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หมอกพรางดอกไห่ถัง โฉมสะคราญใต้แสงโคม ดวงหน้างดงามใสกระจ่างท่ีล้างแต้มชาด 

ออกแล้วช่างให้เสน่ห์แตกต่างจากยามกลางวันไปอีกแบบ

เผยโย่วอันไม่ได้ตั้งใจ ทว่ากลับห้ามสายตาไม่ได้ สายตาค่อยๆ เคลื่อนไปหยุดท่ีริมฝีปาก 

ซึ่งก�าลังกินนมตุ๋นเผือกและเห็ดหูหนูขาว

รมิฝีปากสแีดงฉ�า่วาวทอประกายเย้ายวนคน ประหน่ึงเกสรท่ีแฝงน�า้หวานของบปุผาก่ึงตมูก่ึงบาน  

ดึงดูดให้คนคิดอยากลิ้มลองรสชาติในนั้น

เมือ่ครูเ่พ่ิงกินนมตุน๋เข้าไปหนึง่ช้อน รมิฝีปากจงึเปรอะนมสขีาววาววับ ปลายลิน้สชีมพูอ่อนนุม่ 

แลบออกมาน้อยๆ เลียริมฝีปากล่าง ยังไม่ทันได้มองให้ชัดก็หดกลับเข้าไปอีกครั้งแล้ว

เผยโย่วอันพลันรู้สึกล�าคอแห้งผาก รีบละสายตาออกไปทันที
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เป็นอย่างไรกันบ้างคะ หลังจากติดตามการ 'รุก' ของเจินจยาฝูในเล่มที่หนึ่ง 

มาแล้ว นางงัดทุกมารยาหญิงออกมาใช้จนหมดเปลือกจริงๆ เลยใช่ไหมคะ  

ทั้งพูดเสียงอ่อนหวาน ท�าตาปริบๆ ร้องไห้ แสดงละคร หรือกระทั่งการกอด ไม่รู้ว่า

เผยโย่วอันจะยอมใจอ่อนให้หรือยังนะคะ แต่อย่างน้อยเขาก็มาสู่ขอนางกับท่านย่า

และท่านแม่แล้ว

ส�าหรับเล่มน้ีเจินจยาฝูจะต้องพบเจอการรังควานของ 'เซียวอิ้นถัง' อีกคร้ัง  

หลังจากเคยช่วยชีวิตเขาไปคร้ังหน่ึง คนผู้น้ันก็ไม่ยอมปล่อยนางสักที คร้ังน้ีถึงกับ 

ขอให้ฮ่องเต้พระราชทานสมรสให้ หวังให้นางไปเป็นชายารองของเขา หรือชีวิตนาง

ต้องมีเซียวอิ้นถังตามติดเหมือนเมื่อชาติก่อนอีก? เพราะเหตุการณ์ก่อกบฏต่างๆ  

ก็เกิดขึ้นเหมือนกับชาติก่อนไม่มีผิดเพี้ยน

เผยโย่วอันที่ติดงานส�าคัญอยู่จะกลับมาตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับเจินจยาฝ ู

ได้หรือไม่ เจนิจยาฝจูะกล้าปฏเิสธพระราชโองการฉบบัน้ันหรือ จะยงัมเีหตพุลกิผนัใด 

เกิดข้ึนอีก สุดท้ายแล้ว 'ที่ปลอดภัย' ของเจินจยาฝูจะอยู่ที่ใด ร่วมติดตามกันต่อ 

ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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แนะนำ�ตัวละคร

✱ เจินจยาฝู  บุตรสาวสกุลเจิน ตระกูลพ่อค้าใหญ่แห่งเฉวียนโจว  

มีนิสัยอ ่อนโยน ช่างออดอ้อน กล้าคิดกล้าพูด  

เป็นญาติผู้น้องของเผยโย่วอัน

✱ เผยโย่วอัน  บุตรชายคนโตสกุลเผย ร ่างกายอ่อนแอแต่เด็ก  

ได้รับการเรียกขานว่า 'มหาเสนาบดีอายุน้อย' เป็น 

คนฉลาดมีเหตุผล

✱ เซียวเลี่ย  อวิ๋นจงอ๋อง ถูกส่งไปอยู่อวิ๋นหนาน เป็นที่ระแวงของ

ฮ่องเต้ ชอบความสามารถเผยโย่วอัน

✱ เซียวอิ้นถัง  อว๋ินจงอ๋องซือ่จือ่ นิสยัเอาแต่ใจ อยากได้อะไรกต้็องได้  

ชอบเจินจยาฝูตั้งแต่แรกเห็น

✱ ซินฮูหยิน  มารดาของเผยโย่วอัน รักลูกล�าเอียง มีอะไรล้วนให ้

เผยซิวจื่อหมด ไม่สนิทกับเผยโย่วอัน

✱ ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผย  ท่านย่าสกุลเผย รักและเป็นห่วงเผยโย่วอันมาก  

อายุมากแล้ว สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง

Pre ���������...�������������� 2.indd   4 2/9/2563 BE   14:00



✱ จางเฟิ่งถง  ชายาของเซียวอิ้นถัง สามารถท�าทุกอย่างได้เพื่อสามี 

เกลียดเจินจยาฝู

✱ ฉือหานเจิน  นักพรตหญงิทีอ่ยูใ่นวดัไป๋เฮ่อ เป็นคนมากความสามารถ 

เคยมีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองหลวง 
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วันรุง่ขึน้ ภายใต้ค�าก�าชบัฝากฝังมากมายของฮหูยินผูเ้ฒ่า เจนิจยาฝ ู

ก็ตดิตามผูว่้าการมณฑลเกาไหวหย่วน เหยียบย่างไปบนเส้นทางทีมุ่ง่หน้าสู่ 

เมืองหลวงโดยมีมารดาเมิ่งซื่อและจางต้าร่วมเดินทางไปเป็นเพื่อน 

ตอนที่ทอดท้ิงเฉวียนโจวไว้เบื้องหลังอีกครั้งน้ัน เจินจยาฝูรู้ดีว่า 

ช่วงชีวิตสุขสงบหนึ่งปีที่เหมือนขโมยมานี้ นับจากนี้คงจะจากนางไปไกล 

ไม่มีทางหวนคืนกลับมาได้อีก

และในวันนี้ จากครั้งล่าสุดที่ได้พบเผยโย่วอันก็ผ่านมาหน่ึงปีกับ

ยี่สิบสามวันแล้ว

เพ่ือท่ีจะไปถึงเมืองหลวงก่อนหน้าพิธีข้ึนครองราชย์ของฮ่องเต้

พระองค์ใหม่ เกาไหวหย่วนจึงรีบเร่งเดินทางประหน่ึงไฟลนก้น ในท่ีสุด 

ก็มาถึงในช่วงย�่าค�่าของวันนี้ 

9
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อีกสามวันจะถึงวันท�าพิธีข้ึนครองราชย์ เขาเปลี่ยนเป็นชุดขุนนาง 

ลมหายใจยังไม่ทันปรบัให้สงบดก็ีไม่อาจรอถึงวันพรุง่นีไ้ด้อกี รบีเดนิทางไป 

รายงานเรื่องหญิงสาวสกลุเจินยงักรมพธิีการทนัท ีส่วนเจินจยาฝูติดตาม

มารดากลับมาที่บ้าน

หลังเรื่องงานแต่งล้มเหลว ก่อนเมิ่งซื่อจะออกจากเมืองหลวงได้ทิ้ง

บ่าวอาวุโสท่ีเป็นคู่สามีภรรยาเอาไว้ดูแลคฤหาสน์สกุลเจิน หนึ่งปีกว่า 

ทีผ่่านมาน้ีสองสามภีรรยาเฒ่าปัดกวาดเชด็ถูคฤหาสน์เป็นอย่างดเีสมอมา  

ในช่วงทีอ่ว๋ินจงอ๋องตเีมอืงหลวง ชลุมนุอยู่หลายวันนัน้ สองสามภีรรยาเฒ่า 

ปิดประตูคฤหาสน์สนิท ไม่ได้รับความเสียหายสักนิด หลังช่วงวุ่นวาย 

ผ่านพ้นไป เดิมทีก็ยังไม่กล้าเปิดประตู จนมาไม่ก่ีวันนี้ที่ได้ยินคนพูด 

ไปทั่วว่าแผ่นดินได้เปลี่ยนฮ่องเต้พระองค์ใหม่แล้ว ภายในเมืองหลวง

นอกจากข้อห้ามออกนอกท่ีพักในตอนกลางคืน ยามกลางวันยังคงม ี

ผู้คนไปมาพลุกพล่าน มองดูไม่ต่างอะไรกับแต่ก่อน สองสามีภรรยาเฒ่า

ถึงได้วางใจ นึกไม่ถึงว่าวันนี้เจ้านายจะกลับมาแล้ว จึงรีบเข้ามาต้อนรับ 

อย่างยินดีทันที กว่าจะยกสัมภาระเข้ามาจนครบ ท้องฟ้าก็มืดลงแล้ว

รุง่เช้าวันต่อมามคีนจากในวังมาเยือน ผูท่ี้มาคอืขนัทีรปูโฉมอ่อนเยาว์ 

ผู้หนึ่ง เจินจยาฝูรู้จักเขา ขันทีผู้นี้มีนามว่าชุยอิ๋นสุ่ย เป็นบุตรบุญธรรม 

ของหัวหน้าขันทีหลี่หยวนกุ้ย เป็นคนมีความสามารถมาก จงรักภักดีต่อ

หลี่หยวนกุ้ยกับเซียวเลี่ย เมื่อชาติก่อนในช่วงเวลาท่ีเซียวเลี่ยเป็นฮ่องเต้  

ชยุอิน๋สุย่เคยเป็นคนโปรดอยู่ภายในวังชัว่ระยะหนึง่ แต่ภายหลงัเซยีวเลีย่ 

อายุยังไม่ถึงห้าสิบปีก็ป่วยหนักตายไปกะทันหัน หลังหลี่หยวนกุ้ยท�าพิธี

ฝังศพให้เจ้านายแล้ว เซียวอ้ินถังท่ีข้ึนมาเป็นฮ่องเต้ต่อคล้ายจะชิงชัง 
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ขันทีผู้นี้มาก ผ่านไปไม่นานก็หาเหตุผลมาโบยเขาตายตามไป

ชุยอิ๋นสุ่ยเพิ่งจะติดตามบิดาบุญธรรมเหยียบย่างเข้าไปในวังหลวง 

อนาคตข้างหน้าสดใส จะล่วงรู้ถึงชะตาชีวิตในภายภาคหน้าของตนเอง

ได้อย่างไร ในตอนนี้บนใบหน้าประดับรอยย้ิมกว้าง หลังส่ังให้ขันทีน้อย 

ที่ติดตามยกรางวัลมาให้เรียบร้อย ก็อ่านพระราชโองการให้เมิ่งซื่อกับ 

เจินจยาฝูที่คุกเข่าอยู่ฟัง กล่าวว่าบุตรสาวสกุลเจินมีความดีงามอย่างไร 

มีบุคลิกดั่งปันจีและเซี่ยถิง* ในสมัยโบราณ รอซื่อจื่อได้รับแต่งตั้งเป็น

รชัทายาทเมือ่ใด นางจะได้รบัแต่งต้ังเป็นชายารอง จากนัน้เอ่ยให้ก�าลงัใจ 

อีกรอบ สุดท้ายจึงบอกให้นางรั้งอยู่ท่ีเมืองหลวงก่อน รอการประกาศ 

แต่งตั้งในภายหลังอีกที

ในใจเมิ่งซื่อมองเผยโย่วอันเป็นลูกเขยมานานแล้ว แล้วก็อยากให้

บุตรสาวแต่งงานกับเขาเท่านั้น ตลอดการเดินทางมาแม้จะรู้สึกกระวน 

กระวายใจ แต่ก็ยังโอบกอดความหวังว่าฮ่องเต้จะประทานบุตรสาวให้

แต่งงานกับเผยโย่วอัน นึกไม่ถึงว่าจะได้ยินข่าวเช่นนี้แต่เช้า ชั่วขณะหนึ่ง

ร่างจึงแข็งค้างอยู่ตรงนั้นไม่ขยับไหว

ชุยอิ๋นสุ ่ยคิดว่าเมิ่งซื่อดีใจจนอึ้งไปแล้ว จึงย้ิมเอ่ยว่า "เมิ่งซื่อ  

ยังไม่รีบพาบุตรสาวท่านมารับพระราชโองการอีก ตระกูลท่านก�าลังจะมี

ผู้สูงศักดิ์แล้ว น่ายินดียิ่งนัก"

เมิ่งซื่อไม่พูดอะไร แต่หันหน้าไปมองบุตรสาว

เจินจยาฝูเอ่ย "ขอบคุณชุยกงกง ทว่ารบกวนชุยกงกงช่วยส่งต่อ 
* ปันจี หมายถึงปันเจา พ่ีชายของนางแอบเขียนต�ารา 'ราชวงศ์ฮั่นยุคหลัง' แต่ยังไม่ทันเขียนจบก็ถูกจับ 
และตายในคุก ปันเจาจึงเขียนต�าราต่อแทนพ่ีชายให้จบ ส่วนเซี่ยถิง หมายถึงเซี่ยเต้าอว้ิน สมัยเด็กตอนท่ี 
เซีย่เต้าอว้ินแต่งกวีจากหวัข้อหิมะ ได้บอกว่าหมิะเป็นเหมอืนปยุหลวิท่ีเกดิจากลม เปรยีบได้ไพเราะกว่าพ่ีชาย
ทีบ่อกว่าเหมอืนเกลอืทีโ่ปรยปรายลงมา ดงันัน้ท้ังสองคนจงึเป็นตัวแทนเปรยีบเทียบถงึสตรีมากความสามารถ
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ค�าพูดของผู้น้อยได้หรือไม่ ผู้น้อยตระหนักว่าตนเองต้อยต�่า มิกล้าสร้าง

ความเสือ่มเสยีให้แก่ราชวงศ์ ขอร้องให้ฝ่าบาททรงเรยีกคนืพระราชโองการ 

ด้วยเจ้าค่ะ"

ชยุอิน๋สุย่อึง้ไป รูส้กึไม่อยากจะเชือ่หูตนเองอยู่บ้าง "นีเ่ป็นพระเมตตา 

อันใหญ่หลวง ท่านกลับไม่ยอมรับไว้กระนั้นหรือ"

เจินจยาฝูตอบกลับ "ชุยกงกง มิใช่ว่าผู้น้อยไม่ยอมรับ แต่เพราะ 

ไร้ความดีความชอบจงึมกิล้ารบัรางวัลต่างหาก ย่ิงกับพระเมตตาน้ี ผูน้้อย

ขอบังอาจ รบกวนกงกงบอกกล่าวมาทีเถิดว่าผู้น้อยมีดีอันใด ไฉนวันนี ้

จึงได้รับพระเมตตาอันสูงส่งเพียงนี้"

ชุยอิ๋นสุ่ยเหลือบมองนางคราหนึ่ง

ในระหว่างท่ีฮ่องเต้พระองค์ใหม่ก�าลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับหลายเร่ือง 

เหตุใดยังต้องถ่ายทอดพระราชโองการเช่นนี้ลงมา ชุยอ๋ินสุ่ยย่อมเดาได้ 

เกรงว่าซื่อจื่อจะต้องตาบุตรสาวสกุลเจินผู้นี้ จึงไปขอร้องต่อหน้าฮ่องเต้ 

เดิมทีก่อนเขาจะมายังนึกประหลาดใจอยู่บ้างว่าเป็นโฉมงามใดท่ีท�าให้

ซือ่จือ่เปลอืงแรงใจเช่นนีด้้วยได้ เมือ่ครูย่ามได้พบ เหน็ว่าเป็นสตรคีิว้เรยีว

ผมดกด�า ดวงหน้างดงาม เรอืนร่างสะโอดสะองประหนึง่ภาพวาด ยากจะ

พรรณนาจริงๆ ในใจเขายิ่งรู้สึกมั่นใจกับการคาดเดาของตนเอง

แต่ค�าพูดนีก้ลบัไม่สะดวกจะพูดออกมา ฟังจากน�า้เสยีงของบตุรสาว 

สกุลเจินผู้นี้ นึกไม่ถึงว่าจะไม่ยอมรับพระราชโองการ แล้วก็ไม่รู้ว่านาง 

ไม่มกัใหญ่ใฝ่สงูจรงิๆ หรอืแค่ปฏิเสธไปอย่างน้ัน ชัว่ขณะหน่ึงเขาคาดเดา

ไม่ถูก จงึตหีน้าเคร่งเอ่ย "คณุหนูเจนิ ท่านรูห้รอืไม่ว่าตนเองก�าลงัพูดสิง่ใด 

หากท่านไม่รับก็นับเป็นการขัดขืนพระราชโองการ ท่านคิดดีแล้วรึ"
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เมิ่งซื่อหัวใจเต้นถ่ีรัว เตรียมจะเอ่ยปากห้ามเจินจยาฝู กลับเห็น 

บตุรสาวโขกศรีษะ "ผูน้้อยจะกล้าขัดขนืพระราชโองการได้อย่างไร เมือ่ครูน่ี ้

ก็พูดแล้ว ผู้น้อยเพียงแค่ตระหนักว่าตนต้อยต�่า ไม่คู่ควรรับความเมตตา

เพียงน้ีจากราชวงศ์ จงึขอร้องให้ฝ่าบาททรงเรยีกคนืพระราชโองการเจ้าค่ะ"

ชุยอิ๋นสุ ่ยตกตะลึง ใคร่ครวญแล้วก็เอ่ย "ช่างเถอะ เร่ืองเช่นนี ้

ข้าเพ่ิงเคยพบเจอเป็นครั้งแรก ในเมื่อท่านดึงดันเพียงน้ี ข้าก็จะกลับไป 

ส่งต่อค�าพูด รอดู..."

