่ชายนางฝ่ายเดียว ถ้าหากเป็นเช่นนี้แล้วนางผลีผลาม
เปิดเผยความคิดของพีช่ ายต่อหน้าหวังอิงหนิง ไม่เพียงจะท�ำให้หวังอิงหนิง
ต้องรูส้ กึ ล�ำบากใจ ยังจะท�ำให้พชี่ ายของนางอยูใ่ นสถานการณ์กลืนไม่เข้า
คายไม่ออก
ทว่าต่อให้หวังอิงหนิงกับพีช่ ายมีไมตรีตอ่ กันจริง แต่ถา้ เสนาบดีหวัง
ไม่อยากให้บุตรสาวของเขาแต่งงานกับพี่ชายล่ะ นางจะช่วยพวกเขา
สานสัมพันธ์อย่างไรก็เปล่าประโยชน์ อีกทัง้ อาจจะเป็นผลเสียต่อหวังอิงหนิง
กับพี่ชายด้วย
ฉะนัน้ แผนการเปิดประเด็นถามหวังอิงหนิงโดยตรงอย่างทีเ่ คยคิดไว้
คงใช้ไม่ได้แล้ว ตอนนีว้ ธิ กี ารทีร่ อบคอบรัดกุมทีส่ ดุ ก็คอื หาทางเลียบๆ เคียงๆ
ถาม
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พอคิดได้เช่นนี้แล้วก็เรียกไฉ่ผิงเข้ามา สั่งก�ำชับบางอย่างแผ่วเบา
ไม่นานนักไฉ่ผิงก็ประคองต�ำราประมวลศัพท์ที่เพิ่งเรียบเรียงใหม่
ชุดหนึ่งเดินเข้ามาส่งให้ฉวีชิ่นเหยา
ฉวีชนิ่ เหยาเปิดต�ำราประมวลศัพท์ ยิม้ แย้มพลางเอ่ยกับเผยหมิน่ ว่า
"ต�ำราประมวลศัพท์ชดุ นีพ้ ชี่ ายข้าช่วยใต้เท้าโม่รวบรวมเรียบเรียง เจ้าเป็น
คนมีความรูก้ ว้างขวางทีส่ ดุ ลองมาดูซวิ า่ จะถูกใจเจ้าบ้างหรือไม่"
แม้ว่าจะเอ่ยปากพูดคุยกับเผยหมิ่น แต่สายตากลับแอบสังเกต
สีหน้าของหวังอิงหนิง
ฉวีชิ่นเหยาจึงมองเห็นว่าเพียงแค่เอ่ยประโยคแรก ใบหน้าของ
หวังอิงหนิงก็แดงระเรื่อขึ้นมาทันใด ดูเหมือนกลัวว่าผู้อื่นจะมองออก จึง
แสร้งยกแขนเสื้อบังจิบน�้ำชาด้วยท่าทีนิ่งเฉย
ฉวีชิ่นเหยาเห็นทุกอย่างชัดเจน แอบครุ่นคิดในใจ เกรงว่าพี่ชาย
คงอาศัยว่าคบหาสนิทสนมกับหวังอี่คุน เพื่อสร้างความประทับใจให้
หวังอิงหนิงด้วยแน่
ดูทา่ นอกจากหวังอิงหนิงจะรูจ้ กั พีช่ ายแล้ว ยังมีความรูส้ กึ ดีๆ กับเขา
อย่างเห็นได้ชดั ด้วย
เมื่อคิดได้เช่นนี้ก็รู้สึกมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น หลังจากยืนยันท่าที
ของเสนาบดีหวังแล้ว เวลาพีช่ ายไปเจรจาสูข่ อทีจ่ วนสกุลหวัง หวังอิงหนิง
คงจะไม่รู้สึกไม่พอใจ
รอจนกระทั่งพวกหวังอิงหนิงขอตัวกลับไปแล้ว ฉวีชิ่นเหยาจึงส่ง
ฉางหรงไปแจ้งข่าวกับลิ่นเซี่ยว
เมื่อฉางหรงกลับมาถึง ก็น�ำค�ำตอบรับของลิ่นเซี่ยวมาให้
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ข้อความตอบกลับจากลิน่ เซีย่ วมีอยูส่ นั้ ๆ ไม่กคี่ ำ� ความว่า 'เข้าใจแล้ว
วางใจเถอะ'
ผ่านไปอีกสองสามวันพอลิ่นเซี่ยวกลับมาถึงวังอ๋อง ฉวีชิ่นเหยา
ก็เอ่ยถามลิน่ เซีย่ วว่าเรือ่ งของพีช่ ายนางเป็นอย่างไรบ้าง เมือ่ ลิน่ เซีย่ วนัง่ ลง
จิบน�้ำชาแล้วก็เอ่ยขึ้น
"เสด็จลุงเห็นองค์รัชทายาทมีท่าทีหดหู่เศร้าซึมกับการตายของ
ฉินหยวนไม่นอ้ ย หลายวันนีก้ เ็ ลยเริม่ เตรียมการคัดเลือกชายารัชทายาทขึน้
อีกครั้ง"
"แล้วท่าทีของเสนาบดีหวังเป็นเช่นไรเจ้าคะ" ฉวีชิ่นเหยาถาม
อย่างร้อนใจ
ลิน่ เซีย่ วอธิบายว่า "ฉินหยวนเสียชีวติ อย่างกะทันหัน เสนาบดีหวัง
ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ได้ยินว่าเสด็จลุงทรงมีพระประสงค์จะเลือก
ชายารัชทายาทจากบุตรสาวของขุนนางในราชส�ำนัก จิตใจก็รอ้ นรุม่ ดังไฟลน
รีบจัดการเรื่องการแต่งงานให้กับคุณหนูสี่ อีกอย่างเดิมทีเขาก็ชื่นชม
พีช่ ายเจ้าอยูแ่ ล้ว รอเพียงพีช่ ายของเจ้าไปเยือนทีจ่ วนเอ่ยปากสูข่ อเท่านัน้
ก็จะตอบตกลง จะว่าไปแล้วพี่ชายเจ้ามองเรื่องราวได้ทะลุปรุโปร่งนัก
ไม่รอให้ขา้ เชิญท่านลุงเขยมาเป็นพ่อสือ่ วันนีต้ อนเช้าตรูก่ เ็ ชิญโม่เฉิงไปเป็น
พ่อสือ่ เจรจาทีจ่ วนสกุลหวังแล้ว ได้ยนิ ว่าเสนาบดีหวังตอบตกลงเรียบร้อย
แล้วด้วย"
ฉวีชนิ่ เหยาตกตะลึง ตอนนีโ้ ม่เฉิงรับต�ำแหน่งฉางซือ่ ในขณะเดียวกัน
ก็เป็นมหาบัณฑิตส�ำนักราชบัณฑิตด้วย ไม่วา่ จะเป็นต�ำแหน่งขุนนางหรือ
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อ�ำนาจบารมี ล้วนถือว่าไม่เป็นสองรองใครในหมู่ขุนนาง มีเขาช่วยเป็น
พ่อสื่อเจรจาเรื่องการแต่งงานของพี่ชาย ไม่ได้ด้อยไปกว่าหลูกั๋วกง
ออกหน้าให้เลยสักนิด
นางไม่รู้ว่าพี่ชายทุ่มเทแรงกายแรงใจไปเท่าใดกันถึงเชิญโม่เฉิง
ให้ช่วยเหลือได้ อีกทั้งยังคิดค�ำนวณเวลาได้แม่นย�ำเหมาะเจาะ จงใจ
ไปเจรจาสู่ขอในช่วงเวลาที่สกุลหวังถูกผลักไปอยู่บนยอดคลื่นปากพายุ
จะไม่ส�ำเร็จโดยราบรื่นได้อย่างไร
เมื่อรู้แล้วว่าสกุลหวังตอบรับเรื่องการแต่งงาน ฉวีชิ่นเหยามีหรือ
จะนั่ ง ติ ด ที่ อ ยู ่ ไ ด้ ยั ง ไม่ ทั น กิ น อาหารกลางวั น ก็ รี บ ร้ อ นตามลิ่ น เซี่ ย ว
กลับจวนสกุลฉวี
