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ค�ำน�ำ

หลงัจาก 'หมอหญงิพลกิธรรมเนียม' ผ่านไปแล้ว 2 เล่ม นกัอ่านได้เหน็ฝีมอื 

การรักษาอันน่าทึง่ของ 'หลวนอวิน๋ชู' ไปไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ ถึงแม้จะมกีารขัดแข้ง 

ขัดขาของคนในจวนก๋ัวกงอยูบ้่าง บบีให้นางเอกของเราต้องครองพรหมจรรย์บ้าง โดน

สะใภ้ใหญ่กดข่มบ้าง แต่หลวนอว๋ินชูกจ็ะค่อยๆ ใช้สตปัิญญารับมอื

โดยในเล่มนีเ้หล่าบรุษุยงัคอยปรากฏตวัให้นักอ่านหวัน่ไหวเช่นเคย มใีครพอจะ

เดาได้ไหมคะว่าระหว่าง 'เจียงเสียน' จอมเสเพลแห่งเมืองหลวนเฉิง กับ 'ลู่เซวียน'  

ดาวเหวนิฉวีจ่ติุลงมา ใครกันหนอทีจ่ะเข้าเส้นชัยได้เคียงคูก่บัหลวนอวิน๋ชูในตอนท้าย

แต่ก่อนจะไปถงึเล่มจบ ในเล่มนีย้งัมเีร่ืองน่าลุน้น่าตดิตามอกีหลายเร่ืองเลยค่ะ 

หลวนอว๋ินชูต้องเร่ิมเปิดโรงผลติยาเพือ่เกบ็เงินเดนิทางไปแคว้นหล ี ทัง้ความสามารถ 

ของนางไปเข้าสายพระเนตรไทเฮา ถกูเรียกตวัเข้าวัง จ�าต้องเลอืกข้างเพือ่เอาตวัรอด

เพยีงแค่นีก้น่็าตดิตามมากแล้วนะคะ ส่วนเร่ืองราวจะเข้มข้นน่าติดตามอย่างไร

บ้าง ไปอ่านกันต่อได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส



"ข้ายังถอนพิษของคุณชายเจียงไม่ได้ เงื่อนไขนั้นยังไม่นับชั่วคราว"

พูดเช่นนี้นางคิดจะให้เขาท�างานให้เปล่าๆ กระมัง

หยกประดบัของเขาก็ถกูนางช่วงชงิไปแล้ว เงือ่นไขน้ียังบอกไม่นับเป็นการชัว่คราว เหตผุลข้อน้ี

ช่างสง่าผ่าเผยตรงไปตรงมาย่ิง!

มมุปากเจยีงเสยีนเม้มลง เขาไม่ถือสาท่ีจะท�าสิง่ต่างๆ ให้หลวนอว๋ินช ูแต่เขาไม่ชอบถูกนาง 

ขู่เข็ญรีดไถอย่างโจ่งแจ้งเช่นน้ี นึกถึงว่าถูกนางรีดไถเงินไปสองพันต�าลึง ประกายขบคิดที่ดวงตา 

เจยีงเสยีนก็ย่ิงเข้มขึน้

"แม่นางหลวนอาจจะไม่รู้" เจียงเสียนหุบพัดในมือแล้วก็กางออกพลางพูดช้าๆ "ข้าไม่เคย 

ท�าอะไรให้ใครเปล่าๆ"

หลวนอวิ๋นชูใบหน้าแดงก�่าทันที เรื่องนี้นางยังไม่เคยนึกถึงมาก่อน



✱ หลวนอวิ๋นชู บุตรสาวหัวหน้าส�านักศึกษาหลวง สะใภ้สี่สกุลต่ง  

  เป็นม่าย ถกูยกย่องเป็นบณัฑิตหญิงแห่งยคุ มวิีญญาณ 

  ของเลีย่วจิง้ชูทีเ่ป็นคนยคุปัจจบุนัมาเข้าร่าง เก่งวิชาแพทย์

✱ เจียงเสียน ท่านโหวของแคว้นหลี ถูกอุบายจนหนีมาแคว้นหลวน  

  ขึ้นชื่อว่าเป็นจอมเสเพลแห่งเมืองหลวง เป็นที่ปรึกษา 

  ให้ต่งกั๋วกง ฐานะมั่งมี

✱ ลู่เซวียน จ้วงหยวนปีทีส่บิสองแห่งฮ่องเต้โม่ตี ้บณัฑติกองอาลกัษณ์  

  คนรักเก่าของหลวนอว๋ินชู เป็นคนสภุาพ รักบ้านเมอืง

✱ หรูเยยีน นักโทษทางการ บิดาถูกฆ่าจากคดีค้าเกลือ เป็น 

  บ่าวผู้ซื่อสัตย์ของหลวนอวิ๋นชู มีวิชาตัวเบาล�้าเลิศ

✱ หรูอี ้ บ่าวรุ่นใหญ่ของหลวนอว๋ินชู เก่งงานเย็บปักถักร้อย  

  เป็นคนขี้ตระหนก

✱ เจียงชาน คนใต้บญัชาของเจยีงเสยีน อยูล่�าดบัทีเ่จด็ ซือ่สตัย์ภักด ี

  กบัเจยีงเสยีนอย่างมาก

แนะน�ำตัวละคร
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เจยีงชานเห็นหลวนอว๋ินชสูหีน้าเฉยเมยก็รูว่้าทีน่างพูดเป็นความจรงิ 

จงึถามด้วยความทดท้อ "ถ้าพิษในตวัคณุชายยังไม่ได้ถอนออกก็ต้องกินยา 

ไปตลอดกระมงั"

หากเป็นเช่นนี้ คุณชายไยมิใช่ต้องอยู่ในการควบคุมของนาง!

"ไม่ต้อง" หลวนอว๋ินชสูัน่ศีรษะ "พิษของคณุชายเจยีงถูกข้าควบคมุ 

ไว้แล้ว ภายในหนึ่งถึงสองเดือนน้ีจะไม่ก�าเริบ เมื่อใดท่ีคุณชายรู้สึก 

ปวดกระเพาะล�าไส้ก็ค่อยมาหาข้า" นางน่ิงไปชัว่ขณะแล้วเอ่ยเสรมิขึน้ว่า 

"ถ้าข้าปรงุยาถอนพิษได้แล้ว จะต้องแจ้งให้คุณชายเจยีงทราบแน่นอน"

"แต่..."

"เจ้าวางใจ ข้าไม่ท�าเหมอืนคนผูน้ั้นทีเ่ติมยาพิษลงไปในยาถอนพิษ

อีกแน่" เห็นเจียงชานสีหน้าเป็นกังวล หลวนอว๋ินชูก็หัวเราะเบาๆ บอก  

"ต่อให้ไม่อาจปรงุยาถอนพิษออกมาได้ ขอเพียงคณุชายเจยีงกินยาของข้า

101
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ต่อเนื่องกันไป อาการก็จะค่อยๆ ดีขึ้นเอง ข้าเพียงแค่ไม่กล้ารับรองว่า 

จะรักษาอย่างขุดรากถอนโคนได้"

ความหมายนอกเหนอืค�าพูดนีก็้คอืนางไม่สามารถรักษาให้หายได้ใน

ทนัที แต่ค่อยๆ รกัษาอาการของเขาได้

เจียงชานสหีน้าผ่อนคลายลงเลก็น้อย แต่ยังคงไม่วางใจ "แม่นางหลวน

พูดจา..."

"ชานเอ๋อร์" เจยีงเสยีนเปิดปากเรยีกเขาเอาไว้ แล้วหนัไปทางหลวนอว๋ินช ู

"รบกวนแม่นางหลวนต้องเหน็ดเหนือ่ยแล้ว"

หลวนอว๋ินชย้ิูมบาง ลุกข้ึนยืน "ยาพวกน้ีกินหมดก็หยุดได้แล้ว เพียง 

จ�าไว้ว่าต้องกินอาหารเผ็ดร้อนให้น้อยสักหน่อย ท้ังน้ีจะได้ไม่ไประคายเคือง

กระเพาะล�าไส้" แล้วหยิบใบแสดงรายละเอยีดท่ีจดบนัทกึไว้ออกมาจาก 

ในแขนเสื้อ "ยาหลายชนิดนี้คุณชายโปรดคิดหาวิธีจัดเตรียมไว้สักหน่อย  

จ�าเป็นต้องใช้ตอนถอนพิษครัง้หน้า"

นอกจากพิษงูแล้ว ยาถอนพิษของพิษห้าชนิดน้ันนางล้วนเคยเห็น 

ในสวนสมนุไพร แต่ถ้านางเอาจากสวนสมนุไพรท้ังหมด ลงุใบ้ต้องสงสยั

อย่างแน่นอน ทางท่ีดีต้องให้เจยีงเสยีนจดัเตรยีมเอง

เจยีงเสยีนพยักหน้าพลางรบัรายชือ่ยามา กวาดตามองรอบหนึง่แล้ว 

ย่ืนให้เจยีงชาน จากน้ันก็หันมามองหลวนอวิน๋ชอูกี ลังเลอยู่ชัว่ขณะ แล้ว 

ชีไ้ปทีห่่อยาก่อนหน้านัน้ "แม่นางหลวนช่วยปรงุให้มากหน่อยจะได้หรอืไม่"

เจียงเสียนเปลี่ยนวิธีถามใหม่แต่ยังคงเป็นเรื่องเดิม

หลวนอว๋ินชฝืูนย้ิม ถ้านางบอกว่าได้...ไยมใิช่เป็นการยอมรบัว่ายานี้

นางเป็นคนปรงุเล่า
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เขาเฉยีบแหลมเกินไป อยู่ต่อหน้าเขานางไม่กล้าโกหกส่งเดช ถงึได้

จงใจข้ามค�าถามข้อนั้นไป เข้าใจว่ารอดตัวไปได้แล้วเชียว คิดไม่ถึงว่า 

เขากลับตามซักไซ้อย่างถึงที่สุด

"ไม่ได้..." ความคิดพุ่งวาบเข้ามา หลวนอว๋ินชส่ัูนศรีษะอย่างไม่ลังเล 

"ตอนอยู่จวนหวัหน้าส�านกัศึกษาหลวงบ้านเดิมของข้า สหายเป็นผูม้อบยา

เหล่าน้ีให้"

เขาคุ้นเคยกับจวนก๋ัวกงดี นางไม่กล้าหลับหูหลับตาบอกว่ายานี้ 

เอามาจากจวนกั๋วกงอยู่แล้ว

จวนหัวหน้าส�านักศึกษาหลวง?

เจียงเสยีนงงงันไปเล็กน้อย จากน้ันก็นึกได้ว่าลูเ่ซวียนก็เคยให้พิณตู๋โยว

แก่นางคนัหนึง่ พิณน่ันเป็นผลงานชิน้เอกของท่านอาจารย์จงหล ี ได้ยินว่า 

คนเหล่าน้ันเคยย�า่ธรณีประตขูองจวนหัวหน้าส�านักศึกษาหลวงจนราบเรียบ 

ด้วยชื่อเสียงบารมีบัณฑิตหญิงผู้ยอดเย่ียมแห่งยุคของนาง คนเหล่านั้น 

จะเสาะหาของแปลกประหลาดมาเอาอกเอาใจนางก็มใิช่เร่ืองน่าแปลกใจ

อะไร

ขณะคดิเช่นน้ีแววตาของเจยีงเสยีนก็เย็นเยียบลง เขาไม่พูดอะไรอกี 

เพียงโบกมอืแสดงเจตนาให้เจยีงชานส่งแขก

"เหตุใดคุณชายหลี่จึงเพิ่งมา ข้าคิดถึงท่านแทบตายแล้ว"

"อ้าว นายท่านถัง ไม่ได้มาเสียนาน ชุ่ยหงก�าลังบ่นถึงท่านอยู่เลย  

ไปร�า่รวยอยู่ทีไ่หนแล้วเจ้าคะ"

ม่านราตรีเพ่ิงแผ่คลุมลงมา เหล่าสกุณาก็ส่งเสียงเจ้ือยแจ้วดังข้ึน 
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ตรงโน้นทีตรงนีท้ ี แทรกแซมด้วยเสียงแทะโลมเก้ียวพาราสขีองบรรดาบุรุษ 

บางครั้งก็มีเสียงตะโกนของเหล่าพ่อค้า ท�าเอาตรอกปาไป่จวีดูคึกคักย่ิง 

ส�านกันางโลมหลงิหลงทีอ่ยู่กลางตรอกย่ิงสว่างไสวไปด้วยโคมไฟสแีดงสเีขยีว 

เต็มไปด้วยบรุษุผูม้อัีนจะกิน หญิงสาวอรชรแน่งน้อย เสยีงดนตร ี เสยีงพูดจา

หยอกเย้าดงัไม่หยุด ท�าให้คนจติใจเคลบิเคลิม้หวัน่ไหว ตดิใจจนลมืกลบับ้าน

อู๋มามาที่ทาแก้มแดงปักดอกโบตั๋นดอกใหญ่ยักษ์บนศีรษะก�าลัง

พยายามใช้เสน่ห์ท่ีมีอยู่ทักทายปราศรัยกับแขกผู้หนึ่งท่ีรูปร่างอ้วนกลม

ราวกับลกูหนงัเน้ือ พอเงยหน้าข้ึนมาเหน็เจยีงเสยีนกับสวนิเหลยีนเดินเป็น 

กลุ่มเข้ามา หัวคิ้วนัยน์ตาพลันแย้มยิ้มออกมาด้วยความดีใจ กวักมือให้ 

หญงิสาวท่ีอยู่หน้าประตูพลางร้องเรยีก

"เสีย่วหรง รบีพานายท่านจ้าวเข้าไป" พูดพลางก็ผลกับรุษุอ้วนไปทาง 

เสีย่วหรง แล้วหมนุตวัพลางยืดหน้าอกให้อวบอิม่ขึน้ เดินยักย้ายไปต้อนรบั 

เจยีงเสยีน

"นายท่านเจยีง นายท่านสวิน พวกท่านมาแล้วหรือ" เข้าไปจะคล้องแขน

เจียงเสียนด้วยท่าทางกระตือรือร้นเร่าร้อนปานจะละลายภูเขาน�้าแข็งได้ 

"หลายวันมานี้นายท่านเจียงไปไหนมาหรือเจ้าคะ แม่นางชิงเหลียนของ 

พวกเราตรอมใจด้วยความคดิถึงไปแล้ว วันๆ ไม่กินข้าวกินปลา แค่ไม่ก่ีวนั

ร่างกายผ่ายผอมไปมาก..."

"น่ีข้าก็มารักษาโรคให้นางแล้วมิใช่หรือ" เจียงเสียนหัวเราะฮ่าๆ  

เสยีงเจอืความหลงระเรงิอยู่หลายส่วน หลบเลีย่งมอือวบอ้วนของอูม๋ามาไป

อย่างแนบเนียน ล้วงตัว๋แลกเงินใบหน่ึงออกมาแล้วโยนให้ "หาห้องชัน้หน่ึง 

ให้ข้า เรยีกแม่นางท่ีดีทีส่ดุมา ต้องรบัรองนายท่านสวินให้ด!ี"
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คลีต่ัว๋แลกเงนิออกด ูอูม๋ามาเบกิตาโต องคาพยพท้ังห้าบนใบหน้า

เข้าไปเบียดรวมอยู่ด้วยกัน นางรีบเอาตั๋วแลกเงินยัดเข้าไปในอก และ 

ไม่ทกัทายปราศรยักับแขกอืน่อกี เดินต้วมเตีย้มตามติดอยู่ข้างหลงัเจยีงเสยีน 

กับสวินเหลยีนไป

"นายท่านเจยีงชอบความงดงามแปลกใหม่ของเรอืนเฟิงชงิ หลายวัน

มาน้ีท่านไม่ได้มา ข้าก็เก็บไว้ให้ท่านมาโดยตลอด"

เสียงหัวเราะอย่างเบิกบานใจของเจียงเสียนดังขึ้น

"เป็นอย่างไรเล่า พวกนางไม่ถูกใจหรอื" เจยีงเสยีนโอบกอดเซยีงอวี้ 

มองสวนิเหลยีนท่ียังน่ังตวัตรงอย่างระมัดระวังก็ย่นหัวค้ิว เงยหน้าขึน้กล่าว 

กับหญิงสาวสองคนทีด่ดีบรรเลงเพลงอยู่ข้างกายสวินเหลยีน "คณุชายสวิน 

ไม่เบกิบานใจ เป็นเพราะพวกเจ้าปรนนิบตัไิม่ด ีไปๆๆ บอกอูม๋ามาให้หาคนท่ี

น่าพอใจมาเปลีย่นใหม่สกัสองคน"

หญิงสาวสองคนกรดีร้องออกมาค�าหน่ึง แล้วอุม้พิณผผีาเอามอืปิดหน้า

ว่ิงออกไป

"พ่ีใหญ่ ไม่ใช่พวกนางไม่ด"ี มองเงาด้านหลงัท่ีเศร้าโศกเสยีใจของ 

พวกนาง ในดวงตาของสวินเหลยีนมแีววปวดใจจางๆ "ท่านท�าให้พวกนาง

ต้องล�าบากแล้ว"

"อย่างไรกัน...เจ้าปวดใจเสียแล้ว" เจียงเสียนเลิกคิ้ว หยอกเย้าว่า  

"เจ้าปวดใจเช่นน้ีข้าก็จะเรยีกพวกนางกลบัมา"

"พ่ีใหญ่..." สวินเหลียนเรียกอย่างอับจนปัญญาออกมาค�าหน่ึง  

"ท่านก็รู้ ข้าก�าลังจะแต่งงานแล้ว ไม่ว่าอย่างไรก็ต้อง..."
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ต่งซอู่อนหวานละมนุละไมน่ารกั เขาต้องทุม่เทสตปัิญญาด้วยความ

ยากล�าบากจงึขอให้ฝ่าบาทพระราชทานสมรสได้ เขาก็สมควรต้องส�ารวม

ความประพฤตไิด้แล้ว

"น้องชายกลวัว่าค�า่คนืวันแต่งงานจะท�าให้หญิงงามผดิหวังเช่นนัน้

หรือ" ส่วนลึกในดวงตามีประกายอ�ามหิตวาบผ่าน จากน้ันเจียงเสียน 

ก็หัวเราะเสยีงดงัอย่างก�าเรบิเสบิสานขึน้มาอีก "ฮ่าๆๆ คนไม่เจ้าชูก็้เสยีทีที่

เป็นหนุ่ม แม่นางต่งอ่อนหวานละมนุละไมเพียบพร้อมด้วยคณุธรรมอนัดงีาม 

จะถือสาเรือ่งเหล่านีไ้ด้อย่างไร"

"พี่ใหญ่..."

"เยียนหงกับหลิ่วลว่ีเป็นชิงกวน* ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ 

หอหลิงหลงเรา เหตุใดนายท่านเจียงจึง..."

สวนิเหลยีนเพ่ิงเปิดปาก เสยีงของอูม๋ามาก็ดงัเข้ามาแต่ไกล ประต ู

ถูกผลักเปิด คนก็เดินเข้ามา พอช้อนตาขึ้นมาเห็นตั๋วแลกเงินปึกหน่ึง 

ย่ืนมาตรงหน้า พลนัลมืค�าพูดก่อนหน้าน้ีไปหมด ดวงตาหร่ีเป็นเส้นทันที 

"นายท่านเจยีงยังมอีะไรจะสัง่อีกหรอืไม่เจ้าคะ"

"ท่านสวินจะแต่งงานแล้ว อูม๋ามาหาคนทีป่ราดเปรยีวสกัหลายคน 

มาสอนเขาหน่อย คนืเข้าห้องหอจะได้ไม่ท�าให้คนงามผิดหวัง"

นายท่านสวินผู้นี้เป็นแขกประจ�าของส�านักหลิงหลง...ยังต้องสอน

ด้วยหรือ

อูม๋ามางงงนั จากน้ันก็หัวเราะชอบใจจนเน้ือตวัสัน่กระเพ่ือม "เจ้าค่ะๆ 

ล้วนเป็นความสะเพร่าของข้า ชงิกวนขวยอายเกินไป ข้าจะไปเรยีกมาเดีย๋วนี"้

* ชิงกวน เป็นค�าเรียกหญิงนางโลมที่ไม่ค้างคืนกับแขก
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ครู่เดียวหญิงสาวงามหยาดเย้ิมพราวเสน่ห์สี่ห้าคนก็เดินส่งเสียง 

เจือ้ยแจ้วเข้ามา ไม่มท่ีาทีขวยอายเหมอืนเยียนหงกับหลิว่ลว่ี พอเข้าประตมูา 

ก็พุ่งเอาหน้าอกนุ่มนิ่มเบียดแนบกับร่างสวินเหลียน มีคนรินสุรา มีคน 

จดัอาหาร ยังมอีกีคนท่ีรปูร่างอรชรอ้อนแอ้นเข้าไปน่ังในอ้อมแขนของเขา

เสียเลย พี่ชายอย่างนั้น พี่ชายอย่างนี้ เรียกจนในใจคันยุบยิบไปหมด

เดมิก็เป็นคนเจ้าชูม้กัมากอยู่แล้ว แม้ตัง้ใจจะไม่แตะต้องหญิงอ่ืนด้วย 

ใกล้จะเข้าพิธีแต่งงาน แต่สวินเหลยีนไหนเลยจะต้านทานไหว สรุาจอกหน่ึง 

ถูกกรอกลงท้องไป มอืไม้ก็เริม่ยุ่มย่ามไปบนร่างของหญิงสาวทีอ่ยูใ่นอ้อมกอด

แล้ว

หญิงสาวทีอ่ยู่ในอ้อมกอดก็หวัเราะคกิคกัอย่างมจีรติจะก้านขึน้มา

"น่ีเป็นสรุาใบไผ่เขียวท่ีนายท่านชอบทีส่ดุ" เห็นสวินเหลยีนมร่ีางนุม่น่ิม

ขาวผ่องอยู่ในอ้อมแขน ลมืทางนีไ้ปสิน้ เซยีงอว้ีจงึเข้ามาน่ังในอ้อมแขน 

เจยีงเสยีน รนิสรุาจอกหน่ึง ส่งให้ถึงรมิฝีปากของเขา "นายท่านชิมด ูหอม

หรอืไม่เจ้าคะ"

เจยีงเสยีนก้มหน้าลง เม้มปากจบิค�าหนึง่ สรุาพลนัหอมกรุน่ไปท้ังปาก 

รสชาตติดิลิน้อยู่นาน เขาผงกศรีษะน้อยๆ ด้วยความพอใจ ย่ืนตะเกียบไป 

คบีอาหาร แตะถูกพรกิสแีดง ค�าพูดของหลวนอว๋ินชก็ูดงัข้ึนมาข้างหู

'เพียงจ�าไว้ว่าต้องกินอาหารเผด็ร้อนให้น้อยสกัหน่อย ทัง้นีจ้ะได้ไม่ไป

ระคายเคอืงกระเพาะล�าไส้'

นึกถึงดวงตาใสกระจ่างดุจสายน�้า แววตาของเจียงเสียนดูละมุน 

อ่อนโยนลงหลายส่วน ดึงตะเกียบกลบัมา ยกน�า้ชาข้ึนจบิเบาๆ

"เหตุใดคุณชายจึงไม่กินเจ้าคะ" เซียงอวี้บิดเรือนร่างไปมาไม่หยุด  
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ย้ิมอ่อนหวานพลางคีบอาหารป้อนให้ถึงปากของเขา "น่ีเป็นพรกิยัดไส้หม ู

ทีท่่านชอบมากท่ีสดุ ผูน้้อยเป็นคนสัง่อาหารจานนีม้าให้ท่านเอง"

"ข้าชอบมากที่สุด" เจียงเสียนหัวเราะฮ่าๆ น�้าเสียงหลงระเริงอย่าง 

ถึงท่ีสดุ "ทีข้่าชอบมากท่ีสดุคือดวงหน้าน้อยๆ ทีน่วลเนียนนุ่มน่ิมของเซยีงอว้ี" 

ผลกัตะเกียบท่ีส่งมาถงึข้างปากออก หยกิแก้มแดงเปล่งปลัง่ของนางอย่าง

หยอกเอนิ "ไป ไปต้มบะหมีม่าให้ข้าชามหน่ึง"

"นายท่านดีแต่หยอกล้อผู้น้อย" เซยีงอว้ีวางตะเกียบลง ตวัดผ้าเชด็หน้า

หอมกรุน่ไปทีใ่บหน้าของเขา หัวเราะคกิๆ "ประเด๋ียวพ่ีชงิเหลยีนมาแล้วดทู่าน

จะพูดอย่างไร!"

"ข้าก็ยังพูดเช่นน้ี!" เจียงเสียนสูดกลิ่นผ้าเช็ดหน้าบนใบหน้าด้วย 

ท่าทางไม่ส�ารวม "อมื...เซยีงอว้ีน้อยของข้าช่างหอมเสียจริง" ผลกันางไปทหีนึง่ 

"รบีไปเถอะ"

เห็นเขาจริงจัง เซียงอว้ีกระโดดลงพ้ืนอย่างไม่ค่อยเต็มใจ เดิน 

กระบิดกระบวนออกไป

พอเจียงเสยีนกินบะหมีแ่ล้ว เหน็สวินเหลยีนใบหน้าแดงระเรือ่ดเูมามาย

อยู่หลายส่วน เขาก็ส่งสายตา เจยีงชานหมนุตัวเดินออกไป

"พี่เจียงอยู่ที่ใด" 

ขณะทีส่วนิเหลยีนก�าลงัเล่นกับหญิงสาวหลายคนอย่างสนุกสนาน

ก็ได้ยินเสียงหัวเราะอย่างเปิดเผยดังขึ้นที่นอกประตู

"ฮ่าๆๆ ต่างบอกว่าจะหาพ่ีเจียงไม่ต้องนัด มาท่ีส�านักหลิงหลง 

ต้องได้เจอแน่นอน"

เสยีงก้องกังวานดจุระฆงัใบใหญ่สัน่สะเทอืนจนหคูนดงัองึอลไม่หยุด 
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หญิงสาวหลายคนหยุดหัวร่อต่อกระซกิด้วยสญัชาตญาณ หันหน้ามองไปทาง

ประตู

ประตูเปิดออก เจียงชานพาบุรุษร่างกายก�าย�าล�่าสันเป็นศีรษะ 

เสอืดาวนัยน์ตาโต* เดินเข้ามา ใบหน้าเตม็ไปด้วยรอยปรแุละหนวดเครา  

ยิ่งท�าให้ดูดุดันเป็นพิเศษ

"สวรรค์ เหตุใดจึงมีดาวหายนะมา!" หญิงสาวท่ีอยู่ในอ้อมกอด 

สวินเหลียนร้องเสียงแหลมออกมา พยายามซุกตัวเข้าไปในอ้อมอกเขา  

คนอื่นๆ ก็พากันปิดปากหัวเราะเบาๆ

"คณุชาย" ค�าพูดพูดกับเจยีงเสยีน แต่สายตาของเจยีงชานกลบัมอง 

สวินเหลียนท่ีนั่งตัวตรงอย่างระมัดระวัง ในดวงตามีแววขอโทษเล็กน้อย  

"บ่าวพบกับนายท่านเผยท่ีทางเข้า พอทราบว่าท่านอยูท่ีน่ี ่บอกไม่ว่าอย่างไร 

ก็ต้องเข้ามา"

"น้องเผยมาเมืองหลวนเฉิงต้ังแต่เมื่อไร" เจียงเสียนลุกขึ้นอย่าง

กระตอืรอืร้น โบกมอืให้หญิงสาวหลายคนออกไป เข้ามาคว้ามอืสวินเหลยีน 

ทีส่หีน้าเคร่งขรมึ "มา ข้าจะขอแนะน�า...น่ีคอืสวินเหลยีน รองผูบ้ญัชาการ 

ทหารราบ" แล้วหนัไปทางสวินเหลยีน "เขาก็คือเผยอีเ้จ้าของเหมอืงต้าซย่า 

ทีข้่าเคยพูดถึง เป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมา ให้ความส�าคญัต่อคุณธรรม 

น�า้มติรไม่สนใจเงินทอง ผูค้นเรยีกเขาว่าจงขุย** ใจด.ี.."

"ที่แท้ก็คือคุณชายสวิน ได้ยินชื่อเสียงมานาน เป็นเกียรติท่ีได้พบ  

เป็นเกียรติท่ีได้พบ" เจียงเสียนแนะน�าจบ เผยอี้ก็ประสานมือให้อย่าง

* ศีรษะเสือดาวนัยน์ตาโต ใช้บรรยายถึงคนที่มาดน่าเกรงขาม ดูดุร้าย
** จงขุย คือเทพเจ้าผู้มีกายสูงใหญ่ หนวดเคราดกครึ้ม ซึ่งฮ่องเต้ถังเสวียนจงทรงพระสุบินว่าเทพองค์น้ี 
ก�าลังขับไล่ปีศาจ จงึได้ทรงบรรยายให้อูเ่ต้าจือ่วาดออกมา ต่อมาชาวบ้านจงึนยิมติดภาพจงขยุท่ีหน้าประตเูป็น
เทพทวารบาล
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กระตอืรอืร้น

เห็นสวินเหลียนไม่ย้ิมไม่พูดจา เจียงเสียนจึงกระตุกมือเขาทีหน่ึง 

เข้าไปกระซิบท่ีข้างหู "น้องสาวของเผยอี้ผู้นี้ก็คือเผยกุ้ยเฟยท่ีก�าลังได้รับ

ความโปรดปรานในต�าหนักฝ่ายในของแคว้นหล ีบดิาของเขาคอืผูบ้ญัชาการ

กองทหารองครกัษ์ของแคว้นหล ี เขามภีมูหิลงัค่อนข้างดี สามารถหาสิง่ของ 

ทีเ่ป็นท่ีต้องการสงูของแคว้นหลไีด้มากมาย โดยเฉพาะส่ิงของในกองทัพ" 

เสยีงแผ่วต�า่เจอืความลึกลับซบัซ้อนขมุหน่ึง เจยีงเสยีนขยิบตาให้สวินเหลยีน 

"น้องชายอย่าได้พลาดไปเป็นอนัขาด"

สวนิเหลยีนตะลงึงนัไปเลก็น้อย จากนัน้ก็กระตอืรือร้นข้ึนมา ทัง้สอง

แลกเปลีย่นเทยีบนามกัน ต่างเรยีกขานกันเป็นพ่ีเป็นน้อง

เจียงเสียนโบกมือ ให้คนยกจอกสุราเข้ามาใหม่

"น้องเผยมาหลวนเฉงิครัง้นีต้้องอยู่สกัหลายวันหน่อย งานแต่งงาน

ของน้องสวิน เจ้าอย่าพลาดเป็นอันขาด"

จดัให้เผยอีน่ั้งข้างสวินเหลยีนคล้ายไม่ได้ใส่ใจ เจยีงเสยีนชูจอกสุรา

ชวนดืม่
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"น้องสวินจะแต่งงานแล้วหรือ" เผยอี้งงงัน หันไปมองสวินเหลียน  

"ไม่รูเ้ป็นคณุหนบู้านใดมบีญุวาสนาเพียงนี ้ก�าหนดวนัไว้แล้วหรอืไม่"

"คณุหนูสามแห่งจวนก๋ัวกง ฝ่าบาททรงเป็นผูก้�าหนดวัน วันทีส่บิสอง 

เดอืนนี"้ สวนิเหลยีนขวยเขินเลก็น้อย ประสานมอืบอก "พ่ีเผยต้องมาให้ได้"

"สมรสพระราชทาน?" เผยอีป้ระหลาดใจเลก็น้อย จากนัน้ก็หวัเราะ

ออกมาอย่างเบิกบานใจ "น้องชายอายุยังน้อยถึงกับได้รับเกียรติเพียงนี้"  

ตบๆ หลงัของเขา "ไม่ธรรมดาจรงิๆ ไม่ธรรมดา!" ชจูอกขึน้เชือ้เชญิ "ขอแสดง

ความยินดกัีบน้องชาย ขอแสดงความยินดีกับน้องชายด้วย"

มองความอจิฉาทีม่อียู่เต็มดวงตาของเผยอี ้ แววตาของสวนิเหลยีน 

ระยิบวิบวับ เหยียดแผ่นอกขึ้นตรงราวกับไก่ชน ถ้ามีหางสักอัน เช่ือว่า 

คงไม่ต่างจากลาท่ีโอ้อวดแสนยานุภาพตัวหนึง่

เจยีงเสยีนมรีอยย้ิมเตม็ดวงตา ระหว่างพูดคยุคารวะสรุากันอยู่น้ัน

102
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ก็ได้แนะน�าถึงตระกูลที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นของสวินเหลียนและ 'วีรกรรม

ความกล้าหาญ' ในกองทัพของเขา เผยอีฟั้งแล้วสายตาท่ีมองสวินเหลยีน

นอกจากความอจิฉายังมคีวามเลือ่มใสศรทัธาเพ่ิมข้ึนมาหลายส่วน กิรยิา

ท่าทางกเ็ปลีย่นจากท่าทสีบายๆ ตอนเข้าประตูมาเป็นถ่อมตวัมมีารยาท 

มากขึน้...