เดมิเขาอยากจะพูดว่า 'รอดโูชคของท่านเอง' แต่ก็กลนืกลบัไปอกีครัง้  

แม้แต่น�้าชายังไม่ดื่ม กลับตัวน�าคนออกไปทันที

ทนัทท่ีีเหล่าขนัทีจากไป เมิง่ซือ่ก็ดึงตวัเจนิจยาฝเูข้าไปในห้องพร้อม

ปิดประตูทันควัน

"อาฝ ูลกูไม่ต้องกลวัหรอกนะ หนก่อนท่ีคณุชายใหญ่มาเยือนเคยให้ 

พู่หยกกับท่านย่าลกูเอาไว้ บอกว่าเป็นของดตู่างหน้าบดิาเขา เขาให้ไว้กับ

ท่านย่าลกูเป็นของแทนสญัญา ก่อนออกเดินทางมาครัง้น้ีท่านย่าลกูมอบ

พู่หยกให้แม่ บอกว่าหากไม่ได้ใช้แล้วก็ให้แม่หาโอกาสส่งคนืคุณชายใหญ่ 

แม้ทุกวันน้ีจะไม่รูว่้าตัวเขาอยู่ทีใ่ด แต่ในเมือ่ยังมขีองแทนสญัญาชิน้นีอ้ยู่ 

แม่จะไปหาฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผยทันที ขอให้ฮูหยินผู้เฒ่าออกหน้าให้  

ดีไม่ดีอาจจะหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้"

เมิง่ซือ่สภาพจติใจว้าวุ่น ไม่ทันคิดให้กระจ่างก็เตรียมตัวออกไปทนัที 

แต่เจินจยาฝูขวางเอาไว้เสียก่อน

"ท่านแม่ วันนั้นพี่ใหญ่เผยก็แค่พูดไปเช่นนั้นเอง บัดนี้ผ่านมานาน

เพียงนีแ้ล้ว ดีไม่ดเีขาอาจจะเปลีย่นใจไปแล้วกไ็ด้ เรือ่งนีไ้ม่ต้องดงึสกุลเผย 
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เข้ามาเก่ียวข้องด้วยหรอกเจ้าค่ะ ลกูเองก็ไม่ได้กลวั ค�าพูดพูดออกไปแล้ว 

อย่างไรก็รอดูอีกทีเถิด ลูกแค่ไม่ยอมแต่งงานกับพระโอรสของฝ่าบาท

เท่านั้น กับเรื่องนี้ฝ่าบาทจะทรงตัดศีรษะลูกเชียวหรือ"

เมิง่ซือ่เห็นบตุรสาวมสีหีน้าเรยีบเฉยกอ็ึง้ไป คนืนัน้สภาพจติใจนาง

สับสนว้าวุ่นไม่คลาย กระสับกระส่ายนอนไม่หลับไปตลอดทั้งคืน

วันรุง่ขึน้ก็มคีนจากวงัหลวงมาเยือนอกีครัง้ หนน้ีนอกจากชยุอิน๋สุย่

ที่มาเมื่อวาน ยังมีขันทีวัยกลางคนผู้มีใบหน้าเมตตาอีกผู้หนึ่ง เมื่อเมิ่งซื่อ

ได้ยินว่าเขาสกุลหลี่ เป็นหัวหน้าขันทีข้างกายฮ่องเต้ก็รีบคารวะอย่าง

นอบน้อมทันท ีมองดทู่าทางเขาค่อนข้างเป็นมติร คล้ายจะไม่ได้มาหาเรือ่ง  

นางจึงค่อยวางใจลงได้

หลี่หยวนกุ้ยบอกให้เมิ่งซื่อเรียกตัวเจินจยาฝูมา จากนั้นไล่คนอื่นๆ 

ออกไปทั้งหมด เหลือแค่นางเพียงคนเดียว แล้วกวาดตามองนางสักพัก

"บุตรบุญธรรมของข้าเล่าเรื่องเจ้าให้ข้าฟังหมดแล้ว ข้ากลัวว่า 

เจ้าจะไม่เข้าใจเรือ่งราวจงึยังไม่ได้กราบทลูข้ึนไป แต่ตดัสนิใจมาถามเจ้า

ด้วยตนเองก่อน เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหรือ ไฉนจึงขวัญกล้าเพียงนี้ เรื่องดีๆ 

เช่นนี้คนมากมายร้องขอยังขอไม่ได้ แต่เจ้ากลับกล้าเมินเฉยเชียวรึ"

น�้าเสียงของเขาไม่หนักแล้วก็ไม่เบา ไม่อาจบ่งบอกอารมณ์ได้

เจนิจยาฝรููว่้าหวัหน้าขนัทข้ีางกายเซยีวเลีย่ผูน้ีเ้ป็นคนซือ่ตรง ไม่ใช่

คนเลวร้าย จึงตั้งสติก่อนเอ่ย "ขอบคุณหลี่กงกงที่เป็นห่วงเจ้าค่ะ ผู้น้อย

รูส้กึซาบซึง้ใจมากนกั ทว่าในพระราชโองการของฝ่าบาทมไิด้ทรงบอกถงึ

เหตผุลทีพ่ระราชทานพระเมตตาเป็นล้นพ้นเช่นนี ้ผูน้้อยใคร่ครวญเองแล้ว 
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ก็คดิถงึเรือ่งหน่ึงขึน้มาได้ ในอดีตมอียู่ครัง้หนึง่ท่ีองครกัษ์ลบัของราชส�านัก

ไปปรากฏตัวยังเมืองเฉวียนโจว ปิดตายทั่วทั้งเมืองแล้วตามจับคนไปทั่ว 

ที่บ้านผู้น้อยมีผู้สูงศักดิ์ท่านหน่ึงบุกเข้ามา สุดท้ายผู้น้อยถูกคนผู้น้ัน 

พาขึ้นรถม้า ช่วยเขาออกจากเมืองไป สถานการณ์ในเวลาน้ันอันตราย

อย่างย่ิง ทุกวันนี้เมื่อผู้น้อยย้อนนึกถึงยังคงจดจ�าได้ชัดเจนเหมือนเพ่ิง 

เกิดข้ึนตรงหน้า ผู้น้อยขอบังอาจคาดเดาว่าผู้สูงศักดิ์ในวันนั้น บางท ี

อาจจะเป็นซื่อจื่อ"

หลี่หยวนกุ้ยไม่ตอบ

เจินจยาฝูคุกเข่าให้เขา "หลี่กงกง ก่อนหน้าน้ีตอนที่ฝ่าบาททรง 

ก�าจดักบฏ ผูน้้อยอยู่ทีเ่ฉวียนโจวก็ได้ยินข่าวคราวว่าทุกสถานท่ีทีก่องทพั

ของฝ่าบาทเคลื่อนผ่านไม่ได้ท�าร้ายราษฎรแม้แต่น้อย ฝ่าบาททรงรัก

ราษฎรประดุจบุตรหลาน ทุกคนในใต้หล้าต่างเทิดทูน ผู้น้อยเองก็เคารพ

เทดิทนูย่ิง เมือ่วานนีผู้น้้อยก็บอกต่อชยุกงกงแล้วว่าตนเองต้อยต�า่ มกิล้า

สร้างความเสื่อมเสียให้แก่ราชวงศ์เป็นอันขาด หากฝ่าบาทมีพระเมตตา 

ต่อสกุลเจินด้วยเรื่องในปีนั้นล่ะก็ ขอร้องหล่ีกงกง โปรดส่งต่อค�าพูดของ 

ผู้น้อย ขอให้ฝ่าบาทพระราชทานพระเมตตาเป็นอย่างอ่ืนแทนได้หรือไม่ 

เจ้าคะ"

เจินจยาฝูเอ่ยจบก็ค้อมกายลงต�่า ก้มศีรษะหน้าผากจดพื้น คุกเข่า

ค�านับอยู่นาน

หลี่หยวนกุ้ยจับจ้องไปท่ีเจินจยาฝู ในแววตาค่อยๆ ปรากฏ 

ความประหลาดใจขึ้นมา เขานิ่งเงียบไปสักพักจึงเอ่ย "ช่างเถอะ เดิมท ี

ข้าหลงคิดว่าเจ้าพูดเหลวไหลเพราะไม่เข้าใจเร่ืองราว ถึงได้มาหาดสูกัคร้ัง 
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ในเมื่อเจ้าทราบเรื่องดี หลังกลับไปข้าจะไปส่งต่อค�าพูดให้เจ้า ส่วนจะ

ส�าเร็จหรือไม่นั้น ต้องดูที่พระราชวินิจฉัยของฝ่าบาทแล้ว"

ตอนที่หลี่หยวนกุ้ยกลับถึงวังหลวง เซียวเลี่ยยังจดจ่ออยู่กับงาน 

ตามเดิม จวบจนตอนเย็นพอมีเวลาพักบ้างแล้วถึงได้นึกออก ถามขึ้นมา

ในท่ีสุด "บุตรสาวสกุลเจินผู้น้ัน เจ้าไปดูนางแทนเราแล้วหรือไม่ แม้จะ

บอกว่าวันน้ันสกุลเจินมีบุญคุณช่วยชีวิตอิ้นถัง แต่ในเมื่อจะแต่งต้ังเป็น

ชายารอง ความสามารถก็ต้องพอไหวอยู่บ้าง"

หลี่หยวนกุ้ยจึงตอบกลับ "ทูลฝ่าบาท ความสามารถของบุตรสาว

สกุลเจินไม่มีปัญหา เพียงแต่มีเรื่องหน่ึง ไม่ทราบว่าควรทูลพระองค ์

ดีหรือไม่"

เซียวเลี่ยพลิกฎีกาในมือ "ว่ามา"

หลี่หยวนกุ้ยเอ่ย "กระหม่อมไปพบหญิงสาวผู้นั้น ฟังนางพูดมา 

รอบหนึง่ กระหม่อมจะถ่ายทอดให้พระองค์ฟังพ่ะย่ะค่ะ" พูดจบก็บรรยาย

ประโยคที่เจินจยาฝูพูดให้เซียวเลี่ยฟังโดยไม่ตกหล่นสักค�า

แรกเริม่เซยีวเลีย่ยังพลกิฎีกาอ่านอยู่ ก่อนจะค่อยๆ หยุดลง เงยหน้าข้ึน  

สีหน้าแสดงความไม่พอใจน้อยๆ แค่นเสียงเอ่ย "พูดเช่นน้ีแสดงว่านาง 

ไม่พอใจกับสิ่งที่เราเลือกให้?"

หลี่หยวนกุ้ยตอบ "กระหม่อมมิทราบ ถึงได้ส่งค�าพูดต่อพระพักตร์

พ่ะย่ะค่ะ ฝ่าบาททรงพระปรีชา จะทรงจัดการอย่างไรก็ได้ แค่บุตรสาว

ตระกูลพ่อค้าผู้หนึ่งเท่านั้น จะมีความรู้มากสักเพียงใดกัน"

เซียวเลี่ยนิ่งเงียบไปสักพัก ก่อนเอ่ยเสียงเรียบ "ช่างเถอะ ในเมื่อ 
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นางไม่ยินยอม เราเองก็ไม่สะดวกจะบบีคัน้ พรุง่น้ีเจ้าไปอกีรอบ มอบของ 

อย่างอื่นให้แทนแล้วไล่คนกลับไปเถอะ"

หลีห่ยวนกุ้ยย้ิมเอ่ย "ฝ่าบาททรงพระปรชีา กระหม่อมรบัทราบแล้ว

พ่ะย่ะค่ะ"

"ฝ่าบาท!"

ทันใดนั้นที่ประตูต�าหนักพลันมีเสียงสตรีผู้หนึ่งดังข้ึน หลี่หยวนกุ้ย

เงยหน้าไป เห็นเป็นโจวซื่อสวมอาภรณ์ชาววังหรูหราเดินนวยนาดมา  

ในมือนางก�านัลด้านหลังผู้หน่ึงถือส�ารับอาหาร จึงเผยย้ิมขึ้น เดินไป

ต้อนรับพร้อมเรียก "พระชายา"

โจวซื่อเดินมาถึงข้างกายเซียวเลี่ย ก่อนหันไปมองหลี่หยวนกุ้ย

หลีห่ยวนกุย้กล่าวลาออกไป นางก�านลัผู้น้ันวางส�ารบัอาหารลงแล้ว

ก้มหน้าจากไปเช่นกัน

รอบด้านไม่มีผู้ใดแล้ว โจวซื่อเดินข้ึนหน้าไปเอ่ยเสียงอ่อนหวาน  

"ฝ่าบาท เมื่อคืนพระองค์ไม่ได้เสด็จกลับต�าหนักบรรทม หม่อมฉันได้ยิน

อิ้นถังบอกว่าพระองค์ทรงอยู่อ่านฎีกาถึงรุ่งสาง หม่อมฉันไม่สบายใจ 

จึงมาเข้าเฝ้า พระองค์ทรงพักผ่อนด้วยการเสวยอะไรก่อนดีหรือไม่เพคะ" 

เอ่ยจบก็เดินไปด้านหลัง บีบนวดบ่าให้เซียวเลี่ยอย่างนุ่มนวล

เซยีวเลีย่ยิม้พลางเอ่ย "ท�าให้เจา้เป็นห่วงแล้ว รชัศกใหมเ่พิง่เริม่ต้น 

ยากจะไม่มีเรื่องให้ท�ามากมาย รอพ้นช่วงน้ีไปแล้วเราก็จะว่าง ช่วงนี้

สขุภาพเจ้าไม่ค่อยดี กลบัต�าหนักบรรทมไปพักผ่อนก่อนเถอะ รอประเดีย๋ว

อ่านฎีกาของวันนี้เสร็จ เราก็จะกลับไปแล้ว"

โจวซื่อผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆ เก็บมือกลับมาพลางยิ้มเอ่ย  
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"เช่นน้ันหม่อมฉันทูลลากลับไปก่อนแล้ว ฝ่าบาทเองก็อย่าทรงหักโหม 

มากเกินไปนะเพคะ" 

เซียวเลี่ยอมย้ิมผงกศีรษะ มองส่งแผ่นหลังของนางค่อยๆ จากไป 

ในตอนที่ก้มหน้าลง โจวซื่อพลันหยุดฝีเท้าอีกครั้ง หันกลับมา "ฝ่าบาท  

มิใช่หม่อมฉันต้ังใจแอบฟัง แต่ว่าเมื่อครู่นี้มาถึงหน้าห้องพอดี ได้ยิน 

บางประโยคโดยไม่ตัง้ใจ บตุรสาวสกุลเจนิผูน้ั้นช่างไม่รู้จกัความปรารถนาด ี

ของผูอ้ืน่เสยีบ้างเลย อาศยัท่ีวันน้ันช่วยส่งอิน้ถังออกจากเมอืงไปหนหนึง่ 

ถึงกับไม่เห็นราชวงศ์อยู่ในสายตาเช่นนี้แล้ว ฝ่าบาททรงยอมผ่อนปรน 

ให้นางได้อย่างไรกันเพคะ"

เซียวเลี่ยเงยหน้าข้ึน ช�าเลืองมองนางครั้งหนึ่ง ก่อนเอ่ยเสียงเรียบ 

"ถ้าอย่างนั้นตามความเห็นของเจ้าควรจะท�าเช่นไร"

โจวซื่อตอบ "สิ่งท่ีนางท�าเป็นการขัดขืนพระราชโองการ! ไม่ต้อง 

แต่งตั้งนางเป็นชายารองของบุตรชายหม่อมฉันแล้ว ในเมื่อนางไม่เป็น  

ก็ยังมีคนอีกมากมายนักที่อยากจะเป็น จับนางโยนไปที่โรงซักผ้า ผ่านไป

อีกสักพักค่อยมาลองดูกันอีกที หม่อมฉันไม่เชื่อว่านางจะยังกล้าอวดดี

เช่นนี้อีก"

เซยีวเลีย่ขมวดคิว้ "ช่างเถอะ ก็แค่เดก็สาวชาวบ้านไม่รูจ้กักฎระเบยีบ  

จะไปถือสาหาความนางเช่นนีเ้พ่ืออะไร เรือ่งนีเ้อาตามน้ี เจ้ากลบัไปเถอะ"

"ฝ่าบาท!"

โจวซื่อก�าลังจะเอ่ย หลี่หยวนกุ้ยก็พลันรีบเข้ามา ค้อมตัวกราบทูล 

"ฝ่าบาท ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผยมาขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทพ่ะย่ะค่ะ"

เซียวเลี่ยอึ้งไปก่อนเอ่ยถาม "ฮูหยินผู้เฒ่าอยู่ที่ใด"
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"ยังรออยู่ที่หน้าประตูต�าหนักหวาหยางพ่ะย่ะค่ะ"

เซียวเลีย่วางพูก่นัลงพรอ้มลุกขึน้ "เรว็เข้า รบีไปพาผูอ้าวโุสเข้ามา!"

หลีห่ยวนกุ้ยเดนิทางไปถึงข้างประตหูวาหยาง เห็นหญงิชราแต่งกาย 

เต็มยศยืนอยู่ด้านนอกประตูต�าหนัก เงาร่างหนึ่งทอดบนพ้ืนเงียบๆ  

ภายใต้แสงโคม เขาก้าวไปข้างหน้า ข้ามธรณีประตสูงูอนันัน้พลางย้ิมเอ่ย 

"ปล่อยให้ฮูหยินผู้เฒ่าต้องรอนาน เป็นความผิดของผู้น้อย ฮูหยินผู้เฒ่า 

รีบเข้ามาเถอะขอรับ"

ระหว่างทีเ่ขาพูด ขนัทน้ีอยสองคนก็ยกเกีย้วหามตามมาอย่างรวดเร็ว  

แล้วค้อมตัวลงวางบนพื้น

"ฮหูยินผูเ้ฒ่า ระยะนีฝ่้าบาทยังประทบัทีอ่ทุยานตะวนัตก ระยะทาง

ประมาณหนึ่ง เชิญฮูหยินผู้เฒ่าข้ึนเก้ียว ให้พวกเด็กๆ ไปส่งท่านเถอะ

ขอรับ"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าผงกศรีษะให้หลีห่ยวนกุย้ก่อนย้ิมเอ่ย "รบกวนหลีก่งกง

แล้ว ขอบคุณที่เป็นห่วงข้า แต่ขาของข้ายังดีอยู่ อีกอย่างภายในวังหลวง

จะกล้าท�าตัวเกินฐานะได้อย่างไร รบกวนหลี่กงกงน�าทางด้วย ข้าเดินไป

ด้วยตนเองก็พอแล้ว"

หลีห่ยวนกุ้ยเอ่ยเกลีย้กล่อมอกีสองสามค�า เมือ่เหน็นางยงัคงดือ้รัน้

ไม่ยอมข้ึนเก้ียว ก็ได้แต่บอกให้ขันทีน้อยเดินแบกเก้ียวตามมาอยู่ข้างๆ 

ส่วนตนเองถือโคมเดนิน�าทางฮหูยินผูเ้ฒ่าสกุลเผยเข้าไปในประตอูทุยาน

ตะวันตก เดินผ่านสวนเจียวหยวน สุดท้ายมาถึงยังต�าหนักเฉิงกวง

โจวซือ่กลบัไปแล้ว เซยีวเลีย่ยืนรออยู่ด้านหน้าต�าหนกั ทนัทีท่ีได้ยิน
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เสียงดังมาจากข้างนอกก็กลับตัวเดินออกไปต้อนรับทันที เห็นหญิงชรา 

ถือไม้เท้าเดินเข้ามาโดยมีหลี่หยวนกุ้ยช่วยประคองอยู่

ไม่ได้พบกันนานหลายปีแล้ว แม้อีกฝ่ายจะดชูรากว่าในความทรงจ�า 

ของพระองค์มากนัก แต่พระองค์ก็ยังคงจดจ�าได้ในทันที นีก็่คอืฮหูยินผูเ้ฒ่า 

สกุลเผยนั่นเอง

เพียงไม่ก่ีก้าวเซียวเลี่ยก็ลงมาจากบันไดต�าหนัก ก่อนจะเอ่ยอย่าง

ไม่พอใจ "ไม่ได้สั่งให้เชิญฮูหยินผู้เฒ่าขึ้นเกี้ยวมาหรอกรึ!" 