ฉวี เ ฉิ น ซื่ อ ไม่ รู ้ ว ่ า เบื้ อ งหลั ง บุ ต รชายกั บ บุ ต รเขยทุ ่ ม เทเพื่ อ เรื่ อ ง
การแต่งงานไปมากมายเท่าไร รับรูเ้ พียงว่าเรือ่ งมงคลร่วงหล่นลงมาจากฟ้า
แทบอยากกอดบุตรสาวร้องไห้โฮสักครัง้ หลังจากทอดถอนใจจนพอแล้ว
ก็เริ่มเตรียมการอย่างกระตือรือร้นขึ้นมา
ผ่ า นมาอี ก ไม่ กี่ วั น ทั้ ง สองครอบครั ว ก็ แ ลกเปลี่ ย นเที ย บชะตา
อย่างเป็นทางการ ตามด้วยการเชิญแม่สอื่ แนะน�ำ ถามชือ่ และเวลาตกฟาก
เมื่ อ ตรวจชะตาแปดอั ก ษรของทั้ ง สองฝ่ายสมพงศ์ กั น ดี วั น แต่ ง งาน
ก็ถกู ก�ำหนดขึน้ ในช่วงเดือนสีข่ องปีหน้า
ระหว่างนี้ฉวีชิ่นเหยาจะต้องไปช่วยงานที่จวนสกุลฉวีแต่เช้าทุกวัน
จนกระทัง่ เรือ่ งการหมัน้ หมายตระเตรียมเสร็จสิน้ ถึงได้วางใจอย่างแท้จริง
ไม่ต้องวิ่งเทียวไปเทียวมาอีก
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เมื่อเรื่องของพี่ชายลงตัวเรียบร้อยแล้ว ฉวีชิ่นเหยาก็หาเวลาว่าง
ไปเยีย่ มเยียนอาจารย์ทอี่ ารามชิงอวิน๋ ได้เสียที ทว่าไปหาถึงสามครัง้ แล้ว
มีเพียงครั้งเดียวที่อาจารย์กับศิษย์พี่อยู่ในอาราม
พอฉวีชิ่นเหยาเอ่ยถามอาจารย์ว่าช่วงนี้ยุ่งเรื่องอะไรอยู่ อาจารย์
เพียงตอบกลับอย่างไม่สบอารมณ์นัก
"ใกล้ถงึ ช่วงสิน้ ปีแล้ว ในอารามมีเรือ่ งให้ใช้จา่ ยตัง้ มากมาย ถ้าหาก
ไม่รบี ท�ำงานเข้าไว้ แม้กระทัง่ เงินค่าธูปเทียนและน�ำ้ มันยังไม่พอจ่ายเลย"
ฉวีชิ่นเหยารู้ว่าอาจารย์เป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวมาแต่ไหนแต่ไร
ถ้าหากบุม่ บ่ามมอบเงินให้เปล่าๆ นอกจากจะไม่ยอมรับไว้แล้ว นางยังจะ
โดนอาจารย์ว่ากล่าวสาดเสียเทเสียยกใหญ่ด้วย จ�ำต้องควักเงินออกมา
แล้วหาทางเตรียมข้าวสารและธัญพืชในอารามเพิ่มสักหน่อย
วันนีก้ ว่าจะกลับจากอารามชิงอวิน๋ ท้องฟ้าก็เริม่ มืดลงเรือ่ ยๆ แล้ว
บนรถม้าฉวีชน่ิ เหยาเอามือเท้าคางมองออกไปนอกหน้าต่าง ดวงตา
แฝงความวิตกกังวลพลางกล่าวกับลิ่นเซี่ยว
"ข้ารู้สึกว่าช่วงนี้อาจารย์มีเรื่องปิดบังข้าอยู่ จะว่าไปแล้วดูเหมือน
ตั้งแต่กลับจากเขาโซ่วไหว อาจารย์ก็มีบางอย่างแปลกไปแล้ว"
พอกล่าวเช่นนี้แล้ว ฉวีชิ่นเหยาก็นึกอะไรขึ้นมาได้ จึงเอ่ยถาม
ลิ่นเซี่ยวว่า "คนที่ไปสืบเบื้องหลังของเจ้าอาวาสหยวนเจวี๋ยกลับมาแล้ว
ใช่หรือไม่"
"คงสองสามวันนีล้ ะ่ " ลิน่ เซีย่ วโอบร่างฉวีชนิ่ เหยาเอาไว้ในอ้อมแขน
"ไม่เหมาะจะเปิดเผยในจดหมาย รอให้พวกเขากลับถึงฉางอันแล้วค่อยถาม
รายละเอียด พวกเขาไปสืบอยูน่ านหนึง่ เดือนกว่า สับเปลีย่ นไปหลายสถานที่
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อยู่เมืองชิงโจวแค่สองวัน แต่กลับเตร็ดเตร่อยู่ที่เมืองสุยโจวนานทีเดียว
ข้าเดาว่าบ้านเกิดของเจ้าอาวาสหยวนเจวี๋ยอาจไม่ใช่เมืองชิงโจวอย่างที่
พวกเราคิดไว้ก่อนหน้านี้ แต่คงจะเป็นเมืองสุยโจวมากกว่า"
"เมืองสุยโจว?" ฉวีชิ่นเหยาถามด้วยความตกใจ "สุยโจวอยู่แถบ
เจียงหนาน ระยะทางห่างจากชิงโจวกลัวว่าไม่ต�่ำกว่าพันหลี่ ถ้าหาก
เจ้าอาวาสหยวนเจวีย๋ เป็นชาวสุยโจว จะไม่มสี ำ� เนียงพูดอย่างเจียงหนาน
สักนิดได้อย่างไร"
ลิน่ เซีย่ วเอ่ยตอบเรียบๆ ว่า "ถ้าหากคนผูห้ นึง่ มีเจตนาจะปิดบังฐานะ
และตัวตน ย่อมหาวิธีปิดบังได้อยู่แล้ว"
"แต่ถา้ หากเจ้าอาวาสหยวนเจวีย๋ เป็นชาวสุยโจว แล้วอาจารย์จะไป
รูจ้ กั เขาตัง้ แต่เมือ่ ใดกัน" ฉวีชนิ่ เหยารูส้ กึ สับสนอย่างยิง่ สิบเอ็ดปีทผี่ า่ นมา
นางไม่เคยเห็นอาจารย์กบั เจ้าอาวาสหยวนเจวีย๋ ไปมาหาสูก่ นั เลย ครัง้ แรก
ที่เห็นว่ารู้จักคุ้นเคยกันก็คือตอนร่วมมือจัดการปีศาจรากษสในครั้งก่อน
ยิง่ ไปกว่านัน้ คนทัง้ สองมีทา่ ทีเขม่นกันอย่างชัดเจน แค่เพียงอยูใ่ กล้กนั
จะต้องปะทะคารมกันร�ำ่ ไป
"มีครั้งหนึ่งอาจารย์ด่าทอดุร้ายยิ่ง" ฉวีชิ่นเหยาเล่าให้ลิ่นเซี่ยวฟัง
"ขนาดค�ำว่า 'ไปซะ' ด้วยความโกรธเกรี้ยวยังหลุดออกจากปากมาได้
ไม่รวู้ า่ คนทัง้ สองโต้เถียงกันเรือ่ งอะไร แต่ได้ยนิ อาจารย์บอกว่าต่อให้เขา
ต้องเสียเงินทองอีกมากมายแล้วอย่างไร เจ้าอาวาสหยวนเจวีย๋ ไม่จำ� เป็นต้อง
สอดมือเข้ามายุ่ง..."
ค�ำพูดกล่าวออกมาเพียงครึ่งเดียว พลันนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้
ดวงตาจึงเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงอย่างรวดเร็ว ลืมไปสนิทว่าจะต้อง
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พูดอะไรต่อ
ความคิดของลิ่นเซี่ยวกลับติดค้างอยู่ที่ประโยคนั้นของฉวีชิ่นเหยา
เสียเงินทองอีกมากมาย?