หน้าอกของสวนิเหลยีนกย่ิ็งยืดสงู ประหนึง่ว่าเรือ่งเหล่านัน้เขาเป็น 

คนท�าแต่เพียงผู้เดียวจริงๆ เขาก็คือแม่ทัพใหญ่ท่ีไร้ผู้ต่อกร พละก�าลัง 

ไร้ขดีจ�ากัด

วางจอกสรุาลง เผยอีก็้โบกมอืเรยีกผู้ตดิตามท่ีอยู่ด้านหลงัเข้ามา แล้ว

ประคองหีบไม้จนัทน์ม่วงทรงยาวแกะลวดลายประณีตงดงามสองใบย่ืนมา

ตรงหน้าสวินเหลยีน

"ไม่ทราบว่าน้องสวินจะแต่งงาน จึงไม่ได้เตรียมของขวัญอะไรมา 

น�า้ใจเลก็น้อยไม่เพียงพอต่อการแสดงความเคารพ หวงัว่าน้องชายจะรับไว้"

รับของขวัญมาจนชินแล้ว สวินเหลียนก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร ปฏิเสธ 

ตามมารยาทเล็กน้อยแล้วรับเอาไว้ วางลงท่ีด้านข้างส่งๆ ยกจอกข้ึนมา 

ดื่มสุราพูดคุยกับเจียงเสียนและเผยอี้ต่อ

"ไม่ทราบครัง้นีน้ายท่านเผยเอาของล�า้ค่าอะไรมาหรอืขอรับ" เจยีงชาน

หวัเราะพลางเปิดหีบออกมา แล้วก็เบกิตากว้าง "สวรรค์ นีถึ่งกับเป็นโสมพันปี 

ทีห่ายากของแคว้นหล!ี"

แม้โสมจะเป็นของท่ีพบเห็นได้น้อยทางตอนใต้ แต่ในจวนแม่ทัพ 

ยังไม่ขาดแคลน สวินเหลียนหันมากวาดตามองแวบหน่ึง แสยะปากย้ิม 

ไม่พูดอะไร
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เจยีงชานจงึเปิดหีบอกีใบหน่ึง ถึงกับพูดตดิอ่าง "มกุ...มกุตะวันออก"

"มกุตะวันออกมอีะไรแปลกประหลาด" เจยีงเสียนเอาพัดเคาะศีรษะ

เจยีงชาน "อย่ามาท�าขายขีห้น้าข้าอยู่ตรงนี"้

"คณุชาย ท่านดแูล้วก็จะรูข้อรบั" เบีย่งตวัหลบไปอยู่ด้านข้าง เจยีงชาน

คล�าศรีษะท่ีถูกตี ท่าทางไม่ได้รบัความเป็นธรรมอย่างย่ิง

เจยีงเสยีนรบัหบีไม้มา ดวงตาสว่างวาบขึน้ "น้องเผยนบัวันย่ิงมฝีีมอื

แล้ว ของล�า้ค่าหายากเช่นน้ีก็ถูกเจ้าเอามาได้"

สายตาของเจียงเสียนไม่ใช่สูงแบบธรรมดา ของที่เข้าตาเขาได้ 

ย่อมไม่ใช่ของธรรมดาท่ัวไปแน่นอน เห็นเจยีงเสียนถึงกับเอ่ยชมไม่ขาดปาก  

สวินเหลยีนจงึรบัหบีมาด้วยความอยากรู้

มุกตะวันออกขนาดเท่าไข่นกพิราบสิบสองเม็ดสุกใสแวววาว 

เปล่งประกายสีทองจางๆ วิบวับ

พริบตาน้ันดวงตาท้ังสองข้างของสวินเหลียนก็ดูวาววามไปด้วย

ประกายเรื่อเรืองขุมหนึ่ง ไม่ต่างอะไรกับไข่มุก

"ในบันทึก 'ประเมินค่าอัญมณี' ของฉวีฝูจื่อปรมาจารย์เครื่องหยก 

บอกไว้ มกุแดนใต้สแีดง มกุแดนตะวันตกสขีาว มกุทะเลเหนือสเีขยีวอมด�า 

เลก็น้อย ล้วนล�า้ค่าและมชีือ่เสยีงเลือ่งลอืเทยีบมกุตะวันออกสทีองจางๆ  

ไม่ได้" เจยีงเสยีนหยิบขึน้มาไว้ในมอืเมด็หน่ึง "...ปีนัน้ข้าตดิตามรชัทายาท 

แคว้นหลไีปรบทพัจบัศกึ จ�าได้ว่ามกุตะวันออกเล่ียมทองค�าบนมงกุฎของเขา 

ก็มีขนาดราวไข่นกพิราบ ทว่าสีและความวาวยังมันวาวสู้พวกน้ีไม่ได้  

เมด็เดยีวก็หายากแล้ว น่ีเป็นมกุขนาดไม่ต่างกันถึงสบิสองเมด็เชยีว" เอา 

มุกตะวันออกวางกลับลงไปในหีบ เจียงเสียนโคลงศีรษะร�าพึงร�าพัน  
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"หายาก...หายากย่ิง"

"ท�าให้พี่เผยสิ้นเปลืองแล้ว"

สวินเหลียนปิดฝาหีบลงช้าๆ สายตาที่มองเผยอี้เปลี่ยนไปจากเดิม  

ถึงกับเป็นฝ่ายชูจอกสุราเชิญด่ืม พริบตานั้นความกระตือรือร้นเร่าร้อน 

ก็ปะทุออกมาประหนึ่งสามารถละลายภูเขาน�้าแข็งที่ขั้วโลกใต้ได้

"นายท่านไม่ได้มาเสียหลายวัน ไม่ทราบไปพอใจคุณหนูบ้านใด 

เข้าอีก ถึงกับลืมชิงเหลียนเสียแล้วหรือ"

ขณะสนทนากันอย่างออกรสชาติอยู่น้ัน ประตูก็ถูกผลักเข้ามา  

ซูชิงเหลียนเดินเข้ามาด้วยนัยน์ตาแดงระเรื่อ ไม่รอให้เจียงเสียนลุกขึ้น 

นางก็โถมตัวเข้าไปใกล้ น�้าตาหยาดหยดด้วยความน้อยอกน้อยใจ

เสยีงนางหวานปานน�า้ผ้ึง ทุกคนได้ยินแล้วหัวใจอ่อนระทวยไปชัว่ขณะ 

สวินเหลยีนกลนืน�า้ลายลงคออึกใหญ่

"ข้าก็มาแล้วมใิช่หรอื" เจยีงเสยีนโอบร่างนางขึน้มา ก้มหน้าลงจมุพิต

"แม่นางชิงเหลียนนับวันยิ่งงดงามแล้ว"

"นายท่านสวนิ นายท่านเผย" ซชูงิเหลยีนหันหน้ามา ถงึได้เหน็เผยอี ้

กับสวนิเหลยีน นางรบีดิน้หลดุจากเจยีงเสยีน เข้ามาคารวะ "นายท่านเผย 

มาเมอืงหลวนเฉงิตัง้แต่เมือ่ไรเจ้าคะ ไม่บอกให้ชงิเหลียนทราบก่อน ชงิเหลยีน 

จะได้เลีย้งต้อนรบั"

"ฮ่าๆๆ มีพ่ีเจียงอยู่ เกรงว่าต่อให้แจ้งแล้ว แม่นางชิงเหลียนก็ไม่มี 

เวลาว่างมาเลี้ยงต้อนรับข้ากระมัง" เผยอี้หยิบสร้อยข้อมือมุกตะวันออก

ขนาดเท่าเมด็บวัสายหน่ึงออกมา "ทราบว่าแม่นางชอบมกุตะวันออก นีเ่ป็น 

มกุท่ีข้าใช้เวลาเกือบหน่ึงปีจงึสะสมได้มากพอ"
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"มุกตะวันออกหาไม่ยาก ที่หายากคือขนาดของมุกท่ีไม่ต่างกัน 

แม้แต่น้อย นายท่านเผยมอบของขวัญล�า้ค่าแล้ว"

จะอย่างไรก็เป็นหญิงงามอันดับหนึ่งของส�านักนางโลมหลิงหลง  

ซชูงิเหลยีนย่อมมคีวามรอบรูอ้ยู่บ้าง เพียงมองแวบเดยีวก็รู้ถึงความล�า้ค่า

หายากของมกุในมอืเผยอี ้ เพชรพลอยไข่มกุเห็นมามากแล้ว นางมสีหีน้า 

ราบเรยีบไม่ได้ต่ืนตะลงึมากนัก ยิง่ไม่ได้ย่ืนมอืไปรบั...

เผยอี้ดูเสียหน้าเล็กน้อย "แม่นางชิงเหลียนไม่ถูกใจหรือ"

"ยากนักที่น้องเผยจะใจกว้างเช่นนี้ เจ้าก็รับไว้เถิด"

เจยีงเสยีนย้ิมพลางรบัมา แล้วสวมให้นางด้วยตนเอง ก้มลงจมุพิต

หน้าผากนางทหีน่ึง แล้วอุม้นางขึน้มาน่ังบนเก้าอีด้้วยกัน ทัง้สองคนแนบชดิ

สนทิสนมกันย่ิง

เผยอีไ้ม่สนใจพวกเขา หนัมาสนทนากับสวินเหลียนอย่างสนิทสนม

"ได้ยินว่าน้องสวินจะยกทพัไปตะวันออก..." ดืม่สุราไปพอประมาณ

แล้ว เผยอ้ีก็ขยับเข้าไปกระซบิข้างหูสวนิเหลยีนด้วยท่าทางมลัีบลมคมใน 

"ในกองทัพต้องการอาวุธกับม้าหรอืไม่"

อาวุธ ม้า!

กระบีท่�าศกึของแคว้นหลอีานภุาพเกรยีงไกรไม่มอีาวุธใดทีท่�าลายได้ 

ม้าของแคว้นหลีวิ่งได้วันหนึ่งเป็นพันหลี่ ล้วนเป็นสิ่งที่ปรารถนาจะได้มา 

อยู่แล้ว

ความเมามายของสวินเหลียนหายไปครึ่งหน่ึงทันที ดวงตาทั้งสอง

เปล่งประกายจ้าตาดุจแสงอาทติย์

แคว้นหลวนเลือ่มใสในอักษรศิลป์ ไม่ได้เตรียมพร้อมเรือ่งอาวุธหรือ
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ม้า กอปรกบัไม่มศีกึสงครามมานานปี ดาบหอกในกองทัพเป็นสนิมผพัุง 

ไปนานแล้ว ศกึใหญ่ก�าลงัจะมาถงึ ไม่พูดถึงว่าท�าขึน้ใหม่ต้องใช้เวลา ต่อให้ 

คิดจะท�า ท้องพระคลังก็ไม่มีเงินไม่มีวัสดุมาท�า เพราะเรื่องนี้ท�าให้บิดา 

ของเขาร้อนใจอย่างมาก กระท่ังใช้ประโยชน์จากอ�านาจในมอืร้องขอจาก

ขนุนางท้องถ่ิน ท�าเอามเีสยีงบ่นระงมไปท่ัว

บิดาของเผยอ้ีเป็นผู้บัญชาการกองทหารองครักษ์ของแคว้นหลี  

น้องสาวเป็นกุ้ยเฟย จะหาอาวุธและม้าสักจ�านวนหน่ึงไม่น่าจะเป็นเรือ่งยาก 

เขาอยู่ในกองทัพมาโดยตลอด รูเ้รือ่งปกปิดอ�าพรางเหล่านีใ้นกองทพัด ี ถ้า

สามารถสานสมัพันธ์กับช่องทางนีไ้ด้ย่อมดีเป็นท่ีสดุ

เมื่อคิดได้ดังน้ี สวินเหลียนคล้ายมองเห็นเขากับบิดาได้รับชัยชนะ 

กลบัมา ฮ่องเต้เสด็จมาต้อนรบัด้วยพระองค์เองอย่างย่ิงใหญ่เกรยีงไกรและ 

มเีกียรตยิศ ดวงตาสาดประกายวิบวบั จากน้ันก็หม่นขรึมลง สวินเหลียน

มองเผยอีด้้วยท่าทางลงัเลไม่พูดอะไร

ไม่รู้เผยอี้อยากให้เขาเอาอะไรมาแลกเปลี่ยน

เห็นสวินเหลียนลังเล เผยอี้ก็ขยับไปท่ีข้างหูเขาอีก เพ่ิงจะอ้าปาก 

ก็ได้ยินซูชิงเหลียนหัวเราะคิกคัก จึงหันหน้าไป อาศัยความเมามายพูด 

"ไปๆๆ พวกท่านไปสนิทสนมแนบชดิกันท่ีห้องแม่นางชงิเหลยีนเถิด อย่ามา

ขดัจงัหวะการดืม่สรุาของข้ากับน้องสวิน"

สวินเหลียนมองเจียงเสียนอย่างเก้อกระดาก ไม่ได้พูดอะไร

เขาไม่กล้าล่วงเกินพ่ีใหญ่ทีม่เีงนิทัง้ใจกว้างกล้าได้กล้าเสยี เลีย้งดเูขา 

ให้ใช้ชีวิตอย่างส�ามะเลเทเมาทั้งวันผู้นี้ แต่ที่เขาอยากรู้มากกว่าคือเผยอี้

ต้องการสิง่ใดเป็นการแลกเปลีย่น ถ้าเขาปรารถนาจะได้ม้ากับอาวธุของ
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แคว้นหลี

"นายท่าน" ซูชิงเหลียนปรารถนาจะไปจากที่นี่อยู่แล้วจึงคว้าแขน 

เจยีงเสยีน "ชงิเหลยีนอุน่สรุาใบไผ่เขยีวชัน้หนึง่ไว้ให้ท่านในห้องแล้วเจ้าค่ะ"

"เช่นน้ัน..." น่ิงงันไปชั่วขณะ แล้วเจียงเสียนก็หัวเราะฮ่าๆ "คืนน้ี 

น้องชายท้ังสองก็ดื่มอยู่ท่ีน่ีเถิด เลือกแม่นางมาเป็นเพ่ือนด่ืมตามสบาย  

เงินข้าเป็นคนจ่าย" พูดจบเขาก็อุ้มซูชิงเหลียนยืนขึ้น

"ท่านวางใจ ข้าจะไม่ประหยัดเงินให้ท่านแน่นอน!" เผยอี้โบกมือ 

อย่างร�าคาญ "รบีไปๆ อย่ามาขดัขวางการสนทนาของพวกเรา"

ซชูงิเหลยีนหัวเราะคิกคกัพลางเปิดประต ู เจยีงเสยีนอุม้นางพุ่งวาบ

ออกไป

"นายท่าน รีบวางข้าลง หากให้คนอื่นเห็นเข้า..."

"ข้าชอบเช่นนี้ ใครอยากมองก็มองไป!"

"..."

ได้ยินเสยีงหัวเราะอย่างก�าเรบิเสบิสานเป็นท่ีสุดดงัมาจากนอกประตู 

เผยอีกั้บสวินเหลยีนท่ีอยู่ในห้องมองหน้ากันแล้วส่ายศรีษะ...

เจียงเสียนวางซูชิงเหลียนลง แล้วเอนพิงอยู่บนเตียงของหญิงสาว 

หลบัตาลงไม่พูดอะไร

เขาแขง็ใจประคองตวัดืม่สรุาไปหลายจอก เวลาน้ีในช่องอกร้อนผ่าว

เหมอืนมเีปลวไฟแผดเผา พลันคดิถึงการฝังเข็มของหลวนอว๋ินชโูดยไม่รูตั้ว  

ฝีมอืของนางสงูส่งย่ิง ตอนปักเข็มลงมาใหม่ๆ จะรู้สึกเจบ็ตงึเล็กน้อย แล้ว

ค่อยๆ มคีวามรูส้กึสบายผ่อนคลายขมุหน่ึงเข้ามาแทนที ่ลมท่ีอดัแน่นอยู่ใน

กระเพาะขมุนัน้ก็ค่อยๆ สลายไป วนันัน้นางบอกไม่ต้องฝังเข็มต่ออกีแล้ว 
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เขาถึงกับรูส้กึผดิหวังจางๆ

ถ้าตอนนีใ้ห้นางมาช่วยฝังเข็มให้ได้ ในช่องอกคงไม่รูส้กึทรมานเพียงน้ี

กระมงั

"คณุชาย..." ซชูงิเหลยีนร้องเรยีกเบาๆ ค�าหน่ึง ในดวงตาเตม็ไปด้วย

แววตดัพ้อ

โดยในนามแล้วเขาเป็นเจ้านายของนาง แต่นางกลบัได้รับค�าสัง่ให้มา

คอยเฝ้าจบัตาดเูขา รูท้ัง้รูว่้าไม่อาจหว่ันไหว แต่กลบัถล�าลงไปโดยไม่รูต้วั 

เหน็เขาไม่พูดจงึหมนุตัวไปรนิน�า้ชามาถ้วยหน่ึง "คุณชาย เชญิดืม่น�า้ชา"

เจยีงเสยีนเปลอืกตาขยับเลก็น้อย ไม่ได้ลมืตา เพียงส่งเสยีงอมืทางจมกู

ซูชิงเหลียนน่ังลงที่ข้างกายเขา ดึงแขนเขาเบาๆ "ลุกข้ึนมาเถิด  

ดื่มน�้าชาแก้เมาสักถ้วย"

เจียงเสียนลุกพรวดขึ้นมานั่ง มองน�้าชาที่ส่งถึงข้างปากวาบหนึ่ง  

แล้วสัน่ศรีษะ "ไปเปลีย่นเป็นน�า้ต้มสกุมา"

"หลายวันมาน้ีคณุชายไปไหนมาหรอืเจ้าคะ" นางเปลีย่นเป็นน�า้อุน่ให้  

ในน�้าเสียงเจือความน้อยอกน้อยใจคล้ายหญิงอารมณ์ร้ายในห้องหอลึก  

"ถึงกับไม่มข่ีาวคราวแม้แต่น้อย"

เจยีงเสยีนย่นหวัคิว้ รบัน�า้มาดืม่ค�าหน่ึง "นายท่านมจีดหมายมาหรือ"

"มีจดหมายมาเมื่อวันก่อน ผู้น้อยหาท่านไม่พบ แม้แต่เจียงขุย 

ก็ไม่ทราบว่าท่านไปที่ใด"

"...พูดเรื่องอะไรบ้าง" เสียงของเจียงเสียนราบเรียบเจือความ 

เยียบเย็นร�าไร หาเขาไม่พบ จดหมายก็มอบให้เจียงขุยได้ นางนับวัน 

ยิ่งไม่รักษากฎเกณฑ์แล้ว
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ไม่ได้พบหน้าหลายวัน เดมิก็เตม็ไปด้วยความน้อยอกน้อยใจอยู่แล้ว  

ในดวงตาของซูชิงเหลียนพลันมีน�้าตาขังคลอ พยายามข่มใจให้สงบน่ิง 

"นายท่านบอก หาตัวหลเีฟิงภรรยาของราชาอสรพิษพบแล้ว"

"ภรรยาของราชาอสรพิษ!" นยัน์ตาหงส์เป็นประกายวาบ เจยีงเสยีน

เงยหน้าขึน้ "พิษในตัวข้าสามารถขจดัได้แล้ว"

"...พิษในตัวท่านมาจากมือของราชาอสรพิษจริง นอกจากเขาแล้ว 

ไม่มีใครสามารถถอนพิษได้" ซูชิงเหลียนสั่นศีรษะ สีหน้าหม่นขรึม "นาง 

ดยูาถอนพิษทีท่่านเอากลบัไป บอกยาน่ันไม่มปีระโยชน์ เพียงประคองชวิีต 

ไว้ได้ ทัง้ยังผสม..."

"แล้วราชาอสรพิษเล่า" เจียงเสียนตัดบทนาง

"ไม่มข่ีาวของเขาเลย เข้าใจว่าคงไปซกุซ่อนตวัอยู่ทีใ่ดสักท่ี นายท่าน

จงึประกาศให้รางวัลไปทัว่..." เสยีงค่อยๆ เบาลงไป นางไม่กล้ามองตาเขา 

"หลเีฟิงบอกราชาอสรพิษได้ตายไปในกบฏซัง่หวัง ต้ังแต่เมือ่หลายปีก่อน

แล้ว"

"...เขาตายแล้ว?" เสียงของเจียงเสียนคล้ายไม่อยากเชื่อ เขา 

ขมวดคิ้วน้อยๆ ในนัยน์ตาหงส์มีประกายคมกริบสองสายพุ่งออกมา 

ประหนึ่งแท่งน�้าแข็งที่คมกริบ "แล้วเหตุใดจึงบอกว่าพิษนี้มาจากมือเขา"

เขาถูกพิษเมื่อสองปีก่อน

"นางบอกอาจเป็นเพราะต�าราลบัของราชาอสรพิษหลดุลอดออกไป"

"แล้ว..."

"ต�ารายานั่นหลีเฟิงก็ไม่มี" ซูชิงเหลียนสั่นศีรษะ ดึงปิ่นหงส์ออก  

หมนุหวัป่ินออกหยิบจดหมายฉบบัหนึง่ทีอ่ยู่ข้างในออกมา "นายท่านบอกให้
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ท่านไม่ต้องร้อนใจ ก่อนจะหายาถอนพิษได้ก็สงบใจใช้ยาของต่งก๋ัวกงไปก่อน 

รกัษาชวิีตไว้เป็นเรือ่งส�าคญั เขาจะต้องคดิหาหนทางได้อย่างแน่นอน ต่อให้ 

ต้องส่งคนมาแคว้นหลวนเพ่ือจบัตัวต่งก๋ัวกงไปก็ตาม"

เสียงของซูชิงเหลียนแผ่วเบาเชื่องช้า แววตาท่ีมองเจียงเสียนกลับ 

ออกจะซบัซ้อน

ไม่รูข่้าวน้ีเป็นข่าวดหีรอืข่าวร้าย แต่นางหวังว่าเขาจะฟังค�าพูดของ

นายท่าน กินยาถอนพิษท่ีมยีาปลุกก�าหนัดผสมอยู่ต่อไป อย่างน้อยการท�า

เช่นนั้น เขาก็ยังต้องการร่างกายของนาง ไม่ใช่เหมือนตอนน้ี ขอเพียง 

ปิดประตูบานนีล้ง เขาก็กลายเป็นน�า้แข็งพันปีก้อนหน่ึง
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"ข้าจะกินยาตามก�าหนดเวลา ร่างกายก็ยังพอประคองไหว บอก 

นายท่านให้วางใจ อย่าได้บุม่บ่ามท�าอะไรเดด็ขาด" เจยีงเสยีนเอาจดหมาย 

จ่อไปที่เปลวเทียนเผาจดหมายในมือ "สองปีมานี้ต่งก๋ัวกงแอบบ่มเพาะ

อ�านาจไว้ไม่น้อย ไม่อาจแตะต้องได้ง่ายๆ"

"คุณชาย..."

เห็นเขาสีหน้าอ่อนล้าอยากจะพักผ่อน ซูชิงเหลียนเรียกขึ้นเบาๆ

"มีอะไรหรือ" เจียงเสียนไม่แม้แต่จะเงยหน้า

"ยกทัพลงใต้ไปปราบปรามแคว้นชื่อ เพราะเหตุใดคุณชายจึง 

ไม่ตรงจากจวินเหยาลงใต้ไปยึดเมืองเหย่ียนเฉิงเมืองหลวงของแคว้นชื่อ

โดยตรง" ลังเลอยู่ชั่วขณะ ซูชิงเหลียนก็ถามอย่างระมัดระวัง "กลับให้ 

นายท่านอ้อมไปทางตะวนัออกเฉยีงใต้ไปเมอืงไห่ตี"้ เห็นเขาสหีน้าเคร่งขรมึ 

เลก็น้อย นางก็รบีชีแ้จง "เมอืงเหย่ียนเฉงิอยู่ทางใต้ของจวนิเหยา ท่านกลบั 

103
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จะไปทางตะวันออกตีเมืองไห่ตี้ก่อน แม่ทัพหลีบอก ไม่นับเวลาตีเมือง  

ด้วยระยะทางเพียงนัน้อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาเดนิทางสามถงึห้าวนั เมือ่ 

เป็นเช่นนี ้เมอืงเหย่ียนเฉงิเมอืงหลวงของแคว้นชือ่ก็ต้องถูกคนหลวนได้ไป..."

ผ่านไปเป็นนานก็ไม่ได้ยินเสียง

ซชูงิเหลยีนใช้หางตาเหลอืบมองเขา แล้วเรยีกเสียงเบา "คณุชาย..."

"นี่เป็นข้อสงสัยของนายท่านหรือ" น�้าเสียงค่อนข้างเยียบเย็นเจือ 

ความผดิหวังขุมหนึง่

เขาบอกนายท่านไว้ต้ังแต่แรกแล้วถึงความส�าคัญของเมืองไห่ตี้ 

ทีม่ต่ีอแผนการรวมสามแคว้นเป็นหน่ึง น่ันเป็นดนิแดนท่ีจ�าเป็นต้องช่วงชงิมา

เพ่ือจะเปิดประตใูหญ่ของแคว้นหลวน เพียงแค่สองปี...นายท่านก็ไม่เชือ่ถือเขา

อกีแล้วหรอื

"เป็นผู้น้อยที่เป็นห่วงท่าน"

เจียงเสียนสีหน้าเยียบเย็น "เจ้าล�้าเส้นแล้ว"

"คณุชาย..." ซชูงิเหลยีนตัวสัน่สะท้าน รบีแก้ต่าง "นายท่านท�าตาม

แผนการของท่าน ส่งแม่ทพัและทหารไป ปรากฏว่าทัง้ราชส�านักโกลาหล 

ไปหมด"

เห็นเขาสีหน้าผ่อนคลายลง ซูชิงเหลียนก็ระบายลมหายใจยาว  

เสียงพูดช้าลง

"...กลุ่มขุนนางที่มีอัครเสนาบดีเฝิงกับแม่ทัพหลีเป็นผู้น�าพากัน

กราบทูล บอกด้วยก�าลงัของแคว้นหล ี ถึงไม่ร่วมมอืกับแคว้นหลวนก็สามารถ

ก�าราบแคว้นช่ือได้ด้วยตนเอง ขอเพียงให้แม่ทัพหลีน�ากองก�าลังทหาร 

ข้ามผ่านจวินเหยาไปด้วยความรวดเรว็ดุจสายฟ้าฟาดปิดหไูม่ทนั ตรงเข้า
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ยึดเมืองเหย่ียนเฉิงเมืองหลวงของแคว้นชื่อ ก็จะสามารถจับตัวฮ่องเต ้

แคว้นชื่อได้ ถึงตอนนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าแคว้นชื่อจะไม่สวามิภักดิ์ต่อ 

แคว้นหล ี ต้องส่งธัญญาหารและเกลอืมาเป็นเครือ่งบรรณาการทุกปี แต่

นายท่านกลบัจะร่วมมอืกับแคว้นหลวน ให้แคว้นหลวนอาศัยอ�านาจของ

แคว้นหลแีบ่งน�า้แกงข้นไปเปล่าๆ เรือ่งนีก้ช่็างเถิด กลบัยังจะอ้อมไปยึด 

เมอืงไห่ตีก่้อน สองมอืประคองเมอืงหลวงแคว้นชือ่ให้ผูอ้ืน่ นาเกลอืขนาดใหญ่

ของแคว้นชือ่ล้วนอยู่ทางตะวันตกของเมอืงหลวง ถ้าถูกแคว้นหลวนได้ไป 

ต่อให้ท�าลายแคว้นชื่อลงแล้ว แคว้นหลีก็ยังคงไม่ได้รับผลประโยชน์ 

เหมอืนเดมิ เพียงมเีมอืงท่ีแห้งแล้งเพ่ิมมาไม่ก่ีเมอืงเท่าน้ัน เกลอืและธัญพืช 

ยังคงต้องพ่ึงพาแคว้นหลวน ยังคงถูกแคว้นหลวนกดคอไว้แน่น"

แผนร่วมมอืกันตแีคว้นชือ่ครัง้นีด้อูย่างไรก็มเีพียงแคว้นหลวนทีไ่ด้รบั

ผลประโยชน์ ส�าหรบัแคว้นหลกีลบัมแีต่โทษไม่มปีระโยชน์แม้แต่น้อย!

ซูชิงเหลียนมองเจียงเสียนอย่างจริงใจ น�้าเสียงไม่คลายกังวล 

"คุณชาย ถ้าพวกเขารู้ว่าน่ีเป็นอุบายและแผนการที่มาจากท่าน จะต้อง 

ด่าท่านว่าทรยศ ต้ังใจวางแผนเพ่ือแคว้นหลวนแน่"

ช่างสายตาสั้นเหมือนมุสิก!

ฟังค�าพูดนี้แล้ว เจียงเสียนรู้สึกแน่นหน้าอกขึ้นมา

ท่ีเขาต้องการคือการรวมแผ่นดินเป็นหนึ่ง ล้มล้างแคว้นชื่อกับ 

แคว้นหลวนอย่างราบคาบ ไมใ่ชก่ารปราบปรามอย่างเรยีบง่าย แต่ละปี 

เพียงส่งธัญพืชและเกลอืมาเป็นเครือ่งบรรณาการไม่เท่าไร ท่ีเขาต้องการคอื

สนัตภิาพตลอดกาล ไม่ใช่ชายแดนทีม่ข้ีอพิพาทไม่หยุดไม่หย่อน ระหว่าง

ราษฎรแต่ละแคว้นนับวันมแีต่ความอาฆาตแค้นต่อกัน



30

หมอหญิงพลิกธรรมเนียม 3

น่าเสียดาย ท้ังราชส�านักไม่มีใครที่มองทะลุหมากกระดานน้ีได ้

แม้แต่คนเดยีว ภารกิจอันย่ิงใหญ่ของนายท่าน...ช่างน่าเป็นห่วงอนาคต!

ด้วยก�าลงัของแคว้นหลีในเวลาน้ี ถ้าเพียงต้องการจดัการกับแคว้นชือ่

แคว้นเดยีวก็ไม่จ�าเป็นต้องอาศยัความช่วยเหลอืจากต่างแคว้น แต่พวกเขา 

ลืมไปแล้ว แคว้นหลวน แคว้นหลี แคว้นชื่อ อ�านาจของท้ังสามแคว้น 

ต่างคุมเชิงและถ่วงดุลกันอยู่ แตะต้องที่หนึ่งก็สั่นสะเทือนไปทั้งหมด ถ้า 

ไม่ดงึแคว้นหลวนมาเป็นพวกก่อน เมือ่ใดทีแ่คว้นหลยีกทัพไปกดดันชายแดน 

แคว้นชื่อก็จะเทก�าลังท่ีมีอยู่ท้ังหมดไปร่วมมือกับแคว้นหลวน สุดท้ายก็

กลายเป็นเช่นสถานการณ์พันธมิตรแนวระนาบต้านพันธมิตรแนวดิ่ง*  

ไม่พูดถึงว่าแคว้นหลีต้องพ่ึงพาธัญพืชและเกลือจากแคว้นหลวน ถ้าจู่ๆ 

แคว้นหลก็ียกทพัไป ไม่ได้ช่วงชงินาเกลอืของแคว้นหลวนก่อน ย่อมไม่อาจ 

ทานทนต่อการท�าศึกยาวนานได้ เพียงพูดถึงว่าด้วยก�าลังของแคว้นหล ี

ต้องท�าศกึกับสองแคว้นอย่างโดดเดีย่ว ไม่นานก็ต้องจมอยู่ในหลมุโคลนของ

สงคราม ไม่ถึงสองปีก็ต้องถูกฉดุลากจนพังทลาย ยังจะพูดเร่ืองรวมแผ่นดิน 

อนัใดอกี!

* พันธมติรแนวระนาบต้านพันธมติรแนวดิง่ มาจากยุทธศาสตร์การท�าศกึในสมยัจัน้ก๋ัวซึง่แบ่งเป็นนครรฐัต่างๆ 
แคว้นฉินซึง่เป็นแคว้นใหญ่ตัง้อยู่ทางตะวันตก แคว้นเยียน จ้าว เว่ย หาน ฉู ่ ฉ ีหกแคว้นต้ังอยู่ทางตะวันออก 
ของแคว้นฉนิ แคว้นเลก็ทัง้หกตัง้อยู่ในแนวเหนอืใต้ของกัน เมือ่ร่วมเป็นพันธมติรกันเรยีกว่า 'พันธมติรแนวดิง่ 
(เหอจ้ง)' ถ้าแคว้นฉินร่วมเป็นพันธมิตรกับแคว้นใดในหกแคว้นเรียกว่า 'พันธมิตรแนวระนาบ (เหลียนเหิง)'  
สมยัน้ันแคว้นต่างๆ ท�าศกึกนัอยู่เสมอ แคว้นฉนิเป็นแคว้นใหญ่จงึได้เปรยีบ ต่อมาซฉูนิ นักการทูตได้พยายาม
สร้างผลงานและชือ่เสยีงให้กับตนเอง เขาได้ไปเสนอกลยุทธ์ของตนแก่เจ้าผูค้รองแคว้นต่างๆ ในท่ีสดุก็ได้รับ 
การยอมรบัจากแคว้นเยียน ได้รบัการแต่งตัง้เป็นอ�ามาตย์ และได้ตระเวนไปเกลีย้กล่อมแคว้นเลก็อีกห้าแคว้น 
ทั้งหกแคว้นได้ตกลงเป็นพันธมิตรกันเพ่ือต่อต้านแคว้นฉิน เรียกว่ากลยุทธ์พันธมิตรแนวด่ิง ท�าให้แคว้นฉิน 
ไม่กล้าใช้อ�านาจบาตรใหญ่ดังเดิมอีก ต่อมาจางอี๋ นักการทูตฝีปากเอกอีกคนหนึ่ง ถูกคนแคว้นฉู่ใส่ร้ายว่า 
ขโมยหยกเหอซื่อปี้ไปและถูกโบยตีปางตาย จางอี๋แค้นใจมาก เขาไปแคว้นฉินและเสนอกลยุทธ์พันธมิตร 
แนวระนาบท�าลายกลยุทธ์พันธมิตรแนวดิ่ง โดยใช้วิธีดึงแคว้นในหกแคว้นมาเป็นพันธมิตรกับแคว้นฉิน ดึง
แคว้นหนึง่มาก็โจมตอีกีแคว้นหน่ึงไปด้วย ในทีส่ดุพันธมติรแนวดิง่ก็ถูกท�าลาย แคว้นฉนิสามารถรวบรวมแผ่นดิน
เป็นหนึ่ง
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"นายท่านว่าอย่างไรบ้าง"

ถ้าแม้แต่นายท่านก็หว่ันไหว เช่นนัน้ภารกิจย่ิงใหญ่ในการรวมแผ่นดิน

เป็นหนึง่ย่อมพังพินาศไม่เหลือแล้ว เจยีงเสียนเงยหน้ามองซชูงิเหลยีน สหีน้า

เคร่งเครยีดอย่างน้อยครัง้จะได้เห็น

"นายท่านกับสภาขุนนาง และขุนนางใหญ่ฝ่ายทหารหลายท่าน 

ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่กัน อ้างว่าป่วยไม่ออกมา ไม่ได้เข้าประชมุ

ขนุนางตอนเช้ามาครึง่เดือนแล้ว"

"...ไม่ได้เข้าประชุมขุนนางตอนเช้ามาครึ่งเดือนแล้ว!"

เรือ่งใหญ่เพียงน้ีเหตุใดเจยีงขุยจงึไม่บอก การข่าวของเขาต้องเรว็กว่า 

ซชูงิเหลยีนหน่ึงเท่าตัว!

เหล่าขุนนางขบคดิไม่เข้าใจ นายท่านอาจแย้มพรายก่อนได้ ค่อยๆ 

จดัการไปทลีะคน จะใช้ไม้แขง็ได้อย่างไร

จะท�าศึกภายนอก ภายในต้องสงบก่อน ศึกใหญ่ก�าลังจะมาถึง  

นายท่านไม่ปลอบบ�ารงุขวัญเหล่าขนุนาง กลบัทะเลาะกับพวกเขา ท�าให้

ความขัดแย้งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น นี่นายท่านคิดจะท�าสิ่งใด

เจยีงเสยีนพลันลุกข้ึนมาน่ังตวัตรง มองซชูงิเหลยีนด้วยแววตาคมกรบิ 

เขาก�าลงัคาดเดาความเป็นจรงิของเรือ่งน้ี

"เจ้ายังได้ยิน..."

ขณะพูดอยู่นัน้ เสยีงเคาะประตก็ูดงักังวานขึน้ เจยีงเสยีนคว้าตวันาง 

เข้ามาในอ้อมกอดทนัที

ซูชิงเหลียนอึ้งตะลึงไปชั่วขณะ จากน้ันก็ครางออกมาค�าหนึ่ง ดึง 

ดมุเสือ้ออก เผยให้เหน็เนนิอก ท้ังสองคนกลิง้ตัวข้ึนไปบนเตียง เจียงเสียน
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จงึแสร้งส่งเสยีงเหนือ่ยหน่ายออกมา "...มเีรือ่งอะไร"

"คุณชาย..."