ไม่รอให้หลี่หยวนกุ้ยเปิดปาก ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผยก็เอ่ยข้ึนก่อน 

"ขอบพระทัยฝ่าบาทที่ทรงห่วงใย ฝ่าบาทอย่าได้กล่าวโทษหลี่กงกงเลย 

เป็นเพราะหม่อมฉันไม่อยากเสียมารยาทเองเพคะ" เอ่ยจบก็ค้อมกายลง

คารวะเซียวเลี่ย

เซียวเลี่ยเดินเข้าไปประคองไว้ทันทีพร้อมเอ่ย "ลุกข้ึนเถิด" ก่อน

ประคองนางเดินขึ้นบันไดต�าหนัก พาเข้าไปข้างในด้วยพระองค์เอง

โดยไม่ต้องให้สั่ง หลี่หยวนกุ้ยก็ยกเก้าอี้ลายปักตัวหน่ึงเข้ามาแล้ว 

ขณะที่ฮูหยินผู้เฒ่าเอ่ยปฏิเสธซ�้าๆ

เซียวเลี่ยเอ่ยอย่างจริงใจ "ทุกวันนี้เรายังจ�าเร่ืองราวสมัยเด็กได้ดี 

มารดาเราจากไปเร็ว ฮูหยินผู้เฒ่าปฏิบัติต่อเราประหนึ่งลูกหลานแท้ๆ 

เพียงชั่วพริบตาเวลาก็ผ่านไปแล้วหลายสิบปี ส่ิงต่างๆ ยังคงเหมือนเดิม 

แต่คนกลับเปลี่ยนไป บัดนี้เราโชคดีได้กลับเข้ามาในเมืองหลวงอีกคร้ัง 

ช่วงไม่ก่ีวันก่อนก็คิดอยากไปเย่ียมฮหูยินผูเ้ฒ่าเช่นกัน เพียงแต่มเีร่ืองราว

มากมายตดิพัน ช่วงเวลาหนึง่ไม่อาจมโีอกาสไปหาได้ จงึคดิรอเผยโย่วอนั

กลับมาก่อน นึกไม่ถึงว่าเรายังไม่ทันไปหา ฮูหยินผู้เฒ่ากลับมาเยี่ยมเรา
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ก่อนแล้ว เป็นความผิดของเราเอง หากฮูหยินผู้เฒ่ายังดึงดันไม่ยอมนั่ง 

เช่นนั้นเรายืนเป็นเพ่ือนฮูหยินผู้เฒ่าก็พอ" กล่าวจบก็สั่งให้หลี่หยวนกุ้ย 

ยกเก้าอี้ของพระองค์ออกไป

ฮูหยินผู้เฒ่าถึงได้ยอมนั่งลงไปอย่างไม่เต็มก้น

เซยีวเลีย่ถามถึงสขุภาพของนาง ทัง้ยังถามถึงสถานการณ์ภายในจวน

ฮูหยินผู้เฒ่าเอ่ยตอบ "อาศัยบารมีที่ฝ่าบาททรงเป็นห่วง สุขภาพ 

ของหม่อมฉันยังดีอยู่เพคะ เพียงแต่บุตรหลานของหม่อมฉัน ก่อนหน้านี้

ไม่แยกแยะถูกผิด คล้อยตามผู้อื่นเขา สร้างความล�าบากให้กับฝ่าบาท 

ไม่น้อย ฝ่าบาทพระทัยกว้างทรงไม่ถือสาหาความ หม่อมฉนัรู้สึกซาบซึง้ใจ 

ยิ่งนัก"

หลังเซียวเลี่ยยกทัพมาถึงเมืองหลวงแล้วได้รับการสนับสนุนให ้

ขึ้นครองราชย์ ก็พระราชทานอภัยโทษด้วยความเมตตา ขุนนางเก่าของ 

ซุ่นอันอ๋องนอกจากคนสนิทแล้ว คนอื่นๆ ที่เหลือขอแค่ถวายฎีกาแสดง

การสนบัสนนุกจ็ะไม่ถือสาหาความเรือ่งในอดตี ล้วนละเว้นโทษให้ทัง้สิน้

ยกตัวอย่างเช่นคนจ�าพวกโจวซิ่ง เผยเฉวียน ตอนแรกท่ีทางอู่ติ้ง 

ก่อกบฏ เพ่ือเป็นการตดัขาดความสมัพันธ์ท่ีมต่ีอเซยีวเลีย่ไม่ให้ถูกลากไป

เก่ียวข้องด้วย จงึถวายฎีกาต�าหนว่ิาเขาเป็นขุนนางกบฏ ตอนน้ีท่ีเซยีวเลีย่

ขึน้ครองราชย์ คนเหล่าน้ีก็เป็นคนกลุม่แรกท่ีถวายฎีกาอธิบายสถานการณ์

ของตนเองเช่นกัน บอกว่าก่อนหน้านี้ถูกบีบคั้น ถึงได้พูดอะไรท่ีฝืนใจ

ตนเองออกไป

เผยซวิจือ่ย่ิงเป็นเช่นนี ้ก่อนหน้าน้ีเพ่ือจะสร้างความดคีวามชอบจงึ

ปิดบังฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผยไปขอรับค�าสั่งเป็นผู้น�าทัพต่อกรกับทหารอู่ติ้ง 
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ท�าการขดัขวางต่างๆ นานา จนใจท่ีในช่วงเวลาส�าคญัไม่อาจปกป้องเมอืง

เอาไว้ได้ ระหว่างหลบหนีก็ถูกเซียวอิ้นถังจับเป็นเชลย หลังเซียวเล่ีย 

เข้าเมอืงหลวง เซยีวอิน้ถังส่งต่อจดหมายส�านกึผดิท่ีเผยซวิจือ่เขยีนข้ึนมา 

บอกว่าเขารูส้กึเสยีใจภายหลงัมากนัก ยินดจีงรกัภักดีต่อฮ่องเต้พระองค์ใหม่ 

และขอร้องให้ลงโทษสถานเบา

ความจริงแล้วต่อให้ไม่มีเซียวอิ้นถังเป็นตัวกลางขอร้อง เซียวเลี่ย 

ก็ไม่มีเจตนาจะสร้างความล�าบากให้แก่บุตรหลานสกุลเผยอยู่แล้ว  

จึงพระราชทานอภัยโทษให้อย่างรวดเร็วพร้อมปล่อยเขากลับบ้าน และ

เพียงแค่ริบบรรดาศักด์ิก๋ัวกงที่เขาเพ่ิงได้มาไม่นานแทนการลงโทษไป

เท่านั้น

ฮูหยินผู้เฒ่าเอ่ยจบก็ลุกขึ้นยืนอีกครั้ง ต้องการขอบคุณพระเมตตา

ของเซยีวเลีย่ เซยีวเลีย่ลกุข้ึนมาประคองนางน่ังลงอกีหนก่อนจะถอนหายใจ 

เอ่ย "ฮูหยินผูเ้ฒ่าไม่จ�าเป็นต้องเก็บไปใส่ใจ เรามใิช่คนท่ีไม่เข้าใจเร่ืองราว 

สถานการณ์ในตอนนัน้มผีูใ้ดบ้างไม่ถูกบีบค้ัน กลบัเป็นเราท่ีรูส้กึละอายใจ 

ต่อฮหูยินผูเ้ฒ่า เพ่ิงจะเข้าเมอืงหลวงมาก็รบิบรรดาศักด์ิของคุณชายรองแล้ว  

เราเองก็ล�าบากใจ แต่จะอย่างไรคุณชายรองก็เคยท�าร้ายผูใ้ต้บงัคบับญัชา

ของเรา หากไม่ท�าเช่นนี้คงยากจะท�าให้ทุกคนยอมรับ แต่ฮูหยินผู้เฒ่า

วางใจได้ สกุลเผยเคยสร้างความดีความชอบให้แก่ต้าเว่ย บรรดาศักดิ์ 

ก๋ัวกงยังคงมีอยู่ตามเดิม วันหน้าเมื่อมีโอกาสจะต้องมอบคืนให้กับ 

บุตรหลานสกุลเผยอีกครั้งอย่างแน่นอน"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเอ่ย "ฝ่าบาทตรสัหนกัไปแล้ว! ทกุวันนีเ้ขาก�าลงัส�านกึผดิ 

อยู่ท่ีบ้าน กระท�าความผดิร้ายแรงเช่นนีล้งไป ฝ่าบาทรักษาชวิีตเขาเอาไว้
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ก็นับเป็นพระเมตตาอันใหญ่หลวงแล้ว หม่อมฉันซาบซึ้งใจมากนัก  

จะยังมีความคิดเป็นอื่นอีกได้อย่างไรเพคะ"

"ฮูหยินผู้เฒ่าฉลาดเฉลียวมาโดยตลอด ในเมื่อไม่กล่าวโทษเรา  

เราก็สบายใจแล้ว บอกให้เขาสงบจติใจลงก่อน วันหน้ายังมโีอกาสให้เขา

ตอบแทนราชส�านักอีกมาก"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าเอ่ยขอบคณุ เซยีวเลีย่กล่าวอกีหลายประโยค ขณะเดยีวกัน 

ก็คอยสังเกตสีหน้าของหญิงชรา

"ฮูหยินผู้เฒ่ามีเรื่องใดหรือไม่ หากมี แค่พูดออกมาก็พอ ขอแค่เรา

ท�าได้ย่อมตอบรับทุกอย่าง"

ฮหูยนิผูเ้ฒ่าย้ิมเอ่ย "ในเมือ่ฝ่าบาททรงมองออกแล้ว เช่นนัน้หม่อมฉนั 

ก็ขอทลูตามตรง ทีห่ม่อมฉนัมาครัง้น้ีก็มาเพ่ือเร่ืองงานแต่งงานของโย่วอนั

หลานชายคนโตเพคะ"

เซยีวเลีย่อึง้ไป จากน้ันก็ดีใจอย่างมาก "ก่อนหน้านีโ้ย่วอนัได้รบัค�าสัง่ 

จากเราให้ไปยุติเหตุจลาจลที่อูซือจั้ง อีกไม่กี่วันน่าจะใกล้กลับมาแล้ว  

ไม่รูว่้าฮหูยินผูเ้ฒ่าหมัน้หมายเขาให้กับบตุรสาวสกุลใด รบีบอกมาเรว็เข้า 

เราเต็มใจออกหน้าให้ จะได้จัดการโดยง่าย!"

ฮูหยินผู ้เฒ่าเอ่ย "ขอบพระทัยในเจตนาอันดีของฝ่าบาท มิใช่ 

สกุลอื่นใด แต่เป็นบุตรสาวของสกุลเจินแห่งเฉวียนโจว นามว่าเจินจยาฝู 

นางเองก็มิใช่คนนอก ถือเป็นหลานสาวของสะใภ้รองของหม่อมฉัน หาก

พูดถึงล�าดับญาติแล้วก็นับว่าเป็นญาติผู้น้องของโย่วอันเพคะ"

เซียวเลี่ยลังเลเล็กน้อย "บุตรสาวสกุลเจินผู้นี้ใช่ที่เมื่อสองวันก่อน 

เพ่ิงตดิตามผูว่้าการมณฑลฝเูจีย้นเกาไหวหย่วนเข้ามาในเมืองหลวงหรือไม่"
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ฮูหยินผู้เฒ่ายิ้มตอบ "ใช่เพคะ"

เซียวเลี่ยอึ้งงันไป

ฮูหยินผู้เฒ่ายังคงมีสีหน้าเป็นธรรมชาติ

"ฝ่าบาทมิทรงทราบ ตอนที่บุตรสาวสกุลเจินยังเด็ก นางมักจะมา 

วิ่งเล่นอยู่ข้างกายหม่อมฉันบ่อยๆ โย่วอันรู้จักนางมาตั้งแต่เด็ก เพียงแต ่

ตลอดมาหม่อมฉนัไม่เคยทราบว่าโย่วอนัมใีจให้นาง จนกระท่ังเมือ่ปีก่อน 

ช่วงที่ฝ่าบาทถูกบีบให้เคลื่อนทัพ หม่อมฉันได้รับจดหมายฉบับหน่ึง 

จากโย่วอัน ถึงได้ทราบว่าเขาผูกใจให้ญาติผู้น้องสกุลเจินมานานแล้ว 

เพียงแต่ในยามนั้นมีเรื่องราวให้ท�า จ�าต้องคอยทุ่มเทก�าลังอยู่เคียงข้าง 

ฝ่าบาท ไม่มเีวลามาสนใจเก่ียวกับเรือ่งชายหญิง เขาขอร้องหม่อมฉนัซ�า้ๆ 

ให้หม่อมฉันคอยดูแลเรื่องน้ีแทนเขา รอเมื่อโอกาสอันเหมาะสมมาถึง  

ให้ไปสู่ขอนางที่สกุลเจิน 

ในท่ีสุดวันนี้เรื่องใหญ่ก็ส�าเร็จแล้ว หม่อมฉันได้ยินว่าคนสกุลเจิน

ติดตามผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยนเข้ามาเมืองหลวงเมื่อสองวันก่อน ในน้ัน 

มีบุตรสาวสกุลเจินอยู่ด้วย คล้ายจะเป็นเจตนาของฝ่าบาท หม่อมฉันเอง

ก็ไม่ทราบว่าฝ่าบาททรงเรยีกตวันางเข้าเมอืงหลวงมาด้วยเหตใุด เดมิคดิ

อยากไปถามคนสกุลเจินตรงๆ แต่ก็กลัวว่าคนสกุลเจินจะไม่สะดวก 

บอกกล่าว ฝ่าบาทเองก็ทรงทราบว่าโย่วอนัรูค้วามมาตัง้แต่เดก็ๆ หลายปี

มานี้ไม่เคยขอร้องให้หม่อมฉันท�าอะไรเพ่ือเขามาก่อน มีเพียงเร่ืองนี้

เท่านั้น ดังนั้นหม่อมฉันจึงจดจ�าค�าฝากฝังในวันน้ันของเขา อาศัยที่ว่า 

แต่ก่อนเคยมหีน้ามตีาเลก็น้อยเบือ้งพระพักตร์ฝ่าบาท จึงบุม่บ่ามเข้าวังมา 

ขอเข้าเฝ้าเพคะ"

Page ���������...�������������� 2.indd   22 2/9/2563 BE   09:32



23

เผิงไหลเค่อ

ฮูหยินผู้เฒ่ากล่าวต่ออีกว่า

"มิทราบว่าฝ่าบาททรงเรียกตัวบุตรสาวสกุลเจินเข้าเมืองหลวงมา

ด้วยเรือ่งอันใดหรอืเพคะ หากไม่ขดักับเรือ่งแต่งงานของโย่วอนั หม่อมฉนั 

ก็จะได้วางใจ รบีไปสูข่อนางท่ีสกุลเจนิแทนโย่วอนั ในเมือ่โย่วอนักอ็ายุไม่น้อย

แล้ว หม่อมฉนัเองก็หวังจะเหน็เขามคีรอบครวั ตัง้รกรากมัน่คงได้ในเรว็วนั"

ฮูหยินผู้เฒ่าเอ่ยจบก็อมยิ้มมองไปที่เซียวเลี่ย

เซยีวเลีย่น่ิงไปชัว่ขณะ ก่อนลกุพรวดข้ึนมาประหนึง่สะดุ้งตืน่จากฝัน 

"ก่อนหน้าน้ีเราไม่รูว่้าโย่วอนักับบุตรสาวสกุลเจนิมสีายสัมพันธ์เช่นนี ้

ต่อกัน! ฮูหยินผู้เฒ่าวางใจได้ ที่เราเรียกตัวคนสกุลเจินเข้าเมืองหลวงมา 

ไม่ได้มีเรื่องอื่นใด แค่ก่อนหน้าน้ีสกุลเจินเคยมีบุญคุณต่ออ้ินถัง เราแค่

ต้องการมอบรางวัลให้สกุลเจินเท่าน้ัน ไม่มีปัญหาใดๆ กับเร่ืองแต่งงาน

ของโย่วอันทั้งสิ้น!"

ฮูหยินผู้เฒ่าเอ่ย "ขอบพระทัยเพคะ"

เซียวเลี่ยทอดถอนใจ "บอกฮูหยินผู ้เฒ่าตามตรง ก่อนหน้านี ้

ตอนยังอยู่ที่อู่ติ้ง เราเคยถามโย่วอันเรื่องแต่งงานอยู่หลายครั้ง หวังว่า 

เขาจะมีครอบครัวได้ในเร็ววัน เขากลับเอาแต่ปฏิเสธ เราเองก็ท�าอะไร 

ไม่ได้ โย่วอนัตดิตามเรามาหลายปี สร้างความดคีวามชอบมากมาย บดันี้

มีเรื่องมงคลเราจะไม่มอบรางวัลให้ได้อย่างไร เราไม่เพียงแต่จะมอบ 

การแต่งงานให้เขา ซ�า้ยังต้องจดัอย่างใหญ่โตด้วย ฮหูยินผูเ้ฒ่าวางใจได้!"