ชิงซวีจื่อไม่ใช่คนผลาญทรัพย์สินเงินทองเช่นนั้น ไม่ว่ากับผู้อื่น
หรือตนเอง ล้วนประหยัดจนเกือบเรียกได้วา่ ตระหนีถ่ เี่ หนียว สุดท้ายแล้ว
เพราะเหตุใดกันแน่ถึงต้องใช้ค�ำว่า 'เสียเงินทองอีกมากมาย' มาเอ่ยขึ้น
พอเขาก้มหน้ามองก็เห็นฉวีชิ่นเหยาเอียงศีรษะด้วยความสับสน
คิ้วเรียวงามขมวดมุ่นเล็กน้อย ดูเหมือนพยายามคิดทบทวนเรื่องอะไร
สักอย่าง จึงเอ่ยถามอย่างแปลกใจว่า "เป็นอะไรไปหรือ" ก่อนจะอดยืน่ มือ
ออกไปนวดคลึงหัวคิ้วให้นางไม่ได้ ราวกับว่าการท�ำเช่นนี้จะช่วยลบล้าง
ความกลัดกลุ้มในใจของฉวีชิ่นเหยาไปได้กระนั้น
ฉวีช่ินเหยาได้สติกลับคืนมา อยากจะเอ่ยปากแต่ก็ชะงักไปอีก
นางเร่งจัดการกับความคิดที่ยุ่งเหยิงของตนเองแล้วเอ่ยปากอีกครั้ง
"ข้าเพิง่ นึกขึน้ มาได้ มีครัง้ หนึง่ ตอนทีอ่ าจารย์กบั เจ้าอาวาสหยวนเจวีย๋
โต้เถียงกัน เคยหลุดปากพูดชือ่ หนึง่ ออกมา ตอนนัน้ ในห้องมีแค่อาจารย์
กับเจ้าอาวาสหยวนเจวี๋ย ไม่มีใครอื่นอยู่ด้วย วันนี้มาย้อนคิดดู ชื่อนั้น
เป็นไปได้หรือไม่วา่ จะเป็นชือ่ ของเจ้าอาวาสหยวนเจวีย๋ สมัยยังไม่ออกบวช
จริงๆ"
ลิ่นเซี่ยวรู้สึกประหลาดใจกับการค้นพบนี้ เอ่ยถามฉวีชิ่นเหยาว่า
"ยังจ�ำชื่อนั้นได้หรือไม่"
ถ้าหากนางนึกชื่อขึ้นมาได้ จะต้องมีประโยชน์กับการสืบเบื้องหลัง
ของเจ้าอาวาสหยวนเจวี๋ยมากแน่ๆ
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ฉวีชิ่นเหยาคิดทบทวนอยู่ชั่วครู่ก็ส่ายหน้าด้วยความผิดหวังว่า
"ผ่านไปตั้งหลายเดือนแล้ว ข้านึกไม่ออกแล้วจริงๆ"
ลิน่ เซีย่ วตบไหล่นางแผ่วเบาอย่างปลอบประโลม "ไม่เป็นไร ต่อให้
เป็นชื่อก่อนออกบวชของเจ้าอาวาสหยวนเจวี๋ยจริงก็ผ่านมายี่สิบปีแล้ว
ทัง้ เขายังมีเจตนาจะปิดบังอ�ำพราง ไม่แน่วา่ จะสืบหาเบาะแสอะไรได้หรอก"
ลิ่ น เซี่ ย วหยุ ด ชะงั ก ไปเล็ ก น้ อ ย ก่ อ นจะเอ่ ย ขึ้ น ว่ า "แต่ ใ นเมื่ อ
ท่านนักพรตรู้จักชื่อเดิมของเจ้าอาวาสหยวนเจวี๋ย คิดว่าคงจะรู้จักกันมา
ตั้งแต่ก่อนออกบวช แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร ต่างฝ่ายถึงต้อง
แสร้งท�ำเป็นไม่รู้จักกัน"
ดวงตาของฉวี ชิ่ น เหยามี ค วามกั ง วลฉายชั ด "ท่ า นว่ า อาจารย์
ปิดบังอะไรข้าอยู่กันแน่ เพราะอะไรทุกครั้งที่ข้าถามออกไป เขาจะต้อง
โมโหถึงเพียงนั้น ข้ารู้สึกว่าในใจอาจารย์เก็บง�ำเรื่องส�ำคัญมากเอาไว้
ต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตก็จะไม่มีทางพูดออกมาเด็ดขาด"
นางไม่รู้จะท�ำอย่างไรกับความดื้อรั้นของอาจารย์ ทุกครั้งที่เอ่ยถึง
เรื่องนี้ขึ้นมาก็อดรู้สึกหงุดหงิดไม่ได้
ลิ่นเซี่ยวไม่เอ่ยตอบ ชีวิตย่อมเป็นสิ่งส�ำคัญอยู่แล้ว แต่ส�ำหรับ
ใครบางคน มีบางสิ่งกลับส�ำคัญยิ่งกว่าชีวิต ไม่เกี่ยวข้องกับความถูกผิด
แล้ ว ก็ ไ ม่ มี ก ารเปรี ย บเที ย บว่ า คุ ้ ม หรื อ ไม่ คุ ้ ม ค่ า จนกระทั่ ง ตกอยู ่ ใ น
สถานการณ์คับขันก็พร้อมจะสละทุกสิ่งเพื่อปกป้องเอาไว้อย่างดี
พอคิดดูแล้วแม้วา่ ชิงซวีจอื่ จะเป็นคนของฝ่ายเต๋า แต่ยงั ไม่สามารถ
รูเ้ ท่าทันความปรารถนาอย่างปุถชุ นหรือหลุดพ้นจากความชัว่ ร้ายในส่วนลึก
ของจิตใจได้
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เพียงแต่คำ� พูดเหล่านีไ้ ม่สามารถกล่าวกับฉวีชนิ่ เหยาได้ อย่างไรเสีย
นางก็เชือ่ ใจอาจารย์ของนางถึงเพียงนัน้
ฉวีชิ่นเหยาเห็นลิ่นเซี่ยวไม่เอ่ยตอบก็นิ่งเงียบตามเขาไปด้วย นาง
ยังคงอิงแอบอยู่ในอ้อมกอดลิ่นเซี่ยว ขบคิดเรื่องในใจอย่างกลัดกลุ้ม
ฤดูหนาวของฉางอันท้องฟ้าจะมืดเร็วมาแต่ไหนแต่ไร ประกอบกับ
ลมช่วงกลางคืนมักจะพัดกระโชกแรง ยามค�ำ่ คืนในฤดูหนาวจึงทัง้ เย็นยะเยือก
และมืดมน
แต่คืนนี้เป็นข้อยกเว้นพิเศษ บนท้องฟ้าสีเข้มไร้ก้อนเมฆลอยล่อง
ดวงจันทร์ก็ไม่รู้ว่าหลบไปอยู่ที่ใด ดวงดาวกลับเหมือนหิมะเล็กละเอียด
กระจัดกระจายบนผืนผ้าไหมสีดำ� ส่องแสงพร่างพราวสะดุดตายิง่
เนือ่ งจากยังเหลือเวลาอีกมาก พอกลับมาถึงวังหลันอ๋อง คนทัง้ สอง
ลงจากรถม้าแล้วเห็นว่าสภาพอากาศยังไม่หนาวเย็นมากมายนัก จึง
ไม่รบี ร้อนเร่งฝีเท้าหนีความหนาวเหมือนอย่างเคย กลับเดินอ้อยอิง่ ประหนึง่
ก�ำลังชมทิวทัศน์ฤดูใบไม้ผลิก็ไม่ปาน
ฉวีชิ่นเหยาแอบอมยิ้มน้อยๆ นางอาศัยแขนเสื้อหลวมกว้างบดบัง
มือที่กุมมือลิ่นเซี่ยวเอาไว้ คนทั้งสองเดินไปตามแนวระเบียงมุ่งหน้าสู่
เรือนชั้นใน
ลิ่นเซี่ยวสัมผัสได้ว่านิ้วมืออุ่นร้อนของนางเกาะกุมมือเขาเอาไว้
แม้ใบหน้าไม่แสดงความเปลี่ยนแปลงใดออกมา แต่ภายในใจกลับมี
เถาวัลย์แห่งความสุขเลื้อยพัวพันด้วยความอิ่มเอมใจอยู่เงียบๆ รู้สึกว่า
แผ่นหินฮัน่ ไป๋อวีท้ ใี่ ต้ฝา่ เท้ามีชวี ติ ชีวากว่าทีเ่ คยเป็นมา จนอดคิดไม่ได้วา่
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ถ้าหากเดินไปบนเส้นทางนี้ตลอดไปได้ก็คงจะดี
กลิ่นหอมของดอกไม้ที่ไม่รู้ชื่อชนิดหนึ่งโชยมาในอากาศ รอบข้าง
เงียบสงัดไร้ผู้คน ได้ยินเพียงเสียงรองเท้าของคนทั้งสองเดินย�่ำไปบนพื้น
เกิดความเงียบสงบและน่ารื่นรมย์อย่างอธิบายไม่ถูก
เมือ่ เดินไปถึงศาลาเยียนปอ ลิน่ เซีย่ วมองเห็นผิวน�ำ้ ทะเลสาบทีร่ าบเรียบ
สะท้อนภาพดวงดาวพร่างพราวบนท้องฟ้า เปล่งประกายมีชวี ติ ชีวาดุจผ้าไหม
สีเงินยวง ช่างงดงามดัง่ ห้วงความฝันเสียจริง ในใจพลันรูส้ กึ หวัน่ ไหว จูงมือ
ฉวีชนิ่ เหยาเดินไปทีศ่ าลากลางทะเลสาบพร้อมเอ่ยขึน้
"คืนนีล้ มสงบ ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะท�ำให้เจ้าไม่สบาย พวกเราไปนัง่ เล่น
ริมทะเลสาบกัน"
ฉวีชิ่นเหยายิ้มรับแล้วพยักหน้า
คนทัง้ สองเดินไปตามแนวระเบียงคดโค้งจนถึงศาลากลางทะเลสาบ
ลิ่นเซี่ยวจูงมือฉวีชิ่นเหยามานั่งบนราวกั้นในศาลา กุมมือของนางเอาไว้