ได้ยินเสียงรู้ว่าเป็นเจียงชาน เจียงเสียนแอบระบายลมหายใจยาว  

เมือ่ครูป่ระมาทเกินไปแล้ว ถึงกับไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าข้างนอก เขาปล่อยมอื

จากซชูงิเหลยีน ร้องบอกไปทีป่ระตู "เข้ามาเถิด"

ซูชิงเหลียนหน้าแดง ขึ้นมาน่ังอย่างไม่ค่อยเต็มใจ มองเจียงเสียน 

อย่างตัดพ้อแวบหนึ่ง แล้วก้มหน้าลงติดดุมเสื้อเงียบๆ

หางตาเหลอืบไปเห็นนางแต่งตวัไม่เรยีบร้อย เจยีงชานใบหน้าแดงก�า่  

ก้มหน้าลงมองพ้ืน เพียงเหน็ล�าคอแดงระเรือ่ เขาหันไปทางเจยีงเสียน เอ่ย

เสยีงกดต�า่

"คุณชาย เจียงขุยกลับมาแล้ว บอกว่าจับตัวหูเฉิงได้แล้วขอรับ"

"หูเฉิง" เจียงเสียนนัยน์ตาเจิดจ้า "เขาอยู่ที่ใด"

"อยู่..." มองซูชิงเหลียนแวบหนึ่ง เจียงชานมีท่าทีล�าบากใจ

"ไป" เจียงเสียนยืนขึ้น "เราไปดูกัน"

"คณุชาย..." ซชูงิเหลยีนคว้าตวัเขาไว้ "ใช่บรุษุพันหน้าผูน้ัน้หรอืไม่ เขา 

เป็นอะไรหรอื" เหน็เจยีงเสยีนสีหน้าเคร่งขรมึจงึรบีเปล่ียนค�าพดู "สวนิเหลยีน 

ยังอยู่ข้างนอก คณุชายออกไปเช่นนี ้เกรงว่า..."

"ท่ีเจ้าพูดก็ถูก" ร่างชะงกัค้าง เจยีงเสยีนผงกศรีษะ "ถ้าเขามาหาข้า 

เจ้าก็บอกข้าหลบัไปแล้ว"

เจยีงเสยีนพูดพลางคว้าตัวเจียงชาน ย่ืนมอืไปผลกัหน้าต่างให้เปิดออก

แล้วพุ่งตวัออกไป...
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"หูเฉิงอยู่ที่ใด" เจียงเสียนลงยืนบนพ้ืนอย่างมั่นคง กวาดตามอง 

ลานเรือนที่เงียบวังเวง

"คณุชายมาเรว็ย่ิงนัก" เจยีงขุยปิดประต ูแล้วสัง่เด็กรับใช้ทีเ่ฝ้าประตูอยู่

ให้หตูาว่องไวสกัหน่อย จากน้ันจึงหันมาทางเจยีงเสยีน "ขงัไว้ท่ีเรอืนด้านหลงั

แล้วขอรบั เชญิคุณชายตามบ่าวมา"

เจียงขุยพูดพลางก้าวเท้าเดินน�าไปทางระเบียงทางเดินด้านข้าง 

ที่เชื่อมต่อระหว่างเรือน

"เจ้ามานี่"

เรยีกเจยีงขยุค�าหนึง่ เจยีงเสยีนก็ก้าวเรว็ๆ ไปทางเรือนหลัก เจยีงขุย

งงงันแล้วรบีก้าวตามไป

รับน�้าชาที่เด็กรับใช้ย่ืนส่งมาให้ เจียงเสียนเปิดฝาถ้วยเป่า โบกมือ 

ไล่คนทีอ่ยู่ในห้องออกไป แล้วหันมาทางเจยีงขุย

"ได้ยินว่านายท่านกับเหล่าขุนนางต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่กัน  

นายท่านไม่ยอมเข้าร่วมประชมุขนุนางตอนเช้ามาครึง่เดอืนแล้ว มเีรือ่งเช่นน้ี 

จรงิหรอืไม่"

"เอ่อ..." เจียงขุยคุกเข่าตึงลงไป "หลายวันน้ันคุณชายพิษก�าเริบ 

ไม่ได้สติ บ่าวเกรงท่านจะเป็นกังวล จึง..."

"คณุชาย พ่ีใหญ่ท�าไปด้วยความซือ่สตัย์จงรกัภักด ี เป็นห่วงสขุภาพ

ของท่าน" เจียงชานก็คุกเข่าตึง "เรื่องนี้นายท่านต้องจัดการได้แน่นอน 

คณุชายไม่ต้องเป็นห่วง" แล้วเอ่ยเสรมิว่า "แม้แต่เหล่าขนุนางยังควบคุมไม่ได้ 

เจ้านายเช่นน้ีก็ไม่คู่ควรทีท่่านไปทุ่มเทชวิีตจติใจให้!"

"ช่างซื่อสัตย์จงรักภักดีจริงๆ ศึกใหญ่ก�าลังจะมาถึงอยู่รอมร่อแล้ว  
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เรือ่งเช่นน้ีไม่ใช่เรือ่งเล่นๆ...ความซือ่สตัย์จงรกัภักดีเช่นนี ้ไม่มก็ีไม่เป็นไร"

น�า้เสยีงแผ่วเบาเชือ่งช้า เจยีงเสยีนคล้ายก�าลงัทอดถอนใจ เจยีงขุย

เจยีงชานกลบัสหีน้าแปรเปลีย่นไปก่อนแล้ว

เจยีงเสยีนเคยปกครองกองทัพมาหลายปี ท่ีทนไม่ได้มากท่ีสดุก็คอื 

ผู้ใต้บงัคบับญัชาท่ีท�าให้เสยีงานเพราะเจตนาดเีช่นน้ี ถ้าเขาโกรธเป็นฟืน 

เป็นไฟยังดเีสยีกว่า เจยีงขยุท่ีตดิตามเขามาหลายปีรู้ด ี เขาย่ิงเป็นเช่นนี ้ ย่ิง

ท�าให้คนกลัว ยามนีไ้ม่อาจค�านงึถงึสิง่อื่นใด โขกศีรษะราวทบุกระเทียม

วิงวอนขอร้อง

"บ่าวรู้ตัวว่าผิดไปแล้ว จะโบยจะลงโทษแล้วแต่คุณชาย คุณชาย 

ได้โปรดเห็นแก่ที่บ่าวติดตามท่านมาตั้งแต่เล็ก อย่าขับไล่บ่าวไปเลย"

นัยน์ตาหงส์หรี่ลงเล็กน้อย เจียงเสียนสีหน้าขรึมลงทุกที เจียงขุย

ตดิตามเขามาหลายปี มพีรสวรรค์ในการพิจารณาข่าวกรองเป็นพิเศษ เป็น

สายลบัทีเ่ขาฝึกฝนมาเองกับมอื ให้ลงโทษเจยีงขุย...เขายังไม่อาจตัดใจจริงๆ

แต่เขาก�าลังวางแผนเพ่ือผลประโยชน์ของบ้านเมืองให้นายท่าน  

นับแต่โบราณผู้ช่วงชิงใต้หล้าชนะเป็นราชาแพ้ก็เป็นโจร ชั่วความคิด 

เพียงวูบเดียวอาจได้ขึ้นสวรรค์ หรืออาจร่วงลงสู่ขุมนรก ในเวลาเช่นนี ้

จะยอมให้เกิดความประมาทเลินเล่อแม้แต่น้อยนิดได้อย่างไร ก็เหมือน

อยู่ในสนามรบ สิ่งท่ีต้องการก็คือความเฉียบขาดของแม่ทัพ บ่อยครั้งท่ี 

เพราะความใจอ่อนเพียงวูบเดยีวของแม่ทพัส่งผลให้ชวีติของทหารนับหมืน่ 

ต้องจบสิน้ น่ีไม่ใช่เรือ่งเด็กเล่นกัน!

"คุณชาย พ่ีใหญ่ท�าเช่นนี้เพราะเห็นร่างกายของท่านอ่อนแอ เกรง 

ท่านจะห่วงกังวล ได้โปรดเห็นแก่ทีเ่ขาตดิตามท่านมาหลายปี ละเว้นเขา 
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สกัครัง้เถิด!"

นิง่เงียบอยู่นาน เจยีงเสยีนถอนหายใจ "เอาเถิด เห็นแก่ท่ีเจ้าท�าผิด

เป็นครัง้แรกจะละเว้นเจ้าสกัครัง้" พูดพลางหนัไปทางประตแูล้วร้องเรียก 

"ใครอยูข้่างนอกเข้ามา!"

ประตถููกผลกั มเีด็กรบัใช้เข้ามาสองคน "คุณชายมอีะไรจะส่ังขอรับ"

"ลากตัวออกไป โบยหนักๆ สิบไม้!"

เจียงขุยถูกเอาตัวไป เจียงเสียนมองเจียงชานแวบหนึ่งพลางเอ่ย  

"เจ้าลกุขึน้เถิด"

"บ่าวขอบคุณคุณชายที่ช่วยให้สมปรารถนา"

เจียงชานปัดฝุน่บนตัว มองเจียงเสียนท่ีจมอยู่ในภวังค์ความคิด  

เจยีงชานเตมิน�า้ให้เขาอกีถ้วย ขยับรมิฝีปากคิดจะพูดอะไร ลงัเลอยู่ชัว่ขณะ 

ก่อนถอยไปอยู่ด้านข้างเงียบๆ

"...มีอะไร"

คิดไม่ถึงว่าการเคลื่อนไหวของตนจะอยู่ในสายตาของเจียงเสียน 

เจียงชานตะลึงงัน จากนั้นก็บอก

"นายท่านเผยให้บ่าวบอกคุณชาย เรื่องนั้นส�าเร็จแล้ว"

"ส�าเร็จแล้ว?" เจียงเสียนหันหน้ามาทันที "เผยอี้พูดว่าอย่างไร"

"คณุชายสวินรบัปากใช้เกลอืและธัญพืชแลกเปล่ียนกับม้าและอาวุธ 

จ�านวนทีแ่น่ชดัยังต้องปรกึษาหารอืกับแม่ทัพใหญ่ ทว่า..."

เจียงเสียนสีหน้าตึงเครียด "ทว่าอะไร"

"คุณชายสวินบอกว่าเสบียงอาหารทัพหลวนก็ไม่เพียงพอ เขากับ 

แม่ทพัสวนิไม่กล้าเคลือ่นย้ายมากนัก กลบัเป็นเกลอืท่ีพวกเขาสามารถให้
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เป็นสองเท่า นายท่านเผยให้บ่าวมาถามความเหน็ของท่าน..."

"ดี!" เจียงเสียนตบมือ "บอกเผยอี้ รับปากพวกเขา!"

"คุณชาย..." เห็นเขาอารมณ์ดี เจียงชานก็ใจกล้าข้ึนมา "ในทัพหลี 

ก็ขาดแคลนเสบียงเช่นกัน เราจะเอาเกลือมากเพียงนั้นไปท�าอันใด"

"...เสบยีงอาหารเป็นเพียงฉากหน้า ท่ีเราต้องการจริงๆ คือเกลอื เมือ่ใด 

ทีเ่ปิดศึกกับแคว้นหลวน สิง่แรกทีพ่วกเขาจะท�าก็คือตดัเส้นทางเกลอื"

"เช่นน้ัน...ในเมือ่คณุชายวางแผนจะเปิดศกึกับทัพหลวน เพราะเหตุใด

ยังจะขายม้ากับอาวุธให้พวกเขา นีไ่ยมใิช่..."

นี่ไยมิใช่สร้างศัตรูที่เข้มแข็งมาต่อสู้กับตนเองหรอกหรือ

"พวกเขาจะช่วยเราล้มล้างแคว้นชื่อ จะไม่มีอาวุธได้อย่างไร"

"แต่..."

แต่ก็ไม่อาจเลี้ยงเสือไว้ก่อภัยพิบัติเช่นนี้!

เจยีงชานฟังแล้วงนุงง ยังคงไม่เข้าใจ เขามองเจยีงเสยีนอย่างเป็นห่วง

เจยีงเสยีนเพียงย้ิมไม่พูดอะไร น้ิวมอืทัง้ห้าเคาะโต๊ะเบาๆ เกิดเสียง 

ก๊อกๆ อย่างมจีงัหวะ ในค�า่คืนเงียบสงัดไพเราะชวนฟังย่ิง

หวัใจของเจยีงชานก็ค่อยๆ ผ่อนคลายลง คุณชายของเขาย้ิมอย่าง

มัน่ใจเช่นน้ีย่อมต้องมแีผนการอยู่ในใจแล้วเป็นแน่

เสยีงก๊อกๆ พลนัขาดห้วน เจยีงชานเงยหน้าข้ึนตามสญัชาตญาณ  

ก็สบเข้ากับสายตาทีม่องมาของเจยีงเสยีนเข้าพอดี

"เจ้าว่าเพราะเหตุใดจู่ๆ  นายท่านถึงไม่เข้าประชมุขนุนางตอนเช้า"
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"นี่ยังต้องถามอีกหรือขอรับ" เจียงชานเบ้ปาก "จะต้องเป็นเพราะ 

ไม่กล้าเผชญิหน้ากับการตัง้ค�าถามของเหล่าขนุนาง กลายเป็นเต่าหดหวั 

ไปแล้ว" จากน้ันก็ถามขึน้ "พ่ีใหญ่ให้พ่ีห้าจบัตาดสูถานการณ์ในราชส�านัก

อย่างใกล้ชดิ ถ้ามอีะไรผดิปกติให้รบีส่งข่าวมาทันที"

"เกรงว่าเรือ่งคงไม่ได้เรยีบง่ายเช่นน้ัน" เจยีงเสยีนส่ายหน้าไม่ได้พูดอะไร 

ก่อนเงยหน้าข้ึนสัง่การ "เจ้าไปเอาหมกึกับพู่กันมา"

เจียงขุยรับโทษกลับมา เห็นเจียงเสียนก�าลังก้มหน้าเขียนหนังสือ 

จงึไม่กล้ารบกวน ขยับไปยืนอยู่ด้านข้างเงียบๆ เจยีงชานแสดงท่าทใีห้เขา 

กลบัไปใส่ยาก่อน เจยีงขยุสัน่ศีรษะอย่างด้ือดึง กัดฟันไม่พูด

เจยีงเสยีนวางพู่กันลง ยืดตวับดิข้ีเกียจ พอเงยหน้าข้ึนมาเหน็เจยีงขยุ 

ทีใ่บหน้าเตม็ไปด้วยเมด็เหง่ือ ใบหน้าซดีขาว ก็ขมวดหวัคิว้ หยิบยาจาก 

ในอกเสือ้ออกมาสองห่อ โยนให้เจยีงชาน "ใส่ยาให้เขา"

104
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"คุณชาย นี่..."

นี่เป็นยาห้ามเลือดชั้นหน่ึงที่แม่นางหลวนให้มา มีปริมาณไม่มาก  

ให้เจยีงขยุไปหมด คุณชายจะใช้อะไร

เห็นเจยีงชานสหีน้าผดิปกต ิ เจยีงขยุมองปราดเดียวก็จ�ายานีไ้ด้ ในใจ 

อุ่นวาบ รีบสั่นศีรษะ "บ่าวฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ ตามเหตุผลแล้วสมควรรับโทษ 

บาดแผลเลก็น้อยเท่าน้ีไม่นบัเป็นอะไร คณุชายไม่ต้องเป็นห่วง บ่าวกลบัไป 

ใส่ยาหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้ว"

เห็นพวกเขาไม่ขยับ เจยีงเสยีนก็ลกุขึน้มาช้าๆ หยิบยาจากมอืเจยีงชาน 

ชีไ้ปท่ีโต๊ะเตีย้ตรงพ้ืนแล้วบอก

"นอนคว�า่ลงไป!" เจยีงขยุจ�าต้องท�าตามค�าสัง่ "เรือ่งนีถ้้าเจ้าบอกข้า 

ข้าก็เพียงใช้สมองขบคิดให้หนกั" เจยีงเสยีนใส่ยาด้วยความช�านาญพลาง

อบรมสัง่สอน "ถ้าเจ้าท�าให้ข้าหูหนวกตาบอด เกิดมอีะไรผดิพลาดขึน้ อย่าว่า 

แต่จะรวมแผ่นดนิเป็นหนึง่เลย เกรงว่าพวกเรายังต้องตายอยู่ท่ีต่างแคว้น!"

"บ่าวรู้ตัวว่าท�าผิดไปแล้ว บ่าวจะจดจ�าค�าส่ังสอนของคุณชายไว้  

ไม่กล้าท�าอะไรโดยพลการอกีเป็นอนัขาด" ดวงตาเปียกชืน้ เจยีงขยุหลบัตา 

รับค�าเสียงอู้อี้

"เรื่องที่นายท่านอ้างว่าป่วย ขุนนางในราชส�านักมองว่าอย่างไร"

ใส่ยาเสรจ็ เจยีงเสยีนกลบัไปนัง่ท่ีโต๊ะ พับจดหมายทีเ่พ่ิงเขียนเสร็จ

ยัดใส่ซองจดหมายประทับครัง่

"ข้างนอกพากันลือว่าฝ่าบาทเสด็จออกจากวังแล้ว"

"ออกจากวังแล้ว?" เจียงเสียนตะลึงงัน หยุดการเคลื่อนไหวในมือ  

"ข่าวน้ีแม่นย�าหรอืไม่" เขาจ้องเจยีงขยุ "เจ้ามคีวามมัน่ใจก่ีส่วน"
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"บ่าวก็พูดไม่ถูก" เห็นเจียงเสียนสีหน้าเคร่งเครียด เจียงขุยก็ลืมไป 

แล้วว่าเพ่ิงสวมเสือ้ได้ครึง่เดยีว "หลีก่งกงบอกว่าหลายวันท่ีไม่ได้เข้าประชมุ

ขนุนาง ฝ่าบาทไม่ได้ทรงเรยีกหาสนมชายาแม้แต่คนเดยีว"

"นั่นก็หมายความว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริง"

จดหมายในมอืตกลงบนโต๊ะ ในห้องมเีสยีงฝีเท้าค่อนข้างสบัสนของ

เจยีงเสยีนดงัข้ึน

หัวใจของเจียงขุยก็เต้นตึกตักตามเสียงฝีเท้าของเขาไปด้วย แล้ว

ครุน่คดิอย่างละเอยีดอกีครัง้ เอ่ยว่า "หลีก่งกงยังบอก เคยเหน็เขาไปคารวะ 

ไทเฮาทีต่�าหนกัฉอืหนิง"

"เมื่อไร" เสียงฝีเท้าพลันหยุดชะงักลงตรงหน้าเจียงขุย สองตาของ 

เจยีงเสยีนมองจ้องเขาเขมง็ "หลีก่งกงเห็นชดัเจน เป็นนายท่านไม่ผดิแน่หรือ"

เจยีงขยุส่ันศรีษะอย่างไม่ม่ันใจ ไม่รูค้วรบอก 'ไม่ทราบ' หรอื 'หลีก่งกง 

ไม่ได้เห็นชดัเจน' ดี

มองสหีน้าทีค่่อยๆ เผอืดสขีองเจยีงขยุ เจยีงเสียนหมนุตวัทนัที หยิบ

จดหมายท่ีเพ่ิงเขียนเสร็จมาฉีกไม่ก่ีทีก็กลายเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย หันหน้า 

ไปมองเจยีงขุยทีต่ะลงึงันอยู่ สัง่การขึน้

"เจ้ารบีไปจดัการเดีย๋วน้ี ให้ทุกฝ่ายจบัตาดพู่อค้าต่างถ่ินทีไ่ปมาระหว่าง

หลวนหลสีองแคว้นอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะทีม่าจากแคว้นหลใีนระยะนี้  

มคีณุชายอายุราวย่ีสบิกว่าผูห้น่ึงอยู่หรอืไม่"

"คุณชายเป็นห่วงว่า..."

คุณชายเป็นห่วงว่านายท่านจะมาแคว้นหลวนแล้ว?

จดหมายเมือ่ครูคุ่ณชายใช้ครัง่ท่ีท�าขึน้เป็นพิเศษผนึกซอง เห็นชัดว่า
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เขยีนให้นายท่าน

เหงื่อเย็นของเจียงขุยซึมไหลออกมา

"ยังม.ี.." เจยีงเสยีนไม่ได้สนใจเขา สัง่การต่อไป "ระดมยอดฝีมอืจาก 

ทีต่่างๆ มา บอกพวกเขาให้พร้อมรบัค�าสัง่ตลอดเวลา"

เดนิวนไปมาช้าๆ สัง่การไปทีละเรือ่ง กระท่ังจดัการทกุอย่างเรยีบร้อย 

แล้ว เจยีงเสยีนจงึกลบัไปนัง่ท่ีเก้าอี ้ระบายลมหายใจยาว เจยีงชานรบีเปลีย่น

น�า้ชาร้อนให้ใหม่

ดืม่น�า้ชาไปค�าหน่ึง เจยีงเสยีนสหีน้าผ่อนคลายลงไม่น้อย โบกมอืให้

เจยีงขยุทียั่งงงงนัอยู่

"เจ้าออกไปเถิด"

"ขอรับ"

เจียงขุยรับค�าแล้วหมุนตัวเดินออกไป เขาต้องรีบเร่งน�าค�าสั่งของ 

เจียงเสียนไปจัดการให้เรียบร้อย ถ้านายท่านมาแคว้นหลวนจริง หาก 

มเีหตกุารณ์ทีค่าดคดิไม่ถึงเกิดขึน้ ย่อมเป็นความผดิของเขาท้ังหมด เขา 

ควรแจ้งข่าวนีใ้ห้คณุชายทราบต้ังแต่แรก

"จริงสิ"

ขณะเดนิใกล้จะถึงประตก็ูได้ยินเจยีงเสยีนพูดขึน้ เจยีงขยุตัวสัน่สะท้าน 

หนักลบัมาถาม

"คุณชายมีอะไรจะสั่งเพิ่มเติมหรือไม่ขอรับ"

"ไปหาคนผู้หนึ่ง เจ้าพาข้าไปพบหูเฉิง"

"คุณชายเป็นใคร" หูเฉิงมองเจียงเสียนที่น่ังดื่มชาอย่างสบายใจ 
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พยายามควบคมุตนเองให้สงบเยอืกเยน็ "ข้าเป็นเพียงคนท�าการค้าสจุรติ 

ผู้หนึ่ง ไม่เคยมีความแค้น ไม่เคยมีอะไรข้องเก่ียวกับท่าน เพราะเหตุใด

คณุชายต้องจบัตัวข้ามาท่ีน่ี" 

แม้ค�าพูดจะดูแข็งกร้าว แต่น�้าเสียงกลับดูไม่แข็งแกร่งนัก

ด้วยวรยุทธ์ของเขาเพียงประจนัหน้าก็ถูกสยบ ถูกพาตวัมาท่ีนีอ่ย่าง

ไม่มใีครรูใ้ครเหน็ เหน็ชดัถึงความแขง็แกร่งของฝ่ายตรงข้าม เขาคาดเดา 

มาตลอดว่าใครกันท่ีมปัีญหากับเขา คดิไม่ถึงว่าจะเป็นเจยีงเสยีนจอมเสเพล 

ทีม่ช่ืีอเสยีงโด่งดงัผูน้ี ้ พร้อมๆ กับความต่ืนตะลงึท่ีได้รู้ว่าเจยีงเสยีนถึงกับ

ลอบสร้างอ�านาจท่ีแข็งแกร่งเช่นน้ีไว้ในแคว้นหลวน เขาก็คาดเดาได้ร�าไรว่า

เพราะเหตใุดเจยีงเสยีนถึงจบัตัวเขามา จงึแอบเหงือ่ตก

แม้ชือ่เสยีงของเจยีงเสยีนจะฉาวโฉ่ แต่เขาก็เคยได้ยินว่าเจยีงเสยีน

เคยตดิตามรชัทายาทแคว้นหลอียู่หลายปี ทัง้เชีย่วชาญการวางแผนลวง 

เป็นผูร้บับทตวัร้ายอย่างเต็มตัว!

"คุณชายเป็นใครกันแน่" สงบใจลงแล้วเขาก็โก่งคอร้องข้ึนมาอีก 

ราวกับเป็นคนท�าการค้าที่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนผู ้หน่ึงจริงๆ  

"...กลางวันแสกๆ คุณชายจับตัวสุจริตชนมา ใช้ศาลเต้ียข่มขู่บีบบังคับ  

ยังมีกฎหมายบ้านเมืองอยู่ในสายตาหรือไม่!"

ท้องฟ้ามืดมิดอยู่ นี่เรียกกลางวันแสกๆ หรือ

มองออกไปนอกหน้าต่างที่มีแต่ความมืด เจียงเสียนยิ้มๆ

ไม่สนใจเสียงเอะอะโวยวายของอีกฝ่าย เจียงเสียนแสดงท่าทีให้

เจียงชานเติมน�้าชา ดื่มอย่างสบายอกสบายใจต่อไป

ไม่นานหเูฉงิก็มท่ีาทางเสยีงแหบเสยีงแห้งหมดแรง หน้าผากมเีหง่ือซมึ
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ออกมา...

เหน็หเูฉงิไม่ร้องโวยวายแล้ว เจยีงเสยีนจงึวางถ้วยชาลง ขยับขึน้มา

นัง่ตวัตรง มองหูเฉงิแล้วเอ่ย

"หูเฉิงใช่หรือไม่" เจียงเสียนน่ิงไปชั่วขณะ "ฉายาที่ผู้คนมอบให้คือ

บรุษุพันหน้า เชีย่วชาญการปลอมแปลงโฉมและการเลยีนเสยีง"

ได้ยินเจยีงเสยีนพูดออกมาอย่างคล่องแคล่วราวกับนบัสมบตัใินบ้าน 

หูเฉงิก็หน้าซดีราวกระดาษ ผูอ้ืน่รูเ้บือ้งหลงัของเขาอย่างชดัเจน เขายังจะ

ดิน้รนอะไรอยู่ทีน่ี่

พลนัรูส้กึว่าเมือ่ครูต่นไม่ต่างอะไรกับตวัตลกกระโดดข้ามคาน* ผูห้นึง่ 

มน่ิาเจียงเสยีนถึงได้ย้ิมกริม่ อดไม่ได้ท่ีจะตัวร้อนผ่าวข้ึนมา ล�าคอตีบตนั  

พูดอะไรไม่ออกแม้แต่ค�าเดียว

เจียงเสียนก็ไม่ถือสา เพียงหรี่ตาถาม "เจ้าไม่รู้จักข้าจริงหรือ"

"ข้ากับคุณชายไม่เคยมีความแค้นต่อกัน"

"เจ้ากับข้าไม่เคยมีความแค้นต่อกันก็จริง!" เจียงเสียนพูดไปตาม 

ความเป็นจรงิด้วยน�า้เสยีงทุม้ต�า่เชือ่งช้า จู่ๆ  น�า้เสยีงของเขาก็เปลีย่นไป  

"...แต่เจ้าไม่ควรสวมรอยเป็นข้าไปหลอกคุณหนูสามสกุลต่ง อยากผูก 

ความแค้นกบัข้าให้ได้หรอืไร!" เสียงพลันดงัข้ึน "พูด! เพราะเหตใุดเจ้าจงึท�า 

เช่นนี้!"

หูเฉิงตัวสั่นสะท้าน จากนั้นก็พูดเสียงดัง

"ผู้น้อยไม่เข้าใจว่าคุณชายพูดเรื่องอะไร!"

แม้น�้าเสียงจะยังแข็งกร้าว แต่เสียงท่ีสั่นเล็กน้อยได้เผยถึงความ 
* 'ตัวตลกกระโดดข้ามคาน' เป็นส�านวนซึ่งยกอาการของตัวตลกที่เต้นแร้งเต้นกามาเปรียบเปรยในเชิง 
เหยียดหยามว่าเป็นคนที่ไม่ได้สลักส�าคัญแต่เที่ยวอาละวาดสร้างความร�าคาญใจ
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หวาดผวาของเขาออกมาแล้ว

"ข้าท�าหยกประดบัหล่นหายไปชิน้หนึง่ ก่อนไปพบอยู่กับคุณหนูสาม 

สกุลต่ง" เจยีงเสยีนจ้องดวงตาของหูเฉิงแล้วกล่าวอย่างไม่รีบไม่ร้อน "ภายหลงั 

ข้าย้อนคิดอยู่นานถึงนึกข้ึนได้ หลายเดือนก่อนข้าไปดื่มสุราเคล้านารีที่ 

ส�านกันางโลมหลงิหลง ตอนเดินเฉยีดไหล่สวนกับเจ้า หยกประดบัชิน้นัน้ 

ก็หายไปแล้ว"

"...คุณชายคิดจะใส่ร้ายข้าว่าขโมยหยกประดับของท่านไปล่อลวง 

คณุหนสูามสกุลต่งหรอื" หเูฉงิถามอย่างลองหย่ังเชงิ จากนัน้ก็พูดเสียงดงั 

"ใส่ความแล้ว! จวนก๋ัวกงมกีารป้องกันอย่างเข้มงวด ไม่ใช่สถานท่ีทีข้่าจะ

เข้าไปได้"

วันนีถึ้งตายก็ไม่อาจยอมรบั หาไม่ สติปัญญาและก�าลงัท่ีนายท่าน

ทุม่เทไปจะต้องพังพินาศย่อยยับ

ทุ่มออกไปสุดตัวแล้ว หูเฉิงก็มีท่าทีสงบเยือกเย็น เห็นเจียงเสียน 

ไม่พูดอะไรจึงยิ้มเยียบเย็น

"ความเจ้าชูเ้จ้าส�าราญของคณุชายเจยีงทุกคนต่างรูดี้ เร่ืองเช่นนียั้งต้อง

ให้คนสวมรอยด้วยหรอื ท่านเองก็อยู่ทีจ่วนก๋ัวกง เดิมก็เป็นศาลาใกล้น�า้*"

เห็นเขาจู่ๆ ก็สงบนิ่งลง ในใจของเจียงเสียนก็รู้สึกหนักอึ้ง

ดูเหมือนหูเฉิงจะไม่กลัวตาย คิดจะยืนกรานปฏิเสธ

หูเฉิงไม่โง่ จวนก๋ัวกงไม่ใช่ครอบครัวธรรมดา อีกฝ่ายทุ่มเทสมอง 

คดิวางแผนขโมยหยกประดับของเขาไปล่อลวงต่งซู เห็นชดัว่าจดุประสงค์

ไม่ใช่เพียงเพ่ือความสขุใจเรยีบง่ายเท่านัน้ จะต้องมแีผนร้ายอืน่

* มาจากค�าเต็มที่ว่า 'ศาลาใกล้น�้าย่อมจะได้รับแสงจันทร์ก่อน' อุปมาว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดย่อมได้เปรียบ
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ได้ยินว่าบรุษุพันหน้าผูน้ี้เป็นบรุษุกระดูกเหลก็ทีแ่ขง็แกร่งผูห้น่ึง ถ้า

เขาไม่กลวัตายจรงิ ควรจะง้างปากเขาอย่างไรดี

"เจ้าไม่อยากพูดหรือ"

"ถ้าเป็นเรื่องอื่นข้ายังยินดีจะแบกรับแทนท่าน เพียงแต่เรื่องเช่นนี้ 

ถึงตายข้าก็ไม่อาจรบัสมอ้าง หาไม่จะท�าลายชือ่เสยีงอนัดงีามของส�านัก

อาจารย์ จะฆ่าจะแกงก็แล้วแต่ท่านเลย!"

"เจ้า..." เจียงชานถลึงตาจ้องหูเฉิงด้วยความโกรธแค้นนานแล้ว  

"เจ้าขโมยหยกประดบัของคณุชายข้าไป แล้วแปลงโฉมเป็นคณุชายด้วย 

เรื่องน้ีเจ้าเป็นคนท�ายังคิดจะบิดพลิ้วหรือ!" แล้วหันไปทางเจียงเสียน 

"คุณชายไม่ต้องพูดอะไรกับเขาให้มากความ เรื่องน้ีมอบให้บ่าว ดูซิว่า 

ปากของเขาหรอืแส้ของบ่าวทีแ่ขง็กว่ากัน!"

"พี่ชายน้อยท่านนี้คิดจะใช้ศาลเตี้ยหรือ"

มองเจียงชานที่มีสีหน้าเขียวคล�้า หูเฉิงแค่นเสียงฮึออกมาค�าหน่ึง 

แหงนหน้าไม่พูดอะไรอีก

ใช้ทัณฑ์ทรมานอย่างนั้นรึ! ข้าไม่กลัวหรอก อย่างมากก็แค่ตาย

"คุณชาย เชิญท่านหลบไปก่อน"

เขาไม่อยากให้เจียงเสียนเห็นภาพที่ชุ ่มโชกไปด้วยโลหิต ท�าให้

นัยน์ตาสกปรก

"ชานเอ๋อร์ ไม่อาจท�าอะไรส่งเดช"

"คุณชาย..."

หเูฉงิท�าเรือ่งต�า่ช้าเช่นนี ้ท�าให้คุณชายต้องเสือ่มเสยีเกียรต ิ ยังต้อง

เกรงใจอะไรเขาอกี
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เห็นเจียงเสียนยับยั้งตนไว้ เจียงชานออกจะไม่พอใจ

"พ่ีหเูป็นผูไ้ด้รบัการศกึษาผูห้น่ึง สภุาพเรยีบร้อย..." เดินช้าๆ ไปหยุดอยู่

เบื้องหน้าหูเฉิง ปลายนิ้วมือแตะไล้ไปที่ใบหน้าอีกฝ่ายเบาๆ เสียงของ 

เจียงเสียนก็นุ่มนวลเหมือนนิ้วมือของเขา "ผิวหนังที่ละเอียดนุ่มมือเช่นนี ้

จะทนต่อการโบยตีได้อย่างไร เกิดแตกขึน้มาเลก็น้อยข้าก็ย่อมปวดใจ..."

"เจ้า..."

ถูกจีส้กัดจดุมดัไว้กับเสา หเูฉงิไม่อาจหลบเลีย่งการกระท�าทีห่ยามหลู่

ของเจยีงเสยีนได้ เพียงรูส้กึใบหน้าหนาวสะท้าน เรียกออกมาค�าหน่ึง แม้แต่ 

ล�าคอก็แดงก�า่ข้ึนมา

ได้ยินว่าเจยีงเสยีนผู้นีไ้ม่อยู่ในกฎเกณฑ์ คงไม่ใช่ไม่เลอืกกินท้ังบรุษุสตรี

กระมงั

เขาเองก็ไม่มีความชื่นชอบเช่นนั้น หูเฉิงขนลุกชันทั้งร่างในทันที 

สายตาที่มองเจียงเสียนมีความขลาดกลัวผุดขึ้นมาหลายส่วน

เจียงเสียนก้มลงมองใบหน้าของหูเฉิง ยิ้มอย่างมีเลศนัยมากขึ้น

"ได้ยินว่าเจ้ามีญาติผู้น้องที่เป็นสตรีคนหนึ่งอยู่ที่เมืองสู่เฉิง ชื่อ..."  