ฮูหยินผู ้เฒ่าลุกขึ้นยืนทูลลา เซียวเล่ียส่งนางออกจากอุทยาน 

ตะวันตกด้วยพระองค์เอง หลังกลับมายังคงนั่งอยู่หลังโต๊ะตามเดิม ทว่า

กลับค่อยๆ ใจลอยออกไป จากนั้นก็เรียกหล่ีหยวนกุ้ยเข้ามา ถามไถ่ถึง
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เรื่องบุตรสาวสกุลเจิน

หลีห่ยวนกุ้ยเอ่ยตอบ "หญิงสาวผูน้ั้นท่าทางค่อนข้างสง่างาม กิริยา

มารยาทน่ามอง ค�าพูดค�าจาก่อนหน้าน้ีกระหม่อมได้ถ่ายทอดต่อพระพักตร์ 

แล้ว ฝ่าบาททรงวินิจฉัยเองได้ แต่หากยังไม่วางพระทัยกระหม่อมจะไป

เรยีกตวันางเข้ามาในวัง เมือ่ฝ่าบาทได้พบแล้วก็จะทรงทราบเองพ่ะย่ะค่ะ"

ตอนแรกเซียวเลี่ยผงกศีรษะ แต่คิดไปแล้วก็ส่ายหน้าอีกครั้ง

"ในเมือ่โย่วอนัปักใจต่อนาง นางจะไม่ดไีด้อย่างไรกัน เรียกไปเรยีกมา 

เกรงว่าจะท�าให้นางตกใจเสียมากกว่า เช่นนั้นก็ช่างเถอะ"

หลีห่ยวนกุ้ยเอ่ยอย่างจรงิจงั "ฝ่าบาทวางพระทยัได้ หากกระหม่อม 

ทลูเทจ็แม้สกัครึง่ค�า ถึงเวลานัน้ฝ่าบาททรงสะบัน้ศรีษะกระหม่อมได้เลย

พ่ะย่ะค่ะ"

เซียวเลี่ยหัวเราะเสียงดัง

นานแล้วทีไ่ม่ได้มคีวามรูส้กึสบายใจเช่นน้ี ในใจประหนึง่ได้ปล่อยวาง 

ก้อนหินก้อนหนึ่ง ทว่าก็แอบรู้สึกเสียดายอยู่ด้วยเช่นกัน

พอถึงช่วงอายุอย่างเผยโย่วอนัเช่นนี ้ส�าหรบับรุษุทัว่ไปต่างแต่งงาน

มีครอบครัวไปนานแล้ว แต่เขากลับอยู่ตัวคนเดียวเสมอ ไม่ต้องการให้มี

สตรีมาคอยอยู่ปรนนิบัติข้างกาย วันน้ีในท่ีสุดก็มีท่ีพ่ึงพิง เซียวเลี่ยจะ 

ไม่รู้สึกโล่งใจได้อย่างไร

เพียงแต่นอกเหนือจากความรูส้กึโล่งใจแล้วก็เป็นเร่ืองท่ีเผยโย่วอนั

ไม่เคยพูดถึงเรือ่งนีต่้อหน้าพระองค์สกัค�า ถ้าไม่ใช่เพราะวันน้ีฮหูยินผูเ้ฒ่า

สกุลเผยมาหา พระองค์ก็คงไม่รู ้ และหากมิใช่บุตรสาวสกุลเจินผู้น้ัน 

เอ่ยปากปฏิเสธการแต่งงานก่อน พระองค์ก็เกือบจะท�าผิดพลาดไปเช่นกัน  
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จึงอดรู้สึกผิดขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้

หลังเซียวเลี่ยหัวเราะก็ค่อยๆ กลับไปเหม่อลอยอีกครั้ง ก่อนจะเอ่ย

ขึ้น "ไปเรียกซื่อจื่อมา"

หลี่หยวนกุ้ยออกไป ในเวลาหน่ึงถ้วยชา* ท่ีด้านนอกต�าหนัก 

ก็มีเสียงฝีเท้าดังมา

เซียวอิ้นถังก้าวเข้ามาข้างใน คุกเข่าให้เซียวเลี่ย ปากเอ่ยเรียก  

"เสด็จพ่อ"

เซียวเลี่ยสั่งให้เขาลุกขึ้น

เซยีวอิน้ถังเอ่ย "เสดจ็พ่อ ลกูอยากมาหาเสดจ็พ่อพอด ีหลายวันมาน้ี 

ลูกยุง่อยู่กับการจัดการงานของกองทัพตลอดเวลา วนันีเ้พิง่จะพอจัดการ

เรียบร้อย นับจ�านวนรวมของผู้บัญชาการทหาร ทหารรักษาชายแดน 

ในสังกัดห้าค่ายเรียบร้อย ในบัญชีรายชื่อบันทึกชื่อสมาชิกท้ังหมด 

สามล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบสามนาย แต่ความจริง

แล้วก็แค่จ�านวนครึ่งหนึ่งจากทั้งหมดเท่านั้น สาเหตุหลักๆ ลูกจะรีบ 

เขียนลงไปในฎีกาถวายให้เสด็จพ่อได้ทอดพระเนตรพ่ะย่ะค่ะ"

เซียวเลี่ยผงกศีรษะ "เห็นได้ว่าแต่ก่อนในราชส�านักมีการใช้อ�านาจ

ในทางท่ีผดิมากมายนกั วันหน้ายังมภีารกิจส�าคญัอกีมาก ล�าบากเจ้าแล้ว"

เซียวอิ้นถังเอ่ยตอบ "การช่วยเสด็จพ่อแบ่งเบาภาระ เดิมทีถือเป็น

หน้าที่ลูกอยู่แล้ว อีกอย่างลูกเองก็ไม่ได้เปลืองแรงอะไร จะล�าบากได้

อย่างไรกัน กลับเป็นเสด็จพ่อ วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันท�าพิธีขึ้นครองราชย์แล้ว 

หลายวันมาน้ีเสด็จพ่อทรงงานหนกัทุกวัน คนืน้ีควรจะบรรทมให้เรว็หน่อย 

* หนึ่งถ้วยชา เป็นค�าเปรียบ หมายถึงช่วงเวลาที่สั้นมาก บางต�ารากล่าวว่าเทียบเวลาประมาณ 10-15 นาที
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ฟื้นฟูร่างกายให้สมบูรณ์จึงจะดีพ่ะย่ะค่ะ"

เซียวเลี่ยอมย้ิม "เรารู้ อ้ินถัง ท่ีเราเรียกเจ้ามาเพราะมีเรื่องหนึ่ง

เกี่ยวข้องกับเจ้า ต้องการจะบอกแก่เจ้าสักค�าหนึ่ง"

"เสด็จพ่อมีพระประสงค์จะตรัสสิ่งใด สามารถตรัสมาได้เต็มที ่

พ่ะย่ะค่ะ"

เซยีวเลีย่ผงกศรีษะ "ช่วงก่อนหน้าน้ีเฟ่ิงถงมาหาเรา บอกว่าในอดีต

เจ้าเคยได้รับการช่วยเหลือจากสกุลเจินแห่งเฉวียนโจว นางอยากแต่งตั้ง

บุตรสาวสกุลเจินเป็นชายารองเป็นการตอบแทน ก่อนหน้านี้เราไม่รู ้

เรื่องราวเบื้องหลัง คิดว่าเหมาะสมจึงรับปากไป วันนี้ถึงได้รู้ว่ามีเร่ือง 

ไม่สะดวกอยู่ เดิมทีสกุลเจินเป็นญาติกับสกุลเผย ตั้งแต่เด็กบุตรสาวของ

พวกเขาก็มีสายสัมพันธ์อันดีกับโย่วอัน มิหน�าซ�้าก่อนหน้านี้ยังมีสัญญา

แต่งงานกัน เพียงแต่ติดเรื่องสงคราม ถึงได้ท�าให้เสียเวลาไป ตอนแรก 

ไม่รู้ก็แล้วไปเถิด แต่ตอนน้ีรู้แล้ว จะผูกสัญญาแต่งงานผิดๆ ได้อย่างไร 

ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนความตั้งใจ สกุลเจินมีบุญคุณต่อเจ้า เรื่องนี้ย่อมต้อง

ตอบแทน เราเปลี่ยนของรางวัลเป็นอย่างอื่นก็พอแล้ว เรื่องนี้ให้จบกันไป 

วันหน้าไม่ยกขึ้นมาพูดอีก"

สีหน้าเซียวอิ้นถังแข็งค้างไปเล็กน้อย

เซยีวเลีย่จบัจ้องไปทีเ่ขา ผ่านไปครูห่น่ึงก็เอ่ยถามช้าๆ "เป็นอะไรไป 

เจ้ายังมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกอย่างนั้นรึ"

เซียวอ้ินถังประสานสายตากับพระบิดาของตนเอง เห็นพระองค ์

มองมาท่ีตน ในสายตาคล้ายแฝงไปด้วยประกายครุ่นคิด จึงหลุบตาลง

เอ่ยอย่างนอบน้อม "ลูกรับฟังการจัดการของเสด็จพ่อ เสด็จพ่อตรัส 
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ถูกต้องแล้ว แค่พระราชทานรางวัลอื่นให้สกุลเจินก็พอพ่ะย่ะค่ะ"

เซยีวเลีย่น่ิงเงียบไปสกัพัก ถึงได้เอ่ยขึน้มาช้าๆ "ดย่ิีง พรุง่นีห้ลงัเสรจ็

พิธีขึ้นครองราชย์ เราก็จะแต่งตั้งเจ้าเป็นรัชทายาท ให้กรมพิธีการจัดพิธี

แต่งงานให้เจ้ากับเฟิ่งถง ส่วนชายารอง หากมีผู้ที่เหมาะสม เราก็จะคอย

มองไว้ให้เจ้าเช่นกัน"

วันรุ่งขึ้นก็คือพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ของฮ่องเต้พระองค์ใหม่ 

รัชศกใหม่ก�าหนดชื่อเรียกเป็นเจาผิง จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันข้ึนปีใหม ่

ในปีหน้า ส่วนในปีน้ีจะใช้รชัศกต่อจากตอนทีฮ่่องเต้น้อยยังครองราชย์อยู่ 

เป็นรัชศกเฉิงหนิงที่เจ็ด เดือนหก วันที่ยี่สิบหก

ในวันน้ีช่วงยามจื่อขุนนางกรมพิธีการกับขุนนางกองพิธีบวงสรวง 

ก็มาถึงแท่นบูชาหยวนชิว ช่วงยามอ๋ินเก้าเสนาบดี ขุนนางเมืองหลวง

ล�าดับหลักขั้นเจ็ดขึ้นไป ขุนนางต่างเมืองล�าดับหลักขั้นสี่ขึ้นไป ทุกคน 

ล้วนมาถึงกันหมดแล้ว ยืนเรียงแถวกันอยู่สองฝั่งของแท่นบูชาหยวนชิว

ด้วยท่าทางจรงิจงัและเงียบสงบ ทหารมากกว่าหมืน่นายยืนเรยีงแถวจาก

วังหลวงมุง่ไปทางประตทูศิเหนอื ยืนคุม้กันปิดเส้นทางไม่ให้คนผ่านไปยัง

แท่นบูชาหยวนชิว ราษฎรจ�านวนนับไม่ถ้วนจะคุกเข่าอยู่สองข้างถนนที่

ปิดเพ่ือรอฤกษ์มงคล ต้อนรับฮ่องเต้พระองค์ใหม่ออกจากวัง เร่ิมต้น 

พิธีค�านับฟ้าดิน

ตามทีส่�านักหอดดูาวหลวงก�าหนด ฮ่องเต้พระองค์ใหม่จะออกจาก

วังมาในยามซื่อ ยามซื่อสามเค่อมาถึงแท่นบูชาหยวนชิว จากน้ันเร่ิมต้น

ท�าพิธี
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ตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่สองเค่อก็จะถึงยามซื่อแล้ว

เซยีวเลีย่สวมฉลองพระองค์ชดุพิธีการ บคุลกิองอาจเป่ียมด้วยอ�านาจ  

เต็มไปด้วยกลิ่นอายของโอรสสวรรค์ ท�าให้คนไม่กล้ามองตรงๆ พระองค์

ยังคงรั้งอยู่ในต�าหนักเฉิงกวง ขุนนางผู้ติดตามอย่างเสนาบดีกรมพิธีการ

จางสอืยงกับขนุนางกองพิธีบวงสรวงหลฉูเีหน็พระองค์ประทับบนพระทีน่ัง่

นิ่งไม่ไหวติงคล้ายก�าลังรอผู้ใดอยู่ พวกเขาต่างนึกสงสัย มองสบตากัน

คราหนึ่ง

ผ่านไปอีกครึ่งเค่อ จางสือยงก�าลังคิดเปิดปากเอ่ยเตือนเรื่องเวลา 

พลันมีเสียงฝีเท้ารีบเร่งดังมาจากด้านนอกต�าหนัก เมื่อหันไปมองก็เห็น 

ชุยอิ๋นสุ่ยว่ิงเข้ามาก่อนหยุดกึก พลันคุกเข่าอยู่บนพ้ืนอิฐทองค�า สีหน้า 

ปีติยินดี

"ทลูฝ่าบาท ใต้เท้าเผยกลบัมารายงานตัวแล้ว! ก�าลงัรออยู่ข้างนอก

ต�าหนักพ่ะย่ะค่ะ!"

ฮ่องเต้ลุกพรวดทันควัน หัวคิ้วคลายออก เผยแววตายินดี

"รีบเรียกเข้ามา!"

ชยุอิน๋สุย่ร้องขานรบั รบีว่ิงออกไปอกีคร้ัง หลังผ่านไปครูห่นึง่ก็มีเสียง 

ฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้น จางสือยงกับหลูฉีเห็นบุรุษหนุ่มผู้หนึ่ง แสงอาทิตย์

ทีส่่องลอดเข้ามาในต�าหนกัเฉงิกวงตกกระทบลงบนร่างเขาขณะก้าวผ่าน

ธรณีประตู

ขณะเขาเดินก้าวยาวๆ เข้ามา สภาพเขาคล้ายเพิ่งกลับมาจาก 

เดินทางไกล สภาพดูเหน็ดเหนื่อยยิ่ง บริเวณหว่างคิ้วคล้ายมีแววอ่อนล้า

จางๆ ทว่าดวงตากลับทอประกายเจิดจ้าสว่างไสวประดุจแสงจันทร์  
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ขณะเดียวกันก็ดูนิ่งสงบดั่งสายลมบริสุทธิ์ 

บุคลิกเช่นนี้ให้มองหาทั่วท้ังราชส�านักต้าเว่ยในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา 

นอกจากเผยโย่วอันขนุนางอายุน้อยทีเ่คยมชีือ่เสียงโด่งดงัไปทัว่เมอืงหลวง

ผู้นั้นแล้ว ยังจะมีผู้ใดอีก

แม้ไม่ได้พบกันนานหลายปีจนเดก็หนุ่มในปีนัน้กลายเป็นชายหนุม่

แล้ว แต่จางสือยงกับหลูฉียังคงจดจ�าได้ในทันที นอกจากความตกใจ 

ก็นึกเข้าใจขึ้นมาในทันทีเช่นกัน

ผู้ที่ฮ่องเต้พระองค์ใหม่ก�าลังรออยู่ ในที่สุดก็มาถึงแล้ว

เผยโย่วอนัตามเซยีวเลีย่เข้าไปทีต่�าหนักด้านหลัง ก่อนคุกเข่าลงค�านบั 

พระองค์อย่างเต็มพิธีการทันที หลังกลับมายืดตัวตรงจึงเอ่ย "เมื่อวาน

กระหม่อมเดินทางมาถึงชานเมืองหลวง ได้ยินว่าพิธีข้ึนครองราชย์ของ 

ฝ่าบาทจะจัดขึ้นในวันน้ี จึงรีบเร่งออกเดินทางมาทั้งคืน รุ่งสางวันนี้เพ่ิง

เดินทางมาถึงตัวเมือง นายกองบอกกระหม่อมว่าเขาได้รับค�าส่ังจาก 

ฝ่าบาทว่าหากเห็นกระหม่อม ให้รบีพากระหม่อมเข้าวังในทนัท ีกระหม่อม

เกรงว่าจะท�าให้ฝ่าบาทเสียฤกษ์มงคล จึงยังไม่ทันจัดการเครื่องแต่งกาย

ให้เรียบร้อย หากเสียมารยาทใดไป ขอฝ่าบาทพระราชทานอภัยให้ด้วย

พ่ะย่ะค่ะ"

เซียวเลี่ยบีบบ่าเขา เอ่ยด้วยความยินดี "เรารู้อยู่แล้วว่าเจ้าจะต้อง

กลับมาทันเวลา การเดินทางเป็นเช่นไรบ้าง"

"โชคดีท่ีไม่ผดิต่อพระราชด�ารขิองฝ่าบาท ตลอดการเดนิทางกลบัมา 

ล้วนราบรื่นดี ขอบพระทัยฝ่าบาทท่ีทรงห่วงใย ขอฝ่าบาทโปรดให้เวลา
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กระหม่อมหน่ึงคืน พรุง่น้ีเช้ากระหม่อมจะถวายฎีกา เล่าเร่ืองการเดนิทาง

อย่างละเอียดอีกทีพ่ะย่ะค่ะ"

"เจ้าพักผ่อนให้ดีเถิด ไม่จ�าเป็นต้องรีบร้อนเพียงนั้น ช้าไปไม่ก่ีวัน 

ก็ไม่เป็นไร!" เซียวเลี่ยเอ่ยปลอบ

ด้านนอกต�าหนกัแว่วเสยีงฆ้องดงัมา เวลาทีฮ่่องเต้จะต้องออกจาก

วังหลวงไปยังแท่นบูชาหยวนชิวขยับเข้ามาอีกหนึ่งเค่อแล้ว

เผยโย่วอนัก�าลงัจะเอ่ยปากเตอืน เซยีวเลีย่พลนัเรยีกเขาด้วยสหีน้า

จริงจัง

"โย่วอัน!"