เพื่อยืนยันว่ายังอุ่นร้อนดังเดิมถึงได้วางใจ แล้วเอ่ยถามนางว่า "ยังจ�ำ
ตอนที่ฟังการแสดงบทเปี้ยนเหวินในหอจุ้ยเซียงได้หรือไม่"
ฉวีชนิ่ เหยาคิดทบทวน ก่อนเอ่ยตอบว่า "เหตุใดจะจ�ำไม่ได้ละ่ เจ้าคะ"
จะว่ า ไปแล้ ว ครั้ ง นั้ น เป็ น ครั้ ง แรกที่ พ วกเขาสองคนร่ ว มมื อ กั น
เพื่อจัดการกับสตรีที่ชุยซื่อน�ำมาสวมรอยเป็นหลานสาวจากบ้านมารดา
ใครจะคาดคิดว่าหลังจากนัน้ แล้วคนทัง้ สองจะเผชิญเรือ่ งราวต่างๆ ร่วมกัน
อีกมากมาย
ลิ่นเซี่ยวโอบกอดฉวีชิ่นเหยาเอาไว้พลางเอ่ยขึ้น "ตอนนั้นข้าอยู่
ข้างหลัง มองดูเจ้าชืน่ ชมดอกไม้ไฟนอกหน้าต่าง เคยคิดไว้แล้วว่าถ้าหาก
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มีสักวันที่ได้ดื่มสุราชมทิวทัศน์ร่วมกับเจ้า จะมีความสุขสักเพียงใดกัน
น่าเสียดายตอนนั้นมีจูฉี่เอ๋อร์อยู่ด้วยอีกคน ส่วนเจ้าก็ไม่สนใจข้าเลย
แม้แต่นิดเดียว"
ฉวีชิ่นเหยาเลิกคิ้วขึ้นด้วยความประหลาดใจ เอ่ยยิ้มๆ ว่า "ที่แท้
ท่านก็คิดถึงข้ามาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหรือ"
ลิ่นเซี่ยวโน้มตัวไปข้างหน้า เอาหน้าผากของตนเองแตะหน้าผาก
ของนาง พร้อมทั้งจ้องมองโดยไม่กะพริบตาแล้วเอ่ย "อืม ความจริง
ก็ก่อนหน้านั้นนิดหน่อย"
ฉวี ชิ่นเหยากะพริบ ตาปริบ ๆ เนื่อ งจากอยู่ใกล้ชิดกันเหลือเกิน
ขนตางอนยาวของนางปัดผ่านขนตาของลิ่นเซี่ยว ก่อนจะเอ่ยขึ้นว่า
"ถ้าอย่างนั้นก็เป็น...ตอนเดินทางลงจากเขาหมั่งซาน?"
บุรษุ เจ้าเล่หผ์ นู้ ชี้ า่ งเก็บง�ำความรูส้ กึ ได้มดิ ชิดนัก เวลาไปมาหาสูก่ บั เขา
หลายครัง้ ก่อนหน้านีน้ างจับพิรธุ ของเขาไม่ได้เลยแม้แต่นอ้ ย
"ใครใช้ให้เจ้าโง่เขลากันเล่า" ลิน่ เซีย่ วยิม้ ออกมา งับริมฝีปากของนาง
เบาๆ ลมหายใจเจือปนกลิน่ หอมหวนของสุราดอกท้อ เป็นสุราทีห่ ลงจูข๊ อง
ร้านอาหารทีพ่ วกเขาไปนัง่ กินอาหารเมือ่ ครูย่ กมาให้
จากนัน้ เขาใช้ลนิ้ ดุนดันริมฝีปากของนางให้เผยออ้า แล้วรุกล�ำ้ เข้าไป
ส�ำรวจภายในอย่างรวดเร็ว ริมฝีปากของนางคล้ายมีมนตร์สะกด หลังจาก
ลิม้ รสแล้วไม่อาจตัดใจจากไปทีใ่ ดได้อกี แต่เขายังจ�ำได้ดวี า่ หลายวันก่อน
นางล้มป่วยเป็นหวัดด้วยสาเหตุใด จึงสะกดกลัน้ ความปรารถนาของตนเอง
เอาไว้ ได้แต่ลองลิม้ ชิมรสอยูเ่ พียงเท่านี้
ฉวีชนิ่ เหยาถูกอ้อมกอดของลิน่ เซีย่ วกักขังเอาไว้ นางยืน่ แขนออกไป
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โอบไหล่เขาโดยไม่รตู้ วั แม้วา่ จะเคลิบเคลิม้ ไปกับสัมผัสแนบชิดเจือความ
ยับยั้งชั่งใจในครั้งนี้ แต่มิวายกังวลว่าศาลาริมน�้ำไร้สิ่งอ�ำพรางบดบัง
สายตา กลัวจะล่วงรูไ้ ปถึงบิดาของสามีเข้า จึงเปิดเปลือกตาขึน้ เล็กน้อย
เพื่อช�ำเลืองมองด้านหลังลิ่นเซี่ยวอยู่เป็นระยะ
จากมุมสายตาของนาง สามารถมองข้ามไหล่ของลิน่ เซีย่ วไปได้พอดี
จึงมองเห็นแสงดาวพราวระยับบนท้องฟ้าส่องสะท้อนบนผิวน�ำ้ ทะเลสาบ
นางเคยเห็นต�ำราทีส่ อนเกีย่ วกับปรากฏการณ์ของดวงดาวในอารามชิงอวิน๋
รูว้ า่ ดวงดาวทีส่ กุ สว่างทีส่ ดุ ชือ่ ว่า 'ดาวเป่ยโต่ว'* จะมีดาวทีก่ ระจัดกระจาย
อยูใ่ นแนวตรงกันข้ามหลายดวงเรียกว่า 'กลุม่ ดาวโต่ว'** ซึง่ ประกอบด้วย
ดาวหกดวงเรียงตัวคล้ายกระบวย ร่วมควบคุมอ�ำนาจเกีย่ วกับความเป็น
ความตายไปพร้อมดาวเป่ยโต่วซึง่ เรียกว่า 'คุกสวรรค์'
นางมองไปมองมา ในสมองคล้ายปรากฏดาวตกดวงหนึง่ วาดผ่าน
เกิดแสงสว่างจ้าขึ้นมาทันใด
ลิ่นเซี่ยวสัมผัสได้อย่างรวดเร็วว่าฉวีชิ่นเหยาก�ำลังขัดขืนเล็กน้อย
เขาเข้าใจว่านางคงจะเขินอายจึงหยุดการเคลือ่ นไหวแล้วเอ่ยปลอบนางว่า
"พวกฉางหรงไม่ปล่อยให้ใครเข้าใกล้ที่นี่ได้หรอก"
ฉวีชิ่นเหยากลับส่ายหน้าปฏิเสธสุดชีวิตทั้งที่ใบหน้ายังแดงก�่ำ
นางดิ้นรนออกจากอ้อมกอดของเขา ดวงตาเปล่งประกายแวววาว มือ
* ดาวเป่ยโต่ว (กระบวยเหนือ) มีทั้งหมดเจ็ดดวง คนไทยนิยมเรียกว่ากลุ่มดาวจระเข้หรือดาวหมีใหญ่
มีความสัมพันธ์กับกลุ่มดาวโต่ว (กระบวยใต้) ซึ่งทางลัทธิเต๋ากล่าวถึงดาวทั้งสองนี้ว่าเป็นเทพ ชาวจีน
มักจะกล่าวถึงว่ากลุ่มดาวโต่วเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิต และดาวเป่ยโต่วเป็นสัญลักษณ์แห่งความตาย
** กลุ่มดาวของจีนแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือกลุ่มดาวซานหยวนและกลุ่มดาวเอ้อร์สือปาซิ่ว 'กลุ่มดาว
เอ้อร์สอื ปาซิว่ ' ยังแบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ใหญ่ เรียกว่า 'สัตว์เทพทัง้ 4' ได้แก่ กลุม่ ดาวมังกรเขียวทิศตะวันออก
กลุม่ ดาวเต่าด�ำทิศเหนือ กลุม่ ดาวเสือขาวทิศตะวันตก และกลุม่ ดาวหงส์แดงทิศใต้ โดยแต่ละกลุม่ ดาวใหญ่
ยังแบ่งเป็น 7 กลุ่มดาวย่อย โดย 'กลุ่มดาวโต่ว' (กระบวยใต้) เป็นกลุ่มดาวย่อยจากกลุ่มดาวเต่าด�ำทิศเหนือ

101
Page ����������������������� 4.indd 101

10/8/2563 BE 16:55

บุ ป ผารั ต ติ ก าลแห่ ง ฉางอั น 4

บีบหัวไหล่ของเขาไว้แน่นด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเหลือประมาณ ก่อนจะ
เอ่ยขึ้น
"เหวยจิ่น ข้าคิดว่าข้ารู้แล้ว ต�ำแหน่งของภูเขาหลายลูกพวกนั้น
หมายถึงอะไร"
ค่ายทหาร ณ ด่านอวี้เหมิน
ในกระโจมของแม่ทัพใหญ่ซย่าตี๋ในชุดคลุมยาวสีแดงเข้มสวมทับ
ด้วยชุดเกราะสีเงิน ก�ำลังหารือเรือ่ งกลยุทธ์ลอ้ มภูเขาปราบข่านเหมิงเฮ่อ
ในวันพรุ่งนี้ ร่วมกับเวยหย่วนป๋อและขุนพลคนอื่นๆ
แขนข้างซ้ายของเขาพันผ้าพันแผลสีขาวเอาไว้ มีรอยเลือดซึม
ออกมาอย่างเห็นได้ชดั แต่การเคลือ่ นไหวของเขากลับไม่เชือ่ งช้าลง ยืนอยู่
ตรงหน้าแผนทีด่ า่ นอวีเ้ หมิน ชีไ้ ปทีภ่ เู ขาลูกหนึง่ แล้วเอ่ยถามเวยหย่วนป๋อว่า
"ภูเขาลูกนี้ก็คือเขาเหลียงซานที่ท่านเอ่ยถึง?"