เจยีงเสยีนแหงนหน้าข้ึนครุน่คดิ "ชือ่หล่ีหว่ันชวิ มคีวามรกัความผกูพันต่อเจ้า

อย่างลกึซึง้ ไม่ผดิกระมงั..."

หูเฉงิมอืเย็นเท้าเย็น ใบหน้าซดีขาวดุจคนตาย "ท่านคดิจะท�าอะไร"

"ไม่ได้คดิจะท�าอะไร" เจยีงเสียนแววตากะพริบวิบวบั "เพียงคิดจะยืม

ใบหน้าน้ีของเจ้าไปหาความสขุกับญาติผูน้้องหว่ันชวิสักคร้ัง"

"ยืม...ยืม..."

เสยีงของหูเฉงิตดิขดัเลก็น้อย เข้าใจได้ในทนัที เจยีงเสยีนคดิจะใช้ 
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วิธีหนามยอกเอาหนามบ่ง ปลอมแปลงโฉมเป็นเขาไปท�าลายญาติผูน้้อง!

เพียงแต่...อกีฝ่ายมฝีีมอืในการปลอมแปลงโฉมทีย่อดเย่ียมเหมอืนเขา

หรอื

หรือคิดจะใช้วิธีรุนแรง

หูเฉิงมองเจียงเสียน ออกจะไม่ค่อยมั่นใจ

"...เพียงแต่ข้าไม่มีฝีมือในการปลอมแปลงโฉมดีเช่นพ่ีหู" ค�าพูด

ประโยคเดียวคลายความฉงนของหูเฉิง เจียงเสียนท�าท่าคล้ายกลัดกลุ้ม  

คิดไปคิดมาพลันก้มหน้าลง พูดอย่างปรึกษาหารือ "...ไม่สู้เจ้าสอนข้า  

ปลอมแปลงโฉมอย่างไร ต้องใช้สิง่ใดบ้าง"
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หเูฉงิตะลงึงนั วิชาไม้ตายของส�านักจะถ่ายทอดให้คนนอกได้อย่างไร

เขาคิดจะท�าอะไรกันแน่

หเูฉงิคาดเดาความคิดของเจยีงเสยีนไม่ออก เหน็รอยย้ิมประหลาด

ของเขาก็เกิดลางสงัหรณ์ไม่ค่อยดีขึน้มาร�าไร อดท่ีจะนกึเสยีใจไม่ได้ ถ้ารู้ 

แต่แรกว่าจอมเสเพลผูน้ี้เล่นด้วยยากเพียงน้ี ตอนน้ันไยต้องปลอมเป็นเขา

ด้วย

"...ว่าอย่างไร" เหน็หเูฉิงไม่พดู เจียงเสียนเกบ็รอยยิม้ทันที "แม้แต่ 

เรือ่งนีเ้จ้าก็ไม่อาจพูดหรอื" เขาหมนุตวัไปนัง่ท่ีเก้าอี ้แสดงเจตนาให้เจยีงชาน 

ยกน�า้ชาแล้วบอก "เจ้าไม่พูดก็ช่างเถิด"

หูเฉิงถอนหายใจด้วยความโล่งอก

กลับได้ยินเจียงเสียนหันไปพูดกับเจียงชาน "เจ้าว่าข้าต้องใช้อะไร 

มาปลอมแปลงโฉมจึงจะเลียนแบบได้อย่างยอดเย่ียมคล้ายคลึง ไม่ให้ 

105
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ญาตผิูน้้องหว่ันชวิจับพิรธุได้"

ตอนเอ่ยชือ่ 'หว่ันชวิ' ในน�า้เสยีงของเจยีงเสยีนเจอืความลุ่มหลงอยู่

หลายส่วน หูเฉงิฟังแล้วอกสัน่ขวัญแขวน

"ย่อมต้องใช้หนงัมนษุย์" เจยีงชานตอบโดยไม่ต้องคิด "ไยต้องถาม"

"ก็จริง" เจียงเสียนตบมือทันที มองหูเฉิงพลางหัวเราะหึๆ "เราก็ใช ้

หนงัมนษุย์จรงิเสยีเลยส ิ เชือ่ว่าน้องหว่ันชวิเหน็แล้ว ไม่ต้องให้ข้าล่อลวง 

ก็เป็นฝ่ายกระโจนเข้ามาเอง คิดแล้วหัวใจของข้าคันยุบยิบยากจะทนไหว"

"พวกเจ้า..." หูเฉิงเสียงเปลี่ยนไปแล้ว "พวกเจ้าคิดจะท�าอะไร"

ไม่ได้สนใจหูเฉิง เจียงเสียนหันมาทางเจียงชาน "เจ้าจ�าได้หรือไม่  

ปีนัน้ตอนพวกเราติดตามรชัทายาท พวกเราจดัการกับคนทีไ่ม่เชือ่ฟังค�าสัง่

ด้วยการถลกหนงัท้ังเป็นอย่างไร"

"...ย่อมจ�าได้ขอรบั" เจยีงชานถลกแขนเสือ้ มองใบหน้าขาวหมดจด

ของหูเฉงิ "ขอเพียงคุณชายต้องการ บ่าวก็จะลงมอืด้วยตนเอง รับรองว่า 

จะถลกหนงัท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ผนืหน่ึงมาให้ท่าน ยังสามารถให้เขามชีวีติอยู่ 

จนได้เห็นท่านกับน้องหว่ันชวิผูน้ั้นมคีวามสขุด้วยกันเชียวขอรับ!"

"เจ้าพูดเหลวไหล หนงัมนุษย์นิม่ท่ีสดุ พอตดัก็ขาด จะถลกหนงัออกมา

อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ได้อย่างไร" แล้วกล่าวต่อ "อกีท้ังคนจะยังมชีวิีตอยู่

ต่อได้นานเพียงนัน้ร!ึ"

แม้จะเป็นแค่การตั้งค�าถาม หูเฉิงที่ภายนอกดูเข้มแข็งแต่ภายใน 

หว่ันหวาดย่ิงยวด ถ้าไม่ใช่ถูกมดัไว้กับเสา เกรงว่าคงทรุดลงไปกองกับพ้ืน

นานแล้ว 

"พอคนตืน่เต้น หนงัก็จะขงึตงึ ถลกออกมาก็ใช้ไม่ได้แล้ว" เจียงเสียน 
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พลันคิดอะไรได้ "ชานเอ๋อร์ ในเมื่อเขาไม่เชื่อ เจ้าก็สอนๆ เขาสักหน่อย  

ให้เขามีเวลาได้เตรยีมใจ ถึงเวลาจะได้ไม่ตืน่เต้นจนท�าให้หนงัท่ีดผีนืหน่ึง

ต้องเสยีหาย"

ข้ารู้วิธีถลกหนังมนุษย์เสียที่ใด!

ก็แค่ขู่ขวัญคน

เห็นเจยีงเสยีนให้พูด ในใจเจยีงชานก็รูส้กึเป็นกังวล แขง็ใจมองหูเฉงิ

แล้วบอก

"ได้ เจ้าไม่เชือ่ วันน้ีข้าจะสอนเจ้า ประการแรก..." กระแอมกระไอ 

สองค�า "ประการแรก..."

"ประการแรกน่ะหรอื ไม่รูพ่ี้หูเคยได้ยินโลหะอย่างหน่ึงท่ีผลติออกมา

มากมายในแคว้นหลทีีเ่รยีกว่าก่ง* หรอืไม่" เห็นเจยีงชานคล้ายมแีผนการ

อยู่ในใจอยู่แล้ว ยังเข้าใจว่าเขารู้เสียอีก คิดไม่ถึงว่ากลับอ�้าอึ้งข้ึนมา  

เจยีงเสยีนอดหวัเราะอยู่ในใจไม่ได้ กลัวจะเผยพิรธุจงึรบีพูดต่อ "โลหะชนิดน้ี

สามารถไหลไปมาคล้ายน�า้ สเีหมอืนเงิน มชีือ่เรียกกันท่ัวไปว่า 'น�า้สีเงนิ' 

สาดลงไปบนปากแผลก็จะมุดลงไปในเส้นชีพจรของคน ท�าให้คันอย่าง

ประหลาดยากจะทนไหว มักใช้กับการถลกหนังมนุษย์..."

เสยีงทุม้ต�า่ในค�า่คืนเงยีบสงบฟังดนู่าสะพรงึกลวัเป็นพิเศษ กอปรกับ 

แสงเทยีนทีก่ะพรบิวูบไหว หเูฉงิฟังแล้วกลวัจนขนลกุชนั พึมพ�าไม่หยุดปาก

"พวกเจ้าพูดเหลวไหล พวกเจ้าพูดเหลวไหล..."

เห็นหูเฉิงหลงกลแล้ว เจียงเสียนก็ดื่มน�้าชาให้ชุ่มคอ แล้วบรรยาย 

ออกมาอย่างเป็นจรงิเป็นจงั

* ก่ง คือปรอท
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"...ก่อนอื่นต้องขุดหลุมใหญ่หลุมหน่ึง เอาทรายฝังคนไว้ในนั้น  

ทรายจะต้องเป็นทรายละเอียด ใช้ตะแกรงร่อนมาแล้วห้ามมีหินปนอยู ่

เด็ดขาด มิเช่นน้ันจะขูดหนังเป็นรอย จากนั้นก็ใช้มีดคมๆ กรีดไปตาม 

แนวกะโหลกศรีษะ เอาน�า้สเีงินกรอกเข้าไปข้างใน น�า้สเีงนิก็จะมดุเข้าไปใน

ผวิหนังราวกับหนอน ไม่นานคนก็จะรูสึ้กคนัอย่างประหลาดจนยากจะทนไหว 

จากน้ันก็จะดิ้นรนไปมาไม่หยุด ในที่สุดผิวหนังกับเน้ือก็จะหลุดจากกัน  

ท�าให้เจ้ารูส้กึเบาไปทัว่ร่าง ร่างกายท่ีไร้ผวิหนงัก็จะคลานออกมาจากรอยมดี 

ท่ีชุ่มโชกไปด้วยโลหิต หนังที่ครบถ้วนสมบูรณ์ผืนหนึ่งก็จะถูกทิ้งอยู่ใน 

หลมุทราย และถูกกรอกน�า้สเีงินไว้เต็ม...

น�า้สเีงนิน้ียังมคีณุสมบตัพิิเศษอย่างหน่ึง น่ันคอืสามารถรักษาผวิหนงั 

ไม่ให้เน่าเป่ือย ผวิหนงัท่ีลอกออกมามนี�า้สเีงนิประคองอยู่ก็จะไม่เปลีย่นรปู  

รอให้คราบโลหติแห้งแล้วกน็�ามาใช้ได้" เห็นหเูฉงิใบหน้าไร้สเีลอืด เจยีงเสยีน 

ก็เอ่ยปลอบใจเบาๆ "เจ้าวางใจ ผวิหนงัของเจ้าขาวนุ่ม หน้าตาหล่อเหลา

คมคาย ไม่เพียงน้องหว่ันชิว จะต้องมีหญิงสาวชื่นชอบมากมาย ข้าจะ 

ไม่ท�าให้เสยีหายแน่นอน"

ในน�า้เสยีงนุม่นวลแผ่วเบาเจอืกล่ินอายความเหีย้มโหดขมุหน่ึง หเูฉงิ 

มอีาการคลืน่เหยีนขึน้มา

เจยีงเสยีนเหน็เจยีงชานเบกิตากว้างมองมา เขาจงึถลงึตาใส่ไปทีหน่ึง  

"ไป เอาน�า้มาล้างเนือ้ตัวเขาให้สะอาด เช่นน้ีหนังทีล่อกออกมาจงึจะสดใส 

มนี�า้มนีวล"

น�า้ถังหน่ึงถูกสาดรดลงมาจากศีรษะ หูเฉงิสะดุง้โหยงตวัสัน่เทาด้วย

ความหนาวเหนบ็ มองของเหลวสขีาวเรอืงดุจเงนิถังใหญ่ท่ีวางอยู่ตรงหน้า 
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เขารู้ ที่เจียงเสียนกล่าวมาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเท็จ น�้าสีเงินน้ีเขาเคยเห็น 

มาแล้ว เขาท�าหน้ากากอยู่บ่อยๆ ย่อมไม่อาจขาดของสิง่นี.้..

ได้ยินเสยีงร่อนทรายดงัซู่ๆ  มาจากห้องข้างๆ หูเฉงิก็ไม่อาจทนต่อไป 

ได้อกี ท้ังร่างสัน่ไม่หยุด เอ่ยปากวิงวอน

"คณุชายเจยีงโปรดไว้ชวิีต! ท่านอยากรูอ้ะไรข้าจะพูดทุกอย่าง เพียง

ขอให้ท่านมอบความตายให้อย่างไม่ทุกข์ทรมาน!"

เจยีงเสยีนแอบถอนหายใจด้วยความโล่งอก ถ้าไม้นียั้งใช้ไม่ได้ เขา 

ก็ไม่รูจ้ะใช้วิธีใดจดัการกับบรุษุพันหน้าทีไ่ด้ชือ่ว่ากระดกูเหล็กผู้น้ีจริงๆ

"ข้าสกุลห่าว ชื่อจริงคือห่าวว่ันเฉิง เป็นคนแคว้นชื่อ หกปีก่อน 

ถูกนายท่านส่งตัวมาเป็นสายลับในแคว้นหลวน"

เขาถึงกับเป็นสายลับของแคว้นชื่อ!

เจยีงเสยีนมองประเมนิหูเฉิงใหม่อกีครัง้ ในใจลอบต่ืนตระหนก อกีฝ่าย

ซกุซ่อนความจรงิไว้ได้ลึกมากพอ ถึงกับปิดบงัสายตาเหย่ียวของเจยีงขยุไปได้ 

จะเคลือ่นทพัอยู่แล้วเขายังตกหล่นเรือ่งของแคว้นชือ่อกีมากน้อยเท่าไร

ยามกองทัพประจันหน้ากัน ความประมาทเลินเล่อเพียงเล็กน้อย 

ก็อาจเปลี่ยนแปลงผลในท้ายที่สุดของสงครามได้!

ดูแล้วยังต้องให้เจียงขุยตรวจสอบข่าวของแคว้นชื่ออีกคร้ัง ดูว่า 

มีปลาหลุดลอดแหออกไปเหมือนหูเฉิงเช่นนี้หรือไม่

ในใจตกตะลึงไม่สงบ เจียงเสียนเพียงเอียงตัวไปเล็กน้อย หมุน

แหวนน้าวสีมรกตในมือพลางมองหูเฉิงอย่างขบคิด

หเูฉงิโยนระเบดิลกูใหญ่ออกมาลกูหน่ึง ใช้ความรูส้กึเฉยีบไวท่ีเป็น

ความสามารถเฉพาะตวัของสายลับ ลอบมองประเมนิเจยีงเสยีน เห็นอกีฝ่าย
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ได้ยินข่าวนี้แล้วหัวคิ้วกลับไม่ขยับสักนิด เห็นชัดว่ามีแผนอยู่ในใจแล้ว  

อดรู้สึกท้อแท้ไม่ได้

ด้วยเวลาสองปี เจียงเสียนที่ใช้ฐานะของจอมเสเพลผู้หนึ่งถึงกับ 

บ่มเพาะอ�านาจทีก่ล้าแขง็เช่นน้ีข้ึนมา แม้แต่เขาท่ีเป็นไส้ศึกของแคว้นชือ่ผูน้ี้ 

ยังไม่รู้แม้แต่น้อย ย่ิงไม่อาจแทรกซึมเข้าไปได้ เห็นได้ว่าหน่วยงานของ 

เจยีงเสยีนละเอียดรอบคอบระมดัระวังเพียงใด!

ด้วยเล่ห์เหลี่ยมของเจียงเสียน เรื่องของเขา...ยังมีเรื่องใดที่อีกฝ่าย 

ไม่รูอ้กี

ความคิดวาบขึ้น หูเฉิงจึงล้มเลิกความคิดที่จะปิดบังอ�าพราง และ

พูดความจรงิออกมาอย่างหมดเปลอืก

"...หลายเดอืนก่อน พอทูตแคว้นหลมีาถึงแคว้นหลวน ข้าก็ได้รบัข่าว 

เป็นคนแรก นายท่านมคี�าสัง่ให้ข้าท�าทุกวิถีทางโดยไม่ค�านงึถึงสิง่ใด ท�าลาย

แผนการร่วมมือกันล้มล้างแคว้นชื่อของหลวนหลี คิดไม่ถึงว่าแคว้นหลี 

ถึงกบัยอมแบ่งดนิแดนครึง่หน่ึงของแคว้นชือ่ให้กับแคว้นหลวน ผลประโยชน์

ล่อใจทีม่ากเพียงนี ้กอปรกับฮ่องเต้โม่ตีโ้ง่เขลาเบาปัญญาไม่แยกแยะถูกผดิ  

ฟังค�าพูดยุยงของเว่ยกงกงขันทีแห่งวังตะวันตกกับค�าปลกุป่ันของแม่ทัพใหญ่ 

ไม่สนใจค�าทดัทานของขุนนางใหญ่ในราชส�านัก ดงึดนัไม่ฟังเสยีงใคร สดุท้าย

สตปัิญญาและก�าลงัทีข้่าทุม่เทไปจงึกลายเป็นสายน�า้"

เจยีงชานมองเจยีงเสยีนท่ีน่ิงฟังอย่างตัง้ใจแวบหน่ึง ส่วนลกึในดวงตา

เตม็ไปด้วยความเคารพเลือ่มใส

การร่วมมอืของหลวนหลคีรัง้นีผ่้านความยากล�าบากแทบล้มประดาตาย 

ทนัทีทีข่่าวแพร่ออกไป คนแคว้นหลวนทัง้ผูน้้อยผูใ้หญ่ต่างส่งเสียงทดัทาน
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การท�าศกึ เพราะเรือ่งน้ีในราชส�านกัแคว้นหลวนจงึมบีรรยากาศคุกรุ่นด้วย 

กลิ่นคาวโลหิตพัดกระพือโหมอยู่ระยะหน่ึง สุดท้ายถังเซียวโลหิตสาด 

ท้องพระโรง ต่งก๋ัวกงถูกตดัสิทธ์ิการย่ืนป้ายชือ่ขอเข้าเฝ้า ขนุนางเก่าหลายคน

ถูกขบัออกจากราชส�านกัและปิดฉากชวีติลง

สิง่ต่างๆ เหล่านีถ้้าไม่ใช่คณุชายของเขาวางแผนกลยุทธ์ คาดการณ์ 

ไว้อยู่ก่อนแล้ว เกรงว่าสดุท้ายท่ีกลายเป็นสายน�า้คงจะเป็นสตปัิญญาและ

ก�าลงัของคณุชายแล้ว

เจยีงชานกระแอมกระไอเบาๆ ค�าหน่ึงแล้วถามข้ึน "เรือ่งน้ีเกีย่วอะไรกับ

ทีเ่จ้าสวมรอยเป็นคณุชายของข้า หรอืเจ้าก็รูว่้าการร่วมมอืกันของหลวนหล ี

ครัง้น้ีเป็นฝีมอืคุณชายของข้า จงึจงใจท�าร้ายเขา!"

"อะไรนะ!" หเูฉงิมองเจยีงเสยีนอย่างไม่อยากจะเชือ่ พูดจาตดิอ่าง 

เลก็น้อย "น่ี...น่ี...ถึงกับเป็น...เป็นฝีมอืของท่าน!"

"เจ้าพูดต่อไป"

เสียงของเจียงเสียนไม่ดัง หูเฉิงกลับตัวสั่นเทา เจียงเสียนถึงกับ 

มคีวามสามารถในการพลกิฟ้าคว�า่แผ่นดนิเช่นน้ี เป็นเขาท่ีมองพลาดไปแล้ว  

ดทู่าวนันีเ้ขาคงมาได้แต่กลบัไม่ได้แล้วจรงิๆ

หเูฉงิยอมศโิรราบอย่างสิน้เชงิ และบอกเล่าออกมาตามความเป็นจริง

"เพราะท�าลายแผนการไม่ส�าเร็จ นายท่านจึงให้ข้าคิดหาหนทาง 

ยุแหย่ให้แม่ทพัแคว้นหลวนแตกคอกัน เป็นไส้ศกึอยู่แคว้นหลวนมาหกปี  

ข้ารูแ้ม้ต่งก๋ัวกงจะถูกลดิรอนอ�านาจทางการทหาร แต่ในทางลบักลบัมอี�านาจ

มหาศาล แม่ทัพใหญ่กุมอ�านาจแท้จรงิอยู่ในมอื ได้รับความโปรดปรานจาก 

ฝ่าบาทดจุดวงอาทิตย์ยามเท่ียงวัน กวาดตามองไปทัว่แคว้นหลวน คนที่
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สามารถตีเสมอกับเขาได้ก็มีเพียงต่งก๋ัวกงเท่านั้น ถ้าพวกเขาขัดแย้งกัน 

แคว้นชือ่ยอมให้สญัญามัน่เหมาะอกีครัง้ ต่งก๋ัวกงจะต้องร่วมมอืกับแคว้นชือ่

ขดัขวางแม่ทพัใหญ่ยกทัพไปตะวันออกแน่นอน แคว้นชือ่ก็จะมหีนทางรอด  

ไม่ถูกล้มล้าง"

"ดังนั้นเจ้าจึงยืมตัวตนข้าไปหลอกล่อคุณหนูสามสกุลต่งหรือ"

"ตอนแรกก็ไม่ได้คดิจะท�าเช่นน้ัน" หูเฉิงส่ันศรีษะ "รู้ว่าสวินเหลยีนเจ้าชู้ 

ข้าจงึชักน�าเขาให้ไปเจอคณุหนูสามสกุลต่งท่ีทะเลสาบลัว่เยีย่น ไม่ผดิจาก 

ทีค่าด เขาถูกความงามของคณุหนูสามสกุลต่งท�าให้ลุม่หลง ตามแผนการ

ของข้า สวินเหลียนเป็นคนเจ้าชู้เจ้าส�าราญ จวนก๋ัวกงต้องไม่รับปาก 

การแต่งงานครั้งนี้แน่นอน สวินเหลียนเองก็ต้องไม่ยินยอม ถึงตอนนั้น 

ค่อยซื้อตัวคนข้างกายเขา อาศัยอ�านาจของจวนแม่ทัพ เสนอวิธีป้าอ๋อง 

ขนืน้าวธนู* แผนยุแหย่ให้แตกคอกันก็ประสบความส�าเรจ็ไปคร่ึงหน่ึง..."

กลยุทธ์นี้นับว่าอ�ามหิตพอ!

คิดไม่ถึงว่าหูเฉิงผู ้นี้ดูท่าทางสุภาพเรียบร้อย ถึงกับมีกลอุบาย 

ท่ีแปลกประหลาดและพลกิแพลงไปร้อยแปดเช่นนี ้ เจยีงชานแค่นเสยีงฮึ

อย่างหยามหยัน

หูเฉิงเพียงท�าเป็นไม่เห็น พูดต่อไป

"ไม่ผดิจากทีค่ดิ ทกุอย่างเป็นไปตามท่ีข้าคาดไว้ เรือ่งเป็นไปอย่าง 

ราบรืน่ คณุหนสูามสกุลต่งถูกนายหญิงใหญ่จวนกัว๋กงกกับรเิวณ ไม่ให้ไป

ทะเลสาบลัว่เย่ียนอกี ข้าจงึใช้เส้นสายท่ีซุม่ซ่อนอยู่ในจวนก๋ัวกงมานานปี 

* ป้าอ๋องขนืน้าวธน ูหมายถึงการใช้ก�าลงับบีคัน้ผูอ้ืน่ให้ท�าในสิง่ทีต่นต้องการ มทีีม่าจากสมยัจัน้ก๋ัว ฉูป้่าอ๋อง 
เซี่ยงอวี่ท้าฮั่นอ๋องหลิวปังให้มาสู้กันตัวต่อตัว แต่หลิวปังปฏิเสธ เซี่ยงอว่ีจึงน้าวธนูยิงขู่ขวัญจนหลิวปังได้รับ 
บาดเจ็บ
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ลวงนางไปเทีย่วเล่นท่ีป่าทางตะวันตกของทะเลสาบลัว่เย่ียน แล้วหลอกล่อ 

สวนิเหลยีนมา ใครเลยจะรูว่้าคนค�านวณไม่สูฟ้้าลขิติ ขณะท่ีสวินเหลยีน

ก�าลงัจะบรรลผุลส�าเรจ็อยู่น้ัน ท่านก็บงัเอญิผ่านมาพอด ีและช่วยนางไว้"

วันนั้นเจียงเสียนได้ยินเจียงชานบอกว่าสวินเหลียนถูกคนเรียกไป 

ท่าทางดูน่าสงสัย เขาจึงได้แอบตามไป ก็ไปเจอสวินเหลียนใช้ก�าลังกับ 

ต่งซเูข้าพอด ี เพ่ือไม่ให้แม่ทพัแคว้นหลวนบาดหมางกันเรว็เกินไป ท�าลาย

แผนการร่วมมอืกันล้มล้างแคว้นชือ่ เขาจงึเข้าขัดขวางสวินเหลยีนทันที และ

ออกความคดิให้สวนิเหลยีนไปทลูขอสมรสพระราชทานจากฮ่องเต้

ตอนนัน้เขาก็รูส้กึขึน้มาครามครนัว่าเรือ่งนีม้ลีบัลมคมใน แต่อยูใ่น

ช่วงเริ่มต้นของการร่วมมือกัน เสียงคัดค้านการท�าสงครามของราษฎร 

แคว้นหลวนดงัขึน้ตรงโน้นทีตรงนีท้ ี เรือ่งกองก�าลงัทหารก็อยู่ในช่วงคบัขนั

ส�าคญั เขาจงึไม่มเีวลาจะมาใส่ใจ คดิไม่ถึงว่าจะเป็นเรือ่งทีม่คีนตัง้ใจท�าให้ 

เกิดขึน้ เจยีงเสยีนมองหเูฉงิแล้วอดรูส้กึหวาดกลวัข้ึนมาในภายหลงัไม่ได้  

ถ้าไม่ใช่ประจวบเหมาะเป็นปีทีม่เีรือ่งมาก เขาให้คนจบัตามองอย่างใกล้ชดิ  

น่ากลวัว่าจะต้องถูกหูเฉงิผูน้ีก่้อพายุฝนข้ึนเป็นแน่

เจียงเสียนได้สติกลับคืนมา เห็นหูเฉิงก�าลังมองเขาจึงกล่าว 

เสียงราบเรียบ

"เจ้าพูดต่อไป"

"ถกูท่านล่มแผนการแล้ว เดิมข้ายังคิดจะหาโอกาสใหม่ คดิไม่ถึงว่า

แม่ทัพใหญ่กลับขอให้ฝ่าบาทพระราชทานสมรส ต่งก๋ัวกงเองเพ่ือจะได้ 

กุมอ�านาจการทหารอกีครัง้ ถึงกับเห็นชอบด้วยความยินด ี เมือ่เหน็ว่ายุแหย่ 

ให้แตกกันไม่ส�าเรจ็กลับกลายเป็นการส่งเสรมิพวกเขา ข้าจงึได้คดิจะท�าลาย
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ความบรสิทุธ์ิของคุณหนูสามสกุลต่ง จวนแม่ทัพท่ีสง่าน่าเกรงขามไม่มทีาง

ยอมรับเรื่องนี้ได้แน่นอน ค�่าคืนวันแต่งงานนางจะต้องถูกลงโทษจนตาย  

ข้าค่อยใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้โหมประโคมข่าว จวนแม่ทัพกับ 

จวนก๋ัวกงจะต้องแตกคอกัน"
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"ดูเจ้าสุภาพเรียบร้อยย่ิง คิดไม่ถึงว่าจะใช้แผนท่ีสกปรกอ�ามหิต 

เช่นน้ี!" ฟังค�าพูดก่อนหน้าน้ีแล้ว เจียงชานเต็มไปด้วยความแค้นเคือง  

"คณุหนสูามสกุลต่งเป็นเพียงสตรอ่ีอนแอผูห้นึง่ ไม่เคยมคีวามแค้นเคอืง 

กับเจ้า เจ้าก็ท�าร้ายนางได้ลงคอ!" เขามองเจยีงเสยีนแวบหน่ึง แล้วถลงึตาใส่ 

หูเฉิงอีก "เมืองหลวนเฉิงมีผู้คนตั้งมากมาย เพราะเหตุใดเจ้าจึงเลือกจะ

สวมรอยเป็นคณุชายของข้า"

นี่จึงจะเป็นสิ่งที่เจียงชานอยากรู้มากที่สุด

"นี่..."

"เจ้าพูด!"

หูเฉิงตัวสั่นเทา เหลือบตามองเจียงเสียน เห็นเขาสีหน้าสงบนิ่ง 

ก็รวบรวมความกล้าพูดขึ้น

"ตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะสวมรอยเป็นคุณชายหรอก เป็นเพราะวนันัน้

106
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ข้าแอบซ่อนตัวอยู่ในท่ีลับ หลังจากเห็นท่านช่วยคุณหนูสามสกุลต่งแล้ว  

ในดวงตาของนางเต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจและเลื่อมใส นึกถึงว่าท่าน 

ได้ชื่อว่าเป็นคนเจ้าชู้เจ้าส�าราญ ท้ังพ�านักอยู่ในจวนก๋ัวกง ศาลาใกล้น�้า 

ย่อมได้รับแสงจันทร์ก่อน เมื่อใดที่เรื่องหน้าต่างตะวันออกถูกเปิดเผย*  

ขอเพียงได้ยินว่าท่านเป็นคนท�า ก็จะไม่มคีนสงสัย และไม่ไปสบืหาความจรงิ 

ท่ีอยู่เบือ้งหลงัเรือ่งนีอ้กี" หูเฉิงสีหน้าเก้อกระดาก "...ครัน้แล้วข้าจงึเลยีนเสยีง

ของท่าน ปลอมแปลงโฉมเป็นท่านไปพบนาง ไม่ผิดจากทีคิ่ด นางเลือ่มใส 

ท่าน พวกเรา..." เสียงพลันหยุดชะงัก หูเฉิงเปลี่ยนเร่ือง "ถ้ารู้แต่แรกว่า

คณุชายแขง็แกร่งเพียงนี ้ตีให้ตายข้าก็ไม่กล้าสวมรอยเป็นท่าน!"

"นายของเจ้าเป็นใคร เจ้ายังมีผู้สมคบคิดในแคว้นหลวนอีกกี่คน"

"ข้ารบัค�าสัง่จากเหยียนกังอคัรเสนาบดขีองแคว้นชือ่มาโดยตลอด" 

เห็นเจียงเสียนเปลี่ยนเรื่องพูด หูเฉิงก็งงงันอยู่ชั่วขณะ แล้วตอบตาม 

ความจรงิ "เพราะข้าสามารถปลอมแปลงโฉมเป็นผู้ใดก็ได้ ด้วยกลวัข้าจะถูก 

คนอื่นติดตามท�าให้เดือดร้อนไปด้วย นายท่านจึงให้ข้าท�างานคนเดียว 

มาโดยตลอด"

จากนั้นก็ถามเรื่องจุกจิกอีกเล็กน้อย เห็นไม่มีอะไรจะถามแล้ว 

เจียงชานก็ชักดาบออกมา

"คุณชาย คนต�่าช้าอ�ามหิตเช่นนี้ปล่อยไว้ก็เป็นภัย ไม่สู้ให้บ่าว 

จดัการเขาในดาบเดียว!"

มองหูเฉิงที่หลับตารอความตาย เจียงเสียนก็ขมวดหัวคิ้ว

* เรือ่งหน้าต่างตะวันออกถูกเปิดเผย เป็นส�านวนจนี หมายถึงแผนร้ายถูกเปิดเผย มาจากเรือ่งเล่าในสมยัซ่งใต้ 
ขุนนางชั่วฉินฮุ่ยกับนางหวังภรรยาวางแผนใส่ร้ายป้ายสีเยว่ียเฟย (งักฮุย) แม่ทัพผู้จงรักภักดีต่อแผ่นดิน 
ท่ีใต้หน้าต่างตะวันออกในห้องนอน
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คนผูน้ีค้วามคิดละเอยีดรอบคอบ ท้ังเชีย่วชาญการปลอมแปลงโฉม 

เป็นสายลับท่ีหาได้ยากผู้หน่ึง แม้เขาจะใช้แผนอ�ามหิตไปสักหน่อย แต่ 

ดจูากฝีมอืกลบัไม่ใช่คนท่ีคร�า่ครล้ึาหลงั ถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เป็นคนทีม่ี

ความสามารถ เขาไม่อาจตัดใจสงัหารคนผูน้ีไ้ด้จริงๆ

เวลาน้ีหูเฉิงจงรักภักดีต่อแคว้นชื่อ ไม่ยอมท�างานให้เขา วันหน้า 

เมื่อแคว้นชื่อล่มสลายแล้ว หูเฉิงก็คือหมากที่จัดวางไว้ในแคว้นหลวน

อย่างหาได้ยากผู้หนึ่ง

ขณะคิดอยู่นั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น

เจียงชานออกไปครู่หนึ่งก็กลับเข้ามากระซิบที่ข้างหูเขา "คุณชาย  

สวินเหม่ามาแล้วขอรับ รอท่านอยู่ที่ห้องโถงตะวันตก"

"มาได้พอเหมาะพอดย่ิีง ข้าก�าลงัอยากเจอเขาอยู่พอด"ี เจยีงเสยีน

นยัน์ตาเป็นประกายแล้วลกุขึน้ยืน

"คณุชายจะจดัการกับเขาอย่างไรด"ี เจยีงชานชีไ้ปท่ีหเูฉงิ "จะให้บ่าว

สงัหารเขาเดีย๋วน้ีเลยหรอืไม่ขอรบั"

เขาแค้นที่คนผู้นี้ท�าลายชื่อเสียงของคุณชายเป็นที่สุด

เจียงเสียนคิดอยู่ครู่หนึ่ง "เอาไปขังไว้ที่ค่ายลับก่อน"

"คณุชาย" เหน็เจยีงเสยีนผลกัประตเูข้ามาด้วยสหีน้าย้ิมแย้ม สวินเหม่า

ก็เดนิเข้ามาคารวะ "แม่ทัพสวนิเร่งรดัมาหลายครัง้ ให้บ่าวร่างแผนการในการ

ยกทัพไปตตีะวนัออก บ่าวอยากจะฟังการจดัการของท่าน แต่หลายวันมานี ้

หาตวัท่านไม่พบมาโดยตลอด"

ดเูหมอืนหลายวันท่ีเขานอนป่วยอยู่บนเตยีงจะท�าให้เสยีงานไปไม่น้อย 
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เจยีงเสยีนมองสวินเหม่าแวบหน่ึง ย้ิมแล้วบอก

"เจ้าเป็นท่ีปรกึษาอนัดบัหนึง่ของแม่ทัพใหญ่สวนิแล้ว ต่อไปอย่าแทน

ตนเองว่าบ่าวอกี เรยีกข้าน้อยก็พอ"

"คณุชาย นี.่.." สวินเหม่าลังเล แต่เมือ่สบดวงตาทีไ่ม่อนุญาตให้ปฏิเสธ

ของเจยีงเสยีน เขาก็รบีคกุเข่าท�าความเคารพตามแบบทหาร "ขอรับ ข้าน้อย 

จะปฏิบติัตามค�าสัง่คุณชาย"

"ด!ี เช่นนีจ้งึจะเหมอืนทหาร" เจยีงเสยีนอารมณ์ดีย่ิงแล้วตบบ่าเขา  

"สองวันน้ีแม่ทพัสวินมกีารเคลือ่นไหวอะไร"

"แม่ทัพสวิน..."