"ฝ่าบาทโปรดรับสั่ง" เผยโย่วอันเอ่ย

เซียวเลี่ยเดินย�่าอยู่ในต�าหนักไปมาหลายก้าวก่อนหยุดลง

"โย่วอัน เดิมต�าแหน่งฮ่องเต้น้ีเราคิดว่างเว้นเอาไว้ หากวันหน้าม ี

ข่าวคราวของฮ่องเต้น้อย ต�าแหน่งก็จะกลับไปเป็นของเขา แต่จนใจ 

ที่วันนั้นบรรดาขุนนางต่างไม่ยินยอม เรายากจะเอ่ยปากปฏิเสธ เจ้าคง 

ไม่คัดค้านต่อการขึ้นครองราชย์ของเราใช่หรือไม่"

เซียวเลี่ยกล่าวจบก็จ้องเขม็งมาที่เผยโย่วอัน

เผยโย่วอันย้ิมน้อยๆ เอ่ยอย่างเคารพ "ฝ่าบาท แม้ตัวกระหม่อม 

จะอยู่ระหว่างเดินทาง แต่ก็ได้อ่านหนังสือเรียกร้องของราษฎรท่ีแปะอยู่

หน้าประตเูมอืง บนน้ันเขยีนว่า 'คณุธรรมอนัย่ิงใหญ่ แผ่นดนิของปวงชน' 

กระหม่อมเห็นด้วยย่ิง นับแต่อดีตฮ่องเต้ผู้มีปรีชาล้วนทราบว่าใต้หล้าน้ี

มิใช่ของคนเพียงผู้เดียว แต่เป็นบ้านเมืองของราษฎรทุกคน บัดนี้ฝ่าบาท

ทรงขึ้นครองราชย์ตามเจตนาฟ้า วันหน้าตรวจตราความทุกข์เข็ญของ
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ราษฎรในใต้หล้า เลือกใช้งานผู้มีความสามารถ หากแผ่นดินสงบสุข 

ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข กระหม่อมยังจะเห็นเป็นอื่นได้อย่างไร"

ยามนั้นดวงตาของเซียวเลี่ยเป็นประกายระยับ หัวเราะเสียงดัง 

ก่อนจะเอ่ย "เรารูอ้ยูแ่ล้วว่าโย่วอนัเป็นดัง่แขนของเรา! เราเตรยีมชดุพิธีการ 

ให้เจ้าเรียบร้อยแล้ว เจ้ารีบไปเปลี่ยนเสีย แล้วติดตามเราไปยังแท่นบูชา

หยวนชิว ดูการขึ้นครองราชย์ของเราในวันนี้!"

เผยโย่วอนักล่าว "ขอบพระทยัฝ่าบาท" ตอนท่ีเขาก�าลงัจะเอ่ยขอตัว

ออกไปก็ถูกเรียกรั้งไว้อีกครั้ง

"ยังมีอีกเรื่องต้องบอกเจ้า ตอนน้ีบุตรสาวสกุลเจินแห่งเฉวียนโจว 

อยู่ในเมืองหลวง เมื่อคืนท่านย่าเจ้ามาพบเรา สู่ขอนางให้แทนเจ้า  

เราอนุญาตแล้ว อีกไม่ก่ีวันจะมีประกาศสมรสพระราชทานออกไป  

เจ้าสมใจแล้วหรือไม่"

แววตาเผยโย่วอันวูบไหว เขาชะงักไปเล็กน้อยก่อนตอบ "สมใจ

กระหม่อมแล้วพ่ะย่ะค่ะ ขอบพระทัยในพระเมตตาของฝ่าบาท"

เขาตอบรับด้วยน�้าเสียงเคารพนอบน้อม

ชดุพิธีการทีเ่ซยีวเลีย่พระราชทานให้เผยโย่วอนัเป็นเก้ียวหยกระย้า

แปดสาย ชุดแดงขอบน�้าเงินเข้ม เข็มขัดหนังห้อยพู่หยก ถุงเท้าขาว 

รองเท้าด�า

นี่เป็นชุดพิธีการของอ๋องระดับสูงสุดในราชส�านักต้าเว่ย

ในวันนั้นเผยโย่วอันติดตามฮ่องเต้พระองค์ใหม่มาปรากฏตัวท่ี 

แท่นบูชาหยวนชิว เป็นพยานการเริ่มยุคสมัยใหม่ของต้าเว่ย แล้วก็อาศัย 

Page ���������...�������������� 2.indd   31 2/9/2563 BE   09:32



32

ข ้าผู ้นี้ ... วาสนาดีเกินใคร 2

วิธีการไม่ปกติเช่นนี้กลับมาอยู่ในสายตาผู้คน ปรากฏตัวในราชส�านัก 

อีกครั้งหลังเวลาผ่านมานานหลายปี

หลงักลบัจากการค�านับบรรพชนทีแ่ท่นบชูาหยวนชวิ ขนุนางผูน้�าพิธี 

จะน�าขุนนางทุกคนที่เหลือไปยังบันไดหินหน้าต�าหนัก ยืนหันหน้าไปทาง

ทิศเหนือ ท�าการค�านับสามครั้งกราบเก้าคร้ังไปทางเซียวเล่ียท่ีอยู่บน

บัลลังก์ หลังผ่านข้ันตอนปลีกย่อยมากมายเรียบร้อย กรมพิธีการก็ส่ง

ขุนนางออกมาประกาศแต่งตั้งโจวซื่อเป็นฮองเฮา ซื่อจื่อเซียวอิ้นถังเป็น

รัชทายาท

มาถึงตอนนี้พิธีขึ้นครองราชย์ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

วันที่สอง กรมพิธีการประกาศพระราชโองการออกมาสองฉบับ

พร้อมกัน

ฉบบัแรกเป็นพระราชโองการเก่ียวกับพระราชพิธีอภเิษกสมรสของ

รัชทายาทกับจางเฟิ่งถง

ฉบับที่สองเป็นพระราชโองการเก่ียวกับสมรสพระราชทานของ 

บุตรชายคนโตตระกูลเว่ยก๋ัวกงเผยโย่วอัน กับบุตรสาวสกุลเจินแห่ง 

เฉวียนโจวเจินจยาฝู

เมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไป จวนเว่ยก๋ัวกงที่เคยถูกละเลยมานานปี 

ก็มีผู ้คนมาแสดงความยินดีถึงจวนไม่ขาดสายตลอดเช้าจรดเย็นจน 

ธรณีประตูแทบจะถูกเหยียบหัก และคฤหาสน์ที่เดิมไม่โดดเด่นสะดุดตา

สักนิดของสกุลเจินก็กลายมาเป็นจุดสนใจในชั่วพริบตาเช่นกัน

วันแต่งงานในพระราชโองการท้ังสองถูกก�าหนดเป็นวนัเดยีวกันคอื
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วันท่ีสิบหกเดือนหน้า โดยมีกรมพิธีการและกองเครื่องเสวยร่วมมือกัน

จัดการ

กลางดึกเผยโย่วอันถึงพ้นจากเรื่องราวมากมาย เหยียบย่างเข้ามา

ในประตูใหญ่ของจวนเว่ยกั๋วกงได้ในที่สุด

มาถึงในเวลานีภ้ายในจวนเว่ยก๋ัวกงยังคงจดุโคมสว่างไสว ไม่มผู้ีใด

เข้านอน ทุกคนภายในจวนล้วนรอการกลับมาของเขาอยู่

ไม่ได้พบกันนานหนึ่งปีกว่า เผยเฉวียนกับเมิ่งฮูหยินพาบุตรชาย 

เผยซิวลั่วออกมาต้อนรับเขา สองสามีภรรยามีใบหน้าย้ิมแย้ม ท่าทาง 

ดูค่อนข้างกระตือรือร้น เผยซิวลั่วคารวะแบบน้องชายให้เขา ท่าทาง 

เคารพนบนอบ สีหน้าเต็มไปด้วยความนับถือ

ซินฮูหยินยังไม่ไปพักผ่อนเช่นกัน ในตอนท่ีปรากฏตัวก็มีใบหน้า 

ย้ิมแย้ม ทว่าต่อให้แต้มชาดมาแล้วก็ยังไม่อาจบดบังความซีดเซียวที่

คล้ายปรากฏบนใบหน้านางได้

เผยโย่วอันแสดงความเคารพแบบบุตรให้นาง ก่อนได้ยินนางเอ่ย 

"คนท้ังครอบครัวก�าลังรอการกลับมาของเจ้า เพียงแต่ระยะน้ีน้องรอง 

ของเจ้าไม่สบาย เมือ่เย็นกินยาไป ดูท่าจะทนไม่ไหวเลยผล็อยหลบัไปก่อน 

หรือไม่ข้าจะให้คนไปเรียกเขามาเจอเจ้า..."

เผยโย่วอนัตอบกลบั "ให้น้องรองรกัษาตวัดีๆ  ก็พอ ไม่จ�าเป็นต้องไป

รบกวนขอรับ" เอ่ยจบก็หันไปทางอวี้จูที่เดินออกมาเพราะได้ยินเสียง  

"ท่านย่าหลับแล้วหรือไม่"

อวี้จูเรียกเผยเฉวียนว่า "นายท่านรอง" ค�าหนึ่ง ก่อนเดินเข้ามาใกล้
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แล้วยิ้มคารวะเผยโย่วอัน "ฮูหยินผู้เฒ่ายังไม่นอนเจ้าค่ะ"

"ดกึแล้ว แต่กลบัต้องล�าบากท่านแม่ ท่านอารอง และท่านอาสะใภ้ 

ให้รอข้าถึงตอนนี ้ล้วนเป็นความผดิของโย่วอนั ขอเชญิทุกท่านรบีกลบัไป

พักผ่อนเถอะขอรับ"

สองสามีภรรยาบ้านรองรู้ว่าเขาต้องการไปพบฮูหยินผู้เฒ่าแล้ว  

จึงผงกศีรษะ

ซนิฮหูยินมองแผ่นหลงัของเผยโย่วอนัทีจ่ากไป รอยย้ิมค่อยๆ เปลีย่น 

เป็นแข็งกระด้าง

"พ่ีสะใภ้ช่างโชคดนัีก บดันีโ้ย่วอนัเป็นคนโปรดข้างพระวรกายฝ่าบาท  

ต�าแหน่งบรรดาศักดิ์ของซิวจื่อจะมิใช่เรื่องง่ายๆ อีกหรือ วันหน้าพี่สะใภ้ 

ก็รอเสพสุขไปเถอะ!" เมิ่งฮูหยินยิ้มแย้มเอ่ย สายตามองไปที่ซินฮูหยิน

ซินฮูหยินสัมผัสได้ถึงความนัยท่ีซ่อนอยู ่เบื้องหลังรอยย้ิมของ 

น้องสะใภ้ตนเอง

เมิ่งฮูหยินเป็นเหมือนงูพิษที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดตัวหน่ึง อีกฝ่าย 

จะต้องรูอ้ะไรบางอย่างมานานแล้วอย่างแน่นอน จงึได้เอ่ยปากเย้ยหยันนาง  

ดถููกนาง มคีวามสขุบนความทกุข์ของผูอ้ืน่ เพียงแต่สตรเีจ้าเล่ห์กลบักลอก

ผู้นี้มักจะแสดงเปลือกนอกออกมาได้ดีเกินไปจริงๆ

เมื่อนึกถึงการดูหมิ่นเหยียดหยามท่ีบุตรชายตนเองก�าลังเผชิญใน

ตอนนี้ ซินฮูหยินก็ตัวสั่นไปท้ังร่าง แทบอยากกระโจนเข้าไปฉีกกระชาก

หน้ากากเสแสร้งเป็นคนดีของสตรีผู้นี้ออกมา

แต่นางไม่อาจท�าอะไรได้ทั้งนั้น

นางจิกเล็บเข้าไปในฝ่ามืออย่างแรง ทว่าไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิด  
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แววตาเลื่อนลอย สภาพจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่บ้าง ขณะฝืนย้ิม 

เอ่ยตอบ "ใช่แล้ว ดีจริงๆ เลย"

เผยโย่วอันคุกเข่าลงต่อหน้าฮูหยินผู้เฒ่าแล้วโขกศีรษะให้นาง

หนก่อนทีย่่าหลานได้พบกนักคื็อในงานวันเกิดใหญ่ของฮหูยินผูเ้ฒ่า

ครั้งนั้น แค่พริบตาเดียวกาลเวลาหมุนผ่านเรื่องราวผันแปร เกิดความ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

คนที่อยู่ในจวนแห่งนี้ ชะตาชีวิตยิ่งขึ้นลงประดุจน�้าขึ้นน�้าลง

ชั่วขณะก่อนหน้านี้ประหน่ึงฝนตกกระทบจอกแหน ชั่วเวลาต่อมา 

ก็ประหนึง่น�า้หมกึสเีข้ม ชวิีตมนุษย์ดัง่บทละคร ทัง้หมดทัง้มวลก็เพยีงแค่

เท่านี้

ได้พบหลานชายคนโตมาคุกเข่าอยู่ตรงหน้าอีกครั้ง หญิงชราผู้นี ้

ย่อมรู ้สึกชื่นใจและตื่นเต้นอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ในเวลาอันรวดเร็ว

อารมณ์ก็สงบลงมา สายตากวาดผ่านชุดพระราชทานอันหรูหราที่ไม่ทัน

ได้ถอดออกตัวนั้นของเขา

เผยโย่วอันเงยหน้าเอ่ย "เรื่องท่ีหลานขอท่านย่าไป มีเร่ืองราว

มากมายพัวพันอยู่ด้วย หลานเองก็รู้ว่าจะต้องท�าให้ท่านย่าล�าบากอย่าง

แน่นอน แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น ท่านย่าก็ยังคงท�าให้หลานสมปรารถนา 

นอกจากความละอายใจแล้ว หลานก็รู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งนัก!"

ตลอดหนึ่งปีกว่าท่ีผ่านมา แม้เผยโย่วอันจะอยู่ห่างจากเฉวียนโจว

ไปไกลนับหมื่นลี้ แต่กลับรักษาค�าสัญญาที่เคยให้แก่เจินจยาฝูมาตลอด 

โดยลอบทิ้งคนของเขาเอาไว้ท่ีสกุลเจิน ยามที่ผู้ว่าการมณฑลฝูเจี้ยนน�า
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พระราชโองการมายังบ้านสกุลเจิน จากนั้นพาเจินจยาฝูเข้าวังไปด้วยกัน 

ตอนท่ีคนทั้งคณะยังอยู่ระหว่างเดินทาง ข่าวก็ถูกส่งไปถึงเบื้องหน้า 

ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผยแล้ว

นั่นเป็นจดหมายฉบับหนึ่งท่ีเผยโย่วอันเตรียมให้ท่านย่าตนเอง 

มานานแล้ว

ความในจดหมายเขียนเอาไว้ว่า...

'หลานปรารถนาจะแต่งบุตรสาวสกุลเจินเป็นภรรยา เพียงแต่ 

จนใจที่หลานยังเร่ร่อนอยู่ข้างนอก หากท่านย่าได้อ่านจดหมายฉบับน้ี  

นัน่หมายความว่าหลานไม่สามารถปกป้องนางได้ดพีอ ขอท่านย่าได้โปรด

ยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วย'

ฮูหยินผู้เฒ่าจับจ้องไปที่เผยโย่วอัน เริ่มแรกไม่ได้เปิดปากเอ่ยอะไร 

หลงัผ่านไปนานจงึเอ่ยขึน้ช้าๆ "โย่วอนั เรือ่งนีเ้จ้าท�าให้ย่าล�าบากใจจรงิๆ 

สกุลเจนิกับน้องรองเจ้าเคยพูดคยุเรือ่งการแต่งงานกัน ตอนนีเ้ปลีย่นเป็น

เจ้ามาแต่งแทน แม้จะไม่สะดวกอยู่บ้าง แต่ก็ไม่นับเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้อง

ติดใจอะไร ท่ียากจะปล่อยผ่านไปจริงๆ คือนางเก่ียวพันไปถึงรัชทายาท

ต่างหาก เจ้าหมายแย่งตัวคนจากรัชทายาท น่ีไม่ใช่เร่ืองเล็กเลยสักนิด 

ตอนแรกย่าเองก็ไม่อยากจะท�าตามค�าขอเจ้า..."

น�า้เสยีงนางค่อยๆ ทอดต�า่ลง เหม่อลอยไปครู่หนึง่ แววตาเคร่งขรึม

คล้ายจมลงไปยังเรื่องราวในอดีต

"ย่ามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ เรื่องที่พบเห็นมาก็ไม่นับว่าน้อยแล้ว โชคดี
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มิใช่โชคดี หายนะบางทีก็อาจมิใช่หายนะ เจ้ารู้ความมาต้ังแต่เด็ก มิใช่ 

คนไม่รู้จักหนักเบา ตั้งแต่เด็กจนโตนี่กลับนับเป็นคร้ังแรกท่ีเจ้าขอให้ย่า

ช่วยเหลือ ซ�้ายังเป็นเรื่องการแต่งงานของเจ้า ในเมื่อเจ้าเปิดปากเอ่ย 

กับย่าแล้ว ย่าจะตัดใจไม่ช่วยเจ้าได้อย่างไร" นางถอนหายใจออกมา

ในก้นบึ้งดวงตาเผยโย่วอันปรากฏประกายหยดน�้า เขาโขกศีรษะ

เอ่ย "เป็นความดื้อรั้นของหลานเอง โชคดีท่ีท่านย่าเมตตารักใคร่ ถึงได้

สมปรารถนาขอรับ"

ฮหูยินผูเ้ฒ่ายิม้มมุปาก ย่ืนมอืไปวางบนศรีษะของหลานชายทีเ่ขยิบ

เข้ามาใกล้ ก่อนลูบศีรษะอย่างรักใคร่ครู่หนึ่ง ถึงได้สั่งให้เขาลุกขึ้น

เผยโย่วอันลุกขึ้นยืน ช่วยประคองนางเดินเข้าไปในห้องด้านใน  

พานั่งลงท่ีขอบเตียง จากนั้นคุกเข่าลงไปช่วยนางถอดรองเท้า กระท�า 

ทุกอย่างเหมือนกับที่เคยท�ามาอย่างไรอย่างนั้น

ฮหูยินผูเ้ฒ่าทอดสายตามอง ก่อนเอ่ยถามคล้ายไม่มเีจตนา "โย่วอนั 

ย่าจ�าได้ว่าหนก่อนท่ีย่าจัดงานวันเกิด เจ้ากับญาติผู้น้องยังค่อนข้าง 

ห่างเหินกัน เหตุใดตอนนี้กลับต้องแต่งกับนางเท่านั้นเล่า"

เผยโย่วอันชะงักมือไปเล็กน้อย จากน้ันก็ถอดรองเท้าออกวางไว้ 

บนพื้นเบาๆ ช่วยประคองฮูหยินผู้เฒ่าลงนอน

"ท่านย่า ท่านยังไม่ทราบ ยามได้เจอนางอีกครั้งในครานั้น หลานก็

รู้สึกรักญาติผู้น้องตั้งแต่แรกพบแล้ว เพียงแต่ยามนั้นมีเรื่องราวมากมาย

ไม่สะดวก หลานจะให้ท่านย่ารู้ได้อย่างไร จึงได้แต่เก็บซ่อนอยู่ในก้นบ้ึง

หัวใจ"

ฮหูยินผูเ้ฒ่าจบัจ้องไปทีเ่ขา ชัว่ขณะหน่ึงมอิาจแยกแยะได้ว่าค�าพูดนี ้
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ของเขาออกมาจากใจ หรือเพียงพูดผ่านไปส่งๆ เท่านั้น นางจึงส่ายหน้า

"ช่างเถอะ เจ้าน่ะดีไปเสยีทกุเรือ่ง เว้นกแ็ต่เรือ่งน้ี ตัง้แต่เลก็จนโตมา 

ไม่ว่าเรื่องใดเจ้าก็มักเก็บไว้ในใจทั้งสิ้น..."