เวยหย่วนป๋อพยักหน้ารับ "เขาเหลียงซานภูมปิ ระเทศสูงชันอันตราย
ในท้องถิน่ มีฉายาเล่าลือมานานว่าแม้ผรี า้ ยยังกลัดกลุม้ เวลานีข้ า่ นเหมิงเฮ่อ
น�ำก�ำลังมาดักซุม่ อยูท่ ภี่ เู ขาลูกนี้ เรียกได้วา่ เพียงหนึง่ ป้องกันหมืน่ ยากโจมตี
ถ้าหากไม่พชิ ติ ชัยด้วยอุบายอันแยบยล เกรงว่าคงไม่อาจจับกุมข่านเหมิงเฮ่อ
ได้โดยง่ายในเร็ววัน"
ซย่าตี๋หรี่ตาลง
เวยหย่วนป๋อกล่าวขึน้ อีกว่า "แม่ทพั ซย่าอย่าได้ดแู คลนเขาเหลียงซาน
ลูกนี้ ได้ยินว่าที่นี่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แม้ว่าจะโดนโอบล้อมอยู่
บนเขานานสามปีห้าปี ก็ยังมีของป่าพอประทังชีวิตไปได้ไม่หมดไม่สิ้น
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ข่านเหมิงเฮ่อเกิดทีน่ ี่ รูจ้ กั สภาพพืน้ ทีโ่ ดยรอบเป็นอย่างดี คิดว่าคงวางแผน
มาอย่างรอบคอบรัดกุมแล้ว ถึงได้จงใจเลือกเขาเหลียงซานไว้เป็นแหล่ง
หลบซ่อนตัวหากรบแพ้"
ซย่าตี๋หัวเราะเย้ยหยัน "เขาหลบหนีไม่ยอมสู้รบ เอาแต่ซ่อนตัวอยู่
บนเขาเช่นนี้ สมควรแล้วทีจ่ ะถูกดูแคลน จะต้องหาทางบีบให้เขาโผล่หวั
ออกมาให้ได้"
ซย่าตี๋นิ่งคิดใคร่ครวญพักหนึ่งแล้วเอ่ยถามว่า "ช่วงนี้ด่านอวี้เหมิน
มีลมอะไรพัดผ่าน"
รองแม่ทัพด้านหลังเวยหย่วนป๋อรีบเอ่ยตอบว่า "ช่วงสองวันนี้
มีลมตะวันออกพัดผ่านขอรับ"
มุมปากซย่าตี๋ยกโค้งขึ้นแฝงเจตนาชั่วร้าย "เตรียมเชื้อเพลิงเอาไว้
ให้มากหน่อย หลังจากสังเกตการณ์ทิศทางลมแล้ว ก็วางเพลิงโจมตี
ภูเขาลูกนี้ หลังจากย่างเหมิงเฮ่อจนสุกได้ที่ ค่อยลากลงมาเชือดกิน"
พวกเวยหย่วนป๋อปรบมือด้วยความชืน่ ชม "แผนการนีย้ อดเยีย่ มนัก"
พวกเขาตกลงกันแน่ชัดแล้วก็แยกย้ายกันกลับกระโจมของตนเอง
เพื่อเตรียมความพร้อมส�ำหรับการต่อสู้อันดุเดือดในวันพรุ่งนี้
เวยหย่วนป๋อเดินไปจนถึงหน้ากระโจม มองออกไปด้านนอกเห็น
เด็กรับใช้ยนื นิง่ อยูส่ องคน แม้วา่ จะแต่งกายอย่างบุรษุ แต่รปู ร่างโดดเด่น
สะดุดตาเกินไปสักหน่อย มองแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นสตรีปลอมตัวมา
นับตั้งแต่ซย่าตี๋มาถึงด่านอวี้เหมิน สาวใช้สองนางนี้ก็ติดตามอยู่
ข้างกายเขาตลอดเวลา เวยหย่วนป๋อสังเกตเห็นชัดเจน เขามักจะส่ายหน้า
ด้วยความไม่สบอารมณ์อยู่บ่อยครั้ง
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คุณชายรองสกุลซย่าคนนีแ้ ม้วา่ จะฉลาดหลักแหลมเหนือคนธรรมดา
อีกทัง้ ยังมีพรสวรรค์ในการบัญชาการกองทัพ แต่วา่ กลับมีกลิน่ อายอย่าง
คุณชายเสเพลฝังลึก ขนาดมาออกรบยังขาดสาวใช้มาคอยปรนนิบตั ไิ ม่ได้
เฮ้อ...ไม่นา่ แปลกใจเลยทีจ่ ะโดนฝ่าบาทส่งมาขัดเกลาในดินแดนทุรกันดาร
ห่างไกล ไม่แน่ว่าเหวยกั๋วกงกับองค์หญิงเต๋อหรงอาจเป็นฝ่ายกราบทูล
ขอพระราชโองการให้ลกู ชาย เพือ่ ให้เขามีโอกาสฝึกฝนเพิม่ พูนประสบการณ์
เวยหย่วนป๋อคิดเช่นนี้แล้วก็เดินจากไป
สาวใช้ทงั้ สองทีแ่ ต่งกายอย่างบุรษุ พอเห็นว่าในกระโจมแม่ทพั ใหญ่
ไม่มีใครอื่นแล้วก็ก้มหน้าส�ำรวมกิริยาเดินเข้าไปในกระโจม
ซย่าตี๋ยังนั่งอยู่หลังโต๊ะท�ำงานมองดูแผนที่เขาเหลียงซาน สาวใช้
ทัง้ สองไม่กล้าส่งเสียงดัง คนหนึง่ รีบเข้ามาใส่ยาเปลีย่ นผ้าพันแผลให้เขา
ใหม่ ส่วนอีกคนหนึง่ ยกอ่างน�ำ้ มาวางตรงปลายเท้าซย่าตี๋ ช่วยถอดรองเท้า
ถุงเท้าให้เขาอย่างระมัดระวัง แล้วช่วยเช็ดท�ำความสะอาดเท้าให้
ซย่าตีถ๋ กู ความเจ็บปวดจากบาดแผลทีแ่ ขนรบกวนความคิดจนไม่อาจ
รวบรวมสมาธิได้ จึงวางแผนที่ไปเสียเลย แล้วเอนหลังพิงพนักเก้าอี้
มองส�ำรวจสาวใช้ทั้งสองคนด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึก
สาวใช้คนที่เปลี่ยนยากับผ้าพันแผลให้เขาก็แล้วไปเถิด แต่ว่า
คนที่อยู่ตรงปลายเท้านั้น...ท�ำให้หัวใจเขาร้อนรนขึ้นมา ท่าทางของ
สาวใช้คนนี้ยามก้มหน้าก้มตายิ่งมองยิ่งคล้ายฉวีชิ่นเหยา ไม่ต้องเอ่ยถึง
หน้าผากสะอาดเกลี้ยงเกลากับคางเรียวเล็ก กระทั่งเส้นโค้งบริเวณ
ปลายจมูกก็สวยเหมือนของฉวีชิ่นเหยาไม่มีผิดเพี้ยน
เขารู้สึกหายใจติดขัดขึ้นมา ฝืนเบนสายตามองไปทางอื่น แต่ว่า
104
Page ����������������������� 4.indd 104

10/8/2563 BE 16:55

หนิ ง หล่ ง

ไม่นานก็เหลียวกลับมามองใบหน้าของสาวใช้คนนั้นโดยไม่รู้ตัว
ดูเหมือนสาวใช้คนนัน้ จะสัมผัสได้ นางเขินอายจนใบหูเป็นสีแดงระเรือ่
ขึน้ มาอย่างช้าๆ ยิง่ มีสายตาของซย่าตีจ๋ บั จ้องมองมา ร่องรอยความเขินอายนัน้
ยิง่ แผ่ขยายจากใบหูลามไปถึงล�ำคออย่างไม่อาจควบคุม
ซย่าตี๋เผลอมองจนเหม่อลอย ย้อนคิดถึงเวลาที่ตนเองเอ่ยวาจา
หยอกเย้าฉวีชิ่นเหยา นางก็โกรธเคืองจนหน้าแดงเช่นนี้ ใบหน้ารูปไข่
ขาวหมดจดคล้ายอาบย้อมด้วยสีแดงของเมฆสะท้อนแสงอาทิตย์ยามตกดิน
ดวงตาทีม่ โี ทสะคุกรุน่ วาววับยิง่ กว่าดวงดาวบนท้องฟ้า งดงามตราตรึงใจ
เหลือเกิน สีหน้าของนางยามว่ากล่าวเขาช่างมีชีวิตชีวาหาใดเปรียบ
ภาพของนางหยัง่ รากลึกลงในใจเขานับตัง้ แต่นนั้ ไม่อาจลบเลือนออกไปได้