ขณะพูดคุยกันอยู่น้ัน เจียงขุยเคาะประตูเดินเข้ามาด้วยสีหน้า

เคร่งเครยีด ก้มลงกระซบิข้างหูเจยีงเสยีนหลายค�า เจยีงเสยีนอึง้ไปชัว่ขณะ 

แล้วส�ารวมสหีน้า หนัไปทางสวินเหม่า

"เหม่าเอ๋อร์รออยู่นี่ก่อน ข้าไปสักประเดี๋ยวก็มา..."

"เขาอยู่ที่ไหน"

ครั้นออกจากห้องโถงเล็กฝั่งตะวันตกมา เจียงเสียนก็ถามอย่าง 

อดใจรอไม่ไหว พลนัรูส้กึถึงแววตาทีร้่อนแรงคูห่นึง่ จงึเงยหน้ามองตรงไปทนัที 

ท่ัวร่างราวถูกสายฟ้าฟาด เจยีงเสยีนยืนนิง่อยู่กับทีร่าวกับเป็นตุ๊กตาดินป้ัน

ผูอ้ยู่ตรงหน้าเป็นชายหนุม่ท่าทางสง่าลุม่ลกึอายุราวย่ีสบิกว่าผูห้นึง่ 

ศีรษะสวมหมวกเล็ก ร่างสวมเสื้อคลุมผ้าต่วนสองช้ันปักลายสีเขียวเข้ม  

เท้าสวมรองเท้าหุ้มข้อหนังกวางแบบเตี้ยคู่หนึ่ง มือถือพัดพับที่ท�าจาก 

ผ้าไหมและกระดกูสตัว์เล่มหน่ึง ต่างจากเจยีงเสยีนท่ีชอบแต่งตวัตามสบาย 
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การแต่งตวัของชายหนุม่ผูน้ี้แม้จะไม่โอ่อ่าหรหูราแต่ก็ดเูข้มงวดเป็นทางการ

ย่ิง พิถีพิถันไปทัง้ร่าง หว่างค้ิวมกีลิน่อายความสงูศกัดิเ์จืออยู่ขุมหน่ึง เห็น

เจยีงเสยีนตะลงึงันอยู่กับท่ี ก็หัวเราะด้วยความเบกิบานใจ

"เหิงจวิน ไม่ได้พบกันมานาน สบายดีหรือ"

"คะ...คณุชายว่ันมาแล้วหรอื" เจยีงเสยีนกวาดตามองซ้ายขวาด้วย

ความตืน่ตวั

คนท่ีมองเขาด้วยสีหน้าย้ิมแย้มผู้น้ีมิใช่ใครอื่น หากแต่เป็นคนที ่

เล่าลอืกันว่าไม่ได้เข้าประชมุขนุนางมาครึง่เดอืนแล้ว...หลีเ่หยียน ฮ่องเต้

แห่งแคว้นหลี

แม้จะคาดเดาได้ว่าเขามาแคว้นหลวน เจียงเสียนกลับคิดไม่ถึงว่า 

หลีเ่หยียนจะตรงมาหาเขา ไม่ใช่หาท่ีพักก่อน ทัง้ยังให้คนมาตามเขาไปพบ 

จู่ๆ  ได้พบกันอย่างฉบัพลนักะทันหัน เจยีงเสยีนออกจะจิตใจว้าวุ่น

หลี่เหยียนเข้ามากุมมือเขาไว้ กวาดตามองไปทั่วร่าง

"ไม่ได้พบกันสองปี เหิงจวินล�าบากแล้ว"

พูดแล้วส่วนลกึในดวงตาของหลีเ่หยียนมปีระกายวาวดุจมกุพาดผ่าน

จางๆ เจียงเสยีนก็เยือกเย็นลงมา กวาดตามองบรุษุร่างก�าย�าสงูใหญ่สองคน 

ทีอ่ยู่ด้านหลงัหลีเ่หยียนแวบหน่ึงแล้วบอก

"ข้างนอกอากาศเย็น คณุชายเข้าไปข้างในก่อน" แล้วหนัไปทางเจยีงขยุ 

"สัง่การไป ให้ทุกฝ่ายต่ืนตัวระมดัระวัง และโยกย้ายคนมาเพ่ิมอกี"

เจียงเสียนพาหลี่เหยียนมาถึงห้องโถงลับทางฝั่งตะวันออก ส่ังให้ 

เจยีงชานยกน�า้ชามา จากน้ันเขาก็โบกมอืให้ทุกคนออกไป แล้วจงึยกชายเสือ้

ขึน้ก่อนคกุเข่าลงไป
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"กระหม่อมเจียงเสียนถวายบังคมฝ่าบาท"

หลี่เหยียนไม่ได้ปล่อยให้เจียงเสียนคุกเข่าลงไป คว้าตัวเขาไว้  

"เราเคยพูดแล้ว เจ้าพบเราไม่ต้องคุกเข่า"

ในฐานะฮ่องเต้ของอีกแคว้นหน่ึง หลี่เหยียนมาเส่ียงอันตราย 

ตามล�าพังเช่นนี้ กลับไม่กลัวเจียงเสียนจะทรยศจับตัวไปเอาความด ี

ความชอบกับแคว้นหลวนแม้แต่น้อย

ทั้งที่เขาก็ถูกคนใช้พิษควบคุมอยู่!

ความไว้วางใจท่ีหาได้ยากย่ิงนี้ท�าให้เจียงเสียนขอบตาเปียกชื้น  

ผละจากการประคองของหลีเ่หยียน รนิน�า้ชาให้เขาด้วยตนเอง แล้วประคอง 

ส่งให้

"พระวรกายล�า้ค่าไม่ควรมาเผชญิกับอนัตราย ฝ่าบาททรงมเีร่ืองใด

เพียงให้คนส่งจดหมายมาถึงกระหม่อมก็พอ เหตใุดจงึเสดจ็มาแคว้นหลวน 

ด้วยพระองค์เองเช่นนี"้ เสยีงของเจยีงเสยีนออกจะแหบพร่า "ศกึใหญ่ก�าลงั 

จะเริม่ขึน้ ราชส�านกัไม่อาจขาดฮ่องเต้แม้แต่วันเดยีว พระองค์ไม่ควรเสดจ็มา

เสีย่งอนัตรายตามล�าพังนะพ่ะย่ะค่ะ"

"ศึกใหญ่ก�าลังจะเริ่มขึ้น การจัดวางก�าลังคนของเหิงจวินแม้จะ

ละเอียดรอบคอบ แต่หากไม่มาพบเจ้าด้วยตนเองสักครั้ง เราก็ยากจะ

สบายใจได้" หลีเ่หยียนดึงมอืเจยีงเสยีนมา ส่วนลกึในดวงตาสาดประกาย

วิบวับแวววาว "สองปีมานี ้ กุนซอืของเราเข้ามาอยู่ในดนิแดนศตัร ู ยุแหย่ให้

ขุนนางแคว้นหลวนแตกคอกัน มุ่งมั่นวางแผนเพ่ือผลประโยชน์ของแคว้น 

ให้กับเรา เรา..." เขานิ่งไปชั่วขณะ "เปรียบกับเหิงจวินแล้ว เราไม่นับว่า 

เสีย่งอนัตรายแต่อย่างใด"
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"ฝ่าบาทไม่ทรงทอดท้ิงดูดาย กระหม่อม..." เจยีงเสยีนในใจอุน่วาบ 

"กระหม่อมยินดีสละชพีเพ่ือแบ่งเบาภาระฝ่าบาท"

หวัข้อสนทนาออกจะน่าอดึอดัใจ หลีเ่หยียนก็คล้ายรับรูไ้ด้ มมุปาก

ขยับเล็กน้อย คิดจะพูดอะไรบางอย่างท่ีไม่ตึงเครียด เพ่ือจะได้ขับไล ่

ความอึดอัดในช่องอกออกไป ครุ่นคิดอยู่นานก็หาไม่ได้สักประโยค จึง 

ยกน�า้ชาขึน้มาจบิ

ไมรู่ว่้าหลีเ่หยยีนคดิอย่างไรต่อความขดัแย้งในราชส�านกัแคว้นหลี 

เจยีงเสยีนก็ไม่สะดวกจะหลบัหูหลบัตาเอ่ยปาก จึงเพียงยืนรออยู่ด้านข้าง

เงยีบๆ

กลิ่นอายสงบเงียบขุมหนึ่งไหลวนไปมาระหว่างกษัตริย์กับขุนนาง

"ร่างกายของเหิงจวินยังดีอยู่หรือ" ผ่านไปพักใหญ่ หล่ีเหยียนวาง 

ถ้วยชาลง สหีน้าออกจะเงียบขรมึ "เราหาตัวหลเีฟิงพบแล้ว"

"กระหม่อมได้ยินแม่นางซพููดถงึแล้ว ฝ่าบาททรงวางพระทัย กระหม่อม

เพียงกินยาถอนพิษตามก�าหนดเวลา ในช่วงหลายปีน้ียังไม่เป็นไร"

หลี่เหยียนรู ้สึกไม่ดีต่อสตรีแคว้นหลวนอย่างหย่ังรากลึก ด้วย

จติใต้ส�านกึเจยีงเสยีนจงึไม่ได้บอกเรือ่งท่ีหลวนอว๋ินชชู่วยถอนพิษให้เขา

"เหิงจวินก็กินยาถอนพิษพวกนั้นไปก่อนเถิด หลีเฟิงบอกว่าด้วย 

พ้ืนฐานวรยุทธ์ของเหิงจวิน ในระยะสามปี ยาเหล่าน้ันยังไม่อาจท�าลาย 

พลงัชวิีตของเจ้าได้" หัวข้อสนทนาพลนัเปลีย่นไป "เจ้าวางใจ เราจะต้อง 

คดิหาวธีิถอนพิษเจ้าให้จงได้" หลีเ่หยียนกัดฟันกรอด ในค�าพูดเจอืความ 

เลอืดร้อนขมุหนึง่ท่ีมเีฉพาะในคนหนุ่ม "วันหน้าเมือ่ล้มล้างแคว้นหลวนแล้ว  

เราจะต้องสบัร่างต่งก๋ัวกงเป็นหมืน่ชิน้!"
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จะอย่างไรเขาก็เป็นชายหนุ่มอายุยี่สิบกว่า เจียงเสียนอมยิ้มพลาง

ส่ายหน้า

"กระหม่อมไม่เป็นไร สองปีนีแ้ม้ต่งก๋ัวกงจะถอยห่างจากอ�านาจของ

ราชส�านัก แต่กลับแอบติดต่อคบหากับขุนนางและพ่อค้ามาโดยตลอด  

ลอบบ่มเพาะอ�านาจ ก่อนทีก่ระหม่อมจะจบัสายสนกลในของเขาได้อย่าง

ถ่องแท้ ฝ่าบาทอย่าเพ่ิงทรงบุ่มบ่ามเป็นอันขาด"

หลี่เหยียนก็รู้สึกว่าตนออกจะใช้อารมณ์ไปสักนิด ใบหน้าร้อนผ่าว 

เลก็น้อย น�า้เสยีงผ่อนคลายลงมา

"หลเีฟิงบอกว่าในยานัน่มยีาปลกุก�าหนัดอยู่ด้วย ต่งก๋ัวกงคดิจะให้

เหงิจวินสญูสิน้ปณิธาน!"

"กระหม่อมเข้าใจ ก่อนหน้านี้กระหม่อมควบคุมตนเองด้วยการ 

ไม่กินยานั่นมาโดยตลอด"

ด้วยเหตุนี้ถึงได้เกือบตาย!

ไม่อยากให้หลีเ่หยียนเป็นกังวล เจยีงเสยีนจงึไม่เอ่ยถึงเร่ืองนีแ้ม้แต่

ค�าเดยีว

"เหิงจวินล�าบากแล้ว ครั้งนี้เรายังพาหญิงงามมาจ�านวนหนึ่ง"  

หลีเ่หยียนมองเจยีงเสยีนอย่างมเีลศนัย ใบหน้าของชายหนุม่แดงเลก็น้อย 

"ให้รอรบัค�าสัง่อยูท่ี่แม่นางซ ู ล้วนเป็นชงิกวน เหิงจวินใช้ถอนพิษได้อย่าง

วางใจ" น�า้เสยีงเน้นหนักตรงค�าว่า 'ถอนพิษ' สองค�า พูดจบเขาก็เปลีย่นเรือ่ง 

"สตรแีคว้นหลวนจติใจโหดเห้ียมอ�ามหติ เหิงจวินอย่าได้ไปแตะต้องตอแย

พวกนางเป็นอนัขาด"

หลี่เหยียนถึงกับส่งหญิงงามมาให้เขา
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มองว่าชื่อเสียงจอมเสเพลของเขายังไม่ฉาวโฉ่มากพออีกหรือ

ความคดิวาบเข้ามาในใจ หรอืฝ่าบาททรงพบว่าแม่นางซเูกิดความรู้สกึ

หว่ันไหวไปกับเขา คิดจะลงโทษนาง ดังน้ันจงึส่งคนมาท�าหน้าท่ีแทนนาง

ก่อน

เมือ่รูเ้ช่นนีแ้ล้วเจยีงเสยีนจงึไม่สะดวกจะเอ่ยปากปฏเิสธ จะอย่างไร

เขาก็ถูกคนใช้พิษควบคุม ต่อให้หลี่เหยียนเชื่อถือไว้วางใจเขาเพียงใด  

ก็ไม่มีทางจะไม่วางหูตาไว้ข้างกายเขา!

เห็นเจยีงเสยีนเผยสหีน้าแปลกประหลาด หน้าแดงเลก็น้อย หลีเ่หยียน 

ก็หวัเราะฮ่าๆ หยิบยันต์อายุยืนแผ่นหนึง่ออกมาจากอกเสือ้ "น่ีเป็นยันต์ที่

องค์หญิงหมิงเยว่ียไปขอมาจากวัดต้าเจว่ียด้วยตนเอง อธิษฐานให้เจ้า 

อายยืุนยาวร้อยปี หญิงงามเหล่าน้ันนางก็เป็นคนคดัเลอืกด้วยตนเอง" เสยีง

ของหลีเ่หยียนทุ้มต�า่ลง "...ปีน้ันหมงิเยว่ียถูกอนิจหีญิงแคว้นหลวนปลกุป่ัน

ยุยง ท�าให้เหิงจวินถูกพิษ นางก็ไม่สบายใจมาโดยตลอด"

"นางเป็นเพียงเดก็ท่ีไม่รูป้ระสาผูห้น่ึง ฝ่าบาทยังต้องทรงอบรมสัง่สอน 

นางให้มาก" เจียงเสียนรับยันต์อายุยืนมามองดูแวบหนึ่ง แล้วยัดไว้ใน 

แขนเสือ้ "ถ้าไม่มคีวามมทุะลบุุม่บ่ามของนาง แผนซ้อนกลของกระหม่อม 

ก็คงไม่อาจใช้ออกมาได้อย่างราบรืน่เช่นนี"้

แต่นางท�าให้เหงิจวนิต้องระเหเร่ร่อนมาอยู่แคว้นหลวน ถกูต่งกัว๋กง

ควบคมุตวัไว้!

เมื่อนึกถึงเรื่องเหล่านี้ หลี่เหยียนก็รู้สึกคับแค้นใจ แต่จะอย่างไร 

หมงิเยวีย่กเ็ป็นน้องสาวแท้ๆ ของเขา และเป็นหวัใจของไทเฮา เขาไม่สะดวก 

จะบ่นว่าต่อหน้าเจยีงเสยีน
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"นางโตเป็นสาวแล้ว" มองเจยีงเสยีนอย่างมเีลศนัยแวบหนึง่ หลีเ่หยียน 

ทอดถอนใจ "เวลาน้ีหน้าตาสะสวยดุจบปุผาดุจหยกแล้ว"

"ได้ยินว่าเพราะเรื่องยกทัพไปทางใต้ ฝ่าบาทกับเหล่าขุนนาง 

เกิดถกเถียงกัน"

เจยีงเสยีนมองหลีเ่หยียนย้ิมๆ เปลีย่นหวัข้อสนทนาไปอย่างแนบเนียน

มุมปากของเจียงเสียนแฝงรอยย้ิม แววตาอ่อนโยน เจือไปด้วย 

กลิ่นอายสงบสุขจางๆ ขุมหนึ่ง จิตใจที่ร้อนรุ่มมาหลายวันของหลี่เหยียน 

พลนัถูกกวาดหายไปหมดสิน้ รูส้กึสบายใจขึน้มา ดวงตาเปล่งประกายวบิวบั

ดุจหมู่ดาวยามเที่ยงคืน

ภายใต้แสงเทยีนทีวู่บไหว เงาร่างสเีทาขาวคูห่น่ึงทอดยาวอยู่บนผนัง 

ประเดีย๋วมดืประเดีย๋วสว่าง ท่ามกลางค�า่คนือนัเงียบสงบดูอ่อนโยนสนทิสนม

กันดี

แก๊ง แก๊ง แก๊ง...เสยีงเคาะเกราะดังขึน้ สวินเหม่ามองกาน�า้หยดด้วย

สญัชาตญาณ ยามโฉ่วแล้ว เจยีงเสยีนให้เขารอ เขาก็ไม่กล้าจากไป ยืนอยู่ 

ข้างหน้าต่าง มองหน้าต่างท่ีมแีสงเทยีนสาดออกมาเรอืงๆ หัวใจของสวินเหม่า

ค่อยๆ กระสบักระส่ายข้ึนมา

คนผู้นั้นเป็นใคร

ถึงกับให้พี่ใหญ่เจียงขุยเฝ้าอยู่นอกประตูด้วยตนเอง

ดูเหมือนสงบเงียบ แต่ด้วยความรู้สึกเฉียบไวของคนฝึกยุทธ์ เขา

สังเกตเห็นว่าข้างนอกมีทหารรักษาการณ์ที่ซ่อนตัวอยู่ในท่ีลับจ�านวน

มากกว่าปกติสองเท่า ปกป้องเรือนขุยซิงเอาไว้ประดุจผนังทองแดง 
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ก�าแพงเหล็ก

คล้ายมีคลื่นใต้น�้าโหมซัดสาดอยู่ร�าไร ประหน่ึงเผชิญหน้ากับศัตรู 

ทีเ่ข้มแขง็

หัวใจของสวินเหม่าเต้นระทึก แต่ไรมาคุณชายท�าอะไรตามสบาย 

เป็นไปตามธรรมชาติ เดินบนเส้นทางอันตรายเหมอืนเดนิบนพ้ืนราบ เป็น 

ผูใ้ดกันถึงกับท�าให้เขารอบคอบระมดัระวังเช่นนี้
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"พ่ีสี ่ ดทู่าทางคุณชายคงไม่ได้ออกมาง่ายๆ" เจยีงชานยกน�า้ชาร้อน 

เข้ามากาหนึง่ รนิให้เขาด้วยตนเองถ้วยหน่ึง "หรอืไม่ ท่านนอนท่ีต่ังสกังบีหนึง่

ก่อน"

"ข้าไม่ง่วง" สวินเหม่าชี้ไปที่ด้านนอก "น้องเจ็ด เขาคือ..."

"พี่สี่ดื่มน�้าชา" เจียงชานยื่นน�้าชาให้เขา

"ข้าดื่มไม่ลง!" สวินเหม่าเอามือผลักออก "พวกเจ้า..."

"ฮ่าๆๆ ได้ฟังค�าพูดของเหิงจวินแล้ว เรา...ก็รู้แจ้งในทันที คืนน้ี 

เมื่อเมฆหมอกเคลื่อนไปจึงเห็นแสงจันทร์ใสกระจ่าง!"

ขณะสวินเหม่ากับเจยีงชานก�าลงัพูดกันอยู่น้ันก็เหน็ประตดู้านตะวันออก

ถูกผลกัเปิด เจยีงเสยีนกับหลีเ่หยียนเดินเคียงบ่าเคียงไหล่กันออกมา เป่า

ลมหายใจออกมาทีหน่ึง หลี่เหยียนแหงนหน้าข้ึนฟ้าหัวเราะ ในค�่าคืน 

เงยีบสงบ ท่าทางเขาดูก�าเรบิเสบิสานอย่างเห็นได้ชดั

107
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สวินเหม่าย่นหัวคิ้ว "เขาคือใคร ถึงกับขวัญกล้าเพียงนี้!"

ยังไม่เคยมีผู้ใดกล้าเหิมเกริมต่อหน้าคุณชายของเขาเช่นนี้!

เจียงชานยกมือขึ้นจ่อท่ีริมฝีปาก "ชู่ คุณชายออกมาแล้ว พวกเรา 

รีบไปต้อนรับกัน"

เจียงชานพูดพลางก็คว้าตัวสวินเหม่ามาท่ีหน้าประตู พอถึงประตู  

เจยีงเสยีนกับหลีเ่หยียนก็เดินเข้ามาแล้ว

เจียงชานดึงสวินเหม่าหลบไปที่ด้านข้าง แล้วแสดงความเคารพ 

พวกเขา

"เหม่าเอ๋อร์ มา คารวะคณุชายหลี"่ เห็นสวินเหม่า เจยีงเสยีนก็เรยีกเขา

เข้ามา แล้วหนัไปทางหลีเ่หยียน "เขาก็คือสวนิเหม่าทีข้่าพูดถึง เชีย่วชาญ

การทหาร ช�านาญเรื่องออกอุบายวางแผน เวลานี้ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็น 

ที่ปรึกษาอันดับหน่ึงของสวินซี" แล้วหัวเราะพลางเอ่ยเสริม "นี่อย่างไร... 

สวินซใีห้เขามาขอกลยุทธ์แล้ว"

"สวิน...เหม่า..."

หลีเ่หยียนเรยีกออกมา เขามองสบตากับเจยีงเสียนแล้วหวัเราะฮ่าๆ

"เรยีนคณุชาย!" เพราะไม่พอใจในความก�าเรบิเสบิสานของหลีเ่หยียน 

สวินเหม่าจงึยืนตัวตรง "ข้าน้อยสกุลเจยีง ไม่ใช่สกุลสวิน!"

เสยีงหวัเราะพลันขาดห้วน เจยีงเสียนสหีน้าเยียบเย็น "จ�าไว้! ตราบใด 

ทียั่งอยูใ่นทพัหลวน เจ้าต้องลมืไปเสยีว่าเจ้าสกุลเจยีง!"

เสียงเจียงเสียนเฉียบขาดอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน สวินเหม่า 

ตัวสั่นเทา รีบตอบค�า

"ขอรับ! ข้าน้อยเข้าใจแล้ว"
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สวินซคีวามรู้สกึเฉยีบไวช่างระแวง สวินเหม่าไม่รอบคอบระมดัระวงั

เพียงนิดเดียวอาจต้องจบชีวิตลงได้ อยู่ในค่ายของศัตรูเขาจะต้องลืมไป 

เสยีว่าตนสกุลเจยีง ต้ังอกต้ังใจออกอุบายวางแผนให้สวินซี!

เห็นเขารับค�าอย่างว่องไว เจียงเสียนมีสีหน้าผ่อนคลายลง

"เจียงเหม่า...สวินเหม่า..." หลี่เหยียนพึมพ�าขึ้น "ได้ยินชื่อเจ็ดดาว

พยัคฆ์ขาว* ผูอ้ยู่ใต้บงัคับบญัชาของเหงิจวินมานานแล้ว แต่ละคนล้วนมี

วิชายุทธ์ทีย่อดเยีย่ม เจ้าก็คือดาวตะวนัตกกลุม่ท่ีสี.่..กลุม่ดาวเหม่า ไม่ผดิ

กระมัง" หลี่เหยียนกวาดตาขึ้นลงมองประเมินเขา "ได้ยินว่าช่วงเวลา 

เพียงสองปีสวินซทีะยานขึน้เป็นขนุนางชัน้สงูของแคว้นหลวน ได้รับความ

โปรดปรานจากฮ่องเต้ ทัง้หมดนีล้้วนอาศัยการวางแผนการของเจ้า ท�าให้

เขาสร้างความดีความชอบในการสู้รบที่ชายแดนแคว้นหลีแคว้นหลวน 

ครัง้แล้วครัง้เล่า ผลงานโดดเด่นเป็นท่ีจบัตา"

"คณุชายหลีเ่ข้าใจผดิแล้ว แผนการเหล่านัน้ล้วนมาจากคุณชายของข้า 

สวินซีเข้ามาแทนทีต่่งก๋ัวกง ได้รบัความโปรดปรานและเกียรตยิศชือ่เสยีง

เหนือใคร ล้วนเป็นผลงานของคุณชายของข้า"

"ฮ่าๆๆ" หลี่เหยียนหัวเราะออกมาอย่างเบิกบานใจ "เจ้าจะบอกว่า 

เหงิจวินสร้างแม่ทัพใหญ่ของแคว้นหลวนคนหนึง่ขึน้มาด้วยตนเอง!"

สวินเหม่ายืดอกขึ้น ไม่พูดอะไรอีก

"เหม่าเอ๋อร์ มา..."

เจียงเสียนย้ิมพลางส่ายหน้า คว้าตัวสวินเหม่ามา ผลักผนังออก  

ข้างในถึงกับเป็นห้องโถงใหญ่กว้างขวางห้องหนึ่ง เจียงเสียนพาพวกเขา
* พยัคฆ์ขาว คือเจ็ดกลุ่มดาวทิศตะวันตก เป็นหนึ่งในสี่กลุ่มดาวห้องพักทั้ง 28 (เอ้อร์สือปาซิ่ว) ซึ่งเป็น 
กลุม่ดาวนกัษตัร 28 กลุม่ในดาราศาสตร์จนีโบราณ เจด็ดาวพยคัฆ์ขาว ได้แก่ ขุย โหลว เว่ย เหม่า ป้ี จอื ชาน
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เข้าไปในห้อง ดึงผ้าม่านผืนใหญ่ยาวระพ้ืนที่ท�าจากผ้าก�ามะหย่ีสีทอง 

ตรงผนงัด้านตะวันตกออก เผยให้เห็นแผนท่ีทางการทหารขนาดใหญ่ผนืหน่ึง 

กินพ้ืนท่ีของผนังท้ังด้าน หลีเ่หยียนกับสวินเหม่าต่างเบกิตากว้างพร้อมกัน

"ติดตามสวินซีไปท�าศึกตะวันออก พวกเจ้าไปทางซิ่งลั่วมุ่งหน้า 

ไปทางตะวันออก ยึดเมอืงหว่าเจิน้ ถานโจว...จากนัน้ก็ไปทางเหนอื ตฝ่ีา

ปราการธรรมชาตภูิเขาต้าอว้ี ผ่านจวนิเหยาตรงเข้ายึดเมอืงหลวงแคว้นชือ่ 

เมอืงเหย่ียนเฉงิ..."

เจยีงเสยีนชีไ้ปท่ีแผนท่ีทางการทหาร พูดถึงการจดัวางกลยุทธ์ทัง้หมด 

ในการยกทัพไปท�าศกึตะวนัออกของเขา โดยเฉพาะสภาพพ้ืนทีข่องแคว้นชือ่ 

ไม่ว่าเรือ่งเลก็เรือ่งใหญ่ล้วนอธิบายอย่างละเอยีด จบัมอืสอนเรือ่งชยัภมูิ 

ทีแ่ตกต่างกันจะจดัวางก�าลงัทหารจดัทพัอย่างไรให้กับสวินเหม่า...

หลีเ่หยียนฟังแล้วปากอ้าตาค้าง สายตาท่ีมองเจยีงเสียนเตม็ไปด้วย

ความชืน่ชม คนผูน้ีรู้จ้กัสภาพพ้ืนท่ีของแคว้นชือ่ดตีัง้แต่เม่ือไร

เจยีงเสยีนวางอบุายแผนการเหนือผูค้น คาดการณ์แม่นย�าดจุเทพ 

กลยทุธ์ในการท�าศึกตะวันออกทีล่ะเอยีดครอบคลมุทัว่ทกุด้านในครัง้นีไ้ด้

ซมึซบัเอาสติปัญญาและประสบการณ์นานปีของเขาเอาไว้ เป็นอาวธุวิเศษ 

ทีจ่ะน�าเสนอให้สวินซเีพ่ือสร้างความโปรดปราน ย่ิงเป็นการสร้างความส�าเรจ็ 

ให้กับแผนการร่วมมอืกันล้มล้างแคว้นชือ่ในครัง้นี ้ สวินเหม่าฟังอย่างตัง้อก 

ตัง้ใจยิง่ ท�าเครือ่งหมายบนแผนท่ีทหารขนาดเล็กทีเ่จยีงเสยีนเตรยีมไว้ให้อยู่

เป็นระยะ...

เจยีงเสยีนมองสวินเหม่าท�าเครือ่งหมายอนัสดุท้าย แล้วพาเขามายัง

อกีด้านหน่ึง ชีจ้ดุแล้วบอก "ตอนทพัหลลีงใต้จะหลบเลีย่งจวินเหยา จาก 
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ฮุยอันลงใต้แล้วมุ่งไปทางตะวันออก ผ่านเหอหลิน ฮ่ัวตูไปตามฝั่งเหนือ 

ของแม่น�้าหลวนตรงเข้ายึดเมืองไห่ตี้ จากนั้นย้อนกลับมาทางตะวันตก 

ผ่านเมืองหลวงแคว้นชื่อ เมื่อเป็นเช่นน้ีอย่างน้อยตอนทัพหลีมาถึง 

เมอืงเหย่ียนเฉงิก็ต้องช้ากว่าทัพหลวนสามถึงห้าวัน"

เจียงเสียนนิ่งไปครู่หนึ่ง แล้วกล่าวอย่างจริงจัง "ในช่วงไม่ก่ีวันน้ัน 

เจ้าต้องร่วมมือและประสานกับสวินซียึดเมืองหลวงแคว้นชื่อมาให้ได้"  

น่ิงเงยีบไปครูห่นึง่ "ถ้ามปัีญหาต้องบอกให้ข้ารูทั้นท ี ถ้าจ�าเป็นข้าจะให้ทพัหลี

แอบให้ความช่วยเหลอื"

"คณุชาย..." สวนิเหม่ามองเจยีงเสยีนด้วยความฉงน "เราตกลงกับ

แคว้นหลวน หลงัจากล้มล้างแคว้นชือ่แล้วไม่แบ่งเมอืงเลก็ใหญ่ ใครตไีด้ 

ก็เป็นของผู้นั้น เมืองเหย่ียนเฉิงเป็นเมืองหลวงของแคว้นชื่อ ยึดครองได ้

ก็เท่ากับยึดครองแคว้นชือ่ได้ ความหมายไม่ธรรมดา เพราะเหตใุดท่านต้อง 

สองมอืประคองมอบให้"

ในฐานะเมืองหลวงของแคว้น เมืองหลวงแคว้นชื่อมีความส�าคัญ

ส�าหรับการปกครองบ้านเมืองจริง แต่มันต้ังอยู่ในจวินเหยา เมืองเก่า 

ที่เจริญรุ่งเรือง ทั้งสี่ทิศเป็นพ้ืนราบ ไม่มีชัยภูมิอันตรายป้องกัน จึงไม่ม ี

ความส�าคัญด้านการทหารมากนัก หลังจากแคว้นชื่อล่มสลายแล้ว เมื่อ 

เวลาผ่านไป ความส�าคัญของพวกขุนนางปกครองย่อมจืดจางไป แต ่

เมืองไห่ตี้กลับต่างกัน มันตั้งตระหง่านอยู่ทางตอนล่างของแม่น�้าหลวน  

เป็นปราการธรรมชาตทิางการทหารท่ีทะลวงผ่านแนวก�าบงัของแม่น�า้หลวน 

เป็นประตูใหญ่ที่เปิดเข้ามาในแคว้นหลวน เป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญ

ทางการทหารในการรวมสามแคว้นเป็นหนึ่งที่ไม่อาจไม่ช่วงชิงมา...
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"ไม่เพียงเมอืงหลวงแคว้นชือ่ ทัง้แคว้นหลวนล้วนเป็นเป้าหมายของ

พวกเรา นีเ่ป็นเพียงกลยุทธ์ในการคัดเลอืกและตดัท้ิง ไม่ใช่ยอมให้"

น�้าเสียงของเจียงเสียนหนักแน่นกังวาน แฝงไปด้วยพลังอ�านาจ 

ที่สั่นสะเทือนและสยบจิตใจผู้คนขุมหนึ่ง สวินเหม่าฮึกเหิมข้ึนมาทันที  

มองเขาด้วยแววตาเจิดจ้า พยักหน้าอย่างเข้าใจ

"เมอืงเหย่ียนเฉงิตัง้อยู่ตอนใต้ของจวินเหยา ทัง้สีทิ่ศเป็นพ้ืนราบ ไม่มี

ชยัภูมอินัตรายป้องกัน" เจยีงเสยีนพูดต่อไป "ตีฝ่าภเูขาต้าอว้ีกับจวินเหยา

ไปได้ ก็เท่ากับช่วงชงิเมอืงเหย่ียนเฉงิมาได้" ชีไ้ปบนแผนท่ีหลายจดุทีม่สีแีดง 

วงอยู่ "ภูเขาต้าอว้ีลกัษณะพ้ืนท่ีแคบยาว ล้อมรอบไปด้วยพุ่มไม้เตีย้ ก่ิงไม้

หนาแน่น ต้องระวังทัพชือ่จะใช้ไฟ...ผ่านภเูขาต้าอว้ีมาก็เป็นจวินเหยา ทีน่ั่น 

สีท่ศิเป็นพ้ืนราบ กองก�าลงัทหารซุม่ซ่อนตัวยาก ต้องระวังแคว้นชือ่จะใช้

กลยุทธ์เสริมการป้องกันอย่างแข็งแกร่ง อพยพผู้คนและเสบียงอาหาร 

ออกจากเมอืงไปหมด อย่ากระหายในความส�าเรจ็และผลประโยชน์เฉพาะหน้า

เป็นอนัขาด อาจใช้ยุทธวิธีสนามเพลาะค่อยๆ รกุคบืเข้าไป"

"...สนามเพลาะ?" สวินเหม่าเงยหน้าขึ้นมาด้วยความฉงน

"ก็คือขุดคูส�าหรับอ�าพรางตัว เป็นการต้ังรับทางทหารอย่างหนึ่ง"  

เจียงเสียนพูดถึงข้อดีข้อเสียของยุทธวิธีสนามเพลาะให้สวินเหม่าฟัง 

อย่างละเอียด

"ดี!" ฟังจบ หลี่เหยียนตบมือแปะๆ ขึ้นมา

สวินเหม่าคล้ายต้นสนสเีขยีว ยืดหน้าอกขึน้ตรง "ข้าน้อยจะท�างาน 

ทีค่ณุชายมอบหมายให้ส�าเรจ็ เกลีย้กล่อมสวินซใีห้ใช้อบุายของท่าน!"