นางพูดไปครึ่งทางก็หยุดลง มองไปท่ีหลานชาย สายตาอ่อนโยน

มากกว่าเดิม

"อาฝูเด็กคนนั้น เดิมย่าก็ชอบนางอยู่แล้ว ตอนแรกที่ฝ่าบาทจะ 

แต่งตั้งนางเป็นชายารองของรัชทายาท นางเองก็ไม่ยินยอม น่าจะเป็น

เพราะมีใจตรงกันกับเจ้าเช่นกัน เจ้าแต่งนางมาแล้ว วันหน้าก็ใช้ชีวิตอยู่

กับนางด้วยกันดีๆ เถอะ ย่าเองก็วางใจเรื่องเจ้าได้เสียที"

เผยโย่วอันย้ิมน้อยๆ ตอบรับ ช่วยห่มผ้าให้ฮูหยินผู้เฒ่า ก่อนผละ

ออกไปเงียบๆ

ฮ่องเต้พระองค์ใหม่ขึน้ครองราชย์ มพีระราชโองการแต่งต้ังขุนนางเก่า 

ที่ติดตามมาจากอู่ติ้งจ�านวนมาก

เผยโย่วอันมีความดีความชอบ ได้รับแต่งต้ังเป็นเสนาบดีฝ่ายขวา 

เพ่ิมยศเป็นขุนนางล�าดับหลักข้ันสูง มีบรรดาศักด์ิเป็นซั่งจู ้ก๋ัว* ควบ

มหาราชบัณฑิตหอบูรพา อยู่รับใช้เคียงข้างฮ่องเต้ทุกวัน

เดิมก็มีเกียรติยศสูงส่งชวนให้คนอิจฉาตาร้อนอยู่แล้ว ทุกวันนี ้

เขาไม่เพียงได้สมรสพระราชทาน แต่ยังได้รับพระราชทานอนุญาตให้

แต่งงานในวนัเดียวกับรชัทายาทด้วย การกระท�าเช่นนีต้ั้งแต่ก่อตัง้ราชวงศ์

ก็ไม่เคยมีมาก่อนจริงๆ ความส�าคัญของเขาในสายตาฮ่องเต้สามารถ 

* จู้กั๋ว เป็นชื่อต�าแหน่งของขุนนาง เทียบได้กับแม่ทัพใหญ่
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รบัรูไ้ด้โดยไม่จ�าเป็นต้องพูดออกมา มแีค่เร่ืองก�าหนดงานแต่งงานของเขา

เป็นวันเดียวกับรัชทายาทเท่าน้ันท่ีกรมพิธีการเห็นว่าไม่เหมาะสม ต้ังใจ

ถวายฎีกาขึน้ไป เผยเฉวยีนเองก็เอ่ยขอบคณุในพระเมตตาแทนหลานชาย 

แต่ขอร้องให้เปลี่ยนเป็นวันอื่น เพื่อเลี่ยงไม่ให้เป็นการกระท�าเกินฐานะ

ฮ่องเต้กลับตรัสว่า "เรากับเว่ยกั๋วกงเป็นสหายสนิทกนัมาตั้งแต่เด็ก 

ตอนวัยหนุ่มยังร่วมรบด้วยกัน เว่ยก๋ัวกงพลีชีพให้ต้าเว่ยบนสนามรบ  

จากไปตั้งแต่อายุยังน้อย เรื่องนี้เป็นความเจ็บปวดที่ยากจะหายไปจาก 

ใจเรา ในสงครามอู่ติ้ง สถานการณ์ทางการรบสุ่มเสี่ยง เราเองก็ตกอยู่ใน

อันตราย เผยโย่วอนัน�าทหารมาโจมตอีย่างรวดเรว็ ช่วยเหลอืเราเอาไว้ได้ 

วันนี้ที่มอบงานแต่งงานวันเดียวกับรัชทายาทให้เขา ไม่ได้มีเหตุผลอื่นใด 

ประการแรกท�าเพ่ือสายสัมพันธ์ระหว่างสหายเก่า ประการที่สองเพ่ือ

ประกาศความดีความชอบในการศึก ประการท่ีสามเราคาดหวังว่า

รัชทายาทกับเผยโย่วอันจะสามารถรักษาสายสัมพันธ์ดั่งพ่ีน้องเช่นเรา 

กับเว่ยก๋ัวกงให้ยืนยาวต่อไป ดังน้ันแค่ปฏิบัติตามพระราชโองการ 

ก็พอ"

เหล่าขนุนางถึงได้รบัรูถึ้งความตัง้ใจของฮ่องเต้ นอกจากกระจ่างแจ้ง 

แล้ว ทุกคนยังพากันซาบซึ้งใจ ต่างถวายฎีกาแสดงความยินดีขึ้นไป

ในวันนี้ท่ีห้องโถงด้านหน้าของจวนเว่ยก๋ัวกง ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผย

น�าซินฮูหยินกับเมิ่งฮูหยินมาคุกเข่ารับบรรดาศักด์ิพระราชทานที่ขุนนาง

แต่งตั้งน�ามาส่ง

ฮูหยินผู้เฒ่านอกจากยศเดิมที่มีอยู่แล้ว ด้วยความดีความชอบ 
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ของหลานชายจงึได้เพ่ิมบรรดาศักด์ิเป็นนายหญิงตราตัง้อีเ้ต๋อคงัอีไ๋ท่หล่า 

ฟเูหรนิ* พระราชทานชุดนกตี๋กับมงกุฎนกตี๋**

ซินฮูหยินได้รับแต่งต้ังเป็นไท่ฟูเหรินข้ันหนึ่ง เมิ่งฮูหยินเองก็ได้รับ

แต่งตั้งเป็นกงเหรินขั้นสี่ ก่อนหน้าน้ีเผยเฉวียนที่ค้างอยู่ในหกกอง 

มานาน ตอนที่กรมปกครองสอบขุนนาง เขาได้รับค�าวิจารณ์ที่ดีเลิศ 

อย่าง 'ขยันขันแข็งมีไหวพริบ ผลงานดีเด่น ความผิดพลาดในการท�างาน

น้อยมาก' ได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นขุนนางซ่อมบ�ารุงกรมโยธาอย่างรวดเร็ว  

ก้าวเป็นขุนนางล�าดับหลักขั้นสี่นับแต่นี้ มิหน�าซ�้าน่ียังเป็นต�าแหน่ง 

เงินเดือนสูงที่ไม่ว่าผู้ใดก็ต่างอิจฉา

สกุลเผยเต็มไปด้วยลาภยศสรรเสรญิ ซ�า้ยังย่ิงเพ่ิมพูนมากขึน้เรือ่ยๆ 

ในวันเดียว ไม่ใช่แค่ฟื้นตัวกลับมารุ่งโรจน์เหมือนสมัยเทียนสี่ฮ่องเต้  

แต่ครานียั้งรุง่โรจน์เสยีย่ิงกว่าเดิม ไม่มผีูใ้ดไม่ทอดถอนใจว่าความรุง่เรอืง

หรือตกอับของสกุลขึ้นอยู่กับความสามารถของลูกหลานจริงๆ สกุลเผย 

ก็คือตัวอย่างหนึ่ง ในเมืองหลวงมีผู้ใดไม่อิจฉาบ้าง

สกุลเผยโดดเด่นไร้ขอบเขต ชื่อเสียงของสกุลเจินเองก็ยกระดับสูง

ขึน้มาเช่นกัน ฮ่องเต้มพีระราชโองการแต่งตัง้ท่านย่าเจนิหซูือ่เป็นหรเูหรนิ

ล�าดับหลักขั้นเจ็ด พระราชทานเครื่องประดับศีรษะกับชุดนกตี๋ รวมถึง 

พวกสินสอดผ้าแพรสีรุ้งให้ โดยใช้ม้าเร็วส่งไปยังเฉวียนโจว ทุกวันมีแขก

มาเยือนคฤหาสน์ไม่ขาดสาย ย่ิงไม่ต้องพูดถึงขุนนางชาวเฉวียนโจว 

* บรรดาศักดิ์ที่จักรพรรดิพระราชทานแก่มารดาหรือภรรยาของขุนนางชั้นสูงในแต่ละขั้นจะมีค�าเรียกที่ 
แตกต่างกัน ได้แก่ ขั้นหน่ึงและขั้นสองเรียกว่าฟูเหริน ข้ันสามเรียกว่าซูเหริน ข้ันสี่เรียกว่ากงเหริน ข้ันห้า 
เรียกว่าอี๋เหริน ขั้นหกเรียกว่าอันเหริน และขั้นเจ็ดลงไปเรียกว่าหรูเหริน
** นกต๋ี เป็นนกมงคลมศีกัดิร์องจากหงส์ ชดุนกตีกั๋บมงกุฎนกตีค๋อืชดุพิธีการระดับสงูสดุรองจากฮองเฮาลงมา 
โดยจ�านวนนกตี๋บนชุดจะแตกต่างกันไปตามล�าดับขั้น
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ในเมืองหลวงท่ีมาถามล�าดับความเป็นญาติกัน แม้แต่ผู้ที่ความสัมพันธ์

ห่างเหินถึงขั้นไม่เก่ียวข้องก็ต่างมาประจบประแจงแสดงความยินดี  

หลังนั่งลงแล้ว พูดคุยกันขึ้นมากลายเป็นครอบครัวเดียวกันหมด  

เทียบเชิญของขวัญรับมาจนเกือบล้นห้อง แทบไม่มีที่พอให้วางเท้า

เพราะว่าเป็นสมรสพระราชทาน รายละเอียดมากมายจึงม ี

กรมพิธีการกับกองเครื่องเสวยคอยช่วยเหลือ เมิ่งซื่อเองก็ลดภาระไป 

บางอย่าง แต่ท่ีนางกังวลท่ีสุดก็คือการเตรียมสินเจ้าสาวให้บุตรสาว  

แม้ช่วงเวลาจะกระชั้นชิด แต่โชคดีที่หนก่อนตอนเจินจยาฝูจะแต่งงาน 

จงึเตรยีมสนิเจ้าสาวเอาไว้เกือบเสรจ็และขนย้ายมาทีเ่มอืงหลวงหมดแล้ว 

ทุกวันน้ียังคงอยู่ จึงอาศัยโอกาสช่วงนี้ตรวจสอบของที่ตกหล่นและ 

น�ามาเสริมเข้าไป จะต้องให้เจินจยาฝูแต่งออกไปอย่างสง่าผ่าเผยให้ได้

ก�าหนดการแต่งงานใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว เมือ่ถึงหน่ึงวันก่อนหน้า

พิธีแต่งงาน สกุลเจนิต้องส่งสนิเจ้าสาวและผ้าปเูตยีงห้องหอแล้ว ในวันนี้

เมิ่งฮูหยินมาพร้อมกับหรงฟาง ฮูหยินผู้เฒ่าสกุลเผยเองก็ส่งอวี้จูมา  

คนจ�านวนหนึ่งมาเยือนสกุลเจินพร้อมๆ กัน ช่วยเมิ่งซื่อเตรียมตัวใน 

ด้านต่างๆ บรรยากาศมงคลอิ่มเอิบ พวกเขายุ่งวุ่นวายกระท่ังน�าผ้าไปปู

ในห้องหอที่จวนสกุลเผยส�าเร็จราบรื่น วันต่อมาก็คือวันแต่งงานแล้ว

คืนนั้นสองแม่ลูกนอนบนเตียงเดียวกัน เมิ่งซื่อนอนพูดคุยกับ 

บุตรสาว สอนนางถึงความลับงานแต่งมากมายที่แต่ก่อนไม่เคยพูดถึง 

นอนเป็นเพ่ือนเจินจยาฝูในคืนสุดท้ายที่นางจะได้อยู่ข้างกายตนก่อน

แต่งงาน
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เป็นเวลาค่อนคืนหลังแล้ว เมิ่งซื่อยังคงไม่รู้สึกง่วงงุน ยังย้อนนึกถึง

อุปสรรคมากมายเกี่ยวกับการแต่งงานของบุตรสาวที่ผ่านมา 

ช่างไม่ง่ายเลยจรงิๆ โชคดีท่ีสดุท้ายยังได้สมปรารถนา ได้แต่งให้กับ

สามีที่สมดังใจเพียงนี ้ในใจเมิ่งซื่อทั้งรู้สึกยินดีทั้งอาลัยอาวรณ์ ทันใดนั้น

พลันรู ้สึกว่าบนเอวมีแขนข้างหนึ่งเอื้อมมาพาด ศีรษะของบุตรสาว 

ซุกเข้ามาในอ้อมกอดตนเอง ถึงได้รู้ว่าเจินจยาฝูเองก็ยังตื่นอยู่

เมิ่งซื่อนึกถึงว่าค�่าคืนน้ีในตอนท่ีตนพูดคุยกับนาง คล้ายจะเห็น 

นางจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว แล้วก็ไม่มีท่าทีขวยเขินเฉกเช่นเด็กสาว 

ก่อนแต่งงานควรจะมีสักนิด ย่ิงเข้าใกล้วันแต่งก็ย่ิงเงียบขรึมมากขึ้น  

ในใจรู้สึกไม่เข้าใจอยู่บ้าง แต่เมื่อนึกดูให้ดีก็คล้ายจะกระจ่างแจ้งเช่นกัน 

จึงโอบตัวบุตรสาวเข้ามาในอ้อมกอดพร้อมเอ่ยปลอบเสียงเบา "อาฝู  

แม่รู้ความในใจลูก มิใช่ว่าแม่ไม่เคยคิดว่าตอนเข้าหอจะหาวิธีใดให้ลูก

ปิดบังผ่านไป แต่เมือ่คดิอกีท ีญาตผิูพ่ี้ของลกูก็รูว่้าลกูเคยถูกคนจบัตวัไป 

หากพวกเรายังคิดมาก เกรงว่าจะท�าให้เขาไม่พอใจแทน ในเมื่อเขา 

ยอมมาสู่ขอที่บ้านเรา ก็เห็นได้ว่าเขาไม่ถือสากับเรื่องนั้น"

เจินจยาฝูนอนไม่หลับเสียที ในความมืดยามได้ยินค�าพูดปลอบ

ประโลมเช่นนี้จากมารดา ในใจนางกลับยิ่งรู้สึกโศกเศร้า

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงถูกจับตัวไป เมื่อมาย้อนคิดดู นอกจาก 

จะฟังดูไม่น่าเชื่อ ยังเป็นความอับอายเกินจะทานทน แม้แต่กับมารดาที่ 

รกัถนอมนางทีส่ดุ นางยังไม่มหีน้าจะเปิดปากเล่าให้ฟัง ช่วงหลายวันมานี้ 

มองดูมารดายุ่งวุ่นวายตระเตรียมเรื่องงานแต่งให้ นางกลับเอาแต่นึกถึง

วันที่เผยโย่วอันมาคุยเรื่องสู่ขอท่ีบ้านอย่างอดไม่ได้ เป็นช่วงเวลาที่นาง 
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กับเขาอยู่กันตามล�าพัง สายตาเฉยชาที่เขามีต่อนางกับค�าพูดประโยค

สุดท้ายนั้น

เขาพูดว่า 'วันหน้าหากข้ายังโชคดีกลบัมาได้ก็จะท�าตามทีข้่าสัญญา 

แต่งงานกับเจ้าก็พอ!'

ความหงุดหงิดและไม่ใส่ใจที่มีอยู่ในน�้าเสียงของเขา ทุกครั้งที ่

เจินจยาฝูย้อนคิดถึงก็จะรู้สึกโศกเศร้าและน้อยเนื้อต�่าใจ

"ลูกทราบเจ้าค่ะ ท่านแม่วางใจเถอะ"

เจินจยาฝูซุกใบหน้าเข้าไปในอ้อมกอดมารดา ใช้น�้าเสียงที่ฟังดู 

ผ่อนคลายเอ่ย

เมิ่งซื่อลูบบ่าบุตรสาว นางพลันนึกอะไรขึ้นมาได้ บอกให้เจินจยาฝู

นอนหงาย ส่วนนางลงจากต่ังไปจุดตะเกียง หยิบกุญแจดอกหน่ึงมา 

เปิดกลอนประตูตู้ แล้วก็เปิดกลอนข้างในตู้อีกกลอนหนึ่ง ก่อนหยิบตลับ

ใบเลก็ข้ึนมาวางบนต่ัง สดุท้ายปลดกลอนเล็กอนัสดุท้าย ถึงได้หยิบพู่หยก

ที่เก็บรักษาอยู่ด้านในออกมามอบให้เจินจยาฝูอย่างระมัดระวัง 

"ก่อนหน้านี้ที่แม่เคยบอกไว้เรื่องพู่หยกของญาติผู้พ่ีของลูก พรุ่งนี้

ลูกจะต้องแต่งออกไปแล้ว ของแทนสัญญาชิ้นน้ีลูกเก็บเอาไว้ให้ดีแล้วก็

เอาไปด้วยเถอะ"

เจินจยาฝูตกใจ ลุกข้ึนน่ังแล้วรับมาอย่างระมัดระวัง อาศัยแสง

ตะเกียงมองเห็นผิวหยกด้านนอกมีลายเถาวัลย์พันเก่ียว ตรงกลาง 

สลักลายดอกกล้วยไม้อย่างงดงามอ่อนช้อย มองดูแล้วน่าจะเป็นสิ่งของ

ของสตร ี เน้ือหยกวาววับย่ิง คล้ายเกิดจากการถูกลบูไล้บ่อยครัง้ ในตอนที ่

วางอยู่บนฝ่ามือตนเอง นางก็รู้สึกถึงเน้ือหยกเนียนล่ืน สัมผัสประหนึ่ง 
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ผิวกายสตรี อบอุ่นไร้ต�าหนิ

"...ลูกลองคิดดู ในเมื่อเป็นของที่ท่านกั๋วกงทิ้งไว้ให้ญาติผู้พี่ของลูก

ก่อนจากไป เขาย่อมเห็นเป็นของล�้าค่า วันนั้นกลับน�าออกมาให้เป็นของ

แทนสัญญากับบ้านเรา เห็นได้ถึงความจริงใจที่เขามีต่อลูก"