อีกเลย
เขาจ้องมองใบหน้าของสาวใช้ทลี่ ะม้ายคล้ายคลึงฉวีชนิ่ เหยา ทัง้ ที่
พยายามวางตัวเฉยชา แต่ความปรารถนาในใจกลับไม่อาจยับยั้งไว้ได้
ราวกับสัตว์ร้ายหลุดออกจากกรงขัง
"เจ้าอยู่ก่อน" เมื่อสาวใช้ที่ยกอ่างน�้ำมาก�ำลังจะถอยออกไป จู่ๆ
ซย่าตี๋ก็หลุดปากออกมาอย่างกะทันหัน
สาวใช้คนนั้นคาดไม่ถึง ยืนตะลึงงันอยู่ที่เดิมชั่วครู่ ก่อนจะขานรับ
ด้วยความเขินอาย
ซย่าตีก๋ ลับเสมองไปทางอืน่ อีกครัง้ อย่างอึดอัด กลัวว่าความอัปยศอดสู
จากส่วนลึกในใจจะลุกลาม
สาวใช้อีกคนพอได้ยินเช่นนี้ก็ไม่กล้าเผยสีหน้าแสดงความผิดหวัง
นางรีบเดินมาตรงหน้าสาวใช้ทถี่ อื อ่างน�ำ้ หลังรับอ่างน�ำ้ มาแล้วก็ถอยออกจาก
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กระโจมไป
สาวใช้ที่ยังอยู่ในกระโจมกุมมือตนเองด้วยความประหม่า นาง
ลืมหน้าทีข่ องตนเองไปชัว่ ขณะ ยืนนิง่ ไม่ขยับเพราะไม่รวู้ า่ ควรท�ำเช่นไรดี
พอนางเงยหน้ามองคุณชาย ก็พบว่าเขาหยิบแผนทีเ่ ขาเหลียงซาน
มาดูอกี ครัง้ ไส้ตะเกียงน�ำ้ มันโดนแผดเผาจนสัน้ กุดแล้ว นางกลัวว่าคุณชาย
จะเสียสายตา จึงรีบร้อนเดินเข้าไปใกล้ ใช้กรรไกรดึงไส้ตะเกียงออกมา
แสงตะเกียงสว่างกว่าเดิมเล็กน้อย สีเหลืองทองหม่นๆ ส่องสะท้อน
กับใบหน้าของซย่าตี๋ สีหน้าของเขาแสดงให้เห็นว่าก�ำลังเหม่อลอยอย่าง
ชัดเจน แต่วา่ คิว้ คมโดดเด่นและสันจมูกโด่งสวยกลับน่ามองปานนัน้ นาง
มองแล้วจิตใจสับสนว้าวุ่นไปหมด
หลังจากยืนนิ่งด้วยความกระวนกระวายอยู่สักพัก เห็นว่าคุณชาย
ไม่สงั่ ก�ำชับอะไรก็ขยับถอยออกไปอย่างแผ่วเบา เดินตรงไปทีห่ น้าเสือ่ ปูนอน
ค้อมเอวลงหยิบเครื่องนอนออกมาทีละชิ้น
ว่าตามหลักแล้วเวลาเคลือ่ นทัพออกรบไม่เหมือนยามปกติ สามารถ
หาทีห่ ลับทีน่ อนยามค�ำ่ คืนได้กถ็ อื ว่าไม่เลวแล้ว แต่องค์หญิงเต๋อหรงกลัวว่า
มาอยู่พื้นที่ทุรกันดารอย่างด่านอวี้เหมินแล้ว จะท�ำให้คุณชายสุขภาพ
ทรุดโทรมลง จึงสั่งองครักษ์ที่ติดตามคุณชายให้น�ำผ้าปูท�ำจากหนังแรด
ที่ป้องกันความหนาวเย็นได้มาด้วย ได้ยินว่าหนังสัตว์ชนิดนี้ทั้งหนาและ
กันความชื้นได้ดี เมื่อปูรองไว้ใต้เสื่อปูนอนจะช่วยกันไอเย็นเปียกชื้นจาก
พื้นดินได้ดีเยี่ยม
นางพยายามสะกดกลัน้ ความเขินอายและการเฝ้ารอสุดความสามารถ
นางคุกเข่าลงตัง้ ใจจัดเครือ่ งนอนให้เรียบร้อย เนือ่ งจากนางจิตใจตึงเครียด
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และมีสมาธิเกินไป แม้กระทัง่ คุณชายมาอยูข่ า้ งหลังนางเมือ่ ใดก็ยงั ไม่รสู้ กึ ตัว
พอนางลุกขึน้ ยืนตรง ทันทีทหี่ นั หลังกลับไปก็สบเข้ากับดวงตาลึกล�ำ้
คูน่ นั้ ของคุณชายพอดี นางสะดุง้ ตกใจจนถอยหลังหนีตามสัญชาตญาณไป
สองก้าว แล้วก็ได้ยินคุณชายสั่งการด้วยสีหน้าเย็นชา
"ปรนนิบัติข้าถอดเสื้อผ้า"
สาวใช้คนนีช้ อ้ นสายตาขึน้ มองอย่างลนลาน ก็เห็นว่าคุณชายยกแขน
ขึน้ มา ตัง้ ท่ารอให้นางเข้าไปปรนนิบตั ิ
นางมือไม้พันกันไปหมดด้วยความประหม่า เดินเข้าไปใกล้ด้วย
ใบหน้าแดงก�ำ่ ช่วยเขาถอดชุดเกราะสีเงินทีเ่ ย็นยะเยือกและแข็งกระด้าง
ชุดเกราะของคุณชายหนักอึง้ หลังจากถอดออกแล้วนางต้องใช้แรงประคอง
ไว้ไม่นอ้ ย ก่อนจะวางลงด้านข้างอย่างระมัดระวังและหันกลับมาช่วยเขา
ถอดเสื้อคลุมชั้นนอก
นางสัมผัสได้ว่าสายตาของคุณชายมองตามนางอยู่ตลอดเวลา
ในใจเกิ ด ความปีติ ลิ ง โลดอย่ า งประหลาด ตลอดการเดิ น ทางมาที่ นี่
คุณชายไม่เคยมองพวกนางด้วยแววตาเป็นมิตรเลย แล้วก็ไม่เคยปล่อยให้
พวกนางเข้ามาปรนนิบัติใกล้ชิด นางอกสั่นขวัญแขวนอยู่ตลอดทั้งวัน
กลัวว่าจะเป็นอย่างทีพ่ วกองครักษ์หลิวว่าไว้ คุณชายอาจจะยกพวกนาง
ให้ขุนพลอื่นในกองทัพ
หลังจากแก้เข็มขัดชั้นนอกออกแล้ว นางก็กลั้นหายใจขณะช่วย
คุณชายถอดเสื้อตัวใน เพราะความใกล้ชิดท�ำให้กลิ่นอายของบุรุษหนุ่ม
จากร่างของเขาโชยมาปะทะจมูก กลิน่ อายนีแ้ ฝงด้วยอันตรายจนท�ำให้นาง
จิตใจกระสับกระส่าย
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นางหวาดกลัวจนตัวสั่นงันงก นิ้วมือเพิ่งจะแตะต้องผ้าซับเหงื่อ
ที่ข้างเอว ทันใดนั้นร่างกายก็ลอยหวิว ถูกโอบรัดช่วงเอวและล้มลงไป
บนที่นอน
จากนั้ น บนร่ า งก็ มี น�้ ำ หนั ก โถมทั บ ลงมามากกว่ า เดิ ม คุ ณ ชาย
โน้มตัวลงมาคร่อมร่างนางไว้ ท�ำให้นางต้องคว้าผ้าปูบนเสื่อแน่นอย่าง
ตื่นตระหนก สัมผัสได้ว่าลมหายใจของเขาขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นทุกที
ร่างกายแข็งเกร็งจนท�ำอะไรไม่ถูก แต่เมื่อลมหายใจอุ่นร้อนนั้นมาถึง
ริมฝีปากของนางกลับหยุดชะงักไปอย่างกะทันหัน
นางหลับตาแน่นสนิท รอคอยอยูเ่ นิน่ นานก็ไม่พบกับสัมผัสแนบชิด
รุกเร้าไปมากกว่านั้น ได้ยินเพียงเสียงไร้อารมณ์ดังขึ้นว่า "เจ้าไม่ต้องอยู่
ปรนนิบัติแล้ว ออกไปเถอะ"
นางลืมตาขึ้นอย่างตกตะลึงจนไม่ทันตอบสนองไปพักใหญ่
ซย่าตีเ๋ ห็นนางไม่ยอมขยับไปทีใ่ ดเสียทีกห็ มดความอดทน ตะคอกใส่
อย่างหงุดหงิดว่า "ออกไป!"