"ด!ี" เจยีงเสยีนผงกศรีษะด้วยความปลืม้ปีต ิ "ถ้าวินยัทหารของสวินซี
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เข้มงวดก็แล้วไปเถิด ถ้าไม่เข้มงวด..." มปีระกายอ�ามหิตจางๆ ทีไ่ม่เคยม ี

มาก่อนพาดผ่านก้นบึง้ดวงตาของเขา "ตีเมอืงเหย่ียนเฉิงแล้ว เจ้าก็ส่ังการ 

ผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้เผาสงัหารปล้นชงิ"

จะรวมแผ่นดินเป็นหนึ่งก็ต้องมีการพลีชีพ!

เขาจะต้องปลกูฝังความอาฆาตแค้นท่ีไม่มวัีนสญูสลายไปตามกาลเวลา

ระหว่างคนแคว้นชือ่กับคนแคว้นหลวน

ท่ีเขาต้องการก็คือ...แคว้นหลวนได้แผ่นดินแคว้นชื่อไปครึ่งหน่ึง  

ถัดจากนั้นไม่ใช่การเสพสุขในผลพวงแห่งชัยชนะ หากแต่เป็นการรับมือ 

ไม่หวาดไม่ไหวกับความวุ่นวายภายในและการก่อจลาจลของคนแคว้นช่ือ

"คุณชาย..."

สวินเหม่าจติใจสัน่สะท้าน ช�าเลอืงมองหลีเ่หยียนอย่างไม่สบายใจ  

นีไ่ม่สอดคล้องกับนิสยัใจคอท่ีแต่ไรมามเีมตตากรณุาของเจยีงเสียน

ในดวงตาของหลี่เหยียนก็มีแววประหลาดใจจางๆ แต่กลับไม่ได ้

พูดอะไร เพียงตั้งใจฟัง

ไม่ได้ใส่ใจความฉงนสงสยัของพวกเขา เจยีงเสยีนพูดต่อ "เข้าเมอืง

แล้ว เจ้าไม่ต้องสนใจอะไรทัง้สิน้ พาคนมุง่ตรงไปต�าหนกัฝ่ายใน ต้องจบั

ฮ่องเต้แคว้นชือ่ให้จงได้ แล้วสงัหารเขาเสยี" หยุดชะงักไปเลก็น้อย เสยีงของ 

เจียงเสียนก็ต�่าและเชื่องช้า กัดฟันพูดอย่างเน้นย�้าทีละค�า "คิดเสียว่า...

สงัหาร...จน...เลอืด...เข้า...ตา...แล้ว!"

"คุณชาย..." สวินเหม่าตัวสั่นเทา "ถ้า..."

"ถ้ามีคนเข้าวังไปก่อนเจ้า จับเป็นไว้แล้ว เจ้าต้องคิดหาหนทาง 

หว่านล้อมสวินซีให้สังหารเขาเสีย!"
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"นี่..." สวินเหม่าเงยหน้าขึ้นมาด้วยความฉงนสงสัย "เพราะเหตุใด 

ต้องสงัหารเขาให้ได้" แล้วเอ่ยเสรมิอกีว่า "จะอย่างไรเขาก็เป็นฮ่องเต้ของ

แคว้น เอาตวัไว้ย่อมต้องมปีระโยชน์อยู่บ้าง"

"ข้ากลัวเขาจะฟ้ืนคืนอ�านาจอีกครั้ง!"

เจียงเสียนมองความมืดขมุกขมัวที่นอกหน้าต่าง แววตาลึกล�้า

หลีเ่หยียนพูดอย่างเฉยีบขาด ดวงตามปีระกายเยียบเย็นน่าสะพรงึกลวั

พาดผ่านจางๆ

"เขาเป็นเชือ้ไฟทีเ่ป็นความหวังของคนแคว้นชือ่ ตราบใดทีเ่ขายังมชีวีติ 

อยู่ ความหวังทีจ่ะกอบกู้แผ่นดนิของคนแคว้นชือ่ย่อมไม่มวัีนมอดดบั และ

ท�าทกุวิถีทางเพ่ือกอบกูบ้้านเมอืง พวกเราก็จะต้องเผชญิกับการก่อจลาจล

อย่างไม่สิน้สดุของคนแคว้นชือ่"

"แต่เขาไม่อาจตายด้วยน�า้มือของคนแคว้นหลเีป็นอนัขาด!" เจยีงเสยีน

ผงกศรีษะ แล้วเอ่ยเสรมิ "เขาตายด้วยน�า้มอืของคนแคว้นหลวน ความขดัแย้ง

ระหว่างคนแคว้นชือ่กับคนแคว้นหลวนก็จะย่ิงรนุแรงมากข้ึน เป็นการปเูส้นทาง

ราบเรยีบให้กับการรวมแผ่นดินของพวกเรา"

"ข้าน้อยเข้าใจแล้ว!" สวนิเหม่าให้ค�ามัน่สญัญา "ข้าน้อยจะไม่ท�าให้

คณุชายต้องผดิหวัง"

เจียงเสียนกับหลี่เหยียนมองสบตากันแล้วยิ้ม

"จรงิส"ิ นกึอะไรข้ึนมาได้ เจยีงเสยีนตบมอื "ตอนบกุเข้าไปต�าหนัก

ฝ่ายใน มีคนผู้หน่ึงไม่อาจสังหารเด็ดขาด เจ้าจะต้องคุ้มกันนางให้ดี ทั้ง 

โน้มน้าวสวินซใีห้มอบให้ฮ่องเต้โม่ต้ี"

"ผู้ใดหรือ"
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"เฉินฮองเฮา!" หลี่เหยียนเป็นคนพูดต่อ "ได้ยินว่านางรูปโฉมงาม 

หยาดเย้ิมพริม้เพรา นางกับฮ่องเต้แคว้นชือ่สองสามภีรรยารกัใคร่ผกูพันกัน 

ลกึซึง้ ฮ่องเต้แคว้นชือ่ตายแล้ว เจ้าต้องระวังอย่าให้นางคดิส้ัน"

"น่ีๆ..." สวินเหม่าใบหน้าแดงฉาน ถูมือไปมาไม่รู้จะท�าอย่างไรดี  

"หลังจากสามีตายไป นางก็จะกลายเป็นบุปผาโรยราก่ิงหลิวท่ีเหี่ยวเฉา 

ฮ่องเต้โม่ตี.้..ฮ่องเต้โม่ต้ี..." เขาเงยหน้าขึน้มา "...จะโปรดปรานหรือ"

"โปรด..." เจยีงเสียนย้ิมน้อยๆ "เจ้าไม่ได้ยินเจยีงเว่ยบอกว่าฮ่องเต้โม่ตี ้

ชอบสตรท่ีีมปีระสบการณ์หรอื"

ฮ่องเต้โม่ตี้ชอบสตรีที่มีประสบการณ์เช่นนั้นหรือ

สวินเหม่ามองเจียงเสียนและหลี่เหยียนสลับไปมา ในดวงตาเขา 

เตม็ไปด้วยความฉงนสงสยั

"ฮ่องเต้โม่ตี้พิการตั้งแต่เล็ก ถูกคนข่มเหงรังแก นางก�านัลท่ีอายุ

มากกว่าเขาสบิกว่าปีผูห้นึง่เลีย้งเขามาจนโต..." หลีเ่หยยีนท่ีอารมณ์ดย่ิีง 

ก็พูดจาหยาบคายออกมา "ได้ยินว่าเขาไม่ชอบแตงอ่อนรสฝาดมากท่ีสดุ 

กลบัชอบแม่ม่ายท่ีงามเย้ายวนมจีรติจะก้าน!"

ฮ่องเต้โม่ตี้ชอบแม่ม่าย!

ไม่เพียงสวินเหม่า แม้แต่เจียงชานก็เบิกตาโตด้วยความตื่นตะลึง

"อย่ามวัแต่ตะลงึงันอยู่ เจ้าเพียงท�าตามทีข้่าบอกก็แล้วกัน ยงัม.ี.." 

เจยีงเสยีนเคาะศรีษะสวินเหม่า ย่ืนผ้าไหมผืนหน่ึงให้เขา "หลงัจากตีเมอืงหลวง

แคว้นชือ่ได้แล้ว จ�าไว้ต้องคุ้มกนัคนเหล่าน้ีให้ดี" คิดไปคดิมาก็เก็บคนืมา 

"ช่างเถิด อาจจะถูกสวนิซจีบัพิรธุได้ ข้าจะมอบหมายเรือ่งนีใ้ห้เจยีงโหลว 

เจียงจือพาคนไปซุ่มซ่อนอยู่ที่เมืองเหย่ียนเฉิงก่อน ถึงตอนนั้นเจ้าเพียง 
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หาจงัหวะส่งพวกเขาออกจากเมอืงก็พอ"

"พวกเขาเป็นใครหรอื" หลีเ่หยียนรบัผ้าไหมมา "เพราะเหตใุดเหงิจวิน

ต้องคุม้กันพวกเขา"

"ล้วนเป็นช่างฝีมอืดีกับบณัฑิตท่ีมคุีณธรรมและสตปัิญญา หลังจาก

แคว้นหลีรวมแผ่นดินเป็นหน่ึงแล้ว ตอนจะปกครองใต้หล้าไม่อาจขาด 

คนเหล่านี ้ไม่อาจให้แคว้นหลวนได้คนเหล่าน้ีไปเป็นอนัขาด"

เจียงเสียนก�าลังรวบรวมผู้มีสติปัญญาความสามารถมาให้เรา!

หลีเ่หยียนมองเจยีงเสยีน รอยย้ิมค่อยๆ กว้างข้ึนทลีะน้อย กระทัง่ 

ลามมาถึงส่วนลกึของดวงตา

ทางทิศตะวนัออกเริม่มแีสงสว่างเรอืงรอง เจยีงเสยีนเหยียดร่างเลก็น้อย 

วางแผนมาทัง้คนื เขาในเวลาน้ีรูส้กึอ่อนล้าย่ิง อยากจะหลบัให้สบายสกัต่ืน

"คุณชาย..."

ฟังแผนการของเจียงเสียนจบ เจียงชานพลันนึกถึงเร่ืองยุแหย่ให้

แตกคอกันของหเูฉงิข้ึนมาได้ จงึเอ่ยเตือนอย่างไม่สบายใจ "คนืวนัแต่งงาน  

ถ้าคณุชายสวินพบว่านางไม่ใช่สตรบีรสิทุธ์ิผดุผ่อง จะแตกคอกับต่งก๋ัวกง 

เป็นอปุสรรคต่อแผนของคุณชายหรอืไม่"
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"สวมรอยเป็นเหิงจวิน" หลี่เหยียนมองเจียงเสียนด้วยความฉงน  

"เรือ่งเป็นมาอย่างไร"

เจยีงเสยีนลงัเลเลก็น้อยก่อนเล่าเรือ่งของหูเฉงิออกมาคร่าวๆ สดุท้าย 

ก็บอก "ศกึใหญ่ก�าลงัจะเริม่ข้ึน ทุกเรือ่งต้องการความสงบ ช่วงเวลาน้ีต่งก๋ัวกง 

กับแม่ทพัใหญ่ไม่อาจแตกคอกันเดด็ขาด เรือ่งน้ียังต้องขอให้คุณชายช่วย..."

"ให้ข้าช่วย" หล่ีเหยียนงงงนั แล้วบอก "ข้าสามารถช่วยอนัใดได้ เหิงจวิน

บอกมาได้เลย"

"ฝ่าบาทโปรดมบีญัชา ให้แม่นางซดูงึตวัสวินเหลยีนไว้ให้ได้" เจยีงเสยีน

โบกมอืให้สวินเหม่ากับเจยีงชานล่าถอยออกไป "จะใช้วิธีใดก็ได้ ขอเพียง

ก่อนกรีธาทัพออกรบเขาไม่อาจเข้าห้องหอกับแม่นางต่ง" น่ิงไปครู่หน่ึง  

"ทุกอย่างรอเขาได้ชยัชนะกลบัมาก่อนค่อยว่ากัน"

ให้ซูชิงเหลียนไปยั่วยวนสวินเหลียน เหิงจวินจะตัดใจได้แน่หรือ

108
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หลี่เหยียนมองเจียงเสียนโดยไม่พูดอะไร ในดวงตาเต็มไปด้วย 

ความสงสัย

ได้ยินมานานแล้วว่าสองปีมาน้ีนอกจากเจยีงเสียนแล้ว ซชูงิเหลียน

ไม่เคยรบัแขกคนใดอกี คิดว่าคงจะเกิดความรกัในตวัเขาแล้วกระมงั

ในฐานะไส้ศึกไม่อาจจิตใจหวั่นไหว นางไม่ควรฝืนกฎระเบียบ  

เจียงเสยีนหมุนตวัไปมองนอกหน้าต่างทีท้่องฟ้าเริม่มสีขีาวเรืองรอง แอบ

ถอนหายใจออกมาทีหนึ่ง

"ได้" มองเงาด้านหลงัทีดู่เงยีบเหงาของเจยีงเสียน "เราจะไปจดัการ

เดีย๋วน้ี!"

"กระหม่อมขอบพระทัยฝ่าบาทที่ช่วยให้สมปรารถนา!" เจียงเสียน

สหีน้าผ่อนคลาย "หลงัจากนางปฏิบติัภารกิจน้ีลลุ่วงแล้ว ยังขอให้ฝ่าบาท 

มรีบัสัง่ให้นางกลบัแคว้นหลด้ีวย"

ท�าเช่นนี้บางทีอาจรักษาชีวิตนางไว้ได้กระมัง

หลีเ่หยียนส่งหญิงงามมาอกีกลุ่มใหญ่ เห็นชดัว่าเกิดความหวาดระแวง

ในตวันาง สิง่ท่ีเขาพอจะท�าให้นางได้ก็มเีพียงเท่านี!้

"กลบัแคว้นหล!ี" หลีเ่หยยีนงงงัน จากนัน้ก็ส่ายศรีษะอย่างไม่ลงัเล 

"นางเป็นสายลบัท่ีดีท่ีสดุของเรา หญิงงามทีเ่ราพามาด้วยเหล่านัน้ยังต้อง

ให้นางอบรมสั่งสอน ฐานะของนางกส็ามารถคุม้กนัเหงิจวนิได้ อีกอย่าง  

ศกึใหญ่ก�าลงัจะมาถึง เราก็ขาดคน..."

"ฝ่าบาท!" นางเกิดความหวัน่ไหวในตวัข้า ย่อมไม่อาจอยู่ต่อไปได้อกี!

"เอาล่ะ ไม่ได้นอนมาทัง้คืน เราก็เหนือ่ยแล้ว" หลีเ่หยียนบดิข้ีเกียจ  

"เราจะเชือ่ฟังเจ้า วันน้ีจะกลับแคว้นหลี เจ้าก็ไม่ต้องไปส่ง หลงัจากกลบัไปแล้ว
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เราจะส่งจดหมายมาถึงเจ้า" เดินไปใกล้จวนจะถึงหน้าประตู หลี่เหยียน 

พลนัหยุดลง ไม่ได้หันหน้ามา เสยีงทุม้ต�า่และเนบินาบเลก็น้อย "เราไม่ถือสา 

ถ้าพวกเจ้าจะอยู่ด้วยกัน"

เจียงเสียนหันขวับไปมองเงาด้านหลังท่ีลับหายไปของหลี่เหยียน 

สีหน้าสับสนยุ่งเหยิง

นับเป็นงานใหญ่ที่ครึกโครมไปทั่วทั้งเมืองหลวนเฉิง ต่งซูแต่งเข้า 

จวนแม่ทัพไปอย่างเอกิเกรกิมหีน้ามตีา ในทีส่ดุนายหญิงใหญ่ก็ถอนหายใจ

ด้วยความโล่งอก และมเีวลามาสนใจหลวนอว๋ินชแูล้ว 

วันเวลาท่ีสบายอกสบายใจของหลวนอวิ๋นชูมาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว  

นายหญิงใหญ่อาศัยเรือ่งท่ีว่าหลังจากไว้ทุกข์ให้ต่งอ้ายครบสีส่บิเก้าวัน นาง 

ต้องเข้าวังไปขอบพระทัยในพระกรณุา ให้ซหูมวัมวัมาสอนมารยาทในวัง 

ให้นาง

เหลอืบมองไปเหน็ซหูมวัมวัท่ีถูกแดดส่องจนต้องหรีน่ยัน์ตา ท่าทาง

คล้ายง่วงงุน หลวนอว๋ินชจูงึแอบเหยียดแขน ฝึกฝนกฎระเบยีบช่างเหน็ดเหนือ่ย 

ภายใต้แสงแดดแรงกล้า เพียงท่ายืนท่าเดยีวก็ยืนมาเกือบคร่ึงชัว่ยามแล้ว...

"อยู่ต่อหน้าพระพักตร์ไม่อาจสะอึก เรอ จาม หาว บดิข้ีเกียจ ยืนตวั 

ไม่ตรง ยืนพิง ช�าเลอืงตามอง..." ไหนเลยจะรู ้ หลวนอวิน๋ชเูพ่ิงจะขยับตวั 

ก่ิงหลวิของซหูมวัมวัก็ตวัดลงมา "ยังไม่ถึงครึง่ชัว่ยามก็บิดขีเ้กียจแล้ว ท่าน

ต้องรูว่้าเหล่าสนมชายาในวัง ยามอยู่ต่อหน้าฝ่าบาท ฮองเฮา ต้องยืนอยู่ 

สองสามชัว่ยามก็ม ีไม่มคีวามอดทนเช่นนีจ้ะเข้าวังได้อย่างไร!"

บนแขนเรียวงามดุจรากบัวปรากฏรอยแดงเป็นแนวขึ้นทันที  
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หลวนอว๋ินชเูจบ็จนเนือ้ตัวสัน่เทา กัดฟันแน่น แล้วกลบัสูท่่าทางสง่างาม 

ดังเดิม

"หากปกติไม่ฝึกฝนให้มาก ระวังถึงเวลาจะท�าให้จวนก๋ัวกงต้อง 

ขายหน้า!" มองหลวนอว๋ินชูท่ียืนเรียบร้อยแล้ว ซูหมัวมัวก็ยังไม่ลดท่าที

ขงึขงั ชีก้าน�า้หยดทีใ่ห้สาวใช้เอามาวางไว้กลางลานโดยเฉพาะ "ปรบัเพ่ิม

อีกหนึ่งชั่วยาม ไม่ถึงยามอู่* ท่านห้ามขยับ!"

ยามอู่!

สวรรค์ ตอนนีเ้พ่ิงจะผ่านยามเฉนิ ร่างกายของสะใภ้สีเ่ดมิก็อ่อนแอ

อยู่แล้ว นางจะทนไหวหรอื

หรเูยียนมองใบหน้าท่ีค่อนข้างซดีขาวของหลวนอว๋ินช ู หัวใจค่อยๆ 

ลอยข้ึนมา

กฎระเบียบในวังเข้มงวดเพียงนี้จริงหรือ

หรเูยียนไม่เคยเข้าวงัมาก่อนย่อมไม่รู ้ แต่เมือ่ก่อนตอนนางอยู่ในมอื

พวกค้าทาสก็เคยฝึกฝนกฎระเบียบมาอย่างทุกข์ทรมาน แต่ก็ไม่ได้เข้มงวด

กวดขันเพียงนี้ ย่ิงไปกว่าน้ันพวกนางยังเป็นเพียงสาวใช้ที่ต้อยต�่าผู้หนึ่ง  

ไม่เหมอืนหลวนอว๋ินชท่ีูเป็นนายหญิงท่านหนึง่

เห็นในดวงตาเปล่งประกายแวววาวของซูหมัวมัวมีรอยย้ิมอ�ามหิต 

ชัว่ร้ายขมุหนึง่แฝงอยู่

หรูเยียนตัวสั่นสะท้านขึ้นมาทันที

ซหูมวัมวัผูน้ีใ้ช่ถูกคนซือ้ตัวไปแล้วหรอืไม่ และจงใจทรมานสะใภ้ส่ี!

แสงแดดแรงกล้าดจุเปลวไฟ หน้าผากของหลวนอว๋ินชคู่อยๆ มเีหงือ่ซมึ

* ยามอู่ คือช่วงเวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น.
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ออกมา หรูเยียนไม่อาจข่มอารมณ์ไว้ได้อีก ฉวยจังหวะท่ีซูหมัวมัวเผลอ 

แอบหยิบหินก้อนเลก็ๆ ขึน้มาก้อนหน่ึง ขยับมอืเลก็น้อย

หลวนอวิ๋นชูที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลร่างพลันโงนเงนทรุดฮวบลงไป

"สะใภ้สี่!"

หรูเยียนกรีดร้องออกมาค�าหน่ึง ทะยานร่างเข้าไปรับนางไว้ได้ทัน 

เฉยีดฉวิ

มองท่วงท่าการเคลือ่นไหวท่ีปราดเปรยีวของหรูเยียน ซหูมวัมวัสหีน้า

แปรเปลีย่น จากน้ันก็สงบใจลง เปิดปากถามขึน้ 

"เป็นอะไรไป เอะอะโวยวายใหญ่โต"

"สะใภ้สีเ่ป็นลมไปแล้วเจ้าค่ะ" หรเูยียนมองนางอย่างวงิวอน "ขอร้อง 

ซหูมวัมวัโปรดปล่อยสะใภ้สีก่ลบัไปก่อน"

"กลบัไป?" ซหูมวัมวัมองหลวนอวิน๋ชทูีเ่ป็นลมไม่ได้สตแิวบหน่ึง "ข้า

สอนกฎระเบยีบมาทัง้ชวิีต คนทียื่นหยัดไม่ได้เช่นน้ีพบเหน็มามาก อุม้นาง

เข้าไปพักในห้อง ป้อนน�า้สะอาดให้ด่ืมสกัชามก็ฟ้ืนคืนสตข้ึินมาแล้ว"

ความหมายนอกเหนือค�าพูดก็คือ 'ไม่ปล่อยคน ป้อนน�า้สะอาดให ้

ชามหนึง่ ฟ้ืนแล้วก็ฝึกต่อ'

"ซหูมวัมวัไม่อาจท�าเหมอืนยามท่านสอนสาวใช้เหล่านัน้" น�า้เสยีงของ 

หรเูยียนก็แหลมขึน้มา "สะใภ้สีจ่ะอย่างไรก็เป็นนายหญิงร่างกายบอบบาง

ผูห้น่ึง ถ้าสะใภ้สีเ่ป็นอะไรไปจรงิ ท่านรบัผดิชอบไหวหรือ"

"นี่..."

ซูหมัวมัวเช็ดเหงื่อที่หน้าผาก

"ข้าก็รบัค�าสัง่จากนายหญิงใหญ่มาสอนนาง ถ้านางวนันีเ้ป็นอย่างนัน้ 
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พรุง่น้ีเป็นอย่างนี ้ ไม่ตัง้ใจฝึกฝนให้ด ี เข้าวงัไปท�าให้จวนก๋ัวกงต้องขายหน้า  

ข้าก็รบัผดิชอบไม่ไหวเช่นกัน!" ซหูมวัมวัในใจรูสึ้กหว่ันหวาด แต่ปากกลับ 

ไม่ยอมอ่อนข้อแม้แต่น้อย "เจ้าสงสารสะใภ้สีก็่ไปเรยีนนายหญิงใหญ่ส ิ ถ้า 

นายหญิงใหญ่บอกว่านางไม่ต้องฝึกแล้ว ข้าก็ไม่ต้องเหนือ่ย เช่นนีท้กุคน 

จะได้ไม่ต้องรบัผดิชอบ!"

พูดพลางซูหมัวมัวก็หันไปขยิบตาให้สาวใช้รุ ่นเล็กท่ีอยู่ด้านข้าง  

สาวใช้ผู้นั้นก็พูดขึ้นมาอย่างมีปฏิภาณไหวพริบ

"พ่ีหรเูยียนพาสะใภ้สีไ่ปพักในห้องก่อน ข้าจะไปเรียนนายหญิงใหญ่

เดีย๋วน้ี"

เรียนนายหญิงใหญ่!

นายหญิงใหญ่จะละเว้นการฝึกกฎระเบียบของสะใภ้สี่หรือ

เดิมเรื่องนี้ก็เป็นลูกไม้ที่ข้าใช้ออกมา

ฟังค�าพูดของสาวใช้รุน่เล็กแล้ว หรเูยียนออกจะรูส้กึหวาดหว่ัน อ้าปาก

คดิจะเรยีกนางไว้ แต่ชัว่ขณะน้ันก็ไม่รูว่้าควรพดูดหีรือไม่ พอลงัเลสาวใช้ผูน้ั้น 

ก็หายลบัไปแล้ว

"...บ่าวก็คิดไม่ถึงว่านายหญิงใหญ่จะเป็นห่วงท่านเพียงน้ี ถึงกับ 

เชญิท่านหมอมาด้วยตนเอง" หรเูยียนอุม้หลวนอว๋ินชข้ึูนไปบนเก้ียว คลายจดุ

ให้นาง "สะใภ้สี ่พวกเราจะท�าอย่างไรดี"

ถ้าท่านหมอตรวจดูแล้วหลวนอว๋ินชูไม่ได้เป็นอะไร ไม่รู้ซูหมัวมัว 

จะยิ่งเล่นงานนางหนักหน่วงมากขึ้นหรือไม่

คนท�าความผิดย่อมใจฝ่อ หรูเยียนถึงกับสงสัยว่าที่นายหญิงใหญ่ 
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ท�าเรือ่งใหญ่โตรบัหลวนอว๋ินชไูปเรอืนอิน่ย่วนเช่นนี ้ก็เพราะคาดเดาได้ว่า 

ที่นางเป็นลมเป็นเรื่องโกหก ต้องการหลบเลี่ยงการฝึกกฎระเบียบ ถึงได้ 

เชญิท่านหมอมาเปิดโปง

"วิธีน้ีเจ้าก็คิดออกมาได้" เมื่อหลวนอว๋ินชูพบว่าหรูเยียนถึงกับ 

จี้สกัดจุดนาง ช่วยนางหลบเลี่ยง 'การถูกลงโทษทางร่างกาย' ก็หัวเราะ 

ออกมาเบาๆ "ตอนน้ันข้าก็สตเิลอะๆ เลอืนๆ แล้ว ต่อให้เจ้าไม่จีส้กัดจดุ  

ข้าก็คงทนได้อกีไม่นาน"

"สะใภ้สี่..."

ได้ยินหลวนอว๋ินชูบอกว่า 'สติเลอะๆ เลือนๆ แล้ว' หรูเยียนพลัน 

แสบจมกูข้ึนมา เหน็นางยังมแีก่ใจย้ิม ก็เรยีกนางออกมาอย่างไม่อาจยอมรบัได้

เดิมร่างกายของหลวนอว๋ินชูก็อ่อนแออยู่แล้ว นางไม่กลัวจะให ้

ท่านหมอตรวจ แต่เหน็หรเูยียนสหีน้าเต็มไปด้วยความห่วงกังวล นกึถึงว่า 

ถ้าท่านหมอตรวจรู้ว่านางไม่ได้เป็นอะไรมาก นางก็จะหลบไม่พ้น 'การ 

ถูกลงโทษทางร่างกาย' ท่ีไม่จบไม่สิ้นของซูหมัวมัว ถ้าคร้ังนี้ถูกเปิดโปง  

ต่อไปหรเูยียนคดิจะช่วยนางโกงเช่นน้ีอกีก็คงยาก คดิมาถึงตรงนีห้ลวนอว๋ินช ู

ก็ครุ่นคิดอย่างจริงจังขึ้นมา

"ชพีจรพร่อง* คอืท่ีจดุชุน่ กวน ฉ่ือ** ท้ังสามต�าแหน่งจะอ่อนแอและ

ไม่มกี�าลงั กดแรงก็จะสมัผสัชพีจรไม่ได้ เจ้ามกี�าลงัภายใน สามารถควบคมุ

สภาพชพีจรของข้าและท�าชพีจรเลยีนแบบขึน้มาได้หรือไม่"

* ชีพจรพร่อง หมายถึงการตรวจชีพจรเมื่อสัมผัสจุดท้ังสามระดับจะรู้สึกว่าไม่มีก�าลัง หรือเมื่อสัมผัสเบา 
รู้สึกแผ่ว ไม่มีแรง แต่พอกดลึกก็จะหายไป
** จุดชุ่น กวน ฉื่อ ทั้งสามจุดคือต�าแหน่งของการตรวจชีพจรจะอยู่บริเวณข้อมือด้านในทั้งสองข้าง โดยวาง 
นิ้วกลางท่ีจุดกวน ซึ่งอยู่บริเวณที่มีกระดูกข้อมือนูนขึ้นมา วางน้ิวชี้ถัดจากน้ิวกลางไปทางปลายน้ิวมือของ 
ผูป่้วยทีจ่ดุชุน่ ส่วนจดุฉือ่ ให้วางนิว้นางถัดจากนิว้กลางค่อนไปทางต้นแขนโดยให้วางท้ังสามน้ิวเรียงติดกัน
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"สะใภ้สี่จะ..."

หรูเยียนมองหลวนอวิ๋นชูอย่างตื่นตระหนก

หลวนอว๋ินชพูยักหน้า "ชพีจรพร่องคอืเลอืดลมหลกัพร่องท้ังสองอย่าง  

ถ้าสามารถเลยีนแบบได้สมจรงิสกัหน่อย ให้ท่านหมอตรวจพบว่าเลอืดลม

ไม่เพียงพออย่างรนุแรงล่ะก็..."

หรเูยียนดวงตาเปล่งประกายเจดิจ้า "บ่าวจะลองดเูจ้าค่ะ" พูดพลาง

ยกมอืขึน้กดไหล่หลวนอว๋ินชเูบาๆ

หลวนอว๋ินชรููส้กึได้ว่ามกีระแสบางเบาขมุหนึง่ไหลทะลักเข้ามาท่ีแขน 

นางย่ืนมอือกีข้างหนึง่มาจบัชพีจรให้ตนเอง

"เป็นอย่างไร" หรเูยียนจบัตามองสีหน้าของหลวนอว๋ินช ูท่าทางค่อนข้าง

ตืน่เต้น

"...ไม่คล้าย" หลวนอว๋ินชูสั่นศีรษะ "ท่านหมอจะเข้าใจว่าข้าป่วย 

จนเหลอืวสิยัจะเยียวยาได้" เอ่ยเสรมิอีกว่า "ดูก็รูว่้าใช้กลโกง"

"เช่นน้ัน..." หรเูยียนสหีน้าหม่นขรมึแล้วบอก "ชพีจรเลก็* ดหีรือไม่ 

ควบคมุได้ง่ายกว่าชพีจรพร่องหน่อยเจ้าค่ะ"

"ชีพจรเล็กก็คือพลังในร่างกายพร่อง" คิดไปคิดมาหลวนอว๋ินชู 

ก็ผงกศีรษะ "เจ้าลองดู"

"ครั้งนี้คล้ายแล้ว" หลวนอว๋ินชูตรวจชีพจรดูอีกคร้ัง แล้วย้ิมอย่าง 

เบกิบานใจ "ชพีจรเลก็คล้ายเส้นด้าย น่ิม** และเรว็*** คร้ังน้ีท่านหมอจะต้อง

* ชพีจรเลก็ เมือ่สัมผสัน้ิวมอืลงไปท่ีชพีจร การเต้นของชพีจรจะเลก็คล้ายเส้นด้ายหรอืใยแมงมมุ แสดงว่าผูป่้วย
มพีลังน้อย
** ชีพจรนิ่ม หมายถึงการเต้นของชีพจรลอย เมื่อกดนิ้วมือลงไปเบาๆ จะรู้สึกว่าชีพจรนั้นเล็กและนิ่ม
*** ชพีจรเรว็ เมือ่แตะน้ิวมอืลงไปทีช่พีจร การเต้นของชพีจรนัน้เรว็กว่าคนธรรมดา ชพีจรจะเต้นได้ห้าถงึหกคร้ัง 
ขึน้ไปต่อการหายใจหน่ึงครัง้
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เตอืนนายหญิงใหญ่ให้ข้าพักผ่อนให้ดี ไม่อาจยืนคราวละสองชัว่ยามแล้ว"

"จรงิหรอืเจ้าคะ!" หรเูยียนตืน่เต้นจนใบหน้าแดง "บ่าวจะฝึกอีกสกัหน่อย" 

ทางหนึง่ก็บ่นพึมพ�ากับตนเอง "สนุกย่ิงนกั กลบัไปบ่าวจะต้องศกึษาให้ดี  

ดวู่าจะเลยีนแบบลกัษณะชพีจรแบบอืน่ได้หรอืไม่ เช่นน้ีท่านคดิจะแสร้งป่วย

เช่นไรก็ไม่ต้องกลดักลุม้แล้ว"

มองรอยยิ้มสดใสราวกับเด็กของหรูเยียน หลวนอว๋ินชูส่ายหน้า 

อย่างเอ็นดู

หลวนอว๋ินชมูองลอดช่องผ้าม่านออกไป เห็นประตใูหญ่เรอืนอิน่ย่วน

ร�าไร จงึหนัมาบอก "เอาล่ะ ใกล้ถึงแล้ว ถึงเวลาเจ้าก็ยืนอยู่ข้างหลงัข้า อย่าได้

ตืน่เต้นเป็นอนัขาด"

หรูเยียนเม้มปากพยักหน้า

"แม่นางหรเูยียนรออยู่ข้างนอกก่อน" สีจู่ข๋วางหรูเยียนอยู่หน้าประตู

"นี่..."

นี่จะได้อย่างไร!

สะใภ้สี่ยังรอให้ข้าช่วยเล่นเล่ห์อยู่เชียว!

ได้ยินค�าพูดของสี่จู๋แล้ว หรูเยียนร่างสั่นสะท้าน จะอย่างไรก็อยู่ที่ 

เรอืนอิน่ย่วน นางไม่กล้าก�าเรบิเสิบสาน เพียงมองหลวนอว๋ินชอูย่างไม่สบายใจ

คดิไม่ถึงว่าหรเูยียนจะถูกขวางให้อยู่นอกประต ูนีเ่ป็นเรือ่งท่ีไม่เคยม ี

มาก่อน หลวนอว๋ินชจูงึส่งย้ิมให้สีจู่๋

"นางติดตามข้าทุกวัน ข้าเคยชินแล้ว ไม่สู้..."