บางทอีาจเป็นเพราะค�าพูดของมารดาท่ีมอบความมัน่ใจให้เจนิจยาฝ ู

ขึ้นเล็กน้อย หรือไม่ก็เป็นเพราะของในมือที่ท�าให้นางได้รับการปลอบ

ประโลมใจบ้าง

เจนิจยาฝกู้มหน้าลง ปลายนิว้สมัผสัเน้ือหยกเบาๆ จติใจท่ีเดมิหดหู่

พลันเปลี่ยนเป็นดีขึ้นไม่น้อยแล้ว

เมิ่งซื่อให้บุตรสาวนอน โดยที่ตนเองก็กลับลงไปนอนเช่นกัน

"ลกูแม่งดงามเพียงน้ี บรุษุใดจะไม่ชืน่ชอบได้ รอแต่งไปแล้ว ปรนนบิติั 

ญาติผู้พ่ีของลูกให้ดี ปัญหาที่ใหญ่กว่าน้ี อีกไม่นานก็ผ่านไปได้แล้ว"  

เมิ่งซื่อเอ่ยต่อว่า "อาฝู เชื่อค�าแม่ ญาติผู้พ่ีของลูกจะต้องรักถนอมลูก 

อย่างแน่นอน"

เจินจยาฝูก�าพู่หยกในมืออันนั้น ก่อนหลับตาลงท่ามกลางเสียงบ่น

พึมพ�าของมารดาที่อยู่ข้างหู ในที่สุดก็ค่อยๆ เข้าสู่ห้วงฝัน

วันต่อมางานแต่งงานก็มาถึงแล้ว

ตลอดช่วงกลางวันบรรยากาศมงคลและครึกคร้ืนท่ีโถงด้านหน้า

คฤหาสน์สกุลเจินทั้งหมดล้วนไม่เก่ียวข้องอันใดกับเจ้าสาวคนใหม่อย่าง

เจินจยาฝูแม้แต่น้อย

ภายในห้องด้านหลังเจินจยาฝูก�าลังถูกสาวใช้กับบ่าวหญิงอาวุโส
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จ�านวนมากรายล้อมกันปรนนิบัติอาบน�้า หวีผม เปลี่ยนเป็นชุดแต่งงาน 

สีแดงสด สวมมาลามุก หลังแต่งเครื่องประทินโฉมเสร็จ บนศีรษะก็คลุม

ผ้ามงคลทับ รอเวลาฤกษ์งามยามดีมาถึง หลังขุนนางจากกรมพิธีการน�า

ท�าพิธมีากมายแล้ว นางก็ถูกส่งเข้าไปในเกีย้วเจ้าสาวขนาดแปดคนหาม 

ท่ามกลางความปีติยินดีและสายตาจับจ้องจ�านวนนับไม่ถ้วนรอบด้าน 

เกี้ยวก็ถูกหามออกจากสกุลเจิน มุ่งหน้าไปยังจวนเว่ยกั๋วกง

ในขณะเดียวกันงานพระราชพิธีที่ต�าหนักบูรพาก็ก�าลังด�าเนินไป

อย่างเป็นล�าดับขั้นตอนเช่นเดียวกัน

หลังพิธีเสร็จสิ้น ท่ามกลางม่านราตรีเงาต�าหนักทอดตัวขมุกขมัว 

เซยีวเล่ียยืนอยู่ตามล�าพังหน้าขัน้บันไดต�าหนกัเฉิงกวง ทอดสายตามองไป 

ยังผนืฟ้าอนัด�ามดืทางทศิเหนือ ร่างกายต้องแสงจนัทร์จนสะท้อนออกมา

เป็นเงายาวสายหนึ่ง

คืนน้ีบิดาบุญธรรมของชุยอิ๋นสุ่ยออกไปท่ีจวนเว่ยก๋ัวกง เหลือแค่ 

เขายืนอยู่ในมุมห่างออกไป มองดูแผ่นหลังที่คล้ายแข็งค้างไปท่ามกลาง

ความมืด

ประตอูนัติง้ทางทิศเหนือของวังหลวงในยามดกึสงดัเกิดเสยีงประตู

เปิดออกดังขึ้น

คนผู้หนึ่งน่ังอยู่บนหลังม้า ทั้งหน้าและหลังมีผู้ติดตามหลายคน  

ออกไปจากประตูเมืองมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ เงาร่างกลืนหายไปกับ 

ความมืดมิดรอบข้างอย่างรวดเร็ว

วันน้ีเป็นวันอภิเษกสมรสของรชัทายาท เมือ่ช่วงกลางวันท่ีวดัฉือเอนิ
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เองก็ได้ประกอบพิธีทางศาสนาไป ในตอนนี้ภิกษุกลับถูกปลุกขึ้นมาจาก

นิทรา มองดูบุรุษลึกลับที่ทั้งร่างกลืนไปกับเสื้อคลุมกันลมสีด�าเดินเข้าไป

ในอารามที่ในปีนั้นเทียนสี่ฮองเฮาพ�านักอยู่แห่งสุดท้ายก่อนสิ้นพระชนม์

จากไป

ประตูอารามปิดลง เงาร่างนั้นหายลับไปด้านหลังประตู

เซยีวเลีย่ยืนอยู่ในอารามท่ีมแีสงสลวั ร่างกายน่ิงไม่ขยับไหวอยู่นาน 

ข้างหูได้ยินเพียงเสียงของลมราตรีพัดผ่านกอหญ้ารกชัฏที่มุมก�าแพง

ย่ิงดึกน�้าค้างย่ิงแรง ต้นไม้แก่ยืนต้นเป็นเงาสลัว ในที่สุดพระองค์ 

ก็ขยับตัว เดินเข้าไปถึงเบื้องหน้าห้องท�าสมาธิแห่งน้ัน ก่อนย่ืนมือไป 

ผลักประตูเปิดออกช้าๆ

หนึ่งปีที่ผ่านมานี้ดูเหมือนจะไม่มีผู้ใดในสกุลเผยมาเยือนที่นี่

ตามมากับเสียงเอี๊ยดเบาๆ ฝุ่นจางๆ ก็ลอยปะทะเข้ามาท่ีใบหน้า 

เซียวเลี่ยสูดหายใจเข้าไปในปอด

"อาจิ่ง ข้ากลับมาแล้ว" พระองค์เอ่ยร�าพึงร�าพัน "สิ่งเดียวที่ข้า

สามารถท�าให้เจ้าได้ก็มีแค่เรื่องนี้เท่านั้น"

เซียวเลี่ยหยุดยืนนิ่ง พึมพ�าเสียงเบา "เจ้าเกลียดข้าหรือไม่"

ขอบตาร้อนผ่าวขึน้มาน้อยๆ พระองค์สดูลมหายใจเข้าลกึไปเฮอืกหนึง่

คนจากจร...กลิ่นหอมลาลับเลือน

ในอากาศไม่อาจได้กลิ่นดอกกล้วยไม้แสนหอมหวานท่ีเคยท�าให้

พระองค์เฝ้าคะนึงหาได้อีกต่อไปแล้ว
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ณ จวนเว่ยกั๋วกง

งานแต่งงานของเผยโย่วอัน เรือนหอถูกก�าหนดให้เป็นเรือนซึ่งอยู่

ข้างเรือนทิศเหนือที่ฮูหยินผู้เฒ่าอาศัยอยู่ เป็นห้องหลักสามห้อง ห้องรอง

สองห้อง นอกจากห้องนอนยังมีห้องพักผ่อน ห้องหนังสือ ตัวเรือนตั้งอยู่

ทิศเหนือหันหน้าไปทางทิศใต้ ตัวห้องเป็นรูปส่ีเหล่ียม หลังฮูหยินผู้เฒ่า

เลือกแล้วก็จัดตกแต่งสถานที่ทันที

ช่วงเย็นวันน้ีเจินจยาฝูใส่ผ้าคลุมหน้าอยู่ตลอดเวลา นางราวกับ 

เป็นตุก๊ตาไม้อย่างไรอย่างน้ัน ถูกคนจบัจงูลงจากเก้ียว พาไปค�านบัฟ้าดนิ  

ในท่ีสดุก็เสรจ็สิน้ ตอนนัน้ในมอืก็ถูกยัดผ้าแพรแดงมาให้อกีอย่าง เมือ่รู้ว่า 

อีกฝั่งคือเผยโย่วอัน หัวใจนางก็อดเต้นถ่ีรัวขึ้นมาไม่ได้ ประหนึ่งตนเอง

ก�าลงัฝันไป ก่อนจะถูกพาเข้าไปในห้องหออย่างมนึงง นัง่ลงบนขอบเตยีง 

ก้มหน้ารอเผยโย่วอันมาปลดผ้าคลุมหน้าของตนเอง

ภายในห้องเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะหยอกล้อของบรรดาสตรีที่มา

ก่อกวนห้องหอ

นอกจากญาติของเผยโย่วอัน ยังมีชายากงสองคน ชายาโหว  

ชายาป๋ออีกห้าหกคน

บางทีอาจเป็นเพราะมงกุฎมกุบนศรีษะกับชดุพิธีการบนร่างหนักอึง้

เกินไป น�้าหนักหลายสิบจิน* กดทับลงมา กดจนตอนนี้หัวไหล่เจินจยาฝู

รู ้สึกปวดเมื่อยขึ้นมาแล้ว หรือไม่ก็อาจเป็นเพราะความกังวลตื่นเต้น  

ฟังสี่เหนียง** เอ่ยค�ามงคล เหล่าสตรีร่วมกันส่งเสียงรื่นเริง เร่งเร้าให ้

* จิน หรือชั่ง (ชั่งจีน) เป็นหน่วยชั่งของจีนที่มีน�้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม และยังนิยมใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน
** สี่เหนียง หมายถึงสตรีแต่งงานแล้วผู้รู้ล�าดับขั้นตอนในพิธีแต่งงานท่ีถูกจ้างมาเวลาจัดงานแต่งท่ีบ้าน 
ฝ่ายชาย เพื่อท�าหน้าที่ด�าเนินพิธีการแต่งงานตามขนบธรรมเนียม
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เผยโย่วอันรีบปลดผ้าคลุมหน้าออก อยากจะเห็นรูปโฉมเจ้าสาวคนใหม่

แทบทนไม่ไหว เจินจยาฝูตื่นเต้นจนจะเป็นลมอยู่แล้ว ทว่าผ้าคลุมหน้า

ผืนนั้นกลับไม่ขยับเสียที

ในตอนที่นางก�าลังรู ้สึกปวดหัว หายใจไม่สะดวก ทันใดนั้นก็มี

สายลมแผ่วเบาพัดวูบ ภาพตรงหน้าพลันสว่างไสว

ลมหายใจเจินจยาฝูหยุดชะงัก ช้อนสายตาขึ้นโดยไม่รู้ตัว ประสาน

สายตาเข้ากับดวงตาคู่หนึ่งของบุรุษที่ก�าลังก้มมองตนเองพอดี

คืนนี้ภายในห้องห้องนี้มีเพียงเขาเป็นบุรุษอยู่ผู้เดียว

เผยโย่วอันผู้สวมชุดสีแดงเข้ม เอวรัดสายเข็มขัดหยก

เจินจยาฝูไม่ได้พบเขามาหน่ึงปีกว่าแล้ว เคยแต่วาดเค้าโครง 

ความองอาจของเขาอยู่ในความทรงจ�าซ�้าแล้วซ�้าเล่า ทว่ากลับไม่เคยคิด

สภาพของเขาเหมือนในคืนนี้มาก่อน

สีมงคลและชุดหรูหราอันหนักอึ้งช่างขับเน้นให้เขาดูหล่อเหลาเป็น

พิเศษ นางเบกิตากลมโต เงยหน้ามองบรุษุทีด่ดูจีนท�าให้นางเหม่อลอยไป

ชั่วขณะตรงหน้า จวบจนได้ยินเสียงถอนหายใจของบรรดาสตรีถึงได้สติ

กลบัมา ใบหน้าแดงก�า่รบีร้อนหลบุตาลง ก้มหน้าน้อยๆ ไม่กล้ามองเขาอกี

โชคดีท่ีชาดบนใบหน้าทาไว้หนาพอ แต่ติ่งหูขาวนวลกับล�าคอท่ี 

โผล่พ้นปกเสื้อออกมาส่วนหนึ่งก็คล้ายย้อมไปด้วยสีแดงระเรื่อแล้ว  

รับกับความเขินอายของเจ้าสาวคนใหม่พอดี ก่อให้เกิดการแย่งกัน 

กล่าวชื่นชมของบรรดาสตรีที่รับชมอยู่รอบข้าง

เจ้าสาวคนใหม่งดงามจรงิๆ ต่อให้เสยีงชืน่ชมจะมากกว่าน้ีก็ยังคูค่วร

แววตาเผยโย่วอันวูบไหวน้อยๆ เขาช�าเลืองมองท่าทางก้มหน้า 
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ไม่ไหวติงของนาง ก่อนเดินไปน่ังเคียงข้างนางตามค�าบอกของสี่เหนียง

ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ฉีกมุ้ง กินบัวลอย ดื่มสุรามงคล

เจินจยาฝูเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังทุกข้ันตอน ท่ามกลางเสียง

หัวเราะเฮฮาและสายตานับไม่ถ้วนท่ีจับจ้อง ต่อให้เป็นเส้นผมเส้นหนึ่ง 

ก็ไม่ได้ท�าผิดพลาดใดๆ อีก เพียงแค่ท�าตามที่ได้รับการสอนมาก่อนหน้า 

ท�าทุกขั้นตอนจนส�าเร็จทีละขั้นๆ

หลังดื่มสุรามงคล พิธีแต่งงานในคืนนี้ก็นับว่าใกล้เสร็จสิ้นแล้ว  

ขาดแค่ก้าวสุดท้ายเท่านั้น...เข้าหอ

แน่นอนว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวของคู่สามีภรรยา

ตอนนี้ยังไม่ดึก แขกเหรื่อท่ีอยู่ข้างนอกยังมีอีกมาก เผยโย่วอันด่ืม

สุรามงคลเสร็จก็มองเจินจยาฝูที่เอาแต่ก้มหน้าต้ังแต่ต้นจนจบคราหนึ่ง 

ก่อนวางจอกลงแล้วลุกขึ้นจากขอบเตียง หันไปย้ิมเอ่ยกับบรรดาสตรี 

ทียั่งคงไม่หมดสนกุกับการหยอกเย้าคูแ่ต่งงานใหม่ "วันนีน้างเหนือ่ยแล้ว 

ท่านน้าสะใภ้ท่านป้าสะใภ้ เห็นแก่หน้าข้า ออกไปกันให้หมดเถอะขอรับ 

หากยังไม่พอ ข้าขอคารวะสุราพวกท่านน้าสะใภ้ท่านป้าสะใภ้กันคนละ 

หลายจอก เป็นอย่างไรขอรับ"

ชายาอันหย่วนโหวย้ิมแย้มเอ่ย "ไปกันเถอะๆ ยังไม่ทันก่อกวน 

เท่าไรเลย โย่วอันก็ปวดใจเสียแล้ว วันน้ีเขาเป็นเจ้าบ่าว จะฉีกหน้าเขา 

ไม่ได้ บรรดามารน้อยอย่างพวกเรารู้จักดูสถานการณ์กันสักหน่อยดีกว่า 

ป้องกันไม่ให้หนหน้าคนเขาไม่ให้เข้าบ้าน!"

ท่ามกลางเสียงหัวเราะคิกคัก ในที่สุดพวกสตรีก็ทยอยกันออกจาก

ห้องบ่าวสาว
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ภายในห้องเงียบสงบในฉับพลัน เงียบเสียจนเจินจยาฝูแทบได้ยิน

เสียงหัวใจของตนเองเต้นดังตึกตักๆ

เผยโย่วอันหันหน้ากลับมา 

"เจ้าพักผ่อนก่อนเถอะ ไม่ต้องรอข้า ข้ายังต้องไปรับรองแขกต่อ"  

เอ่ยจบเขาก็ออกจากห้องไปเช่นกัน

เจินจยาฝูแต่งงาน นอกจากเหล่าสาวใช้อย่างถานเซียงมู่เซียงท่ี 

พามาด้วยครัง้ก่อน เมิง่ซือ่ยังให้ป้าหลวิบ่าวข้างกายตนเองมาตดิตามนาง

ด้วยเช่นกัน เผยโย่วอันปลดผ้าคลุมหน้าเสร็จก็จากไปแล้ว บรรยากาศ

ครึกครื้นและเสียงหัวเราะครื้นเครงเมื่อครู่นี้พลันสลายหายไปด้วย

ป้าหลิวน�าเหล่าสาวใช้เข้ามาข้างใน ช่วยเจินจยาฝูถอดมงกุฎ  

ปลดเครื่องประดับและผ้าคลุมไหล่ ถอดชุดแต่งงานอันหนักอ้ึงออก 

จนบนร่างเหลอืเพียงอาภรณ์สามชัน้ จากนัน้ก็เปลีย่นเป็นชดุเสือ้แขนยาว

สีแดงประดับผ้าคลุมไหล่ลายเมฆาซึ่งตัดเย็บมาเป็นพิเศษส�าหรับคืนนี้ 

ลายปักบริเวณหน้าอกเป็นลายเมฆมงคลสี่ทิศ ท่อนล่างสวมกางเกง 

ผ้าต่วนปักลายดอกบวัสทีบึแนบกาย เอวคาดกระโปรงผ้าต่วนลายดอกไม้

สีทอง

เทียบกับชุดพิธีการเมื่อครู่ที่หนักอึ้งมากเกินไป เส้ือผ้าชุดนี้ยังคง

กลิ่นอายมงคลไว้เช่นเดิม ทั้งยังยิ่งท�าให้ดูอ่อนหวานมีเสน่ห์

ตั้งแต่กลางวันเจินจยาฝูก็ไม่ได้กินอะไรอีก ในตอนนี้คนเหล่าน้ัน

จากไปแล้ว รอบข้างเหลือแค่คนคุ้นเคยของตนเอง หลังอดทนมาตลอด

ทั้งเย็น ไม่นานนางก็สัมผัสได้ถึงความหิว ประหน่ึงหน้าอกซูบติดกับ 

แผ่นหลัง แต่กลับไม่มีความอยากอาหารแม้แต่น้อย แค่ดื่มน�้าแกงไก่สับ
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ทีป้่าหลวิสัง่ให้คนยกเข้ามาไม่ก่ีค�า ปอกส้มโอมอืของเจยีงหนานมากินไป

ได้ครึ่งลูกก็กินไม่ลงอีก

ป้าหลิวสั่งให้สาวใช้แยกย้ายออกไปแล้วอยู่ปรนนิบัติเจินจยาฝ ู

ล้างหน้าต่อด้วยตนเอง ใช้น�้าปรุงหอมกล้ัวปาก เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย 