สาวใช้ตกใจกลัวจนตัวสัน่ ความคิดเพ้อฝันทีอ่ ดั แน่นโดนน�ำ้ เย็นเฉียบ
สาดจนดับมอด มีหรือจะกล้าชักช้าอยูอ่ กี นางรีบตะเกียกตะกายลุกขึน้
จนกระทัง่ สาวใช้ออกนอกกระโจมไปแล้ว ซย่าตีถ๋ งึ พลิกตัวกลับมา
เงยหน้ามองหลังคากระโจมนิ่งงัน ผ่านไปนานถึงได้หัวเราะออกมา
อย่างขมขืน่ สาวใช้คนนัน้ นอกจากมีใบหน้าคล้ายคลึงกับฉวีชนิ่ เหยาแล้ว
ยังมีเงาของนางอยูส่ กั เศษเสีย้ วตรงทีใ่ ดกัน ความสดใสมีชวี ติ ชีวาก็ไม่เห็น
สักนิด มีแต่ทา่ ทางกระบิดกระบวนน่ารังเกียจ เขาคงเสียสติไปแล้วจริงๆ
ถึงได้เกิดความคิดเหลวไหลหลอกตนเองพรรค์นนั้ ได้
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33
วั น รุ ่ ง ขึ้ น อากาศยั ง คงปลอดโปร่ ง แจ่ ม ใส ฉวี ชิ่ น เหยายั ง จดจ� ำ
สิ่งที่ค้นพบเมื่อคืนได้ นางรีบร้อนกินอาหารเช้า แล้วรบเร้าลิ่นเซี่ยว
ให้ท�ำตามแผนการของนางด้วยกัน
ความจริงไม่จำ� เป็นต้องให้ฉวีชนิ่ เหยาเอ่ยปาก ลิน่ เซีย่ วรูด้ วี า่ เรือ่ งนี้
ใหญ่หลวงนัก ตั้งแต่เมื่อคืนพอกลับถึงเรือนซือหรู เขาก็สั่งการลงไป
เรียบร้อยแล้ว
รอให้พวกเขามาถึงศาลาเยียนปอ พวกฉางหรงต่างยืนถือคันฉ่องส�ำริด
รูปดอกไม้แปดกลีบเอาไว้คนละบานรออยูท่ รี่ มิ ทะเลสาบแล้ว ดวงอาทิตย์
อบอุน่ ในฤดูหนาวสาดแสงอาบไล้ถว้ นทัว่ แต่ละคนแสดงสีหน้างุนงงออกมา
ไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าซือ่ จือ่ กับชายาซือ่ จือ่ ต้องการจะท�ำอะไรกันแน่
ในทะเลสาบมีเรือล�ำหนึ่งลอยอยู่ ฉวีชิ่นเหยากับลิ่นเซี่ยวเดินไป
ตามระเบียงจนถึงขัน้ บันไดทีย่ นื่ ลงไปในทะเลสาบ ก่อนจะก้าวลงไปบนเรือ
109
Page ����������������������� 4.indd 109

10/8/2563 BE 16:55

บุ ป ผารั ต ติ ก าลแห่ ง ฉางอั น 4

ด้วยกัน พอเรือเคลื่อนตัวไปหยุดอยู่กลางทะเลสาบแล้วทั้งสองก็ยืนนิ่ง
เคียงกันบนเรือ และกางแผนที่ฉบับนั้นออกมาดู
ทุกครั้งที่มองแต่ละต�ำแหน่งจนแน่ใจ ก็จะตะโกนสั่งการเสียงดัง
ค�ำหนึ่ง เพื่อให้พวกฉางหรงกระโดดขึ้นไปยืนอยู่บนต้นไม้ตามต�ำแหน่ง
วิธีการนี้จะต้องใช้คนที่ฝึกวิทยายุทธ์ถึงจะด�ำเนินการได้ตามแผน
เมื่อคืนก็ดึกมากแล้ว ฉวีชิ่นเหยากลัวว่าจะท�ำให้แตกตื่นกันไปหมด จึง
ไม่ได้เตรียมการในทันที
โชคดีที่ทะเลสาบไม่ได้คับแคบนัก ริมฝั่งก็ปลูกต้นหลิวแน่นขนัด
เวลาใช้คาถาอาคมจึงมีพื้นที่อีกเหลือเฟือ
ฉางหรงยืนอยู่ทางฝั่งตะวันออกแทนต�ำแหน่งเขาอู๋เหวย เว่ยปอ
ยืนอยู่ทางทิศตะวันตกแทนต�ำแหน่งเขาอู่หนิว หลี่ว์ชินไหวยืนอยู่ทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้แทนต�ำแหน่งเขาโซ่วไหว
แต่ ว ่ า มุ ม ที่ ต รงกั บ ศาลเจ้ า ร้ า งแห่ ง นั้ น ด้ า นหลั ง จวนจิ้ ง ไห่ โ หว
ไม่สามารถหาที่ยืนพักเท้าบนฝั่งได้ ฉวีชิ่นเหยาเหลียวมองไปรอบกาย
สัง่ ให้บา่ วไพร่นำ� เสาไม้ไผ่เรียวยาวพร้อมจูงเรือล�ำหนึง่ มาเสียเลย หวังเลีย่ ง
ต้องประคองตัวยืนบนเสาไม้ไผ่ทตี่ งั้ สูงอยูก่ ลางล�ำเรือ ในมือยังถือคันฉ่อง
ให้ส่องไปทางทะเลสาบ
ด้วยท่าทางยากล�ำบากในลักษณะนี้ต้องถือว่าโชคดีที่หวังเลี่ยง
มีวชิ าตัวเบาล�ำ้ เลิศกว่าใคร จึงไม่ถงึ ขัน้ หน้าทิม่ ลงไปในทะเลสาบ แม้วา่
จะท�ำได้โดยราบรื่น แต่เวลาผ่านไปเพียงครู่เดียว บนหน้าผากของเขา
ก็มีเม็ดเหงื่อผุดพราย
แสงอาทิตย์สว่างเจิดจ้าตกกระทบคันฉ่องดอกไม้ในมือของแต่ละคน
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ถูกหน้าคันฉ่องที่เป็นมันแวววาวก็สะท้อนแสงหักเหออกไป สาดส่อง
ไปยั ง ทะเลสาบจากคนละทิ ศ ทางกั น ราวกั บ มี ด วงดาวพราวระยั บ
ในยามกลางวัน
ฉวีชิ่นเหยาอาศัยแผนที่ในมือปรับแก้ไขต�ำแหน่งของหลายคน
ในที่นี้อย่างต่อเนื่อง ล�ำแสงหลายสายในที่สุดก็มาบรรจบกันที่มุมหนึ่ง
อย่างประหลาด สะท้อนแสงไปยังต�ำแหน่งใดต�ำแหน่งหนึ่งบนแผนที่
ฉวีชิ่นเหยามองแล้วหัวใจเต้นโครมคราม มิน่าเล่าก่อนหน้านี้
นางท�ำอย่างไรก็มองหาความเชือ่ มโยงของภูเขาแต่ละลูกจากแผนทีไ่ ม่ออก
ทีแ่ ท้เป็นเพราะเดิมทีกไ็ ม่ใช่คา่ ยกลของฝ่ายเต๋าหรือฝ่ายพุทธ แต่เป็นเรือ่ ง
ของกลุม่ ดาวและธาตุทงั้ ห้า* ถ้าหากไม่ใช่เพราะเมือ่ คืนบังเอิญเหลือบเห็น
กลุ่มดาวโต่ว เกรงว่าท�ำเช่นไรนางก็คิดไม่ถึงว่าจะอาศัยการลอกเลียน
ต�ำแหน่งทิศของภูเขาหลายลูกมาค้นหาว่าพวกมันมีความเชื่อมโยงกัน
อย่างไร
ภูเขาเหล่านี้สอดคล้องกับเรื่องคุกสวรรค์อย่างที่คิดไว้ พลังปราณ
จากภูเขาทุกลูกสุดท้ายจะมาบรรจบกัน ชีไ้ ปทีจ่ ดุ ใดจุดหนึง่ กลางกลุม่ ดาว
พิจารณาจากต�ำแหน่งแต่ละทิศทางของพวกมันแล้ว เขาอู๋เหวย