"น่ีเป็นค�าสัง่ของนายหญิงใหญ่เจ้าค่ะ" กลวัหลวนอว๋ินชจูะเข้าใจผดิ  

สี่จู๋จึงอธิบายต่อ "หน้าผากนางมีตัวอักษรสักอยู่ นายหญิงใหญ่กลัวว่า 
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ท่านหมอเห็นแล้วจะเท่ียวพูดจาส่งเดชอีก"

หลวนอวิ๋นชูมองหรูเยียนตามสัญชาตญาณ

หรูเยียนก็ก�าลังมองนางอยู่ สีหน้าเศร้าสลดแต่ท่ีมากกว่าน้ันคือ 

ความห่วงกังวล

ทีผ่่านมาหรเูยียนถูกดถููกจนชนิแล้ว นางไม่กลวัแผลเป็นจะถูกเปิด 

จนโลหิตไหลรนิอกี เพียงแต่เป็นห่วงว่าหลวนอว๋ินชคูนเดยีวจะผ่านด่านนีไ้ป

ไม่ได้

"ตรวจโรคมม่ีานก้ันอยู ่ ครัง้ก่อนทีพิ่จารณาใบสัง่ยากับหมอหลวงสวี  

ข้าก็ตามไปด้วย" หรเูยียนมองสีจู่อ๋ย่างวิงวอนขอร้อง สหีน้านอบน้อมต�า่ต้อย

จนถึงละอองฝุน่แล้ว "พ่ีสีจู่ผ่๋อนผนัสกัครัง้ได้หรอืไม่ ข้าเพียงอยู่ข้างหลงัสะใภ้สี่ 

จะไม่ให้ท่านหมอเหน็เด็ดขาด"

"...ค�าสัง่ของนายหญิงใหญ่ผูใ้ดกล้าฝ่าฝืน" มองรอยสกับนหน้าผาก

ของหรเูยียนแล้ว สีจู่ก็๋เบ้มมุปาก

หรูเยียนรู้สึกว่ารอยสักที่หน้าผากร้อนผ่าวดุจเปลวไฟ เจ็บที่หัวใจ 

ราวถูกมดีคว้าน มองสีจู่แ๋ล้วฝืนย้ิม

"ยังขอให้พี่สี่จู๋..."

"ข้าไม่เป็นไรหรอก" มองรอยยิ้มของหรูเยียนแล้ว หลวนอวิ๋นชูรู้สึก 

อัดแน่นในช่องอก จึงพยายามผ่อนคลายน�้าเสียง "เจ้ารออยู่ที่นี่ ระวัง 

อย่าเดนิไปไหนไกล!"

น�า้เสยีงเนบิช้าแผ่วเบาเจอืความอบอุน่ขมุหน่ึงดุจสายน�า้ในฤดูใบไม้ผลิ

ทีส่งบเงยีบ หรเูยียนสงบนิง่ลงมาอย่างรวดเรว็ กัดริมฝีปากพลางพยักหน้า
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"อวิน๋ชรูบีมาน่ัง" นายหญิงใหญ่ดงึหลวนอว๋ินชมูาน่ัง เพ่งพิศสหีน้านาง

อย่างละเอยีด "เหตุใดจงึเป็นลมไปได้ ร่างกายไม่ดีก็น่าจะบอกข้าแต่แรก 

กลบัฝืนทนเอาไว้" แล้วสัง่สีเ่หมย "รบียกน�า้ชามาให้สะใภ้ส่ี"

ในน�้าเสียงเต็มไปด้วยความห่วงกังวล แววตาของนายหญิงใหญ ่

กลบัเปล่งประกายวิบวับ หัวใจของหลวนอวิน๋ชเูต้นผดิจงัหวะไปทหีนึง่

"ท�าให้ท่านป้าเป็นห่วงแล้ว"

เห็นนายหญิงใหญ่สีหน้าท่าทางแปลกประหลาด หลวนอว๋ินช ู

ไม่กล้าพูดมากแม้แต่ค�าเดียว

"อว๋ินชูยังรู้สึกไม่สบายตรงที่ใดอีก" นายหญิงใหญ่ชี้ไปที่น�้าชาที่ 

สีเ่หมยยกมาให้ "ข้างนอกร้อนกระมงั ดืม่น�า้ชาดบัร้อนสกัค�าก่อน ประเด๋ียว 

ท่านหมอก็มา"

"คงเพราะแดดแรงเกินไป สะใภ้ไม่เป็นไรแล้วเจ้าค่ะ"

109
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ไม่อาจเล่นเล่ห์ได้แล้ว หลวนอว๋ินชูจ�าต้องตอบไปตามตรง ลอบ

ช�าเลืองมองสีหน้าของนายหญิงใหญ่ กลับเห็นอีกฝ่ายหยักโค้งมุมปาก  

มรีอยย้ิมเจอือยู่จางๆ

ดจูากสภาพการณ์ทีกั่นหรเูยียนให้อยู่ข้างนอก นายหญงิใหญ่หาใช่

ต้องการจะสร้างความล�าบากให้กับนาง ท่ีแท้แล้วนายหญิงใหญ่คิดจะ 

ท�าสิง่ใดกันแน่ หลวนอว๋ินชรูบัน�า้ชามาจบิค�าเลก็ๆ แอบคาดเดาความคดิ

ของนายหญิงใหญ่

นายหญิงใหญ่มองสีเ่หมยสีจู่แ๋วบหนึง่ ท้ังสองก็ถอยออกไปเงยีบๆ 

ปิดประตู แล้วเฝ้าอยู่หน้าประตู

"อวิ๋นชู..." นายหญิงใหญ่เรียกนาง ท�าท่าจะพูดแล้วก็ไม่พูด

"ท่านป้ามีอะไรหรือเจ้าคะ" หลวนอวิ๋นชูวางถ้วยชาลง

"อมื..." คล้ายลงัเลว่าจะพูดอย่างไรด ีนายหญิงใหญ่จบัมอืหลวนอวิน๋ชู 

ส่งเสียงอืมออกมาค�าหน่ึง "ถือโอกาสตอนท่านหมอยังไม่มา มีเรื่องหน่ึง 

ข้าอยากจะพูดกับเจ้าก่อน..."

ในจวนแห่งนี้อ�านาจและบารมีของนายหญิงใหญ่นับว่าสูงสุดแล้ว 

ยังมีเรื่องใดถึงกับท�าให้นางยากจะเอ่ยปากได้

ฟังน�้าเสียงคล้ายก�าลังปรึกษาหารือกับข้า

หลวนอว๋ินชมูองนายหญิงใหญ่อย่างฉงน สหีน้าจริงจงัข้ึนมา ขยับ 

นัง่ตวัตรง "ท่านป้ามอีะไรก็สัง่มาได้เลยเจ้าค่ะ"

"ข้าคิดจะ..."

ขณะพูดอยู่นั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น สี่จู๋ถามโดยมีประตูกั้นอยู่ 

"เรยีนนายหญิงใหญ่ สะใภ้ใหญ่มาแล้วเจ้าค่ะ"
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นายหญิงใหญ่หยุดพูด มองหลวนอว๋ินชแูวบหนึง่ แล้วพูดไปทีป่ระตู

"เชิญเข้ามาเถิด"

"เหตใุดน้องสาวจงึ..." ผลกัประตูเข้ามา เหน็นายหญิงใหญ่ก�าลงัจบัมอื

พูดคยุกับหลวนอว๋ินชอูย่างสนิทสนม เหยาหลนัสหีน้าแปรเปลีย่นเลก็น้อย  

ค�าพูดค้างตดิอยูใ่นล�าคอ ชะงักไปชัว่ขณะจงึย้ิมแล้วเอ่ยว่า "น้องสาวก็อยู่

ด้วย เหตใุดจงึเป็นลมไปได้"

"ก�าลังพูดกันอยู่เลย เด็กคนน้ีชอบท�าตัวเข้มแข็ง บอกระยะนี้ 

ไม่ค่อยสบาย อ่อนเพลยี คลืน่เหียน แต่ฝืนประคองตวัมาตลอด" ไม่รอให้ 

หลวนอว๋ินชูเปิดปาก นายหญิงใหญ่ก็ชิงพูดข้ึนก่อน แล้วถามเหยาหลัน 

"ตามท่านหมอมาแล้วหรือ"

คลื่นเหียน?

ส่วนลึกในดวงตาเหยาหลันมีประกายประหลาดใจผุดขึ้น หันหน้า 

มามองหลวนอว๋ินชู

ข้าพูดตั้งแต่เมื่อไรว่าไม่ค่อยสบาย

ได้ยินนายหญิงใหญ่พูดอย่างมีเลศนัย หลวนอว๋ินชูจึงมองไป  

นายหญิงใหญ่ก�าลังส่งสายตาให้นาง 

เหยาหลันเห็นอยู่ในสายตาก็แอบกัดฟันกรอด

"ได้ยินว่าน้องสาวเป็นลม ด้วยกลวัจะล่าช้าสะใภ้จงึให้คนเอาเก้ียว 

ไปรับ ให้รออยู่ท่ีหน้าประตู" ก้มหน้าลงจัดชายเสื้อ เมื่อเงยหน้าขึ้นมา 

อกีครัง้ ใบหน้าของเหยาหลนัก็กลับสู่ความสงบเยือกเย็น จบัมอืหลวนอวิน๋ช ู

อย่างเอาใจใส่ "ฝึกฝนกฎระเบียบก็เป็นงานที่ยากล�าบาก ดวงอาทิตย ์

ร้อนแผดเผาเช่นน้ีเป็นลมแดดได้ง่ายทีส่ดุ น้องสาวไม่สบายก็ไม่บอก เกิด
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เป็นอะไรไปนายหญิงใหญ่ก็จะปวดใจจนนอนไม่หลบัเอาได้"

"หรอืมใิช่เล่า คนก็ผอมลงไปเป็นกอง" นายหญิงใหญ่ก็บ่นว่าไม่ขาดปาก

อย่างปวดใจ แล้วสัง่สีจู่ส๋ีเ่หมย "พาสะใภ้สีไ่ปทีห้่องอุน่ ปล่อยม่านลง แล้ว

เชญิท่านหมอเข้ามา"

"สะใภ้จะเข้าไปเป็นเพ่ือนน้องสาว" มองประตูห้องอุ่นท่ีแง้มอยู่  

เหยาหลันพูดเหมือนปรึกษา "พวกสาวใช้พูดไม่เข้าใจหรอกเจ้าค่ะ"

"จะอย่างไรก็เป็นแขกภายนอก พวกเราไปรอที่ห้องโถงเถิด"

นายหญิงใหญ่พูดพลางขยับไปท่ีข้างเตยีงเตา เหยาหลนังงงนั จากน้ันก็

ขานรบัค�าหน่ึง หยิบรองเท้าปรนนบัิตินายหญิงใหญ่สวมใส่ด้วยตนเอง

มองม่านหน้าเตยีงท่ีท�าจากไม้จนัทน์ม่วงแกะสลกัลวดลาย เปรยีบกับ

ครัง้ก่อนตอนมาตรวจอาการให้ต่งเหอแล้วยามน้ียังมม่ีานเพ่ิมขึน้มาอกีชัน้หนึง่ 

ปิดบงัพ้ืนท่ีท่ีปกปิดอยู่แล้วให้มดิชดิย่ิงข้ึน หลวนอว๋ินชูก็ย้ิมๆ

แพทย์แผนจนีเน้นเรือ่งการด ูฟัง ดมกลิน่ ถาม จบัชพีจร เมือ่ขาดการด ู

การฟัง และดมกลิน่ไป จะมหีมอสกัก่ีคนท่ีกล้ายืนยันว่าไม่วินิจฉัยผิด

ถ้าหรูเยียนตามเข้ามาด้วย ท่านหมอก็อาจถูกพวกนางร่วมมือกัน

หลอกได้จรงิๆ หลวนอวิน๋ชคูดิไปมอืก็เลกิม่านมุง้ขึน้ แล้วก็ต้องตกตะลงึ 

จนเกือบร้องอทุานออกมา

หลิ่วเอ๋อร์ที่ไม่ได้พบมานานก�าลังนอนขดอยู่มุมหน่ึง เบิกนัยน์ตา

หวาดหว่ันมองนางอยู่

มองใบหน้าของหลิ่วเอ๋อร์ที่ออกเหลืองและบวมเล็กน้อย นึกถึง 

ท่าทีผดิปกตขิองนายหญิงใหญ่ในช่วงก่อนหน้านี ้หลวนอว๋ินชพูอจะคาดเดา

บางอย่างออกร�าไร เพลิงโทสะสงูเทียมฟ้าขุมหน่ึงพวยพุ่งขึน้มาในใจ สหีน้า
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เคร่งขรมึลงทันที

หลิ่วเอ๋อร์ลุกขึ้นมาคุกเข่าโขกศีรษะอยู่บนเตียงก่อนแล้ว

สีจู่ร๋บีปิดประต ูสีเ่หมยคว้าตวัหลวนอว๋ินชไูว้พลางเอ่ยวิงวอนเสยีงเบา

"ท่านหมอจะมาอยู่ประเดี๋ยวน้ีแล้ว บ่าวทราบว่าสะใภ้ส่ีไม่ได้รับ 

ความเป็นธรรม หลงัจากเสรจ็เรือ่งนีน้ายหญิงใหญ่ย่อมให้ค�าอธิบายกบัท่าน 

เพียงแต่อย่าได้เอะอะขึน้มาในตอนน้ีเป็นอันขาด"

"สะใภ้สี่เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วหรือไม่" ขณะก�าลังดึงร้ังกันอยู่นั้น 

ก็มเีสยีงเคาะประตดูงัข้ึน อิง๋ชนุพูดอยู่นอกประต ู "บ่าวจะพาท่านหมอเหยียน

เข้ามาแล้วนะเจ้าคะ"

"ยังไม่เรียบร้อย รออีกประเดี๋ยว"

สี่จู๋พยายามสงบใจแล้วร้องบอกไปที่ประตู

เดินไม่ก่ีก้าวมาถึงหน้าหลวนอวิ๋นชูที่ยังยืนน่ิงไม่ขยับ เอ่ยวิงวอน 

เสยีงเบา

"บ่าวทราบเรื่องน้ีออกจะฉุกละหุกเกินไป สะใภ้ส่ีในเวลาอันสั้น 

ยังคดิไม่ตก แต่ถ้าท่านเอะอะโวยวายข้ึนมา ท�าให้อบัอายขายหน้า เพียง

นายหญิงใหญ่โกรธไม่พูดถึง ยังจะท�าให้สะใภ้ใหญ่เห็นเป็นเรื่องตลก"

อ�านาจและบารมีของนายหญิงใหญ่นับว่าสูงสุดแล้ว ต่อให้ได้รับ

ความไม่เป็นธรรมย่ิงกว่าน้ี ถ้าล่วงเกินนายหญิงใหญ่เข้า จุดจบมีแต่จะ 

ย่ิงแย่กว่าเดมิ ไม่เพียงแค่นัน้ ยังมเีหยาหลนัท่ีความคดิละเอยีดรอบคอบ 

อกีคน ทัง้ปรารถนาให้นางกับนายหญิงใหญ่แตกคอกันอยู่แล้วด้วย

สมองสุขุมเยือกเย็นลงมา ชั่งน�้าหนักดูแล้วหลวนอวิ๋นชูก็รู้ ไม่ว่า 

นางจะเตม็ใจหรอืไม่ สิง่ท่ีนายหญิงใหญ่จดัการ นางจ�าเป็นต้องปฏิบัติตาม!
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เหน็นางสหีน้าผ่อนคลายลง สีจู่ส๋ีเ่หมยจงึจบัตัวนางขึน้ไปนอนบนเตียง 

แล้วให้หลิว่เอ๋อร์นอนตะแคงอยู่ข้างใน ย่ืนแขนออกมานอกเตยีง ผ่านศรีษะ 

หลวนอว๋ินช ูแล้วรบีปล่อยม่านลง จากนัน้ก็ตรวจสอบอย่างละเอยีดอกีครัง้ 

เหน็ว่าไม่มข้ีอพิรธุแล้ว สีจู่จ๋งึได้เปิดประตู

"อะไรนะ! น้องสาวตัง้ครรภ์แล้ว" เห็นท่านหมอเหยียนผงกศรีษะยืนยัน

เป็นมัน่เป็นเหมาะ เหยาหลนัทีแ่ต่ไรมาสขุมุเยือกเย็นเสยีงถึงกับสัน่น้อยๆ 

"...ก่ีเดอืนแล้ว"

พูดพลางสายตาก็มองไปท่ีอ๋ิงชนุซึง่เดินตามท่านหมอเหยียนออกมา 

เหน็นางผงกศรีษะ ใจก็หนกัอ้ึง แล้วหันกลบัไปมองจ้องท่านหมอเหยียน

"นี่..."

"นียั่งต้องถามอกีหรอื!" ไม่รอให้ท่านหมอเหยยีนพูด นายหญิงใหญ่ 

ก็พูดขึ้น "อว๋ินชูแต่งงานวันที่สิบเดือนสอง นับวันดูแล้วก็ได้เดือนกว่า 

เสยีดายอ้ายเอ๋อร์ไม่ได้เหน็แล้ว"

ไม่รู้เพราะได้ยินต่งอ้ายมีทายาทแล้วดีใจ หรือนึกถึงว่าเขาตาย 

แต่เยาว์วัยจึงเสียใจ นายหญิงใหญ่พูดไปก็ถึงกับน�้าตาไหลออกมา

ท่านหมอเหยียนกลับตกตะลึง เห็นอยู่ว่าที่เขาตรวจออกมานั้น 

ตั้งครรภ์ได้สองเดือนกว่าแล้ว นายหญิงใหญ่กลับบอกว่าหลวนอว๋ินชู

แต่งงานได้เดอืนเดียว น่ันไยมใิช่...

ความคดิกระจ่างชดั หมอเหยียนมเีหงือ่เย็นผดุขึน้มาทีห่น้าผากทันที

เป็นหมอมาหลายปี เขารู้ดี ย่ิงเป็นจวนใหญ่เช่นนี้ก็ย่ิงมีความลับ 

ทีไ่ม่อาจให้คนรูม้ากมาย จู่ๆ  ก็ถูกดงึเข้ามาพัวพันเช่นนี ้เกิดมเีหตุเปลีย่นแปลง
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อะไรข้ึน ด้วยความโหดเหีย้มอ�ามหติของต่งก๋ัวกง เขาจะต้องพลอยจบชวีติ 

ไปด้วยหรอืไม่

"เช่นนั้นหรือ" เหยาหลันมองจ้องหมอเหยียนที่นิ่งเงียบไม่พูดอะไร  

แล้วตามซกัไซ้อย่างไม่ยอมตายใจ

"อ้อ ใช่ๆ" ยกชายแขนเสือ้ขึน้ซบัเหงือ่ทีห่น้าผาก หมอเหยียนพยักหน้า 

"ต่งฟูเหรนิตัง้ครรภ์ได้เดือนกว่าแล้ว"

แม่ร่างกายอ่อนแอคลอดลูกก่อนก�าหนดก็มีให้เห็นอยู่ บอกวันผิด 

ไม่เป็นไร แต่ถ้าพูดผดิอาจถึงตายได้! ความคิดผดุวาบเข้ามา หมอเหยียน

คิดได้แล้ว คนก็สุขุมเยือกเย็นลง จากนั้นก็พูดเรื่องต้องพักผ่อนให้มาก 

ออกมาคร่าวๆ แล้วลากลบัไปอย่างเร่งร้อน

สถานที่ที่มีเรื่องลับลมคมในไม่ควรรั้งอยู่นาน!

นายหญิงใหญ่สหีน้าเต็มไปด้วยความดใีจ และไม่ได้ดงึดนัจะรัง้ตวัเขา

ไว้ เพียงหันไปสัง่ให้สีเ่หมยมอบม้าทองค�าให้เป็นรางวัลคูห่นึง่ เห็นชดัถึง

ความส�าคญัทีน่างมใีห้กับเดก็คนนี ้ ความคดิผดุขึน้มา เหยาหลนัก็นกึถึง

ต่งเนีย่นจง ในใจก็ปวดหนึบ ฟันขาวขบเข้าหากันแน่น ในดวงตามแีววแค้นใจ

พาดผ่านจางๆ

ประคองม้าทองค�าเหลืองอร่ามคู่หน่ึง ท่านหมอเหยียนกลับรู้สึก 

ร้อนลวกมอืเป็นพิเศษ นิว้มอืสัน่น้อยๆ แต่กลบัไม่กล้าไม่รับ กล่าวขอบคณุ

ด้วยตวัสัน่งนังก เดินตามสาวใช้รุน่เลก็ออกประตูไปราวกับมผีไีล่ตาม

นายหญิงใหญ่หันไปสั่งคนให้เชิญหลวนอวิ๋นชูออกมา

"ขอแสดงความยินดีกับน้องสาว เจ้าตั้งครรภ์แล้ว!" หลวนอวิ๋นช ู

ท่ีใบหน้าซดีขาวถูกประคองออกมา เหยาหลนัก็เข้าไปรบัหน้าอย่างกระตือรอืร้น 
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"น้องสาวก็รูว้ชิาแพทย์ คดิว่าในใจคงกระจ่างแจ้งเป็นท่ีสดุ เร่ืองใหญ่เช่นน้ี 

ไยจงึไม่บอกให้รูก่้อน ยังจะฝืนไปฝึกฝนกฎระเบยีบ..." แล้วต�าหนตินเอง 

"ต้องต�าหนข้ิาทีไ่ม่ละเอยีดรอบคอบ ผ้าพรหมจารขีองน้องสาวไม่ได้ส่งข้ึนมา 

ทีห้่องหลกั ยังเข้าใจว่าพวกเจ้าไม่ได้เข้าห้องหอเสยีอกี"

เหยาหลันก้มหน้าเล็กน้อย รับรู ้ได้ว่าหลวนอว๋ินชูตัวสั่นน้อยๆ  

มมุปากนางมแีววเย้ยหยันพาดผ่านบางๆ จงูมอืหลวนอวิน๋ชไูปนัง่ท่ีข้างกาย 

นายหญิงใหญ่ด้วยกัน แล้วช่วยจดัเส้นผมทีป่รกหน้าให้อย่างกระตอืรอืร้น

นายหญิงใหญ่มองเหยาหลนัด้วยแววตาคมกริบวาบหน่ึง เห็นนาง

ดวงตาเตม็ไปด้วยความเป็นห่วง ก�าลงัใช้ผ้าเชด็หน้าเชด็เหงือ่ให้หลวนอว๋ินชู

เบาๆ ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก

นางคิดมากไปแล้ว เหยาหลันฉลาดเฉียบแหลม เช่ียวชาญ 

การวางแผน แต่เป็นคนใจกว้างและดีกับหลวนอวิ๋นชูมาก ค�าพูดเมื่อครู ่

ย่อมพูดเพราะเป็นห่วงหลวนอวิ๋นชู

สี่จู ๋เดินเข้ามารินน�้าชาให้เหยาหลันกับหลวนอวิ๋นชู หัวเราะคิก 

แล้วบอก

"ขอแสดงความยินดีกับสะใภ้สี ่ คุณชายสีม่ทีายาทแล้ว พอได้ยินว่า

ท่านตัง้ครรภ์ นายหญิงใหญ่ก็ดีใจจนหลัง่น�า้ตา" แล้วหนัไปทางเหยาหลนั 

"สะใภ้ใหญ่ไม่พูดบ่าวก็ลมืแล้ว สะใภ้สีแ่ต่งเข้ามาวันท่ีสอง หลิว่เอ๋อร์ก็เอา

ผ้าพรหมจารส่ีงมาแล้ว หลังจากนายหญิงใหญ่ด ูก�าลงัจะส่งไปให้ตูห้มวัมวั

ตรวจสอบ ก็มข่ีาวจากเรอืนลูย่่วนมาว่าคุณชายสีก่ระอกัโลหิตพอด ีจงึได้ 

วางไว้"

เหยาหลนัหยุดการเคลือ่นไหวมอืโดยสญัชาตญาณ แววตาสัน่ไหว 
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มองไปท่ีนายหญิงใหญ่อย่างขอค�ายืนยัน

"ใช่...มีเรื่องเช่นนั้นจริง" คิดอยู่ครู่หน่ึงนายหญิงใหญ่ก็พยักหน้า  

ถอนใจแล้วบอก "พออ้ายเอ๋อร์จากไป หวัใจของข้าก็ว่างเปล่ามาโดยตลอด  

ไม่ว่าเรือ่งใดก็ลมืจนหมดสิน้" แล้วก�าชบัสีจู่ ๋ "เจ้าไปหาออกมา เอาไปให้ 

ตูห้มวัมวัตรวจสอบเสรจ็แล้วก็เก็บกลบัมา"

ตรวจสอบตอนนี้?

ผ่านไปเดือนกว่าแล้ว จะตรวจสอบอะไรออกมาได้!

เหยาหลนัย้ิมหยันในใจ มองไปเหน็สหีน้าเศร้าหมองของนายหญงิใหญ่

ตอนเอ่ยถึงต่งอ้าย ความคิดพลันวาบเข้ามาในใจ หลวนอวิ๋นชูเป็นเพียง

หลานสาว จะสนิทสนมอย่างไรก็ใกล้ชิดสู้ต่งอ้ายไม่ได้ ถ้านางสูญเสีย

พรหมจารก่ีอนแต่งงาน คนทีร่บัไม่ได้เป็นคนแรกก็คือนายหญิงใหญ่ แล้ว

จะช่วยปิดบังให้นางได้อย่างไร

ถ้าเป็นเช่นน้ันจรงิ ไม่แน่เดก็คนน้ีอาจเป็นลูกนอกสมรส นายหญิงใหญ่

จะไม่สบืสาวราวเร่ืองเชยีวหรอื

เรื่องอื่นยังพอว่า...เรื่องนี้นายหญิงใหญ่ไม่มีทางช่วยปิดบังให้ 

หลวนอวิ๋นชูเด็ดขาด!

วันน้ันต่งอ้ายกระอักโลหิต จวนก๋ัวกงชุลมุนไปหมด วันถัดมา 

ต่งอ้ายก็ตาย นายหญงิใหญ่ร้องไห้จนเป็นลมไปหลายรอบ บางทีอาจท้ิง

เรือ่งต่างๆ ไปมากมายก็เป็นไปได้

เมื่อคิดได้แล้ว เหยาหลันก็สีหน้าหม่นขรึม แววตาลึกล�้าขึ้นมา

เหน็เหยาหลนัไม่พูด นายหญิงใหญ่ลอบถอนหายใจด้วยความโล่งอก  

หันไปจับมือหลวนอว๋ินชูขึ้นมาถามด้วยความเป็นห่วง "อว๋ินชู เหตุใดจึง 
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ไม่พูดไม่จา ไม่สบายทีต่รงไหนหรอืไม่"

"อดึอดัไม่สบายในช่องอก รูส้กึคลืน่เหียนเลก็น้อย" หลวนอว๋ินชฝืูนย้ิม

ออกมา "ท�าให้ท่านป้าเป็นห่วงแล้ว"

ไม่มีเวลาได้เตรียมใจแม้แต่น้อยก็ถูกนายหญิงใหญ่ลอบเล่นงาน  

บบีบงัคบัให้นางช�าระบญัชคีวามเจ้าชูม้กัมากของต่งอ้ายตอนยังมชีวิีตอยู่ 

ในช่องอกของหลวนอว๋ินชคูล้ายมใียฝ้ายยัดอยู่จนเต็ม รูส้กึอดึอดัไม่สบาย 

จรงิ พอนกึถึงว่าหล่ิวเอ๋อร์ตัง้ครรภ์บตุรของต่งอ้าย นางก็รูส้กึคลืน่เหยีนคล้าย 

กินแมลงวันเข้าไปตัวหน่ึง
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คลื่นเหียน?

นี่เป็นอาการของคนแพ้ท้อง ฟังค�าพูดนี้แล้วนายหญิงใหญ่ถึงกับ 

หัวคิ้วนัยน์ตาเต็มไปด้วยความเบิกบานใจ

ไม่เสยีททีีเ่ป็นหลานสาวแท้ๆ ของนาง เข้าใจจติใจของนางเป็นอย่างดี  

ในบรรดาสะใภ้ทัง้สี ่นับว่าหลวนอวิน๋ชเูป็นคนเข้าใจอะไรง่ายท่ีสุดแล้ว

"แพ้ท้องก็เป็นเช่นน้ี ผ่านช่วงน้ีไปก็หายแล้ว" นายหญิงใหญ่พูดพลาง 

สัง่สีเ่หมย "ใต้เท้าชงิจนัแห่งกองเครือ่งเสวยเพ่ิงส่งผผีา* มาให้หลายตะกร้า 

ไปคดัลกูดีๆ  แล้วยกมา"

"ของสิ่งน้ันช่วยดับร้อน บรรเทาความไม่สบายในกระเพาะได้ดี  

น้องสาวดเูถิด นายหญิงใหญ่โปรดปรานเจ้าเพียงใด" เหยาหลนัพูดอย่าง

อจิฉา เหน็หลวนอว๋ินชใูบหน้าซดีขาวก็ย่นหัวคิว้ "หน้าซดีเพียงน้ี น้องสาวสี่ 

110

* ผีผา ผลไม้ชนิดหนึ่งคล้ายสาลี่ ผลสีเหลืองอ่อนหรือสีส้ม เปลือกนอกมีขนเล็ก รสหวานฉ�่ามีน�้ามาก
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ไม่ดใีจหรอื" ช�าเลอืงตาไปทางนายหญิงใหญ่ "เจ้าไม่ชอบเดก็คนนีห้รอื"

ย่อมไม่ดีใจแน่นอน!

นีไ่ม่เกีย่วอะไรกับเดก็ ไม่ว่าใครถ้าถูกวางแผนเล่นงานเช่นนีก็้ย่อม 

ไม่พอใจ!

เหยาหลันปกติก็ชอบแอบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่นงานผู้อื่น หลวนอว๋ินชู

เคยชนิเสยีแล้ว นางปรายตามองไปเหน็นายหญิงใหญ่ใบหน้าขรึมลงทันที 

เวลาน้ีหลวนอว๋ินชรููส้กึว่าค�าพูดนีฟั้งดูเสยีดหูเป็นพิเศษ

ในใจหนกัอึง้ไม่อาจเค้นรอยย้ิมออกมาได้อกี นางจงึหยิบผ้าเชด็หน้า

ออกมาเชด็หวัตาเสยีเลย

บนใบหน้านายหญิงใหญ่มีเมฆด�าทะมึนแผ่ปกคลุมทันที ส่วนลึก 

ในดวงตาเหยาหลนัมรีอยย้ิมผดุขึน้มาจางๆ อย่างยากจะสังเกตเห็น มอง 

หลวนอว๋ินชดู้วยแววตาระยิบระยับ กลบัได้ยินหลวนอว๋ินชพููดเสยีงสะอืน้

"ถ้าคุณชายสี่รู้ข่าวนี้แล้ว ไม่รู้จะดีใจสักเพียงใด"

พูดแล้วก็ก้มหน้าลง หัวไหล่ทั้งสองสั่นเทาอย่างแรง

นายหญิงใหญ่ตะลงึงัน จากน้ันน�า้ตาก็ไหลพรากลงมา คว้าหลวนอว๋ินชู

มากอดไว้ "เด็กดี เราไม่คิดถึงเขาแล้ว เขาเกิดมาเพ่ือใช้หน้ี"

"น้องสาวตัง้ครรภ์แล้ว นีเ่ป็นเรือ่งมงคลใหญ่ นายหญิงใหญ่ควรดีใจ 

จงึจะถูก เหตใุดจงึร้องไห้เสียเล่า" ส่วนลึกของหัวใจมคีวามแค้นใจวาบผ่าน 

จางๆ เหยาหลันลุกขึ้นมาเช็ดน�้าตาให้นายหญิงใหญ่ "นายหญิงใหญ่ 

ไม่ต้องห่วง ใกล้จะครบสามสิบห้าวันแล้ว ถึงวันสะใภ้จะไปเป็นเพ่ือนน้องสาว 

เอาข่าวดีไปบอกคุณชายสี ่เชือ่ว่าเขาจะต้องดีใจแน่นอน"

นายหญิงใหญ่พยักหน้า สองมือลูบไล้แผ่นหลังของหลวนอวิ๋นช ู
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ผ่านเสือ้บางๆ ชัน้หน่ึง รูส้กึว่ากระดกูสนัหลงัสะดดุมอื อดจะย่นหัวคิว้ไม่ได้ 

เหตุใดนางจงึผอมถึงเพียงนี้

ต่งอ้ายจากไปแล้ว นางคงเสียใจยิ่งกว่าใคร

เหน็ททีีข้่างนอกเล่าลอืกันว่านางกับลูเ่ซวียนมคีวามสมัพันธ์ส่วนตวั

ต่อกันล้วนเป็นเรือ่งโกหก คิดมาถึงตรงน้ี นายหญิงใหญ่อดรูส้กึปวดใจไม่ได้  

เก็บน�้าตาหันไปทางเหยาหลันแล้วบอก "หลันเอ๋อร์อย่าลืมบอกห้องครัว  

หลังจากครบสี่สิบเก้าวันออกทุกข์แล้วให้เพ่ิมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ให ้

อวิน๋ชสูกัหน่อย" แล้วตบหลงัหลวนอว๋ินชเูบาๆ "อว๋ินชอูยากกินอะไรก็บอกไป

ทางห้องครวั"

เหน็เหยาหลนัไม่รบัค�า นายหญิงใหญ่ก็เอ่ยเสริมว่า "เดก็ส�าคญั รอ

เด็กคลอดออกมาแล้วคอ่ยกนิเจตอ่กเ็หมือนกนั เชื่อว่าอา้ยเออ๋ร์กห็วงัให้ 

เป็นเช่นนี"้

ใจลอยไปครู่หน่ึง เหยาหลนัรบีพยักหน้ารบัค�าตดิๆ กัน แล้วย้ิมแย้ม

ประจบขึน้มา...

น่ีนบัเป็นค่าตอบแทนทีจ่่ายล่วงหน้าเพ่ือให้ข้ายอมรับบตุรนอกสมรส

ของต่งอ้ายกระมงั

ปรับเปลี่ยนอาหารการกิน ในครอบครัวท่ีอุดมสมบูรณ์มีอันจะกิน 

เช่นน้ี เดมิไม่นับเป็นอะไร แต่กล่าวส�าหรบัหลวนอว๋ินชทูีนั่บแต่ทะลมุติมิา 

ก็กินอาหารเจมาโดยตลอดแล้ว น่ีถือเป็นสิง่ท่ีย่ัวยวนใจไม่น้อย

หลิ่วเอ๋อร์ยังไม่ท�าพิธีเปิดหน้าก็ตั้งครรภ์เช่นนี้ ถ้าอยู่ในครอบครัว

ธรรมดาท่ัวไปก็ไม่นบัเป็นอย่างไร แต่ส�าหรบัตระกูลทีม่ป้ีายสดุดปีระกาศ

เกียรติคุณ ย่อมเป็นเรื่องใหญ่เทียมฟ้า! เพ่ือจะปิดบังเร่ืองไม่ดีไม่งาม  
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นายหญิงใหญ่จึงลงมอืจดัการด้วยตนเอง กระทัง่สร้างผ้าพรหมจารปีลอม

ขึน้มา ลกัข่ือเปลีย่นเสาให้ภรรยาท่ีถูกท�านองคลองธรรมเพียงหน่ึงเดยีวของ 

ต่งอ้ายตอนยังมชีวิีตอยู่ แสร้งท�าเป็นต้ังครรภ์ยอมรับเชือ้สายเพียงหนึง่เดียว 

ของเขา แม้จะบอกว่าในใจเต็มไปด้วยความไม่ยินยอมพร้อมใจ แต่ 

นายหญิงใหญ่คือท้องฟ้า นางไม่อาจต้านทานได้

ในเมื่อรู้ว่าท�าไม่ได้ หลวนอวิ๋นชูย่อมไม่ท�า

ทว่า...ถ้าลู่เซวียนรู้เข้าจะรู้สึกเช่นไร

นางที่สงบเยือกเย็นพลันนึกถึงรูปโฉมหล่อเหลาหมดจดกับดวงตา 

ทีล่กึล�า้หงอยเหงาคู่น้ัน ในใจก็พลุง่พล่านราวกับน�า้เดอืดข้ึนมา

จินตนาการถึงภาพนางอุ้มท้องโตไปเผชิญหน้ากับลู่เซวียนแล้ว  

หลวนอวิ๋นชูก็รู้สึกแปลกๆ

จะอธิบายกับเขาอย่างไรดี...