ก็ก�าชับให้เจินจยาฝูน่ังอยู่ที่ขอบเตียง รอเจ้าบ่าวกลับมา ส่วนตนเอง 

พาคนไปยืนรออยู่ที่หน้าห้อง

เจินจยาฝูรออยู่ตามล�าพังเป็นเวลานาน ในท่ีสุดก็ได้ยินเสียงฝีเท้า

ดงัแว่วมาจากข้างนอกอกีครัง้ บนทางเดนิมเีสยีงสาวใช้กับบ่าวหญิงอาวุโส 

เอ่ยเรียก "นายท่าน"

เจินจยาฝูตื่นเต้นขึ้นมาอีกครั้งอย่างห้ามไม่ได้ น่ังตัวตรง สายตา

มองไปที่ประตู สองมือที่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อกว้างบีบกันแน่น

ป้าหลิวก็ได้ยินแล้วเช่นกัน จึงรีบน�าสาวใช้ออกไปต้อนรับ ได้ยิน

เสียงประตูดังเอี๊ยดขึ้นเบาๆ เงาร่างหนึ่งเดินเข้ามาในห้องหอ

เผยโย่วอันกลับมาแล้ว

ดูไปแล้วเขาก็ไม่ได้ด่ืมสรุามากเท่าไร ท่าทางการเดินค่อนข้างมัน่คง 

หลังเข้ามาก็ปลดเครื่องประดับศีรษะออกด้วยตนเองแล้วส่ังให้ทุกคน 

ล่าถอยออกไป ป้าหลวิมองเจนิจยาฝคูราหน่ึง บอกให้นางเข้าไปปรนนิบตั ิ

ส่วนตนเองเผยยิ้ม น�าเหล่าสาวใช้ออกจากห้องแล้วปิดประตู

ช่วงเวลาห่างกันหนึง่ปีกว่า คืนนีไ้ด้เห็นเผยโย่วอนักลบัมาปรากฏตวั 

ต่อหน้าตนเองอกีครัง้ ต่างจากเมือ่ครูท่ีร่อบด้านเตม็ไปด้วยผูค้น ท้ังสองคน 

ได้อยู่ด้วยกันตามล�าพัง เจินจยาฝูหัวใจเต้นถี่รัว นึกถึงค�าก�าชับย�้าๆ ของ

มารดาก็สงบจิตใจ ลุกขึ้นยืนจากขอบเตียงท่ีตนเองนั่งมาตลอดท้ังเย็น 
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เดินมาท่ีด้านหลังเขาเบาๆ ก่อนรวบรวมความกล้าเอ่ยเสียงเบา "ท่านพ่ี 

ข้าช่วยท่านผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้านะเจ้าคะ"

เผยโย่วอันหันหลังให้นาง เขาก�าลังถอดเสื้อผ้า เมื่อได้ยินเสียงนาง

พูดอยูท่ีด้่านหลงัตน การเคลือ่นไหวจงึหยุดชะงกั เขาหนัหน้ากลบัมามอง

สบตากับนาง

ทั้งสองคนอยู่ใกล้กันมาก ในที่สุดเจินจยาฝูก็มองเห็นชัดว่าคืนน้ี 

เขาดูคล้ายไม่ได้ด่ืมสุรามากนัก มีแค่แววตาที่ยังคงหยาดเย้ิมไปด้วย 

ฤทธิ์สุราจางๆ

เขาร้องอืม เอ่ยว่า "รบกวนแล้ว" ออกมา น�าเสื้อคลุมตัวนอกท่ี 

เมื่อครู่ตนถอดออกวางลงไปในมือที่ย่ืนออกมาของนาง แล้วกลับตัว 

เดินผ่านข้างกายนางไปนั่งลงบนขอบเตียง

ภาพนี้ท�าให้เจินจยาฝูนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่ตนเองพักอยู่กับเขา 

ที่อู่ติ้งขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้

ช่วงนัน้ทกุครัง้ท่ีเขากลบัมาตอนเย็น นางมกัจะแย่งหน้าทีกั่บสาวใช้ 

ด้วยการไปรับเสื้อนอกที่เขาถอดออกมา มีบางทีที่เขาจะยิ้มน้อยๆ บางที

ก็ไม่แสดงสีหน้าอะไร แต่นางไม่เคยรู้สึกอึดอัดใจแม้แต่น้อย

คนืนีท้ัง้ท่ีเขากลายมาเป็นสามขีองนาง นางเป็นภรรยาของเขาแล้ว 

ทว่าเขากลับแสดงท่าทางเกรงใจเพียงนี้

เจินจยาฝูน�าเสื้อผ้าของเขาไปวางให้เรียบร้อยแล้วหันกลับมา  

เดินกลับไปอยู่ข้างๆ เขาช้าๆ

เขาน่ังอยู่บนขอบเตียง ส่วนนางยืนมองเขาอยู่ด้านข้างตาไม่กะพรบิ

เทียนไขสีแดงลุกไหม้ เงาไหววูบ
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ชั่วขณะหนึ่งไม่มีใครพูดอะไรทั้งนั้น

หลงัผ่านไปสกัพัก เขาคล้ายเมามายขึน้มา สูฤ้ทธ์ิสรุาไม่ไหวอยู่บ้าง 

ยกมือขึ้นนวดขมับตนเอง ดวงตาก็ไม่มองนาง แค่เอ่ยเสียงอู้อี้ออกมาว่า 

"ดึกแล้ว เจ้าเองก็พักผ่อนเถอะ" เอ่ยจบเขาก็นอนลงไป

บนร่างของเขายังคงสวมเสือ้ผ้า เสือ้ชัน้นอกสดุมองดแูล้วเรียบร้อย 

แม้แต่รอยยับย่นสักเล็กน้อยก็ยังไม่มี

เจินจยาฝูเอ่ยตอบรับเสียงเบา หันหลังให้เขา ถอดเสื้อผ้าออกช้าๆ 

สดุท้ายถอดจนเหลอืแค่เสือ้ตวัใน จากน้ันจึงคลานข้ึนเตยีงไปอย่างแผ่วเบา  

นอนลงข้างกายเขาอย่างระมัดระวัง

นางขดตวั ใบหน้าหันไปทางเขา นอนร่วมหมอนผ้าแพรยาวท่ีปักลาย 

ลูกหลานเต็มเมืองความสุขมากมายใบน้ัน ตรงกลางระหว่างท้ังสองคน

กลับเว้นว่างอยู่ราวหนึ่งฉื่อ

เขานอนหงาย หลับตาอยู่ตลอด คล้ายว่าหลับไปแล้ว ลมหายใจ

สม�่าเสมอ กระทั่งขนตายังไม่ขยับ

ตอนแรกเจินจยาฝูเองก็หลับตา ก่อนลืมตาข้ึนช้าๆ จับจ้องไปยัง

ใบหน้าด้านข้างที่เขาเปิดเผยให้นางเห็น มองอยู่นานก็นึกถึงค�าก�าชับ 

ของมารดาข้ึนมา หลังลังเลอยู่หลายครั้ง ในท่ีสุดก็รวบรวมความกล้า  

เขยิบเข้าไปใกล้เขาช้าๆ ย่ืนแขนอ่อนนุ่มข้างหน่ึงออกไปพาดลงบนเอวเขา

เงียบๆ

ปลายขนตาเผยโย่วอันขยับไหวน้อยๆ

เจินจยาฝูรู้ว่าเขายังตื่นอยู่ จึงรู้สึกไม่กล้ามองเขาอยู่บ้าง

"ท่านพี่..."
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เจินจยาฝูเรียกเขาเสียงเบา น�้าเสียงแทบประดุจเสียงยุงบิน ขนตา

สั่นไหว หลับตาลง ใบหน้างดงามซบลงบนบ่าข้างหนึ่งของเขาเบาๆ

เผยโย่วอันไม่มีอาการตอบสนอง แล้วก็ไม่ได้ผลักไสนางออก  

หลังผ่านไปสักพักก็เอ่ยขึ้นมา "ข้าแต่งเจ้า ก็จะปกป้องเจ้ารอบด้าน  

นบัจากวนันีเ้จ้าจะต้องท�าตวัสงบเสงีย่ม ห้ามมคีวามคดิทีไ่ม่สมควรมอีกี" 

น�้าเสียงเขาสงบนิ่ง

เจินจยาฝูนิ่งอึ้ง ร่างกายแข็งค้างไปแล้ว ก่อนจะค่อยๆ ลืมตา 

พร้อมเงยหน้าขึ้นช้าๆ

เขาเองก็ลืมตาขึ้น หันหน้ามองมาทางนี้เล็กน้อยเช่นกัน

สายตาของทั้งสองมาพบกันอยู่ที่ข้างหมอน

นยัน์ตาของเขาด�าสนทิ แววตาเยือกเย็น มองไม่เหน็ความอ่อนโยน

สักนิด

สแีดงระเรือ่บนใบหน้าเจนิจยาฝคู่อยๆ เลือนหาย แขนข้างทีว่างพาด 

บนเอวเขาก็ค่อยๆ เก็บกลับคืนมา

นางไม่กล้ามองเขาอกีต่อไปแล้ว ในใจรูส้กึหดหูอ่ย่างทีสุ่ด หลุบตาลง 

พลางเอ่ยพึมพ�า "ข้าทราบแล้วเจ้าค่ะ เป็นความผดิของข้าเอง...ข้าไม่ควร

ท�าเช่นนั้นกับท่าน..."

"ข้าน้ันอย่างไรก็ได้ แต่เมื่อเจ้าแต่งเข้ามาในสกุลข้าแล้ว วันหน้า 

ก็ยากจะหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นทั้งวัน ทางเฉวียนเกอเอ๋อร์ด้านน้ัน 

หากเจ้าไม่ชอบเด็กคนน้ี วันหน้าอยู่ห่างจากเขาสักหน่อยเป็นพอ มีเร่ือง

อะไรให้พูดกับข้าก่อน จ�าเอาไว้ว่าข้าไม่อนุญาตให้เจ้าใช้ลกูไม้ไม่เลอืกวิธี

เพื่อบรรลุเป้าหมายอีก ต่อหน้าข้าก็ห้ามโกหกอีก ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
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ก็ตาม"

ถ้าเกิดพูดว่าเมื่อครู่นี้เจินจยาฝูแค่รู ้สึกอับอายล่ะก็ ตอนได้ยิน 

ค�าพูดเช่นน้ีออกมาจากปากเขา แค่ค�าว่า 'อับอาย' ก็ไม่อาจบรรยาย 

ความรู้สึกในใจนางตอนนี้ได้อีกแล้ว

เรื่องต้งหลงเหน่าเดิมทีนางลืมไปนานแล้ว แต่ในชั่วขณะนี้นาง 

กลับถูกกระตุ้นท�าให้จดจ�าได้อีกครั้ง

ที่แท้เขาก็ไม่เคยลืมค�าโกหกท่ีนางพูดไว้กับเขา ท่ีผ่านมาเขาก็แค่ 

ไม่ยกขึ้นมาพูดกับนางเท่านั้น

และในคืนนี้หลังเขาแต่งกับนาง ในที่สุดก็พูดออกมา

เจนิจยาฝตัูวสัน่เลก็น้อย ช้อนสายตาข้ึนมองไปท่ีเขาอกีคร้ัง เห็นเขา

มีสีหน้านิ่งเฉย ดวงตาปิดลงเหมือนจะหลับไปอีกแล้ว

"ข้า...จ�าได้แล้วเจ้าค่ะ"

หลังตอบรับสั้นๆ ไป เจินจยาฝูก็เหมือนใช้เรี่ยวแรงหมดไปทั้งร่าง 

ซุกศีรษะเข้าหาตัว ร่างกายนิ่งไม่ไหวติง

ภายในห้องนิ่งเงียบหนักอึ้งไปทันใด

ข้างหูนางได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของเขา

เจินจยาฝูไม่เข้าใกล้เขาอีกแล้ว เหมือนกับก่อนหน้านี้ท่ีเขยิบร่าง 

เข้ามา นางค่อยๆ เขยิบกลับไปเงียบๆ จวบจนตนเองไม่ได้แตะโดน 

ชายเสื้อเขาอีก

นางกลั้นหายใจพลิกตัวช้าๆ ทันทีที่หลับตาหยาดน�้าตาก็ไหลริน

ลงมา กลิ้งมาที่ข้างใบหู

นางไมก่ลา้สง่เสียงสะอื้น แตก่ห็ยดุน�า้ตาเอาไว้ไมอ่ยู ่ไหลเปยีกชุม่
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ปลอกหมอนเงียบๆ

"เจ้าร้องไห้ไปไย"

หลังจากน้ันไม่นานนางก็ได้ยินเสียงของเขาดังมาจากข้างหลัง  

จึงพยายามส่ายหน้าสุดชีวิต เอ่ยตอบเสียงอู้อี้ "ข้าเปล่าเจ้าค่ะ"

"เจ้าร้องไห้อยู่แท้ๆ พอแล้ว เลิกร้องเถิด!"

น�า้เสยีงของเขาคล้ายก�าลงัปลอบใจ แล้วก็เหมอืนจะหงดุหงดิอยู่บ้าง

เจินจยาฝูอดทนไม่ไหวอีกต่อไป สะอื้นฮักออกมา

นางหลับตาเอ่ยเสียงอู้อ้ี "ในเมื่อท่านรังเกียจข้า ดูถูกข้าเพียงน้ี  

จะยังแต่งกับข้าเพ่ืออันใด ก่อนหน้านี้ข้าก็พูดไปแล้วว่าข้าไม่สนใจ 

เรื่องนั้นแล้ว แล้วก็ไม่ได้บังคับให้ท่านแต่งข้าอีกเสียหน่อย"

ในที่สุดเผยโย่วอันก็หันหน้ากลับมา มองดูนางท่ีหันหลังให้เขา 

ท่าทางคล้ายลังเลอยู่เล็กน้อย

"ข้าบอกว่าข้ารงัเกียจเจ้า ดถููกเจ้าตัง้แต่เมือ่ไร เมือ่ครูข้่าแค่สอนเจ้า 

วันหน้าจะต้องท�าตัวสงบเสงี่ยม ห้ามคิดอะไรเหลวไหลอีก"

"ท่านก�าลงัรงัเกียจข้า ดถููกข้าอยู่น่ีอย่างไร..." เจนิจยาฝสูะอกึสะอืน้ 

"...ท่านวางใจได้ ข้าไม่มทีางตอแยท่าน...วนัหน้ารอท่านมคีนทีร่กัแล้ว..."

ตอนที่เอ่ยประโยคน้ีเจินจยาฝูก็มีแต่ความรู ้สึกเศร้าภายในใจ  

นางพยายามอดทนไว้สุดชีวิต แต่น�้าตากลับย่ิงไหลออกมาไม่หยุด  

กลิ้งลงมาประหนึ่งสร้อยไข่มุกสายขาด ยิ่งร้องไห้ยิ่งรู้สึกเสียใจ

"เลิกพูดจาไร้สาระได้แล้วล่ะ ไม่ต้องร้องแล้ว..."

เผยโย่วอันที่อยู่ด้านหลังเอ่ยขึ้นมาอีกครั้ง น�้าเสียงอ่อนโยนมากขึ้น

เมือ่เทยีบกับเมือ่ครูน้ี่ แฝงไปด้วยความระมดัระวังเหมอืนก�าลังปลอบขวัญ
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เจินจยาฝูซุกหน้าเข้าไปในหมอน หัวไหล่ไหว น�้าเสียงอู้อี้ "ข้า 

หยุดร้องไม่ได้...ท่านไม่ต้องมาสนใจข้า..."

เผยโย่วอนัขยบัตัวลกุขึน้ ครึง่ตัวพิงไปท่ีหัวเตยีง หนัหน้ามามองนาง

ที่หันหลังให้เขา หลังจากนั้นก็โน้มตัวเล็กน้อย มือเอื้อมไปทางนาง ทว่า

ตอนที่มือใกล้สัมผัสไหล่นาง เขากลับชะงักไปอีกครั้ง

"เลิกร้องได้แล้ว"

เจินจยาฝูสะอื้นไห้ต่อไป

"ต้องให้ท�าอย่างไรเจ้าจึงจะหยุดร้องได้"

เจินจยาฝูท�าเป็นไม่ได้ยิน

เผยโย่วอันน่ิงเงียบอยู่ครู่หนึ่ง พลันเอ่ย "หากเจ้ายังร้องไห้ ข้าจะ 

ออกไปห้องหนังสือแล้ว" เอ่ยจบก็ท�าท่าเตรียมลุกจากเตียง

เจินจยาฝูหยุดร้องทันควัน นางหันหน้ากลับมาอย่างรวดเร็วโดย 

ไม่รู้ตัว ดวงตาคู่กลมยังคลอไปด้วยหยดน�้า มองไปที่เขา

เผยโย่วอันผ่อนลมหายใจออกมาช้าๆ เหลือบมองใบหน้าท่ี 

เลอะเปรอะไปด้วยคราบน�า้ตาของนางคราหนึง่ ก่อนพลกิตวัลงจากเตยีง

เจินจยาฝูมองดูแผ่นหลังเขาท่ีก�าลังลงจากเตียง หัวใจเต้นถี่รัว 

ใบหน้าไร้สีเลือดไปอีกครั้ง

นางเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะร้องไห้ต่อหน้าเขาจนท�าให้รู ้สึกร�าคาญ  

เพียงแต่เมือ่ครูน้ี่รูส้กึอบัอายและเสยีใจมากจรงิๆ ท้ังยังเจอกับท่าทเีช่นนี้

ของเขาอีก นางจึงหลั่งน�้าตาออกมาอย่างห้ามไม่ได้

ในคืนเข้าหอเช่นนี้ หากเสียงร้องไห้ของนางท�าให้เขาร�าคาญ 

จนทิ้งนางไปอยู่ท่ีห้องหนังสือจริงๆ เช่นนั้นวันพรุ่งนี้นางก็ไม่ต้องไปพบ
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หน้าผู้ใดแล้ว ขุดดินฝังตนเองลงไปให้สิ้นเรื่องสิ้นราวเสียเลย

"พ่ีใหญ่เผย!" เจินจยาฝูลุกขึ้น เอ่ยค�าเรียกติดปากของตนออกมา 

โถมร่างไปกอดเอวเขาจากข้างหลังทันใด "ข้าไม่ร้องแล้ว ท่านอย่าไป..." 

น�้าเสียงของนางยังแฝงอาการสะอื้น ทว่าพยายามฝืนไว้สุดก�าลัง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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