ตรงกับต�ำแหน่งกลุม่ ดาวซิน** ศาลเจ้าร้างด้านหลังจวนจิง้ ไห่โหวตรงกับ
ต�ำแหน่งกลุ่มดาวกุ่ย*** เขาอู่หนิวตรงกับต�ำแหน่งกลุ่มดาวขุย**** และ
เขาอวี้เฉวียนตรงกับต�ำแหน่งกลุ่มดาวเวย*****
* ธาตุทงั้ ห้า หมายถึง ทอง ไม้ น�ำ้ ไฟ ดิน ชาวจีนโบราณเชือ่ ว่าสสารทัง้ ห้าประกอบกันเป็นทุกสรรพสิง่ ในโลก
จึงเชื่อมโยงไปสู่ศาสตร์ท�ำนายดวงชะตา และเป็นหลักพื้นฐานการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย
** กลุ่มดาวซิน (หัวใจ) กลุ่มดาวย่อยจากกลุ่มดาวมังกรเขียวทางทิศตะวันออก
*** กลุ่มดาวกุ่ย (ผี) กลุ่มดาวย่อยจากกลุ่มดาวหงส์แดงทางทิศใต้
**** กลุ่มดาวขุย (แข้ง) กลุ่มดาวย่อยจากกลุ่มดาวเสือขาวทางทิศตะวันตก
***** กลุ่มดาวเวย (หลังคา) กลุ่มดาวย่อยจากกลุ่มดาวเต่าด�ำทางทิศเหนือ
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ส่วนต�ำแหน่งทีพ่ วกมันมาบรรจบกันค่อนไปทางเหนือเป็นกลุม่ ดาวหนีว่ *์
กลุ่มดาวหนี่ว์แตกต่างจากกลุ่มดาวอื่น มุมต�ำแหน่งจะมีสถานะ
อยูเ่ หนือกว่า มีบทบาทในการควบคุมและรักษาสมดุล ถ้าหากกลุม่ ดาวอืน่
สอดคล้องกับภูเขาหลายลูกที่มีปศี าจร้ายปรากฏดังคาด เช่นนั้นแล้ว
ปีศาจร้ายทีอ่ ยูต่ รงกับต�ำแหน่งกลุม่ ดาวหนีว่ ์ ไม่วา่ จะเป็นพลังความชัว่ ร้าย
หรือสถานะจะต้องอยู่เหนือปีศาจตนอื่น
ฉวีชิ่นเหยาคิดใคร่ครวญไปเรื่อย แผ่นหลังก็มีเหงื่อเย็นไหลซึม
จนเปียกชุม่ อย่างช้าๆ หรือว่าจะเป็นเพราะสาเหตุนี้ ปีศาจทีท่ ยอยปรากฏตัว
ออกมาหลายตนนัน้ ไม่มตี วั ใดเลยทีไ่ ม่คดิ หาวิธสี ร้างค่ายกล เพือ่ ช่วยเหลือ
ปีศาจทีอ่ ยูต่ รงกับต�ำแหน่งกลุม่ ดาวหนีว่ ท์ ำ� ลายค่ายกลทีก่ กั ขังมันไว้ออกมา
นางรีบสั่งบ่าวหญิงให้พายเรือไปอยู่กลางทะเลสาบปรับต�ำแหน่ง
เล็กน้อยแล้วชูแผนที่ขึ้น เปรียบเทียบกับต�ำแหน่งล�ำแสงสะท้อนจาก
ทุกทิศทาง
เมื่อเวลาผ่านไป ต�ำแหน่งเงาแสงอาทิตย์หมุนเคลื่อนไปอย่าง
เชื่องช้า แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือจุดบรรจบของล�ำแสงหลายสาย
ไม่เคยเปลี่ยนไป ยังคงตกกระทบที่มุมนั้นของกลางทะเลสาบเช่นเดิม
นางก้มหน้าลงมองแผนที่ มุมนัน้ ของทะเลสาบเมือ่ เทียบกับแผนที่
ในมือนางแล้ว พืน้ ทีซ่ งึ่ มีเนินเขาทัง้ สีโ่ อบล้อมเอาไว้กค็ อื เมืองฉางอันพอดี
กล่าวให้ถูกต้องก็คือบังเอิญอยู่ใกล้กับต�ำแหน่งเส้นเชื่อมโยงศาลเจ้าร้าง
กับจวนจิ้งไห่โหว เขาโซ่วไหว และเขาอู่หนิว
ฉวีชิ่นเหยาสะดุ้งตกใจ ต�ำแหน่งกลุ่มดาวหนี่ว์ไม่ได้อยู่นอกเมือง
* กลุ่มดาวหนี่ว์ (เด็กหญิง) กลุ่มดาวย่อยจากกลุ่มดาวเต่าด�ำทางทิศเหนือ
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แต่อยู่ในเมืองอย่างนั้นหรือ
นางรีบมองหาต�ำแหน่งระหว่างเส้นเชื่อมโยงของศาลเจ้าร้างกับ
จวนจิง้ ไห่โหว เขาโซ่วไหว และเขาอูห่ นิว เห็นว่าบนแผนทีไ่ ม่มเี ครือ่ งหมาย
ก�ำกับไว้เป็นพิเศษ รู้แต่เพียงว่าเป็นมุมค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ไม่อาจสรุปต�ำแหน่งที่ชัดเจนได้
นางชี้ไปที่ต�ำแหน่งถัดไปซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของต�ำแหน่งดาวหนี่ว์
แล้วเอ่ยถามลิ่นเซี่ยวว่า "ตรงนี้คือที่ใดกันหรือเจ้าคะ"
นางไม่อาจเทียบชั้นลิ่นเซี่ยวที่เข้าใจโครงสร้างภายในเมืองฉางอัน
อย่างกระจ่างแจ้งได้
ลิ่นเซี่ยวมองเห็นความผิดปกติมาแต่แรกแล้ว เขารับแผนที่มา
แล้วเพ่งมองอย่างละเอียด ก่อนจะขมวดคิ้วพลางเอ่ยว่า "บริเวณนี้
เดินทางลงใต้ไปอีกหน่อยจะถึงกุยอี้ ถ้าหากขึ้นเหนือไปจะเป็นหย่งผิง"
พอฉวีชนิ่ เหยาได้ยนิ ชือ่ สถานทีส่ องแห่งซึง่ คุน้ หูเหลือเกินก็อา้ ปากกว้าง
อย่างตกตะลึง "ท่านจะบอกว่าเป็นส�ำนักศึกษาอวิน๋ อิน่ ?"
ปกติเวลาเดินทางเข้าออกส�ำนักศึกษาก็เป็นเรือ่ งหนึง่ แต่การแยกแยะ
(ติดเ่ตามอ่
านต่ออ่ ได้งกัในนฉบั
ต�ำแหน่งแน่ชดั บนแผนที
ป็นคนละเรื
เลยบเต็ม)
ลิ่นเซี่ยววางแผนที่ลง มองฉวีชิ่นเหยาด้วยแววตาสงบนิ่งพร้อม
เอ่ยว่า "แถบนั้นมีบ้านเรือนราษฎรไม่มากนัก ในอดีตเสด็จปู่ก็ทรงมี
พระด�ำริวา่ อยากให้สำ� นักศึกษาเงียบสงบ เคยมีพระราชโองการให้รา้ นค้า
ละแวกใกล้เคียงย้ายออกไปไม่นอ้ ย หลายปีทผี่ า่ นมาภายในรัศมีไม่กหี่ ลี่
ก็มีแค่ส�ำนักศึกษาอวิ๋นอิ่นแห่งเดียว แยกแยะได้ง่ายมาก"
ฉวีชนิ่ เหยานิง่ อึง้ ไป แล้วหยิบแผนทีม่ าพินจิ ดูอย่างละเอียดอีกรอบ
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่

https://jamshop.jamsai.com/product/6456-