เห็นนางอุ้มท้องโต เขาจะเชื่อว่านางแสร้งตั้งครรภ์หรือ

แล้วนางกล้ารับรองหรือว่าลู่เซวียนจะไม่พูดเรื่องนี้ออกไป

นางไม่ใส่ใจว่าคนนอกจะพูดอย่างไร การแสร้งตัง้ครรภ์ส�าหรบันาง

แล้วเป็นเรือ่งง่ายดาย นึกถึงว่าตอนต่งอ้ายยังมชีวิีตอยู่ก็มเีจตนาจะส่งเสรมิ 

นางกับลูเ่ซวียน เพียงความเข้าใจทีม่ใีห้กันน้ีนางก็ยินดจีะช่วยรกัษาสายเลอืด

เพียงหน่ึงเดยีวของเขาเอาไว้ ไม่ให้บตุรของเขาพอเกิดมาก็ต้องได้ชือ่ว่าเป็น 

บตุรนอกสมรส ต้องถูกสบประมาทเหยียดหยาม

แต่ท�าให้ลู่เซวียนเข้าใจผิดก็ไม่ดีแล้ว

คนทั้งโลกล้วนเข้าใจนางผิดได้ มีเพียงลู่เซวียนที่ไม่อาจเข้าใจผิด

"อวิ๋นชู คิดอะไรอยู่หรือ"
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ได้ยินเสียงนายหญิงใหญ่เรียก หลวนอว๋ินชูก็ได้สติกลับคืนมา จึง 

พบว่าเหยาหลันไม่รู้ออกไปตั้งแต่เมื่อไร สาวใช้ท้ังหลายก็ไม่เห็นสักคน  

ในห้องเหลือเพียงนางกับนายหญิงใหญ่

"ข้ารู ้ อยู่ๆ มาได้ยนิว่าหลิว่เอ๋อร์ตัง้ครรภ์ เจ้าคงไม่อาจยอมรบัได้ แต่ 

ข้าท�าเช่นนี้ก็เพราะหวังดีต่อเจ้า เจ้าอายุยังน้อยก็ต้องครองพรหมจรรย์ มี 

บตุรชายสกัคนต่อไปย่อมมท่ีีพ่ึงพิง" เห็นนางก้มหน้าไม่พูดไม่จา นายหญิงใหญ่

ก็ทอดถอนใจ "ถ้าอ้ายเอ๋อร์ยังมชีวิีตอยู่ ข้าไม่มทีางยอมรับเร่ืองทีน่่าอับอาย 

เช่นนีแ้น่" พูดไปก็สะอ้ืนขึน้มา "...อ้ายเอ๋อร์ไม่อยู่แล้ว ไม่พูดถึงว่าเขาได้รับ

การแต่งตั้งบรรดาศักดิ์ย้อนหลัง เมื่อเกิดเรื่องนี้ข้ึนมาคงท�าให้ฝ่าบาทกริ้ว  

ท�าลายอนาคตความก้าวหน้าบนเส้นทางขุนนางของนายท่าน เพียงพดูถึงว่า 

นี่เป็นสายเลือดเพียงคนเดียวของเขา ข้าจะใจแข็งมอบหล่ิวเอ๋อร์ให้กับ 

คนในตระกูลไปลงโทษถึงตายได้อย่างไร"

นายหญิงใหญ่กุมมอืทัง้สองของหลวนอวิน๋ชไูว้แน่น มองนางอย่าง

จรงิจงั

"อวิน๋ชไูม่ว่าอย่างไรก็ขอให้เจ้ายอมรบัเรือ่งน้ี รอหลิว่เอ๋อร์คลอดแล้ว

ควรลงโทษอย่างไรก็แล้วแต่เจ้า"

หวังดีต่อข้า?

การโกหกก็สามารถพูดอย่างใหญ่โตสง่าผ่าเผยเช่นนี้เอง!

มองสหีน้าจรงิจงัของนายหญิงใหญ่ ในใจของหลวนอวิน๋ชก็ูย้ิมอย่าง

เยียบเย็น

"ท่านป้าคดิการวางแผนเพ่ือสะใภ้ สะใภ้ซาบซึง้ใจยิง่นัก" หลวนอวิน๋ชู

เผยสหีน้าซาบซึง้ใจ นางคล้อยตามเจตนาของนายหญงิใหญ่ นายหญิงใหญ่ 
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ก็จะเชือ่ว่านางคดิอยู่ทีจ่วนก๋ัวกงจนแก่เฒ่า และเลกิระแวดระวังนางกระมงั

"เช่นนีก็้ดี นับว่าอว๋ินชูรูก้ารควรไม่ควร" นายหญิงใหญ่ถอนหายใจด้วย

ความโล่งอก "เจ้าเข้าใจความหวังดีของข้าก็ดีแล้ว"

หลวนอว๋ินชเูอ่ยย้ิมๆ "นอกจากส่ีเหมยกับสีจู่แ๋ล้ว ยังมผีูใ้ดรู้เร่ืองน้ีอีก 

เจ้าคะ"

"...ยังมีเย่ียเอ๋อร์สาวใช้รุ่นเล็กที่ปรนนิบัติหล่ิวเอ๋อร์" คิดอยู่ครู่หนึ่ง  

แล้วเอ่ยเสรมิว่า "อว๋ินชวูางใจ เย่ียเอ๋อร์เป็นคนซือ่สัตย์จงรักภักดีย่ิง ท้ังอยู่ใน

เรอืนชัน้สาม คนท่ีอยู่ข้างนอกล้วนไม่รูจ้กั ส่วนคนท่ีอยู่ข้างกายเจ้า..."

"ท่านป้าก็รู.้.." นายหญิงใหญ่กันหรเูยียนให้อยู่นอกประต ูคงคดิจะ 

ถือโอกาสน้ีจัดการหรูเยียนกระมัง นางไม่มีทางยอมให้นายหญิงใหญ่ 

ชงิคว้าโอกาสไปก่อนเป็นอนัขาด เอ่ยถึงเรือ่งคนของเรอืนลูย่่วน หลวนอว๋ินชู 

รบีขดัขึน้กลางประโยค "หลิว่เอ๋อร์ต้องอุม้ครรภ์ถึงสบิเดอืน* จงึจะคลอดลกู 

ไม่ใช่เรื่องแค่วันสองวัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงนี่ก็ใกล้เข้าฤดูร้อนแล้ว สวม 

เสือ้ผ้าบางๆ ชัน้เดียวยังบ่นว่าร้อน ย่ิงแสร้งปลอมเป็น..."

"ข้ารู้ อวิ๋นชูไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้ว"

"ท่านป้าคิดการวางแผนเพ่ือสะใภ้ สะใภ้จะเอาความไม่เป็นธรรม 

มาจากท่ีใด" หลวนอวิน๋ชย้ิูมประจบ หวัข้อสนทนาพลนัเปลีย่นไป "สะใภ้

วางแผนว่าถ้าอยู่ในห้องตามล�าพังกจ็ะไม่แสร้งท�า จะได้ลดความยุ่งยากลง

เจ้าค่ะ"

นายหญิงใหญ่ก็หัวเราะขึ้นมา "ยังคงเป็นอวิ๋นชูท่ีคิดอะไรได้ไกล  

* อุม้ครรภ์สบิเดอืน เป็นการนบัเดอืนแบบการแพทย์ ไม่ใช่เดอืนตามปฏิทิน กล่าวคือนับ 7 วันเป็นอายคุรรภ์  
1 สัปดาห์ นับ 28 วันเป็นอายุครรภ์ 1 เดือน ดังน้ัน 10 เดือนในท่ีน้ีจึงเท่ากับ 40 สัปดาห์ (หรือ 280 วัน  
ราว 9 เดอืนปฏิทนิ)
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นับวันดูแล้ว รอจนเห็นชัดว่าท้องก็เป็นช่วงร้อนอบอ้าวของฤดูร้อนพอดี  

ขยับตวัหน่อยก็เหง่ือท่วม ย่ิงมาแสร้ง...ก็แทบทนไม่ไหวจรงิๆ" นางคดิไป 

คดิมาก็เอ่ยอกีว่า "เช่นนีก็้ด ี ถึงตอนนัน้ข้าจะยกเว้นให้เจ้าไม่ต้องมาคารวะ

ผูใ้หญ่ เจ้าก็อยูแ่ต่ในห้องไม่ต้องออกมา ประการแรกไม่ต้องมาทนทรมาน 

ประการท่ีสองก็จะได้หลกีเลีย่งถูกคนมองออก"

"ขอบคุณท่านป้าที่ส่งเสริมเจ้าค่ะ" หลวนอว๋ินชูย้ิมพลางพยักหน้า 

"เพียงแต่ในเรอืนของสะใภ้มคีนเข้าๆ ออกๆ อาจมใีครเข้ามาพบแล้วเอา 

เรื่องนี้พูดออกไปก็เป็นได้..." แอบช�าเลืองตามองสีหน้านายหญิงใหญ่  

"ไม่สู้ท�าเช่นนี้ สะใภ้กลับไปจะต้ังกฎเกณฑ์ขึ้นข้อหน่ึง ห้องของสะใภ ้

นอกจากหรอูี ้หรเูยียนท่ีคอยปรนนบิตัอิยู่ข้างกายตามปกติแล้ว คนอ่ืนๆ ถ้า 

ไม่ได้รบัอนุญาตก็ห้ามเข้าทัง้หมด"

คนอื่นๆ แน่นอนย่อมรวมถึงสี่จวี๋กับสี่หลันด้วย!

พริบตานั้นรอยยิ้มของนายหญิงใหญ่พลันเลือนหาย แววตาลึกล�้า 

ขึน้มา

นางเจตนากันหรเูยียนอยู่ข้างนอกก็เพราะไม่อยากให้หรเูยียนรูเ้รือ่งน้ี  

ช่วงก่อนหน้านีส้ีจ่ว๋ีส่ีหลันยุ่งอยู่กับการปักสนิเดิมเจ้าสาว ไม่มเีวลา นางจงึ

ปล่อยหลวนอว๋ินชใูห้หรเูยียนหรอูีค้อยปรนนิบตั ิ ต่งซแูต่งออกไปแล้ว หรูเยียน 

ก็ควรไปอยู่เรอืนด้านหลงัได้เสยีท ีจะได้ให้สีจ่ว๋ีสีห่ลนัเข้ามาท�าหน้าท่ีแทน 

แสร้งตัง้ครรภ์เป็นเรือ่งใหญ่ เกิดเรือ่งเลด็ลอดออกไปน้ัน หลวนอว๋ินชตู้อง

จบชวิีตเรือ่งใหญ่หรอืไม่ไม่พูดถึง ทีน่่ากลวัก็คือหน้าตาของจวนก๋ัวกงกจ็ะ

ไม่เหลอืแล้ว!

ในเวลาเช่นนี้ คนท่ีนางไว้วางใจมากท่ีสุดยังคงเป็นส่ีเหมย ส่ีหลัน  
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สีจู่ ๋สีจ่ว๋ี สาวใช้รุน่ใหญ่ชือ่ขึน้ด้วย 'สี'่ ทีน่างอบรมสัง่สอนมากับมอืสีค่นนี้

แต่ในทางกลับกัน การแสร้งตัง้ครรภ์เดมิก็เป็นเรือ่งท่ีมคีวามฝืนใจอยู่ 

เจ็ดส่วน หลวนอวิ๋นชูรู้หลักท�านองคลองธรรม คนก็เฉลียวฉลาดรู้เหตุรู้ผล 

ยอมรบัปากแต่โดยดนัีบว่าหาได้ยาก มาบดัน้ีนางเป็นฝ่ายยกเง่ือนไขขึน้มา 

ก่อน แม้จะไม่ชอบใจแต่หลงัจากคดิหน้าคดิหลงัแล้ว นายหญิงใหญ่ก็ไม่กล้า

จะบอกปฏิเสธในทันที

จะอย่างไรการแสร้งต้ังครรภ์ไม่ใช่เรือ่งแค่วนัสองวัน ถ้าหลวนอว๋ินชู 

ไม่สมคัรใจ เกิดมคีวามผดิพลาดเกดิขึน้ กอ็าจท�าให้แผนการท่ีนางล�าบาก 

ล�าบนท�ามาต้องล้มเหลวเอาได้ ท�าให้สายเลอืดเพียงหน่ึงเดียวของต่งอ้าย 

ต้องจบชวิีตตัง้แต่ยังอยู่ในท้อง

เหน็นายหญิงใหญ่มสีหีน้าคดิไม่ตก หลวนอว๋ินชก็ูปอกผลผผีาทีส่กุแล้ว

ลกูหน่ึง ใช้มดีผ่าเอาแกนทีอ่ยู่ตรงกลางออก หัน่เป็นชิน้เลก็วางไว้ในจาน

ลายครามใบเลก็ ย่ืนให้นายหญิงใหญ่ "ท่านป้าลองชิมดเูจ้าค่ะ"

"อืม ฝาดนิดหน่อย" นายหญิงใหญ่ใช้ก้านไม้ไผ่จิ้มขึ้นมาชิ้นหนึ่ง  

"ผลไม้นียั้งไม่สุกดี รสชาติยังไม่ได้" แล้วถอนใจ "ก็เหมอืนกับคน อายุน้อย 

เกินไป ท�าอะไรกห็ลกีเลีย่งยากท่ีจะไม่รูจ้กัหนักเบา"

ผผีาเหล่าน้ีแต่ละลกูเหลอืงอร่าม กลมดจุไข่มกุฉ�า่วาวดจุหยก เหตุใด 

ยังรสฝาด

หลวนอวิน๋ชรููว่้านายหญิงใหญ่ชีต้้นหม่อนด่าต้นไหว* ก�าลงัเสยีดสนีาง 

ก็ไม่พูดอะไร เพียงยกน�้าชาข้ึนดื่ม จะให้นางเก็บค�าพูดเมื่อครู่กลับคืน... 

เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปไม่ได้!
* ชี้ต้นหม่อนด่าต้นไหว เป็นส�านวน หมายถึงภายนอกดูเหมือนด่าคนหน่ึง แต่แท้จริงแล้วก�าลังด่ากระทบ 
อีกคนหนึ่ง คล้ายส�านวนไทยที่ว่าตีวัวกระทบคราด
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"เรือ่งในเรอืนของเจ้า ข้าไม่สะดวกจะเข้าไปยุ่งเก่ียว เจ้าจดัการเอง 

แล้วกัน" นิ่งเงียบไปพักใหญ่ นายหญิงใหญ่จึงเปิดปากขึ้น "ขอเพียงเจ้า 

อย่าลมื นีเ่ป็นเรือ่งใหญ่เทียมฟ้า เมือ่ใดท่ีความลบัหลดุออกมา ต้องเอาชวิีต 

ไปท้ิงหรอืไม่ก็พูดยาก หากเจ้าใช้คนไม่เหมาะสม เกิดเรือ่งร่ัวไหลออกไป 

ทัง้หมดนีก็้เป็นความผดิของเจ้าเอง"

ความหมายนอกเหนอืค�าพูดนีก็้คือ...หลวนอวิน๋ชยืูนกรานจะใช้หรูเยียน

ก็ได้ เพียงแต่ถ้าเรื่องน้ีแพร่งพรายออกไป นางไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

หลวนอวิน๋ชอูดโทสะพุ่งสงูสามจัง้ไม่ได้ เหน็อยู่ว่าเรือ่งน้ีนายหญิงใหญ่เป็น 

คนวางแผนทัง้หมด ยังไม่ทนัไรก็ผลกัภาระความรบัผดิชอบออกจากตัวไป

ทัง้หมดแล้ว!

หลวนอวิ๋นชูอยากจะบอกปฏิเสธออกไปในทันที ต่อว่าต่อขาน 

สักหลายค�า แต่เมื่อมองไปเห็นประกายคมกริบในดวงตานายหญิงใหญ่  

นางพลนัเย็นวาบในใจ ค�าพูดของนายหญิงใหญ่เป็นเพียงการพูดถึงผลทีจ่ะ 

เกิดขึน้ออกมาก่อน ให้นางตัดสนิใจให้เด็ดขาดเท่าน้ัน

ต่อให้นางเอะอะโวยวายข้ึนมา นายหญิงใหญ่จะยอมเปลีย่นความคดิ

หรอื...ไม่มทีาง!

ในทางกลับกัน ต่อให้นางยอมประนีประนอมใช้งานสี่หลันสี่จวี๋  

นายหญิงใหญ่จะช่วยแบกรับความรับผิดชอบในเร่ืองน้ีแทนนางหรือ... 

ก็ไม่มีทาง!

ถ้าเป็นเช่นท่ีนายหญิงใหญ่พูด เรื่องนี้เก่ียวพันถึงชีวิตคน เช่นน้ัน 

เมือ่ใดท่ีเรือ่งถูกเปิดเผย คนทีจ่ะถูกลงโทษถึงตายผูน้ั้นก็ต้องเป็นนาง ใน

สายตาของคนทัว่ไป นายหญิงใหญ่เป็นเพียงคนน่าสงสารทีถู่กนางหลอกใช้
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เท่าน้ัน

นางถูกนายหญิงใหญ่วางแผนเล่นงาน ทัง้กุมไว้ในมอือย่างแน่นหนา 

มาตัง้แต่แรกแล้ว!

คิดเรื่องเหล่านี้ตกแล้ว หลวนอวิ๋นชูก็ยิ้มน้อยๆ บอก

"ท่านป้าเพียงรบัรองว่าคนข้างกายท่านจะไม่พูดเร่ืองนีอ้อกไปก็พอ 

ทางสะใภ้ท่านวางใจได้ ไม่มเีรือ่งแน่นอนเจ้าค่ะ" พูดจบนางก็เปลีย่นเรือ่ง  

"ถ้ามเีรือ่งผดิพลาดเกิดข้ึนจรงิ ท่านหมอตรวจผดิ โชคร้ายแท้งบตุรก็เป็น 

เรือ่งท่ีเป็นไปได้ เรือ่งน้ีจะอย่างไรก็โทษไปไม่ถึงท่าน ย่อมมท่ีานหมอเหยียน 

แบกรบั"

หวัคิว้ท่ีเพ่ิงคลายออกของนายหญิงใหญ่พลนัขมวดเข้าหากัน ผ่านไป 

ครูห่นึง่สหีน้าก็นุ่มนวลลง พูดอย่างแฝงความหมายลึกซ้ึง

"อว๋ินชสูายตาเฉยีบแหลม มองคนแม่นย�า ข้ากไ็ม่มอีะไรไม่วางใจ 

เพียงแต่เรื่องนี้ไม่เหมือนแต่ก่อน คนท่ี 'ต้ังครรภ์' แล้วจะออกจากเรือน 

โดยพาคนไปด้วยเพียงคนเดียวไม่ได้ หรูเยียนจะอย่างไรก็เป็นนักโทษ 

ของทางการ เจ้าชอบเอานางไว้ปรนนบิตัใินห้อง ข้ากไ็ม่คัดค้าน แต่ออกจาก

เรอืนยังคงพาสีห่ลันสีจ่ว๋ีไปด้วยดกีว่า พวกนางจะอย่างไรกเ็คยอยู่ข้างกายข้า

มาก่อน ใครเห็นแล้วก็ต้องเหน็แก่หน้าข้าสามส่วน เจ้าจะท�าอะไรก็สะดวก"
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พูดพลางนายหญิงใหญ่ก็ยกมอืขึน้กดๆ ต้นคอ หลวนอว๋ินชูก็ท�าเช่น

ทีเ่คยมา ลกุขึน้ไปนวดบ่าให้นาง ทางหน่ึงก็พูดไปอย่างไม่ใส่ใจอะไรนัก

"ตอนแรกทีส่ะใภ้พาหรเูยียนมาด้วยก็เพราะเห็นแก่ความแปลกใหม่ 

แต่หลังจากนั้นก็พบว่าร่างกายของนางปราดเปรียวย่ิง คนก็มีพละก�าลัง  

อยู่ข้างนอกยังช่วยคุม้กันสะใภ้ไม่ให้ถูกกระแทกถูกชน ต่อไป 'ต้ังครรภ์' แล้ว 

สะใภ้ออกจากเรอืนย่อมต้องพาสีจ่ว๋ีสีห่ลนัมาด้วย แต่ก็ไม่อาจขาดหรเูยียน 

ไปอกีคน..." หลวนอว๋ินชเูหลอืบตามองเห็นนายหญิงใหญ่หลับตาลงอย่าง

รูสึ้กสบาย มือของหลวนอว๋ินชก็ูย่ิงทุม่เทสดุความสามารถ ปากก็ย้ิมบอก 

"อกีอย่าง คนในจวนก็เคยชนิกับนางแล้ว"

"ได้ยินว่านางเคยฝึกฝนวรยุทธ์มาบ้าง"

"ฝึกทีภ่เูขาเทียนมูเ่จ้าค่ะ" หลวนอวิน๋ชฉูวยโอกาสพูดขึน้ "ครัง้ก่อน 

ข้ากลบัออกไปจากเรอืนของท่าน บงัเอญิเจอสาวใช้ทีบุ่ม่บ่ามไม่ดตูาม้าตาเรอื
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ว่ิงพรวดพราดออกมา ดีทีน่างคว้าตัวสะใภ้อุม้ขึน้แล้วพุ่งหลบไปท่ีด้านข้าง 

ครัง้นีก็้เช่นกัน สะใภ้ตากแดดจนเป็นลม ดท่ีีนางรบัไว้ได้ทัน หาไม่คงล้มลงไป

กับพ้ืนแล้ว"

นายหญิงใหญ่เกิดความคดิขึน้ในใจ หลวนอว๋ินชตูัง้ครรภ์ หลกีเลีย่ง

ไม่พ้นต้องมคีนในจวนอจิฉาตาร้อน บางทอีาจไปกระแทกถูกอะไรเข้าทีไ่หน  

แม้จะบอกว่าแสร้งต้ังครรภ์ไม่กลวัการกระแทกหรือชน แต่ถ้ากระแทกแรง 

แล้วยังไม่แท้งก็ยากจะไม่ถูกคนสงสยั มคีนเช่นน้ีอยู่ข้างกายสกัคนก็ไม่เลว 

นายหญิงใหญ่จึงพยักหน้า

"เจ้าชอบก็แล้วแต่เจ้าเถิด" พูดแล้วก็ขยับน่ังตัวตรง ขยับคอไปมา 

"พอแล้ว เจ้าก็พักสกัครูเ่ถิด หลิว่เอ๋อร์ไม่รูค้วามคดิของเจ้า ยังรออยูอ่ย่าง 

อกสัน่ขวัญแขวน เจ้าไปดนูางทีเ่รอืนด้านหลงัเถอะ ให้นางสบายใจสกัหน่อย 

จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อเด็กในครรภ์" แล้วเสริมว่า "เจ้าก็รู้วิชาแพทย์  

ถือโอกาสตรวจชพีจรให้นางด้วยเลย ต่อไปก็จะไม่หาหมอจากข้างนอกแล้ว 

จะได้ไม่คนมากปากมาก" พูดพลางเสยีงของนายหญงิใหญ่ก็หนักขึน้ แววตา

ออกจะเลือ่นลอย "ไม่ว่าอย่างไรก็ให้นางคลอดเดก็ออกมาอย่างปลอดภัย"

มือหลวนอว๋ินชูชะงักนิดหน่ึง นางผงกศีรษะ รับค�าออกมาค�าหน่ึง  

จากน้ันก็เอ่ยเสรมิ

"หรเูยียนยังรออยู่ข้างนอก ขอท่านป้าโปรดเรยีกนางเข้ามา จะได้ไปดู

หลิว่เอ๋อร์ด้วยกันกับข้า ต่อไปจะถ่ายทอดค�าพูดก็สะดวก"

นายหญิงใหญ่น่ิงเงยีบอยู่นาน แล้วจงึเอ่ยเสยีงราบเรยีบ "แล้วแต่เจ้า

เถิด ขอเพียงเจ้าสัง่ก�าชบันางให้ดีอย่าปล่อยให้เร่ืองน้ีร่ัวไหลออกไป"

ไม่ต่างอะไรกับการต่อรองราคาในตลาดสด ระหว่างการพูดคุย 
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หวัเราะกัน แม่สามลูีกสะใภ้สองคนก็ได้ก�าหนดข้อตกลงเรือ่งแสร้งต้ังครรภ์ 

ทีเ่พียงรบัรูอ้ยู่ในใจไม่อาจพูดออกมาไว้เช่นน้ี

"อะไรนะ! นางถึงกับตั้งครรภ์แล้ว" เจียงเสียนขยับน่ังตัวตรงทันที  

มองเจยีงชาน "เจ้าไปฟังใครพูดมา ข่าวเชือ่ถือได้หรอืไม่"

ตอนนางแต่งงาน ต่งอ้ายก็ป่วยหนักเหลือวิสยัจะเยียวยาแล้ว จะเข้า

ห้องหอยังยาก นางจะต้ังครรภ์ได้อย่างไร

"เชือ่ถือได้ขอรบั" เจยีงชานพยกัหน้าอย่างจรงิจงั "วันน้ีแม่นางหลวน

ฝึกฝนกฎระเบียบจนเป็นลมอยู่ในลาน นายหญิงใหญ่จวนก๋ัวกงเชิญ 

หมอเหยียนมาตรวจชพีจรให้นางขอรบั"

เป็นลม?

นึกถึงร่างกายผอมบางของนาง เจียงเสียนใจเต้นแรงไปชั่วขณะ  

ขมวดหัวคิว้ถามด้วยความแปลกใจ

"อยู่ดีๆ  เหตใุดจงึต้องฝึกฝนกฎระเบยีบ หมอเหยียนว่าอย่างไรบ้าง"

"คณุชายสีไ่ด้รบัการแต่งตัง้บรรดาศกัดิห์ลงัจากเสยีชวิีตเป็นอู่ผงิ นาง

ก็ได้รบัการแต่งตัง้บรรดาศักดิเ์ป็นนายหญิงตราตัง้ ฝ่าบาทมรีบัสัง่ หลงัจาก 

ครบรอบสีส่บิเก้าวนัออกทกุข์แล้วให้นางเข้าวังไปขอบพระทยัในพระกรณุา 

ถึงได้เชญิคนมาสอนกฎระเบยีบในวังให้นาง" พูดแล้วเจยีงชานก็เผยสหีน้า

แปลกประหลาด กดเสยีงลงต�า่ "ท่านหมอเหยยีนบอกว่านางตัง้ครรภ์ได้ 

สองเดอืนกว่าแล้ว"

"สองเดือนกว่า?"

นั่นไยมิใช่...
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เจียงเสียนแววตาวูบไหว มองเจียงชานอย่างไม่อยากจะเชื่อ เขา 

ยังคงไม่เชื่อว่าหลวนอวิ๋นชูจะท�าเรื่องเช่นนั้นออกมาได้

"เป็นความจรงิขอรบั" เจยีงชานกะพรบิตา โน้มตวัไปข้างหน้า พูดด้วย

ท่าทางลกึลบัซบัซ้อน "บ่าวกับท่านหมอเหยียนคาดเดาว่าดไีม่ดเีดก็คนนี้ 

อาจเป็นบุตรของลู่เซวียน ได้ยินพ่ีใหญ่บอกว่าก่อนแต่งงานนางก็แอบ 

นัดพบกับลู่เซวียนที่สวนด้านหลังจวนหัวหน้าส�านักศึกษาหลวงอยู่เสมอ 

หลังจากนั้นก็ยังมีเยื่อใยกับเขามาโดยตลอด"

"บุตรของลู่เซวียน?" เจียงเสียนโบกมือตัดบทการพูดของเจียงชาน  

น�า้เสยีงของเขาออกจะหงดุหงดิ "นายหญิงใหญ่จวนก๋ัวกงว่าอย่างไรบ้าง"

"พอหมอเหยียนได้ยินว่านางเพ่ิงแต่งงานได้เดอืนเดยีว ไหนเลยจะกล้า

พูดความจริง เพียงบอกว่าเพ่ิงตั้งครรภ์ได้เดือนกว่า นายหญิงใหญ่ดีใจ 

มอบรางวัลม้าทองค�าให้เขาคู่หน่ึง" เจยีงชานพูดไปก็หยิบม้าทองค�าคูห่นึง่

ออกมาจากในแขนเสื้อ ย่ืนไปตรงหน้าเจียงเสียน "ท่านดู ก็คือของส่ิงน้ี  

เขาไม่กล้าเก็บไว้ ให้บ่าวน�าติดมอืมามอบให้ท่าน ขอให้ท่านไม่ว่าอย่างไร

ต้องช่วยพาเขาไปจากเมอืงหลวนเฉงิ ไปทีใ่ดก็ได้ เมือ่ใดท่ีเรือ่งน้ีถูกเปิดโปง 

ขึน้มา เขาต้องหัวหลดุจากตัวเป็นคนแรก"

เขาคิดจะไปจากเมืองหลวนเฉิงรึ

เจยีงเสยีนหัวคิว้กระตุก ข่าวจากเรอืนด้านในของจวนก๋ัวกง ครึง่หนึง่

ได้มาจากหมอเหยียน ส่งตัวหมอเหยยีนออกไปในเวลาเช่นนี ้ เวลาอนัส้ัน

เขาจะไปบ่มเพาะคนท่ีมคีวามสามารถในการท�างานเช่นน้ีได้จากไหน

"คุณชาย..." 

เจียงชานเอ่ยไม่ทันจบเจียงเสียนก็พูดขึ้นว่า "เจ้าไปบอกเขา วันนี ้
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เขาท�าได้ดมีาก" นิง่ไปครูห่น่ึงเขาก็พูดต่อ "ขอเพียงเขาไม่พูดเรือ่งนีอ้อกไป 

ก็จะไม่เป็นไร บอกเขาให้อยู่ที่นี่ต่อไปด้วยความสบายใจ ถ้ามีวันนั้นจริง 

ข้าจะไม่อยู่เฉยแน่นอน"

"ค�าพูดเหล่าน้ีบ่าวพูดไปหมดแล้ว" เจยีงชานถูมอื "หมอเหยียนกังวลว่า

กระดาษห่อไฟไม่มดิ* ต่อให้เดก็คนนัน้คลอดออกมาอย่างราบรืน่ แต่ถ้า 

เดก็คนนัน้หน้าไม่เหมอืนคณุชายสี ่หมอเหยียนกลวัว่าตนเองจะเป็นคนแรก 

ทีห่นีไม่พ้น"

"นั่นก็ต้องอีกหลายเดือนให้หลัง" เจียงเสียนพูดอย่างเฉียบขาด  

"เจ้าบอกเขา รอแม่ทพัใหญ่ได้ชยัชนะกลบัมา ไม่เพียงเขา แม้แต่ข้าก็จะ 

ไปจากแคว้นหลวน"

"คณุชาย..." เจยีงชานเบกิตากว้าง เสยีงสัน่เลก็น้อย "จรงิหรอืขอรบั 

พวกเราจะกลบัไปบ้านเกิดเมอืงนอนได้แล้ว"

"ขอเพียงเวลานี้สามารถรักษาชีวิตแม่นางหลวนไว้ได้ ให้นางช่วย

ถอนพิษให้ข้าก็พอ" เจียงเสียนพยักหน้า ในน�า้เสียงเจอืกลิน่อายอ�ามหิตดดุนั

ขมุหนึง่ "ถอนพิษให้ข้าได้แล้ว นางจะเป็นหรอืตายก็ไม่เก่ียวอะไรกับพวกเรา!"

มีเพียงการท�าเช่นนีจ้งึจะกดขม่ความรู้สึกกระวนกระวายใจทีจู่่ๆ ก็ 

โหมทะลกัเข้ามาในใจเจยีงเสยีนเอาไว้ได้ น�า้เสยีงอ�ามหิตดดุนั แต่ส่วนลกึ 

ในดวงตาเขากลบัมปีระกายขดัแย้งพาดผ่านจางๆ นางรกัเงนิทองดจุชวิีต เป็น

วารีและปุยหยาง** ทว่าเขากลับลืมความหอมหวานที่ได้ลิ้มรสท่ามกลาง 

ความเลอะเลอืนในค�า่คืนนัน้ไม่ได้ ไม่อาจลมืความฉลาดเฉียบแหลมและ

* กระดาษห่อไฟไม่มิด หมายถึงไม่สามารถปกปิดความจริงได้
** วารีและปุยหยาง เป็นส�านวน มาจากค�ากล่าว 'วารีไหลเรื่อย ปุยหยางปลิวลอย' เดิมใช้เปรียบเปรยถึง 
หญิงที่จิตใจเรรวน ต่อมาใช้กับเพศใดก็ได้ หมายถึงคนที่ไม่รักเดียวใจเดียว
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รอยย้ิมบางๆ ดุจสายลมในฤดูใบไม้ผลขิองนาง ย่ิงไม่อาจลมือากัปกิรยิา

การเคลือ่นไหวท่ีคล่องแคล่วนุ่มนวลของนาง

สตรทีีท่ั่วร่างเตม็ไปด้วยกล่ินเงิน เหตใุดจงึมท่ีวงท�านองท่ีสขุมุเยือกเย็น

เช่นนีไ้ด้

"คณุชาย..." เจยีงชานร้อนใจจนนัยน์ตาแดง พูดอย่างลงัเล "ถ้าถึง 

ตอนนัน้นางยังคดิหาวิธีถอนพิษไม่ได้จะท�าอย่างไรดขีอรบั" แล้วเสรมิข้ึน 

"นางเคยบอกว่านางเองก็ไม่มัน่ใจ"

"เช่นนั้นก็จับตัวนางไปแคว้นหลี!"

เจยีงเสยีนพูดอย่างเฉียบขาด ในจติใต้ส�านึกเขาไม่เร่งรดัให้นางถอนพิษ

โดยเรว็ พิษน้ีค่อยๆ ถอนก็ดี



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3xWeZzv
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